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HALAMAN TERJEMAHAN 
 

No. Bab Hal Terjemahan 

1 1 1 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

2 1 2 

Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain 
berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan 
pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik 
orang lain berdasarkan persetujuan. Sayyid Sabiq. 

3 1 2 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, yang 
namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling 
rela. H.R Ibnu Majah. 

4 1 3 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itulah penghuni neraka, 
mereka kekal di dalamnya. Q.S. Al Baqarah/2: 275. 

5 1 4 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. 
Q.S An Nisa/ 4: 29. 

6 1 4 

Diriwayatkan dari Abayah ibn Rifa’ah ibn Rafi’i ibn 
Khadij dari kakeknya, Rafi’ ibn Khadij berkata: Rasulullah 
ditanya seseorang: Apakah usaha ang paling baik ? Nabi 
menjawaab: Perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri 
dan jual beli yang baik (mabrur) H. R. Ahmad. 

7 1 4 Dari Abu Hurairah r.a, berkata : Bersabda Rasulullah 
SAW, tidak berpisah penjual dan pembeli kecuali atas 



keridhaan kedua belah pihak. H.R Ahmad 

8 1 5 
Dari Abu Hurairah r.a, berkata : Rasulullah SAW melarang 
jual beli hashah (melempar batu) dan jual beli gharar. 
H.R. Muslim. 

9 1 10 

Dari Hakim bin Hizam, “Beliau berkata kepada Rasulullah, 
‘Wahai Rasulullah, ada orang yang mendatangiku. Orang 
tersebut ingin mengadakan transaksi jual beli, denganku, 
barang yang belum aku miliki. Bolehkah aku membelikan 
barang tertentu yang dia inginkan di pasar setelah 
bertransaksi dengan orang tersebut?’ Kemudian, Nabi 
bersabda, ‘Janganlah kau menjual barang yang belum kau 
miliki. (HR. Abu Daud, No. 3503; dinilai sahih oleh Al-
Albani) 

10 2 23 
Ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara 
nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua 
sisi. 

11 2 24 

Segala yang diinginkan manusia untuk mengerjakan baik 
bersumber dari keinginan satu pihak seperti waqaf, 
pembebasan, thalaq, atau bersumber dari dua pihak, seperti 
jual beli, ijarah, wakalah, dan rahn. 

12 2 24 
Ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang 
disyari’atkan yang memberikan pengaruh terhadap 
objeknya. 

13 2 27 
Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia 
merupakan bagian dari hakikat sesuatu. 

14 2 28 
Apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia 
bukan bagian dari hakikat sesuatu. 

15 2 30 
Dari Abu Hurairah r.a, berkata : Rasulullah SAW melarang 
jual beli hashah (melempar batu) dan jual beli gharar. H.R. 
Muslim. 

16 2 34 
Jual beli adalah tukar menukar sesuatu dengan adanya 
ganti atau imbalan. Jalaluddin al-Muhally 

17 2 35 
Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta yang 
berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan. 
Wahbah az-Zuhaily 

18 2 35 
Jual beli secara bahasa berarti tukar menukar secara 
mutlak. Sayyid Sabiq. 



19 2 35 

Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain 
berdasarkan keridhaan antara keduanya. Atau, dengan 
pengertian lain, memindahkan hak milik dengan hak milik 
orang lain berdasarkan persetujuan. Sayyid Sabiq 

20 2 36 

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itulah penghuni neraka, 
mereka kekal di dalamnya. Q.S Al Baqarah/2: 275. 

21 2 37 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. 
Q.S An Nisa/ 4: 29. 

22 2 37 

Diriwayatkan dari Abayah ibn Rifa’ah ibn Rafi’i ibn 
Khadij dari kakeknya, Rafi’ ibn Khadij berkata : 
Rasulullah ditanya seseorang : Apakah usaha ang paling 
baik ? Nabi menjawaab : Perbuatan seseorang dengan 
tangannya sendiri dan jual beli yang baik (mabrur) H. R. 
Ahmad. 

