
- 1 - 

FIQIH PERDAGANGAN 
 

 

Seorang muslim hendaknya berupaya untuk 

mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil usahanya 

sendiri. Diriwayatkan dari Miqdam y, dari Rasulullah 

a, beliau bersabda; 

 

 ًِ َّ ْٓ َػ ِِ  ًَ ْْ َيْأُو ْٓ أَ ِِ ا َلٌظ َخْيًسا  ًِ ًَ أََحٌد َعَؼا ا أََو َِ
 ْٓ ِِ  ًُ َْ َيْأُو َُ َوا ِٗ اٌَعََل ْي ٍَ َد َػ ُٚ َِٔتَّي اَّلَلِ َدا  َْ ِإ َٚ  ِٖ َيِد

ًِ َيِدِٖ  َّ  َػ
 

“Tidak ada seorang pun yang makan makanan yang 

lebih baik daripada makan dari hasil kerja tangannya. 

Dan sesungguhnya Nabiyullah Dawud j makan dari 

hasil usahanya sendiri.”
1
 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

  

ُٗ َفَيْحَذِغَب  ٍَ ُْ َحْت ْْ َيْأُخَر أََحُدُو ِٖ ََلَ َْٔفِعّْي ِةَيِد اٌَِري  َٚ
 ُٖ ُٗ أَْػَغا ٌَ ْْ َيْأِدَّي َزُجًَل َفَيْعأَ ْٓ أَ ِِ  ُٗ ٌَ ِٖ َخْيٌس  ِس ْٙ ٍَٝ َظ َػ

 ُٗ ََٕؼ َِ  ْٚ  .أَ

                                                 
1
 HR. Bukhari Juz 2 : 1966. 
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“Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya, 

sesungguhnya salah seorang dari kalian mengambil 

seutas talinya lalu mencari kayu bakar dan memikulnya 

di punggungnya, hal itu lebih baik daripada mendatangi 

seseorang lalu ia meminta kepadanya, baik diberi atau 

tidak.”
2
 

 

Hendaknya seorang muslim tetap optimis dan tetap 

menempuh cara yang baik dalam menjemput rizkinya. 

Karena suatu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia 

hingga ia menghabiskan seluruh rizki yang telah 

ditetapkan baginya. Diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah 

p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ٍَِب  ا ِفّي اٌغَ ْٛ ٍُ ِّ أَْج َٚ ا إٌَاُض اْدُمٛا اَّلَلَ  َٙ َْٔفًعا . أَيُّي  َْ َفِإ
ا َٙ ْٕ ْْ أَْةَغأَ َػ ِإ َٚ ا،  َٙ ِفَّي ِزْشَل ْٛ َح َحَذٝ َدْعَذ ْٛ ُّ ْٓ َد ٌَ 

 

“Wahai sekalian manusia bertaqwalah kepada Allah 

berbuat baiklah dalam mencari (rizki). Karena 

sesungguhnya suatu jiwa tidak akan pernah meninggal 

dunia hingga ia menghabiskan rizkinya, walaupun 

lambat datangnya.”
3
 

 

 

 

                                                 
2
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhatri Juz : 1401, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1042. 
3
 HR. Ibnu Majah : 2144. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 2742. 
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Di antara cara untuk mencari penghidupan adalah 

dengan berdagang (jual beli). Dan Rasulullah a 

mendoakan rahmat kepada seorang muslim yang baik 

dalam transaksi jual belinya. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Jabir y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ِإَذا  َٚ ِإَذا اْشَذَسٜ  َٚ ًحا ِإَذا َةاَع  ّْ َُ اَّلَلُ َزُجًَل َظ َزِح
 اْلَذَضٝ

 

“Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap 

mudah jika ia menjual, membeli, dan  menuntut 

haknya.”
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 HR. Bukhari Juz 2 : 1970. 
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JUAL BELI 
 

 

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan 

memindahkan kepemilikan harta tersebut kepada orang 

lain dengan harga tertentu. Berikut ini penjelasan tentang 

fiqih tentang jual beli di dalam Islam. Karena orang yang 

tidak mengerti tentang fiqih jual beli, maka ia 

dikhawatirkan akan melakukan jual beli yang terlarang. 

Berkata „Umar bin Khaththab y; 

 

 ِٓ ْي ُٗ ِفّي اٌدِّدِ ْٓ َلْد َدَفَم َِ َٕا ِإَ   ِل ْٛ  َ  َيِتَغ ِفّْي ُظ

 

“Janganlah berjual beli di pasar kami, kecuali orang yang 

mengerti tentang fiqih (jual beli).”
5
 

 

 

Hukum Jual Beli 

Para ulama‟ telah bersepakat bahwa hukum jual 

beli adalah mubah.
6
 Sebagaimana firman Allah q; 

 

َةا ََ اٌسِّدِ َحَس َٚ َتْيَغ  ٌْ ًَ اَّلَلُ ا أََح َٚ 

 

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.”
7
 

 

                                                 
5
 HR. Tirmidzi Juz 2 : 487, hadits hasan gharib. 

6
 Taisirul Fiqh. 

7
 QS. Al-Baqarah : 275. 
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Rukun Jual Beli 

Rukun jual beli adalah : 

 

1. Penjual 

Penjual haruslah seorang yang berakal sehat dan 

baligh. Jika penjual tersebut mumayyiz (meskipun belum 

baligh), maka jual belinya sah jika ia mendapatkan izin 

dari walinya untuk melakukan transaksi jual beli. Ini 

adalah pendapat Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, dan Ats-

Tsauri n. Dan Hendaknya penjual merupakan pemilik 

sempurna barang yang akan dijual atau ia mendapatkan 

izin dari pemiliknya untuk menjualkan barang tersebut. 

 

2. Pembeli 

Pembeli haruslah seorang yang berakal sehat dan 

baligh atau anak yang mumayyiz, yang telah 

mendapatkan izin dari walinya untuk melakukan 

transaksi jual beli. 

 

3. Barang yang dijual 

Barang yang dijual haruslah barang yang tidak 

terlarang untuk diperjual belikan, dapat diserahkan, dan 

dapat diketahui oleh pembeli walaupun hanya dengan 

sifatnya. 

 

4. Akad 

Akad jual beli dianggap sah dengan segala hal yang 

menunjukkan tujuan jual beli, baik itu dengan perkataan 

maupun perbutan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh 

Ibnu Qudamah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, dan 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin n. 
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5. Saling ridha 

Jual beli yang tidak disertai keridhaan di antara 

penjual dan pembeli, maka jual belinya tidak sah. 

Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, Rasulullah a 

bersabda; 

ْٓ َدَساٍا  َتْيُغ َػ ٌْ ا ا َّ  .ِإَٔ

 

“Sesungguhnya jual beli itu (atas dasar) saling ridha 

(suka sama suka).”
8
 

 

 

Barang-barang yang Dilarang Untuk 

Diperjualbelikan 

Barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk 

diperjualbelikan adalah barang-barang yang tidak 

mempunyai nilai dalam syari‟at atau bahkan diharamkan 

oleh syari‟at, di antaranya : 

 

a. Khamer, bangkai, babi, dan patung 

Para ulama‟ telah bersepakat atas haramnya jual 

beli; khamer, bangkai, dan babi.
9
 Diriwayatkan dari Jabir 

bin „Abdillah p, Rasulullah a bersabda; 

 

 َِ َٕا اَْلَْ  َٚ ِصْيِس  ْٕ  ِ ٌْ ا َٚ ْيَذِج  َّ ٌْ ا َٚ ِس  ّْ  َ ٌْ ََ َةْيَغ ا َْ اَّلَلَ َحَس  ِإ

 

“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jual beli; 

khamer, bangkai, babi, dan patung-patung.”
10

 

                                                 
8
 HR. Ibnu Majah : 2185. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 2323. 
9
 Syarah Shahih Muslim, 11/10. 
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b. Anjing dan kucing 

Diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah p; 

 

ِب  ٍْ َى ٌْ ِٓ ا َّ ْٓ َث ٝ َػ َٙ َٔ  َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ َْ إٌَِتَّي َ  أَ
زِ  ْٛ َٕ اٌعِّدِ َٚ. 

 

“Bahwa Nabi a melarang (mengambil) hasil penjualan 

anjing dan kucing.”
11

 

 

c. Darah 

Diriwayatkan dari Abu Juhaifah y, ia berkata; 

 

ِب  ٍْ َى ٌْ ِٓ ا َّ ْٓ َث َُ َػ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ ٝ إٌَِتّيُّي َ  َٙ َٔ
 َِ ِٓ اٌَد َّ َث َٚ 

 

“Nabi a melarang (mengambil) hasil penjualan anjing 

dan hasil penjualan darah.”
12

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
10

 HR. Abu Dawud : 3486. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1290. 
11

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1279, Abu Dawud : 3479, lafazh ini 

miliknya, dan Ibnu Majah : 2161. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6950. 
12

 HR. Bukhari Juz 2 : 1980. 
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d. Alat musik 

Jumhur fuqaha‟ berpendapat tentang haramnya 

memperjual belikan alat-alat musik yang diharamkan, 

dan mereka menyatakan tidak sahnya jual beli tersebut.
13

 

Diriwayatkan dari Abu „Amir atau Abu Malik Al-Asy‟ari 

y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 َْ ْٛ ٍُّي ٌَ َيْعَذِح ا َٛ ِذّْي أَْل َِ ْٓ أُ ِِ  َٓ َٔ َحِسْيَس ٌََيُىٛ ٌْ ا َٚ ِحَس  ٌْ ا
َؼاِشَ   َّ ٌْ ا َٚ َس  ّْ  َ ٌْ ا َٚ 

 

“Akan muncul di kalangan umatku, orang-orang yang 

menghalalkan; zina, sutera, khamer, dan alat-alat 

musik.”
14

 

 

 

Jual Beli yang Dilarang Karena Ada Sebab 

Ada beberapa jual beli yang dilarang karena ada 

sebabnya, di antaranya : 

 

1. Jual beli setelah adzan Jum‟at 

Diharamkan melakukan transaksi jual beli setelah 

terdengar adzan jum‟at bagi orang yang berkewajiban 

melaksanakan shalat jum‟at. Hal ini berdasarkan firman 

Allah q; 

                                                 
13

 Al-Mausu‟atul Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, 9/157. 
14

 HR. Bukhari Juz 5 : 5268. 
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َؼجِ  َيا ُّ  ُ ٌْ َِ ا ْٛ ْٓ َي ِِ ٌٍَِلََلِث  ِدَي  ْٛ ا ِإَذا ُٔ ْٛ ُٕ َِ   َٓ ا اٌَِرْي َٙ  أَيُّي

 ْْ ُْ ِإ ٌَُى ُْ َخْيٌس  ٌُِى َتْيَغ َذ ٌْ َذُزٚا ا َٚ  
ٌَٝ ِذْوِس اَّلَلِ ا ِإ ْٛ  َفاْظَؼ

 َْ ْٛ ُّ ٍَ ُْ َدْؼ ُذ ْٕ  .ُو
 

“Wahai orang-orang beriman, jika (kalian) diseru untuk 

menunaikan Shalat Jum‟at, maka bersegeralah kalian 

mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang 

demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian 

mengetahui.”
15

  

 

Jual beli yang dilakukan setelah terdengar adzan 

Jum‟at (bagi orang yang berkewajiban melaksanakan 

Shalat Jum‟at) adalah tidak sah. Ini adalah pendapat yang 
masyhur dikalangan Malikiyah dan Hanabilah. Termasuk 

yang diharamkan pula melakukan akad-akad yang 

semisal dengan dengan jual beli. Berkata Khalil 5; 

”Akad jual-beli, sewa menyewa, perwalian, perkonsian, 

penyerahan, dan syuf‟ah menjadi batal dengan 

dikumandangkannya adzan (Jum‟at yang) kedua.”
16

 

 

2. Jual beli di dalam masjid 

Dilarang melakukan transaksi jual beli di dalam 

masjid, karena masjid bukan dibangun untuk itu. Tetapi 

masjid dibangun untuk berdzikir kepada Allah q, 

mendirikan shalat, belajar mengajar ilmu agama dan yang 

semisalnya. Hal ini sebagaimana hadits yang 

                                                 
15

 QS. Al-Jumu‟ah : 9. 
16

 Mukhtashar. 
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diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ا َ   ْٛ ٌُ ْٛ ْعِ ِد َفُم َّ ٌْ ْٚ َيْتَذاُع ِفّي ا ْٓ َيِتْيُغ أَ َِ  ُْ ِإَذا َزأَْيُذ
 أَْزَةَ  اَّلَلُ ِدَ اَزَدَه 

 

“Jika kalian melihat orang yang menjual atau membeli 

di dalam masjid, maka katakanlah, “Semoga Allah tidak 

menguntungkan jual belimu.”
17

 

 

3. Menjual mush-haf kepada orang kafir 

Para fuqaha‟ telah bersepakat atas tidak 

diperbolehkannya menjual mush-haf Al-Qur-an kepada 

orang kafir.
18

 Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang 

diriwayatkan dari Ibnu „Umar p; 

 

ْْ يَُعاِفَس  ٝ أَ َٙ َٔ  َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
َي اَّلَلِ ْٛ َْ َزُظ أَ

ِّٚدِ  َؼُد ٌْ ٌَٝ أَْزِا ا ِْ ِإ ُمْس  ٌْ  .ِةا

 

“Bahwa Rasulullah a melarang bepergian ke negeri 

musuh dengan membawa (mush-haf) Al-Qur-an.”
19

 

 

 

                                                 
17

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1321. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1295. 
18

 Faidhur Rahman. 
19

 HR. Bukhari Juz 3 : 2828, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1869. 
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4. Menjual sesuatu untuk membantu kemaksiatan 

Berdasarkan keumuman firman Allah q; 

 

َْ اَّلَلَ  ادَُمٛا اَّلَلَ ِإ َٚ  ِْ ا َٚ ُؼْد ٌْ ا َٚ  ُِ ْث ٍَٝ اْْلِ ا َػ ْٛ ُٔ َٚ َ  َدَؼا َٚ
ِؼَماِا  ٌْ . َشِدْيُد ا

 

“Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kalian 

kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksa-

Nya.”
20

 

 

Hal ini juga sejalan dengan qaidah fiqhiyyah; 

 

زُ  ْٛ ُِ ا اََْلُ َ٘ َماِ ِد َّ   ِة
 

“Semua perkara tergantung pada tujuannya.”
21

 

 

Tujuan membantu kemaksiatan diketahui dengan 

informasi dari pembeli atau adanya dugaan yang kuat 

dari penjual, bahwa barang yang akan dibelinya nantinya 

akan digunakan untuk kemaksiatan. Berkata Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

“Tidak sah menjual sesuatu yang dimaksudkan untuk 

keharaman, seperti menjual sari buah yang akan 

dijadikan khamer, jika penjual mengetahuinya atau 

menduga kuat akan digunakan sebagai khamer.”
22

 

                                                 
20

 QS. Al-Ma‟idah : 2. 
21

 Al-Qawa‟idul Fiqhiyyah.  
22

 Al-Ikhtiyaratul Fiqhiyyah, 180. 
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Jual Beli yang Dilarang 

Jual beli yang dilarang karena mengandung unsur; 

riba, gharar, atau khida‟. Berikut ini penjelasannya. 

 

A. Riba 

Allah q berfirman; 

 

َةا ََ اٌسِّدِ َحَس َٚ َتْيَغ  ٌْ ًَ اَّلَلُ ا أََح َٚ 

 

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.”
23

 

 

Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur 

riba adalah : 

 

a. „Inah 

Jual beli „inah adalah seorang menjual sesuatu 

kepada orang lain dengan dihutang (kredit), kemudian 

penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga 

yang lebih murah dari harga jual pertama secara kontan. 

Dan ini adalah di antara bentuk riba. Diriwayatkan dari 

Ibnu „Umar p, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُْ َزِضْيُذ َٚ َتَمِس  ٌْ َٔاَا ا ُْ أَْذ أََخْردُ َٚ َِٕج  ِؼْي ٌْ ُْ ِةا ِإَذا َدَتاَيْؼُذ
 ُٗ ِصُػ ْٕ ُْ ُذ ا َ َي ْيُى ٍَ ٍََظ اَّلَلُ َػ اَد َظ َٙ  ِ ٌْ ُْ ا َدْسُوُذ َٚ ِةاٌَصْزِع 

 ُْ ُى ِٕ ٌَٝ دْي ا ِإ ْٛ  .َحَذٝ َدْسِجُؼ

                                                 
23

 QS. Al-Baqarah : 275. 
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“Jika kalian berjual beli dengan cara „inah, kalian 

dilalaikan dengan peternakan, dan kalian senang dengan 

pertanian, (sehingga) kalian meninggalkan (kewajiban) 

jihad, niscaya Allah akan menimpakan kepada kalian 

kehinaan. Dan kehinaan (tersebut) tidak akan dicabut 

hingga kalian kembali kepada agama kalian.”
24

 

 

b. Muzabanah 

Muzabanah adalah menjual buah yang ada di 

pohon dengan buah yang telah dipetik. Diriwayatkan dari 

„Abdullah bin „Umar p, ia berkata; 

 

َٕجِ  َصاَة ُّ ٌْ ِٓ ا َُ َػ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
ُي اَّلَلِ ْٛ ٝ َزُظ َٙ َٔ .

َْٔخ  ْْ َوا ، ِإ ِٗ َس َحاِئِغ ّْ ًُ َد ْْ َيِتْيَغ اٌَسُج َُٕج أَ َصاَة ُّ ٌْ ا َٚ
ٍس َوْيًَل  ّْ ُٗ ِةَصِةْيٍب . َْٔ ًَل، ِةَذ ْْ َيِتْيَؼ ا، أَ ًِ َْٔخ َوْس ْْ َوا ِإ َٚ

ٍَ . َوْيًَل  ًِ َعَؼا ُٗ ِةَىْي ْْ َيِتْيَؼ َْٔخ َشْزًػا أَ ْْ َوا ِإ َٚ . ٝ َٙ َٔ
 ِٗ ٍِّدِ ٌَِه ُو ْٓ َذ  .َػ

 

“Rasulullah a melarang jual beli muzabanah. 

Muzabanah adalah seorang menjual buah yang ada di 

kebunnya. Jika berupa kurma basah, maka ia menukarnya 

dengan kurma kering sejumlah takaran tertentu. Jika 

berupa anggur basah, maka ia menukarnya dengan 

anggur kering sejumlah takaran tertentu. Jika ia berupa 

                                                 
24

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 11. 
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gandum, maka ia menukarnya dengan makanan sejumlah 

takaran tertentu. Beliau melarang itu semua.”
25

 

 

c. Muhaqalah 

Muhaqalah adalah menjual biji-bijian yang masih ada 

di tangkainya dengan biji-bijian sejenis yang sudah 

dipanen dan dikupas dengan cara perkiraan. Jual beli 

semacam ini  tidak diperbolehkan, karena terdapat 

ketidakjelasan ukuran dan kondisi serta adanya unsur riba 

karena penukaran yang tidak sama kadarnya. Diriayatkan 

dari Abu Sa‟id Al-Khudri y; 

 

َِٕج  َصاَة ُّ ٌْ ِٓ ا ٝ َػ َٙ َٔ  َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
َي اَّلَلِ ْٛ َْ َزُظ أَ
ٍَجِ  َحاَل ُّ ٌْ ا َٚ 

 

“Bahwa Rasulullah a muzabanah dan muhaqalah.”
26

 

 

d. Dua jual beli yang bersyarat dalam satu jual beli 

Misalnya seorang mengatakan, “Aku jual rumahku 

kepadamu seharga seratus ribu dengan syarat engkau jual 

rumahmu kepadaku seharga lima puluh ribu.” Atau 

misalnya seorang mengatakan, “Aku jual mobilku 
kepadamu seharga seratus ribu dengan syarat engkau 

menyewakan rumahmu kepadaku seharga sepuluh ribu. 

