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KATA PENGANTAR
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Ini adalah buku terjemahan dari kitab Kasyifah as-Saja Fi
Syarhi Safinah an-Naja yang merupakan salah satu kitab syarah dari
sekian banyak kitab syarah yang disusun oleh Syeh Allamah
Muhammab bin Umar an-Nawawi al-Banteni. Secara pokok, kitab
syarah tersebut menjelaskan tentang Bidang Ushuludin yang disertai
beberapa masalah-masalah Fiqhiah yang mungkin sangat waqi’iah
sehingga tidak heran jika kitab tersebut dijadikan sebagai buku
referensi oleh para santri untuk mengetahui hukum-hukumnya.
Sebagian santri meminta kami untuk menerjemahkan kitab
syarah tersebut, meskipun kami sebenarnya bukan ahli dalam
menerjemahkan. Namun, sebagaimana dikatakan, “Setiap keburukan
belum tentu sepenuhnya memberikan dampak negatif,” karena
mungkin masih ada dampak positif yang dihasilkannya. Karena ini,
kami memberanikan diri untuk menerjemahkannya dengan harapan
dapat masuk ke dalam sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallam, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi
sesama.”
Dalam menerjemahkan kitab klasik ini, kami berpedoman
pada kitab kuning Kasyifatu as-Saja sendiri, Kamus al-Munawwir
karya Syeh Ahmad Warson Munawwir, dan kitab-kitab Fiqih lain
untuk memperjelas dan melengkapi. Kami menyertakan teks asli dari
kitab dengan tujuan ngalap berkah agar buku terjemahan ini juga
dapat memberikan manfaat yang menyeluruh sebagaimana kitab
syarah, Kamus, dan kitab-kitab Fiqih lainnya tersebut. Apabila
ditemukan kesalahan, baik dari segi tulisan ataupun pemahaman,
maka itu adalah karena kebodohan kami dan apabila ditemukan
kebenaran maka itu adalah berasal dari Allah yang dititipkan oleh
Syeh an-Nawawi al-Banteni.
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Kami memohon kepada Allah semoga Dia menjadikan buku
terjemahan ini benar-benar sebagai suatu amalan yang murni karena
Dzat-Nya, sebagai perantara terampuninya dosa-dosa kami, kedua
orang tua, para kyai kami, guru-guru kami, ustadz-ustadz kami,
santri-santri kami dan seluruh muslimin muslimat, dan sebagai
sarana bagi kami untuk masuk ke dalam surga-Nya, dengan perantara
kekasih-Nya, Rasulullah Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallama.
Semoga Dia menjadikan buku terjemahan ini bermanfaat bagi
siapapun yang mempelajarinya dan menjadikannya sebagai suatu
amalan jariah yang pahalanya selalu mengalir setelah kematian
kami. Amin Ya Robba al-Alamin.

Salatiga, 13 Agustus 2018
Penerjemah

Muhammad Ihsan Ibnu Zuhri
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BAGIAN KEDUA PULUH
JAMAK DAN QOSOR
A. Syarat-syarat Jamak Takdim

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺷﺮوط ﺟﻮاز ﲨﻊ اﻟﺘﻘﺪﱘ
Fasal
ini
menjelaskan
tentang
diperbolehkannya menjamak takdim sholat.

syarat-syarat

()ﺷﺮوط ﲨﻊ اﻟﺘﻘﺪﱘ( ﺳﻔﺮاً وﻣﻄﺮاً )أرﺑﻌﺔ
Syarat-syarat menjamak takdim, baik karena bepergian atau hujan,
ada 4 (empat), yaitu:

أﺣﺪﻫﺎ )اﻟﺒﺪاءة ﺑﺎﻷوﱃ( ﻷن اﻟﻮﻗﺖ ﳍﺎ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺒﻊ ﻓﻠﻮ ﺻﻠﻰ اﻟﻌﺼﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻈﻬﺮ أو
اﻟﻌﺸﺎء ﻗﺒﻞ اﳌﻐﺮب ﱂ ﻳﺼﺢ ﻷن اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻻ ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ وﻟﻪ إﻋﺎدة اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
إن أراد اﳉﻤﻊ
1. Mengawali sholat yang pertama karena waktu dalam
menjamak takdim adalah milik sholat yang pertama,
sedangkan sholat yang kedua hanya mengikutinya. Oleh
karena itu, apabila musholli menjamak takdim Dzuhur dan
Ashar, tetapi ia melakukan Ashar terlebih dahulu sebelum
Dzuhur, atau apabila ia menjamak takdim Maghrib dan
Isyak, tetapi ia melakukan Isyak terlebih dahulu sebelum
Maghrib, maka sholat Dzuhur atau Maghribnya tidak sah
karena tabi’ (sholat yang mengikuti, dalam contoh ini Ashar
dan Isyak) tidak boleh mendahului matbuk (sholat yang
diikuti, dalam contoh ini Dzuhur dan Maghrib). Musholli
diperbolehkan mengulangi sholat pertama, yaitu Dzuhur atau
Maghrib, setelah melakukan sholat Ashar atau Isyak jika
memang ia ingin menjamak.
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)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )ﻧﻴﺔ اﳉﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ( أي ﰲ اﻟﺼﻼة اﻷوﱃ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻴﺘﻤﻴﺰ اﻟﺘﻘﺪﱘ
ﺼ ِﺮ
ْ َض اﻟﻈﱡ ْﻬ ِﺮ َْﳎ ُﻤ ْﻮﻋﺎً ﺑِﺎﻟْﻌ
َ ﺻﻠﱢﻲ ﻓَـ ْﺮ
َ ُﺖ أ
ُ ْاﳌﺸﺮوع ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﱘ ﺳﻬﻮاً أو ﻋﺒﺜﺎً ﻛﺄن ﻳﻘﻮل ﻧـَ َﻮﻳ
2. Berniat jamak saat melakukan sholat pertama sebelum
musholli selesai darinya agar dapat dibedakan antara
mentakdim atau mendahulukan yang disyariatkan dari
mentakdim sebab lupa atau ceroboh, seperti ia berniat:

ﺼ ِﺮ
ْ َض اﻟﻈﱡ ْﻬ ِﺮ َْﳎ ُﻤ ْﻮﻋﺎً ﺑِﺎﻟْﻌ
َ ﺻﻠﱢﻲ ﻓَـ ْﺮ
َ ُﺖ أ
ُ ْﻧـَ َﻮﻳ
Saya berniat sholat fardhu Dzuhur seraya dijamak dengan
Ashar.

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )اﳌﻮاﻻة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ( أي ﺑﲔ اﻟﺼﻼﺗﲔ ﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺰﺑﻴﺪي ﰲ إرﺷﺎد اﻷﻧﺎم
ﺑﺄن ﻻ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻃﻮﻳﻼً وذﻟﻚ ﺑﻘﺪر رﻛﻌﺘﲔ ﺑﺄﻗﻞ ﳎﺰىء ﻓﺈن اﺧﺘﻞ ﺷﺮط ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺻﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ وﻗﺘﻬﺎ وﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮوط اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﻨﻦ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺘﺄﺧﲑ اﻧﺘﻬﻰ
3. Muwalah (berturut-turut) antara dua sholat, yaitu antara
sholat pertama dan sholat kedua.
Sayyid Yusuf Zubaidi berkata dalam Irsyad al-Anam,
“Batasan muwalah antara sholat pertama dan sholat kedua
adalah sekiranya antara keduanya tidak terpisah waktu yang
lama. Dan waktu yang lama seukuran dua rakaat dan
sekurangnya yang mencukupi (dua rakaat). Apabila salah
satu syarat dari tiga syarat ini tidak terpenuhi maka musholli
sholat yang kedua (Ashar atau Isyak) sesuai pada waktunya.
Adapun dalam jamak takhir, tiga syarat ini termasuk
kesunahan.”

)و( راﺑﻌﻬﺎ )دوام اﻟﻌﺬر( أي ﺑﻘﺎء اﻟﺴﻔﺮ إﱃ اﻹﺣﺮام ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
4. Tetap berlangsungnya udzur, maksudnya, musholli tetap
dalam kondisi bepergian sampai ia bertakbiratul ihram pada
sholat yang kedua.
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ﻓﻠﻮ أﻗﺎم ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﱂ ﻳﻀﺮ ﻓﻼ ﻳﺸﱰط دواﻣﻪ إﱃ ﲤﺎﻣﻬﺎ
Apabila musholli bermukim di tengah-tengah melakukan
sholat kedua maka tidak apa-apa karena tidak disyaratkan
tetap berlangsungnya udzur (bepergian) sampai selesai dari
sholat kedua.

ﻓﻠﻮ أﻗﺎم ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻼ ﲨﻊ وإن ﺳﺎﻓﺮ ﻋﻘﺐ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﺰوال اﻟﺴﺒﺐ وﻫﻮ اﻟﺴﻔﺮ
ﻓﻴﺘﻌﲔ ﺗﺄﺧﲑ اﻟﺼﻼة إﱃ وﻗﺘﻬﺎ
Apabila musholli bermukim sebelum sahnya sholat kedua
maka ia tidak boleh menjamak meskipun ia akan bepergian
setelah bermukim tersebut karena hilangnya sebab/udzur,
yaitu bepergian, sehingga ia wajib mengakhirkan sholat
kedua sampai pada waktunya sendiri.

وإﳕﺎ ﻳﺸﱰط ﺑﻘﺎء اﻟﺴﻔﺮ ﻟﻴﻘﺎرن اﻟﻌﺬر اﳉﻤﻊ وإن ﱂ ﻳﻘﺎرن ﻋﻘﺪ اﻷوﱃ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺷﺮع ﰲ
اﻟﻈﻬﺮ ﻣﺜﻼً ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ وﻫﻮ ﰲ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻓﺴﺎرت اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ ﻓﻨﻮى اﳉﻤﻊ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻼة اﻷوﱃ
ﻓﻴﺼﺢ
Adapun disyaratkan tetap berlangsungnya bepergian yaitu
agar udzur berbarengan dengan menjamak meskipun udzur
tersebut tidak berbarengan dengan sahnya sholat pertama,
sebagaimana apabila musholli memulai sholat Dzuhur di
wilayah tertentu, ia berada di dalam kapal, lalu kapal
tersebut berlayar, kemudian ia berniat menjamak di tengahtengah sholat pertama, maka menjamak dalam masalah ini
dihukumi sah.

وﻛﺬا ﻳﺸﱰط ﺑﻘﺎء وﻗﺖ اﻷوﱃ إﱃ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وإن ﺧﺮج ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻬﺎ وﻳﺸﱰط أﻳﻀﺎً ﺻﺤﺔ
اﻷوﱃ ﻳﻘﻴﻨﺎً أو ﻇﻨﺎً ﻓﻴﺠﻤﻊ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻄﻬﻮرﻳﻦ واﳌﺘﻴﻤﻢ وﻟﻮ ﲟﺤﻞ ﻳﻐﻠﺐ ﻓﻴﻪ وﺟﻮد اﳌﺎء ﻋﻠﻰ
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ًاﳌﻌﺘﻤﺪ وﻛﺬا اﳌﺴﺘﺎﺣﻀﺔ وأﻣﺎ اﳌﺘﺤﲑة ﻓﻼ ﲡﻤﻊ ﺗﻘﺪﳝﺎً ﻻﻧﺘﻔﺎء ﺻﺤﺔ اﻷوﱃ ﻳﻘﻴﻨﺎً أو ﻇﻨﺎ
ﻻﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺾ
Selain yang telah disebutkan di atas, disyaratkan pula dalam
menjamak takdim yaitu:
 Tetapnya waktu sholat pertama sampai sahnya sholat
kedua meskipun waktu sholat pertama tersebut habis
di tengah-tengah saat melakukan sholat kedua.
 Sahnya sholat pertama secara yakin atau dzon
(sangkaan). Jadi, diperbolehkan menjamak takdim
bagi musholli yang faqid tuhuroini atau yang
mutayamim meskipun di tempat yang pada
umumnya masih memungkinkan didapati air,
sebagaimana dinyatakan oleh pendapat muktamad,
atau musholli yang mustahadhoh. Adapun
mutahayyiroh, ia tidak diperbolehkan menjamak
takdim karena sholat pertama yang ia lakukan tidak
sah secara yakin atau dzon sebab masih adanya
kemungkinan bahwa sholat pertamanya tersebut
jatuh tepat di masa-masa haid.

وأﻣﺎ اﳉﻤﻊ ﻟﻠﻤﻄﺮ ﻓﻴﺸﱰط وﺟﻮد اﳌﻄﺮ ﰲ أول اﻟﺼﻼﺗﲔ وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ اﻷوﱃ
وﻻ ﻳﻀﺮ اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻷوﱃ أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو ﺑﻌﺪﳘﺎ
 Dalam menjamak takdim sebab hujan, disyaratkan
hujan tersebut masih berlangsung di sholat pertama,
di waktu antara sholat pertama dan kedua, dan di
saat selesai dari sholat pertama. Tidak masalah jika
hujan berhenti di tengah-tengah melakukan sholat
pertama, atau di tengah-tengah melakukan sholat
kedua, atau setelah selesai dari sholat pertama dan
kedua.
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B. Syarat-syarat Jamak Takhir

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺷﺮوط ﺟﻮاز ﲨﻊ اﻟﺘﺄﺧﲑ
Fasal
ini
menjelaskan
diperbolehkannya menjamak takhir.

tentang

syarat-syarat

)ﺷﺮوط ﲨﻊ اﻟﺘﺄﺧﲑ اﺛﻨﺎن( أﺣﺪﳘﺎ )ﻧﻴﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ وﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ وﻗﺖ( اﻟﺼﻼة )اﻷوﱃ ﻣﺎ
ﻳﺴﻌﻬﺎ( أي ﺗﺎﻣﺔ إن أراد إﲤﺎﻣﻬﺎ وﻣﻘﺼﻮرة إن أراد ﻗﺼﺮﻫﺎ ﻛﺄن ﻳﻘﻮل إذا أراد ﺗﺄﺧﲑ
اﻟﻈﻬﺮ إﱃ اﻟﻌﺼﺮ ﻧﻮﻳﺖ ﺗﺄﺧﲑ اﻟﻈﻬﺮ إﱃ اﻟﻌﺼﺮ ﻷﲨﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وإذا أراد ﺗﺄﺧﲑ اﳌﻐﺮب إﱃ
اﻟﻌﺸﺎء ﻓﻴﻘﻮل ﻧﻮﻳﺖ ﺗﺄﺧﲑ اﳌﻐﺮب إﱃ اﻟﻌﺸﺎء
Syarat-syarat diperbolehkannya menjamak takhir ada 2
(dua), yaitu:
1. Berniat mentakhir (mengakhirkan) sholat di saat selama
waktu sholat pertama masih cukup untuk melakukan sholat
pertama tersebut secara lengkap jika musholli ingin
melakukannya secara lengkap dan masih cukup untuk
melakukan sholat pertama secara qosor jika musholli ingin
mengqosor-nya.
Misalnya; ketika musholli ingin mentakhir sholat Dzuhur
sampai Ashar maka ia berniat, “Aku berniat mentakhir
Dzuhur sampai Ashar untuk menjamakkan keduanya.” Dan
ketika ia ingin mentakhir sholat Maghrib sampai Isyak, ia
berniat, “Saya berniat mentakhir Maghrib sampai Isyak.”

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ )دوام اﻟﻌﺬر( وﻫﻮ اﻟﺴﻔﺮ )إﱃ ﲤﺎم( اﻟﺼﻼة )اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﻓﻠﻮ أﻗﺎم ﻗﺒﻞ ﲤﺎﻣﻬﺎ
وﻗﻌﺖ اﻷوﱃ ﻗﻀﺎء ﺳﻮاء ﻗﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو أﺧﺮﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻷ ﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻷداء
ﻟﻠﻌﺬر وﻗﺪ زال ﻗﺒﻞ ﲤﺎﻣﻬﺎ
2. Tetap berlangsungnya udzur, yaitu bepergian, sampai selesai
melakukan sholat kedua. Jadi, apabila musholli bermukim
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sebelum selesai dari sholat kedua maka sholat pertama-nya
berstatus sebagai sholat qodho, bukan adak, baik dalam
pelaksanaannya ia mendahulukan sholat pertama dan
mengakhirkan sholat kedua, atau mengakhirkan sholat
pertama dan mendahulukan sholat kedua, karena sholat
pertama berlaku sebagai tabik (yang mengikuti) pada sholat
kedua dalam segi adak sebab udzur, sedangkan apabila ia
bermukim sebelum selesai dari sholat kedua maka berarti
udzur telah hilang sebelum selesai darinya.
Mana Yang Lebih Utama antara Jamak atau Itmam

]ﺗﻨﺒﻴﻪ[ اﻋﻠﻢ أن ﺗﺮك اﳉﻤﻊ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺧﻼف أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻌﻪ وﻷن ﻓﻴﻪ
إﺧﻼء أﺣﺪ اﻟﻮﻗﺘﲔ ﻋﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ وﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ اﳊﺎج ﺑﻌﺮﻓﺔ وﻣﺰدﻟﻔﺔ وﻣﻦ إذا ﲨﻊ ﺻﻠﻰ
ﲨﺎﻋﺔ أو ﺧﻼ ﻋﻦ ﺣﺪﺛﻪ اﻟﺪاﺋﻢ أو ﻛﺸﻒ ﻋﻮرﺗﻪ ﻓﺎﳉﻤﻊ أﻓﻀﻞ وﻛﺬا ﻣﻦ وﺟﺪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ
 وأﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺎف ﻓﻮت اﻟﻮﻗﻮف،ﻛﺮاﻫﺘﻪ وﺷﻚ ﰲ ﺟﻮازﻩ أو ﻛﺎن ﳑﻦ ﻳﻘﺘﺪى ﺑﻪ وﳓﻮ ذﻟﻚ
أو ﻓﻮت اﺳﺘﻨﻘﺎذ أﺳﲑ ﻟﻮ ﺗﺮك اﳉﻤﻊ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ اﳉﻤﻊ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺰﻳﺎدي
[TANBIH]
Ketahuilah sesungguhnya meninggalkan jamak adalah lebih
utama karena keluar dari perbedaaan Abu Hanifah yang melarang
melakukan jamak, dan karena di dalam menjamak terdapat perbuatan
menyia-nyiakan salah satu dari dua waktu sholat, yaitu
mengosongkan waktu tersebut dari aktivitas sholat yang seharusnya.
Dikecualikan yaitu orang yang berhaji di Arofah dan Muzdalifah,
dan orang yang dengan menjamak ia bisa sholat berjamaah, dan
orang yang saat hadas langgeng-nya berhenti, dan orang yang
terbuka auratnya, maka menjamak adalah lebih utama bagi mereka.
Begitu juga, menjamak adalah lebih utama dilakukan bagi seseorang
yang tidak menyukainya dan ia ragu tentang boleh tidaknya atau ia
termasuk seorang panutan, dan lain-lain. Adapun bagi orang yang
kuatir tidak bisa wukuf atau menyelamatkan tawanan jika ia tidak
menjamak, maka ia wajib menjamak pada saat demikian ini, seperti
yang dikatakan oleh Ziyadi.
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]ﻓﺮع[ ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي وﳝﺘﻨﻊ اﳉﻤﻊ ﲟﺮض ووﺣﻞ وﻫﻮ اﻟﻄﲔ اﻟﺮﻗﻴﻖ وﻇﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ
وﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي واﺧﺘﲑ ﺟﻮازﻩ ﺑﺎﳌﺮض ﺗﻘﺪﳝﺎً وﺗﺄﺧﲑاً وﻳﺮاﻋﻰ اﻷرﻓﻖ ﺑﻪ وﺿﺒﻂ ﲨﻊ ﻣﺘﺄﺧﺮون
اﳌﺮض ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﻖ ﻣﻌﻪ ﻓﻌﻞ ﻛﻞ ﻓﺮض ﰲ وﻗﺘﻪ ﻛﻤﺸﻘﺔ اﳌﻄﺮ ﲝﻴﺚ ﻳﺒﻞ ﺛﻴﺎﺑﻪ وﻗﺎل
آﺧﺮون ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﻘﺔ ﻇﺎﻫﺮة زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﲝﻴﺚ ﺗﺒﻴﺢ اﳉﻠﻮس ﰲ اﻟﻔﺮﻳﻀﺔ وﻫﻮ
اﻷوﺟﻪ
[CABANG]
Syarqowi mengatakan, “Tidak diperbolehkan menjamak
karena sakit, becek, dan gelap, sebagaimana yang dinyatakan oleh
pendapat muktamad.”
Ziyadi berkata, “Boleh menjamak sebab sakit adalah
pendapat yang dipilih dan lebih bijak, baik menjamak takdim atau
takhir.”
Ulama mutaakhirun membatasi sakit yang memperbolehkan
menjamak, sekiranya sakit tersebut mempersulit melakukan setiap
kefardhuan di waktunya seperti kesulitan yang disebabkan hujan
sekira pakaian akan menjadi basah kuyup.
Ulama
lain
mengatakan,
“Batasan
sakit
yang
memperbolehkan jamak disyaratkan sekiranya sakit tersebut
menyebabkan kesulitan nyata lebih dari hanya sebatas kesulitan
melakukan kefardhuan di waktunya, misalnya, sakit tersebut
memperbolehkan duduk dalam sholat fardhu.” Pendapat ini adalah
yang aujah.

]ﺧﺎﲤﺔ[ ذﻛﺮ ﰲ ﻓﺘﺢ اﳌﻌﲔ ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﲢﻔﺔ اﶈﺘﺎج أن ﻣﻦ أدى ﻋﺒﺎدة ﳐﺘﻠﻔﺎً ﰲ ﺻﺤﺘﻬﺎ
ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻟﻠﻘﺎﺋﻞ ﺎ ﻟﺰﻣﻪ إﻋﺎد ﺎ ﻷن إﻗﺪاﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺒﺚ
[KHOTIMAH]
Disebutkan di dalam kitab Fathu al-Mu’in dengan mengutip
dari kitab Tuhfah al-Muhtaj bahwa orang yang telah melakukan
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suatu ibadah yang masih diperselisihkan tentang sah tidaknya, tanpa
ia bertaklid kepada ulama yang berpendapat tentang keabsahannya,
maka ia wajib mengulangi ibadah tersebut karena melakukan ibadah
tersebut tanpa bertaklid demikian tergolong ceroboh (menerjang
batasan).
C. Syarat-syarat Qosor

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺷﺮوط اﻟﻘﺼﺮ
Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat qosor sholat.

)ﺷﺮوط اﻟﻘﺼﺮ ﺳﺒﻌﺔ( ﺑﻞ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ أﺣﺪﻫﺎ )أن ﻳﻜﻮن ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ( أي ﻳﻘﻴﻨﺎً وﻟﻮ
ﻗﻄﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﰲ ﳊﻈﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳋﻄﻮة ﺳﻮاء ﻗﻄﻌﻬﺎ ﰲ ﺑﺮ أو ﲝﺮ وﳘﺎ ﺑﺴﲑ
اﻷﺛﻘﺎل أي اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻷﲪﺎل ﻣﺴﲑة ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻌﺘﺪﻟﲔ أو ﻟﻴﻠﺘﲔ ﻛﺬﻟﻚ أو ﻳﻮم
وﻟﻴﻠﺔ وﻟﻮ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺪﻟﲔ ﻣﻊ اﻋﺘﺒﺎر اﳊﻂ أي اﻟﻨﺰول واﻟﱰﺣﺎل أي اﻟﺴﲑ واﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب
وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدة اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ وﻗﺪرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﱪاﻣﻠﺴﻲ ﺑﺎﺛﻨﺘﲔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ وﻧﺼﻒ
Syarat-syarat qosor sholat ada 7 (tujuh), bahkan 11 (sebelas),
yaitu:
1. Bepergian berlangsung sejauh 2 marhalah secara yakin
meskipun disela-selai berhenti sebentar (spt; beristirahat)
karena musafir mungkin menempuh dengan berjalan kaki,
baik berhentinya tersebut di daratan atau lautan. Jarak 2
marhalah dengan mengendarai hewan beserta muatannya
adalah perjalanan selama 2 hari atau 2 malam yang seukuran
waktu biasanya, atau 1 hari dan 1 malam meskipun tidak
seukuran waktu biasanya, yang mana lamanya ini mencakup
juga lamanya istirahat, perjalanan, makan, minum, dan
aktivitas kebiasaan lain pada umumnya. Ali Syabromalisi
mengukur 2 marhalah dengan ukuran perjalanan yang
ditempuh selama 22 ½ jam.
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)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )أن ﻳﻜﻮن( أي ﺳﻔﺮﻩ )ﻣﺒﺎﺣﺎً( أي ﰲ ﻇﻨﻪ وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﺎﺣﺎً ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﻤﺎ
ﻳﻘﻊ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاء أﻧﻪ ﻳﺮﺳﻞ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎً ﻓﻴﻪ ﻗﺘﻞ إﻧﺴﺎن ﻇﻠﻤﺎً أو ﺐ ﺑﻠﺪة وﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ
اﳌﻜﺘﻮب ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻴﻘﺼﺮ ﻷن ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺒﺎح ﰲ ﻇﻨﻪ وﻛﺬا ﻟﻮ ﺧﺮج ﳉﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺸﺨﺺ
وﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﺳﺒﺐ ﺳﻔﺮﻩ
2. Bepergian yang ditempuh adalah bepergian yang mubah
(boleh) menurut dzon (sangkaan) musafir meskipun menurut
kenyataannya bepergian tersebut tidak mubah seperti yang
dilakukan oleh sebagian pemerintah, yakni pemerintah
mengirim utusan untuk menyampaikan surat yang
didalamnya ada perintah untuk membunuh secara dzalim
atau merampok wilayah tertentu, sedangkan utusan tersebut
tidak mengetahui isi surat, maka ia diperbolehkan
mengqosor sholat karena bepergian yang ia lakukan adalah
mubah menurut dzon (sangkaan)-nya. Begitu juga,
diperbolehkan mengqosor bagi seseorang yang bepergian ke
arah tertentu karena mengikuti orang lain dan ia sendiri tidak
mengetahui alasan bepergian yang dilakukan oleh orang lain
tersebut.

واﳌﺮاد ﺑﺎﳌﺒﺎح ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﳊﺮام ﻓﻴﺸﻤﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﻛﺴﻔﺮ ﺣﺞ واﳌﻨﺪوب ﻛﺰﻳﺎرة ﻗﱪﻩ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ واﳌﻜﺮوﻩ ﻛﺴﻔﺮ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ أﻛﻔﺎن اﳌﻮﺗﻰ أو ﻣﻨﻔﺮداً وﻛﺬا ﻣﻊ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻟﻜﻦ
اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﰲ ﻫﺬا أﺧﻒ ﻣﻦ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﺮد ﻧﻌﻢ إن ﻛﺎن أﻧﺴﻪ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﲝﻴﺚ ﺻﺎر
أﻧﺴﻪ ﻣﻊ اﻟﻮﺣﺪة ﻛﺄﻧﺲ ﻏﲑﻩ ﻣﻊ اﻟﺮﻓﻘﺔ ﱂ ﻳﻜﺮﻩ ﰲ ﺣﻘﻪ ﻣﺎ ذﻛﺮ وﻛﺬا ﻟﻮ دﻋﺖ ﺣﺎﺟﺔ
إﱃ اﻟﺒﻌﺪ واﻻﻧﻔﺮاد ﻋﻦ اﻟﺮﻓﻘﺔ إﱃ ﺣﺪ ﻻ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻏﻮﺛﻬﻢ واﳌﺒﺎح اﳌﺴﺘﻮي اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻛﺴﻔﺮ
اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ
Yang dimaksud dengan mubah adalah hukum yang
membandingi hukum haram sehingga mencakup wajib,
seperti bepergian karena haji, dan sunah, seperti berziarah ke
makam Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, dan
makruh, seperti bepergian karena berdagang kain kafan atau
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bepergian sendirian, atau bepergian dengan ditemani satu
teman saja tetapi hukum makruh dalam bepergian yang
ditemani satu teman saja adalah lebih ringan kemakruhannya
daripada bepergian sendirian. Akan tetapi, apabila musafir
senang dengan ditemani Allah ta’ala sekiranya rasa
senangnya tersebut seperti rasa senangnya seseorang
bepergian bersama teman-temannya maka bepergian
sendirian tidak dimakruhkan baginya. Begitu juga, apabila
musafir memiliki hajat atau perlu menjauh dan menyendiri
dari teman-temannya sampai batas dimana ia tidak akan
mendapati pertolongan mereka maka bepergian sendirian
baginya tidak dimakruhkan.
Adapun hukum mubah yang menyamai dua sisi hukum
adalah seperti bepergian karena berdagang selain kain kafan,
misalnya, musafir bepergian sendirian karena berdagang
mencari rizki untuk menafkahi keluarga maka hukum
bepergiannya tersebut mubah, dengan artian, bisa makruh
dilihat dari sisi bepergian sendirian dan wajib dilihat dari sisi
menafkahi keluarga.

ﻓﻼ ﻗﺼﺮ ﻟﻠﻌﺎﺻﻲ ﺑﺴﻔﺮﻩ وﻟﻮ ﺻﻮرة ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻫﺮب اﻟﺼﱯ ﻣﻦ وﻟﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻘﺼﺮ ﻷن ﺳﻔﺮﻩ
 وﻣﻦ ﺳﻔﺮ اﳌﻌﺼﻴﺔ أن ﻳﺘﻌﺐ ﻧﻔﺴﻪ أو داﺑﺘﻪ،ًﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺳﻔﺮ اﳌﻌﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﺷﺮﻋﺎ
ﺑﺎﻟﺮﻛﺾ ﺑﻼ ﻏﺮض ﺷﺮﻋﻲ وﻛﺬا اﻟﺴﻔﺮ ﺮد رؤﻳﺔ اﻟﺒﻼد ﻷ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻐﺮض ﺻﺤﻴﺢ
Dengan demikian, tidak diperbolehkan mengqosor bagi
musafir yang bermaksiat dengan kepergiannya meski dari
segi bentuk, seperti shobi (bocah laki-laki) yang melarikan
diri dari walinya maka ia tidak diperbolehkan mengqosor
karena bepergiannya tersebut termasuk jenis bepergian
maksiat sebab adanya larangan menurut syariat. Termasuk
bepergian maksiat adalah bepergian yang meletihkan diri
sendiri atau meletihkan hewan kendaraan sebab dipacu
secara terus menerus tanpa ada tujuan yang dibenarkan
syariat. Begitu juga, termasuk bepergian maksiat adalah
bepergian untuk sebatas melihat-lihat keadaan fisik wilayah
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tertentu karena melihat-lihat ini bukan termasuk tujuan yang
dibenarkan.
Macam-macam Musafir

ﰒ اﻋﻠﻢ أن اﳌﺴﺎﻓﺮ اﻟﻌﺎﺻﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم اﻷول ﻋﺎص ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ وإن ﻗﺼﺪ ﺑﻪ اﳌﻌﺼﻴﺔ
وﻏﲑﻫﺎ ﻛﺄن ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ وزﻳﺎرة أﻫﻠﻪ ﻓﻬﺬا إن ﺗﺎب ﻓﺄول ﺳﻔﺮﻩ ﳏﻞ ﺗﻮﺑﺘﻪ ﻓﺈن
ﻛﺎن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻃﻮﻳﻼً ﰲ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻮل اﻟﺴﻔﺮ ﻛﺎﻟﻘﺼﺮ واﳉﻤﻊ أو ﻗﺼﲑاً ﰲ
اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻬﺎ ذﻟﻚ ﻛﺄﻛﻞ اﳌﻴﺘﺔ ﺗﺮﺧﺺ ،وإن ﻛﺎن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﺼﲑاً ﰲ
اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻬﺎ ﻃﻮل اﻟﺴﻔﺮ ﱂ ﻳﱰﺧﺺ
واﻟﺜﺎﱐ ﻋﺎص ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﻛﻤﻦ زﱏ أو ﺷﺮب ﲬﺮاً وﻫﻮ ﻗﺎﺻﺪ اﳊﺞ ﻣﺜﻼً ﻓﻼ ﳝﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﱰﺧﺺ
واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺎص ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﻛﺄن أﻧﺸﺄﻩ ﻃﺎﻋﺔ ﰒ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻌﺼﻴﺔ ﻓﺈن ﺗﺎب ﺗﺮﺧﺺ
ﻣﻄﻠﻘﺎً وإن ﻛﺎن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﺼﲑاً وﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻛﺎﻓﺮاً ﰒ أﺳﻠﻢ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﺮﺧﺺ
وإن ﻛﺎن اﻟﺒﺎﻗﻲ دون ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﻷن ﺳﻔﺮﻩ ﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻌﺼﻴﺔ وإن ﻛﺎن ﻋﺎﺻﻴﺎً
ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ
Ketahuilah sesungguhnya musafir yang bermaksiat dibagi
menjadi 3 (tiga), yaitu:
1) Musafir yang bermaksiat dengan bepergian
meskipun dengan bepergiannya tersebut ia
menyengaja maksiat dan selainnya, misal; musafir
bepergian dengan tujuan merampok (begal) dan
mengunjungi keluarga.
Musafir seperti ini, jika ia menghendaki bertaubat,
maka awal kepergiannya itu adalah letak taubatnya.
Lalu apabila sisa perjalanannya itu jauh dalam
perjalanan memperoleh rukhsoh (kemurahan) yang
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disyaratkan harus jauh, misal rukhsoh menqosor dan
menjamak, atau sisa perjalanannya itu dekat dalam
perjalanan memperoleh rukhsoh yang tidak
disyaratkan harus jauh, misal rukhsoh diperbolehkan
makan bangkai, maka ia diperbolehkan memperoleh
masing-masing rukhsoh. Dan apabila sisa
perjalanannya itu dekat dalam perjalanan
memperoleh rukhsoh yang disyaratkan harus jauh,
maka ia tidak boleh memperoleh rukhsoh tersebut.
2) Musafir yang bermaksiat di dalam perjalanannya,
seperti musafir yang berzina atau minum khomr (di
tengah jalan) padahal ia bepergian bermaksud untuk
semisal berhaji. Maka ia tidak tercegah dari
memperoleh rukhsoh, artinya, ia diperbolehkan
memperoleh rukhsoh (semisal menjamak atau
mengqosor).
3) Musafir yang bermaksiat dengan kepergiannya di
dalam kepergiannya tersebut, misalnya; musafir
mengadakan perjalanan karena melakukan ketaatan,
kemudian ia merubah rencananya menjadi
melakukan maksiat, maka apabila ia bertaubat maka
ia boleh memperoleh rukhsoh secara mutlak
meskipun sisa jarak perjalanannya itu sudah dekat.
Apabila musafir adalah orang kafir, kemudian ia
masuk Islam di tengah-tengah perjalanan, maka ia
boleh memperoleh rukhsoh meskipun sisa jarak
perjalanannya kurang dari jarak diperbolehkannya
mengqosor sholat karena bepergiannya tersebut
bukan sebab maksiat meskipun ia berbuat durhaka
sebab kekufurannya.

