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II Q.S. al-

Jumuah/62:10. 

Artinya: “Apabila shalat telah 

dilaksanakan, maka bertebaranlah 

kamu di muka bumi; dan carilah 

karunia Allah dan ingatlah Allah 

banyak-banyak agar kamu 

beruntung”. 

23 

II Q.S. al-

Ahzab/33:72 

 

Artinya: „Sesungguhnya Kami telah 

menawarkan amanat kepada langit, 

bumi dan gunung-gunung, tetapi 

semuanya enggan untuk memikul 

amanat itu dan mereka khawatir 

tidak akan melaksanakannya (berat), 

lalu dipikullah amanat itu oleh 

manusia. Sungguh manusia itu 

sangat zalim dan sangat bodoh” 

32 

II Q.S. al-Baqarah/2: 

30 

 

Artinya: “Dan ingatlah ketika 

Tuhanmu berfirman kepada para 

Malaikat: "Sesungguhnya Aku 

32 



hendak menjadikan seorang khalifah 

di muka bumi". Mereka berkata: 

"Apakah Engkau hendak menjadikan  

orang yang akan membuat 

kerusakan dan menumpahkan darah 

di sana, sedangkan kami bertasbih 

memuji-Mu dan menyucikan nama-

Mu?" Dia berfirman: "Sungguh Aku 

mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui". 

II Q.S. al-

Jasiyah/13:13 

 

Artinya: “Dan Dia telah 

menundukkan untukmu apa yang di 

langit dan apa yang di bumi 

untukmu semuanya (sebagai rahmat) 

dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang 

demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi 

orang-orang yang berfikir” 

32 

II Q.S. an-Nisa/4:29 

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang 

beriman! janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan 

jalan yang batil (tidak benar), 

kecuali dalam perdagangan yang 

33 



berlaku dengan suka sama-suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu 

membunuh dirimu, sesungguhnya 

Allah Maha Penyayang kepadamu”. 

II Q.S. al-A’raf/7:85 

 

Artinya: “Dan kepada penduduk 

Mad-yan Kami (utus) Syu´aib, 

saudara mereka sendiri. Dia 

berkata, "Wahai kaumku! sembahlah 

Allah, tidak ada Tuhan (sembahan) 

bagimu selain Dia. Sesungguhnya 

telah datang kepadamu bukti yang 

nyata dari Tuhanmu. 

Sempurnakanlah takaran dan 

timbangan, dan jangan kamu 

merugikan orang sedikitpun. 

Janganlah kamu berbuat kerusakan 

di bumi setelah (diciptakan) dengan 

baik. Itulah yang lebih baik bagimu 

jika  kamu orang beriman". 

33 

II Q.S. al- 

Furqan/25:67 

 

Artinya: “Dan (termasuk hamba-

hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) 

orang-orang yang apabila 

menginfakkan (harta), mereka tidak 
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berlebihan, dan tidak (pula) kikir, 

diantara keduanya secara wajar”. 

II Q.S. al-

Baqarah/2:275 

 

Artinya: “Orang-orang yang 

memakan riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang 

yang kemasukan syaitan karena gila. 

Yang demikian itu karena mereka 

berkata bahwa jual beli sama 

dengan riba. Barang siapa 

mendapat peringatan dari 

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka 

apa yang telah diperolehnya dahulu 

menjadi miliknya dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Barang 

siapa mengulangi, maka mereka itu 

penghuni neraka, mereka kekal di 

dalamnya”. 

33 

II Sunan at-

Turmudzi. 

Artinya: “Telah menceritakan 

kepada kami Al Hasan bin Ali Al 

Khallal, telah menceritakan kepada 

kami Abu Amir Al 'Aqadi, telah 

menceritakan kepada kami Katsir 

bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al 
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Muzani dari ayahnya dari kakeknya 

bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam bersabda: "Perdamaian 

diperbolehkan di antara kaum 

muslimin kecuali perdamaian yang 

mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram. Dan 

kaum muslimin boleh menentukan 

syarat kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram." Abu Isa 

berkata; Hadits ini hasan shahih." 

Sunan at- Turmudzi, Kitab al-

Ahkam, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr) 

II Q.S. al-Maidah/5: 

1 

Artinya:”Wahai orang-orang yang 

beriman, penuhilah akad-akad yang 

telah kalian perjanjikan....” 

55 

IV Q.S. al-

Baqarah/2:280 

Artinya: “Dan jika (orang yang 

berhutang itu) dalam kesukaran, 

maka berilah tangguh sampai dia 

berkelapangan....”. 
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IV Q.S. al-

Baqarah/2:280 

Artinya: “...Dan menyedekahkan 

(sebagian atau semua utang) itu, 

lebih baik bagimu, jika kamu 

mengetahui”. 

 

 

IV Q.S. al-

Baqarah/2:283 

Artinya: “Jika kamu dalam 

perjalanan (dan bermu´amalah tidak 

secara tunai) sedang kamu tidak 

memperoleh seorang penulis, maka 

hendaklah ada barang tanggungan 

yang dipegang (oleh yang 

berpiutang). Akan tetapi jika 

sebagian kamu mempercayai 

sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan 

amanatnya (hutangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah 

Tuhannya; dan janganlah kamu 

(para saksi) menyembunyikan 

persaksian. Dan barangsiapa yang 

menyembunyikannya, maka 

sesungguhnya ia adalah orang yang 

berdosa hatinya dan Allah Maha 
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Mengetahui apa yang kamu  

kerjakan”. 

IV Hadits Imam 

Bukhari 

“Telah bercerita kepada kami 

Muhammad bin Katsir telah 

mengabarkan kepada kami Sufyan 

dari Al A'masy dari Ibrahim dari Al 

Aswad dari 'Aisyah radliallahu 

'anha berkata; Ketika Rasulullah 

shallallahu 'alaihi wasallam wafat 

baju perang Beliau masih tergadai 

kepada seorang Yahudi seharga tiga 

puluh sho' gandum". Dan berkata 

Ya'laa telah bercerita kepada kami 

Al A'masy: "Baju perang yang 

terbuat dari besi". Dan berkata 

Mu'allaa telah bercerita kepada 

kami 'Abdul Wahid telah bercerita 

kepada kami Al A'masy dan berkata: 

"Beliau shallallahu 'alaihi wasallam 

menggadaikan baju perangnya yang 

terbuat dari besi". 
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IV Q.S. al- Artinya: ”jika dua golongan orang 

yang beriman berperang 
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Hujurat/49:9. 

 

(bersengketa), maka damaikan 

keduanya. Jika salah satu dari 

keduanya berbuat aniaya terhadap 

yang lain, maka perangilah 

golongan yang berbuat aniaya itu 

sampai mereka kembali kepada 

ajaran Allah. Dan jika golongan itu 

telah kembali, maka damaikan 

keduanya dengan adil dan 

berlakulah adil. Sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berlaku 

adil”. 

IV Q.S. an-Nisa/4:35 Artinya: ”Dan jika kamu khawatir 

terjadi persengketaan antara 

keduanya, maka kirimlah seorang 

juru damai dari keluarga laki-laki 

dan seorang juru damai dari 

keluarga perempuan. Jika keduanya 

(juru damai itu) bermaksud 

mengadakan perbaikan, niscaya 

Allah akan memberi taufik kepada 

suami-istri itu. Sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui lagi Maka Teliti". 
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