Dua akad yang bersyarat dalam satu jual beli semacam 

                                                 
25

 HR. Nasa‟i Juz 7 : 4549 dan Ibnu Majah : 2265. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syiakh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

6902. 
26

 HR. Bukhari Juz 2 : 2074, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1539. 
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ini tidak sah. Sebagaimana diriwayatkan dari „Amru bin 

Syu‟aib, dari bapaknya, dari kakeknya y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ِْ ِفّْي َةْيغٍ  َ  َشْسَعا َٚ َةْيٌغ  َٚ   ٌٍَ ًُّي َظ  َ  َيِح

 

“Tidak halal; memberikan pinjaman sekaligus penjualan 

dan (tidak halal menetapkan) dua syarat dalam satu jual 

beli.”
27

 

 

 

B. Gharar 

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung 

unsur ketidakjelasan. Di antara bentuk jual beli yang 

mengandung unsur gharar adalah : 

 

a. Munabadzah 

Munabadzah adalah jual beli dengan cara penjual 
melemparkan barang dagangan kepada pembeli tanpa 

pembeli memeriksa barang tersebut. Misalnya; penjual 

mengatakan, “Baju mana pun yang aku lemparkan 

kepadamu, maka harganya adalah tiga puluh ribu“ 

Padahal harga baju di tempat tersebut beragam. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1234, Nasa‟i Juz 7 : 4611, lafazh ini 

miliknya, dan Abu Dawud : 3504. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1306. 
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b. Mulamasah 

Mulamasah adalah jual beli dengan cara 

menyentuh tanpa melihat dan memilih, mana saja barang 

dagangan yang terkena sentuhan, maka berarti itulah 

yang dibeli. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y; 

 

 ِٓ ٝ َػ َٙ َٔ  َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
َي اَّلَلِ ْٛ َْ َزُظ أَ

َٕاَةَرثِ  ُّ ٌْ ا َٚ َعِج  َِ ََل ُّ ٌْ  .ا

 

“Bahwa Rasulullah a melarang jual beli mulamasah dan 

munabadzah.”
28

 

 

c. Hashah 

Hashah adalah jual beli dengan cara melempar 

kerikil tanpa dilihat dan dipilih-pilih terlebih dahulu. 

Barang dagangan mana saja yang terkena lemparan 

kerikil, maka itulah yang dijual. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, ia berkata; 

 

ْٓ َةْيِغ  َُ َػ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
ُي اَّلَلِ ْٛ ٝ َزُظ َٙ َٔ

َ َسزِ  ٌْ ْٓ َةْيِغ ا َػ َٚ َحَلاِث  ٌْ  .ا

 

“Rasulullah a melarang jual beli hashah dan 

(melarang) jual beli gharar.”
29

 

 

                                                 
28

 HR. Bukhari Juz 2 : 2039. 
29

 HR. Muslim Juz 3 : 1513. 
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d. Hablul habalah 

Hablul habalah yaitu jual beli dengan 

menangguhkan pembayaran hingga anaknya anak unta 

dilahirkan. Jual beli semacam ini batil karena 

penangguhan pembayan hingga waktu yang tidak 

ditentukan. Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

 ًِ ٌَٝ َحَت ِز ِإ ْٚ َ ُص ٌْ َُ ا ٌَْح  َْ ْٛ َيِج َيَذَتاَيُؼ ٍِ ِ٘ َ ا ٌْ ًُ ا ْ٘ َْ أَ َوا
ًَ اٌَِذّْي  ِّ َُ َدْح َذَج إٌَاَلُج ثُ ْٕ ْْ دُ ِج أَ ٍَ َحَت ٌْ ًُ ا َحَت َٚ ِج  ٍَ َحَت ٌْ ا
 ْٓ َُ َػ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 

ُي اَّلَلِ ْٛ ُْ َزُظ ُ٘ ا َٙ َٕ ُِٔذَ ْخ َف
ٌَِه   .َذ

 

“Orang-orang jahiliyah dahulu saling menjual daging 

unta hingga hablul habalah. Hablul habalah adalah 

seekor unta beranak kemudian anaknya tersebut bunting, 

maka Rasulullah a melarang yang demikian itu.”
30

 

 

e. „Asbul fahl 

„Asbul fahl adalah pengambilan upah atas jasa 

perkawinan pejantan. Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p; 

 

 ًِ َفْح ٌْ ْٓ َػْعِب ا َُ َػ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ ٝ إٌَِتّيُّي َ  َٙ َٔ. 

“Nabi a melarang „asbul fahl.”
31

 

                                                 
30

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2036 dan Muslim Juz 3 : 

1514, lafazh ini miliknya. 
31

 HR. Bukhari Juz 2 : 2164. 
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Namun jika pejantan dipinjamkan untuk 

dikawinkan tanpa diambil upah dari perkawinannya, 

maka tidak mengapa. Dan jika peminjam memberikan 

sesuatu sebagai ungkapan terimakasih, maka orang yang 

meminjamkan boleh menerimanya. Sebagimana 

diriwayatkan dari Anas bin Malik y; 

 

 ًِ َفْح ٌْ ْٓ َػْعِب ا َُ َػ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  ُظِأَي إٌَِتُّي َ 

 َُ َْٕىُس ًِ َف َفْح ٌْ َْٔغَسُق ا َي اَّلَلِ ِإَٔا  ْٛ ُٖ َفَماَي َيا َزُظ ا َٙ َٕ َف
 ُٗ ٌَ  َفَسَخَ  

 

“Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi a tentang 

„asbul fahl (penyewaan pejantan untuk dikawinkan), 

maka beliau melarangnya. Kemudian laki-laki tersebut 

berkata, “Wahai Rasulullah, dahulu kami biasa 

mengawinkan pejantan lalu kami berikan sesuatu 

(sebagai ungkapan terimakasih). Maka beliau 

memberikan keringanan kepada orang tersebut.”
32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1274, hadits ini hasan gharib. 
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f. Mu‟awamah 

Mu‟awamah adalah jual beli buah-buahan dari 

suatu pohon selama beberapa tahun. Para ulama‟ telah 

bersepakat atas diharamkannya jual beli mu‟awamah.
33

 

Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah p, ia 

berkata; 

 

ِج  ٍَ َحاَل ُّ ٌْ ِٓ ا َُ َػ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
ُي اَّلَلِ ْٛ ٝ َزُظ َٙ َٔ

جِ  َِ َٚ َؼا ُّ ٌْ ا َٚ َِٕج  َصاَة ُّ ٌْ ا َٚ 

 

“Rasulullah a melarang muhaqalah, muzabanah, dan 

mu‟awamah.”
34

 

 

g. Mukhadharah 

Mukhadharah adalah jual beli buah-buahan atau 

biji-bijian sebelum tampak matangnya. Diriwayatkan dari 

Ibnu „Umar p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٗ َٚ َ ََلَح َس َحَذٝ َيْتُد َّ  .َ  َدِتْيُؼٛا اٌلَ

 

“Janganlah kalian menjual buah-buahan hingga tampak 

matangnya.”
35

 

 

 

 

                                                 
33

 Syarah Shahih Muslim, 10/434. 
34

 HR. Muslim Juz 3 : 1536. 
35

 HR. Bukhari Juz 2 : 2072 dan Muslim Juz 3 : 1534, lafazh ini 

milik keduanya. 
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C. Khida‟ 

Khida‟ adalah jual beli yang mengandung unsur 

penipuan. Di antara bentuk jual beli yang mengandung 

unsur khida‟ adalah : 

 

a. Najasy 

Najsy adalah menawaran barang dengan harga 

tinggi tanpa bermaksud untuk membelinya, hanya 

bermaksud untuk menghasut pembeli yang lain. Para 

ulama‟ telah bersepakat atas haramnya jual beli najasy.
36

 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p; 

 

ِٓ إٌََ ِ   ٝ َػ َٙ َٔ  َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ َْ إٌَِتَّي َ   أَ

 

“Bahwa Nabi a melarang (jual beli) najasy.”
37

 

 

b. Menjual di atas penjualan saudaranya 

Para ulama‟ telah bersepakat atas terlarangnya 
menjual di atas penjualan saudaranya.

38
 Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

 

 ِٗ ٍَٝ َةْيِغ أَِخْي ًُ َػ  َ  َيِتْيُغ اٌَسُج

                                                 
36

 Syarah Shahih Muslim, 10/339. 
37

 HR. Nasa‟i Juz 7 : 4497 dan Ibnu Majah : 2173. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

6909. 
38

 Syarah Shahih Muslim, 10/398. 
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“Janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan 

saudaranya.”
39

 

 

Misalnya; seseorang membeli barang dengan harga 

sepuluh ribu dan sebelum jual beli selesai atau masih 

dalam masa khiyar, lalu datanglah penjual lain dengan 

berkata, “Aku menjual kepadamu barang yang sama 

dengan harga sembilan ribu” Jual beli semacam ini 

diharamkan karena mengandung mudharat bagi kaum 

muslimin dan memicu kebencian di antara mereka. 

 

c. Orang kota menjualkan barang dagangan milik orang 

desa 

Jual beli seperti ini tidak sah karena mengandung 

mudharat. Akan tetapi jika orang desa datang kepada 

orang kota dan memintanya untuk menjualkan barang 

dagangannya, maka hal itu tidak mengapa. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ٌَِتادٍ   َ  َيِتْغ َحاِضٌس 

 

“Janganlah orang kota menjualkan (barang dagangan 

milik) orang desa.”
40

 

 

 

 

 

                                                 
39

 HR. Bukhari Juz 2 : 2033, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1413. 
40

 HR. Bukhari Juz 2 : 2043 dan Muslim Juz 2 : 1413, lafazh ini 

milik keduanya. 
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Khiyar 

Khiyar adalah memilih untuk melanjutkan jual beli 

atau membatalkannya setelah terjadinya akad jual beli. 

Macam-macam khiyar antara lain adalah : 

 

a. Khiyar majelis 

Khiyar majelis adalah memilih untuk melanjutkan 

jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad 

jual beli, selama antara penjual dan pembeli belum 

berpisah badan. Dan diharamkan segera meninggalkan 

tempat transaksi jual beli, karena takut terjadi 

pembatalan. Diriwayatkan dari „Abdullah bin „Amru bin 

Al-„Ash y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َْ َ ْفَمَج  ْٛ ْْ َدُى ُْ َيْفَذِسَلا، ِإَ  أَ ٌَ ا  َِ ِ َياِز  ٌْ ِْ ِةا َذَتاِيَؼا ُّ ٌْ اَ
 ْْ ُٗ َخْشَيَج أَ ْْ يَُفاِزَق َ اِحَت ُٗ أَ ٌَ ًُّي  َ  َيِح َٚ ِخَياٍز، 

 ُٗ ٍَ  .َيْعَذِمْي

 

“Dua orang yang berjual beli mempunyai hak khiyar 

(majelis) selama keduanya belum berpisah (badan), 

kecuali jual beli tersebut ditentukan dengan adanya 

khiyar (syarat). Dan tidak halal bagi (penjual) untuk 

berpisah dari pembeli karena takut (pembeli) 

membatalkan (jual beli)nya.”
41

 

 

 

                                                 
41

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1247, Nasa‟i Juz 7 : 4483, dan Abu Dawud : 

3456, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6672. 
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b. Khiyar syarat 

Khiyar syarat adalah memilih untuk melanjutkan 

jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad 

jual beli, hingga batas waktu tertentu sesuai dengan 

kesepakatan antara penjual dan pembeli. Diriwayatkan 

dari Ibnu „Umar p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ْٚ ُْ َيَذَفَسَلا أَ ٌَ ا  َِ ا  َّ ِٙ ِ َياِز ِفّْي َةْيِؼ ٌْ ِٓ ِةا َذَتاِيَؼْي ُّ ٌْ َْ ا ِإ
َتْيُغ ِخَياًزا ٌْ ُْ ا ْٛ  َيُى

 

“Sesungguhnya dua orang yang berjual beli mempunyai 

hak khiyar (majelis) selama keduanya belum berpisah 

(badan), atau jual beli tersebut (dibatasi dengan) khiyar 

(syarat).”
42

 

 

c. Khiyar „aib 

Khiyar aib adalah memilih untuk melanjutkan jual 

beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad jual 

beli, jika diketahui adanya cacat pada barang dagangan 

yang tidak diberitahukan oleh penjual sebelum terjadinya 

akad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a; 

ُٗ ِةِ َيِس  ا َةْؼٍد َفِإَٔ َٙ ِٓ اْةَذاَػ َّ َُ َف َٕ  َ ٌْ ا َٚ  ًَ ِة ا اْْلِ ْٚ َ  دَُلسُّي
ْْ َشاَء  ِإ َٚ َعَه  ِْ ْْ َشاَء أَ ا ِإ َٙ َت ٍِ ْْ َيْحَذ ِٓ َةْؼَد أَ إٌََظَسْي

سٍ  ّْ َ اَع َد َٚ ا  َ٘  َزَد

                                                 
42

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2001, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 3 : 1531. 
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“Janganlah kalian membiarkan susu unta dan kambing 

(sehingga pembeli menganggap banyak susunya). 

Barangsiapa yang membelinya setelah memerahnya, 

maka ia memiliki dua pilihan; jika ia berkehendak boleh 

tetap memilikinya dan jika ia berkehendak boleh 

mengembalikannya (kepada penjual) beserta satu sha‟ 

kurma.”
43

 

 

 

Syarat-syarat Dalam Jual Beli 

Syarat dalam jual beli adalah kewajiban yang 

ditetapkan oleh salah satu pelaku jual beli kepada yang 

lainnya, yang kewajiban tersebut mengandung 

kemanfaatan. Syarat yang ditentukan pada jual beli 

terbagi menjadi dua, antara lain : 

 

a. Syarat shahih 

Syarat shahih adalah syarat yang dibenarkan dalam 

jual beli, baik itu berkaitan dengan sifat atau manfaat 

tertentu dari barang yang akan diperjual belikan dan 

syarat tersebut tidak bertentangan dengan syari‟at Islam. 

Misalnya; pembeli mensyaratkan buku yang akan 

dibelinya kertasnya yang berwarna putih, pembeli 

mensyaratkan agar rumah yang akan dibelinya ditempati 

terlebih dahulu selama satu bulan, dan lain sebagainya. 

Maka syarat seperti ini diperbolehkan, jika antara penjual 

dan pembeli sama-sama ridha. Hal ini berdasarkan sabda 

Rasulullah a; 

 

                                                 
43

 HR. Bukhari Juz 2 : 2041. 
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 ُْ ِٙ ِع ْٚ ٍَٝ ُشُس َْ َػ ْٛ ُّ ٍِ ْع ُّ ٌْ  .اَ
 

“Kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka”
44

 

 

b. Syarat fasid 
Syarat fasid adalah syarat yang tidak dibenarkan 

dalam jual beli, syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu :  

 

 Syarat yang rusak dan merusak akad jual beli  

Syarat yang rusak dan merusak akad jual beli yaitu 

syarat yang bertentangan dengan syari‟at Islam. 

Misalnya; penjual mensyaratkan agar pembeli tidak 

memiliki hak untuk memilih dan memeriksa barang, 

dan yang semisalnya. Maka syarat semacam ini 

diharamkam dan akad jual belinya tidak sah.  

 

 Syarat yang rusak namun tidak merusak akad jual beli  

Syarat yang rusak namun tidak merusak akad jual beli 

adalah syarat yang menyelisihi prinsip jual beli, 

namun syarat tersebut tidak berkaitan langsung 

dengan akad jual beli. Misalnya; penjual 

mensyaratkan bahwa pembeli nantinya tidak boleh 

menjual barang yang akan dibelinya tersebut, dan lain 

sebagainya. Maka syarat seperti ini batal dan tidak 

perlu dipenuhi, namun akad jual belinya tetap sah. 

Diriwayatkan dari „Aisyah i ia berkata, Nabi a 

bersabda; 

 

                                                 
44

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1352 dan Abu Dawud : 3594. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1303. 
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 ًٌ َٛ َةاِع ُٙ ٌَْيَط ِفّْي ِوَذاِا اَّلَلِ َف ِٓ اْشَذَسَط َشْسًعا  َِ
ائََج َشْسطٍ  ِِ ِْ اْشَذَسَط  ِإ َٚ 

 

“Barangsiapa yang mensyaratkan (sesuatu) yang 

bertentangan dengan Kitabullah, maka syarat tersebut 

adalah batil walaupun seratus syarat.”
45

 

 

 

Catatan : 

 Doa ketika masuk pasar adalah; 

 

 ُٗ ٌَ ُٖ َ َشِسْيَه  ْحَد َٚ َٗ ِإَ  اَّلَلُ  ٌَ ُٗ . َ ِإ ٌَ َٚ ُه  ٍْ ُّ ٌْ ُٗ ا ٌَ
ُح  ْٛ ُّ َٛ َحٌّي َ  َي ُ٘ َٚ ْيُخ،  ِّ يُ َٚ ُد يُْحِّي  ّْ َح ٌْ ِٖ . ا ِةَيِد

ِ َشّْيٍء َلِدْيسٌ  ًِّد ٍَٝ ُو َٛ َػ ُ٘ َٚ  ُٗ ٍُّي َ ْيُس ُو ٌْ  ا

 

“Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk 

disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Milik-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian, 

Dia yang menghidupkan dan yang mematikan, Dia 

Maha Hidup dan tidak mati. Segala kebaikan ada 

ditangan-Nya dan Dia Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.” 

 

 

                                                 
45

 HR. Bukhari Juz 2 : 2047, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1504. 
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Rasulullah a menyebutkan keutamaan orang yang 

membaca doa tersebut adalah; 

 

  ٌَْ ُٗ أَ ْٕ َحا َػ َِ َٚ ٍَٕج،  ٌِْ  َحَع ٌَْ  أَ ُٗ أَ ٌَ َوَذَب اَّلَلُ 
َ جٍ  ٌِْ  َظيِّدِ َ َٕجِ . أَ ٌْ ُٗ َةْيًذا ِفّي ا ٌَ  َٕٝ َة َٚ. 