23 2 37 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, yang 
namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling 
rela. H.R Ibnu Majah. 

24 2 38 
Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW melarang jual beli 
al-hashah dan jual beli gharar. H.R Muslim. 

25 2 38 
Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW 
melarang jual beli dengan cara menyentuh dan melempar. 
H.R Muslim. 

26 2 39 
Rukun jual beli dikalangan ulama Hanafiah adalah ijab dan 
qabul. Wahbah Az-Zuhaily. 



27 2 39 
Rukun jual beli dikalangan ulama selain Hanafiah ada 
yakni : Aqid (penjual dan pembeli), obyek akad (haraga 
dan barang), sighat (ijab dan qabul). Wahbah Az-Zuhaily. 

28 2 40 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, yang 
namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling 
rela. H.R Ibnu Majah. 

29 2 40 

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging 
babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain 
Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang 
ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat 
kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang 
disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) 
mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib 
dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini 
orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) 
agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka 
dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah 
Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-
cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam 
itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena 
kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Q.S Al-
Maidah/5:3. 

30 2 41 

Dari Ibn Abbas r.a, sesungguhnya Nabi SAW bersabda : 
Allah SWT telah melaknat orang-orang Yahudi, lantaran 
telah diharamkan lemak hewan, namun mereka 
memperjualbelikannya, dan memakan hasilnya H.R 
Ahmad dan Abu Daud 

31 2 41 

Diriwayatkan dari Amru ibn Syuaib diterima dari bapaknya 
dari kakeknya ia berkata : “ Rasulullah SAW bersabda : 
“Tidak halal melakukan jual beli salam dan jual beli biasa 
(sekaligus), tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli, 
tidak boleh mengambil untung yang tidak ada jaminannya, 
dan jangan menjual sesuatu yang belum dimilikinya. H.R. 
Hakim 

32 2 41 

Diriwayatkan dari Amru ibn Syuaib diterima dari bapaknya 
dari kakeknya ia berkata : “ Rasulullah SAW melarang : 
melakukan jual beli salam dan jual beli biasa (sekaligus), 
tidak boleh ada dua syarat dalam jual beli, dan jangan 
menjual sesuatu yang belum dimilikinya, tidak boleh 
mengambil untung yang tidak ada jaminannya. H.R. Nasa’i 



33 2 45 Menyegerakan modal dan  mengemudiankan barang. 

34 2 46 
Jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu yang berada 
dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Sayyid 
Sabiq 

35 2 46 
Salam adalah jual beli yang pemberian barangnya ditunda 
sedangkan harta barang dibayar segera. 

36 2 46 
Jual beli benda dengan jenis tertentu yang penyerahannya 
ditangguhkan sedangkan uang disegerakan (bayar dimuka). 

37 2 46 

Salam atau salaf, yaitu jual beli sesuatu yang sifatnya 
berada dalam tanggungan, jual beli yang didahulukan 
pembayaran dan mengakhirkan penyerahan barang sampai 
batas waktu tertentu. 

38 2 47 

Dari Hakim bin Hizam r.a, Aku berkata : “Ya, Rasulullah, 
seseorang datang kepadaku meminta kepadaku untuk 
menjualkan barang yang tidak ada padaku, apakah aku 
boleh melakukan jual beli itu, kemudian aku beli 
barangnya di pasar?, Rasulullah SAW berkata : “Jangan 
kamu jual sesuatu yang tidak ada padamu.” (H.R. Ahmad) 

39 2 48 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…. Q.S. Al-
Baqarah/2: 282. 

40 2 48 

Dari ibn Abas berkata, ketika Nabi SAW, datang ke 
Madinah, beliau mendapati penduduk melakukan jual beli 
buah-buahan selama satu tahun dan dua tahun. Kemudian, 
Nabi berkata “siapa yang melakukan jual beli salam 
terhadap sesuatu hendaklah dengan aturan yang jelas, dan 
timbangan yang jelas sampai batas waktu tertentu. H.R 
Muslim 

41 4 63 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S. Al-Baqarah/2 : 275. 