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )اﻟﻌﻠﻢ ﲜﻮاز اﻟﻘﺼﺮ( ﻓﻼ ﻗﺼﺮ ﳉﺎﻫﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ أﺻﻠﻪ أو ﰲ اﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﻧﻮاﻫﺎ
 وﻛﺎﳉﺎﻫﻞ اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻦ ﻇﻦ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ رﻛﻌﺘﲔ ﻓﻨﻮاﻫﺎ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﻛﺬﻟﻚ،ﻷﻣﺮ ﺧﺎص ﻋﺮض ﻟﻪ
ﻓﻼ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺻﻼﺗﻪ ﰲ اﻟﺼﻮرﺗﲔ ﺑﻼ ﺧﻼف ﰲ اﻷوﱃ وإن ﻗﺮب إﺳﻼﻣﻪ ﻟﺘﻼﻋﺒﻪ وﻣﺜﻠﻬﺎ
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اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻔﺮﻳﻄﻪ إذ ﻻ ﻳﻌﺬر أﺣﺪ ﲜﻬﻞ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ وﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ أﻧﻪ ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ
ﻣﻘﺼﻮرة وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ
3. Mengetahui diperbolehkannya mengqosor. Jadi, orang yang
tidak mengetahui sama sekali demikian itu atau tidak
mengetahui tentang sholat yang ia niati, maka ia tidak
diperbolehkan mengqosor sebab kebodohannya. Selain itu,
sholatnya dihukumi tidak sah secara pasti meski ia baru saja
masuk Islam.
Sama seperti di atas, yaitu apabila musafir adalah orang yang
menyangka kalau sholat rubaiah itu terdiri dari 2 rakaat,
kemudian ia meniatkan sholat rubaiah tersebut sesuai
dengan sangkaannya di tengah perjalanan, maka menurut
pendapat muktamad sholatnya dihukumi tidak sah karena
tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mengetahui
jumlah rakaat dari masing-masing sholat. Oleh karena
sholatnya tidak sah, ia harus mengulangi sholat rubaiah
tersebut secara qosor 2 rakaat.

)و( راﺑﻌﻬﺎ )ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ( ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻧﻮى اﻟﻈﻬﺮ ﻣﺜﻼً رﻛﻌﺘﲔ ﺳﻮاء ﻧﻮى ﺗﺮﺧﺼﺎً أو أﻃﻠﻖ
أﻣﺎ ﻟﻮ ﻧﻮى رﻛﻌﺘﲔ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﱰﺧﺺ ﻓﺈن ﺻﻼﺗﻪ ﺗﺒﻄﻞ ﻟﺘﻼﻋﺒﻪ
4. Berniat qosor.
Termasuk niat qosor adalah seseorang berniat Dzuhur 2
rakaat, baik ia berniat tarokhus (memperoleh rukhsoh
mengqosor) atau memutlakkan. Adapun apabila ia berniat
Dzuhur 2 rakaat tanpa disertai tarokhus maka sholatnya batal
sebab talaub (bercanda).

وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﺎل أؤدي ﺻﻼة اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻠﻮ ﻧﻮى اﻹﲤﺎم أو أﻃﻠﻖ أﰎ ﻷﻧﻪ اﳌﻨﻮي ﰲ اﻷوﱃ
واﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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Termasuk niat qosor adalah masalah apabila musafir berkata,
“َﻼةَ اﻟ ﱠﺴ َﻔ ِﺮ
َ ( أ َُؤدﱢى ﺻAku melaksanakan sholat safar),” kemudian
jika ia berniat itmam, artinya, tidak mengqosor atau ia
memutlakkan maka ia mengitmam sholat karena niat qosor
adalah perkara yang diniatkan sebagai niat yang pertama,
sedangkan pada asalnya sholat itu seharusnya berstatus
itmam.

وﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﻘﻮل ﻧﻮﻳﺖ أﺻﻠﻲ اﻟﻈﻬﺮ ﻣﻘﺼﻮرة
Termasuk niat qosor adalah musafir berkata, “Aku berniat
bahwa aku sholat Dzuhur secara diqosor.”

ﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي وﻟﻮ ﻧﻮى اﻟﻘﺼﺮ ﺧﻠﻒ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺘﻢ ﺻﺢ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻘﺼﺮ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
ﺣﻴﺚ ﺟﻬﻞ ﺣﺎﻟﻪ أي وﺗﻠﻐﻮ ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﻓﺈن ﻋﻠﻤﻪ ﻣﺘﻤﺎً ﱂ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ ﻟﺘﻼﻋﺒﻪ ﻛﻤﺎ أﻓﱴ
ﺑﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻧﺘﻬﻰ
Ziyadi berkata, “Apabila ada seorang musafir berniat qosor
sebagai makmum kepada imam yang juga musafir yang
sholat secara itmam, maka sholat qosornya tersebut
dihukumi sah karena imam-nya sendiri termasuk ahli (yang
berhak diperbolehkan) mengqosor sekiranya makmum
tersebut tidak mengetahui keadaan sebenarnya tentang
imam-nya dan niat qosor-nya menjadi tersia-siakan. Apabila
makmum mengetahui kalau imamnya ternyata sholat secara
itmam maka sholat makmum tersebut tidak sah karena talaub
(bercanda), seperti yang difatwakan oleh Syaikhuna Romli.”

وإﳕﺎ ﺗﺸﱰط ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﻷﻧﻪ ﺧﻼف اﻷﺻﻞ ﲞﻼف اﻹﲤﺎم ﻓﻼ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻧﻴﺔ ﻷﻧﻪ اﻷﺻﻞ
Adapun niat mengqosor menjadi syarat dalam mengqosor
sholat karena ia adalah khilaf asli atau tidak sesuai dengan
hukum asal. Berbeda dengan itmam, maka ketika seseorang
hendak sholat misal Dzuhur secara itmam maka ia tidak
perlu berniat itmam karena itmam adalah status asal sholat.
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Berniat mengqosor dilakukan bersamaan dengan takbiratul
ihram sebagaimana niat asal sholat juga diharuskan
dilakukan bersamanya.

وﺗﻜﻮن ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ )ﻋﻨﺪ اﻹﺣﺮام( أي ﻣﻌﻪ ﻛﺄﺻﻞ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻠﻮ ﻧﻮاﻩ ﺑﻌﺪ اﻹﺣﺮام ﱂ ﻳﻨﻔﻌﻪ
Jadi, apabila musafir berniat mengqosor setelah takbiratul
ihram maka tidak ada pengaruhnya, artinya, ia tetap
melaksanakan sholat secara itmam, bukan qosor.

)و( ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ )أن ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻼة رﺑﺎﻋﻴﺔ( وﻫﻲ اﻟﻈﻬﺮ واﻟﻌﺼﺮ واﻟﻌﺸﺎء وﻫﻲ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ
أﺻﺎﻟﺔ وإن وﻗﻌﺖ ﻧﻔﻼً ﻓﺪﺧﻠﺖ ﺻﻼة اﻟﺼﱯ واﳌﻌﺎدة ﻓﻠﻪ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﺟﻮازاً إن ﻗﺼﺮ أﺻﻠﻬﺎ
ًوﻫﻮ اﻷوﱃ ﻓﺈن أﲤﻬﺎ أﲤﻬﺎ وﺟﻮﺑﺎ
5. Sholat yang diqosor adalah sholat-sholat rubaiah, yaitu
sholat-sholat yang terdiri dari 4 (empat) rakaat. Mereka
adalah Dzuhur, Ashar, dan Isyak. Menurut asalnya, sholatsholat ini merupakan sholat-sholat maktubah (yang
difardhukan) meskipun jatuh berstatus sebagai sholat sunah
sehingga mencakup sholatnya shobi dan sholat mu’adah,
artinya, diperbolehkan mengqosor sholat mu’adah jika
memang sholat yang pertama telah diqosor. Ini adalah yang
lebih utama daripada mengitmam sholat mu’adah ketika
sholat pertama telah dilakukan secara qosor. Sebaliknya,
apabila sholat pertama telah dilakukan secara itmam maka
sholat mu’adah-nya wajib dilakukan juga secara itmam.

)و( ﺳﺎدﺳﻬﺎ )دوام اﻟﺴﻔﺮ( أي ﻳﻘﻴﻨﺎً )إﱃ ﲤﺎﻣﻬﺎ( أي اﻟﺼﻼة ﻓﻠﻮ اﻧﺘﻬﻰ ﺳﻔﺮﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺄن
ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ دار إﻗﺎﻣﺘﻪ أو ﺷﻚ ﰲ اﻧﺘﻬﺎﺋﻪ أﰎ ﻟﺰوال ﺳﺒﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﰲ اﻷوﱃ
وﻟﻠﺸﻚ ﻓﻴﻪ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
6. Tetap berlangsungnya safar/bepergian sampai selesai dari
sholat. Oleh karena ini, apabila safar berakhir di tengah-
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tengah saat melakukan sholat, misalnya perahu yang dinaiki
musafir telah sampai di wilayah mukimnya, atau ia ragu
apakah perahunya sudah sampai di wilayah mukimnya atau
belum, maka ia wajib meneruskan sholatnya tersebut secara
itmam karena faktor yang menghasilkan rukhsoh telah tiada
atau karena keraguan.

)و( ﺳﺎﺑﻌﻬﺎ )أن ﻻ ﻳﻘﺘﺪي ﲟﺘﻢ( ﻣﻘﻴﻢ أو ﻣﺴﺎﻓﺮ )ﰲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ( أي وإن ﻗﻞ ﻛﺄن
أدرﻛﻪ آﺧﺮ اﻟﺼﻼة وﻟﻮ أﺣﺪث ﻫﻮ ﻋﻘﺐ اﻗﺘﺪاﺋﻪ ﺑﻪ ﻓﻠﻮ اﺋﺘﻢ ﺑﻪ وﻟﻮ ﳊﻈﺔ أو ﰲ ﲨﻌﺔ أو
ﺻﺒﺢ ﻟﺰﻣﻪ اﻹﲤﺎم ﳌﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﳌﺎ ﺳﺌﻞ ﻣﺎ ﺑﺎل اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻳﺼﻠﻲ رﻛﻌﺘﲔ إذا اﻧﻔﺮد
وأرﺑﻌﺎً إذا اﺋﺘﻢ ﲟﻘﻴﻢ؟ ﻓﻘﺎل ﰲ ﺟﻮاﺑﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ أي اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
7. Musafir yang mengqosor sholat tidak bermakmum kepada
imam yang sholat secara itmam, baik imam tersebut adalah
orang yang mukim atau musafir dan meskipun
bermakmumnya tersebut di bagian sholat yang hanya
sebentar, misal; makmum mendapati imam di akhir sholat
sekalipun makmum telah berhadas setelah baru saja
bermakmum. Oleh karena itu, apabila makmum yang
mengqosor bermakmum kepada imam yang mengitmam
meskipun hanya sebentar atau di dalam sholat Jumat atau
Subuh maka wajib atas makmum tersebut untuk mengitmam
sholatnya karena berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas yang
ketika itu ia ditanya, “Mengapa musafir sholat dua rakaat
ketika munfarid dan sholat empat rakaat ketika bermakmum
kepada imam yang mukim?” ia menjawab, “Memang
demikian itu adalah aturan syariatnya.”

وﻟﻮ اﻗﺘﺪى ﲟﺴﺎﻓﺮ وﺷﻚ ﰲ ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﻓﻨﻮى ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺮ ﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﻘﺼﺮ إن ﺑﺎن اﻹﻣﺎم
ﻗﺎﺻﺮاً ﻷن اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺣﺎل اﳌﺴﺎﻓﺮ اﻟﻘﺼﺮ ﻓﺈن ﺑﺎن أﻧﻪ ﻣﺘﻢ أو ﱂ ﻳﺘﺒﲔ ﺣﺎﻟﻪ ﻟﺰﻣﻪ اﻹﲤﺎم
Apabila musafir A bermakmum kepada musafir B dan
musafir A ragu tentang apakah musafir B mengqosor
sholatnya atau tidak, lalu musafir A berniat mengqosor,
maka niat qosor-nya ini diperbolehkan jika memang terbukti
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kalau imam/musafir B mengqosor sholatnya karena menurut
keadaan yang ada, seorang musafir biasanya akan
mengqosor sholatnya. Akan tetapi, jika imam/musafir B
terbukti melakukan sholatnya secara itmam atau tidak
diketahui keadaan sebenarnya tentang apakah ia mengqosor
atau tidak, maka wajib atas musafir A menyelesaikan
sholatnya secara itmam.

وﻟﻮ ﻋﻠﻖ ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ اﻹﻣﺎم ﻛﺄن ﻗﺎل إن ﻗﺼﺮ ﻗﺼﺮت وإﻻ أﲤﻤﺖ ﺟﺎز ﻟﻪ
اﻟﻘﺼﺮ إن ﻗﺼﺮ اﻹﻣﺎم ﻷن ﻫﺬا ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ وﻟﺰﻣﻪ اﻹﲤﺎم إن أﰎ اﻹﻣﺎم أو ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎ
ًﻧﻮاﻩ اﻹﻣﺎم ﻓﻴﻠﺰﻣﻪ اﻹﲤﺎم اﺣﺘﻴﺎﻃﺎ
Apabila musafir A mentakliq (menggantung) niat qosor-nya
pada niat imam/musafir B semisal musafir A berkata, “Jika
imam/musafir B mengqosor sholatnya maka aku mengqosor
sholatku, dan jika ia tidak mengqosor sholatnya maka aku
menyelesaikan sholatku secara itmam,” maka diperbolehkan
bagi musafir A mengqosor sholatnya jika imam/musafir B
tersebut juga mengqosor sholatnya karena demikian ini
hanya mencari kejelasan tentang keadaan kenyataannya dan
wajib atas musafir A menyelesaikan sholatnya secara itmam
jika imam/musafir B terbukti menyelesaikan sholatnya
secara itmam. Jika imam/musafir B tidak jelas niatnya,
artinya, tidak diketahui apakah ia mengqosor atau itmam,
maka wajib atas musafir A untuk mengitmam sholatnya demi
ihtiyat (berhati-hati).

)ﺗﻨﺒﻴﻪ( ﺑﻘﻰ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﻘﺼﺮ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء اﻷول ﻗﺼﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﺴﺎﻓﺔ
ﺑﺄن ﻳﻌﻠﻢ أن ﻣﺴﺎﻓﺘﻪ ﻣﺮﺣﻠﺘﺎن ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻛﺒﻴﺖ اﳌﻘﺪس أو ﻏﲑ ﻣﻌﲔ ﻛﺎﻟﺸﺎم
أو ﻟﻴﺲ اﳌﺮاد ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﻌﲔ ﻷن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﺮط ﺑﻞ اﳌﺪار ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻄﻮل اﻟﺴﻔﺮ ﰱ
اﺑﺘﺪاﺋﻪ ﺑﺄن ﻳﻘﺼﺪ ﻗﻄﻊ ﻣﺮﺣ ﻠﺘﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻛﻘﻮﻟﻪ أﻧﺎ ذاﻫﺐ إﱃ اﻟﺸﺎم وﻣﻦ ذﻟﻚ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻖ
ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﳚﺪﻩ ﰱ دون ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ وإذا ﻧﻮت اﻟﺰوﺟﺔ أ ﺎ ﻣﱴ ﲣﻠﺼﺖ ﻣﻦ زوﺟﻬﺎ رﺟﻌﺖ
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أو اﻟﻌﺒﺪ أﻧﻪ ﻣﱴ ﻋﺘﻖ رﺟﻊ ﻓﻼ ﻳﻘﺼﺮان ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ وﻳﻘﺼﺮان ﺑﻌﺪﳘﺎ وﻟﻮ ﺗﺒﻌﺖ اﻟﺰوﺟﺔ
زوﺟﻬﺎ أو اﻟﻌﺒﺪ ﺳﻴﺪﻩ أو اﳉﻨﺪى وﻫﻮ اﳌﻘﺎﺗﻞ ﻟﻠﻜﻔﺎر أﻣﲑﻩ وﱂ ﻳﻌﺮف ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﻘﺼﺪﻩ ﻓﻼ ﻗﺼﺮ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ ﻓﺈن ﺑﻠﻐﻬﻤﺎ ﻗﺼﺮ ﻓﻠﻮ ﻧﻮى ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ وﺣﺪﻩ دون ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﱂ ﻳﻘﺼﺮ ﻷن ﻧﻴﺘﻪ ﻛﺎﻟﻌﺪم ﻧﻌﻢ اﳉﻨﺪى ﻏﲑ اﳌﺜﺒﺖ ﰱ
اﻟﺪﻳﻮان ﻟﻪ اﻟﻘﺼﺮ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﲢﺖ ﻳﺪ اﻷﻣﲑ وﻗﻬﺮﻩ ﲞﻼف اﳌﺜﺒﺖ ﰱ اﻟﺪﻳﻮان ﻷﻧﻪ ﻣﻘﻬﻮر
ﲢﺖ ﻳﺪ اﻷﻣﲑ ﻛﺒﻘﻴﺔ اﳉﻴﺶ وأﻣﺎ اﳍﺎﺋﻢ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺪرى أﻳﻦ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻓﻼ ﻗﺼﺮ ﻣﺎ دام
ﻫﺎﺋﻤﺎ وإن ﻃﺎل ﺗﺮددﻩ ﻷن ﺳﻔﺮﻩ ﻣﻌﺼﻴﺔ إذ اﺗﻌﺎب اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻐﲑ ﻏﺮض ﺣﺮام ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺰﻳﺎدى
[TANBIH]
Selain syarat-syarat qosor sebagaimana
disebutkan, masih ada 4 (empat) syarat lainnya, yaitu:

yang

telah

1. Musafir menyengaja tempat tujuan yang diketahui (maklum)
dari arah rute perjalanannya sekiranya jauh perjalanannya
tersebut diketahui telah mencapai 2 marhalah atau lebih, baik
tempat tujuannya tersebut mu’ayyan (khusus), seperti Baitul
Muqoddas, atau ghoiru mu’ayyan (tidak khusus), seperti
Syam. Yang dimaksud dengan tempat tujuan yang diketahui
bukan berarti tempat yang diketahui lokasinya secara pasti
karena demikian ini tidak menjadi syarat. Melainkan, yang
menjadi syarat adalah sekiranya musafir mengetahui jauhnya
perjalanan yang akan ia tempuh di awal perjalanannya sekira
ia akan menyengaja pergi sejauh 2 marhalah atau lebih,
seperti ia berkata, “Aku pergi ke Syam.” Dari sini,
dimengerti bahwa bagi musafir yang pergi karena mencari
istri atau budak yang minggat disyaratkan harus tahu kalau ia
tidak akan menemukan mereka di tempat yang jaraknya
masih kurang dari 2 marhalah. Ketika istri minggat (tidak
tahu tempat tujuan) dan ia menyengaja bahwa ketika ia
selamat dari penganiayaan suami maka ia akan pulang, atau
ketika budak minggat dan menyengaja bahwa ketika ia
merdeka maka ia akan pulang, maka masing-masing dari
mereka berdua tidak diperbolehkan mengqosor sebelum
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jarak yang ditempuhnya telah mencapai 2 marhalah dan
boleh mengqosor jika jarak yang ditempuhnya telah
mencapainya.
Apabila istri mengikuti suami, atau budak mengikuti tuan,
atau prajurit mengikuti komandan, dan masing-masing dari
suami, tuan, dan komandan pergi bermaksud memerangi
kaum kafir, sedangkan masing-masing dari istri, budak, dan
prajurit tidak mengetahui maksud dan tujuan panutannya
tersebut, maka istri, budak, dan prajurit tersebut tidak boleh
mengqosor sebelum mencapai 2 marhalah dan boleh
mengqosor setelah mencapainya.
Apabila masing-masing dari istri, budak, dan prajurit
menyengaja perjalanan sejauh 2 marhalah, sementara suami,
tuan, dan komandan tidak menyengajanya, maka istri, budak,
dan prajurit tersebut tidak boleh mengqosor karena niatnya
tidak berarti, kecuali prajurit yang tidak tercatat namanya
dalam daftar pasukan maka ia boleh mengqosor sendiri
karena ia tidak berada di bawah kekuasaan dan perintah
komandan itu, berbeda dengan prajurit yang tercatat
namanya dalam daftar pasukan maka ia berada di bawah
kekuasaan dan perintah komandan.
Haim, yaitu musafir yang tidak mengetahui ke arah mana ia
pergi, tidak diperbolehkan mengqosor selama ia masih tidak
mengetahui arah kepergiannya meskipun kebingungannya
tersebut berlangsung hingga ia telah mencapai jarak yang
jauh karena kepergiannya tersebut tergolong maksiat sebab
meletihkan diri sendiri tanpa ada tujuan yang dibenarkan
dihukumi haram, seperti yang dikatakan oleh Ziyadi.

واﻟﺜﺎﱏ اﻟﺘﺤﺮز ﻋﻤﺎ ﻳﻨﺎﰱ ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ف دوام اﻟﺼﻼة ﻛﻨﻴﺔ اﻹﲤﺎم واﻟﱰدد ﰱ أﻧﻪ ﻳﻘﺼﺮ أو
ﻳﺘﻢ واﻟﺸﻚ ﰱ ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ وإن ﺗﺬﻛﺮ ﰱ اﳊﺎل أﻧﻪ ﻧﻮاﻩ ﻓﻠﻮ ﻧﻮى اﻹﲤﺎم ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ أو
ﺗﺮدد ﰱ أﻧﻪ ﻳﻘﺼﺮ أو ﻳﺘﻢ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﻣﻊ اﻹﺣﺮام أو ﺷﻚ ﰱ ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺼﺮ ﻓﻼ ﻗﺼﺮ ﰱ
ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ
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2. Menjauhi perkara-perkara yang menafikan atau meniadakan
niat qosor selama sholat qosor berlangsung. Perkara-perkara
tersebut diantaranya seperti niat itmam, bingung antara akan
mengqosor atau mengitmam, ragu tentang apakah sudah
berniat qosor atau belum meskipun sesegera disusul dengan
ingat telah berniat qosor. Sebaliknya, apabila musafir berniat
itmam setelah ia berniat qosor, atau ia bingung antara akan
berniat qosor atau itmam setelah ia berniat qosor bersamaan
takbiratul ihram, atau ia ragu apakah ia telah berniat qosor
atau belum, maka ia tidak boleh menyelesaikan sholatnya
secara qosor.

واﻟﺜﺎﻟﺚ أن ﻳﻜﻮن ﺳﻔﺮﻩ ﻟﻐﺮض ﺻﺤﻴﺢ ﻛﺰﻳﺎرة وﲡﺎرة وﺣﺞ ﻻ ﳎﺮد اﻟﺘﻨﺰﻩ أى اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﻮت إﱃ اﻟﺒﺴﺎﺗﲔ ﻣﺜﻼ ورؤﻳﺔ اﻟﺒﻼد ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮض اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷﺻﻞ اﻟﺴﻔﺮ
ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﳌﻘﺼﺪﻩ ﻃﺮﻳﻘﺎن ﻃﻮﻳﻞ وﻗﺼﲑ وﺳﻠﻚ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻟﻐﺮض اﻟﺘﻨﺰﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن
ﻋﺮﺿﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻟﻠﻌﺪول ﻋﻦ اﻟﻘﺼﲑ إﱃ اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻴﻘﺼﺮ ﺣﻴﻨﺌﺬ وﻛﺬا ﻟﻮ ﺳﻠﻚ اﻟﻄﻮﻳﻞ
ﻟﻐﺮض دﻳﲎ ﻛﺰﻳﺎرة وﺻﻠﺔ رﺣﻢ أو دﻧﻴﻮى ﻛﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ وأﻣﻨﻪ ﻻ إن ﺳﻠﻜﻪ ﺮد اﻟﻘﺼﺮ
أو ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺷﻴﺄ ﻷﻧﻪ ﻃﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻏﺮض ﻣﻌﺘﺪ ﺑﻪ
3. Kepergian musafir dilakukan karena tujuan yang dibenarkan
menurut syariat, seperti; berziarah, berdagang, berhaji, bukan
karena tujuan sekedar keluar menjauhi rumah menuju kebun
(piknik, tamasya), atau sekedar pergi melihat-lihat kondisi
fisik kota tertentu, karena tujuan-tujuan ini tidak dibenarkan
bagi asal kepergiannya. Berbeda dengan masalah apabila
tempat tujuan memiliki dua rute, yaitu rute jauh (2 marhalah
atau lebih) dan dekat (kurang dari 2 marhalah), kemudian
musafir memilih rute jauh karena sekalian jalan-jalan maka
demikian ini termasuk tujuan yang dibenarkan karena ia
hanya berpindah dari rute dekat ke rute jauh sehingga ia
tetap diperbolehkan mengqosor. Begitu juga, apabila ia
memilih rute jauh karena ada tujuan baik menurut agama,
seperti; berziarah, silaturrahmi, atau karena ada tujuan baik
duniawi, seperti; medan jalan yang mudah dilewati dan
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aman, maka ia diperbolehkan mengqosor. Akan tetapi,
apabila musafir memilih rute jauh dengan tujuan hanya agar
diperbolehkan mengqosor atau tidak memiliki tujuan apapun
atas pilihannya tersebut, maka ia tidak diperbolehkan
mengqosor sholat karena ia memilih rute jauh tanpa didasari
tujuan yang dibenarkan.

واﻟﺮاﺑﻊ ﳎﺎوزة اﻟﺒﻠﺪ ﻣﺜﻼ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺳﻮر ﳐﺘﺺ ﺑﻪ أو ﳎﺎوزة ﺳﻮرﻩ إن ﻛﺎن ﻟﻪ ﺳﻮر
ﻛﺬﻟﻚ واﻟﺴﻮر ﻫﻮ اﻟﺒﻨﺎء اﶈﻴﻂ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ
4. Telah melewati kota jika memang kota tersebut
memiliki batas tertentu kota atau telah melewati
tertentu kota jika memang memilikinya. Pengertian
tertentu kota adalah bangunan yang mengelilingi
tertentu.

tidak
batas
batas
kota

واﳊﺎﺻﻞ أن اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮان ﻣﺒﺪأ ﺳﻔﺮﻩ ﳎﺎوزة ﺳﻮر ﳐﺘﺺ ﺑﺒﻠﺪﻩ ﺟﻬﺔ ﻣﻘﺼﺪﻩ ﻓﺈن
ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻪ ﺳﻮر ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻤﺠﺎوزة اﳋﻨﺪق ﻗﺎﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب وﰱ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﳋﻨﺪق
ﻛﺠﻌﻔﺮ ﺣﻔﲑ ﺣﻮل أﺳﻔﺎر اﳌﺪن ﻓﺈن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻨﺪق ﻓﻤﺠﺎوزة اﻟﻘﻨﻄﺮة وﻫﻰ اﻟﻘﻮﺻﺮة
أﻣﺎم اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺬى ﳜﺮج ﻣﻨﻪ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻴﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻤﺠﺎوزة اﻟﻌﻤﺮان
Kesimpulannya adalah bahwa permulaan safar dari musafir
yang berasal dari keramaian adalah melewati batas-batas
tertentu kota yang searah dengan tempat tujuan. Apabila
tidak ditemukan adanya batas tertentu kota maka permulaan
safar dari musafir adalah melewati khondaq/parit-parit,
seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Yakqub.
Disebutkan di dalam kitab al-Qomus, “Kata ‘ ’اﳋَْﻨْ َﺪقsewazan
dengan lafadz ‘’ َﺟ ْﻌﻔَﺮ, yaitu parit-parit yang mengelilingi kotakota tertentu.” Apabila tidak ditemukan adanya khondaq,
maka permulaan safar dari musafir adalah melewati
qontoroh, yaitu bangunan tinggi (semacam gapuro) yang
terletak di depan kota yang biasanya orang-orang keluar
masuk kota melaluinya. Apabila tidak ditemukan apapun,
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artinya tidak ditemukan adanya batas tertentu kota, khondaq,
atau qontoroh, maka permulaan safar dari musafir adalah
melewati keramaian.

واﳌﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ اﳋﻴﺎم ﻣﺒﺪأ ﺳﻔﺮﻩ ﳎﺎوزة ﺗﻠﻚ اﳋﻴﺎم وﻣﺮاﻓﻘﻬﺎ ﻛﻤﻄﺮح اﻟﺮﻣﺎد وﻣﻠﻌﺐ اﻟﺼﺒﻴﺎن
ﻣﻊ ﳎﺎوزة ﻋﺮض واد إن ﺳﻔﺮ ﰱ ﻋﺮﺿﻪ وﻣﻬﺒﻂ إن ﻛﺎن ﰱ رﺑﻮة ﺑﻀﻢ اﻟﺮاء ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ
واﻟﻔﺘﺢ ﻟﻐﺔ ﺑﲎ ﲤﻴﻢ واﻟﻜﺴﺮ ﻟﻐﺔ وﻫﻰ اﳌﻜﺎن اﳌﺮﺗﻔﻊ وﻣﺼﻌﺪ إن ﻛﺎن ﰱ وﻫﺪة أى أرض
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻫﺬا إن اﻋﺘﺪﻟﺖ اﻟﺜﻼﺛﺔ واﳌﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﳏﻞ ﻻ ﻋﻤﺮان ﺑﻪ وﻻ ﺧﻴﺎم ﻣﺒﺪأ ﺳﻔﺮﻩ
ﳎﺎوزة رﺣﻠﻪ أى ﻣﺄواﻩ ﰱ اﳊﻀﺮ وﻣﺮاﻓﻘﺘﻪ وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﰱ ﺳﻔﺮ اﻟﱪ
Adapun musafir yang dari kota perkemahan, maka
permulaan safar baginya adalah melewati perkemahan
tersebut beserta tempat-tempat di sekitarnya, seperti; tempat
sampah, tempat bermain anak-anak; beserta melewati
luasnya jurang jika musafir harus melakukan perjalanan di
dalam luasnya jurang tersebut (karena kota perkemahan
memang berada di tanah berjurang), dan beserta melewati
turunan jika musafir harus melaluinya (karena kota
perkemahan memang berada di dataran tinggi), dan beserta
melewati tanjakan jika musafir harus melaluinya (karena
kota perkemahan memang berada di dataran rendah).
Menyertakan melewati luas jurang, turunan, dan tanjakan,
sebagai awal permulaan safar adalah jika memang ketiga
medan ini berukuran sedang, artinya, tidak sangat luas, tidak
sangat turun, dan juga tidak sangat tinggi.
Adapun musafir yang melakukan perjalanan dari tempat
yang tidak ada keramaian dan perkemahan penduduk disana,
maka permulaan safar baginya adalah dengan melewati
rumah tempat tinggalnya sendiri beserta sekelilingnya.
Tiga batasan awal permulaan safar di atas diperuntukkan
bagi musafir yang mengadakan safar di daratan.
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وأﻣﺎ ﺳﻔﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﺼﻞ ﺳﺎﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻓﺎﳌﻌﺘﱪ ﺟﺮى اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ أو اﻟﺰورق إﻟﻴﻬﺎ آﺧﺮ ﻣﺮة إن
ﻛﺎن ﳍﺎ زورق ﻓﻴﱰﺧﺺ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻣﻦ ﺑﺎﻟﺰورق وﲟﺠﺮد ﺟﺮى اﻟﺰورق وإن ﱂ ﻳﺼﻞ إﱃ
اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وإن ﱂ ﺗﺴﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وأﻣﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ ﺗﺬﻫﺐ وﺗﻌﻮد ﻓﻼ ﻳﱰﺧﺺ وﳏﻞ ﻫﺬا إن ﱂ
ﲡﺮ ﳏﺎذﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﻓﺈن ﺟﺮت ﳏﺎذﻳﺔ ﳍﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﻌﻤﺮان وﻓﺎرق ﻣﺎ ﻣﺮ ﰱ اﻟﱪ ﺑﺄن
اﻟﻌﺮف ﻻ ﻳﻌﺪﻩ ﻫﻨﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮا إﻻ ﺑﺬﻟﻚ وﻳﻨﺘﻬﻰ ﺳﻔﺮﻩ ﺑﻮﺻﻮﻟﻪ إﱃ ﻣﺎ ﺷﺮﻃﺖ ﳎﺎوزﺗﻪ
Adapun safar di laut yang tepi lautnya menurut ‘urf gandeng
dengan kota, maka musafir tidak boleh tarokhus (dengan
qosor atau jamak) kecuali ketika ia telah keluar dari kota
tersebut dan kapal yang ia naiki telah berjalan atau sampan
yang ia naiki telah berjalan menuju kapal untuk terakhir
kalinya.
Apabila kapal memiliki sampan, maka musafir yang berada
di kapal atau yang berada di sampan boleh bertarokhus
meskipun sampan tersebut berjalan belum sampai pada kapal
sekalipun secara nyata belum berjalan.
Adapun apabila sampan masih bolak-balik (pergi pulang)
antara kapal dan kota maka musafir yang berada di sampan
tersebut belum boleh bertarokhus.
Hal ini, maksudnya, diperbolehkan bertarokhus saat setelah
naik kapal yang telah berjalan, adalah ketika kapal tidak
berjalan berhadapan dengan kota, tetapi ketika kapal berjalan
berhadapan dengan kota maka agar diperbolehkan
bertarokhus, kapal tersebut harus telah berpisah dari
keramaian kota karena ‘urf tidak menganggap seseorang itu
sebagai musafir kecuali ketika ia telah naik kapal dan kapal
telah berpisah dari keramaian kota. Safar dari musafir ini
akan berakhir ketika ia telah sampai pada batasan yang
disyaratkan harus dilewati.
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Macam-macam Rukhsoh dalam Safar

)ﺧﺎﲤﺔ( ذﻛﺮ اﻟﻨﻮوى ﰱ اﻟﺮوﺿﺔ واﻟﺮاﻓﻌﻰ ﰱ اﻟﺸﺮح اﻟﺼﻐﲑ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﺰﻳﺰ أن اﻟﺮﺧﺺ
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ اﻟﻄﻮﻳﻞ أرﺑﻊ اﻟﻘﺼﺮ واﻟﻔﻄﺮ وﻣﺴﺢ اﳋﻒ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم واﳉﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻇﻬﺮ
واﻟﺬى ﳚﻮز ﰱ اﻟﻘﺼﲑ أﻳﻀﺎ أرﺑﻊ ﺗﺮك اﳉﻤﻌﺔ وأﻛﻞ اﳌﻴﺘﺔ وﻟﻴﺲ ﳐﺘﺼﺎ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﻴﻤﻢ
واﺳﻘﺎط اﻟﻔﺮض ﺑﻪ وﻟﻴﺲ ﳐﺘﺼﺎ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ أﻳﻀﺎ واﻟﺘﻨﻔﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺑﺔ وزﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻷرﺑﻌﺔ
أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻔﺮ اﳌﻮدع ﺑﺎﻟﻮدﻳﻌﺔ ﺑﻌﺬر وﺳﻔﺮ اﻟﺰوج ﺑﺎﺣﺪى ﻧﺴﺎﺋﻪ ﺑﻘﺮﻋﺔ ذﻛﺮﻩ اﻟﺸﺮﻗﺎوى
[KHOTIMAH]
Nawawi menyebutkan di dalam kitab ar-Roudhoh dan Rofii
di dalam kitab Syarah Soghir yang diberi judul al-Aziz;
Rukhsoh-rukhsoh yang berhubungan dengan safar jarak jauh ada 4
(empat), yaitu:
1)
2)
3)
4)

Mengqosor
Berbuka puasa
Mengusap muzah (sepatu) selama tiga hari
Menjamak sebagaimana menurut pendapat adzhar.