 

“Niscaya Allah akan menuliskan bagi (orang yang 

membaca doa tersebut) satu juta kebaikan dan 

dihapuskan satu juta kesalahan(nya) dan akan 

dibangunkan baginya rumah di Surga.”
46

 

 

 Tidak diperbolehkan menjual janin hewan yang 
masih dalam perut induknya. Dan tidak 

diperbolehkan pula menjual burung yang masih 

terbang di udara, karena ada unsur gharar. Ini 

adalah ijma‟ ulama‟.
47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 HR. Ibnu Majah : 2235. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6231. 
47

 Syarah Shahih Muslim, 10/396.  
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 Diperbolehkan bermuamalah (jual beli) dengan 

orang kafir dzimni.
48

 Ini adalah ijma‟ ulama‟.
49

 

Berkata Ash-Shan‟ani 5; 

 

 َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ ُٗ ا  َفِإَٔ ْٛ ُِ ُٗ أََلا أَْ َحاةُ َٚ
 ، َٓ ْشِسِوْي ُّ ٌْ َْ ا ْٛ ٍُ ِِ ًَٕج يَُؼا َىَج َثََلَر َػْشَسَث َظ ِّ ِة
 ُٗ أَْ َحاةُ َٚ  َٛ ُ٘  ًُ ِِ َِٕج َػْشًسا يَُؼا ِدْي َّ ٌْ ََ ِفّي ا أََلا َٚ

 ُْ ُٙ اَل َٛ َْ أَْظ ْٛ ِصٌُ ْٕ َي َٚ ِىَذاِا  ٌْ ًَ ا ْ٘  .أَ

 

“Rasulullah a dan para sahabatnya tinggal di 

Makkah selama tiga belas tahun. Mereka 

bermuamalah dengan orang-orang musyrik. Beliau 

(juga) tinggal di Madinah selama sepuluh tahun 

dalam keadaan beliau dan para sahabatnya 

bermuamalah dengan orang-orang ahli kitab dan 

memasuki pasar-pasar mereka.”
50

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

 Orang kafir dzimni adalah orang kafir yang tidak memerangi kaum 

muslimin. 
49

 Syarah Shahih Muslim, 11/42. 
50

 Taisirul „Allam Syarhu „Umdatil Ahkam. 
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 Penjual diperbolehkan mengambil uang tanda jadi 

(DP) dari pembeli yang membatalkan transaksinya, 

jika antara penjual dan pembeli telah sepakat atas 

hal tersebut. Berkata Syaikh „Abdul Aziz bin 

„Abdullah bin Baz 5; 

“Tidak mengapa (penjual) mengambil uang tanda 

jadi, menurut pendapat yang terkuat di antara dua 

pendapat ulama‟, jika antara penjual dan pembeli 

telah sepakat demikian dan jual beli tidak 

dilangsungkan.”
51

 

 

 Diperbolehkan jual beli secara kredit dengan harga 

yang lebih tinggi daripada jual beli secara kontan. 

Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh 

„Abdurrahman ibnu Shalih Alu Bassam 5. 

Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah 5; 

“Penjualan dengan harga seratus (ribu) secara 

kredit dan lima puluh (ribu) secara kontan, di sini 

tidak terjadi; riba, pembodohan, penipuan dan 

unsur perusak lainnya. Karena penjual memberikan 

pilihan kepada pembeli, manakah di antara dua 

harga tersebut yang dikehendaki.”
52

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 Fiqh wa Fatawa Al-Buyu‟, 291. 
52

 I‟lamul Muqawi‟in, 3/261. 
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 Diperbolehkan jual beli secara lelang, karena dalam 

jual lelang belum terjadi kesepakatan antara penjual 

dan pembeli. Bahkan Imam Bukhari telah membuat 

satu bab khusus dalam kitab Shahihnya; 

 

َصاَيَدثِ  ُّ ٌْ  َةاُا َةْيِغ ا

“Bab tentang jual beli lelang.”
53

 

 

Berkata Atha‟ 5;  

 

 ْٓ َّ ُِ ِفْي ِٔ َ ا َّ ٌْ َْ َةْأًظا ِةَتْيِغ ا ْٚ أَْدَزْوُخ إٌَاَض َ  َيَس
 َيِصْيدُ 

 

“Aku telah bertemu (dengan para sahabat), mereka 

tidak mempermasalahkan menjual harta rampasan 

perang secara lelang.”
54

 

 

 Disunnahkan bagi penjual untuk menerima iqalah 

dari pembeli yang menyesal terhadap transaksi jual 

beli yang telah dilakukan. Iqalah adalah 

pembatalan akad jual beli yang telah terjadi kerena 

suatu sebab. Sehingga dengan iqalah tersebut; 

pembeli mengembalikan barang yang telah 

dibelinya kepada penjual dan penjual 

mengembalikan uang milik pembeli. Nabi a 

bersabda; 

                                                 
53

 Shahih Bukhari. 
54

 Shahih Bukhari. 
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جِ ََ  َِ ِمَيا ٌْ ََ ا ْٛ ُٗ َي ُٗ اَّلَلُ َػْلَسَد ٌَ ا أََلا ًّ ٍِ ْع ُِ  ْْ أََلاَي 
 

“Barangsiapa menerima iqalah seorang muslim, 

maka Allah akan menutupi kesalahannya pada 

Hari Kiamat.”
55

 
 

 Tidak diperbolehkan menimbun barang dengan 

tujuan untuk dijual ketika harga barang melambung 

tinggi, sehingga akan menimbulkan mudharat 

kepada manusia. Diriwayatkan dari Ma‟mar bin 

„Abdullah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 .َ  َيْحَذِىُس ِإَ  َخاِع ٌ 

 

“Tidaklah menimbun barang, melainkan orang 

yang berdosa.”
56

 

 

Perbuatan menimbun barang yang dilarang adalah 

yang akan berakibat mempersulit dan 

mempersempit manusia dalam mendapatkan 

kebutuhan pokok mereka. Sehingga tidak dilarang 

menimbun sesuatu yang tidak membahayakan 

manusia.
57

 

 

                                                 
55

 HR. Abu Dawud : 3460 dan Ibnu Majah : 2199, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 6071. 
56

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 7631. 
57

 I‟lamul Muwaqi‟in, 3/154. 
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RIBA 
 

 

Riba adalah tambahan terhadap sesuatu yang 

diharamkan oleh syari‟at. Riba merupakan salah satu 

dosa besar yang pelakunya diancam dengan laknat. 

Diriwayatkan dari Jabir y, ia berkata; 

 

َةا  ًَ اٌسِّدِ َُ  ِو ٍَ َظ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ ُي اَّلَلِ َ  ْٛ َٓ َزُظ ٌََؼ

اءٌ  َٛ ُْ َظ ُ٘ َلاَي  َٚ  ِٗ َدْي ِ٘ َشا َٚ  ُٗ َواِدَت َٚ  ُٗ ٍَ ِو ْٛ ُِ َٚ. 

 

“Rasulullah a melaknat pemakan riba, pemberi 

makannya, penulisnya, dan kedua saksinya.” Dan beliau 

bersabda, “Mereka itu sama.”
58

 

 

Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu dan pintu 

yang paling ringan adalah seperti seorang menzinai 

ibunya. –wal‟iyadzubillah- Diriwayatkan dari „Abdullah 

(bin Mas‟ud) y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ًُ ِىَ  اٌَسُج ْٕ ْْ َي ًُ أَ ْل ِِ ا  َ٘ َْ َةاًةا أَْيَعُس ْٛ َظْتُؼ َٚ َةا َثََلَثٌج  اٌَسِّدِ
 ُِ ٍِ ْع ُّ ٌْ ًِ ا َةا ِػْسُا اٌَسُج َْ أَْزَةٝ اٌسِّدِ ِإ َٚ  ُٗ َِ  .أُ

 

 

 

                                                 
58

 HR. Muslim Juz 3 : 1598. 
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“Riba (memiliki) tujuh puluh tiga pintu. Yang paling 

ringan adalah seperti seorang menzinai ibunya. Dan 

yang paling berat adalah (seperti) orang yang 

mencemarkan kehormatan seorang muslim.”
59

 

 

Riba juga merupakan salah satu dari tujuh dosa 

yang membinasakan. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 َٓ ُ٘ ا  َِ َٚ َي اَّلَلِ  ْٛ ًَ َيا َزُظ ِةَماِح ِلْي ْٛ ُّ ٌْ ُتٛا اٌَعْتَغ ا ِٕ ِاْجَذ
ََ اَّلَلُ  ًُ إٌَْفِط اٌَِذّْي َحَس َلْذ َٚ ْحُس  اٌعِّدِ َٚ ْسُن ِةاَّلَلِ  َلاَي اٌَشِّدِ
 ََ ْٛ ٌِّْي َي َٛ اٌَذ َٚ َةا  ًُ اٌسِّدِ أَْو َٚ  ُِ َيِذْي ٌْ اِي ا َِ  ًُ أَْو َٚ ٌَْحكِّدِ  ِإَ  ِةا
َٕاِح  ِِ  ْ ُّ ٌْ َ اِفََلِح ا ٌْ َٕاِح ا ْحَل ُّ ٌْ َلْرُ  ا َٚ  .اٌَصْحِ  

 

“Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan.” Ditanyakan 

kepada beliau, “Apakah itu wahai Rasulullah?” Beliau 

menjawab, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa 

yang diharamkan oleh allah q kecuali dengan alasan 

yang benar, memakan harta anak yatim, memakan riba, 

lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah 

yang terjaga kehormatannya dan jauh dari maksiat 

dengan perbuatan zina.”
60

 

 

                                                 
59

 HR. Hakim Juz 2 : 2259. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 3539. 
60

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 2615 dan Muslim Juz 1 : 89, 

lafazh ini miliknya. 
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Dan orang yang memakan riba, maka kelak pada 

Hari Kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang 

kesurupan. Allah q berfirman; 

 

َُ اٌَِرْي  ْٛ ا َيُم َّ َْ ِإَ  َو ْٛ ُِ ْٛ َةا َ  َيُم َْ اٌسِّدِ ْٛ ٍُ َٓ َيْأُو اٌََِرْي
طِّدِ  َّ ٌْ َٓ ا ِِ  ُْ ُٗ اٌَشْيَغا  َيَذَ َتغُ

 

“Orang-orang yang memakan riba mereka tidak dapat 

berdiri (pada Hari Kiamat) melainkan seperti berdirinya 

orang yang kemasukan setan karena (tekanan) penyakit 

gila.”
61

 

 

Sehingga dengan demikian orang yang beriman 

diperintahkan oleh Allah q untuk menjauhi riba. Allah 

q berfirman; 

 

َةا  َٓ اٌسِّدِ
ِِ ا َةِمَّي  َِ ا  ْٚ َذُز َٚ ُٕٛا ادَُمٛا اَّلَلَ  َِ   َٓ ا اٌَِرْي َٙ َيا أَيُّي

 َٓ ْي ِٕ ِِ  ْ ُِ  ُْ ُذ ْٕ ْْ ُو َٓ  .ِإ ِِ ا ِةَحْسٍا  ْٛ ا َفْأَذُٔ ْٛ ٍُ ُْ َدْفَؼ ٌَ  ْْ َفِإ
  َ ُْ ٌُِى ا َٛ ِْ ُْ ُزُءُٚض أَ ُى ٍَ ُْ َف ْْ دُْتُذ ِإ َٚ  ِٗ ٌِ ْٛ َزُظ َٚ  

اَّلَلِ
 َْ ْٛ ُّ ٍَ َ  دُْظ َٚ  َْ ْٛ ُّ ٍِ  .َدْظ

 

 

 

                                                 
61

 QS. Al-Baqarah : 275. 
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“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada 

Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum diambil) jika 

kalian adalah orang-orang yang beriman. Jika kalian 

tidak meninggalkan (sisa riba), maka ketahuilah, bahwa 

Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika 

kalian bertaubat (dari mengambil riba), maka bagi 

kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya (diri 

sendiri) dan tidak pula dianiaya.”
62

 

 

 

Macam-macam Riba 

Riba terbagi menjadi dua macam, yaitu : 

 

A. Riba fadhl 

Riba fadhl adalah tukar menukar salah satu barang 

ribawi dengan yang lain dengan disertai tambahan. 

Barang ribawi ada enam (al-ashnafus sittah), antara lain 

adalah : 

 

 Emas, perak 

 Gandum, sya‟ir, kurma 

 Garam 

 

Diriwayatkan dari „Ubadah bin Shamit y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

اٌَشِؼْيُس  َٚ ُتسِّدِ  ٌْ اٌُتسُّي ِةا َٚ ِفَضِج  ٌْ ِفَضُج ِةا ٌْ ا َٚ ِب  َ٘ ُب ِةاٌَر َ٘ اٌََر
 ًٍ ْل ِّ ْلًَل ِة ِِ   ِ ٍْ ِّ ٌْ ُ  ِةا ٍْ ِّ ٌْ ا َٚ ِس  ّْ ُس ِةاٌَذ ّْ اٌَذ َٚ ِةاٌَشِؼْيِس 

                                                 
62

 QS. Al-Baqarah : 278 - 279. 
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َٕاُ   ِٖ اَْلَْ  ِر َ٘ َفْخ  ٍَ اٍء َيًدا ِةَيٍد َفِإَذا اْخَذ َٛ اًء ِةَع َٛ َظ
َْ َيًدا ِةَيدٍ  ُْ ِإَذا َوا ا َوْيَ  ِشْ ُذ ْٛ  .َفِتْيُؼ

 

“Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum 

dengan gandum, sya‟ir dengan sya‟ir, kurma dengan 

kurma, garam dengan garam, harus sama (dalam) 

timbangan dan banyaknya serta (dibayar) kontan. Jika 

berlainan jenisnya, maka juallah sekehendak kalian 

asalkan (dibayar dengan) kontan.”
63

 

 

Semua barang yang memiliki kesamaan illat 

(sebab) dengan enam barang tersebut, maka diqiyaskan 

padanya. Mata uang diqiyaskan dengan emas dan perak. 

Beras dan makanan pokok diqiyaskan dengan gandum, 

sya‟ir, dan kurma. Adapun bumbu-bumbu masakan 

diqiyaskan dengan garam. 

 

Tukar menukar antar enam barang ribawi di atas 

memiliki tiga kemungkinan, yaitu : 

a. Tukar menukar antar sesama jenis barang ribawi –

misalnya; emas dengan emas,- maka syaratnya adalah : 

 

 Tidak boleh dilakukan dengan tafadhul (saling 

melebihkan). 

 Tidak boleh dilakukan dengan nasi‟ah 

(ditangguhkan serah terimanya). 

 Harus dengan taqabudh (serah terima) di majelis 

tersebut. 

                                                 
63

 HR. Muslim Juz 3 : 1587. 
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Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, ia 

berkata; 

ّيِّدٍ 
ِٔ ٍس َةْس ّْ َُ ِةَذ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ ٌَٝ إٌَِتّيِّدِ َ  َجاَء ِةََلٌي ِإ

َرا َلاَي  َ٘  َٓ ْٓ أَْي ِِ  َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ ُٗ إٌَِتّيُّي َ  ٌَ َفَماَي 
ِٓ ِةَلاٍع  ُٗ َ اَػْي ْٕ ِِ ٌس َزِدْي َفِتْؼُخ  ّْ َٔا َد َد ْٕ َْ ِػ ِةََلٌي َوا
 ٍَٝ َُ َفَماَي إٌَِتّيُّي َ  ٍَ َظ َٚ  

ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ َُ إٌَِتَّي َ  ٌُِْٕغِؼ
 ُٓ َةا َػْي ُٓ اٌسِّدِ ُٖ َػْي َٚ ُٖ أَ َٚ َه أَ

ٌِ َد َذ ْٕ َُ ِػ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ اَّلَلُ َػ
َس  ّْ ْْ َدْشَذِسَي َفِتِغ اٌَذ ْٓ ِإَذا أََزْدَح أَ ٌَِى َٚ  ًْ َةا َ  َدْفَؼ اٌسِّدِ

 ِٗ َُ اْشَذِس ِة  .ِةَتْيٍغ  َخَس ثُ

“Bilal y datang kepada Nabi a dengan membawa 

kurma Barni.
64

 Lalu Nabi a bertanya kepadanya, 

“Darimanakah kurma ini?” Bilal y menjwab, “Kami 

memiliki kurma yang jelek, lalu kami tukarkan dua sha‟ 

(kurma yang jelek tersebut) dengan satu sha‟ (kurma 

Barni), agar kami dapat memberikan makanan untuk 

Nabi a. Maka ketika itu Nabi a bersabda, “Wah, wah, 

itulah riba (fadhl) yang sebenarnya. Janganlah engkau 

melakukannya. Namun jika engkau ingin membelinya, 

maka juallah (dahulu) kurma(mu) dengan penjualan lain. 

Lalu belilah (kurma) yang bagus tersebut.”
65

 

                                                 
64

 Kurma Barni adalah kurma Madinah yang sangat bagus. 

Bentuknya panjang dan ketika belum matang warnanya kuning. 

(Taisirul „Allam, 2/69). 
65

 HR. Bukhari Juz 2 : 2188. 
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b. Tukar menukar barang ribawi yang sejenis, namun 

berbeda illat –misalnya; emas dengan perak,- maka 

syaratnya adalah : 

 Boleh dilakukan dengan tafadhul. 

 Tidak boleh dilakukan dengan nasi‟ah. 

 Harus dengan taqabudh di majelis tersebut. 

 

Diriwayatkan dari Abu Bakrah y, ia berkata; 

 

ِفَضِج  ٌْ ِٓ ا َُ َػ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
ُي اَّلَلِ ْٛ ٝ َزُظ َٙ َٔ

 ْْ َٔا أَ ْس َِ أَ َٚ اٍء  َٛ اًء ِةَع َٛ ِب ِإَ  َظ َ٘ ِب ِةاٌَر َ٘ اٌَر َٚ ِفَضِج  ٌْ ِةا
َب  َ٘ َْٔشَذِسَي اٌَر َٚ َٕا  ِب َوْيَ  ِشْ  َ٘ ِفَضَج ِةاٌَر ٌْ َْٔشَذِسَي ا

َٕا ِفَضِج َوْيَ  ِشْ  ٌْ  ِةا
 

“Rasulullah a melarang tukar menukar perak dengan 

perak dan emas dengan emas, kecuali jika (beratnya) 

sama. Rasulullah a memerintahkan kepada kami untuk 

membeli perak dengan emas sekehendak kami. Dan 

(beliau juga memerintahkan kepada kami) untuk membeli 

emas dengan perak sekehendak kami.”
66

 

 

c. Tukar menukar barang ribawi yang berbeda jenis –

misalnya; emas dengan gandum,- maka syaratnya adalah: 

 Boleh dilakukan dengan tafadhul. 

 Boleh pula dilakukan dengan nasi‟ah. 

 

                                                 
66

 HR. Muslim Juz 3 : 1590. 
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B. Riba nasi‟ah 

Riba nasi‟ah adalah tambahan karena adanya 

penundaan waktu. Misalnya seorang meminjamkan 

uangnya kepada orang lain satu juta dengan kontan dan 

orang lain tersebut harus mengembalikannya satu juta 

seratus, setahun yang akan datang. Allah q berfirman; 

 

َضاَػَفًج  ُِ َةا أَْضَؼاًفا  ٍُٛا اٌسِّدِ ا َ  َدْأُو ْٛ ُٕ َِ   َٓ ا اٌَِرْي َٙ َيا أَيُّي
 َْ ْٛ ُح ٍِ ُْ دُْف ٍَُى ٌََؼ ادَُمٛا اَّلَلَ  َٚ. 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 

memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah 

kalian kepada Allah, agar kalian mendapat 

keberuntungan.”
67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67

 QS. Ali-„Imran : 130. 
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Catatan : 

 Tidak ada riba pada hewan yang masih hidup dan 

biji-bijian, sehingga diperbolehkan menjual satu 

ekor sapi dengan dua atau tiga ekor sapi. Namun 

jika telah berubah menjadi sesuatu yang ditimbang 

atau ditakar, maka riba berlaku padanya. Sehingga 

tidak diperbolehkan menjual satu kilogram daging 

sapi (yang bagus) dengan dua kilogram daging sapi 

(biasa). Dan diperbolehkan menjual satu kilogram 

daging sapi dengan dua kilogram daging kambing, 

karena terjadi perbedaan jenis namun harus 

dilakukan secara kontan. Ini adalah pendapat 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Kurs mata uang hukumnya seperti emas dan perak, 

karena kesamaannya sebagai alat pembayaran. 