42 4 63 

Dari Hakim bin Hizam r.a, Aku berkata : “Ya, Rasulullah, 
seseorang datang kepadaku meminta kepadaku untuk 
menjualkan barang yang tidak ada padaku, apakah aku 
boleh melakukan jual beli itu, kemudian aku beli 
barangnya di pasar?, Rasulullah SAW berkata : “Jangan 
kamu jual sesuatu yang tidak ada padamu.” (H.R. Ahmad) 

43 4 63 Dari Abu Hurairah r.a, berkata : Rasulullah SAW melarang 



jual beli hashah (melempar batu) dan jual beli gharar. H.R. 
Muslim. 

44 4 65 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Q.S. An-Nisa/4 : 29). 

45 4 65 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, yang 
namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling 
rela. H.R Ibnu Majah 

46 4 66 

Bab upah samsarah. Dibolehkan oleh Ibnu Sirin, Atha’, 
Ibrahim, dan Al Hasan. Ibnu Abbas mengatakan : tidak 
mengapa seorang berkata : jualkanlah baju ini, 
kelebihannya sekian-sekian silakan engkau ambil. Ibnu 
Sirin mengatakan: jika seseorang berkata: jualkanlah 
barang ini dengan harga sekian, keuntungannya sekian 
menjadi milikmu, atau antara engkau dan aku bagiannya 
sekian, maka ini tidak mengapa. Nabi Shallaallahu’alaih 
wassallam bersabda : kaum Muslimin wajib menepati 
syarat-syarat yang mereka sepakati”. H.R. Bukhari. 

47 4 67 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

48 4 68 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S. Al-Baqarah/2 : 275. 

49 4 69 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu…. Q.S. An Nisa/ 4: 29. 

50 4 69 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, yang 
namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling 
rela. (H.R Ibnu Majah) 

51 4 69 

Dari Anas bin Malik berkata : Rasulullah SAW bersabda : 
Orang Muslim itu terikat dengan persyaratan yang dibuat 
oleh mereka.  ( H.R. Hakim) 

 

52 4 70 
Bab upah samsarah. Dibolehkan oleh Ibnu Sirin, Atha’, 
Ibrahim, dan Al Hasan. Ibnu Abbas mengatakan : tidak 
mengapa seorang berkata : jualkanlah baju ini, 
kelebihannya sekian-sekian silakan engkau ambil. Ibnu 



Sirin mengatakan: jika seseorang berkata: jualkanlah 
barang ini dengan harga sekian, keuntungannya sekian 
menjadi milikmu, atau antara engkau dan aku bagiannya 
sekian, maka ini tidak mengapa. Nabi Shallaallahu’alaih 
wassallam bersabda : kaum Muslimin wajib menepati 
syarat-syarat yang mereka sepakati”. H.R. Bukhari. 

53 4 70 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya 

54 4 71 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya….”  Q.S Al-
Baqarah/2 :  282 

55 4 71 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S. Al-Baqarah/2 : 275. 

56 4 71 

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, ketika Nabi datang ke 
Madinah, para sahabat terbiasa melakukan akad salam pada 
kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Kemudian 
Nabi berkata, Barang siapa yang melakukan akad salam 
pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan 
takaran yang jelas, berat yang jelas dan jangka waktu yang 
jelas.  (H.R. Bukhari) 

57 4 72 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

58 4 73 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu…. Q.S. An Nisa/ 4: 29. 

59 4 73 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

60 4 74 
Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri 
sendiri maupun orang lain. 

61 4 74 
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 
supaya mereka mengabdi kepada-Ku. Q.S Adz Dzariyat/51 
: 56) 

62 4 74 
…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran… Q.S Al Maidah/5 : 2. 



63 4 75 

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu 
di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah 
banyak-banyak supaya kamu beruntung Q.S Al Jum’ah/62 
: 10. 