Adapun rukhsoh-rukhsoh yang berhubungan dengan safar jarak
dekat juga ada 4 (empat), yaitu:
1) Meninggalkan sholat Jumat
2) Makan bangkai
Tetapi dua rukhsoh ini diperbolehkan tidak hanya sebab
bepergian saja.
3) Tayamum. Rukhsoh ini juga tidak dikarenakan safar saja.
4) Melakukan sholat sunah di atas kendaraan.
Sampai sini perkataan Nawawi dan Rofii berakhir.
Masih ada beberapa rukhsoh lain yang berhubungan dengan safar
jarak dekat, di antaranya:
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5) Diperbolehkannya mengadakan safar bagi orang yang
dititipi sambil membawa barang titipan.
6) Diperbolehkannya suami pergi bersama salah satu dari istriistrinya dengan cara diundi.
Tambahan 2 rukhsoh di atas disebutkan oleh Syarqowi.
Mengqosor atau Mengitmam?

)ﻓﺮع( اﻟﻘﺼﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ أﻓﻀﻞ إن ﺑﻠﻎ ﺳﻔﺮﻩ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ وﻟﻴﺲ ﻣﺪﳝﺎ ﻟﻪ وﻻ ﻣﻼﺣﺎ أى
ﺳﻔﺎﻧﺎ ﻣﻌﻪ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﰱ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وإﻻ ﻓﺎﻹﲤﺎم أﻓﻀﻞ ﺑﻞ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻪ اﻟﻘﺼﺮ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﳌﺎوردى ﻋﻦ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ إﻻ ﰱ ﺻﻼة اﳋﻮف ﻓﺎﻟﻘﺼﺮ أﻓﻀﻞ وإﳕﺎ ﻛﺎن
ﻋﺪم اﻟﻘﺼﺮ أﻓﻀﻞ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺧﻼف أﰉ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﺟﺐ اﻹﲤﺎم
إن ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻬﺎ واﻟﻘﺼﺮ إن ﺑﻠﻐﻬﺎ وﻛﺬا اﻹﲤﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻼح ﻳﺴﺎﻓﺮ ﰱ اﻟﺒﺤﺮ وﻣﻌﻪ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﰱ
ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ وﻓﻴﻤﻦ ﻳﺪﱘ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻛﺎﻟﺴﺎﻋﻰ ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﺧﻼف أﲪﺪ ﻓﺈﻧﻪ أوﺟﺐ اﻹﲤﺎم
ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻦ اﳉﻤﻴﻊ وﻗﺪ ﳚﺐ اﻟﻘﺼﺮ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﺧﺮ اﻟﺼﻼة إﱃ أن ﺑﻘﻰ ﻣﻦ
وﻗﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻌﻬﺎ إﻻ ﻣﻘﺼﻮرة ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﻘﺼﺮ وﻗﺪ ﳚﺐ اﻟﻘﺼﺮ واﳉﻤﻊ
ﻣﻌﺎ ﻓﻴﻤﺎ إذا أﺧﺮ اﻟﻈﻬﺮ ﻣﻊ اﻟﻌﺼﺮ ﻟﻴﺠﻤﻌﻬﻤﺎ ﲨﻊ ﺗﺄﺧﲑ وﺿﺎق وﻗﺖ اﻟﻌﺼﺮ ﻋﻦ
اﻹﺗﻴﺎن ﻤﺎ ﺗﺎﻣﺘﲔ ﺑﺄن ﱂ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻪ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺴﻊ أرﺑﻊ رﻛﻌﺎت ﻓﻴﺠﺐ ﻗﺼﺮﳘﺎ وﲨﻌﻬﻤﺎ
[CABANG]
Mengqosor adalah lebih utama jika safar yang ditempuh
oleh musafir telah mencapai 3 marhalah serta ia bukan orang yang
terus menerus mengadakan safar dan juga bukan seorang nahkoda
yang membawa keluarganya bersamanya di kapal yang dikemudi
olehnya itu. Sebaliknya, apabila safar yang ditempuh musafir belum
mencapai 3 marhalah, atau apabila ia adalah orang yang selalu
mengadakan safar jarak jauh, atau apabila ia adalah seorang nahkoda
yang membawa keluarganya bersamanya di kapal yang dikemudi
olehnya itu, maka baginya itmam adalah yang lebih utama, bahkan
dimakruhkan baginya mengqosor, sebagaimana keterangan yang
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dikutip oleh Mawardi dari Imam Syafii perihal hukum mengqosor
bagi musafir yang safar-nya belum mencapai 3 marhalah, kecuali
dalam sholat khouf, maka mengqosor adalah yang lebih utama.
Alasan mengapa mengqosor tidak lebih utama dalam safar
yang kurang dari 3 marhalah adalah karena keluar dari perbedaan
Abu Hanifah karena ia mewajibkan atas musafir mengitmam sholat
ketika safar-nya belum mencapai 3 marhalah dan mewajibkan
atasnya mengqosor ketika safar-nya telah mencapainya.
Alasan mengapa mengqosor tidak lebih utama bagi musafir
yang menjadi nahkoda yang membawa keluarganya bersamanya di
kapal yang dikemudi olehnya dan bagi musafir yang terus menerus
mengadakan safar secara mutlak, seperti musafir yang berjalan kaki,
adalah karena keluar dari perbedaan Imam Ahmad karena ia
mewajibkan atas dua msuafir ini untuk mengitmam sholat.
Mengqosor terkadang dihukumi wajib, seperti masalah
apabila musafir mengakhirkan sholat sampai waktu yang tersisa tidak
cukup untuk digunakan melakukan sholat secara itmam, tetapi hanya
cukup melakukannya secara qosor maka saat demikian ini
diwajibkan mengqosor.
Mengqosor dan menjamak terkadang dihukumi wajib secara
bersamaan, seperti masalah apabila musafir mengakhirkan Dzuhur
dan Ashar secara jamak takhir, sedangkan waktu Ashar sudah mepet
dan waktu yang tersisa tidak cukup untuk melakukan Dzuhur dan
Ashar secara itmam, tetapi hanya cukup untuk melakukan keduanya
secara qosor sekiranya waktu yang tersisa hanya cukup untuk
melakukan 4 rakaat, maka mengqosor dan menjamak Dzuhur dan
Ashar diwajibkan saat demikian ini.

واﻟﺼﻮم ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻄﺮ إن ﱂ ﻳﺸﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻷن ﻓﻴﻪ ﺑﺮاءة اﻟﺬﻣﺔ ﻓﺈن ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺄن ﳊﻘﻪ ﻣﻨﻪ ﳓﻮ أﱂ ﻳﺸﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﺎدة ﻓﺎﻟﻔﻄﺮ أﻓﻀﻞ أﻣﺎ إذا ﺧﺸﻰ ﻣﻨﻪ ﺗﻠﻒ ﻣﻨﻔﻌﺔ
ﻋﻀﻮ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻔﻄﺮ ﻓﺈن ﺻﺎم ﻋﺼﻰ وأﺟﺰأ وﳏﻞ ﺟﻮاز اﻟﻔﻄﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ إذا رﺟﺎ إﻗﺎﻣﺔ
ﻳﻘﻀﻰ ﻓﻴﻬﺎ وإﻻ ﺑﺄن ﻛﺎن ﻣﺪﳝﺎ ﻟﻪ وﱂ ﻳﺮج ذﻟﻚ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻪ اﻟﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻷداﺋﻪ
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إﱃ اﺳﻘﺎط اﻟﻮﺟﻮب ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﺎﳉﻮاز وﻓﺎﺋﺪﺗﻪ ﻓﻤﻴﺎ إذا أﻓﻄﺮ ﰱ اﻷﻳﺎم
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ أن ﻳﻘﻀﻴﻪ ﰱ أﻳﺎم أﻗﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻗﺎوى واﻟﺰﻳﺎدى
Berpuasa bagi musafir adalah lebih utama daripada berbuka
jika memang ia tidak berat melakukannya karena lebih cepat
terbebas dari tanggungan, yakni, tanggungan puasa. Sebaliknya, jika
ia berat melakukan puasa, misal ia mendapati sakit yang biasanya
berat untuk ditahan, maka berbuka adalah lebih utama daripada
berpuasa baginya.
Ketika musafir takut kehilangan fungsi anggota tubuh jika ia
berpuasa maka ia wajib berbuka, tetapi apabila ia nekat berpuasa
maka ia berdosa dan puasanya telah mencukupi, artinya, tidak perlu
diqodho.
Diperbolehkannya berbuka bagi musafir adalah ketika ia
mengharapkan bermukim di tempat tertentu agar mengqodho puasa.
Jika tidak mengharapkan demikian, misalnya musafir selalu
mengadakan safar dan tidak dimungkinkan baginya bermukim, maka
ia tidak boleh berbuka, sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat
muktamad, karena ia menghadapi aktivitas yang menggugurkan
kewajiban secara utuh (terus menerus). Adapun Ibnu Hajar
mengatakan bahwa musafir yang selalu mengadakan safar
diperbolehkan berbuka agar ketika ia berbuka di hari-hari yang lama
maka ia dapat mengqodho puasa di hari-hari yang lebih sebentar
daripadanya, seperti yang dikutip oleh Syarqowi dan Ziyadi.
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BAGIAN KEDUA PULUH SATU
SHOLAT JUMAT
A. Syarat-syarat Sah Sholat Jumat

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ ﻓﻌﻞ اﳉﻤﻌﺔ
sah

syarat-syarat

tentang

Fasal ini menjelaskan
melaksanakan sholat Jumat.

)ﺷﺮوط اﳉﻤﻌﺔ ﺳﺘﺔ( أﺣﺪﻫﺎ )أن ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻈﻬﺮ(
Syarat-syarat sholat Jumat ada 6 (enam), yaitu:
1. Sholat Jumat dilakukan di waktu Dzuhur.
Maksudnya, 2 rakaat sholat Jumat harus jatuh di waktu
Dzuhur.

وإذا أدرك اﳌﺴﺒﻮق رﻛﻌﺔ ﻣﻊ اﻹﻣﺎم وﻋﻠﻢ أﻧﻪ إن اﺳﺘﻤﺮ ﻣﻌﻪ ﺣﱴ ﻳﺴﻠﻢ ﱂ ﻳﺪرك اﻟﺮﻛﻌﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ وإن ﻓﺎرﻗﻪ أدرﻛﻬﺎ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺔ اﳌﻔﺎرﻗﺔ ﻟﺘﻘﻊ اﳉﻤﻌﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻓﺈن ﺧﺮج اﻟﻮﻗﺖ ﻳﻘﻴﻨﺎً أو ﻇﻨﺎً ﲞﱪ ﻋﺪل أو ﻓﺎﺳﻖ وﻗﻊ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ﺻﺪﻗﻪ ﻗﺒﻞ ﺳﻼﻣﻪ
وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻈﻬﺮ ﺑﻨﺎء ﻻ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎً ﻛﻐﲑﻩ ﻣﻦ اﻷرﺑﻌﲔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﲨﻌﺘﻪ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﳉﻤﻌﺔ
ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻳﺴﺮ ﺑﺎﻟﻘﺮاءة وﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻧﻴﺔ اﻹﲤﺎم ﻧﻌﻢ ﻳﺴﻦ ذﻟﻚ وإﲤﺎﻣﻬﺎ ﻇﻬﺮاً ﺑﻨﺎء
ﻣﺘﺤﺘﻢ ﻷ ﻤﺎ ﺻﻼﺗﺎ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻓﻮﺟﺐ ﺑﻨﺎء أﻃﻮﳍﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﺼﺮﳘﺎ ﻛﺼﻼة اﳊﻀﺮ ﻣﻊ
اﻟﺴﻔﺮ وﻻ ﳚﻮز اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻷﻧﻪ ﻳﺆدي إﱃ إﺧﺮاج ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻼة ﻋﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﻓﻴﻪ
Ketika makmum masbuk telah mendapati satu rakaat
bersama imam dan ia tahu kalau ia terus bersama imam sampai imam
mengucapkan salam, ia tidak akan mendapati rakaat kedua di waktu
Dzuhur, dan apabila ia mufaroqoh (berpisah) dari imam, ia bisa
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mendapati rakaat kedua, maka wajib atasnya berniat mufaroqoh agar
seluruh 2 rakaat sholat Jumat-nya jatuh di waktu Dzuhur. Kemudian
apabila makmum masbuk tersebut meyakini atau menyangka kalau
waktu Dzuhur telah habis melalui berita yang disampaikan oleh
orang lain yang ‘adil atau fasik yang diyakini/disangka kebenarannya
sebelum ia mengucapkan salam, maka ia wajib meneruskan sholat
Jumat-nya secara Dzuhur, bukan mengawali sholat Dzuhur,
meskipun sholat Jumat-nya tersebut mengikuti sholat Jumat yang
sah. Ketika ia meneruskan sholat Jumat-nya secara Dzuhur, ia
memelankan bacaan dan tidak perlu berniat itmam, tetapi disunahkan
berniat itmam.
Mengitmam sholat Jumat dengan diteruskan menjadi Dzuhur
dalam masalah di atas merupakan suatu kewajiban karena sholat
Jumat dan sholat Dzuhur sama-sama terjadi dalam waktu yang sama
sehingga wajib meneruskan sholat yang lebih panjang (sholat
Dzuhur) dari sholat yang lebih pendek (sholat Jumat), seperti
sholatnya orang yang bukan musafir bersama sholatnya musafir.
Tidak boleh melakukan sholat Dzuhur dari awal karena dapat
menyebabkan mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya, padahal
masih ada kemampuan untuk menjatuhkan sebagian sholat tersebut
di waktunya.

أي وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺎﻗﻴﺎً ﺣﱴ ﻳﺴﻠﻢ اﻷرﺑﻌﻮن ﻓﻴﻪ ﻓﻠﻮ ﺳﻠﻢ اﻹﻣﺎم وﻣﻦ ﻣﻌﻪ
ﺧﺎرج اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺎﺗﺖ اﳉﻤﻌﺔ وﻟﺰﻣﻬﻢ اﻟﻈﻬﺮ ﺑﻨﺎء ﻻ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﺎً وﻟﻮ ﺳﻠﻢ اﻹﻣﺎم اﻟﺘﺴﻠﻴﻤﺔ
اﻷوﱃ وﺗﺴﻌﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻓﻴﻪ وﺳﻠﻤﻬﺎ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﺧﺎرﺟﻪ ﺻﺤﺖ ﲨﻌﺔ اﻹﻣﺎم وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ
اﻟﺘﺴﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﲞﻼف اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺧﺎرﺟﻪ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﲨﻌﺘﻬﻢ وﻛﺬا ﻟﻮ ﻧﻘﺺ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻓﻴﻪ
ﻋﻦ أرﺑﻌﲔ ﻛﺄن ﺳﻠﻢ اﻹﻣﺎم ﻓﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ وﻫﻢ اﻟﺘﺴﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﺧﺎرﺟﻪ أو ﺳﻠﻢ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻌﻪ وﻻ ﻳﺒﻠﻐﻮن أرﺑﻌﲔ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﲨﻌﺘﻬﻢ ﺣﱴ اﻹﻣﺎم
Maksud dari pernyataan 2 rakaat sholat Jumat harus jatuh di
waktu Dzuhur adalah sekiranya waktu Dzuhur masih ada dan belum
habis sampai 40 orang mengucapkan salam di waktu tersebut. Oleh
karena itu, apabila imam telah mengucapkan salam di waktu Dzuhur,
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sedangkan para makmum mengucapkan salam di luar waktu Dzuhur,
maka para makmum tersebut telah melewatkan sholat Jumat dan
mereka wajib meneruskan sholat Jumat mereka menjadi Dzuhur,
bukan mengawali sholat Dzuhur.
Apabila imam dan 39 makmum telah mengucapkan salam
pertama di waktu Dzuhur, sedangkan para makmum lain
mengucapkan salam pertama di luar waktu Dzuhur, maka sholat
Jumat imam dan 39 makmum tersebut dihukumi sah dan sholat
Jumat para makmum lain dihukumi tidak sah.
Apabila para makmum yang mengucapkan salam pertama di
waktu Dzuhur kurang dari 40 orang, misalnya sholat Jumat hanya
terdiri dari satu imam dan 39 makmum, kemudian imam
mengucapkan salam pertama di waktu Dzuhur, sedangkan 39
makmum tersebut atau 10 makmum dari mereka mengucapkan salam
pertama di luar waktu Dzuhur, maka sholat Jumat mereka semua,
termasuk imam, dihukumi tidak sah.

وإﳕﺎ ﺻﺤﺖ اﳉﻤﻌﺔ ﻟﻺﻣﺎم وﺣﺪﻩ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﳏﺪﺛﲔ دوﻧﻪ ﻷن اﶈﺪث ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ
ﻓﻴﻤﺎ إذا ﻓﻘﺪ اﻟﻄﻬﻮرﻳﻦ ﲞﻼف اﳉﻤﻌﺔ ﺧﺎرج اﻟﻮﻗﺖ
Adapun perihal hanya sholat Jumat imam saja yang
dihukumi sah adalah dalam masalah apabila para makmum terdiri
dari para muhdis (yang menanggung hadas) sedangkan imam bukan
seorang muhdis, dikarenakan sholatnya seorang muhdis dihukumi
sah ketika ia adalah seorang faqid at-tuhuroini. Berbeda dengan
sholat Jumat yang dilakukan di luar waktu Dzuhur, maka bisa saja
menyebabkan sholat Jumat imam juga dihukumi tidak sah.
2. Sholat Jumat didirikan di tempat yang masih berada di
dalam garis batas kota.

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )أن ﺗﻘﺎم ﰲ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪ( وﻟﻮ ﺑﻔﻀﺎء ﺑﺄن ﻛﺎن ﲟﺤﻞ ﻻ ﺗﻘﺼﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻼة وإن
ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﺄﺑﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﲞﻼف ﻏﲑ اﳌﻌﺪود ﻣﻨﻬﺎ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻣﻨﻪ ﺳﻔﺮ اﻟﻘﺼﺮ وﺳﻮاء ﻛﺎن
اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺧﺸﺐ أو ﻗﺼﺐ أو ﻏﲑﳘﺎ وﺳﻮاء أﻗﻴﻤﺖ اﳉﻤﻌﺔ ﰲ اﳌﺴﺎﺟﺪ أو ﻏﲑﻫﺎ ﲞﻼف
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اﻟﺼﺤﺮاء ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﻘﻼﻻً وﻻ ﺗﺒﻌﺎً ﺳﻮاء ﻫﻲ وﺧﻄﺒﺘﻬﺎ وﻣﻦ ﻳﺴﻤﻌﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺴﺠﺪ اﻧﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ ﲝﻴﺚ ﻳﻘﺼﺮ اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻗﺒﻞ ﳎﺎوزﺗﻪ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ اﳉﻤﻌﺔ ﻓﻴﻪ ﻷ ﻢ
ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺴﺎﻓﺮون وﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ اﳉﻤﻌﺔ ﺑﺎﳌﺴﺎﻓﺮ وﻟﻮ اﺗﺼﻠﺖ اﻟﺼﻔﻮف وﻃﺎﻟﺖ ﺣﱴ ﺧﺮﺟﺖ
ﻋﻦ اﻟﻘﺮﻳﺔ ﺻﺤﺖ ﲨﻌﺔ اﳋﺎرﺟﲔ ﺗﺒﻌﺎً إن ﻛﺎﻧﻮا ﰲ ﳏﻞ ﻻ ﺗﻘﺼﺮ اﻟﺼﻼة إﻻ ﺑﻌﺪ ﳎﺎوزﺗﻪ
وإﻻ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﳍﻢ اﳉﻤﻌﺔ وإن زادوا ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﻌﲔ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﳋﻴﺎم ﺑﺼﺤﺮاء واﺗﺼﻞ ﺎ
ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺈن ﻋﺪت اﳋﻴﺎم ﻣﻌﻪ ﺑﻠﺪاً واﺣﺪاً وﱂ ﺗﻘﺼﺮ اﻟﺼﻼة ﻗﺒﻠﻪ ﺻﺤﺖ اﳉﻤﻌﺔ ﺑﻪ وإﻻ
ﻓﻼ وﻟﻮ ﻻزم أﻫﻞ اﳋﻴﺎم ﻣﻮﺿﻌﺎً ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺮاء ﱂ ﺗﺼﺢ اﳉﻤﻌﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳋﻴﺎم وﳚﺐ
ﻋﻠﻴﻬﻢ إن ﲰﻌﻮا اﻟﻨﺪاء ﻣﻦ ﳏﻠﻬﺎ وإﻻ ﻓﻼ ﻷ ﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﻮﻓﺰﻳﻦ وﻟﻴﺲ ﳍﻢ أﺑﻨﻴﺔ
اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﲔ
Syarah sah sholat Jumat yang kedua adalah bahwa sholat
Jumat harus didirikan di tempat yang masih berada di dalam garis
batas kota meskipun tempat tersebut adalah tempat lapang sekiranya
sholat tidak boleh diqosor di tempat tersebut meskipun tidak
terhubung dengan bangunan-bangunan kota.
Berbeda dengan tempat yang tidak berada di dalam garis
batas kota, yaitu tempat yang menjadi awal/permulaan safar yang
memperbolehkan qosor, maka sholat Jumat yang didirikan disana
dihukumi tidak sah.
Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sholat Jumat
harus didirikan di tempat yang berada di dalam garis batas kota, baik
kota tersebut terdiri dari bangunan-bangunan kayu, bambu, atau
lainnya, dan baik sholat Jumat di dirikan di masjid-masjid atau
selainnya.
Berbeda dengan padang sahara/gurun, maka tidak sah
mendirikan sholat Jumat disana secara mandiri atau mengikuti, baik
mengikuti sholat Jumat-nya, khutbah-nya, dan orang yang
mendengarnya. Termasuk bagian padang sahara/gurun adalah masjid
yang terpisah dari kota sekiranya musafir sudah diperbolehkan
mengqosor sholat sebelum melewati masjid tersebut, maka tidak sah
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mendirikan sholat Jumat di masjid tersebut karena mereka yang
mendirikan sholat Jumat di masjid tersebut sudah disebut sebagai
para musafir sedangkan sholat Jumat tidak sah bersama musafir.
Apabila shof-shof saling terhubung dan panjang hingga ada
beberapa makmum yang keluar dari batas desa/kota maka sholat
jumat mereka yang keluar dari batas tersebut dihukumi sah karena
mengikuti sholat Jumat yang sah (yaitu sholat Jumat yang dilakukan
oleh mereka yang berada di dalam garis batas desa/kota) jika
memang mereka berada di tempat yang tidak diperbolehkan
mengqosor sholat kecuali setelah melewati tempat tersebut. Jika
mereka berada di tempat yang sudah diperbolehkan mengqosor
sebelum melewati tempat tersebut maka sholat Jumat tidak sah bagi
mereka meskipun mereka lebih dari 40 orang.
Apabila perkemahan terhubung dengan padang sahara/gurun
dan ada masjid yang terhubung dengan padang sahara/gurun
tersebut, maka apabila perkemahan dan masjid itu dianggap sebagai
satu kota dan sholat tidak boleh diqosor sebelum melewati masjid
tersebut maka sholat Jumat yang didirikan di masjid tersebut
dihukumi sah. Jika tidak, artinya, sholat sudah boleh diqosor
sebelum melewati masjid tersebut, maka sholat Jumat di masjid
tersebut dihukumi tidak sah.
Apabila penduduk perkemahan menetapi suatu tempat di
padang sahara/gurun maka sholat Jumat yang didirikan di
perkemahan tersebut dihukumi tidak sah. Mereka wajib
melaksanakan sholat Jumat jika mereka mendengar adzan Jumat dari
tempat lain dimana sholat Jumat didirikan. Jika mereka tidak
mendengarnya maka mereka tidak wajib melaksanakan sholat Jumat
karena mereka menetapi keadaan seperti mustaufizin1 dan mereka
tidak memiliki bangunan-bangunan seperti penduduk mustautin.

1

Mustaufizin adalah orang-orang yang bersiap-siap mengadakan
safar (perjalanan).
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]ﻓﺮع[ ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﻓﺘﻮاﻩ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮى ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺔ
 وﺿﺎﺑﻂ اﻟﺒﻌﺪ ﻋﺪم اﲢﺎد اﳌﺮاﻓﻖ ﻛﻤﻠﻌﺐ اﻟﺼﺒﻴﺎن واﻟﻨﺎدي وﻫﻮ،ﲨﻌﺔ إن ﲨﻌﺖ اﻟﺸﺮوط
ﳏﻞ اﻟﻘﻮم وﻣﺘﺤﺪﺛﻬﻢ وﻣﻄﺮح اﻟﺮﻣﺎد واﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎً ﻓﺈن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻓﻘﺮى أي
ﻓﻬﻲ ﻗﺮى ﻛﺜﲑة وإن اﲢﺪت ﻓﺎﳌﺘﺠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮ ﻗﺮﻳﺔ واﺣﺪة واﻟﱵ ﱂ ﲡﻤﻊ اﻟﺸﺮوط ﻣﻊ
 ﻓﺈن ﲰﻌﺖ اﻟﻨﺪاء وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻀﻮر وإﻻ،ﻋﺪم اﻻﲢﺎد ﻓﻬﻲ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻛﺨﺎرج اﻟﺒﻠﺪة
ﻓﻼ اﻧﺘﻬﻰ
[CABANG]
Syeh Muhammad ar-Rois berkata dalam fatwa-nya, “Apabila
desa-desa saling berjauhan maka wajib atas setiap desa mendirikan
sholat Jumat jika memang masing-masing telah memenuhi syaratsyarat Jumat. Batasan disebut saling berjauhan adalah sekiranya
tempat serba guna tidak menjadi satu, seperti; tempat bermain, nadi
(tempat pertemuan), tempat pembuangan abu, dan tempat saling
pinjam meminjam. Apabila tempat-tempat serba guna ini tidak
menjadi satu maka desa-desa itu disebut dengan desa-desa yang
banyak. Dan apabila tempat-tempat serba guna ini menjadi satu maka
desa-desa itu disebut dengan satu desa. Adapun misalnya desa A
belum memenuhi syarat Jumat dan tempat serba guna tidak menjadi
satu, maka desa A dihukumi seperti berada di batas luar kota
sehingga jika penduduk desa A mendengar adzan dari desa B maka
wajib atas mereka menghadiri sholat Jumat di desa B dan jika
mereka tidak mendengarnya maka tidak wajib menghadirinya.”

ﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪ ﺑﻜﺴﺮ اﳋﺎء أي ﻋﻼﻣﺎت أﺑﻨﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪ وﻣﺜﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮب وﻫﻮ ﺑﻔﺘﺤﺘﲔ
ﺑﻴﺖ ﰲ اﻷرض واﻟﻜﻬﻒ أي اﻟﻐﺎر ﰲ اﳉﺒﻞ ﻓﻴﻠﺰم أﻫﻠﻬﻤﺎ اﳉﻤﻌﺔ وإن ﺧﻠﺘﺎ ﻋﻦ اﻷﺑﻨﻴﺔ
Pernyataan mushonnif yang berbunyi ‘ ’ﺧﻄﺔ اﻟﺒﻠﺪdengan kasroh
pada huruf /خ/ berarti tanda-tanda bangunan kota. Sama seperti
bangunan adalah ‘’اﻟ َﺴﺮَب, yaitu dengan fathah pada huruf /س/ dan /ر/,
berarti rumah di dalam tanah dan gua di gunung. Oleh karena itu,
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sholat Jumat diwajibkan atas penduduk yang tinggal di dua tempat
tersebut sekalipun tidak ada bangunan-bangunannya.

وﻳﺸﱰط اﺟﺘﻤﺎع اﻷﺑﻨﻴﺔ ﻋﺮﻓﺎً وأن ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﻨﺰﻟﲔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ذراع داﺧﻠﻬﺎ أو
ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﰲ ﳏﻞ ﻻ ﺗﻘﺼﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺼﻼة إﻻ ﺑﻌﺪ ﳎﺎوزﺗﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﰲ اﳌﺴﺎﻓﺮ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي
ﻋﻦ اﻟﺮﲪﺎﱐ
Bangunan-bangunan disyaratkan harus menjadi satu menurut
‘urf dan antara bangunan tempat tinggal satu dengan bangunan
tempat tinggal selainnya tidak melebihi jarak 300 dzirok yang mana
bagian dalam dan luar bangunan tempat tinggal tersebut berada di
tempat yang tidak diperbolehkan mengqosor sholat di tempat
tersebut kecuali setelah melewatinya, seperti yang telah disebutkan
dalam bab musafir. Demikian ini dikutip oleh Syarqowi dari
Rohmani.

)واﻋﻠﻢ( أن إﻗﺎﻣﺔ اﳉﻤﻌﺔ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إذن اﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺧﻼﻓﺎً ﻷﰊ
ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﻷﺻﺤﺎب أﻧﻪ ﻳﻨﺪب اﺳﺘﺌﺬاﻧﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﺸﻴﺔ اﻟﻔﺘﻨﺔ وﺧﺮوﺟﺎً ﻣﻦ
اﳋﻼف أﻣﺎ ﺗﻌﺪدﻫﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹذن ﻷﻧﻪ ﳏﻞ اﺟﺘﻬﺎد
Ketahuilah sesungguhnya mendirikan sholat Jumat tidak
harus atas izin dari imam (Menteri Agama) atau naib-nya
sebagaimana menurut pendapat muktamad. Berbeda dengan Abu
Hanifah yang mengharuskan ada izin darinya. Diriwayatkan dari
Imam Syafii dan para ashab bahwa disunahkan meminta izin kepada
imam atau naib-nya untuk mendirikan sholat Jumat karena kuatir
terjadinya fitnah dan karena keluar dari perbedaan Abu Hanifah.
Adapun mendirikan sholat Jumat lebih dari satu tempat maka harus
berdasarkan izin dari imam atau naib-nya karena masalah ini
melibatkan adanya ijtihad.
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3. Sholat Jumat didirikan secara berjamaah.

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )أن ﺗﺼﻠﻲ ﲨﺎﻋﺔ( ﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي ﰲ اﻟﺮﻛﻌﺔ اﻷوﱃ ﺑﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻪ إﱃ
اﻟﺴﺠﻮد اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻠﻮ ﺻﻠﻰ اﻹﻣﺎم ﺑﺎﻷرﺑﻌﲔ رﻛﻌﺔ ﰒ أﺣﺪث ﻓﺄﰎ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ وﺣﺪﻩ أو ﱂ
ﳛﺪث وﻓﺎرﻗﻮﻩ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وأﲤﻮا ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ أﺟﺰأ ﻢ اﳉﻤﺔ ﻧﻌﻢ ﻳﺸﱰط ﺑﻘﺎء اﻟﻌﺪد إﱃ ﺳﻼم
اﳉﻤﻴﻊ وﻣﱴ أﺣﺪث واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﱂ ﺗﺼﺢ ﲨﻌﺔ اﻟﺒﺎﻗﲔ اﻧﺘﻬﻰ وإن ﻛﺎن ﻫﻮ اﻵﺧﺮ وإن
ذﻫﺐ اﻷوﻟﻮن إﱃ أﻣﺎﻛﻨﻬﻢ وﻳﻠﺰﻣﻬﻢ إﻋﺎد ﺎ ﲨﻌﺔ إن أﻣﻜﻦ وإﻻ ﻓﻈﻬﺮاً اﻩ و ﺬا ﻳﻠﻐﺰ
ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻨﺎ ﺷﺨﺺ أﺣﺪث ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﻓﺒﻄﻠﺖ ﺻﻼة آﺧﺮ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ
Syarat sah melaksanakan sholat Jumat adalah mendirikannya
secara berjamaah. Ziyadi mengatakan bahwa syarat jamaah disini
hanya dalam rakaat pertama saja sekiranya para makmum tetap
bermakmum kepada imam sampai sujud kedua. Oleh karena ini,
apabila sholat Jumat terdiri dari imam dan 40 makmum, mereka telah
mendapat satu rakaat, kemudian imam berhadas, lalu masing-masing
dari 40 makmum tersebut menyelesaikan sholat Jumat sendirisendiri, atau imam tidak berhadas dan masing-masing dari 40
makmum tersebut berniat mufaroqoh di rakaat kedua dan
menyelesaikan sholat Jumat sendiri-sendiri, maka sholat Jumat sudah
mencukupi mereka. Akan tetapi, perlu diingat bahwa disyaratkan
jumlah 40 ini tetap berlangsung sampai semuanya salam sehingga
jika satu makmum saja berhadas sebelum salam maka sholat Jumat
belum mencukupi 39 makmum sisanya, meskipun satu makmum
tersebut adalah yang terakhir menyelesaikan sholat dan meskipun 39
makmum selainnya telah pulang ke masing-masing rumah tinggal
mereka. Apabila satu makmum tersebut benar-benar berhadas
sebelum salam, sementara 39 makmum lain telah pulang ke masingmasing rumah, maka mereka semua diwajibkan mengulangi sholat
Jumat jika memang memungkinkan, jika tidak memungkinkan maka
mereka semua wajib sholat Dzuhur. Oleh karena kasus ini, ada suatu
perkataan, “Di kalangan kita (kalangan syafiiah) terdapat satu orang
yang berhadas di masjid, kemudian sholat orang lain yang berada di
rumah tinggalnya menjadi batal.”
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4. Jumlah peserta sholat Jumat adalah 40 peserta.