Sehingga jika dilakukan tukar menukar yang sama 

jenisnya –misalnya; rupiah dengan rupiah,- maka 

nilainya harus sama dan dilakukan dengan kontan. 

Dan jika dilakukan tukar menukar yang berbeda 

jenis –misalnya rupiah dengan dolar,- maka boleh 

ada selisih harga, namun harus dilakukan dengan 

kontan. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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SALAM 
(Pesanan) 

 

 

Salam adalah memesan barang yang telah diketahui 

sifat-sifatnya dengan pembayaran kontan di muka. Para 

ulama‟ telah bersepakat atas diperbolehkannya salam di 

dalam jual beli.
68

 Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p ia 

berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

  

 ٍَ ْٛ ٍُ ْؼ َِ  ٍْ ْش َٚ َٚ  ٍَ ْٛ ٍُ ْؼ َِ  ًٍ ٍََ  ِفّي َشّْيٍء َفِفّْي َوْي ْٓ أَْظ َِ
 ٍَ ْٛ ٍُ ْؼ َِ  ًٍ ٌَٝ أََج  ِإ

 

“Barangsiapa memesan sesuatu, maka (hendaklah ia 

memesan dalam) takaran yang jelas, timbangan yang 

jelas, dan sampai batas waktu yang jelas.”69 

 

 

Syarat Salam 

Syarat diperbolehkannya melakukan salam adalah :  

 

 Harganya diketahui dan dibayar kontan di muka.  

 Dijelaskan sifatnya barangnya.  

 Jangka waktu dan tempat serah terima barang 

diketahui. 

 

                                                 
68

 Syarah Shahih Muslim, 11/42. 
69

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2125, lafazh miliknya dan 

Muslim Juz 3 : 1604. 
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Catatan : 

Tidak disyaratkan orang yang dipesan harus 

memiliki barang yang dipesan. Diriwayatkan dari 

„Abdurrahman bin Abza 5; 

 

 َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ َْ أَْ َحاُا إٌَِتِّي َ  َوا
 َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ ِد إٌَِتّيِّدِ َ  ْٙ ٍَٝ َػ َْ َػ ْٛ ُف

ٍِ يُْع
  َ َْ ُْ َحْسٌر أَ ُٙ ٌَ ُْ أَ ُٙ ٌْ َْٔعأَ  ُْ ٌَ َٚ. 

 

“Dahulu para sahabat Nabi a melakukan salam di 

zaman Nabi a, dan kami tidak bertanya kepada 

mereka apakah mereka memiliki tanaman(nya) atau 

tidak.”
70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
70

 HR. Bukhari Juz 2 : 2128. 
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SYIRKAH 
(Persekutuan) 

 

 

Syirkah adalah penggabungan modal atau kegiatan 

bisnis antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan 

keuntungan. Syirkah harus diiringi dengan kejujuran dan 

amanat jika di dalamnya terdapat khianat, maka hilanglah 

keberkahan syirkah. 

 

 

Macam-macam Syirkah 

Syirkah ada dua macam, yaitu : 

 

a. Syirkah harta 

Syirkah harta adalah gabungan dua orang atau lebih 

dalam hak harta, seperti gabungan dalam kepemilikan; 

tanah, pabrik, mobil, dan lain sebagainya. Salah satu dari 

mereka tidak boleh bertindak, kecuali dengan izin 

rekannya. Dan ia boleh bertindak pada apa yang menjadi 

haknya saja. 

 

 

b. Syirkah akad  

Syirkah akad adalah gabungan dalam akad yang 

telah disepakati. Syirkah jenis ini ada beberapa macam, 

antara lain : 

 

 Syirkah „inan  

Syirkah „inan adalah berserikatnya dua orang atau 

lebih yang sama-sama mengeluarkan modal dan 

melakukan pekerjaan. Kemudian hasilnya dibagi di 
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antara mereka berdua. Keuntungan dan kerugian dibagi 

berdasarkan prosentase modal masing-masing, menurut 

persyaratan dan kesepakatan bersama. 

 

 Syirkah mudharabah  

Syirkah mudharabah adalah berserikatnya dua 

orang atau lebih, yang satu memberikan modal 

sedangkan yang lain mengembangkan modal tersebut 

dalam bentuk suatu usaha. Lalu keuntungan dan kerugian 

dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.  

 

 Syirkah wujuh 

Syirkah wujud adalah berserikatnya dua orang atau 

lebih dengan menggunakan kedudukan atau jabatan yang 

mereka miliki. Keuntungan dibagi berdasarkan 

kesepakatan bersama. 

 

 Syirkah abdan 

Syirkah abdan adalah berserikatnya dua orang atau 

lebih dengan badan (tenaga) mereka, karena tidak ada 

modal. Kemudian hasil dari kerja badan mereka tersebut 

dibagi di antara mereka. Misalnya; berserikatnya tukang 

pembawa barang, tukang pencari kayu, dan yang 

semisalnya.  

 

 Syirkah muwafadhah 

Syirkah mufawadhah adalah gabungan dari empat 

bentuk syirkah di atas. Keuntungan dan kerugian dibagi 

berdasarkan kesepakatan bersama. 
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SYUF’AH 
(Hak Beli Lebih Dulu) 

 

 

Syuf‟ah adalah hak membeli lebih dulu yang 

diberikan kepada rekan patungan. Para ulama‟ telah 

bersepakat atas adanya syuf‟ah pada harta yang tidak 

bergerak –misal; rumah, tanah, kebun, sumur, dan lain 

sebagainya.- selama harta tersebut belum dibagi.
71

 

Diriwayatkan dari Jabir y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ا  َٙ ا َحَذٝ َيْؼِسَض َٙ ْٚ أَْزٌا َفََل َيِتْيُؼ ًٌ أَ  َْٔ  ُٗ ٌَ َْٔخ  ْٓ َوا َِ
 ِٗ ٍَٝ َشِسْيِى  .َػ

 

“Barangsiapa yang memiliki pohon kurma atau tanah 

(secara patungan), maka hendaklah ia tidak menjualnya 

hingga ia menawarkannya kepada rekan 

(patungan)nya.”
72

 

 

Dan harta yang tidak bergerak jika sudah 

dipisahkan –misalnya dengan diberi; pembatas-pembatas, 

jalan, dan masing-masing pihak sudah memilih 

bagiannya,- maka dalam hal ini tidak ada syuf‟ah. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah p, ia 

berkata; 

                                                 
71

 Syarah Shahih Muslim, 11/47. 
72

 HR. Ibnu Majah : 2492. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6495.  
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ْفَؼِج ِفّْي  َُ ِةاٌشُّي ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
ُي اَّلَلِ ْٛ َلَضٝ َزُظ
 ُْ ُْ يُْمَع ٌَ ا  َِ  ِ ًِّد ُ ِسَفِخ . ُو َٚ ُد،  ْٚ ُحُد ٌْ َلَؼِخ ا َٚ َفِإذاَ 

 اٌغُّيُسُق، َفَلَ ُشْفَؼجَ 

“Rasulullah a memutuskan syuf‟ah pada semua (harta 

yang tidak bergerak) yang belum dibagi. Jika batasan-

batasan telah diletakkan dan jalan telah dibentangkan, 

maka tidak ada syuf‟ah.”
73

 

 

Catatan : 

Apabila antar dua tetangga saling memiliki hak 

guna bersama –misalnya; jalan, sumur, sumber air, 

dan yang semisalnya, yang digunakan bersama,- 

maka masing-masing memiliki hak syuf‟ah. 

Diriwayatkan dari Jabir y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 َْ ْْ َوا ِإ َٚ ا  َٙ َذَظُس ِة ْٕ ِٖ يُ َ اُز أََحكُّي ِةُشْفَؼِج َجاِز ٌْ اَ
اِحًدا َٚ ا  َّ ُٙ َْ َعِسيُم  َغاِئًتا ِإَذا َوا

“Tetangga lebih berhak atas syuf‟ah tetangganya. 

Sehingga seorang harus menunggu tetangganya 

meskipun tetangganya tidak ada (di tempat), jika 

jalan yang mereka gunakan sama.”
74

 

                                                 
73

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2100, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 3 : 1608. 
74

 HR. Abu Dawud : 3518 dan dan Ibnu Majah : 2494, lafazh ini 

milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 3103. 
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IJARAH 
(Sewa Menyewa) 

 

 

Ijarah adalah akad terhadap sesuatu manfaat (jasa) 

untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu. 

Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya tanpa 

mengurangi barang tersebut, maka sah untuk disewakan 

selama tidak ada larangan syar‟i yang menghalanginya. 

Diriwayatkan dari „Aisyah i; 

 

ْٛ َةْىٍس َزُجًَل  أَةُ َٚ  َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ اْظَذْأَجَس إٌَِتُّي َ  َٚ
اِدًيا  َ٘ ِٓ َػِديِّدٍ  ّْي َػْتِد ْة ِٕ ْٓ َة ِِ  َُ ًِ ثُ ّي اٌَدْي

ِٕ ْٓ َة ِِ
َداَيجِ  ِٙ ٌْ ُس ِةا ِ٘ ا َّ ٌْ ْيُخ ا ِ سِّدِ ٌْ ْيًذا ا  ِخسِّدِ

 

“Nabi a dan Abu Bakar y menyewa (mengupah) 

seorang penunjuk jalan (menuju Madinah) yang mahir 

dari Bani Ad-Dail kemudian dari Bani „Abdu bin „Adi.”
75

 

 

Macam-macam Ijarah 

Ijarah terbagi menjadi dua, antara lain : 

 

a. Ijarah terhadap barang, seperti; menyewakan rumah, 

mobil, dan yang semisalnya. 

b. Ijarah terhadap pekerjaan, seperti; menyewa 

seseorang untuk membangun tembok, membajak 
sawah, dan yang semisalnya. 

                                                 
75

 HR. Bukhari Juz 2 : 2144. 
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Syarat Ijarah 

Syarat-syarat ijarah antara lain adalah : 

 

1. Sesuatu yang disewakan diketahui dengan jelas. 

2. Waktu penyewaannya diketahui dengan jelas. 

3. Ongkosnya diketahui dengan jelas. 

 

 

Catatan : 

 Seorang yang menyewa barang dan 

menggunakannya dengan sewajarnya lalu ternyata 

barang yang disewa tersebut rusak, maka ia tidak 

berkewajiban untuk mengganti. Hal ini 

sebagaimana qaidah fiqhiyyah; 

 

 َْ ا َّ َٕاِفّي اٌَض اُش اٌَشْسِػّْي يُ َٛ  َ ٌْ  اَ
 

“Sesuatu yang diperbolehkan secara syar‟i 

meniadakan kewajiban untuk mengganti.”
76

 

 

Adapun jika orang yang menyewa tersebut 

menggunakannya dengan tidak wajar lalu barang 

tersebut rusak, maka orang yang menyewa 

berkewajiban untuk mengganti. 

 

 Upah sewa hendaknya segera diberikan segera 
sebelum keringatnya kering. Diriwayatkan dari 

„Abdullah bin „Umar p ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

                                                 
76

 Qaidah Fiqhiyyah. 
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 ُٗ ْْ َيِ َ  َػَسُل ًَ أَ ، َلْت ُٖ  .أَْػَظ اَْلَِجْيَس أَْجَس

 

“Berikanlah upah kepada para pekerja sebelum 

keringatnya kering.”
77

 

 

Dan Rasulullah a mengancam orang-orang yang 

tidak membayar upah pekerjanya. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

 ًٌ ِج َزُج َِ ِمَيا ٌْ ََ ا ْٛ ُْ َي ُٙ ُّ َٔا َخْل َلاَي اَّلَلُ َثََلَثٌج أَ
 ُٗ َٕ َّ ًَ َث ا َفأََو ًٌ َةاَع ُحسا َزُج َٚ َُ َغَدَز  أَْػَغٝ ِةّْي ثُ
ُْ يُْؼِظ  ٌَ َٚ  ُٗ ْٕ ِِ َفٝ  ْٛ ًٌ اْظَذْأَجَس أَِجْيًسا َفاْظَذ َزُج َٚ

 ُٖ  أَْجَس
 

“Allah q berfirman, “Tiga orang yang Aku 

menjadi musuh bagi mereka pada Hari Kiamat, 

(yaitu); seorang laki-laki memberi dengan atas 

nama-Ku lalu ia berkhianat, seorang menjual 

orang yang merdeka dan memakan harganya, dan 

seseorang menyewa orang lain dan mendapatkan 

jasanya lalu  tidak membayarkan upahnya.”78 

 

                                                 
77

 HR. Ibnu Majah : 2443. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1498. 
78

 HR. Bukhari Juz 2 : 2114. 
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MUSAQAH 
(Merawat Pohon) 

 

 

Musaqah adalah menyerahkan pohon kepada orang 

lain untuk dirawatnya dengan imbalan berupa buah dari 

pohon tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia 

berkata; 

 

َٕا  َٕ ُْ َةْي َُ اَْلِع ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ َِٕتّيِّدِ َ  ٍَ
ٌِ َلاُز  ْٔ ٌَِخ اَْلَ َلا

ََٔج  ْٚ  ُ َّ ٌْ َٕا ا َٔ ْٛ ا َدْىُف ْٛ ًَ َلاَي َ  َفَماٌُ َِٕ ْي ٌْ َٕا ا ِٔ ا َٛ َٓ ِإْخ َةْي َٚ
َٕا أََعْؼ َٚ َٕا  ْؼ ِّ ا َظ ْٛ َسِث َلاٌُ َّ ُْ ِفّي اٌلَ َْٔشَسْوُى َٚ. 

 

“Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi a, 

“Bagikanlah pohon kurma antara kami dan sahabat-

sahabat kami.” Nabi a menjawab, “Tidak.” Mereka 

berkata, “Kalian merawatnya dan kami bagi buahnya 

bersama kalian.” Mereka menjawab, “Kami mendengar 

dan kami taat.”
79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79

 HR. Bukhari Juz 2 : 2200. 
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MUZARA’AH 

(Menggarap Tanah) 

 

 

Muzara‟ah adalah menyerahkan tanah kepada 

orang yang akan menggarapnya dengan upah dari hasil 

panennya. Diriwayatkan Ibnu „Umar p; 

 

ًَ َخْيَتَس  ْ٘ ًَ أَ َِ َُ َػا ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
َي اَّلَلِ ْٛ َْ َزُظ أَ

ْٚ َشْزعٍ  ٍس أَ َّ ْٓ َث ِِ ا  َٙ ْٕ ِِ ا َيْ ُسُ   َِ  .ِةَشْغِس 

 

“Bahwa Rasulullah a memerintahkan penduduk Khaibar 

untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan 

setengah dari (hasil panen) buah(nya) atau (hasil panen) 

tanaman(nya).”
80

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                 
80

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2203 dan Muslim Juz 3 : 

1551, lafazh ini miliknya. 
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IHYA’UL MAWAT 
(Menggarap Tanah yang Tidak Berpemilik) 

 

 

Ihya‟ul mawat adalah menggarap tanah yang yang 

bebas dari kepemilikan siapa pun. Diriwayatkan dari 

Anas y ia berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٗ ْٕ ِِ  ًُ ْٚ َيْصَزُع َشْزًػا َفَيْأُو ٍُ َيْ ِسُض َغْسًظا أَ ٍِ ْع ُِ  ْٓ ِِ ا  َِ
ِٗ َ َدَلجٌ  ُٗ ِة ٌَ  َْ ٌج ِإَ  َوا َّ ْي ِٙ ْٚ َة ٌْ أَ َعا ْٔ ْٚ ِإ  َعْيٌس أَ

“Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau 

menanam tanaman lalu dimakan oleh; burung, manusia, 

atau binatang ternak, melainkan hal itu menjadi sedekah 

baginya.”
81

 

 

Barangsiapa menghidupkan tanah mati yang tidak 

dimiliki oleh seseorang, maka itu menjadi miliknya baik 

dilakukan oleh seorang muslim ataupun orang kafir 

dzimni, baik itu dengan izin penguasa atau tidak, selama 

tanah tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan kaum 

muslimin. Diriwayatkan dari „Aisyah i, dari Nabi a 

bersabda; 

َٛ أََحكُّي  ُٙ ٌَْيَعْخ َِلََحٍد َف َس أَْزًضا  َّ ْٓ أَْػ َِ  
“Barangsiapa menghidupkan tanah yang tidak dimiliki 

oleh siapa pun, maka ia lebih berhak.”82 

                                                 
81

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2195 dan Muslim Juz 3 : 

1553, lafazh ini milik keduanya. 
82

 HR. Bukhari Juz 2 : 2210. 
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GHASB 
(Merampas Harta Orang Lain) 

 

 

Ghasb adalah merampas harta orang lain tanpa hak. 

Allah q berirman;  

 

 ٌَٝ ا ِإ َٙ ا ِة ْٛ دُْدٌُ َٚ  ًِ َتاِع ٌْ ُْ ِةا َُٕى ُْ َةْي ٌَُى ا َٛ ِْ ا أَ ْٛ ٍُ َ  َدْأُو َٚ
 ُْ ُذ ْٔ أَ َٚ  ُِ ْث اِي إٌَاِض ِةاْْلِ َٛ ِْ ْٓ أَ ِِ ا َفِسْيًما  ْٛ ٍُ َذْأُو ٌِ  َِ ُحَىا ٌْ ا

 َْ ْٛ ُّ ٍَ  .َدْؼ

 

“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta 

sebagian yang lainnya dengan cara yang batil, dan 

(janganlah) kalian membawa (urusan) harta tersebut 

kepada hakim, agar kalian dapat memakan sebagian dari 

harta orang lain itu dengan (cara berbuat) dosa, padahal 

kalian mengetahui.”
83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83

 QS. Al-Baqarah : 188. 
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Ghasb hukumnya haram dan merupakan bentuk 

kezhaliman karena mengambil sesuatu dari orang lain 

tanpa kerelaan. Diriwayatkan dari „Aisyah i, bahwa 

Nabi a bersabda; 

 

 َٓ ْٓ َظْتِغ أََزِضْي ِِ  ُٗ َل ِّٛدِ َٓ اَْلَْزِا عُ ِِ َُ ِلْيَد ِشْتٍس  ٍَ ْٓ َظ َِ 
 

“Barangsiapa berbuat zhalim dengan (mengambil) 

sejengkal tanah, maka (pada Hari Kiamat) akan 

dikalungkan kepada(nya) tujuh lapis bumi.”
84

 

 

Diriwayatkan pula dari „Abdullah bin „Umar p ia 

berkata, bahwa Nabi a bersabda; 

  

 ََ ْٛ ِٗ َي ِٗ ُخِعَ  ِة َٓ اَْلَْزِا َشْيً ا ِةَ ْيِس َحمِّدِ ِِ ْٓ أََخَر  َِ
 َٓ ٌَٝ َظْتِغ أََزِضْي ِج ِإ َِ ِمَيا ٌْ   ا

 

“Barangsiapa mengambil sedikit tanah tanpa haknya, 

maka ia akan dibenamkan dengannya pada Hari Kiamat 

sampai tujuh lapis bumi.”
85
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2321 dan Muslim Juz 3 : 

1612, lafazh ini milik keduanya. 
85

 HR. Bukhari Juz 2 : 2322. 
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Macam-macam Kezhaliman 

Kezhaliman terbagi menjadi tiga, antara lain : 

 

1. Kezhaliman yang tidak diampuni oleh Allah q 

Kezhaliman yang tidak diampuni oleh Allah q adalah 

kesyirikan. 