64 4 75 

Bab upah samsarah. Dibolehkan oleh Ibnu Sirin, Atha’, 
Ibrahim, dan Al Hasan. Ibnu Abbas mengatakan : tidak 
mengapa seorang berkata : jualkanlah baju ini, 
kelebihannya sekian-sekian silakan engkau ambil. Ibnu 
Sirin mengatakan: jika seseorang berkata: jualkanlah 
barang ini dengan harga sekian, keuntungannya sekian 
menjadi milikmu, atau antara engkau dan aku bagiannya 
sekian, maka ini tidak mengapa.  Nabi Shallaallahu’alaih 
wassallam bersabda : kaum Muslimin wajib menepati 
syarat-syarat yang mereka sepakati”. H.R Bukhari. 

65 4 75 

Dari Abu Hurairah r.a, Sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda: Muslim itu terikat dengan persyaratan (yang 
dibuat oleh) mereka, mengadakan perjanjian adalah 
diperbolehkan sesama muslim. H.R Hakim 

66 4 76 

Dari Hakim bin Hizam r.a, Aku berkata : “Ya, Rasulullah, 
seseorang datang kepadaku meminta kepadaku untuk 
menjualkan barang yang tidak ada padaku, apakah aku 
boleh melakukan jual beli itu, kemudian aku beli 
barangnya di pasar?, Rasulullah SAW berkata : “Jangan 
kamu jual sesuatu yang tidak ada padamu.” HR. Ahmad 

67 4 77 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S Al-Baqarah/2: 275 

68 4 77 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Q.S An-Nisa/4 : 29 

69 4 77 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, yang 
namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling 
rela. H.R Ibnu Majah. 

70 4 77 

Dari Anas bin Malik berkata : Rasulullah SAW bersabda : 
Orang Muslim itu terikat dengan persyaratan yang dibuat 
oleh mereka selama dalam hal yang dibenarkan. H.R. 
Hakim. 

71 4 78 
Bab upah samsarah. Dibolehkan oleh Ibnu Sirin, Atha’, 
Ibrahim, dan Al Hasan. Ibnu Abbas mengatakan : tidak 
mengapa seorang berkata : jualkanlah baju ini, 



kelebihannya sekian-sekian silakan engkau ambil. Ibnu 
Sirin mengatakan: jika seseorang berkata: jualkanlah 
barang ini dengan harga sekian, keuntungannya sekian 
menjadi milikmu, atau antara engkau dan aku bagiannya 
sekian, maka ini tidak mengapa.  Nabi Shallaallahu’alaih 
wassallam bersabda : kaum Muslimin wajib menepati 
syarat-syarat yang mereka sepakati”. H.R Bukhari. 

72 4 78 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

73 4 79 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S Al-Baqarah/2: 275 

74 4 79 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Q.S An-Nisa/4 : 29. 

75 4 79 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Q.S Al-Maidah/5 : 1. 

76 4 80 

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a., bahwa Rasulullah SAW, 
 bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan 
amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para 
Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati 
syahid pada hari kiamat (nanti). HR Ibnu Majah, Hakim, 
Daraquthni, dan lainnya. 

77 4 80 
Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW melarang jual beli 
al-hashah dan jual beli gharar. H.R Muslim. 

78 4 80 

Sesungguhnya Rasulullah SAW, pernah melewati 
setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke 
dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu 
yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai 
pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan 
tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian 
makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, 
barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” 
H.R. Muslim. 

79 4 80 
Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk 
golongan kami. Orang yang berbuat makar dan 
pengelabuan, tempatnya di neraka” HR. Ibnu Hibban. 



80 4 81 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika 
didasari asas saling rela.” H.R. Ibnu Majah 

81 4 81 

Ibnu Abbas mengatakan: tidak mengapa seorang berkata: 
jualkanlah baju ini, kelebihannya sekian-sekian silakan 
engkau ambil. Ibnu Sirin mengatakan: jika seseorang 
berkata: jualkanlah barang ini dengan harga sekian, 
keuntungannya sekian menjadi milikmu, atau antara 
engkau dan aku bagiannya sekian, maka ini tidak 
mengapa. Nabi SAW bersabda: kaum Muslimin wajib 
menepati syarat-syarat yang mereka sepakati.  H.R 
Bukhari. 