)و( راﺑﻌﻬﺎ )أن ﻳﻜﻮﻧﻮا أرﺑﻌﲔ( ﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي أي وﻟﻮ ﻣﻦ اﳉﻦ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉﻮاﻫﺮ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا
أرﺑﻌﲔ ﻓﻘﻂ وﻓﻴﻬﻢ أﻣﻲ ﻗﺼﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﱂ ﺗﺼﺢ ﲨﻌﺘﻬﻢ ﻟﺒﻄﻼن ﺻﻼ ﻢ ﻓﻴﻘﻀﻮن ﻓﺈن ﱂ
ﻳﻘﺼﺮ واﻹﻣﺎم ﻗﺎرىء ﺻﺤﺖ ﲨﻌﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮا ﻛﻠﻬﻢ أﻣﻴﲔ ﰲ درﺟﺔ واﺣﺪة ﻗﺎل
اﻟﺒﺎﺟﻮري ﻓﺸﺮط ﻛﻞ أن ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺷﺮح اﻟﺮﻣﻠﻲ وإن ﱂ ﻳﺼﺢ ﻛﻮﻧﻪ
إﻣﺎﻣﺎً ﻟﻠﻘﻮم
Syarat sah melaksanakan sholat Jumat yang keempat adalah
bahwa sholat Jumat didirikan oleh 40 peserta. Ziyadi menambahkan,
meskipun dari golongan jin, seperti yang tertulis dalam kitab alJawahir.
Apabila peserta Jumatan hanya terdiri dari 40 orang saja
sedangkan di antara mereka terdapat satu orang ‘ummi yang ceroboh
dalam hal belajar maka sholat Jumat mereka dihukumi tidak sah
karena batalnya sholat sehingga mereka semua wajib mengqodho.
Apabila satu orang ‘ummi tersebut tidak ceroboh dalam hal belajar
dan imam juga seorang yang qorik (bagus bacaannya) maka sholat
Jumat mereka dihukumi sah, sebagaimana sholat Jumat juga
dihukumi sah ketika semua 40 peserta tersebut adalah ‘ummi dalam
satu tingkatan.
Al-Bajuri mengatakan, “Masing-masing dari 40 peserta
sholat Jumat disyaratkan harus sah sholatnya bagi dirinya sendiri,
seperti dalam Syarah Romli, meskipun ia tidak sah untuk menjadi
imam sholat bagi suatu kaum.”

وأﻓﱴ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ اﳉﻤﻌﺔ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻓﻴﻬﻢ أﻣﻲ وﻳﺴﻘﻂ اﻟﻮﺟﻮب
ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻗﲔ ﻓﻴﺼﻠﻮن ﻇﻬﺮاً وﻗﺎل ﰲ ﻓﺘﺎوﻳﻪ أﻳﻀﺎً إذا دﺧﻠﻮا ﰲ اﻟﺼﻼة ﻣﻊ ﻇﻦ اﻷﻣﻴﺔ ﰲ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﺻﻼ ﻢ ﻓﺎﻹﻋﺎدة واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻻ إن ﻗﻠﺪوا اﻟﻘﺎﺋﻞ ﲜﻮازﻫﺎ ﺑﺪون
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اﻷرﺑﻌﲔ وأﻣﺎ إن دﺧﻠﻮا ﰲ اﻟﺼﻼة ﻣﻊ ﻇﻦ اﺳﺘﺠﻤﺎع اﻟﺸﺮوط ﻓﻼ ﲡﻮز اﻹﻋﺎدة ﻟﻌﺪم
اﳌﻮﺟﺐ ﻟﻺﻋﺎدة اﻧﺘﻬﻰ
Muhammad Sholih ar-Rois berfatwa bahwa sholat Jumat
dihukumi tidak sah sekiranya terdapat satu ‘ummi di antara 40
peserta Jumatan dan kewajiban sholat Jumat menjadi gugur dari 39
peserta Jumataan selainnya sehingga mereka semua hanya wajib
sholat Dzuhur.
Ia juga berkata dalam Fatawi-nya bahwa ketika 40 peserta
Jumatan telah masuk melaksanakan sholat Jumat disertai
dzon/sangkaan tentang adanya sifat ‘ummi pada sebagian peserta
maka sholat Jumat mereka dihukumi tidak sah. Mereka wajib
mengulanginya kecuali jika mereka bertaklid kepada ulama yang
memperbolehkan sholat Jumat didirikan dengan kurang dari 40
peserta. Adapun apabila mereka masuk melaksanakan sholat Jumat
disertai adanya dzon/sangkaan telah terpenuhinya syarat maka tidak
diperbolehkan atas mereka mengulangi sholat Jumat karena tidak ada
faktor yang mewajibkan mengulangi.

واﻷﻣﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺆدي اﻟﻮاﺟﺐ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺈﺑﺪال ﺣﺮف ﺑﺂﺧﺮ أو ﻧﻘﻞ ﻣﻌﲎ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻟﻮ
ﻛﺎن ﻋﺎﳌﺎً ﺟﺪاً واﳌﻘﺼﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺒﺬل وﺳﻌﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻮاﺟﺐ أداؤﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﳑﻦ ﻳﺆدﻳﻪ
Pengertian ‘ummi adalah orang yang tidak memenuhi
kewajiban dalam bacaan sebab mengganti huruf satu dengan huruf
selainnya atau memindah makna kalimat meskipun ia adalah seorang
yang sangat alim.
Pengertian muqossir (orang yang ceroboh dalam hal belajar)
adalah orang yang sedang belajar tetapi belum mengerahkan seluruh
kemampuannya untuk belajar yang wajib dilakukan seputar bacaan.

ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﻨﺒﻼوﻳﲏ اﻋﻠﻢ أن ﻣﺬﻫﺐ إﻣﺎﻣﻨﺎ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﺪم
ﺻﺤﺔ اﳉﻤﻌﺔ ﺑﺪون أرﺑﻌﲔ ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﲔ ﻟﻠﺸﺮوط وأﻫﻞ اﻟﻘﺮى اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﻌﺪد
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اﳌﺬﻛﻮر إن ﲰﻌﻮا اﻟﻨﺪاء ﻣﻦ ﻣﻜﺎن ﻋﺎل ﻋﺎدة ﲝﻴﺚ ﻳﻌﻠﻤﻮن أﻧﻪ ﻧﺪاء اﳉﻤﻌﺔ وإن ﱂ ﳝﻴﺰ
ﺑﲔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﺳﻜﻮن اﻷﺻﻮات واﻟﺮﻳﺎح ﻣﻊ ﻣﻌﺘﺪل ﲰﻊ ﻃﺮف ﺑﻠﺪة أو ﻗﺮﻳﺔ أﺧﺮى
ﺗﻘﺎم ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻤﻌﺔ ﺑﺸﺮﻃﻬﺎ ﻟﺰﻣﻬﻢ إﺗﻴﺎ ﺎ وﺻﻼ ﺎ ﻣﻌﻬﻢ وإﻻ ﻓﻼ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ اﳉﻤﻌﺔ
Syaikhuna Yusuf as-Sunbulawini berkata;
Ketahuilah sesungguhnya madzhab imam kita, Syafii rodhiallahu
‘anhu, menyatakan bahwa sholat Jumat dihukumi tidak sah jika
dilakukan oleh peserta Jumatan yang kurang dari 40 dan yang telah
memenuhi syarat-syarat wajib sholat Jumat.
Penduduk desa-desa, yaitu orang-orang yang jumlah mereka tidak
mencapai 40, jika mereka mendengar adzan dari tempat yang tinggi
menurut biasanya, artinya, sekira mereka mengetahui bahwa adzan
tersebut adalah adzan Jumat meskipun kalimat-kalimat adzan tidak
jelas di saat suasana tenangnya bunyi dan angin disertai adanya
seseorang yang memiliki kekuatan pendengaran sedang yang
mendengar adzan tersebut dari pinggir kota atau desa lain dimana
sholat Jumat didirikan di kota atau desa lain tersebut, maka wajib
atas penduduk desa-desa yang kurang dari 40 itu menghadiri sholat
Jumat dan mendirikannya bersama penduduk kota atau desa lain.
Jika mereka tidak mendengar adzan maka tidak wajib atas mereka
menghadiri dan melaksanakan sholat Jumat.

]ﻓﺮع[ ﳚﻮز ﺗﻘﻠﻴﺪ اﻟﻘﺎﺋﻞ ﲜﻮازﻫﺎ ﺑﺪون اﻷرﺑﻌﲔ ﻛﺄﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﻮزﻫﺎ ﺑﺎﻷرﺑﻌﺔ أﺣﺪﻫﻢ
اﻹﻣﺎم وﻣﺎﻟﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺟﻮزﻫﺎ ﺑﺜﻼﺛﲔ أو ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ وﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ وﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺸﺮوط ﻣﺎ ﻳﻘﻠﺪون ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻳﻘﻠﺪون وﻳﺴﻦ ﳍﻢ ﻓﻌﻞ اﻟﻈﻬﺮ ﻗﺎل
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻜﺮدي ﰲ ﻓﺘﺎوﻳﻪ وﻫﻮ اﻷﺣﻮط ﺧﺮوﺟﺎً ﻣﻦ اﳋﻼف ﻗﺎﻟﻪ اﳌﻔﱵ ﳏﻤﺪ اﳊﺒﺸﻲ
[CABANG]
Diperbolehkan
bertaklid
kepada
ulama
yang
memperbolehkan mendirikan sholat Jumat dengan jumlah peserta
yang kurang dari 40 orang, seperti Abu Hanifah karena ia
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memperbolehkan mendirikan sholat Jumat hanya dengan 4 peserta
yang salah satu dari mereka berperan sebagai imam, dan seperti
Imam Malik karena ia memperbolehkan mendirikan sholat Jumat
dengan 30 peserta atau 20 peserta. Akan tetapi, diperbolehkannya
bertaklid disini tidak hanya sekedar bertaklid kepada mereka saja,
tetapi harus bertaklid dan disertai mengetahui syarat-syarat perkara
yang ditaklidi menurut ulama yang ditaklidi. Disunahkan bagi
peserta Jumat yang kurang dari 40 orang untuk melakukan sholat
Dzuhur. Al-Kurdi mengatakan bahwa melakukan Dzuhur bagi
mereka merupakan sikap yang paling berhati-hati karena keluar dari
perbedaan pendapat ulama. Demikian ini adalah cabang yang juga
dikatakan oleh Mufti Muhammad al-Habsyi.

)أﺣﺮاراً ذﻛﻮراً ﺑﺎﻟﻐﲔ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﲔ( أي ﲟﺤﻞ اﳉﻤﻌﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺎﻓﺮون ﺷﺘﺎء وﻻ ﺻﻴﻔﺎً إﻻ
ﳊﺎﺟﺔ ﻛﺰﻳﺎرة وﲡﺎرة
Syarat 40 peserta Jumatan adalah mereka yang merdeka,
laki-laki, baligh, dan mustautin (menetap) di tempat didirikannya
sholat Jumat sekiranya mereka tidak mengadakan safar pada musim
hujan dan kemarau kecuali ketika ada hajat, seperti berziarah dan
berdagang.

ﻓﻠﻮ اﺳﺘﻮﻃﻦ ﰲ ﺑﻠﺪﻳﻦ ﺑﺄن ﻛﺎن ﻟﻪ ﻣﺴﻜﻨﺎن ﻤﺎ ﻓﺎﻟﻌﱪة ﲟﺎ ﻓﻴﻪ أﻫﻠﻪ وﻣﺎﻟﻪ وإن ﻛﺎن ﰲ
أﺣﺪﳘﺎ أﻫﻞ واﻵﺧﺮ ﻣﺎل ﻓﺎﻟﻌﱪة ﲟﺎ ﻓﻴﻪ أﻫﻞ وإﻻ ﻓﺎﻟﻌﱪة ﲟﺎ إﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻴﻪ أﻛﺜﺮ ﻓﺈن اﺳﺘﻮت
اﻧﻌﻘﺪت ﺑﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
Apabila seseorang menetap di dua kota, misalnya ia
memiliki dua tempat tinggal di dua kota tersebut, maka yang menjadi
acuan (ibroh) adalah kota dimana keluarga dan hartanya berada.
Apabila keluarga berada di kota satu dan harta berada di kota
selainnya maka acuannya adalah kota dimana keluarganya berada.
Apabila keluarga dan harta tidak ada di masing-masing dua kota
maka acuannya adalah kota yang paling sering dimukimi. Apabila
dua kota tersebut sama-sama sering dimukimi maka sholat Jumat sah
dengannya di masing-masing dari dua kota tersebut.
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ﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي ﻧﻘﻼً ﻋﻦ اﳌﺼﻨﻒ أﻣﺎ اﻟﺼﱯ اﳌﻤﻴﺰ واﻟﻌﺒﺪ واﳌﺴﺎﻓﺮ ﻓﺘﺼﺢ ﻣﻨﻬﻢ وﻻ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ
ًوﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻢ وأﻣﺎ اﳌﻘﻴﻢ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻮﻃﻦ ﻛﻤﻦ ﻧﻮى اﻹﻗﺎﻣﺔ أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﺻﺤﺎح ﻓﺘﻠﺰﻣﻪ ﻗﻄﻌﺎ
وﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ وﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ وﻛﺬا اﳌﺴﺎﻓﺮ ﳌﻌﺼﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺮﺧﺺ وﻣﻦ ﲰﻊ ﻧﺪاء
اﳉﻤﻌﺔ وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﲟﺤﻠﻬﺎ وأﻣﺎ اﳌﺮﺗﺪ ﻓﺘﻠﺰﻣﻪ وﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ وﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ وأﻣﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮ
اﻷﺻﻠﻲ وا ﻨﻮن واﳌﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﺗﻠﺰﻣﻬﻢ وﻻ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻢ وﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻦ اﺟﺘﻤﻌﺖ
ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺎت اﻟﻜﻤﺎل ﻋﻜﺲ ﻫﺬا وﻣﻦ ﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ وﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ وﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻋﺬر ﻣﻦ
أﻋﺬارﻫﺎ ﻏﲑ اﻟﺴﻔﺮ وﻋﺮف ﺬا أن اﻟﻨﺎس ﰲ اﳉﻤﻌﺔ ﺳﺘﺔ أﻗﺴﺎم ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻧﻘﻼً ﻋﻦ
اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺘﺔ أﻗﺴﺎم أي ﻷن اﻷوﺻﺎف ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻠﺰوم واﻟﺼﺤﺔ واﻻﻧﻌﻘﺎد ﻓﺘﻮﺟﺪ ﻛﻠﻬﺎ
ﰲ ﻣﺴﺘﻮﰲ اﻟﺸﺮوط وﺗﻨﺘﻔﻲ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﳓﻮ ا ﻨﻮن وﻳﻮﺟﺪ اﻷوﻻن ﰲ اﳌﻘﻴﻢ اﳌﺴﺘﻮﻃﻦ
واﻷﺧﲑان ﰲ اﳌﻌﺬور واﻷول ﻓﻘﻂ ﰲ اﳌﺮﺗﺪ واﻟﺜﺎﱐ ﻓﻘﻂ ﰲ ﳓﻮ اﳌﺴﺎﻓﺮ
Ziyadi berkata dengan mengutip keterangan dari mushonnif;
Adapun shobi (bocah laki-laki) yang sudah tamyiz, budak, dan
musafir, sholat Jumat dihukumi sah dari mereka, maksudnya jika
mereka melaksanakan sholat Jumat maka sholat Jumat dari mereka
itu dihukumi sah. Tetapi, sholat Jumat sebenarnya tidak wajib atas
mereka dan sholat Jumat dihukumi tidak sah bersama mereka (jika
mereka masuk dalam hitungan 40 peserta).
Orang yang mukim dan yang tidak mustautin (menetap), seperti
orang yang berniat mukim selama 4 hari secara utuh, maka secara
pasti sholat Jumat diwajibkan atasnya dan sholat Jumat dihukumi sah
darinya, tetapi sholat Jumat tidak sah bersamanya (jika memang ia
termasuk dalam hitungan 40 peserta). Sama seperti orang mukim
yang tidak mustautin adalah musafir yang mengadakan safar karena
maksiat sebab ia tidak tergolongan ahli rukhsoh. Sama seperti orang
mukim yang tidak mustautin juga adalah orang yang mendengar
adzan Jumat sedangkan ia tidak berada di tempat dimana sholat
Jumat didirikan.

40

Adapun orang murtad, sholat Jumat diwajibkan atasnya, tetapi sholat
Jumat dihukumi tidak sah bersamanya (jika ia termasuk dalam
hitungan 40 peserta) dan sholat Jumat dihukumi tidak sah darinya
(jika ia melaksanakannya).
Adapun kafir asli, majnun (orang gila), dan mughma ‘alaih (orang
ayan), sholat Jumat tidak diwajibkan atas mereka, sholat Jumat
dihukumi tidak sah bersama mereka, dan sholat Jumat dihukumi
tidak sah dari mereka. Barang siapa yang telah memenuhi syarat,
artinya, ia adalah seorang laki-laki muslim, berakal, baligh, dan
mustautin, maka sholat Jumat diwajibkan atasnya, sholat Jumat
dihukumi sah bersamanya, dan sholat Jumat dihukumi sah darinya.
Masih ada satu jenis orang lagi, yaitu orang yang mendapati udzur
dari udzur-udzur sholat Jumat yang selain udzur safar (bepergian),
maka sholat Jumat tidak diwajibkan atasnya, tetapi sholat Jumat
dihukumi sah bersamanya dan sholat Jumat dihukumi sah darinya.
Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui bahwa orang-orang
di dalam sholat Jumat dibagi menjadi 6 (enam) jenis.
Syarqowi berkata dengan mengutip dari Qulyubi, “Pernyataan dibagi
menjadi 6 (enam) jenis tersebut, maksudnya, sifat-sifat terhadap
sholat Jumat ada 3 (tiga), yaitu luzum (wajib), sah, dan menjadi sah.
Tiga sifat ini semua ditemukan dalam diri seseorang yang telah
memenuhi syarat-syarat (yaitu Islam, laki-laki, baligh, berakal, dan
mustautin). Dan semua tiga sifat tersebut tidak ditemukan pada diri
seseorang yang semisal majnun. Sifat luzum dan sah ditemukan pada
diri seseorang yang mukim yang mustautin. Sifat sah dan menjadi
sah ditemukan pada diri seseorang yang diudzurkan. Sifat luzum
hanya ditemukan pada diri seseorang yang murtad. Dan sifat sah
hanya ditemukan pada diri seseorang yang semisal musafir.”
5. Tidak didahului dan berbarengan dengan sholat Jumat
lain

)و( ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ )أن ﻻ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ وﻻ ﺗﻘﺎر ﺎ( ﰲ آﺧﺮ إﺣﺮام اﻹﻣﺎم وﻫﻮ اﻟﺮاء ﻣﻦ أﻛﱪ
ﲨﻌﺔ( أﺧﺮى )ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪ( أي ﰲ ﳏﻞ اﳉﻤﻌﺔ إﻻ إن ﻋﺴﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻨﺎس ﲟﻜﺎن وﻟﻮ
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ﻏﲑ ﻣﺴﺠﺪ ﻛﺸﺎرع وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﻠﻜﻪ اﻟﻨﺎس وذﻟﻚ أﻣﺎ ﻟﻜﺜﺮ ﻢ أو ﻟﻘﺘﺎل ﺑﻴﻨﻬﻢ أو ﻟﺒﻌﺪ
أﻃﺮاف اﻟﺒﻠﺪ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻄﺮﻓﻬﺎ ﻻ ﻳﺒﻠﻐﻬﻢ اﻟﺼﻮت ﺑﺸﺮوﻃﻪ ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي واﻟﻌﱪة ﲟﻦ
ﻳﻐﻠﺐ ﻓﻌﻠﻪ ﳍﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻜﺎن ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ وإن ﱂ ﳛﻀﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وإن ﱂ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻛﺎﳌﺮأة
واﻟﻌﺒﺪ وإن ﱂ ﺗﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﻛﺎ ﻨﻮن ﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي واﳌﻌﺘﻤﺪ أن اﻟﻌﱪة ﲟﻦ ﳛﻀﺮ وإن ﱂ ﺗﻠﺰﻣﻪ
اﳉﻤﻌﺔ
Maksudnya, syarat sah mendirikan sholat Jumat yang kelima
adalah sekiranya sholat Jumat A yang didirikan tidak didahului oleh
dan tidak berbarengan di akhir takbiratul ihram imam, yakni huruf
/ر/ dari lafadz ‘’اﷲُ أَ ْﻛﺒَـُﺮ, dengan sholat Jumat lain yang juga didirikan di
kota/desa dimana sholat Jumat A didirikan, kecuali jika memang
orang-orang sulit berkumpul di satu tempat meskipun bukan masjid,
seperti jalan umum, karena saking banyaknya mereka, atau sedang
terjadinya peperangan di antara mereka, atau jauhnya pinggiran
kota/desa dari tempat sholat Jumat sekiranya orang yang berada di
pinggiran kota/desa tidak dapat mendengar suara adzan sesuai
dengan syarat-syaratnya. Syarqowi berkata, “Diperbolehkannya
mendirikan sholat Jumat lebih dari satu yang disebabkan orang-orang
yang berada di pinggiran kota/desa tidak mendengar adzan Jumat
sebab jauh dari tempat Jumat adalah dengan mengacu (ibroh) pada
keadaan yang mana orang-orang pinggiran tersebut adalah orangorang yang biasa melakukan sholat Jumat di tempat Jumat tersebut,
sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat muktamad, meskipun
mereka belum hadir secara nyata dan meskipun sebenarnya sholat
Jumat tidak diwajibkan atas mereka, seperti perempuan dan budak,
dan meskipun sholat Jumat tidak sah dari mereka, seperti majnun.”
Ziyadi berkata, “Pendapat muktamad menyebutkan bahwa ibroh-nya
adalah pada orang-orang pinggiran yang akan menghadiri sholat
Jumat meskipun sholat Jumat tidak diwajibkan atas mereka.”
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واﻋﻠﻢ أﻧﻪ إذا ﺗﻌﺪدت اﳉﻤﻌﺔ ﳊﺎﺟﺔ ﺑﺄن ﻋﺴﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﲟﻜﺎن ﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﻌﺪد ﺑﻘﺪرﻫﺎ
وﺻﺤﺖ ﺻﻼة اﳉﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﺳﻮاء وﻗﻊ إﺣﺮام اﻷﺋﻤﺔ ﻣﻌﺎً أو ﻣﺮﺗﺒﺎً وﺳﻦ اﻟﻈﻬﺮ
ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻠﺨﻼف
Ketahuilah sesungguhnya ketika Jumatan berbilang (lebih
dari satu Jumatan) karena adanya hajat semisal sulitnya orang-orang
berkumpul dalam satu tempat maka diperbolehkan, tetapi harus
sesuai hajat. Menurut pendapat ashoh, semua sholat Jumat yang
didirikan oleh para peserta Jumatan dihukumi sah, baik takbiratul
ihram dari para imam terjadi secara bersamaan atau secara urut.
Akan tetapi, mereka semua juga disunahkan melaksanakan sholat
Dzuhur demi menjaga perbedaan/khilaf pendapat di kalangan ulama.
Contoh:
Kota Salatiga terdiri dari 1.000.000 warga yang wajib melaksanakan
sholat Jumat. Tidak ada satu tempat tertentu yang dapat menampung
mereka semua untuk melaksanakan Jumatan. Oleh karena ini,
mereka diperbolehkan mendirikan sholat Jumat lebih dari satu,
artinya, desa A boleh mendirikan sholat Jumat sendiri, desa B boleh
mendirikannya sendiri, dan seterusnya sesuai dengan hajat.
Sebagaimana menurut pendapat asoh, apabila takbiratul ihram imam
Jumatan desa A berbarengan dengan takbiratul ihram imam Jumatan
desa B atau tidak berbarengan tetapi berurutan, maka sholat Jumat
mereka semua tetap dihukumi sah. Namun, mereka semua juga
disunahkan mendirikan sholat Dzuhur.

وأﻣﺎ إذا ﺗﻌﺪدت ﻟﻐﲑ اﳊﺎﺟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻠﻪ ﲬﺲ ﺣﺎﻻت
Adapun apabila Jumatan didirikan lebih dari satu tetapi tidak
ada hajat sebagaimana yang telah disebutkan, maka terdapat 5 (lima)
keadaan, yaitu:

اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ أن ﻳﻘﻌﺎ ﻣﻌﺎً ﻓﻴﺒﻄﻼن ﻓﻴﺠﺐ أن ﳚﺘﻤﻌﻮا ﰲ ﳏﻞ واﺣﺪ وﻳﻌﻴﺪوﻫﺎ ﲨﻌﺔ ﻋﻨﺪ
اﺗﺴﺎع اﻟﻮﻗﺖ وﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ
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1) Takbiratul ihram imam sholat Jumat A dan takbiratul ihram
imam sholat Jumat B terjadi secara bersamaan. Jika
demikian ini keadaannya, masing-masing sholat Jumat A dan
sholat Jumat B dihukumi batal. Para peserta Jumatan dari
masing-masing Jumatan A dan Jumatan B diwajibkan
berkumpul semua di satu tempat. Mereka semua wajib
mengulangi mendirikan sholat Jumat lagi di satu tempat
tersebut jika memang waktunya masih muat dan tidak sah
mendirikan sholat Dzuhur setelahnya.

اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﻘﻌﺎ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻓﺎﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ واﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ أﻫﻠﻬﺎ
ﺻﻼة اﻟﻈﻬﺮ
2) Takbiratul ihram imam sholat Jumat A dan takbiratul ihram
imam sholat Jumat B terjadi secara berurutan. Dalam
keadaan demikian ini, apabila sholat Jumat A lebih dahulu
didirikan daripada sholat Jumat B maka sholat Jumat A
dihukumi sah sedangkan sholat Jumat B dihukumi batal. Dan
para peserta sholat Jumat B diwajibkan mendirikan sholat
Dzuhur.

اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أن ﻳﺸﻚ ﰲ اﻟﺴﺒﻖ واﳌﻌﻴﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﳚﺘﻤﻌﻮا ﰲ ﳏﻞ وﻳﻌﻴﺪوﻫﺎ ﲨﻌﺔ
ﻋﻨﺪ اﺗﺴﺎع اﻟﻮﻗﺖ وﺗﺴﻦ اﻟﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ
3) Diragukan tentang manakah sholat Jumat yang lebih dahulu
didirikan, apakah sholat Jumat A yang lebih dahulu ataukah
sholat Jumat B, atau diragukan tentang apakah sholat Jumat
A dan sholat Jumat B dirikan secara berbarengan atau tidak.
Dalam keadaan seperti ini, diwajibkan atas seluruh peserta
sholat Jumat A dan sholat Jumat B untuk berkumpul
bersama dalam satu tempat tertentu dan mengulangi
mendirikan sholat Jumat jika memang waktunya masih muat,
dan disunahkan mendirikan sholat Dzuhur setelahnya.
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اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺴﺒﻖ وﱂ ﺗﻌﻠﻢ ﻋﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﺄن ﲰﻊ ﻣﺮﻳﻀﺎن أو ﻣﺴﺎﻓﺮان
ﺗﻜﺒﲑﺗﲔ ﻣﺘﻼﺣﻘﺘﲔ ﻓﺄﺧﱪا ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﺟﻬﻞ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻈﻬﺮ ﻷﻧﻪ ﻻ
ﺳﺒﻴﻞ إﱃ إﻋﺎدة اﳉﻤﻌﺔ ﻣﻊ ﺗﻴﻘﻦ وﻗﻮع ﲨﻌﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ ﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﱵ ﺻﺤﺖ ﲨﻌﺘﻬﺎ ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻈﻬﺮ وﺧﺮج ﺑﺎﳌﺮﻳﻀﲔ أو
اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻏﲑﳘﺎ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﻟﻔﺴﻘﻪ ﺑﱰك اﳉﻤﻌﺔ
4) Diketahui adanya sholat Jumat yang lebih dahulu didirikan,
tetapi tidak diketahui sholat Jumat manakah yang lebih
dahulu itu, apakah yang lebih dahulu itu adalah sholat Jumat
A ataukah sholat Jumat B, misalnya; ada dua orang sakit
atau dua musafir mendengar dua takbiratul ihram sholat
Jumat yang berurutan (sebut A dan B), kemudian mereka
memberi tahu kepada para peserta sholat Jumat tentang
adanya dua takbiratul ihram yang saling berurutan tetapi
tidak diketahui manakah sholat Jumat yang lebih dahulu itu,
apakah A atau B. Dalam keadaan demikian ini, diwajibkan
atas mereka semua mendirikan sholat Dzuhur karena tidak
ada alasan untuk mengulangi sholat Jumat dan disertai
adanya keyakinan tentang telah terjadinya sholat Jumat yang
sah tetapi tidak diketahui yang manakah itu. Mengecualikan
dengan berita dari dua orang sakit atau dua musafir adalah
seseorang selain mereka, maka kesaksiannya tidak sah sebab
kefasikannya karena meninggalkan sholat Jumat.

اﳊﺎﻟﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ أن ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺴﺒﻖ وﺗﻌﻠﻢ ﻋﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻦ ﻧﺴﻴﺖ وﻫﻲ ﻛﺎﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أي
ﻓﻴﺠﺐ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻈﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻻﻟﺘﺒﺎس اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺎﻟﻔﺎﺳﺪة
5) Diketahui adanya sholat Jumat yang lebih dahulu didirikan
dan juga diketahui sholat Jumat mana yang lebih dahulu itu,
tetapi kemudian lupa manakah yang tadi lebih dahulu,
apakah A atau B. Dalam keadaan seperti ini, hukumnya
adalah seperti keadaan nomer 4, yaitu wajib mendirikan
sholat Dzuhur saja karena adanya keserupaan sholat Jumat
yang sah dengan sholat Jumat yang tidak sah.
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6. Sholat Jumat didahului oleh dua khutbah.

)و( ﺳﺎدﺳﻬﺎ )أن ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﺧﻄﺒﺘﺎن( ﻟﻺﺗﺒﺎع ﲞﻼف اﻟﻌﻴﺪ ﻓﺈن ﺧﻄﺒﺘﻴﻪ ﻣﺆﺧﺮﺗﺎن ﻟﻼﺗﺒﺎع
وﻷن ﺧﻄﺒﺔ اﳉﻤﻌﺔ ﺷﺮط ﻟﺼﺤﺘﻬﺎ واﻟﺸﺮط ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
Maksudnya, syarat sah melaksanakan sholat Jumat yang
keenam adalah melaksanakan dua khutbah terlebih dahulu sebelum
melaksanakan dua rakaat sholat Jumat karena ittibak (mengikuti
teladan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama). Berbeda dengan
sholat Id, karena dua khutbahnya dilakukan setelahnya karena
ittibak.
Selain itu, mengapa dua khutbah Jumat didahulukan
daripada sholatnya adalah karena khutbah Jumat merupakan syarat
sahnya sholat Jumat, sedangkan kedudukan syarat adalah lebih
dahulu daripada yang disyarati.

وﻳﺴﻦ ﰲ اﳋﻄﺒﺘﲔ ﻛﻮ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﱪ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻳﺴﻦ ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ أن ﻳﺴﻠﻢ
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﳌﻨﱪ أو اﳌﺮﺗﻔﻊ وأن ﻳﺼﻌﺪ ﺑﺘﺆدة ورﻓﻖ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺰﻳﺎدي ﻋﻦ ﳏﻤﺪ اﳉﻮﻳﲏ وأن
ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ إذا ﺻﻌﺪ اﳌﻨﱪ أو ﳓﻮﻩ واﻧﺘﻬﻰ إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﺴﱰاح وأن ﻳﺴﻠﻢ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰒ ﳚﻠﺲ ﻓﻴﺆذن واﺣﺪ ﻟﻼﺗﺒﺎع ﰲ اﳉﻤﻴﻊ
Disunahkan dua khutbah dilakukan oleh khotib dengan di
atas mimbar. Jika tidak ada mimbar, khotib berada di tempat yang
lebih tinggi.
Berikut ini beberapa perkara yang disunahkan bagi khotib;




Mengucapkan salam kepada peserta Jumatan yang ada di
samping mimbar atau tempat tinggi.
Naik mimbar dengan berjalan pelan dan tenang, seperti
keterangan yang dikutip oleh Ziyadi dari Juwaini.
Menghadap ke arah peserta sholat Jumat ketika naik mimbar
atau tempat tinggi hingga sampai pada tangga yang disebut
dengan mustaroh (tangga paling atas).
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Mengucapkan salam kepada para peserta Jumatan.
Duduk.

Setelah ini, muadzin mengumandangkan adzan. Semua ini dilakukan
berdasarkan ittibak.

ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﲢﻔﺔ اﶈﺘﺎج وأﻣﺎ اﻷذان اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺎرة ﻓﺄﺣﺪﺛﻪ ﻋﺜﻤﺎن رﺿﻲ
اﷲ ﻋﻨﻪ وﻗﻴﻞ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﳌﺎ ﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس وﻣﻦ ﰒ ﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺒﺎع أﻓﻀﻞ إﻻ ﳊﺎﺟﺔ
ﻛﺄن ﺗﻮﻗﻒ ﺣﻀﻮرﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺎﳌﻨﺎرة
Ibnu Hajar berkata dalam kitab Tuhfah Muhtaj, “Adzan yang
dilakukan di atas menara sebelum khotib berkhutbah diprakarsai oleh
Usman rodhiallahu ‘anhu, menurut qiil Muawiah, karena banyaknya
peserta Jumatan. Oleh karena ini, mengumandangkan adzan satu kali
saja adalah yang lebih utama karena ittibak, kecuali apabila ada
hajat, seperti; kehadiran peserta Jumatan tergantung pada adzan di
atas menara.”