 

2. Kezhaliman yang diampuni oleh Allah q 

Kezhaliman yang diampuni oleh Allah q adalah 

kezhaliman seorang hamba kepada Allah q selain 

kesyirikan, selama orang tersebut melakukan taubat. 

 

3. Kezhaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah q 

Kezhaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah q 

yaitu kezhaliman antar sesama hamba. Allah q akan 

memberikan hukuman kepada hamba yang berbuat 

zhalim tersebut. 
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Catatan : 

 Tidak diperbolehkan mengambil barang milik 

orang lain tanpa izin, meskipun dengan niat untuk 

dikembalikan. Hal ini berdasarkan keumuman 

hadits yang diriwayatkan dari „Abdullah bin Sa‟ib 

bin Yazid, dari bapaknya, dari kakeknya y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ْٓ َّ ا َف ْٚ َجادا ِٗ َ ِػًتا أَ ُْ َػَلا أَِخْي َ  َيْأُخْر أََحُدُو
 ِٗ ٌَْي ا ِإ َ٘ َيُسَد ٍْ ِٗ َف  .أََخَر َػَلا أَِخْي

 

“Janganlah salah seorang di antara kalian 

mengambil tongkat saudaranya baik dengan 

bergurau atau sungguh-sungguh. Barangsiapa 

yang mengambilnya tongkat saudaranya, maka 

hendaklah ia mengembalikannya.”
86

 

 

 

Namun jika pemiliknya dengan tegas menyatakan 

kerelaannya bahwa barangnya boleh digunakan 

tanpa izin, maka diperbolehkan untuk mengambil 

barang tersebut tanpa izin terlebih dahulu. 

 

 

 

 

                                                 
86

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2160, lafazh ini miliknya, Abu 

Dawud : 5003. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟ul Ghalil : 1518. 
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 Apabila seorang merampas tanah orang lain lalu 

menanaminya atau mendirikan bangunan di 

atasnya, maka ia wajib mencabut tanaman dan 

membongkar bangunan tersebut. Dan ia 

bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi, jika 

hal tersebut dituntut oleh pemiliknya. Diriwayatkan 

dari Sa‟id bin Zaid y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

ٍُ َحٌك  ٌِ ٌِِؼْسٍق َظا  ٌَْيَط 

 

“Tidak ada hak bagi keringat orang yang 

zhalim.”
87

 

 

 Apabila barang yang dirampas tersebut hilang atau 

rusak, maka orang yang merampas harus mengganti 

dengan barang yang sejenis. Jika ia tidak 

mendapatkannya, maka harus diganti dengan harga 

barang tersebut saat itu. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seorang ingin mengembalikan barang yang 
dirampas, tetapi ia tidak mengetahui pemiliknya, 

maka ia menyerahkannya kepada hakim yang adil 

atau menyedekahkannya atas nama orang yang 

dirampas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

                                                 
87

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1378 dan Abu Dawud : 3073. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

5976. 
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ْٚ َشّْيٍء  ِٗ أَ ْٓ ِػْسِض ِِ  ِٗ ٌج َِلَِخْي َّ ٍِ ْظ َِ  ُٗ ٌَ َْٔخ  ْٓ َوا َِ
  َ َٚ َٕاٌز  َْ ِدْي ْٛ ْْ َ  َيُى ًَ أَ ََ َلْت ْٛ َي ٌْ ُٗ ا ْٕ ِِ  ُٗ ٍْ ٍَ َيَذَح ٍْ َف
ُٗ ِةَمْدِز  ْٕ ِِ ٌٌِ  أُِخَر  ًٌ َ ا َّ ُٗ َػ ٌَ  َْ ْْ َوا ٌُ ِإ َ٘ ِدْز
 ْٓ ِِ َٕاٌح أُِخَر  ُٗ َحَع ٌَ  ْٓ ُْ َدُى ٌَ  ْْ ِإ َٚ  ِٗ ِذ َّ ٍِ ْظ َِ

َ اِح  ِٗ َفغُِسَحْخ َظيِّدِ ِٗ أَِخْي ْي ٍَ   . َػ
 

“Barangsiapa menzhalimi saudaranya pada 

kehormatannya atau pada sesuatu (yang lainnya), 

maka hendaklah ia meminta dihalalkan pada hari 

ini sebelum tidak berguna lagi dinar dan dirham. 

Jika ia memiliki amal shalih, maka akan diambil 

darinya sesuai dengan kadar kezhalimannya. Jika 

ia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan 

saudaranya (yang dizhalimi) akan diambil dan 

dibebankan kepadanya.”
88

 

 

 

 Apabila seorang mendapatkan harta yang haram –
misalnya; hasil dari menjual khamr,- lalu ia 

bertaubat, maka ia harus berlepas diri darinya 

dengan cara memberikannya untuk jalan kebaikan 

dan tidak memakannya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

                                                 
88

 HR. Bukhari Juz 5 : 6169. 
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 Seorang diperbolehkan membela diri untuk 

menjaga hartanya, jika ada orang yang hendak 

mengambilnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y,,,,, ia berkata; 

 

 َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
ِي اَّلَلِ ْٛ ٌَٝ َزُظ ًٌ ِإ َجاَء َزُج

ًٌ يُِسْيُد  ْْ َجاَء َزَج َي اَّلَلِ أََزأَْيَخ ِإ ْٛ َفَماَي َيا َزُظ
 ْْ ٌََه َلاَي أََزأَْيَخ ِإ ا َِ  ِٗ ٌِّْي َلاَي َفََل دُْؼِغ ا َِ أََخَر 
ّْي َلاَي  ِٕ ٍَ ْْ َلَذ ُٗ َلاَي أََزأَْيَخ ِإ ٍْ ّْي َلاَي َلاِد ِٕ ٍَ َلاَد

َٛ ِفّي  ُ٘ ُٗ َلاَي  ُذ ٍْ ْْ َلَذ ْيٌد َلاَي أََزأَْيَخ ِإ ِٙ َْٔخ َش َفأَ
 .إٌَازِ 

“Bahwa ada seorang laki-laki datang kepada 

Rasulullah a  dan berkata, “Ya Rasulullah, 

bagaimana menurutmu jika ada orang yang ingin 

mengambil hartaku?” Nabi a menjawab, “Jangan 

diberikan hartamu (tersebut kepadanya).” Laki-

laki tersebut bertanya, “Bagaimana menurutmu jika 

ia memerangiku?” Nabi a menjawab, “Perangilah 

ia.” Laki-laki tersebut bertanya, “Bagaimana 

menurutmu jika ia membunuhku?” Nabi a 

menjawab, “Engkau mati syahid.” Laki-laki 

tersebut kembali bertanya, “Bagaimana jika aku 

membunuhnya?” Nabi a menjawab, “Ia di 

Neraka.”
89
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 HR. Muslim Juz 1 : 140. 
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ARIYAH 
(Pinjam Meminjam) 

 

 

Ariyah adalah izin yang diberikan oleh pemilik 

barang kepada orang lain untuk memanfaatkan barang 

yang dimilikinya tanpa imbalan. Ariyah dapat terjadi 

dengan semua ucapan atau perbuatan yang menunjukkan 

kepadanya. Dan barang yang boleh dipinjamkan adalah 

semua barang yang memiliki manfaat mubah, seperti; 

rumah, kendaraan, mobil, dan yang lain sebagainya. Hal 

ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٗ ِْ أَِخْي ْٛ َؼْتُد ِفّْي َػ ٌْ َْ ا ا َوا َِ َؼْتِد  ٌْ ِْ ا ْٛ اَّلَلُ ِفّْي َػ َٚ 

 

”Allah akan membantu seorang hamba selama hamba 

tersebut membantu saudaranya.”
90

 

 

 

Syarat-syarat Ariyah 

Syarat-syarat ariyah adalah : 

 

1. Orang yang meminjamkan adalah pemilik barang 

yang sah tindakannya. 

2. Barang yang dipinjamkan masih tetap utuh, 

meskipun telah diambil manfaatnya. 

3. Manfaatnya dari barang tersebut adalah mubah. 

   

                                                 
90

 HR. Muslim Juz 4 : 2699. 
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Catatan : 

 Peminjam wajib menjaga barang yang dipinjam 

dan mengembalikannya kepada pemiliknya seperti 

semula. Dan peminjam tidak boleh meminjamkan 

barang pinjaman kepada orang lain, kecuali dengan 

izin pemiliknya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Peminjam bertanggung jawab atas kerusakan 

barang saat dipinjam, jika ia ceroboh dalam 

menggunakannya. Namun jika tidak ada unsur 

kecerobohan, maka peminjam tidak 

menanggungnya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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WADI’AH 
(Titipan) 

 

Wadi‟ah adalah barang yang dititipkan oleh 

pemiliknya kepada orang lain agar dijaga dan nantinya 

akan diambil kembali oleh pemiliknya. Penerima 

wadi‟ah tidak boleh mengambil manfaat dari barang 

yang dititipkan kepadanya, kecuali atas izin pemiliknya. 

Penerima wadi‟ah harus menjaga barang tersebut, jika 

barang tersebut hilang bukan karena kocerobohan, maka 

penerima wadi‟ah tidak bertanggung jawab untuk 

menggantinya. Diriwayatkan dari „Amr bin Syu‟aib, dari 

bapaknya, dari kakeknya y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ِٗ ْي ٍَ َْ َػ ا َّ ِدْيَؼًج َفََل َض َٚ ِدَع  ْٛ ِٓ اْظَذ َِ. 

 

“Barangsiapa yang menitipkan sesuatu barang (kepada 

orang lain), maka (penerima) tidak ada kewajiban untuk 

memberikan jaminan (ganti rugi, selama ia tidak 

ceroboh).”
91
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 HR. Baihaqi Juz 6 : 12480. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6029. 
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QARDH 
(Hutang Piutang) 

 

 

Qardh adalah memberikan piutang kepada orang 

lain yang membutuhkan. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

  

ََٔفَط اَّلَلُ  َيا  ْٔ ْٓ ُوَسِا اٌدُّي ِِ ٍٓ ُوْسَةًج  ِِ  ْ ُِ  ْٓ ََٔفَط َػ  ْٓ َِ
ْٓ ُوَسِا  ِِ ُٗ َوْسَةًج  ْٕ ْؼِعٍس َػ ُِ  ٍَٝ ْٓ َيَعَس َػ َِ َٚ ِج  َِ ِمَيا ٌْ َِ ا ْٛ  َي

ا  ًّ ٍِ ْع ُِ ْٓ َظَذَس  َِ َٚ اْْلِخَسِث  َٚ َيا  ْٔ ِٗ ِفّي اٌدُّي ْي ٍَ َيَعَس اَّلَلُ َػ
ا  َِ َؼْتِد  ٌْ ِْ ا ْٛ اَّلَلُ ِفّْي َػ َٚ اْْلِخَسِث  َٚ َيا  ْٔ ُٖ اَّلَلُ ِفّي اٌدُّي َظَذَس

 ِٗ ِْ أَِخْي ْٛ َؼْتُد ِفّْي َػ ٌْ َْ ا   َوا
 

“Barangsiapa mengangkat dari seorang mukmin satu 

kesengsaraan dari kesengsaraan-kesengsaraan di dunia, 

maka Allah akan mengangkat darinya satu kesengsaraan 

dari kesengsaraan Hari Kiamat. Barangsiapa 

memudahkan orang yang berada dalam kesulitan, maka 

Allah akan memudahkannya di dunia dan di Akhirat. 

Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah 

akan menutupi (aib)nya di dunia dan di Akhirat, dan 

Allah selalu menolong hamba selama hamba tersebut 

membantu saudaranya.”92 

 

                                                 
92

 HR. Muslim Juz 4 : 2699. 
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Semua yang boleh untuk dijual, maka ia boleh 

untuk dihutangkan dan pemberi hutang haruslah 

termasuk orang yang pemberiannya sah. Semua hutang 

yang mendatangkan manfaat adalah riba yang 

diharamkan. Misalnya; seorang memberi hutang dengan 

syarat ia boleh tinggal di rumah orang yang dihutanginya. 

Atau seorang memberi hutang seratus ribu dengan syarat 

mengembalikannya seratus dua puluh ribu. Namun jika 

manfaat tersebut tidak disyaratkan ketika akad dan orang 

yang berhutang memberikannya sebagai ungkapan 

terimakasih, maka hal tersebut diperbolehkan.  

 

 

Catatan : 

 Hutang piutang hendaknya ditulis, agar tidak 

menimbulkan perselisihan di waktu yang akan 

datang. Hal ini sebagaimana firman Allah q; 

 

 ِٗ ٍِ ٌَٝ أََج ْٚ َوِتْيًسا ِإ ُٖ َ ِ ْيًسا أَ ْٛ ْْ َدْىُذُت ا أَ ْٛ ُِ َ  َدْعأَ َٚ 

 

“Dan janganlah kalian (merasa) bosan untuk 

menulis (hutang), (baik hutang yang) kecil maupun 

yang besar sampai batas waktu 

(pembayarannya).”
93
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 QS. Al-Baqarah : 282. 
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 Orang yang berhutang harus berniat untuk melunasi 

hutangnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ُٗ ْٕ ا أََدٜ اَّلَلُ َػ َ٘ اَي إٌَاِض يُِسْيُد أََداَء َٛ ِْ ْٓ أََخَر أَ َِ
ُٗ اَّلَلُ  َف ٍَ ا أَْد َٙ ْٓ أََخَر يُِسْيُد ِإْدََلَف َِ َٚ  

 

“Barangsiapa mengambil harta orang lain dengan 

maksud untuk mengembalikannya, maka Allah 

akan mengembalikannya untuknya. Dan 

barangsiapa mengambil (harta orang lain) dengan 

maksud untuk menghilangkannya, maka Allah akan 

menghilangkannya.”
94

 

 

 Orang yang berhutang harus berupaya untuk segera 
melunasi hutangnya ketika ia telah memiliki harta, 

karena seorang tidak mengetahui kapan kematian 

datang menjemputnya. Dari Abu Hurairah y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ٌُ ٍْ ّيِّدِ ظُ
ِٕ  َ ٌْ ًُ ا ْغ َِ 

 

“Penundaan (pembayaran hutang bagi) orang 

yang mempunyai harta adalah kezhaliman.”
95
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 HR. Bukhari Juz 2 : 2257. 
95

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2166, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 3 : 1564. 
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Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٗ ْٕ ، َحَذٝ يُْمَضٝ َػ ِٗ ِٕ ٍََمٌج ِةَدْي َؼ ُِ  ِٓ ِِ  ْ ُّ ٌْ  َْٔفُط ا

 

”Ruh orang mukmin (yang meninggal dunia) 

tergantung dengan hutangnya, sampai hutang 

tersebut dilunasi.”
96

 

 

 Orang yang menghutangi hendaknya memberikan 
kelapangan ketika orang yang berhutang benar-

benar dalam kesulitan. Allah q berfirman;  

 

 ْْ أَ َٚ ْيَعَسٍث  َِ  ٌَٝ َِٕظَسثٌ ِإ َْ ُذٚ ُػْعَسٍث َف ْْ َوا ِإ َٚ
 َْ ْٛ ُّ ٍَ ُْ َدْؼ ُذ ْٕ ْْ ُو ُْ ِإ ٌَُى ا َخْيٌس  ْٛ  .َدَلَدُل

 

“Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, 

maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. 

Dan jika menyedekahkan (sebagian atau semua 

hutang), (maka) itu lebih baik bagi kalian jika 

kalian mengetahui.”
97
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Rasulullah a pernah bersabda; 

 

ُٗ َ َدَلجٌ  ٍُ ْل ِِ  ٍَ ْٛ ِ َي ًِّد ُٗ ِةُى ٍَ ْؼِعًسا َف ُِ َظَس  ْٔ ْٓ أَ َِ 

 

“Barangsiapa memberikan tempo terhadap orang 

yang kesulitan (untuk membayar hutang), maka 

setiap hari(nya) ia mendapatkan pahala sedekah 

semisal (besar)nya (hutangnya tersebut).”
98

 

 

Dan Rasulullah a juga pernah bersabda; 

 

 ِٗ ٍِّدِ ُٗ اَّلَلُ ِفّْي ِظ ٍَ ُٗ أََظ ْٕ َضَغ َػ َٚ  ْٚ ْؼِعًسا أَ ُِ َظَس  ْٔ ْٓ أَ َِ  
 

“Barangsiapa memberi tempo terhadap orang 

yang kesulitan (untuk membayar hutang) atau 

membebaskannya, maka Allah melindunginya 

dalam naungan-Nya.”
99
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 HR. Ahmad : 23434. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1438. 
99

 HR. Muslim Juz 4 : 3006. 
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RAHN 
(Gadai) 

 

 

Rahn adalah barang jaminan terhadap hutang yang 

nantinya barang jaminan tersebut dapat digunakan 

sebagai ganti pelunasan, jika pemilik tidak mampu untuk 

melunasi hutangnya. Rahn hukumnya adalah mubah. Dan 

barang yang dijadikan sebagai jaminan haruslah barang 

yang sah untuk diperjualbelikan. Diriwayatkan dari 

„Aisyah i; 

 

 َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ َْ إٌَِتَّي َ  ْٓ أَ ِِ ا  ًِ  اْشَذَسٜ َعَؼا
ْٓ َحِدْيدٍ  ِِ ُٗ ِدْزًػا  َٕ َ٘ َز َٚ  ًٍ ٌَٝ أََج ِٛديِّدٍ ِإ ُٙ   .َي

 

“Bahwa Nabi a membeli makanan dari orang yahudi 

dengan pembayaran tunda dengan menggadaikan baju 

besi (beliau).”
100

 

 

Jika hutang telah jatuh tempo dan orang yang 

berhutang tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya 

tersebut, maka orang yang menghutangi menyampaikan 
kepada orang yang berhutang bahwa barang jaminannya 

akan dijual dan akan dijadikan sebagai pelunasan 

hutangnya. Jika nilai harga barang tersebut lebih besar 

daripada nilai hutang, maka kelebihannya harus 

dikembalikan kepada orang yang berhutang. Namun jika 

                                                 
100

 Muttadaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1962, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 3 : 1603. 
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nilai harga barang tersebut lebih kecil daripada nilai 

hutang, maka kekurangan hutang tetap menjadi 

tanggungan orang yang berhutang. 

  

 

Catatan : 

Barang jaminan boleh dimanfaatkan oleh orang 

yang menghutangi, selama ia bersedia untuk 

menanggung biaya pemeliharaannya. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

 َْ ُٓ اٌَدِزِّد ِإَذا َوا ٌََت يُْشَسُا  َٚ  ِٗ ََٕفَمِذ ُٓ يُْسَوُب ِة ْ٘ اٌََس
ًٔا ْٛ ُ٘ ْس َِ. 