82 4 81 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya 

83 4 83 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S Al-Baqarah/2 : 275. 

84 4 83 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Q.S An-Nisa/4 : 29. 

85 4 83 
Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Q.S Al-Maidah/5 : 1. 

86 4 83 

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar r.a., bahwa Rasulullah SAW, 
 bersabda, “Seorang pedagang muslim yang jujur dan 
amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para 
Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati 
syahid pada hari kiamat (nanti). HR Ibnu Majah, Hakim, 
Daraquthni, dan lainnya. 

87 4 83 
Dari Abu Hurairah r.a, berkata : Rasulullah SAW melarang 
jual beli al-hashah dan jual beli gharar. H.R Muslim 

88 4 83 

Sesungguhnya Rasulullah SAW, pernah melewati 
setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke 
dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu 
yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai 
pemilik makanan?” Sang pemiliknya menjawab, “Makanan 
tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau 
bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian 
makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, 
barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” 



H.R. Muslim 

89 4 84 
Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk 
golongan kami. Orang yang berbuat makar dan 
pengelabuan, tempatnya di neraka” HR. Ibnu Hibban. 

90 4 84 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika 
didasari asas saling rela.” HR. Ibnu Majah 

91 4 84 

Ibnu Abbas mengatakan: tidak mengapa seorang berkata: 
jualkanlah baju ini, kelebihannya sekian-sekian silakan 
engkau ambil. Ibnu Sirin mengatakan: jika seseorang 
berkata: jualkanlah barang ini dengan harga sekian, 
keuntungannya sekian menjadi milikmu, atau antara 
engkau dan aku bagiannya sekian, maka ini tidak 
mengapa. Nabi SAW bersabda: kaum Muslimin wajib 
menepati syarat-syarat yang mereka sepakati.  H.R 
Bukhari. 

92 4 84 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

93 4 86 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S Al-Baqarah/2: 275. 

94 4 86 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya….”  Q.S Al-
Baqarah/2 :  282 

95 4 86 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Q.S An-Nisa/4 : 29. 

96 4 87 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika 
didasari asas saling rela.” HR. Ibnu Majah. 

97 4 85 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

98 4 88 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S Al-Baqarah/2: 275. 

99 4 88 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 



suka diantara kamu. Q.S An-Nisa/4 : 29. 

100 4 88 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika 
didasari asas saling rela.” HR. Ibnu Majah. 

101 4 88 
Dari Anas bin Malik berkata : Rasulullah SAW bersabda : 
Orang Muslim itu terikat dengan persyaratan yang dibuat 
oleh mereka.  ( H.R. Hakim) 

102 4 89 

Bab upah samsarah. Dibolehkan oleh Ibnu Sirin, Atha’, 
Ibrahim, dan Al Hasan. Ibnu Abbas mengatakan : tidak 
mengapa seorang berkata : jualkanlah baju ini, 
kelebihannya sekian-sekian silakan engkau ambil. Ibnu 
Sirin mengatakan: jika seseorang berkata: jualkanlah 
barang ini dengan harga sekian, keuntungannya sekian 
menjadi milikmu, atau antara engkau dan aku bagiannya 
sekian, maka ini tidak mengapa. Nabi Shallaallahu’alaih 
wassallam bersabda : kaum Muslimin wajib menepati 
syarat-syarat yang mereka sepakati”. H.R. Bukhari. 

103 4 89 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

104 4 90 
…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran… Q.S Al Maidah/5 : 2. 

105 4 90 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S Al-Baqarah/2: 275. 

106 4 91 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Q.S An-Nisa/4 : 29. 

107 4 91 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika 
didasari asas saling rela.” HR. Ibnu Majah. 