]ﺗﻨﺒﻴﻪ[ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻫﺬا وﻏﲑﻩ ﺻﺮﻳﺢ ﰲ أن اﲣﺎذ ﻣﺮق ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ ﻳﻘﺮأ اﻵﻳﺔ واﳋﱪ اﳌﺸﻬﻮرﻳﻦ
ﺑﺪﻋﺔ وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﺣﺪث ﺑﻌﺪ اﻟﺼﺪر اﻷول ﻗﻴﻞ وﻫﻲ ﺣﺴﻨﺔ ﳊﺚ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﻨﺪب ﻟﻜﻞ أﺣﺪ ﻣﻦ إﻛﺜﺎر اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم وﳊﺚ اﳋﱪ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﺪ ﻧﺪب اﻹﻧﺼﺎت اﳌﻔﻮت ﺗﺮﻛﻪ ﻟﻔﻀﻞ اﳉﻤﺎﻋﺔ
ﺑﻞ واﳌﻮﻗﻊ ﰲ اﻹﰒ ﻋﻨﺪ ﻛﺜﲑﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻩ
[TANBIH]
Penjelasan ulama tentang pernyataan ini nanti dan selainnya
merupakan pernyataan shorih jelas, yaitu bahwa kebiasaan yang
dilakukan oleh muroqi dengan membaca ayat masyhur2 dan hadis
masyhur3 merupakan bid’ah karena kebiasaan ini terjadi setelah masa
2
3

Maksudnya ayat semisal, “”ﻳﺂأﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﺻﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻤﻮا ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ
Maksudnya hadis semisal,
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Rasulullah dan sahabat. Menurut qiil, kebiasaan muroqi tersebut
adalah bid’ah hasanah karena ayat masyhur tersebut mendorong
seseorang melakukan perbuatan sunah, yaitu memperbanyak
bersholawat dan salam kepada Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, apalagi tepat di hari Jumat, dan karena hadis masyhur
tersebut mendorong seseorang melakukan perbuatan yang sangat
disunahkan sekali, yaitu diam saat khotib berkhutbah yang mana
apabila tidak diam dapat menghilangkan fadhilah Jamaah, bahkan
dapat menyebabkan dosa sebagaimana menurut kebanyakan ulama.”

وﻳﺴﻦ ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ أن ﻳﺸﻐﻞ ﻳﺴﺎرﻩ ﺑﻨﺤﻮ ﺳﻴﻒ وﳝﻨﺎﻩ ﲝﺮف اﳌﻨﱪ ﻻﺗﺒﺎع اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ
ﻓﺈن ﱂ ﳚﺪ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺟﻌﻞ اﻟﻴﻤﲎ ﻋﻠﻰ اﻟﻴﺴﺮى أو أرﺳﻠﻬﻤﺎ واﻟﻐﺮض أن ﳜﺸﻊ وﻻ
ﻳﻌﺒﺚ ﻤﺎ وﻳﻘﻴﻢ اﳌﺆذن ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﳋﻄﺒﺔ وﻳﺒﺎدر اﳋﻄﻴﺐ ﺑﺎﻟﻨﺰول ﻟﻴﺒﻠﻎ اﶈﺮاب ﻣﻊ
ﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ اﻹﻗﺎﻣﺔ
Disunahkan khotib memegang semisal pedang (atau tongkat)
dengan tangan kiri dan memegang sisi mimbar dengan tangan kanan
karena ittibak atau mengikuti perbuatan ulama salaf dan kholaf.
Apabila khotib tidak mendapati sesuatu untuk dipegang, ia
menaruh tangan kanan di atas tangan kiri (Jawa: sedakep) atau
melepaskan kedua tangan. Tujuannya adalah agar khotib dapat
khusyuk dan tidak memain-mainkan kedua tangannya.
Setelah
khotib
selesai
dari
khutbah,
muadzin
mengumandangkan iqomat. Sambil iqomat dikumandangkan, khotib
segera turun dari mimbar untuk menuju mihrab (tempat sholat).

وﻳﻜﺮﻩ اﻻﻟﺘﻔﺎت ﰲ اﳋﻄﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻹﺷﺎرة ﺑﻴﺪﻩ أو ﻏﲑﻫﺎ ودق درج اﳌﻨﱪ ﰲ ﺻﻌﻮدﻩ
ﺑﻨﺤﻮ ﺳﻴﻒ أو رﺟﻠﻪ واﻟﺪﻋﺎء إذا اﻧﺘﻬﻰ إﱃ اﳌﺴﱰاح ﻗﺒﻞ ﺟﻠﻮﺳﻪ ﻋﻠﻴﻪ واﻟﻮﻗﻮف ﰲ ﻛﻞ

روي ﻋﻦ أﰉ ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ إذا ﻗﻠﺖ ﻟﺼﺎﺣﺒﻚ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ أﻧﺼﺖ واﻹﻣﺎم ﳜﻄﺐ ﻓﻘﺪ ﻟﻐﻮت
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ﻣﺮة وﻗﻔﺔ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻳﺪﻋﻮ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺒﺎﻟﻐﺔ اﻹﺳﺮاع ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﺧﻔﺾ اﻟﺼﻮت ﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻘﻮﱘ
Dimakruhkan bagi khotib beberapa perkara berikut:







Menolehkan wajah pada saat khutbah kedua atau berisyarat
dengan tangan atau selainnya.
Mengetukkan pedang/tongkat atau kakinya pada tanggatangga mimbar saat naik mimbar.
Berdoa ketika telah sampai di tangga mustaroh dan sebelum
duduk di atasnya.
Sedikit-sedikit berdiri sebentar sambil berdoa saat berdiri
tersebut.
Mempercepat bacaan khutbah kedua.
Memelankan suara pada saat khutbah.

Demikian ini disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Minhaj
Qowim.

]ﺧﺎﲤﺔ[ أﻓﱴ اﻟﺴﻴﺪ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ أن ﳜﻄﺐ ﰲ اﳉﻤﻌﺔ ﻏﲑ اﻹﻣﺎم
[KHOTIMAH]
Sayyid Muhammad Sholih berfatwa bahwa dimakruhkan bagi selain
imam untuk berkhutbah di kegiatan Jumatan.
B. Rukun-rukun Dua Khutbah Jumat

ً)ﻓﺼﻞ( ﰲ أرﻛﺎن اﳋﻄﺒﺘﲔ )أرﻛﺎن اﳋﻄﺒﺘﲔ ﲬﺴﺔ( أي إﲨﺎﻻً وإﻻ ﻓﻬﻲ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﺼﻴﻼ
ﻟﺘﻜﺮر اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷول ﻓﻴﻬﻤﺎ
Fasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun dua khutbah
Jumat.
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Secara global, rukun-rukun dua khutbah Jumat ada 5 (lima).
Adapun secara rinci, ada 8 (delapan) karena ada 3 rukun pertama
yang sama-sama dilakukan di khutbah pertama dan khutbah kedua.
1. Memuji Allah.

أﺣﺪﻫﺎ )ﲪﺪ اﷲ ﻓﻴﻬﻤﺎ( وﻳﺸﱰط ﻛﻮﻧﻪ ﺑﻠﻔﻆ اﷲ وﻟﻔﻆ ﲪﺪ ﻓﺘﺘﻌﲔ ﻣﺎدة اﳊﻤﺪ ﺑﺄي
ﺻﻴﻐﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺎﳊﻤﺪ ﷲ أو أﲪﺪ اﷲ أو أﻧﺎ ﺣﺎﻣﺪ ﷲ أو ﷲ اﳊﻤﺪ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﻏﲑ ﻣﺎدة
اﳊﻤﺪ ﻛﺎﻟﺸﻜﺮ وﻻﻳﻜﻔﻲ اﳊﻤﺪ ﻟﻠﺮﲪﻦ واﳋﺎﻟﻖ واﻟﻔﺮق أن ﻟﻠﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻘﻴﺔ
أﲰﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺻﻔﺎﺗﻪ ﻣﺰﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﻓﺈن ﻟﻪ اﻻﺧﺘﺼﺎص اﻟﺘﺎم ﺑﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ذﻛﺮﻩ
ﺳﺎﺋﺮ ﺻﻔﺎت اﻟﻜﻤﺎل ﲞﻼف ﺑﻘﻴﺔ أﲰﺎﺋﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﺻﻔﺎﺗﻪ
Rukun khutbah yang pertama adalah memuji Allah di dalam
khutbah pertama dan kedua. Dalam memuji Allah, disyaratkan
menggunakan lafadz ‘ ’اﷲdan lafadz ‘’ﲪَْﺪ.
Jadi, dalam memuji diwajibkan menggunakan lafadz yang
bercabang dari lafadz ‘’اﳊَﻤْﺪ, seperti ‘ِ( اﳊَ ْﻤ ُﺪ ﷲSegala pujian hanya milik
Allah)’, atau, ‘َ( أَﲪَْ ُﺪ اﷲAku memuji Allah)’, atau, ‘ِ( أَﻧَﺎ ﺣَﺎ ِﻣ ٌﺪ ﷲAku adalah
orang yang memuji Allah)’, atau, ‘( ﷲِ اﳊَ ْﻤ ُﺪHanya milik Allah-lah
segala pujian)’. Oleh karena itu, dalam memuji Allah tidak
dicukupkan dengan menggunakan lafadz yang selain dari cabangan
lafadz ‘’اﳊَﻤْﺪ, seperti lafadz ‘ ’اﻟ ُﺸﻜْﺮdan cabangannya semisal ‘ِ’اﻟ ُﺸ ْﻜُﺮ ﷲ.
Karena disyaratkan harus menggunakan lafadz ‘’اﷲ, tidak
cukup memuji Allah dengan berkata, ‘’اﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠﺮﱠﲪَْ ِﻦ, atau, ‘’اﳊَ ْﻤ ُﺪ ﻟِﻠْﺨَﺎﻟ ِِﻖ
karena di dalam lafadz ‘ ’اﷲdengan dinisbatkan pada nama-nama
Allah dan sifat-sifat-Nya terdapat keunggulan yang sempurna sebab
lafadz ‘ ’اﷲmemiliki keistimewaan sempurna sendiri. Ini terbukti,
ketika seseorang mengucapkan lafadz ‘’اﷲ, dari ucapannya tersebut
dapat dipahami sifat-sifat kesempurnaan Allah yang lain, berbeda
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dengan ketika mengucapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya
yang lain.
2. Bersholawat

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﻴﻬﻤﺎ( وﺗﺘﻌﲔ اﻟﺼﻼة ﻣﻦ ﻣﺎد ﺎ
ﻛﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ أو أﺻﻠﻲ أو ﻧﺼﻠﻲ أو أﻧﺎ ﻣﺼﻞ وﻻ ﻳﺘﻌﲔ ﻟﻔﻆ ﳏﻤﺪ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ
أﲪﺪ أو اﻟﻨﱯ اﳌﺎﺣﻲ أو اﳊﺎﺷﺮ أو ﳓﻮ ذﻟﻚ وﻻ ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻀﻤﲑ وإن ﺗﻘﺪم ﻟﻪ ﻣﺮﺟﻊ
Rukun khutbah yang kedua adalah bersholawat kepada
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama di khutbah pertama dan
kedua.
Dalam bersholawat, disyaratkan harus menggunakan lafadz
َﻼةُ ﻋَﻠَﻰ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ‘ ;’ dan cabangannya, sepertiاﻟﺼ ََﻼة‘
ﺻﻠﱢﻰ َﻋﻠَﻰ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ‘ ’, atau,اﻟﺼ َ
’,أُ َ
ﺼﻠﱢﻰ َﻋﻠَﻰ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ‘ atau,
ﺼ ﱟﻞ َﻋﻠَﻰ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ‘ ’, atau,ﻧُ َ
’.أَﻧَﺎ ُﻣ َ
’, tidak harus menggunakan lafadzﳏَُﻤﱠﺪ‘ Adapun dalam lafadz
ﺎﺣﻰ‘ ’, atau,أَﲪَْﺪ‘ tersebut, tetapi dicukupkan juga dengan lafadz
’,اﻟﻨﱠِﱯ اﻟْ َﻤ ِ
َْﺎﺷﺮ‘ atau,
’, atau yang lain. Tidak cukup kalau semisal lafadzاﻟﻨﱠِﱯ اﳊ ِ
’ didhomirkan meskipun ada marjik (lafadz yang dirujuki),ﳏَُﻤﱠﺪ‘
ﱠﻼةُ ﻋَﻠَﻴْ ِﻪ‘ semisal berkata
’.اﻟﺼ َ
3. Berwasiat

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )اﻟﻮﺻﻴﺔ( أي اﻷﻣﺮ )ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى ﻓﻴﻬﻤﺎ( ﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي واﻟﺘﻘﻮى ﻫﻲ اﻣﺘﺜﺎل أواﻣﺮ
اﷲ واﺟﺘﻨﺎب ﻧﻮاﻫﻴﻪ اﻧﺘﻬﻰ وﻳﻜﻔﻲ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ وأﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ
اﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﳎﺮد اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻏﺮورﻫﺎ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻌﻠﻮم
ﺣﱴ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻔﺎر وﻻ ﺗﺘﻌﲔ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺎد ﺎ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﻬﺎ ﳓﻮ أﻃﻴﻌﻮا اﷲ
وإﳕﺎ ﱂ ﻳﺘﻌﲔ ﻟﻔﻈﻬﺎ ﻷن اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻮﻋﻆ واﳊﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﻫﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻐﲑ
ﻟﻔﻈﻬﺎ
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Maksudnya, rukun khutbah yang ketiga adalah berwasiat
atau memerintah bertakwa di dalam khutbah pertama dan kedua.
Ziyadi berkata, “Pengertian takwa adalah mentaati perintahperintah Allah dan menjauhi larangan-larangan-Nya.”
Menurut Ibnu Hajar, dalam berwasiat takwa, khotib
dicukupkan dengan memerintah salah satu dari mentaati perintahperintah Allah atau menjauhi larangan-larangan-Nya. Jadi, ketika
khotib berwasiat takwa dengan berkata, “Marilah kita mentaati
perintah-perintah Allah,” atau ia berkata, “Jauhilah laranganlarangan Allah,” maka sudah mencukupi.
Adapun menurut Romli, diharuskan disertai dorongan
melakukan ketaatan.
Dalam berwasiat takwa, tidak cukup kalau khotib hanya
sekedar menakut-nakuti para pendengar dari dunia dan tipu dayanya
karena demikian ini juga maklum bagi kaum kafir.
Dalam berwasiat takwa, tidak disyaratkan menggunakan
lafadz ‘ ’اﻟ َﻮ ِﺻﻴﱠﺔdan cabangannya, tetapi cukup dengan menggunakan
lafadz yang mewakilinya, seperti, ‘َ( أَ ِﻃْﻴـﻌُﻮْا اﷲTaatlah kepada Allah!)’
Alasan mengapa tidak disyaratkan harus menggunakan
lafadz ‘ ’اﻟ َﻮ ِﺻﻴﱠﺔdan cabangannya adalah karena tujuan dari berwasiat
takwa adalah menasehati dan mendorong para pendengar untuk
melakukan ketaatan. Sementara itu, untuk menghasilkan tujuan ini
dapat dilakukan dengan menggunakan lafadz selain dari ‘ ’اﻟ َﻮ ِﺻﻴﱠﺔdan
cabangannya.
4. Membaca Ayat al-Quran

)و( راﺑﻌﻬﺎ )ﻗﺮاءة آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﰲ إﺣﺪاﳘﺎ( ﻟﻼﺗﺒﺎع أي آﻳﺔ ﻣﻔﻬﻤﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﰒ ﻧﻈﺮ
وإن ﻛﺎﻧﺖ آﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﳊﺼﲏ ﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي ﻛﺎﻧﺖ داﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻋﺪ أو وﻋﻴﺪ أو ﺣﻜﻢ
أو ﻗﺼﺔ وﻻ ﻳﺒﻌﺪ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺸﻄﺮ آﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻷﻧﻪ أوﱃ ﻣﻦ آﻳﺔ ﻗﺼﲑة وﻻ ﲡﺰىء آﻳﺔ ﲪﺪ
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ﺎت
ِ ض َو َﺟ َﻌ َﻞ اﻟﻈﱡﻠُ َﻤ
َ ات َو ْاﻷَْر
ِ أو وﻋﻆ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ اَﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﷲِ اﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠَ َﻖ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﻮ
َواﻟﻨﱡـ ْﻮَر إذ اﻟﺸﻲء اﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﻳﺆدي ﺑﻪ ﻓﺮﺿﺎن ﺑﻞ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﻂ وﻟﻮ أﺗﻰ ﺑﺂﻳﺎت ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ
اﻷرﻛﺎن ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺼﻼة ﻟﻌﺪم آﻳﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﱂ ﲡﺰىء ﻷ ﺎ ﻻ ﺗﺴﻤﻰ ﺧﻄﺒﺔ
اﻧﺘﻬﻰ
Rukun khutbah yang keempat adalah membaca satu ayat alQuran di salah satu dari dua khutbah karena ittibak, maksudnya,
membaca satu ayat yang memahamkan. Karena yang disyaratkan
adalah membaca, maka tidak cukup kalau khotib hanya melihat ayat
saja tanpa membaca, seperti yang dikatakan oleh Hisni.
Ziyadi berkata, “Satu ayat tersebut adalah ayat yang
menunjukkan pengertian janji Allah, atau ancaman-Nya, atau hukum,
atau kisah. Cukup juga dengan hanya membaca setengah dari satu
ayat yang panjang karena ini lebih utama daripada satu ayat utuh
yang pendek. Tidak cukup kalau ayat yang dibaca adalah ayat yang
mengandung pengertian memuji Allah atau menasehati para
pendengar untuk memuji-Nya, seperti khotib membaca Firman
Allah;

ﺎت َواﻟﻨﱡـ ْﻮَر
ِ ض َو َﺟ َﻌ َﻞ اﻟﻈﱡﻠُ َﻤ
َ ات َو ْاﻷَْر
ِ اَﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﷲِ اﻟﱠ ِﺬي َﺧﻠَ َﻖ اﻟ ﱠﺴ َﻤ َﻮ
Segala pujian hanya milik Allah yang telah menciptakan langit dan
bumi dan yang telah menjadikan kegelapan dan cahaya.4
dikarenakan satu perkara tidak bisa digunakan untuk melakukan dua
kefardhuan (rukun memuji Allah dan membaca ayat), melainkan
hanya dapat digunakan untuk melakukan satu kefardhuan. Apabila
khotib membaca beberapa ayat yang mencakup semua rukun khutbah
selain bersholawat atas Rasulullah dikarenakan tidak ada satu ayat
yang mencakup semuanya maka belum mencukupi sebab demikian
itu tidak bisa disebut sebagai khutbah.”

4

QS. Al-An’am: 1
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وﻳﺴﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاغ ﻗﺮاءة آﻳﺔ ﻣﻔﻬﻤﺔ أن ﻳﻘﺮأ ﺳﻮرة ق ﻛﻞ ﲨﻌﺔ ﺑﲔ ذﻟﻚ ﰲ ﻓﺘﺢ اﳌﻌﲔ
وﻋﺒﺎرة اﻟﺒﺎﺟﻮري وﻳﺴﻦ أن ﻳﻘﺮأ ﺳﻮرة ق ﻛﻞ ﲨﻌﺔ ﳋﱪ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺎن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠّﻢ ﻳﻘﺮأ ﺳﻮرة ق ﰲ ﻛﻞ ﲨﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﱪ وﻳﻜﻔﻲ ﰲ أﺻﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺮاءة ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻧﺘﻬﺖ
Setelah selesai membaca satu ayat yang memahamkan,
khotib disunahkan membaca Surat Qof di dalam khutbah Jumat.
Demikian ini dijelaskan dalam kitab Fathu al-Mu’in.5 Menurut
keterangan yang disampaikan oleh Bajuri, “Disunahkan khotib
membaca Surat Qof di setiap khutbah Jumat karena adanya hadis
yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama membaca Surat Qof di setiap Jumat di atas mimbar.
Adapun asal kesunahannya dapat diperoleh dengan membaca
beberapa ayat saja dari Surat Qof.”

ﻗﻮﻟﻪ ﰲ إﺣﺪاﳘﺎ اﻷوﱃ أن ﺗﻜﻮن اﻵﻳﺔ ﰲ اﳋﻄﺒﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻜﻮن ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺪﻋﺎء
ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ واﳌﺆﻣﻨﺎت ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻴﺤﺼﻞ اﻟﺘﻌﺎدل ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻜﻮن ﰲ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ
أرﺑﻌﺔ أرﻛﺎن وﻟﻮ ﱂ ﳛﺴﻦ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن وﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻦ ﳛﺴﻨﻪ ﻏﲑﻩ أﺗﻰ ﺑﺒﺪل اﻵﻳﺔ ﻣﻦ
ذﻛﺮ أو دﻋﺎء ﻓﺈن ﻋﺠﺰ وﻗﻒ ﺑﻘﺪرﻫﺎ
Pernyataan Mushonnif yang berbunyi, “Membaca satu ayat
al-Quran di salah satu dari dua khutbah,” maksudnya, yang lebih
utama adalah bahwa khotib membaca ayat al-Quran di khutbah
pertama agar ayat tersebut menjadi pembanding doa untuk mukminin
dan mukminat di khutbah kedua sehingga akan ada keseimbangan
antara masing-masing dari dua khutbah, maksudnya, masing-masing
khutbah akan menjadi memiliki 4 (empat) rukun. Apabila khotib
5

Maksudnya, Surat Qof tersebut adalah sebagai ganti dari satu ayat
yang memahamkan, bukan khotib membaca satu ayat memahamkan dan
setelah itu ia membaca Surat Qof.
)ﻗﻮﻟﻪ وﺗﺴﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاﻏﻬﺎ إﱁ( أي وﺗﺴﻦ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاغ اﳋﻄﺒﺔ ﻗﺮاءة ﺳﻮرة ق وﺻﻨﻴﻌﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ أن ﻗﺮاءة ق ﺗﺴﻦ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻵﻳﺔ
وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻫﻲ ﺑﺪل ﻋﻦ اﻵﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ع ش وﻋﺒﺎرة اﻟﺮوض وﺷﺮﺣﻪ وﻳﺴﺘﺤﺐ ﻗﺮاءة ق ﰲ اﳋﻄﺒﺔ اﻷوﱃ ﻟﻼﺗﺒﺎع
رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ وﻻﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع اﳌﻮاﻋﻆ ﻛﺬا ﰱ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
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tidak pandai membaca sedikit pun ayat al-Quran dan tidak ada orang
lain yang pandai membaca al-Quran selainnya, maka khotib
mengganti membaca ayat al-Quran dengan membaca dzikir atau doa.
Apabila khotib juga tidak mampu membaca dzikir atau doa maka ia
berdiri saja seukuran lamanya membaca ayat al-Quran.
5. Berdoa.

)و( ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ )اﻟﺪﻋﺎء( أي ﺑﺄﺧﺮوي )ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ واﳌﺆﻣﻨﺎت ﰲ اﻷﺧﲑة( أي ﰲ اﳋﻄﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً أو ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺑﻞ اﻷوﱃ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ وﻻ ﺑﺄس ﺑﺘﺨﺼﻴﺼﻪ ﺑﺎﻟﺴﺎﻣﻌﲔ ﻛﻘﻮﻟﻪ
رﲪﻜﻢ اﷲ وﻳﻜﻔﻲ اﻟﻠﻬﻢ أﺟﺮﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر إن ﻗﺼﺪ ﲣﺼﻴﺺ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻗﻮﻟﻪ
واﳌﺆﻣﻨﺎت اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻨﺔ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷرﻛﺎن ﻓﻠﻮ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﱂ ﻳﻜﻒ ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ
اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻧﺘﻬﻰ
Maksudnya, rukun khutbah yang kelima adalah berdoa
dengan doa kebaikan akhirat untuk para mukminin dan mukminat di
khutbah yang kedua, baik untuk mereka secara umum atau secara
khusus, tetapi yang lebih utama adalah dengan secara umum. Boleh
saja jika khotib mendoakan mereka secara khusus, artinya, mereka
yang didoakan hanyalah mereka yang mendengar khutbah (para
peserta Jumatan) semisal khotib berkata, ‘ُ( رَِﲪَ ُﻜ ُﻢ اﷲSemoga Allah
merahmati kalian)’. Dicukupkan khotib berdoa, ‘( اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ أ َِﺟ ْﺮﻧَﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِرYa
Allah. Selamatkanlah kami dari neraka.)’, jika ia memaksudkan kata
kami dengan para hadirin.
Syarqowi berkata, “Mengikutkan mukminat dalam berdoa
hukumnya sunah dan tidak termasuk salah satu rukun sehingga
apabila khotib berdoa hanya untuk mukminat (tanpa menyertakan
mukminin) maka belum mencukupi, berbeda apabila ia hanya berdoa
untuk mukminin maka sudah mencukupi.”
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ﲨْﻴ َﻊ ذُﻧـُ ْﻮِِ ْﻢ ﻟﻮﺟﻮب اﻋﺘﻘﺎد دﺧﻮل ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ
َِ ﲔ
َْ وﻻ ﳚﻮز اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﳉَِ ِﻤْﻴ ِﻊ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻤ
اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﻨﺎر وﻟﻮ واﺣﺪاً وﻣﺎ ذﻛﺮ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ﲞﻼف اﻏﻔﺮ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ذﻧﻮ ﻢ أو اﻏﻔﺮ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﲨﻴﻊ ذﻧﻮ ﻢ ﲝﺬف ﻟﻔﻆ ﲨﻴﻊ ﰲ أﺣﺪ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﱪاﻣﻠﺴﻲ
Tidak diperbolehkan berdoa dengan kalimat, “Ya Allah.
Ampunilah seluruh dosa dari seluruh kaum muslimin,” karena wajib
meyakini bahwa ada sebagian dari mukminin yang akan masuk ke
dalam neraka meskipun itu hanya satu orang saja, sedangkan kalimat
doa tersebut menafikan atau meniadakan keyakinan ini. Berbeda
dengan kalimat, “Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dari seluruh kaum
muslimin,” atau, “Ya Allah. Ampunilah seluruh dosa dari kaum
muslimin,” yakni, dengan membuang kata “seluruh” di salah satunya,
seperti keterangan yang dikatakan oleh Syabromalisi.

وأﻣﺎ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﺴﻠﻄﺎن ﲞﺼﻮﺻﻪ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻪ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﰲ وﺻﻔﻪ وﺧﺮوج ﻋﻦ
اﳊﺪ ﻛﺎﻟﻌﺎدل اﳌﻌﻄﻲ ﻛﻞ ذي ﺣﻖ ﺣﻘﻪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻈﻠﻢ ﻓﻬﺬا ﻣﻜﺮوﻩ إن ﱂ ﳜﺶ ﻣﻦ
ﺗﺮﻛﻪ ﺿﺮراً أو ﻓﺘﻨﺔ وإﻻ وﺟﺐ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻗﻴﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﻟﺒﻌﺾ وﻻ ﻳﺸﱰط ﰲ ﺧﻮف
اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻈﻦ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ أﺻﻠﻪ
Adapun mendoakan presiden secara khusus maka
diperbolehkan ketika tidak berlebihan dalam mensifati dan tidak
keluar dari batas sewajarnya, misalnya khotib berkata, “Presiden
yang adil yang memberikan hak kepada yang berhak serta yang
tidak berbuat dzalim,” maka doa semacam ini dimakruhkan jika
memang tidak kuatir akan timbulnya fitnah atau bahaya ketika tidak
didoakan semacam itu. Jika kuatir akan timbulnya demikian maka
diwajibkan berdoa semacam itu seperti dalam masalah sebagian
memenuhi hak sebagian yang lainnya. Dalam kekuatiran timbulnya
fitnah tidak disyaratkan harus ada sangkaan kuat atas timbulnya,
tetapi cukup merasa ada sangkaan atasnya.

وأﻣﺎ اﻟﺪﻋﺎء ﻷﺋﻤﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ووﻻة أﻣﻮرﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﺎﻟﺼﻼح واﳍﺪاﻳﺔ ﻓﺴﻨﺔ
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Adapun mendoakan kesalehan dan hidayah untuk para imam
muslimin (para tokoh muslimin) dan para pejabat pemerintahan,
hukumnya adalah sunah.

ﻗﺎل ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ وﻳﻜﺮﻩ ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﺣﺎﻟﺔ اﳋﻄﺒﺔ
Usman Suwaifi berkata, “Dimakruhkan
mengangkat kedua tangan saat berkhutbah.”

bagi

khotib

C. Syarat-syarat Dua Khutbah Jumat

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺷﺮوط اﳋﻄﺒﺘﲔ ﻟﻠﺠﻤﻌﺔ )ﺷﺮوط اﳋﻄﺒﺘﲔ ﻋﺸﺮة( ﺑﻞ أﻛﺜﺮ
Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat khutbah Jumat.
Syarat-syarat dua khutbah Jumat ada 10 (sepuluh), bahkan lebih.
1. Suci dari dua hadas

أﺣﺪﻫﺎ )اﻟﻄﻬﺎرة ﻋﻦ اﳊﺪﺛﲔ اﻷﺻﻐﺮ واﻷﻛﱪ( ﻓﻠﻮ أﺣﺪث ﰲ أﺛﻨﺎء اﳋﻄﺒﺔ اﺳﺘﺄﻧﻔﻬﺎ
وﺟﻮﺑﺎً وإن ﺳﺒﻘﻪ اﳊﺪث وﻗﺼﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ اﺳﺘﺨﻠﻒ ﻫﻮ أو اﻟﻘﻮم واﺣﺪاً ﻣﻦ
ًاﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺒﲏ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻷول ﻣﻦ اﳋﻄﺒﺔ ﻧﻌﻢ ﻻ ﳚﻮز اﻟﺒﻨﺎء ﰲ اﻹﻏﻤﺎء ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﻓﺈذا أﻏﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﻴﺐ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ اﳋﻄﺒﺘﲔ ﱂ ﳚﺰ اﻟﺒﻨﺎء ﻣﻨﻪ وﻻ ﻣﻦ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻟﺰوال
اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻴﻪ دون اﻷول أو أﺣﺪث ﺑﲔ اﳋﻄﺒﺘﲔ واﻟﺼﻼة وﺗﻄﻬﺮ ﻋﻦ ﻗﺮب ﱂ ﻳﻀﺮ
Maksudnya, khotib disyaratkan suci dari hadas kecil dan
besar. Apabila ia berhadas di tengah-tengah khutbah maka ia wajib
mengulanginya dari awal meskipun ia segera bersuci dan ukuran
waktu jeda hanya sebentar karena dua khutbah merupakan satu
ibadah secara utuh sehingga tidak bisa diteruskan dengan 2 kali
bersuci.6 Dikecualikan yaitu apabila khotib berhadas di tengah6

ﻷ ﻤﺎ ﻋﺒﺎدة واﺣﺪة ﻓﻼ ﺗﺆدى ﺑﻄﻬﺎرﺗﲔ ﻛﺎﻟﺼﻼة وﻣﻦ ﰒ ﻟﻮ أﺣﺪث ﺑﲔ اﳋﻄﺒﺔ واﻟﺼﻼة وﺗﻄﻬﺮ ﻋﻦ ﻗﺮب ﱂ ﻳﻀﺮ ﺷﺮح م
ر ﻛﺬا ﰱ ﲢﻔﺔ اﳊﺒﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﺷﺮح ﻟﻠﺨﻄﻴﺐ
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tengah khutbah, kemudian salah satu dari hadirin menggantikannya
sebagai khotib kedua, maka khotib kedua ini tidak perlu mengulangi
khutbah dari awal, tetapi ia cukup meneruskan apa yang telah
dilakukan oleh khotib pertama. Akan tetapi, khotib kedua tidak boleh
meneruskan apa yang telah dilakukan oleh khotib pertama jika
khotib pertama mengalami ayan sebelum menyelesaikan dua
khutbahnya.
Apabila khotib berhadas di antara dua khutbah dan sholat,
kemudian ia segera bersuci, maka tidak apa-apa, artinya, tidak
membatalkan dua khutbah.
2. Suci dari Najis

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )اﻟﻄﻬﺎرة ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﰲ اﻟﺜﻮب واﻟﺒﺪن واﳌﻜﺎن( وﻛﺬا ﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺎ وﻣﻨﻪ
ﺳﻴﻒ أو ﻋﻜﺎزة ﰲ أﺳﻔﻠﻬﺎ ﳒﺎﺳﺔ أو ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻗﺒﺾ ذﻟﻚ وﻻ ﻗﺒﺾ
ﺣﺮف ﻣﻨﱪ ﻋﻠﻴﻪ ﳒﺎﺳﺔ ﰲ ﳏﻞ آﺧﺮ وﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﻋﻈﻢ ﻋﺎج ﻣﻦ ﻋﻈﻢ اﻟﻔﻴﻞ
ﻓﺈن ﻗﺒﺾ ﺑﻴﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﻄﻠﺖ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً وإن ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﻨﻪ
ﻓﺈن ﻛﺎن ﻳﻨﺠﺮ ﲜﺮﻩ ﺑﻄﻠﺖ أﻳﻀﺎً وإﻻ ﻓﻼ
Maksudnya, syarat dua khutbah Jumat yang kedua adalah
bahwa khotib harus suci dari najis di pakaian, tubuh, dan tempat.
Begitu juga, sesuatu yang tersambung dengan pakaian, tubuh, dan
tempat harus suci dari najis, seperti pedang atau tongkat. Jadi,
apabila pedang atau tongkat yang dibawahnya terdapat najis atau
yang diletakkan di atas najis, maka khotib tidak boleh menggenggam
pedang atau tongkat tersebut. Khotib tidak boleh menggenggam sisi
mimbar yang di bagian selain sisi mimbar tersebut terdapat najis atau
di bagian mimbar tersebut terdapat ‘aj gading gajah. Oleh karena itu,
apabila khotib menggenggam tempat najis dengan tangannya maka
khutbahnya menjadi batal secara mutlak dan apabila ia
menggenggam tempat suci dari tempat najis maka jika tempat suci
ikut tertarik saat tempat najis ditarik maka khutbahnya menjadi batal
dan jika ia tidak tertarik maka khutbah tidak batal.
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]ﻓﺎﺋﺪة[ ﻗﺎل ﳏﻤﺪﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس واﻟﻌﺎج ﻋﻈﻢ اﻟﻔﻴﻞ وﻣﻦ ﺧﻮاﺻﻪ أﻧﻪ إن ﲞﺮ ﺑﻪ
اﻟﺰرع أو اﻟﺸﺠﺮ ﱂ ﻳﻘﺮﺑﻪ دود وﺷﺎرﺑﺘﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم درﳘﺎن ﲟﺎء وﻋﺴﻞ إن ﺟﻮﻣﻌﺖ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻌﺔ
أﻳﺎم ﺣﺒﻠﺖ اﻧﺘﻬﻰ وﻗﺎل أﲪﺪ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ﰲ اﳌﺼﺒﺎح اﳌﻨﲑ واﻟﻌﺎج أﻧﻴﺎب اﻟﻔﻴﻠﺔ ﻗﺎل اﻟﻠﻴﺚ
وﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻏﲑ اﻟﻨﺎب ﻋﺎﺟﺎً واﻟﻌﺎج ﻇﻬﺮ اﻟﺴﻠﺤﻔﺎة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻋﻠﻴﻪ ﳛﻤﻞ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻟﻔﺎﻃﻤﺔ
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻮار ﻣﻦ ﻋﺎج وﻻ ﳚﻮز ﲪﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻴﺎب اﻟﻔﻴﻠﺔ ﻷن أﻧﻴﺎ ﺎ ﻣﻴﺘﺔ ﲞﻼف
اﻟﺴﻠﺤﻔﺎة واﳊﺪﻳﺚ ﺣﺠﺔ ﳌﻦ ﻳﻘﻮل ﺑﺎﻟﻄﻬﺎرة اﻧﺘﻬﻰ
[FAEDAH]
Muhammad bin Yakqub berkata di dalam al-Qomus, “’Aj
atau ‘ ’اﻟ َﻌﺎجadalah tulang gajah. Termasuk keistimewaan ‘aj adalah
bahwa apabila tanaman atau pohon diasapi dengan asap ‘aj maka ulat
tidak akan mendekati tanaman atau pohon tersebut. Perempuan yang
mengkonsumsi ‘aj seukuran 2 dirham setiap hari dengan dicampur
air atau madu, ketika ia dijimak setelah tujuh hari, ia akan hamil.”
Ahmad al-Fuyumi berkata dalam al-Misbah al-Munir, “’Aj
atau ‘ ’اﻟ َﻌﺎجberarti gading gajah betina.”
Al-Lais berkata, “Selain taring (gading) gajah tidak disebut
dengan ‘aj. Arti lain dari ‘aj adalah (kulit) punggung buaya.”
Berdasarkan perkataan al-Lais ini, hadis yang mengatakan bahwa
Fatimah rodhiallahu ‘anha mengenakan gelang-gelang yang terbuat
dari ‘aj, maksudnya adalah ‘aj yang berarti kulit punggung buaya,
bukan gading gajah karena gading gajah dihukumi sebagai bangkai,
berbeda dengan kulit punggung buaya (yang bisa suci dengan
disamak). Hadis tersebut merupakan hujjah atau dalil yang
dipedomani oleh ulama yang mengatakan tentang kesucian ‘aj.
3. Menutup Aurat