 

“Barang jaminan (boleh untuk) dikendarai dan 

diminum (susu yang berada) dikantung susu(nya) 

(oleh orang yang menghutangi) dengan 

(ditanggung) biaya pemeliharaannya, jika (barang 

jaminan tersebut) telah tergadaikan.”
101
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 HR. Bukhari Juz 2 : 2376. 
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HAWALAH 
(Memindahkan Hutang) 

 

 

Hawalah adalah memindahkan hutang dari 

tanggungan penghutang kepada pihak yang lain. Hukum 

hawalah adalah mubah. Misalnya; seorang memiliki 

hutang kepada A sebesar seratus ribu di waktu yang sama 

ia juga memiliki piutang kepada B sebesar seratus ribu. 

Ketika A menangih kepada orang tersebut, maka orang 

tersebut mengatakan, “Aku pindahkan tanggungan 

hutangku kepada B, karena aku memiliki piutang 

kepadanya yang besarnya sama dengan besarnya 

hutangmu kepadaku, maka tagihlah hutang tersebut 

kepadanya.” Sehingga dengan demikian tanggungan 

hutang orang tersebut dianggap lunas. Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َيْذَتغْ  ٍْ ّيِّدٍ َف
ٍِ َِ  ٍَٝ ُْ َػ ٌُ َفِإَذا أُْدِتَغ أََحُدُو ٍْ ّيِّدِ ظُ

ِٕ  َ ٌْ ًُ ا ْغ َِ 
 

“Penundaan orang (pembayaran hutang bagi) orang 

yang mampu adalah kezhaliman. Jika (hutang) salah 

seorang di antara kalian dialihkan kepada orang yang 

memiliki harta, maka hendaknya ia menerima(nya).”
102
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2166, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 3 : 1564. 
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Syarat Hawalah 

Syarat-syarat hawalah adalah : 

 

 Hutang yang dipindahkan benar-benar pada 

tanggungan orang yang berhutang yang akan 

mengalihkannya. 

 Kedua hutang tersebut sama; jenis, jumlah, ukuran, 

sifat, dan jangka waktunya. 

 Dilakukan atas dasar saling ridha di antara kedua 

belah pihak. 
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HAJR 
(Blokir) 

 

 

Hajr adalah melarang seseorang untuk 

menggunakan hartanya karena sebab yang syar‟i.  

 

Macam Hajr 

Hajr terbagi dua, antara lain : 

 

1. Hajr karena hak diri sendiri 

Misalnya; hajr terhadap anak kecil dan orang gila 

untuk melindungi hartanya. Hajr jenis ini dicabut jika 

orang yang dihajr tersebut telah mencapai baligh atau ia 

dapat menggunakan hartanya sendiri dengan benar. Allah 

q berfirman; 

 

 ُْ َْٔعُذ   ْْ َىاَح َفِإ ٍَُ ٛا إٌِّدِ ٝ َحَذٝ ِإَذا َة َِ َيَذا ٌْ ٍُٛا ا اْةَذ َٚ
 ُْ ُٙ ٌَ ا َٛ ِْ ُْ أَ ِٙ ٌَْي ا ِإ ْٛ ُْ ُزْشًدا َفاْدَفُؼ ُٙ ْٕ ِِ 

 

“Dan ujilah anak yatim tersebut sampai mereka cukup 

umur untuk menikah. Jika menurut kalian mereka telah 

pandai (dalam memelihara harta), maka serahkanlah 

kepada mereka harta-harta mereka.”
103

 

 

 

 

 

                                                 
103

 QS. An-Nisa‟ : 6. 
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2. Hajr karena hak orang lain 

Misalnya; putusan hajr dari hakim terhadap orang 

yang bangkrut untuk melindungi harta orang yang telah 

memberikan piutang. 

 

 

Catatan : 

 Barangsiapa yang hartanya sama dengan 

hutangnya, atau lebih banyak, maka ia tidak dihajr, 

tetapi ia dituntut melunasi hutangnya. Jika ia 

menolak, maka ia dapat ditahan dengan tuntutan 

dari pemilik uang. Jika ia tetap tidak bersedia 

membayar hutangnya, maka hakimlah yang akan 

menjual hartanya dan membayar hutangnya dengan 

hasil dari penjualan harta tersebut. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

 Barangsiapa hartanya lebih sedikit daripada 

hutangnya yang telah jatuh tempo, maka ia dihajr 

dan diumumkan kepada khalayak umum agar orang 

lain tidak tertipu dengannya. Ia dihajr dengan 

tuntutan para pemberi hutang. Ini adalah pendapat 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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HIBAH 
(Pemberian) 

 

 

Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang 

lain dengan pengalihan hak milik, ketika orang yang 

memberi masih hidup dan tanpa disertai tanpa imbalan. 

Hibah sama juga dengan hadiah dan pemberian. Hukum 

hibah adalah sunnah, karena ia termasuk kebaikan yang 

dianjurkan untuk dikerjakan. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ا ْٛ ا َدَحاةُ ْٚ اُد َٙ  .َد

 

“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan 

saling mencintai.”
104

 

 

 

Catatan : 

 Pemberian yang terbaik adalah ketika seorang 
dalam kondisi sehat, kaya, dan takut miskin. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

َُ َفَماَي  ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ ٌَٝ إٌَِتّيِّدِ َ  ًٌ ِإ َجاَء َزُج
 ْْ ُُ أَْجًسا َلاَي أَ  أَيُّي اٌَلَدَلِج أَْػَظ

َي اَّلَلِ ْٛ َيا َزُظ

                                                 
104

 HR. Baihaqi Juz 6 : 11726. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1601. 
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َفْمَس  ٌْ َْٔخ َ ِحْيٌ  َشِحْيٌ  َدْ َشٝ ا أَ َٚ َدَلَدَق 
ٍََ ِخ  ًْ َحَذٝ ِإَذا َة ِٙ ّْ َ  دُ َٚ  َٕٝ  ِ ٌْ ًُ ا ُِ َدْأ َٚ

 َْ َلْد َوا َٚ ٍْ َوَرا  ٌُِفََل َٚ ٍْ َوَرا  ٌُِفََل َخ  ٍْ ََ ُل ْٛ ُم ٍْ ُح ٌْ ا
 ٍْ  .ٌُِفََل

 

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi a dan 

berkata, “Wahai Rasulullah, sedekah apa yang 

pahalanya paling besar?” Nabi a menjawab, 

“Engkau bersedekah ketika engkau dalam keadaan 

sehat, takut miskin, dan berharap kaya. Janganlah 

engkau menundanya hingga nafas sampai di 

kerongkongan, (lalu) engkau berkata, “Untuk fulan 

segini dan untuk fulan segini.” Sedangkan hartamu 

itu telah menjadi milik fulan, (ahli warismu).”
105

 

 

 Hendaknya seorang memberikan hibah dimulai dari 
orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. 

Rasulullah a bersabda; 

 

ًَ َشّْيٌء  ْْ َفَض ا َفِإ َٙ ْي ٍَ َْٕفِعَه َفَذَلَدْق َػ ِاْةَدْأ ِة
ِرْي  ٍِ َه َشّْيٌء َف ٍِ ْ٘ ْٓ أَ ًَ َػ ْْ َفَض َه َفِإ ٍِ ْ٘ َفِِلَ

َىَرا  َٙ ْٓ ِذْي َلَساَةِذَه َشّْيٌء َف ًَ َػ ْْ َفَض َلَساَةِذَه َفِإ
                                                 
105

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1353, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 2 : 1032. 
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 ْٓ َػ َٚ َه  ِٕ ْي ِّ ْٓ َي َػ َٚ َٓ َيَدْيَه  ُي َفَتْي ْٛ َىَرا َيُم َ٘ َٚ
ٌَِه  ا َّ   ِش

 

“Mulailah bersedekah kepada dirimu. Jika masih 

tersisa, maka untuk keluargamu. Jika masih tersisa 

sesuatu setelah keluargamu, maka untuk 

kerabatmu. Jika masih tersisa sesuatu setelah 

kerabatmu, maka begini dan begitu (yaitu); (untuk 

orang-orang) di depanmu, di sebelah kananmu, 
dan di sebelah kirimu.”

106
  

 

 Orang tua diperbolehkan untuk memberi sesuatu 

kepada anak-anaknya semasa hidupnya. Dan orang 

tua wajib berlaku adil dalam hal pemberian di 

antara anak-anaknya. Diriwayatkan dari Nu‟man 

bin Basyir y, ia berkata; 

 

اَحَج َ   َٚ ُْٕخ َز َسُث ِة ّْ ٌَْخ َػ ِّْٔي أَِةّْي َػِغَيًج َفَما أَْػَغا
 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ َي اَّلَلِ َ  ْٛ َد َزُظ ِٙ أَْزَضٝ َحَذٝ دُْش
 َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 

َي اَّلَلِ ْٛ َُ َفأََدٝ َزُظ ٍَ َظ َٚ
اَحَج  َٚ ِْٕخ َز َسَث ِة ّْ ْٓ َػ ِِ ّْي  ِٕ ِّدّْي أَْػَغْيُخ اْة ِٔ َفَماَي ِإ
َي اَّلَلِ َلاَي  ْٛ َدَن َيا َزُظ ِٙ ْْ أُْش ّْي أَ ِٕ َسْد َِ َػِغَيًج َفأَ
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 HR. Muslim Juz 2 : 997. 
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َرا َلاَي َ  َلاَي َفادَُمٛا  َ٘  ًَ ْل ِِ ٌَِدَن  َٚ أَْػَغْيَخ َظاِئَس 
ُْ َلاَي َفَسَجَغ َفَسَد  َ ِدُو ْٚ َٓ أَ ا َةْي ْٛ اْػِدٌُ َٚ اَّلَلَ 

 ُٗ  .َػِغَيَذ

 

“Bapakku memberikan sesuatu kepadaku, lalu 

(ibuku) „Amrah binti Rawahah i berkata, “Aku 

tidak rela (terhadap pemberian tersebut) hingga 

dipersaksikan di hadapan Rasulullah a.” 

Kemudian ia mendatangi Rasulullah a. Lalu 

bapaknya berkata, “Aku memberikan sesuatu 

kepada anakku dari „Amrah binti Rawahah, lalu ia  

memerintahkanku untuk aku persaksikan di 

hadapanmu, wahai Rasulullah.” Rasulullah a 

bersabda, “Apakah engkau memberikan kepada 

anak-anakmu yang lain juga seperti itu?” Bapakku 

menjawab, “Tidak.” Rasulullah a bersabda, 

“Bertaqwalah kepada Allah dan berlaku adillah di 

antara anak-anakmu.” Akhirnya ia pulang dan 

mengambil kembali pemberiannya (dariku).”
107

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
107

 HR. Bukhari Juz 2 : 2447, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 

1623. 
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 Pemberi hibah tidak boleh meminta kembali 

pemberiannya yang telah ia berikan. Kecuali bapak 

diperbolehkan untuk meminta kembali pemberian 

yang telah diberikan kepada anaknya. Diriwayatkan 

dari Ibnu „Abbas p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ِٗ َتِذ ِ٘ ُد ِفّْي  ْٛ ِء اٌَِرْي َيُؼ ْٛ ًُ اٌعُّي َل َِ َٕا  ٌَ ٌَْيَط 
 ِٗ ِب َيْسِجُغ ِفّْي َلْيِ  ٍْ َى ٌْ  .َوا

“Kami tidak memiliki permisalan yang buruk (bagi 

orang) yang meminta kembali hibahnya, 

(melainkan ia) seperti anjing yang menelan 

kembali muntahnya.”
108

 

 

Dan diriwayatkan pula dai Ibnu „Abbas dan Ibnu 

„Umar p, bahwa Nabi a bersabda; 

 

ا  َٙ َُ َيْسِجُغ ِفْي َؼِغَيَج ثُ ٌْ ْْ يُْؼِغَّي ا ًٍ أَ َسُج
ٌِ ًُّي  َ  َيِح

ٌََدُٖ  َٚ ا يُْؼِغّْي  َّ ٌَِد ِفْي ا َٛ ٌْ  .ِإَ  ا

“Tidak halal bagi seseorang yang memberikan 

suatu pemberian kemudian ia memintanya kembali, 

kecuali seorang bapak terhadap apa yang 

diberikannya kepada anaknya, (maka boleh 

diminta kembali).”
109
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2479, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 3 : 1622. 
109

 HR. Tirmidzi Juz 3 :1298, Abu Dawud : 3539, dan Ibnu Majah : 

2377, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 7655. 
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 Barangsiapa diberi harta atau sesuatu tanpa 

berharap dan meminta, maka hendaknya ia 

menerima dan tidak menolaknya. Hal tersebut 

merupakan rizki yang dikaruniakan Allah q 

kepadanya. Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p ia 

berkata, aku mendengar „Umar bin Khaththab y 

berkata; 

 

 َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
ُي اَّلَلِ ْٛ َْ َزُظ َلْد َوا

ّْي َحَذٝ  ِّٕدِ ِِ  ِٗ ٌَْي ُٗ أَْفَمَس ِإ ُي أَْػَغ ْٛ َؼَغاَء َفأَُل ٌْ ِّٕي ا يُْؼِغْي
ِّدّْي  ِٕ ِِ  ِٗ ٌَْي ُٗ أَْفَمَس ِإ ُخ أَْػَغ ٍْ اً  َفُم َِ َسًث  َِ ِّْٔي  أَْػَغا

ا  َِ َٚ  ُٖ َُ َخْر ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
ُي اَّلَلِ ْٛ َفَماَي َزُظ

  َ َٚ ْشِسٍ   ُِ َْٔخ َغْيُس  أَ َٚ اِي  َّ ٌْ َرا ا َ٘  ْٓ ِِ َجاَءَن 
َْٔفُعَه   ُٗ اً  َفََل َدْذَتُؼ َِ َٚ  ُٖ ًٍ َفُ ْر  َظاِئ

 

“Bahwa Rasulullah a memberikan kepadaku suatu 

pemberian. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, 

berikanlah kepada yang lebih membutuhkan 

dariku.” Rasulullah a kembali memberikannya 

kepadaku. Aku berkata, “Berikanlah kepada yang 

lebih membutuhkan dariku.” Rasulullah a 

bersabda, “Ambillah, apa yang datang kepadamu 

sedangkan engkau tidak menunggu-nunggu dan 

tidak meminta(nya), maka terimalah. Dan apa 
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(yang tidak demikian), maka janganlah engkau 

mengangan-angankannya.”
110

 

 

 Orang yang diberi hadiah hendaknya berupaya 

untuk membalasnya. Diriwayatkan dari „Aisyah i, 

ia berkata; 

 

 ًُ َُ َيْمَت ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
ُي اَّلَلِ ْٛ َْ َزُظ َوا

ا َٙ ْي ٍَ يُْلِيُب َػ َٚ ِديََج  َٙ ٌْ  ا

 

“Nabi a menerima hadiah dan beliau 

membalasnya.”
111

 

 

 Seorang yang memberikan hadiah kepada orang 
lain untuk menghentikan kezhaliman orang lain 

tersebut atau agar ia mendapatkan haknya yang sah, 

maka diperbolehkan bagi yang memberi namun 

haram hukumnya bagi yang menerima. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

 Hadiah bagi pekerja yang telah mendapatkan gaji 
dari tempat kerjanya merupakan ghulul 

(pengkhianatan). Diriwayatkan dari Abu Humaid 

As-Sa‟idi y, ia berkata; 

                                                 
110

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1404 dan Muslim Juz 2 : 

1045, lafazh ini miliknya. 
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 HR. Bukhari Juz 2 : 2445, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 4 : 
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 ْٓ ِِ َُ َزُجًَل  ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ ًَ إٌَِتّيُّي َ  َّ ِاْظَذْؼ
ا  َّ ٍَ ٍَٝ َ َدَلٍج َف ُٓ اَْلَْدِتَيِج َػ ُٗ ْة ٌَ ّْي أََظٍد يَُماُي  ِٕ َة
ََ إٌَِتّيُّي  ّْي َفَما

ٌِ ِدَي  ْ٘ َرا أُ َ٘ َٚ  ُْ ٌَُى َرا  َ٘ ََ َلاَي  َلِد
 ُْ َتِس َلاَي ُظْفَيا ْٕ ِّ ٌْ ٍَٝ ا َُ َػ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ
 َُ  ثُ

ِٗ ْي ٍَ َٕٝ َػ أَْث َٚ َد اَّلَلُ  ِّ َتُس َفَح ْٕ ِّ ٌْ أَْيًضا َفَلَؼَد ا
ٌََه  َرا  َ٘ ُي  ْٛ ُٗ َفَيْأِدّْي َفَيُم َْٔتَؼلُ  ًُ ِِ َؼا ٌْ ا َةاُي ا َِ َلاَي 
ْٕظُُس  ِٗ َفَي ِِّدِ أُ َٚ  ِٗ ٍََط ِفّْي َةْيِخ أَِةْي ََل َج َٙ ٌِّْي َف َرا  َ٘ َٚ
ِٖ َ  َيأَْدِّي  َْٔفِعّْي ِةَيِد اٌَِرْي  َٚ   َ َْ ُٗ أَ ٌَ َدٜ  ْٙ أَيُ

 ِٗ ٍَٝ َزَلَتِذ ُٗ َػ ٍُ ِّ ِج َيْح َِ ِمَيا ٌْ ََ ا ْٛ ِٗ َي ِةَشّْيٍء ِإَ  َجاَء ِة
ْٚ َشاًث  اٌز أَ َٛ ا ُخ َٙ ٌَ ْٚ َةَمَسًث  ُٗ ُزَغاٌء أَ ٌَ َْ َةِؼْيًسا  ْْ َوا ِإ
ِٗ أََ   َٕا َػْفَسِدّْي ِإْةَغْي ِٗ َحَذٝ َزأَْي َُ َزَفَغ َيَدْي َدْيَؼُس ثُ

ٍَْ ُخ َثََلًثا ًْ َة َ٘ 

 

“Nabi a mempekerjakan seorang dari Bani Asad 

yang biasa dipanggil Ibnul Atbiyyah untuk 

mengambil zakat. Ketika ia datang ia berkata, “Ini 

untuk kalian dan ini adalah hadiah untukku.” Nabi 

a lalu berdiri di atas mimbar, beliau memuji Allah 

q dan menyanjung-Nya. Kemudian bersabda, 
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“Apakah yang terjadi pada seorang amil, kami 

mengutusnya lalu ia datang dan berkata, “Ini 

untukmu dan ini untukku.” Mengapa ia tidak duduk 

saja di rumah bapak dan (di rumah) ibunya, lalu ia 

menunggu apakah ia akan diberi hadiah atau 

tidak? Demi yang jiwaku berada ditangan-Nya, 

tidaklah ia mengambil sesuatu kecuali ia akan 

membawanya pada Hari Kiamat, ia akan 

memanggulnya di atas lehernya, jika (yang 

diambil) unta ia (akan) memiliki suara atau sapi 

(yang) melengguh, atau kambing (yang) 

mengembik.” Lalu Nabi a mengangkat kedua 

tangannya hingga kami melihat putih kedua 

ketiaknya. (Kemudian bersabda), “Bukanlah telah 

aku sampaikan.” (diucapkan sebanyak) tiga 

kali.”
112

 

 

 Apabila seorang mengalami sakit yang tidak 
mengkhawatirkan akan mengantarkannya kepada 

kematian, maka pemberian orang tersebut dianggap 

sebagai pemberian orang yang sehat, meskipun 

orang tersebut meninggal kerena penyakitnya. 