108 4 91 

Bab upah samsarah. Dibolehkan oleh Ibnu Sirin, Atha’, 
Ibrahim, dan Al Hasan. Ibnu Abbas mengatakan : tidak 
mengapa seorang berkata : jualkanlah baju ini, 
kelebihannya sekian-sekian silakan engkau ambil. Ibnu 
Sirin mengatakan: jika seseorang berkata: jualkanlah 
barang ini dengan harga sekian, keuntungannya sekian 
menjadi milikmu, atau antara engkau dan aku bagiannya 
sekian, maka ini tidak mengapa. Nabi Shallaallahu’alaih 



wassallam bersabda : kaum Muslimin wajib menepati 
syarat-syarat yang mereka sepakati”. H.R. Bukhari. 

109 4 92 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

110 4 92 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…. Q.S. Al-
Baqarah/2: 282. 

111 4 93 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S Al-Baqarah/2: 275. 

112 4 93 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Q.S An-Nisa/4 : 29. 

113 4 93 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika 
didasari asas saling rela.” HR. Ibnu Majah. 

114 4 93 

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, ketika Nabi datang ke 
Madinah, para sahabat terbiasa melakukan akad salam pada 
kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Kemudian 
Nabi berkata, Barang siapa yang melakukan akad salam 
pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan 
takaran yang jelas, berat yang jelas dan jangka waktu yang 
jelas.  (H.R. Bukhari) 

115 4 94 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

116 4 95 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…. Q.S. Al-
Baqarah/2: 282. 

117 4 95 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S Al-Baqarah/2: 275. 

118 4 95 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Q.S An-Nisa/4 : 29. 

 



119 4 95 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika 
didasari asas saling rela.” HR. Ibnu Majah. 

120 4 96 

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, ketika Nabi datang ke 
Madinah, para sahabat terbiasa melakukan akad salam pada 
kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Kemudian 
Nabi berkata, Barang siapa yang melakukan akad salam 
pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan 
takaran yang jelas, berat yang jelas dan jangka waktu yang 
jelas.  (H.R. Bukhari) 

121 4 96 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

122 4 97 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S Al-Baqarah/2: 275. 

123 4 97 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…. Q.S. Al-
Baqarah/2: 282. 

124 4 97 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Q.S An-Nisa/4 : 29. 

125 4 97 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika 
didasari asas saling rela.” HR. Ibnu Majah. 

126 4 98 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya 

127 4 100 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S Al-Baqarah/2: 275. 

128 4 100 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…. Q.S. Al-
Baqarah/2: 282. 

129 4 100 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Q.S An-Nisa/4 : 29. 



130 4 100 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika 
didasari asas saling rela.” HR. Ibnu Majah. 

131 4 100 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya 

132 4 108 

Dari Hakim bin Hizam r.a, Aku berkata : “Ya, Rasulullah, 
seseorang datang kepadaku meminta kepadaku untuk 
menjualkan barang yang tidak ada padaku, apakah aku 
boleh melakukan jual beli itu, kemudian aku beli 
barangnya di pasar?, Rasulullah SAW berkata : “Jangan 
kamu jual sesuatu yang tidak ada padamu.” HR. Ahmad 

133 4 109 
Dari Abu Hurairah r.a, berkata : Rasulullah SAW melarang 
jual beli hashah (melempar batu) dan jual beli gharar. H.R. 
Muslim. 

134 4 111 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S Al-Baqarah/2: 275. 

135 4 111 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Q.S An-Nisa/4 : 29. 

136 4 111 
…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran… Q.S Al Maidah/5 : 2. 

137 4 111 
Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, yang 
namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling 
rela. (H.R Ibnu Majah) 

138 4 112 

Bab upah samsarah. Dibolehkan oleh Ibnu Sirin, Atha’, 
Ibrahim, dan Al Hasan. Ibnu Abbas mengatakan : tidak 
mengapa seorang berkata : jualkanlah baju ini, 
kelebihannya sekian-sekian silakan engkau ambil. Ibnu 
Sirin mengatakan: jika seseorang berkata: jualkanlah 
barang ini dengan harga sekian, keuntungannya sekian 
menjadi milikmu, atau antara engkau dan aku bagiannya 
sekian, maka ini tidak mengapa. Nabi Shallaallahu’alaih 
wassallam bersabda : kaum Muslimin wajib menepati 
syarat-syarat yang mereka sepakati”. H.R. Bukhari. 