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )ﺳﱰ اﻟﻌﻮرة( أي ﰲ ﺣﻖ اﳋﻄﻴﺐ ﻻ ﰲ ﺣﻖ ﺳﺎﻣﻌﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﺳﱰﻫﻢ وﻛﺬا
ﻃﻬﺮﻫﻢ وﻻ ﻛﻮ ﻢ ﲟﺤﻞ اﻟﺼﻼة وﻻ ﻓﻬﻤﻬﻢ ﳌﺎ ﲰﻌﻮﻩ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺰﻳﺎدي ﻋﻦ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
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وﻻ ﻳﺸﱰط أﻳﻀﺎً ﻧﻴﺔ اﳋﻄﺒﺔ ﻗﺎل اﻟﺒﺎﺟﻮري وإﳕﺎ اﺷﱰط ذﻟﻚ ﰲ ﺣﻖ اﳋﻄﻴﺐ ﻷن
اﳋﻄﺒﺘﲔ ﲟﻨﺰﻟﺔ رﻛﻌﺘﲔ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ وﻫﻮ ﻣﺘﻠﺒﺲ ﺑﻔﻌﻠﻬﻤﺎ ﲞﻼف اﻟﺴﺎﻣﻌﲔ واﻟﻈﺎﻫﺮ ﺻﺤﺔ
ﺧﻄﺒﺔ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ اﻟﺴﱰة دون اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﻃﻬﺮ اﳊﺪث واﳋﺒﺚ
Maksudnya, syarat dua khutbah Jumat yang ketiga adalah
menurut aurat. Perlu diketahui bahwa menutup aurat disini
disyaratkan atas khotib, bukan para pendengar khutbah karena
mereka tidak disyaratkan menutupnya.
Selain itu, para pendengar khutbah tidak disyaratkan harus
suci (dari hadas dan najis). Mereka tidak disyaratkan harus berada di
tempat sholat saat khotib berkhutbah. Mereka tidak disyaratkan harus
paham atas khutbah yang mereka dengar. Demikian ini dikutip oleh
Ziyadi dari Ibnu Hajar. Mereka tidak disyaratkan niat khutbah.
Bajuri berkata, “Niat khutbah hanya disyaratkan atas khotib karena
dua khutbah menduduki dua rakaat sebagaimana menurut pendapat
yang dikatakan. Oleh karena ini, ketika khotib berkhutbah maka
seolah-olah ia sedang melakukan dua rakaat. Berbeda dengan para
pendengar khutbah, mereka tidak dianggap sebagai seolah-olah
sedang melakukan dua rakaat. Menurut dzohir, khutbah yang
dilakukan oleh khotib yang tidak mampu menutup aurat tetap
dihukumi sah, sedangkan khutbah yang dilakukan oleh khotib yang
tidak mampu suci dari hadas dan najis tidak dihukumi sah.”
4. Berdiri

ً)و( راﺑﻌﻬﺎ )اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدر( ﻗﺎل اﻟﺮاﻓﻌﻲ وﻗﺪ ﻋﺪوا اﻟﻘﻴﺎم ﻫﻨﺎ ﺷﺮﻃﺎً وﰲ اﻟﺼﻼة رﻛﻨﺎ
وﻗﺎل إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ ﻻ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻋﺪﻩ رﻛﻨﺎً ﰲ ﻣﻮﺿﻊ وﺷﺮﻃﺎً ﰲ آﺧﺮ وﻓﺮق ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄن
اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻘﻴﺎم اﻟﺼﻼة وﻗﻌﻮدﻫﺎ اﳋﺪﻣﺔ ﻓﻌﺪا رﻛﻨﲔ ﻓﻴﻬﺎ واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﳋﻄﺒﺔ اﻟﻮﻋﻆ ﻻ
اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺎن ﺑﺎﻟﺸﺮط أﺷﺒﻪ ذﻛﺮﻩ اﻟﺰﻳﺎدي
Syarat dua khutbah Jumat yang keempat adalah berdiri bagi
khotib yang mampu.
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Rofii berkata, “Sesungguhnya para ulama menyebut berdiri
dalam pembahasan dua khutbah Jumat sebagai syarat dan dalam
sholat sebagai rukun.”
Imam Haromain berkata, “Tidak ada larangan menyebut
berdiri sebagai rukun di satu tempat dan sebagai syarat di tempat
lain.”
Sebagian ulama menjelaskan perbedaan ini dengan
perkataannya, “Tujuan berdiri dan duduk dalam sholat adalah
sebagai bentuk khidmat (mengabdikan diri kepada Allah) sehingga
keduanya disebut sebagai dua rukun dalam sholat. Sedangkan tujuan
pokok dari khutbah adalah menasehati, bukan berdiri untuk
menasehati, sehingga menyebut berdiri sebagai syarat dalam khutbah
adalah yang lebih dibenarkan.” Demikian ini disebutkan oleh Ziyadi.
5. Duduk antara Dua Khutbah

)و( ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ )اﳉﻠﻮس ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻮق ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﻟﺼﻼة( واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻔﻮﻗﻴﺔ ﻫﻨﺎ اﻻرﺗﻘﺎء
واﻟﻮﺻﻮل ﺑﺄن ﻳﺼﻞ اﳉﻠﻮس ﺑﲔ اﳋﻄﺒﺘﲔ إﱃ ﻗﺪر اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة وﻟﻴﺲ اﳌﺮاد
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄن ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻃﻮﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﱰط اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﻞ اﻟﺬي
ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ أﺻﻞ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻘﻂ
Syarat dua khutbah Jumat yang kelima adalah bahwa khotib
duduk di antara dua khutbah dengan duduk yang melebihi
tumakninah dalam sholat.
Pengertian pernyataan duduk yang melebihi tumakninah
dalam sholat adalah irtiqok dan wushul, artinya, khotib sampai pada
posisi duduk di antara dua khutbah hingga seukuran lamanya
tumakninah dalam sholat. Jadi, yang dimaksud dengan pernyataan
tersebut bukan khotib duduk di antara dua khutbah dengan duduk
yang lamanya melebihi lamanya tumakninah dalam sholat karena di
dalam duduk disini tidak disyaratkan demikian ini, tetapi yang
disyaratkan adalah asal tumakninah itu saja.
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ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي وأﻗﻞ اﳉﻠﻮس أن ﻳﻜﻮن ﺑﻘﺪر اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻛﻤﺎ ﰲ اﳉﻠﻮس ﺑﲔ
اﻟﺴﺠﺪﺗﲔ وﻳﺴﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻘﺪر ﺳﻮرة اﻹﺧﻼص وأن ﻳﻘﺮأﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻠﻮ ﺗﺮك اﳉﻠﻮس ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ًﺣﺴﺒﺘﺎ واﺣﺪة ﻓﻴﺠﻠﺲ وﻳﺄﰐ ﲞﻄﺒﺔ أﺧﺮى وﻣﻦ ﺧﻄﺐ ﻗﺎﻋﺪاً ﻟﻌﺬر ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺟﻮﺑﺎ
ﺑﺴﻜﺘﺔ ﻓﻮق ﺳﻜﺘﺔ اﻟﺘﻨﻔﺲ واﻟﻌﻲ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻌﲔ أي اﻟﺘﻌﺐ أي زاﺋﺪة ﻋﻠﻴﻬﺎ
Syarqowi berkata, “Minimal duduk di antara dua khutbah
Jumat adalah sekiranya duduk tersebut seukuran dengan tumakninah
dalam sholat sebagaimana duduk di antara dua sujud. Disunahkan
bahwa khotib duduk di antara dua khutbah Jumat seukuran lamanya
membaca Surat al-Ikhlas dan khotib disunahkan membacanya saat
duduk tersebut. Apabila khotib tidak duduk di antara dua khutbah
maka dua khutbah yang telah ia lakukan dianggap sebagai satu
khutbah sehingga ia wajib duduk dan melakukan khutbah lagi
sebagai khutbah kedua. Barang siapa berkhutbah Jumat dengan
posisi duduk karena udzur, ia wajib memisah antara dua khutbah-nya
dengan diam yang lamanya melebihi diam karena bernafas. Lafadz
‘ ’اﻟﻌﻲdengan kasroh pada huruf /ع/ berarti payah (capek), maksudnya,
yang melebihi lamanya diam karena bernafas.”

ﻗﺎل اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ وﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺐ ﻗﺎﺋﻤﺎً وﱂ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﳉﻠﻮس أو ﺧﻄﺐ ﻣﻀﻄﺠﻌﺎً ﻓﻴﻔﺼﻞ
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺴﻜﺘﺔ واﻷوﱃ ﻟﻠﻌﺎﺟﺰ اﻻﺳﺘﻨﺎﺑﺔ ﻓﻠﻮ ﺗﺮك اﳉﻠﻮس ﱂ ﺗﺼﺢ ﺧﻄﺒﺘﻪ إذ اﻟﺸﺮوط
ﻳﻀﺮ اﻹﺧﻼل ﺎ وﻟﻮ ﻣﻊ اﻟﺴﻬﻮ اﻩ
Suwafi berkata, “Sama dengan khotib yang berkhutbah
dengan posisi duduk karena udzur adalah khotib yang berkhutbah
dengan posisi berdiri dan ia tidak mampu duduk atau khotib yang
berkhutbah dengan posisi tidur miring, maka masing-masing
memisah antara dua khutbah dengan diam. Sikap yang lebih utama
bagi khotib yang tidak mampu duduk adalah mencari orang lain agar
menggantikannya berkhutbah. Apabila khotib tidak duduk maka
khutbahnya tidak sah karena yang namanya syarat akan menjadi
batal sebab tidak terlaksana meskipun dikarenakan lupa.”
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6. Muwalah antara Dua Khutbah

)و( ﺳﺎدﺳﻬﺎ )اﳌﻮاﻻة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ( أي ﺑﲔ اﳋﻄﺒﺘﲔ
Syarat dua khutbah Jumat yang keenam adalah muwalah
(berturut-turut) antara dua khutbah.
7. Muwalah antara Dua Khutbah dan Sholat

)و( ﺳﺎﺑﻌﻬﺎ )اﳌﻮاﻻة ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﺑﲔ اﻟﺼﻼة( أي وﺑﲔ أرﻛﺎن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄن ﻻ ﻳﻄﻮل ﻓﺼﻞ
ﻋﺮﻓﺎً ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺜﻼﺛﺔ وﺿﺒﻂ ﻃﻮﻟﻪ ﺑﻘﺪر رﻛﻌﺘﲔ ﺑﺄﺧﻒ ﳑﻜﻦ ﻓﺈن ﻧﻘﺺ ﻋﻦ ذﻟﻚ
ﱂ ﻳﻀﺮ وﻻ ﻳﻀﺮ ﲣﻠﻞ اﻟﻮﻋﻆ ﺑﲔ أرﻛﺎ ﻤﺎ وإن ﻃﺎل وﻛﺬا ﻗﺮاءة وإن ﻃﺎﻟﺖ ﺣﻴﺚ
ﺗﻀﻤﻨﺖ وﻋﻈﺎً ﺧﻼﻓﺎً ﳌﻦ أﻃﻠﻖ اﻟﻘﻄﻊ ﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻏﻔﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
ﻛﺎن ﻳﻘﺮأ ﰲ ﺧﻄﺒﺘﻪ ق أﻓﺎدﻩ اﻟﺒﺎﺟﻮري
Maksudnya, syarat dua khutbah yang ketujuh adalah
muwalah (berturut-turut) antara dua khutbah dan sholat. Selain itu,
disyaratkan juga muwalah di antara rukun-rukun dua khutbah.
Pengertian muwalah disini adalah sekira khotib tidak memisah di
tiga tempat ini dengan selang waktu yang lama menurut ‘urf. Lama
disini adalah seukuran lamanya melakukan dua rakaat yang paling
ringan dan yang telah mencukupi. Jika khotib memisah antara tiga
tempat, yakni rukun-rukun, dua khutbah, dan sholat, dengan selang
waktu yang lamanya kurang dari lamanya dua rakaat tersebut maka
khutbah tetap dihukumi sah. Diperbolehkan menyela-nyelakan
nasehat di antara rukun-rukun dua khutbah meskipun nasehat
tersebut berlangsung lama. Begitu juga, diperbolehkan menyelanyelakan bacaan ayat al-Quran di antara rukun-rukun dua khutbah
meskipun bacaan tersebut berlangsung lama dengan catatan bahwa
ayat yang dibaca itu mengandung nasehat. Berbeda dengan pendapat
sebagian ulama yang menyatakan bahwa rukun-rukun dua khutbah
menjadi terputus sebab bacaan ayat al-Quran tersebut. Mungkin ia
lupa kalau Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama pernah
membaca Surat Qof dalam khutbahnya. Demikian ini difaedahkan
oleh Bajuri.
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ﻗﺎل اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ ﻓﻠﻮ ﻋﻠﻢ ﺗﺮك رﻛﻦ وﱂ ﻳﺪر ﻫﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ اﻷوﱃ أو اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻞ ﳚﺐ إﻋﺎد ﻤﺎ
أم إﻋﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ؟ ﻓﻴﻪ ﻧﻈﺮ واﻷﻗﺮب أن ﳚﻠﺲ ﰒ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﳋﻄﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻﺣﺘﻤﺎل أن
ﻳﻜﻮن اﳌﱰوك ﻣﻦ اﻷوﱃ ﻓﻴﻜﻮن ﺟﻠﻮﺳﻬﺎ ﻟﻐﻮاً ﻓﺘﻜﻤﻞ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﳚﻌﻞ ﳎﻤﻮﻋﻬﻤﺎ ﺧﻄﺒﺔ
 وﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﻛﻮن اﳌﱰوك ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺎﳉﻠﻮس ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻ،أوﱃ ﻓﻴﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻳﺄﰐ ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻳﻀﺮ ﻷن ﻏﺎﻳﺘﻪ أﻧﻪ ﺟﻠﻮس ﺑﻌﺪ اﳋﻄﺒﺔ وﻫﻮ ﻻ ﻳﻀﺮ ﻣﺎ ﻳﺄﰐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﳌﺎ أﺗﻰ ﻣﻦ
 أﻣﺎ ﻟﻮ ﺷﻚ ﰲ ﺗﺮك اﻟﺮﻛﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﳋﻄﺒﺔ ﱂ،اﳋﻄﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﺳﺘﺒﺪال ﳌﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﻣﻨﻬﺎ
ﻳﺆﺛﺮ ﻛﺎﻟﺸﻚ ﰲ ﺗﺮك رﻛﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة
Suwaifi berkata, “Apabila khotib mengetahui kalau dirinya
telah meninggalkan satu rukun tertentu, tetapi ia tidak tahu apakah
rukun yang ditinggalkannya itu ada di khutbah pertama atau kedua,
maka apakah diwajibkan atas khotib mengulangi dua khutbahnya
atau hanya mengulangi khutbah baru keduanya saja? Jawaban dari
permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat, tetapi yang aqrob
(lebih mendekati kebenaran) adalah bahwa yang harus dilakukan
oleh khotib adalah duduk, kemudian ia melakukan khutbah baru
kedua, karena adanya kemungkinan bahwa;




Mungkin rukun yang ditinggalkannya itu ada di khutbah
pertama sehingga duduk awalnya tidak dianggap dan
khutbah pertama terselesaikan dengan khotib melakukan
khutbah baru kedua, jadi khutbah pertama dan kedua yang
awal dihitung sebagai satu khutbah, kemudian ia duduk, lalu
ia berkhutbah baru kedua.
Mungkin rukun yang ditinggalkannya itu ada di khutbah
kedua sehingga duduk baru setelahnya tidak apa-apa karena
intinya duduk barunya tersebut dilakukan setelah khutbah.
Lagi pula, apa yang khotib akan lakukan setelah mengulangi
duduk dihukumi boleh sebab ia telah melakukan rukunrukun khutbah kedua yang awal dan ia mengganti rukun
yang ia tinggalkan dari khutbah kedua dengan rukun baru
dari khutbah baru kedua.
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Apabila khotib setelah ia selesai dari dua khutbah ragu tentang
apakah ia telah meninggalkan rukun tertentu dalam dua khutbahnya
maka keraguan tersebut tidak berpengaruh, artinya, dua khutbah
sebelumnya tetap dihukumi sah, sebagaimana ketika ia telah
menyelesaikan sholat, kemudian ia ragu apakah ia telah
meninggalkan rukun tertentu dalam sholat atau tidak, maka sholatnya
tetap dihukumi sah.”
8. Berbahasa Arab

)و( ﺛﺎﻣﻨﻬﺎ )أن ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( أي أن ﺗﻜﻮن أرﻛﺎن اﳋﻄﺒﺘﲔ ﺑﻜﻼم اﻟﻌﺮب وإن ﻛﺎن
اﻟﻘﻮم ﻋﺠﻤﺎً ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮ ﺎ ﻷ ﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن أﻧﻪ ﻳﻌﻈﻬﻢ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ أي ﰲ ﻏﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة
ﻓﺎﳌﺪار ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ أﻧﻪ واﻋﻆ وإن ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻣﺎ ﻳﻌﻈﻬﻢ ﺑﻪ وﳚﺐ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ واﺣﺪ
ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺈن ﱂ ﻳﺘﻌﻠﻢ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أﲦﻮا ﻛﻠﻬﻢ وﻻ ﺗﺼﺢ ﺧﻄﺒﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﺼﻠﻮن
ﻇﻬﺮاً ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﻊ إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ
Syarat khutbah Jumat yang kesembilan adalah bahwa dua
khutbah Jumat disampaikan khotib dengan menggunakan Bahasa
Arab meskipun peserta Jumatan bukan kaum yang berbahasa Arab
yang tidak memahami khutbah yang disampaikan. Ini dikarenakan
oleh keadaan bahwa mereka tahu kalau khotib sedang menasehati
mereka secara global, maksudnya selain dalam contoh ini. Jadi,
patokan hukum disini terbatas pada rasa tahu dari para peserta
Jumatan yang berdasarkan qorinah atau indikator bahwa khotib
sedang menasehati mereka meskipun mereka tidak mengetahui
nasehat apa yang disampaikan kepada mereka.
Salah satu dari mereka diwajibkan belajar Bahasa Arab.
Apabila tidak ada seorang pun dari mereka mempelajarinya maka
mereka semua berdosa dan khutbah Jumat yang mereka lakukan
dihukumi tidak sah sebelum belajar terlebih dahulu sehingga mereka
wajib sholat Dzuhur, bukan sholat Jumat. Semua ini, maksudnya
hukum dosa karena tidak ada seorang pun dari mereka yang belajar
Bahasa Arab, hukum khutbah mereka tidak sah, dan hukum wajib
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mendirikan sholat Dzuhur, terbatas pada keadaan masih adanya
kesempatan dan kemungkinan untuk belajar Bahasa Arab.

ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻓﺈن ﱂ ﳝﻜﻦ ﺧﻄﺐ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄي ﻟﻐﺔ ﺷﺎء ﺑﺸﺮط أن ﻳﻔﻬﻢ اﳊﺎﺿﺮون
ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﲞﻼف اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺸﱰط ﻓﻬﻤﻬﻢ إﻳﺎﻫﺎ ﻷ ﺎ أﺻﻞ وﻏﲑﻫﺎ ﺑﺪل
Syarqowi mengatakan bahwa apabila tidak memungkinkan
belajar Bahasa Arab maka salah satu dari mereka berkhutbah dengan
bahasa yang ia kehendaki, tetapi dengan syarat bahwa bahasa yang ia
gunakan tersebut benar-benar dimengerti dan dipahami oleh para
peserta Jumatan, sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat
muktamad. Berbeda dengan Bahasa Arab, artinya, para peserta
Jumatan tidak disyaratkan paham khutbah yang berbahasa Arab
karena Bahasa Arab disini adalah hukum asal kewajiban sedangkan
bahasa selainnya hanya sebagai ganti darinya.

وﻗﺎل اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ ﻓﺈن ﱂ ﳝﻜﻦ أي اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﻄﺐ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ وإن ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻪ
اﳊﺎﺿﺮون ﺑﺄن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻟﻐﺎ ﻢ وﻇﺎﻫﺮﻩ وإن أﺣﺴﻦ ﻣﺎ أﺣﺴﻨﻪ اﻟﻘﻮم ﻓﻼ ﻳﺘﻌﲔ أن ﳜﻄﺐ
ﺑﻪ ﻓﺈن ﱂ ﳛﺴﻦ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﱰﲨﺔ ﻓﻼ ﲨﻌﺔ ﳍﻢ ﻻﻧﺘﻔﺎء ﺷﺮﻃﻬﺎ
Suwaifi mengatakan bahwa apabila tidak ada kesempatan
atau tidak memungkinkan belajar Bahasa Arab maka salah satu dari
mereka berkhutbah dengan bahasanya sendiri meskipun para peserta
Jumatan tidak memahami bahasanya itu dikarenakan semisal bahasa
mereka tidak sama dengan bahasanya, sekalipun ia mampu
menggunakan bahasa mereka secara baik. Jadi, ia tidak diwajibkan
berkhutbah dengan menggunakan bahasa para peserta Jumatan.
Apabila tidak ada seorang pun dari mereka pandai
menerjemahkan khutbah berbahasa Arab ke bahasa yang ia
kehendaki maka mereka semua tidak diwajibkan mendirikan sholat
Jumat karena tidak terpenuhinya syarat Jumat.
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وﻗﺎل أﻳﻀﺎً ﻧﻘﻼً ﻋﻦ اﻟﱪﻣﺎوي وﳏﻞ اﺷﱰاط ﻛﻮن أرﻛﺎن اﳋﻄﺒﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إن ﻛﺎن ﰲ اﻟﻘﻮم
ﻋﺮﰊ وإﻻ ﻛﻔﻰ ﻛﻮ ﻤﺎ ﺑﺎﻟﻌﺠﻤﻴﺔ إﻻ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺎﻟﻔﺎﲢﺔ أي ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
Suwaifi juga berkata dengan mengutip dari Barmawi bahwa
disyaratkannya berbahasa Arab dalam rukun-rukun khutbah adalah
ketika ada seorang ‘arabi (yang berbahasa Arab) di antara mereka.
Jika tidak ada satu ‘arabi pun maka dua khutbah Jumat cukup
dilakukan dengan menggunakan bahasa lain, kecuali dalam rukun
membaca ayat al-Quran, maka diwajibkan menggunakan Bahasa
Arab, sebagaimana diwajibkan menggunakan Bahasa Arab dalam
membaca al-Fatihah di dalam sholat dan tidak boleh
menerjemahkannya ke bahasa lain.
9. Khotib Memperdengarkan Dua Khutbah kepada 40
Peserta Jumatan

)و( ﺗﺎﺳﻌﻬﺎ )أن ﻳﺴﻤﻌﻬﻤﺎ أرﺑﻌﲔ( أي أن ﻳﺴﻤﻊ اﳋﻄﻴﺐ أرﻛﺎن اﳋﻄﺒﺘﲔ ﻟﻸرﺑﻌﲔ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻨﻌﻘﺪ ﻢ اﳉﻤﻌﺔ وﻣﻨﻬﻢ اﻹﻣﺎم أي ﳚﺐ اﻹﲰﺎع ﻣﻦ اﳋﻄﻴﺐ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺑﺄن ﻳﺮﻓﻊ
ﺻﻮﺗﻪ ﺣﱴ ﻳﺴﻤﻌﻪ اﳉﺎﻟﺴﻮن أﻣﺎ اﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ اﳉﺎﻟﺴﲔ ﻓﻴﺠﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮة ﺑﺄن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﲝﻴﺚ
ﻟﻮ أﺻﻐﻮا ﻟﺴﻤﻌﻮا ﻓﻼ ﻳﻀﺮ ﳓﻮ ﻟﻐﻂ ﲞﻼف اﻟﺼﻤﻢ واﻟﺒﻌﺪ واﻟﻨﻮم اﻟﺜﻘﻴﻞ وﻟﻮ ﻟﺒﻌﻀﻬﻢ ﻻ
ﳎﺮد اﻟﻨﻌﺎس ﻓﻼ ﻳﻀﺮ ﻧﻌﻢ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺻﻤﻢ اﻹﻣﺎم ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﻳﻘﻮل وإن ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻤﺎ
ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي
Maksudnya, khotib harus memperdengarkan dua khutbahnya kepada 40 peserta Jumatan, yaitu para peserta yang dengan
mereka, sholat Jumat dihukumi menjadi sah.
Termasuk dari mereka adalah imam, artinya, apabila khotib
yang juga berperan sebagai imam terhitung termasuk 40 maka khotib
tersebut wajib memperdengarkan khutbah-nya kepada dirinya sendiri
secara nyata, sekiranya ia mengeraskan suaranya sampai para peserta
lain dapat mendengarnya. Adapun mendengar yang dialami oleh para
peserta tidak diwajibkan secara nyata-nyata mendengar, tetapi hanya
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secara quwwah, yakni sekiranya apabila mereka mau fokus maka
mereka dapat mendengar. Oleh karena ini, apabila ada keramaian
yang mencegah mereka dari mendengar khutbah maka tidak
membatalkan khutbah. Berbeda dengan tuli, jauh, tidur berat,
meskipun hanya dialami oleh sebagian dari 40 peserta maka khutbah
dihukumi tidak sah. Adapun ngantuk, maka tidak membatalkan
khutbah.
Syarqowi berkata, “Apabila imam yang berperan khotib itu
tuli maka tidak membatalkan khutbah karena ia mengetahui apa yang
ia katakan meskipun ia tidak mendengarnya.” (Ini berlaku saat imam
yang berperan khotib tersebut tidak termasuk hitungan 40. Wallahu
a’lam.)

وﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي وﻳﻌﺘﱪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮوي واﻟﺮاﻓﻌﻲ وﻏﲑﳘﺎ إﲰﺎﻋﻬﻢ ﳍﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻻ
ﺑﺎﻟﻘﻮة ﻓﻼ ﲡﺐ اﳉﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﲔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺻﻢ وﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻟﻐﻂ ﳝﻨﻊ ﲰﺎع رﻛﻦ
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻧﺘﻬﻰ
Ziyadi berkata, “Hukum sebenarnya adalah apa yang telah
dinyatakan oleh pendapat asoh menurut Nawawi, Rofii, dan lainnya,
yaitu khotib wajib secara nyata memperdengarkan khutbah kepada
para peserta Jumatan, bukan secara quwwah, sehingga sholat Jumat
tidak diwajibkan atas kaum yang sebagian warga mereka ada yang
tuli dan sholat Jumat menjadi tidak sah sebab adanya keramaian yang
mencegah mereka dari mendengar salah satu rukun khutbah,
sebagaimana menurut pendapat muktamad.”

وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻷﺟﻬﻮري أﻧﻪ ﻳﺸﱰط ﲰﺎع اﻷرﻛﺎن ﰲ آن واﺣﺪ ﻷن اﳌﻘﺼﻮد ﻇﻬﻮر اﻟﺸﻌﺎر
وﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﺑﺄرﺑﻌﲔ ﰲ آن واﺣﺪ وﺑﺬﻟﻚ أﻓﱴ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﻓﻠﻮ ﲰﻊ اﻷرﻛﺎن ﻋﺸﺮون
ﻣﺜﻼً وذﻫﺒﻮا ﻓﺠﺎء ﻋﺸﺮون ﻓﺄﻋﺎد ﳍﻢ اﻷرﻛﺎن ﰒ ﺣﻀﺮ ﻣﻦ ﲰﻊ أوﻻً ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ وﺳﻦ ﳌﻦ
ﲰﻊ اﳋﻄﺒﺔ ﺳﻜﻮت ﻣﻊ إﺻﻐﺎء
Dikutip dari Ajhuri bahwa 40 peserta Jumatan disyaratkan
mendengar rukun-rukun khutbah secara bersamaan dalam satu waktu
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karena tujuannya adalah dzuhur syiar (memperlihatkan syiar),
sedangkan tujuan ini tidak dapat dihasilkan kecuali dengan 40
peserta dalam satu waktu.
Oleh karena ini, Syaikhul Islam berfatwa bahwa apabila 20
peserta pertama mendengar rukun-rukun khutbah, kemudian mereka
pergi, setelah itu 20 peserta kedua datang dan imam mengulangi
memperdengarkan rukun-rukun khutbah kepada 20 peserta kedua ini,
lalu 20 peserta pertama datang lagi, maka khutbah belum mencukupi
mereka.
Disunahkan bagi peserta pendengar khutbah untuk diam
sambil memperhatikan.

ﻗﺎل اﻟﺮﲪﺎﱐ وﻳﻜﺮﻩ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ ﺣﺎل اﳋﻄﺒﺔ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻸﺋﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻟﻮا
إﻧﻪ ﳛﺮم وﲪﻠﻨﺎ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺪب وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وإذا ﻗﺮىء اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﻮا ﻟﻪ وأﻧﺼﺘﻮا
ﻓﺈ ﺎ ﻧﺰﻟﺖ ﰲ اﳋﻄﺒﺔ وﲰﻴﺖ ﻗﺮآﻧﺎً ﻻﺷﺘﻤﺎﳍﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﻢ إن دﻋﺖ ﻟﻪ ﺿﺮورة وﺟﺐ أو ﺳﻦ
ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮاﺟﺐ واﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﳏﺮم وﻻﻳﻜﺮﻩ ﻗﺒﻞ اﳋﻄﺒﺔ وﺑﻌﺪﻫﺎ وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻟﻮ ﻟﻐﲑ ﺣﺎﺟﺔ
وﳚﺐ رد اﻟﺴﻼم وإن ﻛﺮﻩ اﺑﺘﺪاؤﻩ
Rahmani berkata, “Para pendengar khutbah dimakruhkan
berbicara saat khotib sedang berkhutbah. Berbeda dengan tiga Imam
Fiqih lain, maksudnya, mereka berpendapat bahwa diharamkan
berbicara saat khotib sedang berkhutbah. Kalangan Syafiiah yang
menetapkan kemakruhan berbicara ini berdasarkan alasan bahwa
perintah dalam Firman Allah, ‘Ketika dibacakan al-Quran maka
dengarkanlah dan diamlah,’7 dimaksudkan pada hukum sunah
karena ayat ini diturunkan di dalam masalah khutbah, sedangkan ayat
tersebut disebut dengan al-Quran karena ayat tersebut mengandung
lafadz al-Quran. Apabila pendengar khutbah terpaksa harus berbicara
saat khotib sedang berkhutbah maka ia diwajibkan berbicara atau
disunahkan, seperti; berbicara karena mengajari perkara wajib
kepada orang lain atau melarangnya dari perkara haram. Berbicara
7

QS. Al-A’rof: 204
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tidak dimakruhkan sebelum berkhutbah, setelahnya, atau di antara
dua khutbah, meskipun tidak ada hajat berbicara. Wajib menjawab
salam saat khotib sedang berkhutbah meskipun mengawali salam
dimakruhkan pada saat itu.”
10. Waktu Dzuhur

)و( ﻋﺎﺷﺮﻫﺎ )أن ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ اﻟﻈﻬﺮ( ﻟﻼﺗﺒﺎع رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري
Maksudnya, semua dua khutbah harus terjadi di waktu
Dzuhur karena ittibak, seperti keterangan dalam hadis yang
diriwayatkan oleh Bukhori.

وﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﺷﺮوط اﳋﻄﺒﺘﲔ ﲬﺴﺔ وﻫﻲ اﻟﺬﻛﻮرة ووﻗﻮﻋﻬﻤﺎ ﰲ ﺧﻄﻪ أﺑﻨﻴﺔ وﻓﻌﻠﻬﻤﺎ ﻗﺒﻞ
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻤﺎع ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ وﺛﻼﺛﲔ وﲤﻴﻴﺰ ﻓﺮﺿﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﻬﻤﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺼﻼة وأﻣﺎ
ﺗﺮﺗﻴﺐ أرﻛﺎ ﻤﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺸﺮط ﺑﻞ ﺳﻨﺔ ﻓﻘﻂ
Selain syarat-syarat dua khutbah Jumat
disebutkan, masih ada 5 (lima) syarat lagi, yaitu:

yang telah

11. Khotib adalah laki-laki tulen.
12. Dua khutbah dilakukan di tempat yang masih termasuk
dalam garis batas kota/desa.
13. Dua khutbah dilakukan sebelum melaksanakan 2 rakaat
sholat.
14. Dua khutbah didengar oleh 39 peserta.
15. Khotib dapat membedakan manakah yang fardhu dalam dua
khutbah dan manakah yang sunah di dalamnya, sebagaimana
ini juga disyaratkan dalam sholat.
Adapun tertib dalam rukun-rukun dua khutbah tidak
termasuk syarat, tetapi hanya sebatas kesunahan.
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Doa-doa Setelah Sholat Jumat

]ﻓﺎﺋﺪة[ ورد ﰲ اﳋﱪ أن ﻣﻦ ﻗﺮأ ﻋﻘﺐ ﺳﻼﻣﻪ ﻣﻦ اﳉﻤﻌﺔ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺜﲏ رﺟﻠﻪ اﻟﻔﺎﲢﺔ
واﻹﺧﻼص واﳌﻌﻮذﺗﲔ ﺳﺒﻌﺎً ﺳﺒﻌﺎً ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ وأﻋﻄﻲ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ
ﺑﻌﺪد ﻣﻦ آﻣﻦ ﺑﺎﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﰲ رواﻳﺔ ﻻﺑﻦ اﻟﺴﲏ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻔﺎﲢﺔ وزﻳﺎدة وأن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
ﻣﻦ اﻟﺴﻮء إﱃ اﳉﻤﻌﺔ اﻷﺧﺮى وﰲ رواﻳﺔ ﺑﺰﻳﺎدة وﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺣﻔﻆ ﻟﻪ دﻳﻨﻪ ودﻧﻴﺎﻩ وأﻫﻠﻪ
ووﻟﺪﻩ وذﻛﺮ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
[FAEDAH]
Disebutkan di dalam hadis bahwa barang siapa membaca
Surat al-Fatihah, al-Ikhlas, al-Falaq, dan an-Naas sebanyak tujuh
kali-tujuh kali setelah salam sholat Jumat dan sebelum memindah
kaki (dari posisi tasyahud) maka dosanya yang lalu dan yang
mendatang diampuni dan ia diberi pahala sebanyak makhluk yang
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya.
Riwayat Ibnu Sina tidak menyebutkan Surat al-Fatihah dan
ditambahi pernyataan, “... dan ia dijauhkan dari keburukan sampai
hari Jumat berikutnya.”
Dalam riwayat lain ditambahkan pernyataan, “... dan
sebelum ia berbicara maka ia dijaga agamanya, dunianya,
keluarganya, dan anaknya.” Demikian ini disebutkan oleh Ibnu
Hajar.

وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺰﻳﺎدي أن ﻛﻴﻔﻴﺔ ذﻟﻚ أن ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﻔﺎﲢﺔ ﰒ ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ ﰒ ﻗﻞ أﻋﻮذ ﺑﺮب
اﻟﻔﻠﻖ ﰒ ﻗﻞ أﻋﻮذ ﺑﺮب اﻟﻨﺎس وﻧﻘﻞ اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ أن ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻪ أﻣﺮ ﳐﺼﻮص
ﻳﻔﻮت ﲟﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻓﻴﻔﻮت ﻳﺜﲏ رﺟﻠﻪ وﻟﻮ ﲜﻌﻞ ﳝﻴﻨﻪ ﻟﻠﻘﻮم
Dikutip dari Ziyadi bahwa cara melakukan bunyi hadis di
atas adalah musholli mengawali membaca al-Fatihah, kemudian alIkhlas, kemudian al-Falaq, kemudian an-Naas.
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Dikutip oleh Qulyubi dari gurunya bahwa hadis di atas
mengandung perintah tertentu sehingga janji-janji yang dinyatakan
dalam hadis tersebut tidak akan diperoleh sebab tidak melakukan
aturan sesuai perintah yang ada. Oleh karena itu, apabila musholli
telah memindah kaki kanannya menghadap ke orang lain maka ia
telah kehilangan janji-janji yang disebutkan dalam hadis tersebut.

وﻗﻮﻟﻪ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺜﲏ رﺟﻠﻪ أي ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺮف رﺟﻠﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﱵ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﺸﻬﺪ
وﻗﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ أي ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺎﺋﺮ إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﻧﻘﻠﻪ اﳌﻨﺎوي ﻋﻦ
أﰊ اﻷﺳﻌﺪ اﻟﻘﺸﲑي
Bunyi hadis “ ”ﻗﺒﻞ أن ﻳﺜﲏ رﺟﻠﻪberarti sebelum musholli
memindah kakinya dari posisi tasyahud.
Bunyi hadis “ ”ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮberarti bahwa dosa-dosa
yang diampuni adalah dosa-dosa kecil yang telah terkumpul hingga
menjadi dosa-dosa besar, seperti yang dikutip oleh al-Manawi dari
Abu As’ad Qusyairi.

ﻚ
َ ﻚ َﻋ ْﻦ َﺣَﺮا ِﻣ
َ ِىء ﻳَﺎ ُﻣﻌِْﻴ ُﺪ ﻳَﺎ َرِﺣْﻴ ُﻢ ﻳَﺎ َو ُد ْوُد اَ ْﻏﻨِِﲏ ﲝَِ َﻼﻟ
ُ ﲪْﻴ ُﺪ ﻳَﺎ ُﻣْﺒ ِﺪ
َِ ﲏ ﻳَﺎ
ﰒ ﻳﻘﻮل ﻳَﺎ َﻏ ِﱡ
ﻚ َﻋ ﱠﻤ ْﻦ ِﺳ َﻮ َاك أرﺑﻊ ﻣﺮات وروي أن ﻣﻦ واﻇﺐ ﻋﻠﻴﻪ
َ ِﻀﻠ
ْ ﻚ َوﺑَِﻔ
َ ِﺼﻴﱠﺘ
ِ ﻚ َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻌ
َ َِوﺑِﻄَﺎ َﻋﺘ
أﻏﻨﺎﻩ اﷲ ورزﻗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳛﺘﺴﺐ وﻧﻘﻞ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﳊﻔﲏ أن
اﻟﺪﻋﺎء اﳌﺬﻛﻮر وارد ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
Setelah itu, musholli membaca di bawah ini sebanyak 4
(empat) kali:

ﻚ
َ ِﻚ َوﺑِﻄَﺎ َﻋﺘ
َ ﻚ َﻋ ْﻦ َﺣَﺮا ِﻣ
َ ِىء ﻳَﺎ ُﻣﻌِْﻴ ُﺪ ﻳَﺎ َرِﺣْﻴ ُﻢ ﻳَﺎ َو ُد ْوُد اَ ْﻏﻨِِﲏ ﲝَِ َﻼﻟ
ُ ﲪْﻴ ُﺪ ﻳَﺎ ُﻣْﺒ ِﺪ
َِ ﲏ ﻳَﺎ
ﻳَﺎ َﻏ ِﱡ
ﻚ َﻋ ﱠﻤ ْﻦ ِﺳ َﻮ َاك
َ ِﻀﻠ
ْ ﻚ َوﺑَِﻔ
َ ِﺼﻴﱠﺘ
ِ َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻌ
Diriwayatkan bahwa barang siapa senantiasa membaca doa
tersebut maka Allah akan memberinya kecukupan dan rizki dari
arah-arah yang ia tidak sangka-sangka.
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Syarqowi mengutip dari Syaikhuna Syeh al-Hafani bahwa
doa di atas disebutkan dalam hadis shohih yang diriwayatkan dari
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama.

]ﻓﺎﺋﺪة[ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺐ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺸﻌﺮاﱐ ﻧﻔﻌﻨﺎ اﷲ ﺑﻪ إن ﻣﻦ واﻇﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة ﻫﺬﻳﻦ
اﻟﺒﻴﺘﲔ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﲨﻌﺔ ﺗﻮﻓﺎﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﻚ وﳘﺎ
ﺖ ﻟِْﻠ ِﻔ ْﺮَد ْو ِس أَ ْﻫﻼً ** َوَﻻ أَﻗْـ َﻮى َﻋﻠَﻰ ﻧَﺎ ِر اﳉَْ ِﺤْﻴ ِﻢ
ُ إِﳍَِﻲ ﻟَ ْﺴ
ﺐ اﻟْ َﻌ ِﻈْﻴ ِﻢ
ِ ْﻚ َﻏﺎﻓُِﺮ اﻟ ﱠﺬﻧ
َ ﺐ ِﱄ ﺗَـ ْﻮﺑَﺔً ﱠوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ذُﻧـُ ْﻮِﰊ ** ﻓَِﺈﻧﱠ
ْ ﻓَـ َﻬ
وﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ أ ﻤﺎ ﻳﻘﺮآن ﲬﺲ ﻣﺮات ﺑﻌﺪ ﺻﻼة اﳉﻤﻌﺔ
[FAEDAH]
Diriwayatkan dari seorang wali qutub, Abdul Wahab
Syakroni, semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan
perantaranya, bahwa barang siapa senantiasa membaca dua bait
berikut di setiap hari Jumat maka Allah pasti mencabut nyawanya
dengan menetapi keislaman. Dua bait tersebut adalah:

ﺖ ﻟِْﻠ ِﻔ ْﺮَد ْو ِس أَ ْﻫﻼً ** َوَﻻ أَﻗْـ َﻮى َﻋﻠَﻰ ﻧَﺎ ِر اﳉَْ ِﺤْﻴ ِﻢ
ُ إِﳍَِﻲ ﻟَ ْﺴ
ﺐ اﻟْ َﻌ ِﻈْﻴ ِﻢ
ِ ْﻚ َﻏﺎﻓُِﺮ اﻟ ﱠﺬﻧ
َ ﺐ ِﱄ ﺗَـ ْﻮﺑَﺔً ﱠوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ذُﻧـُ ْﻮِﰊ ** ﻓَِﺈﻧﱠ
ْ ﻓَـ َﻬ
Dikutip dari sebagian ulama bahwa dua bait tersebut dibaca
sebanyak 5 (lima) kali setelah sholat Jumat.
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BAGIAN KEDUA PULUH DUA
PENGURUSAN JENAZAH
Pendahuluan

)ﻓﺼﻞ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻴﺖ )اﻟﺬي ﻳﻠﺰم( ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺰاي أي ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ
ﲟﻮﺗﻪ أو ﻇﻨﻪ أو ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﺬﻟﻚ وﱂ ﻳﻈﻨﻪ ﻟﻜﻦ ﻗﺼﺮ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑﻘﺮﺑﻪ وﻳﻨﺴﺐ ﰲ ﻋﺪم اﻟﺒﺤﺚ
ﻋﻨﻪ إﱃ ﺗﻘﺼﲑ ﻣﻦ أﻗﺎرﺑﻪ وﻏﲑﻫﻢ )ﻟﻠﻤﻴﺖ( اﳌﺴﻠﻢ وﻟﻮ ﻏﺮﻳﻘﺎً ﻏﲑ اﶈﺮم ﺑﻨﺴﻚ واﻟﺸﻬﻴﺪ
ﰲ ﳏﻞ ﳏﺎرﺑﺔ اﻟﻜﻔﺎر وﻟﻮ ﺻﺒﻴﺎً أو ﻓﺎﺳﻘﺎً أو ﳏﺪﺛﺎً ﺣﺪﺛﺎً أﻛﱪ وﻏﲑ اﻟﺴﻘﻂ ﰲ ﺑﻌﺾ
أﺣﻮاﻟﻪ )أرﺑﻊ ﺧﺼﺎل أي ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻫﻲ ﺑﻜﺴﺮ اﳋﺎء ﲨﻊ ﺧﺼﻠﺔ ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺧﻼل وﺧﻠﺔ
وزﻧﺎً وﻣﻌﲎ وﺑﻘﻲ ﺧﺎﻣﺲ وﻫﻮ اﳊﻤﻞ إﱃ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺪﻓﻦ
Fasal ini menjelaskan
berhubungan dengan mayit.

tentang

perkara-perkara

yang

Barang siapa mengetahui kematian mayit, atau menyangka
kematiannya, atau tidak mengetahuinya dan juga tidak
menyangkanya sebab ia ceroboh karena sebenarnya ia tinggal berada
di dekat mayit tersebut dan sikap acuhnya tersebut dianggap sebagai
suatu kecerobohan, baik ia adalah kerabat atau bukan bagi mayit
tersebut, maka diwajib/fardhu kifayah-kan atasnya 4 (empat)
perkara (khisol/)ﺧﺼﺎل, dengan catatan bahwa mayit tersebut adalah
yang muslim meskipun mati karena tenggelam, yang bukan sedang
ihram haji atau umrah, yang bukan syahid di medang perang
melawan kaum kafir, dan yang bukan siqtu di sebagian keadaannya,
meskipun mayit tersebut adalah shobi (bocah), orang fasik, dan yang
menanggung hadas besar.
Kata ‘khisol/ ’ﺧﺼﺎلdengan kasroh pada huruf /خ/ merupakan
bentuk jamak dari ‘ﺼﻠَﺔ
ْ  ’ َﺧdan bisa dengan fathah pada huruf /خ/, yakni
sama seperti kata ‘’ﺧ َﻼل
ِ dan ‘ ’ َﺧﻠﱠﺔdari segi wazan dan makna.
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Selain 4 (empat) perkara, masih tersisa satu perkara yang
kelima, yaitu menggotong mayit ke tempat penguburan.

أﺣﺪﻫﺎ )ﻏﺴﻠﻪ( أي أو ﺑﺪﻟﻪ وﻫﻮ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﺣﺮق ﺑﺎﻟﻨﺎر وﻛﺎن ﲝﻴﺚ ﻟﻮ ﻏﺴﻞ ﺮى
وﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ أﺟﻨﱯ ﰲ اﳌﺮأة أو أﺟﻨﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻴﻤﻢ اﳌﻴﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﲝﺎﺋﻞ ﻧﻌﻢ
اﻟﺼﻐﲑ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺪ اﻟﺸﻬﻮة ﻳﻐﺴﻠﻪ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء وﻣﺜﻠﻪ اﳋﻨﺜﻰ اﻟﻜﺒﲑ
4 (empat) perkara yang difardhu kifayah-kan tersebut adalah:
1. Memandikan atau penggantinya, yaitu mentayamumi
semisal apabila mayit mati terbakar sekiranya jika ia
dimandikan maka tubuhnya akan terlepas atau apabila hanya
ada pengurus laki-laki pada mayit perempuan atau hanya ada
pengurus perempuan pada mayit laki-laki maka masingmasing mayit tersebut ditayamumi dengan ha-il
(penghalang, semisal kain). Akan tetapi, apabila mayit
adalah seorang laki-laki kecil yang belum mencapai batas
usia yang menimbulkan syahwat atau khuntsa yang sudah
dewasa maka boleh dimandikan oleh laki-laki dan
perempuan.

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )ﺗﻜﻔﻴﻨﻪ( أي ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﻪ أو ﺑﺪﻟﻪ
2. Mengkafani setelah mayit dimandikan atau ditayamumi.

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ( أي ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺴﻞ وﺟﻮﺑﺎً ﻷﻧﻪ اﳌﻨﻘﻮل ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠّﻢ ﻓﻠﻮ ﺗﻌﺬر ﻛﺄن وﻗﻊ ﰲ ﺣﻔﺮة وﺗﻌﺬر إﺧﺮاﺟﻪ وﻃﻬﺮﻩ ﱂ ﻳﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻌﺪ اﻟﺘﻜﻔﲔ
ﻧﺪﺑﺎً ﺑﻞ ﺗﻜﺮﻩ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻔﻴﻨﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻزدراء ﺑﺎﳌﻴﺖ
3. Mensholati setelah dimandikan. Wajib mendahulukan
memandikan mayit dari mensholatinya karena ini
berdasarkan riwayat dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama.
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Apabila sulit memandikan mayit terlebih dahulu daripada
mensholatinya, semisal mayit berada di lubang dan sulit
dikeluarkan dan disucikan, maka ia tidak perlu disholati.
Adapun mengkafani mayit terlebih dahulu sebelum
mensholatinya adalah sunah, bahkan dimakruhkan
mensholatinya sebelum mengkafaninya karena demikian ini
menunjukkan sikap menghinanya.

)و( راﺑﻌﻬﺎ )دﻓﻨﻪ( أي ﰲ ﻗﱪ
4. Mengubur mayit di dalam kuburan.
Mengurus Mayit Kafir

أﻣﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻼ ﳚﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻣﻴﺎً أو ﻏﲑﻩ وﻻ ﲡﻮز اﻟﺼﻼة
ًﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈ ﺎ ﺣﺮام ﻣﻄﻠﻘﺎً وإن ﻛﺎن ذﻣﻴﺎً أو ﻣﺮﺗﺪا
Adapun mayit kafir, ia tidak wajib dimandikan, tetapi boleh
dimandikan secara mutlak, artinya, baik ia adalah kafir dzimmi atau
selainnya. Ia tidak boleh disholati karena hukum mensholatinya
diharamkan secara mutlak meskipun ia adalah kafir dzimmi atau
murtad.

وﳚﺐ ﺗﻜﻔﲔ اﻟﺬﻣﻲ واﳌﺆﻣﻦ واﳌﻌﺎﻫﺪ ودﻓﻨﻬﻢ وﺗﻜﻔﲔ ﻫﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل ﻓﺈن ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻣﺎل ﳍﻢ وﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﻢ وﻓﺎء ﺑﺬﻣﺔ وﻋﻬﺪ وأﻣﺎن ﻣﻦ
ذﻛﺮ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ إﻃﻌﺎﻣﻬﻢ وﻛﺴﻮ ﻢ
Diwajibkan mengkafani kafir dzimmi, muamman, dan
mu’ahad. Biaya mengkafani mereka bertiga diambilkan dari dana
Baitul Mal. Apabila Baitul Mal tidak ada dana maka biaya
pengkafanan diwajibkan atas kita (kaum muslimin) jika memang tiga
kafir tersebut tidak memiliki harta sama sekali dan tidak ada orang
lain yang wajib menafkahi mereka. Alasan mengapa biaya
pengkafanan diwajibkan atas kita pada saat kondisi demikian adalah
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karena untuk memenuhi janji sebab dzimmah, ‘ahd, dan aman
sebagaimana kita diwajibkan juga memberi mereka makan dan
pakaian.

واﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻌﺎﻫﺪ واﳌﺆﻣﻦ أن اﳌﻌﺎﻫﺪ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻘﺪ ﻣﻊ اﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺼﺎﳊﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻘﺘﺎل ﻣﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﺄﻗﻞ ﻋﻨﺪ ﻗﻮﺗﻨﺎ وﻋﺸﺮ ﺳﻨﲔ ﻋﻨﺪ ﺿﻌﻔﻨﺎ
وﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎً ﻣﻮادﻋﺎً وﻣﻬﺎدﻧﺎً وﻣﺴﺎﳌﺎً واﳌﺆﻣﻦ ﻛﺬﻟﻚ إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻋﻘﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ
ًأﺷﻬﺮ وأﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻌﻘﺪﻩ اﻵﺣﺎد أﻳﻀﺎ
Perbedaan antara kafir mu’ahad dan muamman adalah:
a. Kafir mu’ahad adalah kaum kafir yang melakukan akad
damai dengan presiden dari kaum muslimin atau naib-nya
secara khusus untuk tidak melakukan peperangan selama
waktu tertentu, yaitu 4 (empat) bulan atau lebih sedikit jika
kekuatan kekuasaan berada di tangan kaum muslimin dan 10
tahun jika kekuatan kekuasaan berada di tangan kaum kafir.
Kafir mu’ahad disebut juga dengan muwadik, muhadin, dan
musalim.
b. Kafir muamman adalah kaum kafir yang melakukan akad
damai dengan presiden dari kaum muslimin atau naib-nya
secara khusus untuk tidak melakukan peperangan selama
waktu tertentu, hanya saja akad tersebut tidak boleh berlaku
lebih dari 4 (empat) bulan. Terkadang kaum kafir melakukan
akad ini secara individu.

وﻻ ﳚﺐ ﺗﻜﻔﲔ اﳊﺮﰊ واﳌﺮﺗﺪ واﻟﺰﻧﺪﻳﻖ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ وﻳﻘﻮل ﺑﺪوام اﻟﺪﻫﺮ
وﻗﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻵﺧﺮة وﻻ ﺑﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ اﳋﺎﻟﻖ وﻻ ﳚﺐ دﻓﻨﻬﻢ ﺑﻞ ﳚﻮز إﻏﺮاء
اﻟﻜﻼب ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻜﻦ اﻷوﱃ ﻣﻮارا ﻢ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺄذى اﻟﻨﺎس ﺑﺮاﺋﺤﺘﻬﻢ ﺑﻞ ﲡﺐ إذا ﲢﻘﻖ
اﻷذى ﻣﻨﻬﻢ
Tidak wajib mengkafani mayit kafir harbi, murtad, dan
zindik. Pengertian zindik adalah orang yang tidak berpedoman pada
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syariat tertentu, tetapi ia berpedoman bahwa nasibnya tergantung
pada zaman atau masa. Menurut qil, pengertian zindik adalah orang
yang tidak mengimani atau mempercayai adanya akhirat dan sifat
wahdaniah Sang Pencipta.
Tidak diwajibkan mengubur mayit kafir harbi, murtad, dan
zindik, bahkan diperbolehkan jasad mayit mereka dijadikan sebagai
makanan anjing. Akan tetapi, yang lebih utama adalah menutupi
jasad mayit mereka agar bau busuknya tidak mengganggu
masyarakat, bahkan, terkadang wajib menutupi jasad mayit mereka
jika terbukti bau busuknya menganggu.
Mengurus Mayit Muhrim (yang sedang ihram)

وأﻣﺎ اﶈﺮم اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻼ ﻳﻠﺒﺲ ﳐﻴﻄﺎً وﻻ ﻳﺴﱰ رأﺳﻪ واﳌﺮأة واﳋﻨﺜﻰ ﻻ ﻳﺴﱰ وﺟﻬﻬﻤﺎ وﻻ
ﻛﻔﺎﳘﺎ ﺑﻘﻔﺎزﻳﻦ وﳛﺮم أﻳﻀﺎً أن ﻳﻘﺮب ﳍﻢ ﻃﻴﺐ ﻛﻜﺎﻓﻮر وﺣﻨﻮط ﰲ أﺑﺪا ﻢ وأﻛﻔﺎ ﻢ
وﻣﺎء ﻏﺴﻠﻬﻢ إﺑﻘﺎء ﻷﺛﺮ اﻹﺣﺮام ﻷن اﻟﻨﺴﻚ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ ﺑﺎﳌﻮت
Adapun mayit muhrim laki-laki, ia tidak boleh dipakaikan
pakaian yang berjahit dan tidak boleh ditutupi kepalanya. Mayit
muhrim perempuan dan khuntsa tidak boleh ditutupi wajahnya dan
kedua telapak tangannya dengan sarung tangan.
Diharamkan memberi minyak wangi, seperti kapur barus dan
hanut8, di tubuh para mayit muhrim atau di kafan dan air
memandikan mereka demi mempertahankan bekas ihram karena
ibadah-ibadah manasik tidak batal sebab mati.
Mengurus Mayit Syahid

وأﻣﺎ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻓﻴﺤﺮم ﻏﺴﻠﻪ واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺴﻦ دﻓﻨﻪ ﰲ ﺛﻴﺎﺑﻪ ﻓﻘﻂ وﻟﻮ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺮ ﺑﻌﺪ
ﻧﺰﻋﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﻮﺗﻪ وﻋﻮدﻫﺎ إﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻜﻔﲔ وأﻣﺎ اﻟﺪﻓﻦ ﻓﻮاﺟﺐ ﻛﺎﻟﺘﻜﻔﲔ ﺳﻮاء ﰲ
8

rusak.

Ramuan atau obat yang dioleskan pada tubuh mayit agar tidak
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ذﻟﻚ ﺛﻴﺎﺑﻪ اﳌﻠﻄﺨﺔ ﺑﺎﻟﺪم وﻏﲑﻫﺎ ﻟﻜﻦ اﳌﻠﻄﺨﺔ أوﱃ ﺳﻮاء أﻗﺘﻠﻪ ﻛﺎﻓﺮ أم أﺻﺎﺑﻪ ﺳﻼح
ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻄﺄ أو ﻋﺎد إﻟﻴﻪ ﺳﻼح ﻧﻔﺴﻪ أو ﺳﻘﻂ ﻋﻦ داﺑﺘﻪ أو وﻃﺌﺘﻪ اﻟﺪواب أو أﺻﺎﺑﻪ
ﺳﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﺮف ﻫﻞ رﻣﻰ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻢ أو ﻛﺎﻓﺮ وﺳﻮاء وﺟﺪ ﺑﻪ أﺛﺮ أم ﻻ ﻣﺎت ﰲ اﳊﺎل أم
ﺑﻘﻲ زﻣﻨﺎً وﻣﺎت ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﺒﺐ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﳊﺮب أم ﻣﻌﻪ أم ﺑﻌﺪﻩ وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ إﻻ ﺣﺮﻛﺔ
ﻣﺬﺑﻮح ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ ﻣﺎت ﺑﻌﺪﻩ وﻓﻴﻪ ﺣﻴﺎة ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺸﻬﻴﺪ
Adapun mayit syahid, kita diharamkan memandikannya dan
mensholatinya.
Disunahkan menguburnya dalam kondisi ia mengenakan
pakaiannya saja (bukan kain kafan baru) meskipun pakaiannya
tersebut terbuat dari sutra. Caranya, pakaiannya dilepas terlebih
dahulu setelah kematiannya, kemudian dipakaikan kembali saat
dikafani.
Adapun mengubur mayit syahid hukumnya adalah wajib,
seperti hukum mengkafaninya; baik dikubur dengan mengenakan
pakaiannya yang kotor dengan darah atau selainnya, tetapi pakaian
yang kotor dengan darah adalah yang lebih utama; dan baik ia mati
sebab dibunuh oleh musuh kafir, atau terkena senjata teman muslim
secara tidak sengaja, atau terkena senjatanya sendiri, atau terjatuh
dari kendaraan, atau terinjak kendaraan, atau terkena panah yang
tidak diketahui apakah yang memanahnya itu teman muslim atau
musuh kafir; dan baik jasadnya terdapat bekas atau tidak; dan baik ia
mati seketika itu atau ia mati setelah ia mampu bertahan selama
beberapa waktu; dan baik ia mati sebelum selesai perang atau saat
perang atau setelah perang dengan kondisi sekarat mati. Berbeda
dengan masalah apabila ia masih mampu hidup setelah selesai
perang, maka ia tidak disebut sebagai syahid.
Mengurus Mayit Siqtu

وأﻣﺎ اﻟﺴﻘﻂ وﻫﻮ اﻟﺬي ﺳﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﻗﺒﻞ ﲤﺎم أﺷﻬﺮﻩ وﻫﻲ ﺳﺘﺔ وﳊﻈﺘﺎن ﻓﻔﻴﻪ
ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﺈن ﻇﻬﺮت ﻓﻴﻪ أﻣﺎرة اﳊﻴﺎة ﻛﺎﺧﺘﻼج أو اﺿﻄﺮاب أو ﺗﻨﻔﺲ أو ﲢﺮك أو ﺑﻜﺎء
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وﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻧﻔﺼﺎﻟﻪ وﺟﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺻﻼة وﻏﲑﻫﺎ وإﻻ ﻓﺈن ﻇﻬﺮ ﺧﻠﻘﻪ ﺑﺄن
ﲣﻄﻂ ﺳﻮاء ﺑﻠﻎ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ أم ﻻ وﺟﺐ ﲡﻬﻴﺰﻩ ﺑﻼ ﺻﻼة وإﻻ ﻓﻼ ﺷﻲء ﻓﻴﻪ ﺑﻞ ﲢﺮم
اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ وﳚﻮز رﻣﻴﻪ وﻟﻮ ﻟﻠﻜﻼب ﻟﻜﻦ ﻳﺴﻦ ﺳﻔﺮﻩ ﲞﺮﻗﺔ ودﻓﻨﻪ ﻓﺎﳊﺎﺻﻞ أن اﻟﺴﻘﻂ
ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال
Adapun mayit siqtu, yaitu mayit bayi yang gugur dari perut
ibunya sebelum berusia 6 (enam) bulan lebih lahdzotani9, terdapat
beberapa rincian dalam pengurusan mayitnya, yaitu:
 Apabila siqtu mengalami tanda-tanda kehidupan, seperti
bergetar-getar, kroncalan, bernafas, bergerak-gerak, atau
menangis, meskipun belum keluar secara utuh dari farji
ibunya, maka pengurusan mayitnya melibatkan perkaraperkara yang diwajibkan bagi mayit dewasa, yakni
memandikan, mengkafani, mensholati dan mengubur.
 Apabila siqtu tidak mengalami tanda-tanda kehidupan maka;
 jika ia telah jelas bentuknya (seperti bentuk
manusia) sekiranya bentuknya telah bergaris-garis,
baik ia telah berusia 4 (empat) bulan atau belum,
maka wajib mengurusnya tanpa mensholatinya,
 tetapi jika ia belum jelas bentuknya maka tidak
diwajibkan mengurusnya, bahkan diharamkan
mensholatinya dan diperbolehkan membuangnya
sekalipun untuk makanan anjing, tetapi disunahkan
menutupinya dengan kain dan menguburnya.
Jadi, kesimpulannya adalah bahwa siqtu memiliki 3 (tiga) keadaan.

ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﳊﻔﲏ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ
واﻟﺴﻘﻂ ﻛﺎﻟﻜﺒﲑ ﰲ اﻟﻮﻓﺎة ** إن ﻇﻬﺮت أﻣﺎرة اﳊﻴﺎة
9

Lahdzotani adalah 2 waktu sebentar. Maksudnya, waktu sebentar
yang memungkinkan berjimak dan waktu sebentar yang memungkinkan
melahirkan.
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أو ﺧﻔﻴﺖ وﺧﻠﻘﻪ ﻗﺪ ﻇﻬﺮا ** ﻓﺎﻣﻨﻊ ﺻﻼة وﺳﻮاﻫﺎ اﻋﺘﱪا
أو اﺧﺘﻔﻰ أﻳﻀﺎً ﻓﻔﻴﻪ ﱂ ﳚﺐ ** ﺷﻲء وﺳﱰ ﰒ دﻓﻦ ﻗﺪ ﻧﺪب
Syeh Muhammad al-Hafani rodhiallahu ta’ala ‘anhu
berkata,
Siqtu adalah seperti mayit dewasa dalam pengurusannya ** jika
siqtu tersebut mengalami tanda-tanda kehidupan.
Apabila siqtu tidak mengalami tanda-tanda kehidupan maka jika ia
memiliki bentuk jelas (sekiranya telah bergaris-garis) ** maka
hanya dimandikan, dikafani, dan dikubur, dan diharamkan disholati,
... tetapi jika ia tidak memiliki bentuk jelas maka tidak ada yang
diwajibkan dari 4 (empat) perkara, ** tetapi disunahkan ditutupi
kain dan dikubur.