Namun jika sakitnya adalah sakit yang 

mengkhawatirkan, maka pemberiaanya dianggap 

sebagai wasiat. Ini adalah pendapat yang dipilih 

oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 

5. 
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 6 : 6753, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 3 : 1832. 
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WAKAF 
 

 

Wakaf adalah menahan harta dan menjadikan 

manfaatnyanya untuk kebaikan demi mencari pahala dari 

Allah q. Barang yang diwakafkan disyari‟atkan agar 

bermanfaat secara terus-menerus –misalnya; tanah, 

kebun, dan lain sebagainya, serta dianjurkan pula berasal 

dari harta yang terbaik dan termulia. 

 

Hukum Wakaf 

Hukum wakaf adalah sunnah, karena ia termasuk 

sedekah terbaik yang dianjurkan oleh Allah q. Wakaf 

merupakan salah satu amalan yang pahalanya tidak 

terputus meskipun orang yang berwakaf telah meninggal 

dunia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ْٓ َثََلَثٍج ِإَ   ِِ ُٗ ِإَ   ٍُ َّ ُٗ َػ ْٕ َمَغَغ َػ ْٔ ُْ ِا َعا ْٔ اَح اْْلِ َِ ِإَذا 
  ٌٍِ ٌٍَد َ ا َٚ  ْٚ ِٗ أَ َذَفُغ ِة ْٕ ٍُ يُ ٍْ ْٚ ِػ ْٓ َ َدَلٍج َجاِزَيٍج أَ ِِ

 ُٗ ٌَ  ْٛ  .َيْدُػ
 

“Jika seorang manusia meninggal dunia, (maka) 

terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, (yaitu); 

sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak 

shalih yang mendoakan untuknya.”
113
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 HR. Muslim Juz 3 : 1631. 
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Syarat Sah Wakaf 

Syarat sah wakaf adalah : 

 

1. Pewakaf termasuk orang yang tindakannya sah 

secara syar‟i. 

2. Benda yang diwakafkan diketahui dan diambil 

manfaatnya tanpa menghabiskan benda tersebut. 

3. Barang yang diwakafkan tidak berkaitan dengan hak 

orang lain. 

4. Tujuan wakaf adalah untuk kebaikan. 

5. Tidak terbatas oleh waktu. 

 

Akad Wakaf 

Akad wakaf boleh dengan ucapan. Seperti ucapan 

“Aku wakafkan,” atau “Aku menjadikan manfaatnya 

untuk fi sabilillah,” dan yang semisalnya. Dan 

diperbolehkan pula dengan perbuatan, seperti orang yang 

membangun masjid dan mengizinkan orang-orang untuk 

shalat, atau untuk tanah kuburan dan mengizinkan orang-

orang mengubur pada tempat tersebut, dan yang 

semisalnya. 
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Catatan : 

 Sesuatu yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, 

kecuali jika nilai manfaatnya telah hilang. Jika 

wakaf tersebut dijual, maka hasil penjualannya 

harus dialihkan kepada sesuatu yang mendekati 

maksud orang yang berwakaf, yaitu yang sama 

dengan wakaf yang pertama atau yang 

mendekatinya. Ini adalah pendapat yang dipilih 

oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 

5. 

 

 Diperbolehkan seorang hanya mewakafkan hasil 

dari suatu benda. Diriwayatkan dari Ibnu „Umar 

p, ia berkata; 

 

سُ  َّ ٍَٝ اَّلَلُ  أََ اَا ُػ أَْزًضا ِةَ ْيَتَس َفأََدٝ إٌَِتَّي َ 
َي اَّلَلِ ِإِّٔدِّْي  ْٛ ا َفَماَي َيا َزُظ َٙ ُٖ ِفْي ُس ِِ َُ َيْعَذْأ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ َػ

اً  َلظُّي  َِ ُْ أََ ْب  ٌَ َٛ  أََ ْتُخ أَْزًضا ِةَ ْيَتَس  ُ٘
ْْ ِشْ َخ  ِٗ َلاَي ِإ ِّْٔي ِة ُس ُِ ا َدْأ َّ ُٗ َف ْٕ ِِ ِدْي  ْٕ َفُط ِػ ْٔ أَ
ا  َٙ ا َلاَي َفَذَلَدَق ِة َٙ َدَلَدْلَخ ِة َٚ ا  َٙ ٍَ َحَتْعَخ أَْ 

ُٗ َ  يَُتاعُ  ُس أََٔ َّ ُب  ُػ َ٘ ْٛ َ  يُ َٚ َزُر  ْٛ َ  يُ َٚ ا  َٙ ٍُ أَْ 
ِفّي  َ  َلاَي  َٚ ُمْسَةٝ  ٌْ ِفّي ا َٚ ُفَمَساِء  ٌْ ُس ِفّي ا َّ َدَلَدَق ُػ

اٌَضْيِ   َٚ  ًِ ُٓ اٌَعِتْي اْة َٚ ًِ اَّلَلِ  ِفّْي َظِتْي َٚ َلاِا  اٌسِّدِ
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ا  َٙ ْٕ ِِ  ًَ ْْ َيْأُو ا أَ َٙ َي ٌِ َٚ  ْٓ َِ  ٍَٝ َٕاَح َػ َ  ُج
  ِ ْٚ ْؼُس َّ ٌْ ُُ  ْٚ أَ ِةا يٍ  يُْغِؼ ِّٛدِ َّ َذ ُِ ِٗ  َ ِدْيًما َغْيُس   ِفْي

 

“‟Umar y mendapatkan tanah di Khaibar, lalu ia 

datang kepada Nabi a untuk meminta pendapat 

tentang tanah tersebut. Ia berkata, “Wahai 

Rasulullah, aku mendapatkan tanah (dan) aku 

belum pernah mendapatkan harta yang lebih 

berharga daripada (tanah tersebut). Apa perintahmu 

kepadaku (terhadap tanah) tersebut?” Nabi a 

bersabda, “Jika engkau bersedia, maka tahanlah 

tanahnya dan sedekahkanlah hasilnya.” Lalu 

„Umar y menyedekahkannya (tetapi tanahnya) 

tidak dijual, tidak diwariskan, dan tidak 

dihibahkan. Ia menyedekahkannya (hasil panennya) 

kepada fakir miskin, kerabat, hamba sahaya, fi 

sabilillah, ibnu sabil, dan para tamu. Tidak 

mengapa bagi orang yang mengurusinya untuk 

makan darinya (secukupnya) dengan cara yang 

baik, atau memberi makan kepada temannya tanpa 

berlebihan.”
114
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2586 dan Muslim Juz 3 : 

1632, lafazh ini miliknya.  
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LUQATHAH 
(Barang Temuan) 

 

 

Luqathah adalah barang temuan yang tidak 

diketahui pemiliknya. Diperbolehkan untuk mengambil 

luqathah dan mengumumkannya. Harta yang hilang 

terbagi menjadi tiga, antara lain : 

 

a. Sesuatu yang tidak disukai oleh kebanyakan orang 

Seperti; cemeti, tongkat, sebutir kurma, sebutir 

anggur, kue, buah, dan yang semisalnya. Barang tersebut 

boleh diambil dan dimiliki jika tidak ditemukan  

pemiliknya dan tidak wajib untuk mengumumkannya. 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y; 

 

َسًث َفَماَي  ّْ َجَد َد َٚ  َُ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ َْ إٌَِتَّي َ  َ  أَ ْٛ ٌَ
ا َٙ ُذ ٍْ َٓ اٌَلَدَلِج ََلََو ِِ  َْ ْٛ ْْ َدُى أَِّٔدِّْي أََخاُ  أَ

 

“Bahwa Nabi a menemukan sebutir kurma, maka beliau 

bersabda, “Seandainya aku tidak khawatir bahwa kurma 

tersebut adalah dari sedekah, niscaya aku (akan) 
memakannya.”

115
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2299 dan Muslim Juz 2 : 

1071, lafazh ini miliknya. 
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b. Hewan yang dapat melindungi diri dari binatang buas 

yang kecil 

Seperti; unta, sapi, kuda, burung, dan lain-lain. 

Barang-barang temuan seperti ini tidak boleh diambil. 

Barangsiapa mengambilnya, maka ia bertanggung jawab 

dan mengumumkannya selamanya. 

 

c. Sesuatu selain dua jenis di atas 

Seperti; uang, peralatan, tas, hewan yang tidak 

mampu melindungi dari binatang buas –misalnya; 

kambing, anak unta, dan lain-lain,- maka boleh diambil 

jika seorang merasa mampu menjaganya dan mampu 

untuk mengumumkannya. Barang temuan tersebut 

diumumkan selama satu tahun di tempat-tempat 

keramaian. Ini adalah ijma‟ ulama‟.
116

 

 

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhni y, ia berkata; 

 

ٍُّيَمَغِج  ِٓ اٌ َُ َػ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
ُي اَّلَلِ ْٛ ًَ َزُظ ُظِ 

 َُ ا ثُ َٙ ِػَفاَ  َٚ ا  َ٘ َواَء ِٚ ِزِق َفَماَي ِاْػِسْ   َٛ ٌْ ِٚ ا ِب أَ َ٘ اٌَر
ِدْيَؼًج  َٚ  ْٓ َذُى ٌْ َٚ ا  َٙ ِفْم ْٕ ُْ دُْؼَسْ  َفاْظَذ ٌَ  ْْ ًَٕج َفِإ ا َظ َٙ ْف َػسِّدِ
 ِٗ ٌَْي ا ِإ َ٘ ِس َفأََد ْ٘ َٓ اٌَد ِِ ا  ًِ ْٛ ا َي َٙ ُت ٌِ ْْ َجاَء َعا َدَن َفِإ ْٕ ِػ
 ْْ ا َفِإ َٙ ا َدْػ َٙ ٌَ َٚ ٌََه  ا َِ ًِ َفَماَي  ِة ٌَِج اْْلِ ْٓ َضا ُٗ َػ ٌَ َظأَ َٚ

ًُ اٌَشَ َس َحَذٝ  َدْأُو َٚ اَء  َّ ٌْ ا دُِسُد ا َ٘ ِظَماَء َٚ ا  َ٘ ا ِحَراَء َٙ َؼ َِ
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 Syarah Shahih Muslim, 12/249. 
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َّي  ِ٘ ا  َّ ا َفِإَٔ َ٘ ِٓ اٌَشاِث َفَماَي ُخْر ُٗ َػ ٌَ َظأَ َٚ ا  َٙ ا َزةُّي َ٘ َيِ َد
ْئِب  ٌٍِرِّدِ  ْٚ ْٚ َِلَِخْيَه أَ  .ٌََه أَ

 

“Rasulullah a pernah ditanya tentang luqathah (berupa) 

emas atau perak. Maka Rasulullah a bersabda, 

“Kenalilah pengikatnya dan wadahnya. Kemudian 

umumkanlah selama satu tahun. Jika engkau tidak 

mendapatkan (pemiliknya), maka gunakanlah (barang 

tersebut). Jadikanlah barang tersebut seperti barang 

yang dititipkan kepadamu. Jika suatu hari (pemilik) yang 

mencarinya datang, maka kembalikanlah kepadanya” 

Rasulullah a ditanya tentang unta yang tersesat. Beliau 

bersabda, “Apa urusanmu dengan unta tersebut? 

Biarkanlah ia, karena ia memliki tapal kaki dan kantong 

air. Ia dapat mendatangi sumber air dan memakan daun-

daun hingga ia menemukan pemiliknya.” Rasulullah a 

ditanya tentang kambing (yang tersesat). Beliau bersabda, 

“Ambillah (kambing) tersebut, karena (ia dapat menjadi) 

milikmu atau untuk saudaramu atau (mungkin) untuk 

serigala.”
117
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 Muttfaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 91 dan Muslim Juz 3 : 1722, 

lafazh ini miliknya. 
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Catatan : 

 Apabila barang tersebut telah dimiliki oleh orang 

yang menemukan –setelah diumumkan selama 

setahun,- lalu tiba-tiba pemiliknya datang dengan 

menyebutkan ciri dari barang tersebut, maka barang 

tersebut harus diberikan kepada pemiliknya. Jika 

barang tersebut telah digunakan, maka orang yang 

menemukan harus menggantinya atau minta 

diikhlaskan. Ini adalah ijma‟ ulama‟.
118

 

 

 Apabila luqathah tersebut hilang atau rusak dalam 
masa pengumuman tanpa ada unsur kecerobahan, 

maka orang yang menemukan tidak memiliki 

berkewajiban untuk menggantinya. 

 

 Apabila selama masa pengumuman orang yang 
menemukan membutuhkan biaya untuk perawatan 

luqathah tersebut, maka setelah pemiliknya datang 

ia boleh meminta ganti biaya perawatan tersebut 

kepada pemiliknya. 

  

 Luqathah di daerah haram (Makkah dan Madinah) 

tidak boleh diambil, kecuali jika ditakutkan hilang 

atau rusak. Pengambilnya harus mengumumkannya 

selama di Makkah. Jika ia ingin pergi dari Makkah, 

maka ia menyerahkannya kepada pihak yang 

berwenang –misalnya; hakim atau wakilnya.- Dan 

luqathah di daerah haram tidak boleh dimiliki. 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda pada hari Fathu Makkah; 
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 Syarah Shahih Muslim, 12/251. 
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اِح  َٚ ا َّ ٍََك اٌَع ََ َخ ْٛ ُٗ اَّلَلُ َي َِ َد َحَس ٍَ َت ٌْ َرا ا َ٘  َْ ِإ
ِج  َِ ِمَيا ٌْ َِ ا ْٛ ٌَٝ َي ِج اَّلَلِ ِإ َِ ٌَ ِةُحْس َٛ َحَسا ُٙ اَْلَْزَا َف َٚ
 ًَ ُْ َيِح ٌَ َٚ ّْي  ٍِ ِٗ َِلََحٍد َلْت ِمَذاُي ِفْي ٌْ ًَ ا ُْ َيِح ٌَ  ُٗ ِإَٔ َٚ
 ٌَٝ ِج اَّلَلِ ِإ َِ ٌَ ِةُحْس َٛ َحَسا ُٙ اٍز َف َٙ َٔ  ْٓ ِِ ٌِّْي ِإَ  َظاَػًج 

نُ  ْٛ ِج َ  يُْؼَضُد َش َِ ِمَيا ٌْ َِ ا ْٛ َ  ُٖ َي َٚ  ُٖ ََٕفُس َ ْيُد َ  يُ َٚ  
ا َ٘ ٍَٝ َخََل َ  يُْ َذ َٚ ا  َٙ ْٓ َػَسَف َِ َذِمُظ ِإَ   ٍْ  َي

 

”Sesungguhnya negeri (Makkah) ini telah Allah 

haramkan ketika diciptakan langit dan bumi. 

Negeri ini haram dengan ketetapan Allah sampai 

Hari Kiamat. Dan sesungguhnya tidak dihalalkan 

peperangan di dalamnya untuk seorang pun 

sebelumku dan tidak dihalalkan pula untukku, 

kecuali satu saat disiang hari. Maka negeri ini 

diharamkan dengan ketetapan dari Allah sampai 

Hari Kiamat. Tidak boleh dicabut duri-durinya, 

tidak boleh diganggu binatang buruannya, (tidak 

boleh diambil) barang temuannya, kecuali bagi 

orang yang akan mengumumkannya, dan tidak 

boleh dicabut tumbuh-tumbuhannya yang masih 

segar.”
119
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 HR. Bukhari Juz 4 : 4059 dan Muslim Juz 2 : 1353, lafazh ini 

miliknya. 
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 Tidak diperbolehkan mengumumkan kehilangan di 

masjid, karena masjid bukanlah tempat untuk 

mengumumkan barang yang hilang. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ًْ َيُم ٍْ ْعِ ِد َف َّ ٌْ ُشُد َضاًٌَج ِفّي ا ْٕ َغ َزُجًَل َي ِّ ْٓ َظ َِ
َرا َٙ ٌِ  َٓ ُْ دُْت ٌَ َعاِجَد  َّ ٌْ َْ ا ْيَه َفِإ ٍَ ا اَّلَلُ َػ َ٘  .َ  َزَد

 

“Barangsiapa yang mendengar seseorang mencari 

(mengumumkan) barang yang hilang, maka 

hendaklah ia katakan, “Semoga Allah tidak 

mengembalikannya kepadamu.” Karena 

sesungguhnya masjid-masjid itu tidak dibangun 

untuk ini.”
120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
120

 HR. Muslim Juz 1 : 568. 
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LAQITH 
(Anak Temuan) 

 

 

Laqith adalah anak kecil yang belum baligh yang 

ditelantarkan di suatu tempat atau anak yang tersesat di 

jalan dan tidak diketahui nasabnya. Hukum 

mengambilnya adalah fadhu kifayah dan orang yang 

mendidiknya akan mendapatkan pahala yang besar. 

 

 

Catatan : 

 Apabila anak tersebut ditemukan di negeri Islam, 

maka ia dihukumi sebagai orang Islam dan 

dihukumi sebagai orang merdeka, selama tidak ada 

hal yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang 

non muslim atau seorang hamba sahaya. 

 

 Apabila anak tersebut memiliki sejumlah harta, 
maka harta itu digunakan untuk menafkahinya. 

 

 Apabila ada seorang laki-laki atau perempuan yang 
bersuami baik seorang muslim atau kafir yang 

mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dan 

ia membawa bukti, maka anak tersebut dinasabkan 

kepadanya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad 

bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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ASURANSI 
 

 

Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah 

asuransi untuk memberikan jaminan terhadap musibah 

yang menimpa seseorang. Sistem asuransi adalah 

seseorang membayar angsuran/premi kepada suatu 

perusahaan/lembaga perbulan atau pertahun, agar ia 

mendapat jaminan dari perusahaan tersebut atas musibah 

yang dialaminya terhadap sesuatu yang diasuransikan.
121

 

 

 

Jenis Asuransi 

Asuransi terbagi menjadi dua, antara lain : 

 

 1. Asuransi Komersial (At-Ta‟min At-Tijari) 

Asuransi komersial adalah suatu serikat atau 

lembaga yang bertugas untuk mengambil pembayaran 

angsuran/premi dari seseorang dengan kompensasi jika 

terjadi suatu musibah pada orang tersebut, maka lembaga 

tersebut akan membayar kepadanya uang sebagai ganti 

yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. 