139 4 112 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya 



140 4 112 
Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri 
sendiri maupun orang lain. 

141 4 113 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang 
ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya…. Q.S. Al-
Baqarah/2: 282. 

142 4 113 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S Al-Baqarah/2: 275. 

143 4 113 

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, ketika Nabi datang ke 
Madinah, para sahabat terbiasa melakukan akad salam pada 
kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Kemudian 
Nabi berkata, Barang siapa yang melakukan akad salam 
pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan 
takaran yang jelas, berat yang jelas dan jangka waktu yang 
jelas.  (H.R. Bukhari) 

144 4 113 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya. 

145 4 114 
…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 
kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran… Q.S Al Maidah/5 : 2. 

146 4 114 
…“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan 
riba”... Q.S Al-Baqarah/2: 275. 

147 4 114 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama 
suka diantara kamu. Q.S An-Nisa/4 : 29. 

148 
44 

114 
Dari Anas bin Malik berkata : Rasulullah SAW bersabda : 
Orang Muslim itu terikat dengan persyaratan yang dibuat 
oleh mereka.  ( H.R. Hakim) 

149 4 115 
Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan, 
kecuali ada dalil yang mengharamkannya 

150 4 117 

Dari Hakim bin Hizam r.a, Aku berkata : “Ya, Rasulullah, 
seseorang datang kepadaku meminta kepadaku untuk 
menjualkan barang yang tidak ada padaku, apakah aku 
boleh melakukan jual beli itu, kemudian aku beli 
barangnya di pasar?, Rasulullah SAW berkata : “Jangan 
kamu jual sesuatu yang tidak ada padamu.” HR. Ahmad 



151 4 118 

Ibnu Mundzir berkata, “Bai’ ma laisa ‘indak mempunyai 
dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah 
seseorang berkata aku jual kepadamu seorang budak atau 
sebuah rumah tertentu padahal tidak ada/tidak terlihat. Hal 
ini mirip dengan jual beli gharar sebab mungkin saja budak 
atau rumah itu rusak yang menyebabkan pembeli tidak 
ridha. Yang kedua, seseorang berkata aku jual rumah ini 
seharga sekian sampai aku membelinya dari yang punya 
atau sampai yang punya menyerahkannya kepadamu.” 

152 4 119 

Imam as-Syaukani dalam kitabnya Nail al-Authar 
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ma laisa ‘indak 
dalam hadits adalah barang yang tidak dalam kekuasaan 
seseorang walaupun barang itu adalah miliknya. Seperti 
menjual budak yang kabur dan burung yang lepas. 

153 4 121 

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, ketika Nabi datang ke 
Madinah, para sahabat terbiasa melakukan akad salam pada 
kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Kemudian 
Nabi berkata, Barang siapa yang melakukan akad salam 
pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan 
takaran yang jelas, berat yang jelas dan jangka waktu yang 
jelas.  (H.R. Bukhari) 

154 4 121 

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, ketika Rasulullah SAW 
datang ke Madinah, dan para sahabat terbiasa melakukan 
akad salam, maka Beliau bersabda : barang siapa yang 
melakukan akad salaf maka tidak melakukan salaf kecuali 
dengan takaran yang jelas, berat yang jelas. (H.R. Ahmad) 

155 4 123 

Bab upah samsarah. Dibolehkan oleh Ibnu Sirin, Atha’, 
Ibrahim, dan Al Hasan. Ibnu Abbas mengatakan : tidak 
mengapa seorang berkata : jualkanlah baju ini, 
kelebihannya sekian-sekian silakan engkau ambil. Ibnu 
Sirin mengatakan: jika seseorang berkata: jualkanlah 
barang ini dengan harga sekian, keuntungannya sekian 
menjadi milikmu, atau antara engkau dan aku bagiannya 
sekian, maka ini tidak mengapa. Nabi Shallaallahu’alaih 
wassallam bersabda : kaum Muslimin wajib menepati 
syarat-syarat yang mereka sepakati”. H.R. Bukhari 

 

 