 

2. Asuransi Ta‟wun (At-Ta‟min At-Ta‟awuni) 

Asuransi ta‟awun adalah kerjasama sejumlah orang 

yang memiliki kesamaan resiko bahaya tertentu untuk 

mengganti kerugian (ketika musibah) menimpa salah 

seorang dari mereka dengan cara mengumpulkan 

sejumlah uang sebagai ganti rugi.
122

 

                                                 
121

 Al-Fatawa Asy-Syar‟iyyah fil-Masa‟ilil Ashriyyah min Fatawa 

Ulama‟il Baladil Haram. 
122

 Al-‟Uqudul Maliyah Al-Murakkabah, 289. 
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Penyimpangan Asuransi Komersial 

Di dalam asuransi komersial terdapat beberapa 

penyimpangan, di antaranya adalah :
123

 

 

1. Mengandung Unsur Perjudian (Maisir) 

Asuransi komersial mengandung unsur  perjudian 

karena seorang yang membayar premi dalam keadaan 

yakin, namun ia tidak tahu apakah ia akan mendapatkan 

ganti dari uang tersebut atau tidak (ia tidak tahu apakah 

akan terjadi musibah kepadanya atau tidak). Semua 

transaksi yang menjadikan seseorang berada dalam 

lingkaran antara mendapatkan keuntungan (al-ghunm) 

atau mendapat kerugian (al-ghurm), maka ia adalah 

perjudian.
124

 Allah q berfirman; 

 

َْٔلاُا  اَْلَ َٚ ْيِعُس  َّ ٌْ ا َٚ ُس  ّْ  َ ٌْ ا ا َّ ا ِإَٔ ْٛ ُٕ َِ   َٓ ا اٌَِرْي َٙ َيا أَيُّي
 ُْ ٍَُى ٌََؼ  ُٖ ْٛ ُت ِٕ ِْ َفاْجَذ ًِ اٌَشْيَغا َّ ْٓ َػ ِِ َُ ِزْجٌط  اَْلَْشَ  َٚ

 َْ ْٛ ُح ٍِ  .دُْف

 

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

(meminum) khamar, berjudi, (berkurban untuk) berhala, 

mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 

perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan 

tersebut agar kalian mendapat keberuntungan.”
125

 

 

                                                 
123

 Al-Fatawa Asy-Syar‟iyyah fil Masa‟ilil Ashriyyah min Fatawa 

Ulama‟il Baladil Haram. 
124

 Majmu‟ Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makkiy, 3/192. 
125

 QS. Al-Ma‟idah : 90. 
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2. Menganduang Unsur Manipulasi (Gharar) 

Asuransi komersial mengandung unsur  manipulasi 

karena pada saat akad masing-masing dari kedua belah 

pihak (pihak asuransi dan nasabah) tidak mengetahui 

jumlah uang yang harus disetorkan dan jumlah klaim 

yang akan diterima. Ini di antara bentuk manipulasi yang 

dilarang oleh Rasulullah a. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, ia berkata; 

 

ْٓ َةْيِغ  َُ َػ ٍَ َظ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ اَّلَلُ َػ  َ 
ُي اَّلَلِ ْٛ ٝ َزُظ َٙ َٔ

َ َسزِ  ٌْ ْٓ َةْيِغ ا َػ َٚ َحَلاِث  ٌْ  .ا

 

“Rasulullah a melarang jual beli hashah
126

 dan 

(melarang) jual beli gharar.
127

”
128

 

 

3. Mengandung Unsur Riba 

Asuransi komersial mengandung unsur riba 

fadhl (riba karena adanya kelebihan) dan riba 

nasi‟ah (riba karena penundaan) secara bersamaan. Jika 

pihak asuransi membayar kepada nasabahnya atau 

kepada ahli warisnya uang klaim yang disepakati dalam 

jumlah lebih besar dari nominal premi yang disetorkan 

kepada asuransi tersebut, maka itu adalah riba fadhl. 

Adapun jika pihak asuransi membayar klaim sebesar 

premi  yang telah disetorkan kepada pihak asuransi 

                                                 
126

 Jual beli hashah adalah jual beli dengan lemparan keriki. Hasil 

lemparan kerikil itulah yang dibeli. 
127

 Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur 

manipulasi/ketidak jelasan. 
128

 HR. Muslim Juz 3 : 1513. 
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namun ada penundaan, maka itu adalah riba nasi‟ah. 

Tidak diragukan kedua riba tersebut adalah haram 

menurut dalil dan ijma‟ (kesepakatan ulama‟).  Allah q 

berfirman; 

 

َةا ََ اٌسِّدِ َحَس َٚ َتْيَغ  ٌْ ًَ اَّلَلُ ا أََح َٚ 

 

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba.”
129

 

 

Allah q juga berfirman; 

 

َةا  َٓ اٌسِّدِ
ِِ ا َةِمَّي  َِ ا  ْٚ َذُز َٚ ُٕٛا ادَُمٛا اَّلَلَ  َِ   َٓ ا اٌَِرْي َٙ َيا أَيُّي

 َٓ ْي ِٕ ِِ  ْ ُِ  ُْ ُذ ْٕ ْْ ُو  .ِإ

 

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada 

Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) 

jika kalian adalah orang-orang yang beriman.”
130

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129

 QS. Al-Baqarah : 275. 
130

 QS. Al-Baqarah : 278. 
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4. Mengandung Unsur Memakan Harta Orang Lain 

Dengan Cara yang Batil 

Asuransi komersial mengandung unsur memakan 

harta orang lain dengan cara yang batil, karena pihak 

asuransi mengambil harta dari para nasabah dan 

menahannya serta tidak mengembalikannya kepada 

nasabah (seperti semula), kecuali hanya sedikit. Dan 

memakan harta orang lain tanpa alasan yang syar‟i adalah 

termasuk sesuatu yang diharamkan. Allah q berfirman; 

 

 ًِ َتاِع ٌْ ُْ ِةا َُٕى ُْ َةْي ٌَُى ا َٛ ِْ ا أَ ْٛ ٍُ ا َ  َدْأُو ْٛ ُٕ َِ   َٓ ا اٌَِرْي َٙ َيا أَيُّي
ا  ْٛ ٍُ َ  َدْمُذ َٚ  ُْ ُى ْٕ ِِ ْٓ َدَساٍا  َْ ِدَ اَزًث َػ ْٛ ْْ َدُى ِإَ  أَ

ا ًّ ُْ َزِحْي َْ ِةُى َْ اَّلَلَ َوا ُْ ِإ ُفَعُى ْٔ  .أَ

 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 

saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang 

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku 

suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian 

membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepada kalian.”
131

 

 

Dan asuransi bukanlah bentuk perniagaan, maka dilarang 

mengambil keuntungan di dalamnya. 

 

 

 

 

                                                 
131

 QS. An-Nisa‟: 29. 
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5. Mengandung Unsur Kurang Bertawakkal Kepada 

Allah q 

Asuransi komersial dapat mengurangi 

unsur tawakkal kepada Allah q. Ketika seorang nasabah 

tertimpa musibah, maka seolah-olah ia menggantungkan 

urusannya kepada pihak asuransi, bukan kepada Allah q. 
Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 5; 

“Asuransi atas jiwa tidak boleh hukumnya karena jika 

malaikat maut datang menjemput orang yang 

mengasuransikan jiwanya tersebut, ia tidak dapat 

mewakilkannya kepada pihak asuransi. Ini adalah 

kesalahan, kejahilan, dan kesesatan. Di dalamnya juga 

terdapat makna bergantung kepada selain Allah q, yaitu 

kepada asuransi tersebut. Sehingga ia berprinsip bahwa 

jika meninggal dunia, maka pihak asuransilah yang akan 

menanggung makanan dan biaya hidup bagi ahli 

warisnya. Ini adalah kebergantungan kepada selain Allah 

q.”
132

 

 

Padahal ketika seorang muslim bertawakkal kepada 

Allah q, niscaya Allah q akan mencukupinya. Allah q 

berfirman; 

 

 ُٗ َٛ َحْعُت ُٙ ٍَٝ اَّلَلِ َف ًْ َػ َو َٛ ْٓ َيَذ َِ َٚ 

 

“Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah, 

niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.”
133

 

 

                                                 
132

 Majmu‟ Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makkiy, 3/192. 
133

 QS. Ath-Thalaq : 3. 
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Perbedaan Antara Asuransi Komersial Dengan 

Asuransi Ta’awun 

Di antara perbedaan antara asuransi komersial 

dengan asuransi ta‟awun adalah : 

 

1. Asuransi komersial bertujuan untuk mencari 

keuntungan. Sedangkan asuransi ta‟awun bertujuan untuk 

saling tolong menolong. 

 

2. Asuransi komersial mengharuskan pihaknya untuk 

menanggung kerugian yang terjadi pada nasabah 

(berdasarkan kesepakatan) secara sendirian. Sedangkan 

penggantian kerugian dalam asuransi ta‟awun diambilkan 

dari jumlah premi para anggota yang ada dalam simpanan 

lembaga tersebut.  

 

3. Asuransi komersial sebagai penangggung (al-

mu‟ammin) merupakan pihak luar. Sedangkan dalam 

asuransi ta‟awun penanggung (al-mu‟ammin) sekaligus 

sebagai yang tertanggung (al-mu‟ammin lahu). 

 

4. Asuransi komersial menggunakan premi dari nasabah 

untuk usaha dan mencari keuntungan. Sedangkan dalam 

asuransi ta‟awun premi tersebut digunakan sebagai ganti 

rugi –jika sewaktu-waktu ada anggota yang terkena 

musibah.- 

 

5. Asuransi komersial mengambil seluruh premi yang 

tidak dibayarkan kepada nasabah. Sedangkan dalam 

asuransi ta‟awun jika ada sisa premi, maka dikembalikan 

kepada para anggota. 
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6. Asuransi komersial mengandung unsur; perjudian, 

manipulasi, riba, dan memakan harta orang lain dengan 

cara yang batil. Sedangkan dalam asuransi ta‟awun tidak 

ada unsur-unsur yang menyimpang tersebut.
134

  

 

 

Asuransi yang Diperbolehkan 

Dari keterangan diatas, maka dapat diketahui 

bahwa asuransi komersial merupakan bentuk asuransi 

yang dilarang. Dan para ulama‟ telah mengeluarkan 

fatwa tentang haramnya asuransi tersebut. Pihak yang 

pertama orang yang mengeluarkan atas keharamannya 

adalah ulama-ulama besar Saudi Arabia lalu diikuti 

beberapa perkumpulan ulama-ulama fiqih, seperti; 

Majma‟il Fiqh bi Rabithatil „Alamil Islami dan Majma‟il 

Fiqhil Islami yang merupakan bagian dari Al-

Munadzdzamul Mu‟tamaratil Islami.  

 

Sedangkan asuransi yang diperbolehkan oleh para 

ulama‟ adalah asuransi ta‟awun
135

 berdasarkan beberapa 

dalil, di antara adalah : 

 

1. Firman Allah q; 

 

 ُِ ْث ٍَٝ اْْلِ ا َػ ْٛ ُٔ َٚ َ  َدَؼا َٚ  ٜ َٛ اٌَذْم َٚ ِتسِّدِ  ٌْ ٍَٝ ا ا َػ ْٛ ُٔ َٚ َدَؼا َٚ
ِؼَماِا  ٌْ َْ اَّلَلَ َشِدْيُد ا ادَُمٛا اَّلَلَ ِإ َٚ  ِْ ا َٚ ُؼْد ٌْ ا َٚ .

                                                 
134

 Ru‟yat Syar‟iyah fi Syarikatit Ta‟min At-Ta‟awuniyah, 2-3, 

dengan diringkas. 
135

 Bayan minal Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta 

Haulat Ta‟min At-Tijari wat Ta‟min At-Ta‟awuni. 
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“Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam hal 

kebaikan dan taqwa dan jangan kalian saling tolong-

menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 

bertaqwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah 

sangat berat siksa-Nya.”
136

 

 

Mereka mengatakan bahwa dalam rangka tolong-

menolong dalam kebaikan, maka masuklah asuransi 

ta‟awun di dalam keumuman ayat ini.  

 

2. Hadits yang diriwayatkan dari Nu‟man bin Basyir y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ًُ َل َِ  ُْ ِٙ َدَؼاعُِف َٚ  ُْ ِٙ ِّ َدَساُح َٚ  ُْ ِ٘ ادِّدِ َٛ َٓ ِفّْي َد ْي ِٕ ِِ  ْ ُّ ٌْ ًُ ا َل َِ
َ َعِد  ٌْ ُٗ َظاِئَس ا ٌَ ْٛ َدَداَػٝ  ُٗ ُػُض ْٕ ِِ َ َعِد ِإَذا اْشَذَىٝ  ٌْ ا

ٝ َّ ُح ٌْ ا َٚ ِس  ْٙ  .ِةاٌَع

 

“Permisalan kaum mukminin di dalam kecintaan, kasih 

sayang, dan lemah lembut mereka seperti tubuh yang 

satu. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka 

seluruh tubuhnya akan merasakan demam dan tidak 

dapat tidur.”
137

 

 

 

 

 

                                                 
136

 QS. Al-Ma‟idah : 2. 
137

 HR. Muslim Juz 4 : 2586. 
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3. Dan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٗ ِْ أَِخْي ْٛ َؼْتُد ِفّْي َػ ٌْ َْ ا ا َوا َِ َؼْتِد  ٌْ ِْ ا ْٛ اَّلَلُ ِفّْي َػ َٚ 

 

”Allah akan membantu seorang hamba selama ia 

membantu saudaranya.”
138

 

 

 

Solusi dari Jeratan Asuransi Komersial 

Jika seorang muslim telah terikat dengan sebuah 

akad dengan asuransi komersial, maka hendaknya ia 

berupaya untuk keluar dari asuransi tersebut karena telah 

jelas keharamannya. Allah q berfirman;  

 

 ُٗ ٌُ ْٛ َزُظ َٚ ٍَٕج ِإَذا َلَضٝ اَّلَلُ  ِِ  ْ ُِ   َ َٚ  ٍٓ ِِ  ْ ُّ ٌِ  َْ ا َوا َِ َٚ
ْٓ َيْؼِ  اَّلَلَ  َِ َٚ  ُْ ِ٘ ِس ِْ ْٓ أَ ِِ ِ َيَسُث  ٌْ ُُ ا ُٙ ٌَ  َْ ْٛ ْْ َيُى ًسا أَ ِْ أَ

ًٕا ِتْي ُِ ًَ َضََلً   ُٗ َفَمْد َض ٌَ ْٛ َزُظ َٚ. 

 

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak 

(pula) bagi wanita mukminah, jika Allah dan Rasul-Nya 

telah menetapkan suatu ketetapan, mereka (mengambil) 

pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Barangsiapa 

mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia 

telah sesat (dengan) kesesatan yang nyata.”
139

 

                                                 
138

 HR. Muslim Juz 4 : 2699. 
139

 QS. Al-Ahzab : 36. 
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Namun jika hal tersebut tidak memungkinkan, 

maka hendaknya ia hanya mengambil ganti rugi sebesar 

nominal premi yang telah dibayarkan kepada asuransi 

tersebut. Sebagaimana fatwa Al-Lajnah Ad-Da‟imah; 

“Jika potongan gaji (seorang karyawan) dimasukkan 

dalam investasi dan menghasilkan penambahan nominal 

dari total nilai gaji yang ada, maka tidak boleh (haram). 

Karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara 

kebatilan. Allah q berfirman; 

 

 ًِ َتاِع ٌْ ُْ ِةا َُٕى ُْ َةْي ٌَُى ا َٛ ِْ ا أَ ْٛ ٍُ ا َ  َدْأُو ْٛ ُٕ َِ   َٓ ا اٌَِرْي َٙ  َيا أَيُّي

 

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian 

saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang 

batil.”
140

 

 

Maka tidak ada hak bagi karyawan tersebut, kecuali 

nominal gajinya yang dipotong selama kerja. Allah q 

berfirman; 

 

  َ َٚ  َْ ْٛ ُّ ٍِ ُْ َ  َدْظ ٌُِى ا َٛ ِْ ُض أَ ْٚ ُْ ُزُء ُى ٍَ ُْ َف ْْ دُْتُذ ِإ َٚ
 َْ ْٛ ُّ ٍَ  .دُْظ

“Dan jika kalian bertaubat (dari pengambilan riba), 

maka bagi kalian pokok harta kalian. Kalian tidak 

menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”
141

 

 

                                                 
140

 QS. An-Nisa‟: 29. 
141

 QS.  Al-Baqarah : 279. 
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Namun jika nominal tambahan itu telah diterima 

oleh karyawan tersebut dalam keadaan tidak mengetahui 

hukum sebelumnya, maka boleh dimanfaatkan. Allah q 

berfirman; 

 

  ٍََ ا َظ َِ  ُٗ ٍَ ٝ َف َٙ َذ ْٔ ِٗ َفا ْٓ َزةِّدِ ِِ ِػَظٌج  ْٛ َِ  ُٖ ْٓ َجاَء َّ َف
 ُْ ُ٘ ٌَِ َه أَْ َحاُا إٌَاِز  ْٓ َػاَد َفأُٚ َِ َٚ  

ٌَٝ اَّلَلِ ُٖ ِإ ُس ِْ أَ َٚ
 َْ ْٚ ُد ٌِ ا َخا َٙ  .ِفْي

 

“Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Rabbnya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum 

datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada 

Allah. Dan orang yang mengulangi (mengambil riba), 

maka orang tersebut adalah penghuni-penghuni Neraka, 

mereka kekal di dalamnya.”
142

 

 

Jika ia mengambilnya atas dasar ilmu (yaitu mengetahui) 

tentang keharamannya, (maka) ia wajib bertaubat dan 

menyedekahkan “tambahan” tadi. Wallahu a‟lam bish 

shawab.
143

 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada 

Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. 

 
***** 

                                                 
142

 QS. Al-Baqarah : 275. 
143

 Fatawa Al-Lajnah Ad-Da‟imah, 15/261. 
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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Qur-anul Karim. 

2. Al-Fawa’idul Muntaqah min Syarhi Shahihil 

Muslim, Sulthan bin „Abdullah Al-Amri. 

3. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma‟il Al-

Bukhari. 

4. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

5. Al-Mustadrak ’alash Shahihainil Hakim, Al-Hakim. 

6. Ar-Raudhatun Nadhiyyah Syarhud Durarul 

Bahiyyah, Shiddiq Hasan Khan. 

7. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

8. Asrarusy Syari’ah min I’lamil Muwaqi’in, Musa‟id 

‟Abdullah As-Salman. 

9. Asy-Syarhul Mumti’ ‘ala Zadil Mustaqni’, 

Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin. 

10. Bai’ut Taqsith Ahkamu wa Adabuh, Hisyam bin 

Muhammad, Sa‟id ‟Ali Barghasy. 

11. Faidhur Rahman fi Ahkamil Fiqhiyyatil Khashshati 

bil Qur’an, Ahmad Salim. 

12. Fiqhul Mar-atil Muslimah, Muhammad bin Shalih 

Al-„Utsaimin. 

13. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

14. Ma La Yasa’ut Tajira Jahluh, „Abdullah Al-

Mushlih, Shalah Ash-Shawi. 
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15. Min Fiqhi Ayatid Dain, „Abdul Muhsin bin Hammad 

Al-„Abbad Al-Badr. 

16. Minhajul Muslim, Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri. 

17. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin 

Ibrahim bin „Abdullah At-Tuwaijiri. 

18. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal 

Asy-Syaibani. 

19. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih 

Madzahib Al-A’immah, Abu Malik Kamal bin As-

Sayyid Salim. 

20. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

21. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

22. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy‟ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

23. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

„Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

24. Sunan Nasa’i, Ahmad bin Syu‟aib An-Nasa‟i.   

25. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin 

„Ali bin Musa Al-Baihaqi. 

26. Taisirul ‘Allam Syarhu ‘Umdatil Ahkam, „Abdullah 

bin „Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam. 

27. Taisirul Fiqh, Shalih bin Ghanim As-Sadlan. 

28.  ‘Umdatul Ahkam min Kalami Kharil Anam, ‟Abdul 

Ghani Al-Maqdisi. 

29. Al-Qawa’idul Fiqhiyyah, Ahmad Sabiq bin „Abdul 

Lathif Abu Yusuf. 

30. Risalah Ilmiyyah Dalam Mengenal Iqtishadiyyah 

Islamiyyah, Abdul Hakim bin Amir Abdat. 