وأﻣﺎ اﻟﻮﻟﺪ اﻟﻨﺎزل ﺑﻌﺪ ﲤﺎم أﺷﻬﺮﻩ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﻛﺎﻟﻜﺒﲑ ﻣﻦ ﺻﻼة وﻏﲑﻫﺎ وإن ﻧﺰل ﻣﻴﺘﺎً وﱂ
ًﻳﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﺳﺒﻖ ﺣﻴﺎة وإن ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺧﻠﻘﻪ وﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا ﺳﻘﻄﺎ
Adapun mayit bayi yang terlahir setelah berusia 6 (enam)
bulan lebih lahdzotani maka hukumnya adalah seperti mayit dewasa,
artinya, ia wajib dimandikan, dikafani, disholati, dan dikubur,
meskipun ia terlahir dalam kondisi telah mati dan tidak diketahui
pernah hidup, dan meskipun ia terlahir dengan tidak memiliki bentuk
yang jelas, karena setelah usia demikian itu, ia tidak disebut lagi
dengan siqtu.
Biaya Pengurusan Mayit

]ﻓﺮع[ اﻋﻠﻢ أن اﳌﺆن ﻛﺄﺟﺮة اﻟﺘﻐﺴﻴﻞ وﲦﻦ اﳌﺎء واﻟﻜﻔﻦ وأﺟﺮة اﳊﻔﺮ واﳊﻤﻞ ﰲ ﺗﺮﻛﺔ
اﳌﻴﺖ ﻳﺒﺪأ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﺑﺘﺪاء ﲝﻖ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻨﻔﺲ ﺗﻠﻚ اﻟﱰﻛﺔ ﻛﺎﻟﺰﻛﺎة اﻟﱵ وﺟﺒﺖ
ًﻓﻴﻬﺎ واﳌﺮﻫﻮن واﳉﺎﱐ واﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻗﺒﺘﻪ ﻣﺎل واﳌﺒﻴﻊ إذا ﻣﺎت اﳌﺸﱰي ﻣﻔﻠﺴﺎ
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وأﻣﺎ اﻟﺰوﺟﺔ وﺧﺎدﻣﻬﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﳑﻠﻮﻛﺎً ﳍﺎ أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮاً ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﺘﺠﻬﻴﺰﳘﺎ ﻋﻠﻰ زوج ﻏﲏ
ﰲ اﻟﻔﻄﺮة وﻫﻮ ﻣﻦ ﳝﻠﻚ زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻳﻮﻣﻪ وﻟﻴﻠﺘﻪ ﻣﺎ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﰲ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ وﻟﻮ ﲟﺎ ﻳﺮﺛﻪ
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﻤﺎ ﲞﻼف اﳌﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺎﻷﺟﺮة وﲞﻼف اﻟﻔﻘﲑ ﰲ اﻟﻔﻄﺮة وﻣﻦ ﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ
ﻧﻔﻘﺘﻬﻤﺎ ﻟﻨﺸﻮز أو ﺻﻐﺮ
وﺧﺮج ﺑﺎﻟﺰوج اﺑﻨﻪ ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﲡﻬﻴﺰ زوﺟﺔ أﺑﻴﻪ وإن ﻟﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة وﻻ ﳚﺐ ﻟﻠﺰوﺟﺔ
إﻻ ﺛﻮب واﺣﺪ وﻻ ﳚﺐ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ﻧﻌﻢ إن ﱂ ﻳﻘﺪر اﻟﺰوج إﻻ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ
ﺛﻮب وﺟﺐ ﺑﺎﻗﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻬﺎ ووﺟﺐ ﺛﺎن وﺛﺎﻟﺚ أﻳﻀﺎً ﻻﻓﺘﺘﺎح ﺑﺎب اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﺔ
[CABANG]
Ketahuilah sesungguhnya biaya pengurusan mayit, seperti
upah jasa memandikan, biaya membeli air dan kain kafan, upah
menggali kubur dan menggotongnya ke kubur, diambilkan dari harta
tirkah atau tinggalan mayit. Akan tetapi, biaya pengurusan ini
dikeluarkan setelah menyelasaikan hak-hak yang berhubungan
dengan harta tirkah itu sendiri, seperti harta zakat yang diwajibkan
atas mayit dan belum terbayar, harta yang terkait barang gadaian,
harta yang dikeluarkan karena menanggung biaya melukai (jinayat),
harta yang berhubungan dengan budak, harta berupa barang
penjualan ketika pembelinya mengalami pailit.
Adapun mayit yang berstatus istri atau budak istri, baik
budak yang dimilikinya atau disewanya dengan ganti nafkah, maka
biaya pengurusan mayit keduanya dibebankan atas suami yang kaya
sebagaimana kriteria kaya dalam zakat fitrah, yaitu orang yang
memiliki harta yang dapat digunakan untuk biaya pengurusan mayit
yang mana harta tersebut melebihi kebutuhannya di siang dan
malam, meskipun hartanya ini diperoleh karena ia menerima warisan
dari istri di saat keadaannya masih berkewajiban menafkahi
keduanya. Berbeda dengan masalah apabila budak istri disewa
dengan ganti upah, atau apabila suami adalah orang yang fakir dalam
zakat fitrah, atau apabila suami sudah tidak berkewajiban menafkahi
istri karena nusyuz, atau apabila suami masih seorang bocah kecil,
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maka biaya pengurusan mayit istri dan budak istri tidak dibebankan
atasnya.
Mengecualikan dengan suami adalah anak suami, maka ia
tidak berkewajiban menanggung biaya pengurusan mayit istri
bapaknya meskipun ia berkewajiban menafkahi istri bapaknya
tersebut pada saat masih hidup.
Ketika istri mati, suami hanya berkewajiban mengeluarkan
biaya kain pertama dalam mengkafaninya. Sedangkan kain kafan
kedua dan ketiga tidak wajib diambilkan dari tirkah atau harta
tinggalan istri.
Akan tetapi, apabila suami hanya mampu mengeluarkan
biaya separuh kain pertama maka separuh sisanya diambilkan dari
harta tinggalan istri. Begitu juga, biaya kain kedua dan ketiga wajib
diambilkan dari harta tinggalan istri karena biaya separuh kain
sebelumnya sudah mulai diambilkan dari harta tinggalannya.
Perlakuan Kita Terhadap Mayit

]ﻓﺮع[ ﻓﺈذا ﻣﺎت ﺷﺨﺺ ﻏﻤﱢﺾ ﻟﺌﻼ ﻳﻘﺒﺢ ﻣﻨﻈﺮﻩ وﺷﺪ ﳊﻴﺎﻩ ﺑﻌﺼﺎﺑﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﻓﻮق
رأﺳﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻤﻪ ﻣﻨﻔﺘﺤﺎً وﻟﻴﻨﺖ ﻣﻔﺎﺻﻠﻪ ﻓﲑد ﺳﺎﻋﺪﻩ إﱃ ﻋﻀﺪﻩ وﺳﺎﻗﻪ إﱃ ﻓﺨﺬﻩ
وﻓﺨﺬﻩ إﱃ أﺻﺎﺑﻌﻪ ﰒ ﲤﺪ وﺗﻠﲔ أﺻﺎﺑﻌﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼً ﻟﻐﺴﻠﻪ وﺗﻜﻔﻴﻨﻪ
ﻓﺈن ﰲ اﻟﺒﺪن ﺑﻌﺪ ﻣﻔﺎرﻗﺔ اﻟﺮوح ﺑﻘﻴﺔ ﺣﺮارة ﻓﺈذا ﻟﻴﻨﺖ اﳌﻔﺎﺻﻞ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻﻧﺖ وإﻻ ﻓﻼ
ﳝﻜﻦ ﺗﻠﻴﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ وﻧﺰﻋﺖ ﺛﻴﺎﺑﻪ اﻟﱵ ﻣﺎت ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺮع إﻟﻴﻪ اﻟﻔﺴﺎد ﰒ ﺳﱰ ﻛﻠﻪ إن ﱂ
ﻳﻜﻦ ﳏﺮﻣﺎً ﺑﻨﺴﻚ ﺑﺜﻮب ﺧﻔﻴﻒ وﳚﻌﻞ ﻃﺮﻓﺎﻩ ﲢﺖ رأﺳﻪ ورﺟﻠﻴﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﻜﺸﻒ وﺛﻘﻞ
ﺑﻄﻨﻪ ﺑﻐﲑ ﻣﺼﺤﻒ ﻛﻤﺮآة وﳓﻮﻫﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳊﺪﻳﺪ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺘﻔﺦ وﻗﺪر ذﻟﻚ ﺑﻨﺤﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ
درﳘﺎً ورﻓﻊ ﻋﻦ اﻷرض ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮ أو ﳓﻮﻩ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﻐﲑ ﺑﻨﺪاو ﺎ ووﺟﻪ إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻛﻤﺤﺘﻀﺮ
وﻫﻮ ﺑﺎﺿﻄﺠﺎع ﳉﻨﺐ أﳝﻦ ﻓﺈن ﺗﻌﺴﺮ ﻓﻠﺠﻨﺐ أﻳﺴﺮ ﻓﺈن ﺗﻌﺴﺮ وﺟﻪ ﺑﺎﺳﺘﻠﻘﺎء ﺑﺄن ﻳﻠﻘﻰ
ًﻋﻠﻰ ﻗﻔﺎﻩ ووﺟﻬﻪ وأﲬﺼﺎﻩ ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ ﺑﺄن ﻳﺮﻓﻊ رأﺳﻪ ﻗﻠﻴﻼ
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وﻳﺴﻦ أن ﻳﺘﻮﱃ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ أرﻓﻖ ﳏﺎرﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻣﻦ اﳌﺮأة ﺑﺄﺳﻬﻞ ﻣﺎ
ﳝﻜﻨﻪ ﻓﺈن ﺗﻮﻻﻩ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ اﳌﺮأة اﶈﺮم أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺟﺎز
[CABANG]
Ketika seseorang telah mati maka kedua matanya
dipejamkan agar penglihatannya tidak mengarah ke hal buruk. Kedua
janggutnya diikat dengan kain lebar yang digantungkan di atas
kepala agar mulutnya tidak terbuka. Tulang-tulang persendiannya
dilemaskan, jadi, lengan bawah diluruskan dengan lengan atas,
betisnya diluruskan dengan pahanya, lalu pahanya diluruskan dengan
jari-jari kaki, setelah itu, jari-jari tangan atau kaki diluruskan dan
dilemaskan. Tujuan melemaskan tulang-tulang persendian ini agar
nantinya mudah untuk dimandikan dan dikafani.
Apabila setelah keluarnya ruh dan tubuh mayit masih terasa
panas maka jika memungkinkan tulang-tulang persendiannya
dilemaskan maka dilemaskanlah, dan jika tidak memungkinkan maka
tidak memungkinkan untuk dilemaskan setelah keluarnya ruh
tersebut.
Pakaian yang dikenakan mayit saat ia mati segara dilepas
karena dapat menyebabkan mempercepat busuk. Setelah itu, seluruh
tubuh mayit yang bukan mayit muhrim (yang ihram) ditutup dengan
kain biasa (spt; kain jarik) dan ujung kain dislempitkan di bawah
kepala dan di bawah kedua kaki agar kain tersebut tidak kabur
terbuka. Lalu, bagian perut mayit diberi beban selain mushaf, seperti;
kaca atau besi-besian agar perutnya tidak mengembung. Beban
tersebut berukuran semisal 20 dirham. Kemudian, tubuh mayit yang
ada di tanah atau lantai diangkat ke atas dipan atau selainnya agar
tubuhnya tidak segera membusuk sebab kelembaban tanah atau
lantai. Setelah itu, mayit dihadapkan ke arah Kiblat seperti orang
sekarat mati, yaitu dengan tidur miring di atas lambung (sisi tubuh)
kanan. Apabila sulit, maka dihadapkan ke arah Kiblat dengan tidur
miring di atas lambung (sisi tubuh) kiri. Apabila masih sulit, maka
dihadapkan ke arah Kiblat dalam keadaan dibaringkan dengan wajah

84

dan kedua bagian dalam telapak kaki menghadap ke arah Kiblat
sekiranya kepala dinaikkan sedikit.
Cara menyikapi tubuh mayit, sebagaimana sesuai urutan di
atas, disunahkan dilakukan oleh mahram mayit yang paling sayang
kepadanya. Agar mudah, apabila mayit adalah laki-laki maka
mahram yang menyikapinya juga laki-laki dan apabila mayit adalah
perempuan maka mahram yang menyikapinya juga perempuan.
Tetapi apabila misal mayit adalah laki-laki dan mahram yang
menyikapinya adalah perempuan, atau sebaliknya, maka
diperbolehkan.

]ﻓﺎﺋﺪة[ ﻗﺎل ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺪوي ﻧﻘﻼً ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻣﲑ ﻓﺈن ﺗﺮك ﺗﻐﻤﻴﺾ اﻟﻌﻴﻨﲔ ﻋﻘﺐ اﳌﻮت
ﺟﺬب ﺷﺨﺺ ﻋﻀﺪﻳﻪ وآﺧﺮ إ ﺎﻣﻲ رﺟﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻐﻠﻖ ﺑﺼﺮﻩ ﳎﺮب اﻧﺘﻬﻰ
[FAEDAH]
Hasan al-Adawi mengutip dari Syeh al-Amir bahwa apabila
mayit dibiarkan kedua matanya terbuka setelah kematiannya,
kemudian sulit untuk dipejamkan, maka seseorang hendaklah
menarik dua lengan atas tubuh mayit dan orang lain menarik dua
jempol kaki secara bersamaan karena sesungguhnya cara demikian
ini dapat memejamkan kedua mata mayit. Cara ini sudah mujarrab.
A. Memandikan Mayit

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن ﻏﺴﻠﻪ )أﻗﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﳌﺎء( أي ﻣﺮة ﻷ ﺎ اﻟﻔﺮض ﰲ اﳊﻲ
واﳌﻴﺖ أوﱃ ﺎ ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﺗﻘﺪم إزاﻟﺔ ﳒﺲ ﻋﻨﻪ وﳏﻞ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺎ ﺣﻴﺚ ﺣﺼﻞ اﻹﻧﻘﺎء
وإﻻ وﺟﺐ اﻹﻧﻘﺎء وﻳﺴﻦ اﻹﻳﺘﺎر إن ﱂ ﳛﺼﻞ اﻹﻧﻘﺎء ﺑﻮﺗﺮ
Fasal ini menjelaskan tentang memandikan mayit.
Dalam memandikan mayit, minimal hanya meratakan air ke
seluruh tubuhnya satu kali karena orang hidup saja hanya diwajibkan
meratakan air ke seluruh tubuh satu kali saat mandi besar, apalagi
memandikan mayit.

85

Sebelum memandikan, tidak disyaratkan menghilangkan
najis terlebih dahulu dari tubuh mayit.
Memandikan mayit bisa dianggap cukup hanya dengan satu
kali basuhan air yang meratai tubuhnya jika basuhan satu kali
tersebut sudah membersihkan tubuhnya, jika belum bisa
membersihkannya maka wajib menambahi basuhan berikutnya
hingga tubuhnya bersih.
Disunahkan mengganjilkan hitungan basuhan air jika tubuh
mayit dapat bersih dengan basuhan genap.

وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻛﻮن ﻏﺴﻠﻪ ﺑﻔﻌﻠﻨﺎ وﻟﻮ ﻛﺎن ﻛﺎﻓﺮاً أو ﻏﲑ ﻣﻜﻠﻒ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ ﻏﺮق وﻻ ﻏﺴﻞ
اﳌﻼﺋﻜﺔ وﻳﻜﻔﻲ ﻓﻌﻞ اﳉﻦ وﻟﻮ ﻏﺴﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺮاﻣﺔ ﻛﻔﻰ ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﻟﺴﻴﺪي أﲪﺪ اﻟﺒﺪوي
أﻣﺪﻧﺎ اﷲ ﲟﺪدﻩ وﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻏﺴﻠﻪ ﻣﻴﺖ آﺧﺮ ﻛﺮاﻣﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ وﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﻟﻨﺤﻮ ﺟﻨﺐ
ﻏﺴﻠﻪ
Dalam memandikan mayit, diwajibkan melibatkan perbuatan
kita, artinya, kita benar-benar memandikannya secara nyata
sekalipun mayit tersebut adalah orang kafir atau belum mukallaf.
Jadi, apabila mayit terbasuh air sebab ia mati tenggelam atau
dimandikan oleh malaikat maka demikian ini belum menggugurkan
kewajiban memandikan yang dibebankan atas kita. Apabila mayit
dimandikan oleh makhluk jin, atau apabila ia bisa mandi sendiri
karena mendapat karomah dari Allah, sebagaimana yang terjadi pada
mayit Sayyidi Ahmad al-Badawi, Semoga Allah memberi
pertolongan kepada kita melalui perantaranya, maka demikian itu
sudah mencukupi, artinya, sudah menggugurkan kewajiban
memandikan yang dibebankan atas kita. Begitu juga, apabila mayit
dimandikan oleh mayit lain karena diberi suatu karomah maka
demikian ini sudah mencukupi.
Orang junub tidak dimakruhkan memandikan mayit.
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ًوﻻ ﳚﺐ ﻧﻴﺔ اﻟﻐﺴﻞ ﻷن اﻟﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ وﻫﻲ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﺴﻦ ﺧﺮوﺟﺎ
ﺼ َﻼةِ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ﺖ أو اِ ْﺳﺘِﺒَﺎ َﺣﺔَ اﻟ ﱠ
ِ ﺖ اﻟْﻐُ ْﺴ َﻞ أَ َداءً َﻋ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻤﻴﱢ
ُ ْﻣﻦ اﳋﻼف ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻐﺎﺳﻞ ﻧـَ َﻮﻳ
ﲞﻼف ﻧﻴﺔ اﻟﻮﺿﻮء ﻓﺈ ﺎ واﺟﺒﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻠﻐﺰ وﻳﻘﺎل ﻟﻨﺎ ﺷﻲء واﺟﺐ وﻧﻴﺘﻪ ﺳﻨﺔ وﺷﻲء
ﺳﻨﺔ وﻧﻴﺘﻪ واﺟﺒﺔ ﻓﻐﺴﻞ اﳌﻴﺖ واﺟﺐ وﻧﻴﺘﻪ ﺳﻨﺔ ووﺿﻮؤﻩ ﺳﻨﺔ وﻧﻴﺘﻪ واﺟﺒﺔ
Ghosil (orang yang memandikan mayit) tidak wajib berniat
memandikan karena tujuan dari memandikan mayit sendiri adalah
nadzofah (membersihkan) sedangkan nadzofah tidak diharuskan
tergantung pada niat, tetapi ia disunahkan berniat memandikan demi
tujuan keluar dari perbedaan pendapat ulama. Jadi, ghosil berniat;

ﺖ
ِ ﺖ اﻟْﻐُ ْﺴ َﻞ أَ َداءً َﻋ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻤﻴﱢ
ُ ْﻧـَ َﻮﻳ
Aku berniat memandikan mayit ini.
atau;

ﱢﺖ
ِ ﺼ َﻼةِ َﻋﻠَﻰ َﻫﺬَا اﻟْ َﻤﻴ
ﺖ اﻟْﻐُ ْﺴ َﻞ اِ ْﺳﺘِﺒَﺎ َﺣﺔَ اﻟ ﱠ
ُ ْﻧـَ َﻮﻳ
Aku berniat memandikan mayit ini agar diperbolehkan
mensholatinya
Berbeda dengan berniat wudhu, maka orang yang mewudhukan
mayit wajib berniat wudhu. Oleh karena ini, dikatakan, “Kita
(kalangan syafiiah) memiliki suatu perkara yang wajib tetapi niatnya
sunah dan memiliki sesuatu yang sunah tetapi niatnya wajib,”
maksudnya, memandikan mayit adalah perkara yang wajib tetapi
berniat memandikannya dihukumi sunah dan mewudhukan mayit
adalah perkara yang sunah tetapi berniat mewudhukannya dihukumi
wajib.

وﻣﻦ ﺗﻌﺬر ﻏﺴﻠﻪ ﻟﻔﻘﺪ ﻣﺎء أو ﻏﲑﻩ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺣﱰق وﻛﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﺎً ﻣﺜﻼً وﻛﺎن ﲝﻴﺚ ﻟﻮ
ﻏﺴﻞ ﻟﺘﻬﺮى ﳝﻢ
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Apabila mayit sulit dimandikan karena tidak ada air atau
semisal mayit mati karena terbakar atau teracuni yang andaikan
dimandikan maka tubuhnya akan rusak dan terlepas, maka mayit
ditayamumi.

واﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻏﺴﻠﻪ اﻟﺮﺟﻞ واﻷوﱃ ﺑﺎﳌﺮأة ﰲ ﻏﺴﻠﻬﺎ اﳌﺮأة وﻟﻪ ﻏﺴﻞ ﺣﻠﻴﻠﺘﻪ ﻣﻦ زوﺟﺔ
ﻏﲑ رﺟﻌﻴﺔ وأﻣﺔ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺰوﺟﺔ أو ﻣﻌﺘﺪة أو ﻣﺴﺘﱪأة وﻟﺰوﺟﺔ ﻏﲑ رﺟﻌﻴﺔ ﻏﺴﻞ زوﺟﻬﺎ
وﻟﻮ ﻧﻜﺤﺖ ﻏﲑﻩ ﺑﺄن ﺗﻀﻊ ﲪﻠﻬﺎ ﻋﻘﺐ ﻣﻮﺗﻪ ﰒ ﺗﺘﺰوج ﻓﻠﻬﺎ أن ﺗﻐﺴﻠﻪ وﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﺰوﺟﻬﺎ
ﻟﺒﻘﺎء ﺣﻖ اﻟﺰوﺟﻴﺔ ﺑﻼ ﻣﺲ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻪ وﻻ ﻣﻨﻪ ﳍﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺘﻘﺾ وﺿﻮء اﳌﺎس ﻓﻴﻬﻤﺎ
Ketika mayit adalah laki-laki maka yang lebih utama untuk
memandikannya adalah laki-laki. Dan ketika mayit adalah
perempuan maka yang lebih utama untuk memandikannya adalah
perempuan.
Laki-laki boleh memandikan mayit perempuan halalnya,
seperti istri yang bukan ditalak roj’i dan budak amat selama budak
amat tersebut bukan budak amat yang dinikahi, tidak sedang
mengalami masa iddah, dan tidak sedang menjalani masa istibrok.
Istri yang bukan ditalak roj’i boleh memandikan suaminya
meskipun ia telah menikah dengan orang lain, semisal; ia melahirkan
kandungan setelah suami pertamanya meninggal dunia, kemudian ia
menikah dengan laki-laki lain, maka baginya diperbolehkan
memandikan mayit suami pertamanya dan meminta tolong kepada
suami keduanya karena masih adanya hak zaujiah (hak atas dasar
hubungan nikah), tetapi tanpa istri itu menyentuh kulit suami
keduanya dan tanpa suami keduanya itu menyentuh istrinya agar
masing-masing wudhunya tidak batal.

واﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ ﰲ ﻏﺴﻠﻪ اﻷوﱃ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ درﺟﺔ وﻫﻢ رﺟﺎل اﻟﻌﺼﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺐ ﰒ
اﻟﻮﻻء ﰒ اﻹﻣﺎم ﰒ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﰒ ذوو اﻷرﺣﺎم ﻓﺈن اﲢﺪوا ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ ﻗﺪم ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻷﻓﻘﻬﻴﺔ ﰲ
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اﻟﻐﺴﻞ ﲞﻼﻓﻪ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺖ ﻓﻴﻘﺪم ﺑﺎﻷﺳﻨﻴﺔ واﻷﻗﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﻷﻓﻘﻪ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻐﺴﻞ
أوﱃ ﻫﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﻦ واﻷﻗﺮب ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺼﻼة
Mereka yang lebih utama dalam memandikan mayit laki-laki
adalah mereka yang lebih utama untuk menjadi imam dalam
mensholatinya. Mereka adalah para laki-laki ahli waris yang dari
hubungan nasab, kemudian yang dari hubungan perwalian, kemudian
imam (pemimpin pemerintahan), kemudian naib-nya, kemudian para
laki-laki yang dari hubungan sanak saudara (kerabat).
Apabila para laki-laki yang hadir itu sama dalam tingkatan,
misal; para laki-laki yang hadir saat itu adalah mereka yang sama
dari hubungan nasab, maka didahulukan siapakah yang lebih alim
Fiqih di antara mereka agar memandikannya. Adapun dalam
mensholatinya, maka didahulukan siapakah yang lebih tua, lalu
siapakah yang lebih dekat hubungan kerabatnya dengan mayit.
Jadi, ketika para laki-laki yang hadir saat itu sama dalam
tingkatan, maka yang lebih alim Fiqih adalah lebih utama untuk
memandikan mayit laki-laki daripada yang lebih tua dan daripada
yang lebih dekat hubungan kerabatnya dengan mayit. Sebaliknya,
yang lebih tua dan yang lebih dekat hubungan kerabatnya dengan
mayit adalah lebih utama untuk mensholati daripada yang lebih alim
Fiqih.

واﻷوﱃ ﺑﺎﳌﺮأة ﰲ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﺎ وأوﻻﻫﻦ ذات ﳏﺮﻣﻴﺔ وﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮﻳﺒﺎت ذات وﻻء ﻓﺄﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻓﺰوج ﻓﺮﺟﺎل ﳏﺎرم
Adapun yang lebih utama untuk memandikan mayit
perempuan adalah para perempuan yang masih memiliki hubungan
kerabat dengannya. Yang lebih utama dari mereka adalah para
perempuan kerabat yang masih mahram dengannya. Setelah para
perempuan kerabat, ada perempuan yang memiliki hubungan
perwalian dengan mayit, kemudian perempuan lain (ajnabiah),
kemudian suami, kemudian para laki-laki yang masih mahram
dengan mayit.
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ﻓﺈن ﺗﻨﺎزع ﻣﺴﺘﻮﻳﺎن أﻗﺮع ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
Apabila ada dua orang yang sama dalam tingkatan maka
diambil keputusan dengan cara diundi di antara mereka berdua untuk
menentukan siapakah yang lebih utama untuk memandikan atau
mensholati.

واﻟﺼﻐﲑ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺪ اﻟﺸﻬﻮة ﻳﻐﺴﻠﻪ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء وﻣﺜﻠﻪ اﳋﻨﺜﻰ اﻟﻜﺒﲑ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪ
اﶈﺮم
Mayit laki-laki kecil (soghir) yang belum mencapai usia
yang menimbulkan syahwat boleh dimandikan oleh para laki-laki
lain dan para perempuan lain. Begitu juga, mayit khuntsa yang sudah
dewasa (kabir) boleh dimandikan oleh mereka jika memang tidak
ditemukan mahramnya.

وﳚﺐ إﻳﺼﺎل اﳌﺎء إﱃ ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﻓﺮج اﻟﺜﻴﺐ ﻋﻨﺪ ﺟﻠﻮﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ ﻟﻘﻀﺎء
ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ وﻣﺎ ﲢﺖ ﻗﻠﻔﺔ اﻷﻗﻠﻒ وﳛﺮم ﺧﺘﻨﻪ وإن ﻋﺼﻰ ﺑﺘﺄﺧﲑﻩ أو ﺗﻌﺬر ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﲢﺖ
ﻗﻠﻔﺘﻪ ﺑﺄن ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ﳒﺎﺳﺔ ﺗﺘﻌﺬر إزاﻟﺘﻬﺎ ﻓﻴﺪﻓﻦ ﺑﻼ ﺻﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻔﺎﻗﺪ اﻟﻄﻬﻮرﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺮﻣﻠﻲ وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻴﻤﻢ ﻷن ﺷﺮط اﻟﺘﻴﻤﻢ إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻳﻴﻤﻢ
ﻟﻠﻀﺮورة ﻗﺎل اﻟﺒﺎﺟﻮري وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻷن ﰲ دﻓﻨﻪ ﺑﻼ ﺻﻼة ﻋﺪم اﺣﱰام ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻛﻤﺎ
ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻀﺎﱄ
Dalam memandikan mayit, apabila mayit adalah perempuan
janda maka diwajibkan mendatangkan air sampai pada bagian farji
yang terlihat saat ia jongkok untuk memenuhi hajat (spt; buang air
besar atau kecil).
Apabila mayit adalah laki-laki yang belum dikhitan maka
diwajibkan mendatangkan air sampai bagian bawah qulfah dan
diharamkan mengkhitannya meskipun mayit tersebut berdosa sebab
ia menunda-nunda untuk berkhitan. Akan tetapi, apabila membasuh
bagian bawah qulfah dirasa sangat sulit sekiranya di bagian tersebut
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terdapat najis yang sangat sulit untuk dihilangkan maka mayit
dikuburkan tanpa disholati seperti mayit yang faqit tuhuroini
sebagaimana pendapat yang dikatakan oleh Romli. Pada saat
demikian ini, ia tidak boleh ditayamumi karena syarat tayamum
adalah menghilangkan najis terlebih dahulu. Ibnu Hajar berkata
bahwa ia boleh ditayamumi karena dhorurot.
Bajuri berkata, “Sebaiknya bertaklid (mengikuti) pendapat
Ibnu Hajar di atas karena mengubur mayit tanpa mensholatinya
terlebih dahulu merupakan suatu bentuk sikap menghina mayit,
seperti yang dikatakan oleh Syeh Muhammad al-Fadholi.”

وﻳﻜﺮﻩ ﰲ ﻏﲑ اﶈﺮم ﺑﻨﺴﻚ أﺧﺬ ﻇﻔﺮﻩ وﺷﻌﺮﻩ ﻷن أﺟﺰاء اﳌﻴﺖ ﳏﱰﻣﺔ ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﺗﻌﺬر
ﻏﺴﻠﻪ إﻻ ﲝﻠﻖ ﺷﻌﺮ رأﺳﻪ ﻟﺘﻠﺒﺪﻩ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺒﻎ أو ﳓﻮﻩ ﻛﺄن ﻛﺎن ﺑﻪ ﻓﺮوح وﲨﺪﻫﺎ ﲝﻴﺚ
ﻻ ﻳﺼﻞ اﳌﺎء إﱃ أﺻﻮﻟﻪ إﻻ ﺑﺈزاﻟﺘﻪ وﺟﺒﺖ وﻛﺬا ﻟﻮ ﺗﻌﺬر ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﲢﺖ ﻇﻔﺮﻩ إﻻ ﺑﻘﻠﻤﻪ
ًوﻻ ﻓﺮق ﰲ ﻫﺬا ﺑﲔ اﶈﺮم وﻏﲑﻩ وﻓﺪﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ذﻟﻚ وﻳﺮدان إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻜﻔﻦ ﻧﺪﺑﺎ
وﰲ اﻟﻘﱪ وﺟﻮﺑﺎً ﻓﻴﺠﺐ دﻓﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﻪ
Apabila mayit bukan orang yang sedang ihram maka
dimakruhkan memotong kukunya dan rambutnya karena bagianbagian tubuh mayit berstatus muhtaromah (dimuliakan). Namun,
apabila air tidak bisa mengenai kulit mayit kecuali dengan cara
dipotong kukunya dan rambut kepalanya, semisal rambutnya itu
gimbal sebab digimbal sendiri atau ada luka dikepalanya hingga
darah luka tersebut mengeras, maka diwajibkan memotongnya.
Begitu juga, apabila bagian bawah kuku mayit sulit dibasuh sebab
misal kukunya panjang maka kukunya tersebut wajib dipotong.
Kewajiban dalam memotong kuku dan rambut mayit pada
saat dirasa sulit membasuhkan air, seperti contoh di atas, sama-sama
berlaku bagi mayit yang ihram atau bukan. Apabila mayit adalah
orang yang ihram maka kewajiban fidyah dibebankan atas orang
yang memotongkannya.
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Ketika kuku atau rambut mayit dipotong maka disunahkan
potongan keduanya ikut dimasukkan ke dalam kain kafan dan
diwajibkan potongan keduanya ikut dimasukkan ke dalam kuburan.
Jadi, wajib mengubur potongan kuku dan rambut bersama mayit.

)وأﻛﻤﻠﻪ أن ﻳﻐﺴﻞ( أي اﻟﻐﺎﺳﻞ )ﺳﻮأﺗﻴﻪ( أي دﺑﺮ اﳌﻴﺖ وﻗﺒﻠﻪ ﲞﺮﻗﺔ ﻣﻠﻔﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎرﻩ
ً)وأن ﻳﺰﻳﻞ اﻟﻘﺬر( أي اﻟﻮﺳﺦ )ﻣﻦ أﻧﻔﻪ وأن ﻳﻮﺿﺌﻪ( ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﻛﺎﳊﻲ ﺛﻼﺛﺎً ﺛﻼﺛﺎ
ﲟﻀﻤﻀﺔ واﺳﺘﻨﺸﺎق وﳝﻴﻞ رأﺳﻪ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﺌﻼ ﻳﺼﻞ اﳌﺎء ﺑﺎﻃﻨﻪ )وأن ﻳﺪﻟﻚ( ﺑﻀﻢ ﻋﲔ
اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻗﺘﻞ )ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺎﻟﺴﺪر( أي وﳓﻮﻩ ﻛﺼﺎﺑﻮن وأﺷﻨﺎن وﳓﻮﳘﺎ ﻗﺎل ﰲ اﳌﺼﺒﺎح
وإذا أﻃﻠﻖ اﻟﺴﺪر ﰲ اﻟﻐﺴﻞ ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﻪ اﻟﻮرق اﳌﻄﺤﻮن ﻗﺎل اﳊﺠﺔ ﰲ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺴﺪر
ﻧﻮﻋﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﻳﻨﺒﺖ ﰲ اﻷرﻳﺎف وﻫﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﱵ ﳍﺎ أﺷﺠﺎر وزروع ﻓﻴﻨﺘﻔﻊ ﺑﻮرﻗﻪ ﰲ
اﻟﻐﺴﻞ وﲦﺮﺗﻪ ﻃﻴﺒﺔ واﻵﺧﺮ ﻳﻨﺒﺖ ﰲ اﻟﺼﺤﺮاء وﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻮرﻗﻪ ﰲ اﻟﻐﺴﻞ وﲦﺮﺗﻪ ﻋﻔﺼﺔ اﻩ
Secara lengkap dalam memandikan mayit, ghosil (orang
yang memandikan) membasuh qubul dan dubur mayit dengan kain
yang diikat-ikatkan pada tangan kirinya dan ia membersihkan
kotoran dari hidung mayit. Setelah itu, ia mewudhukan mayit
sebelum dimandikan dengan cara sebagaimana mandinya orang yang
masih hidup disertai mengkumurkan dan mengistinsyaqkan tiga kalitiga kali, tetapi ghosil sedikit menundukkan kepala mayit agar air
tidak masuk ke dalam perut.
Ghosil menggosok tubuh mayit dengan sidr (اﻟﺴ ْﺪر
ِ ) atau
selainnya semisal sabun, asynan, dan sebagainya.
Dikatakan di dalam kitab al-Misbah, “Ketika lafadz ‘اﻟﺴ ْﺪر
ِ ’
disebutkan dalam masalah mandi maka yang dimaksud adalah daun
gilingan.”
Ghozali berkata dalam kitab at-Tafsir, “ ‘اﻟﺴ ْﺪر
ِ ’ dibagi
menjadi dua. Pertama, tanaman yang tumbuh di aryaf, yaitu tanah
yang memiliki banyak pepohonan dan tanam-tanaman yang memiliki
dedaunan yang dapat dimanfaatkan untuk mandi dan memiliki buah
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yang enak. Kedua, tanaman yang tumbuh di gurun dan daunnya tidak
dapat dimanfaatkan untuk mandi dan buahnya terasa sepat.”

)وأن ﻳﺼﻴﺐ اﳌﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻼﺛﺎً( واﻟﺴﻨﺔ أن ﺗﻜﻮن اﻷوﱃ ﺑﻨﺤﻮ ﺳﺪر واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺰﻳﻠﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﲟﺎء ﻗﺮاح أي ﺧﺎﻟﺺ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﻮر ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻐﲑ اﳌﺎء ﻷن راﺋﺤﺘﻪ ﺗﻄﺮد اﳍﻮام
وﻳﻜﺮﻩ ﺗﺮﻛﻪ وﺧﺮج ﺑﻘﻠﻴﻠﻪ ﻛﺜﲑﻩ ﻓﻘﺪ ﻳﻐﲑ اﳌﺎء ﺗﻐﻴﲑاً ﻛﺜﲑاً إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﺻﻠﺒﺎً ﻓﻼ ﻳﻀﺮ
ﻣﻄﻠﻘﺎً وﻟﻮ ﻏﲑ اﳌﺎء ﻷﻧﻪ ﳎﺎور ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻐﺴﻼت اﻟﺜﻼث ﻏﺴﻠﺔ واﺣﺪة ﻷن اﻟﻌﱪة إﳕﺎ ﻫﻲ
ﺑﺎﻟﱵ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﻘﺮاح وﻳﺴﻦ ﺛﺎﻧﻴﺔ وﺛﺎﻟﺜﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎ ﻤﻮع ﺗﺴﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ ﺿﺮب ﺛﻼث ﰲ
ﺛﻼث ﻷن اﻟﻐﺴﻼت اﻟﺜﻼث ﻣﺸﻐﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻟﻜﻦ اﻟﻌﱪة ﺑﺎﻟﺜﻼث اﻟﱵ ﺑﺎﳌﺎء اﻟﻘﺮاح
واﳊﺎﺻﻞ أن أدﱏ اﻟﻜﻤﺎل ﺛﻼث وأﻛﻤﻠﻪ ﺗﺴﻊ وأوﺳﻄﻪ ﲬﺲ أو ﺳﺒﻊ
Setelah itu, ghosil menuangkan air pada tubuh mayit
sebanyak tiga kali. Kesunahannya adalah bahwa air basuhan pertama
disertai dengan semisal sidr, air basuhan kedua berupa air murni
yang membersihkan sidr tersebut, dan air basuhan ketiga berupa air
murni dengan sedikit campuran kapur barus sekiranya kapur barus
tersebut tidak sampai merubah sifat-sifat air karena bau kapur barus
berfungsi untuk menjaga jasad mayit dari binatang melata.
Dimakruhkan tidak menggunakan kapur barus dalam basuhan.
Mengecualikan dengan sedikit campuran kapur barus adalah
campuran banyaknya karena dapat merubah banyak air kecuali
apabila kapur barus tersebut dimasukkan ke dalam air dalam keadaan
padat maka diperbolehkan secara mutlak meskipun sampai merubah
air karena perubahan demikian ini bukan karena tercampur, tetapi
mujawir (bersampingan, artinya, tidak larut).
Tiga basuhan ini dihitung sebagai basuhan pertama karena hitungan
basuhan didasarkan pada air murni. Setelah itu, disunahkan
melakukan basuhan kedua dan ketiga dengan cara yang sama,
artinya, basuhan kedua dan ketiga terdiri dari air basuhan yang
diserta sidr, air murni yang membersihkan sidr tersebut, dan air
murni dengan sedikit campuran kapur barus. Jadi, total basuhan air
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adalah sebanyak 9 (sembilan) kali, tetapi ibroh atau dasar hitungan 3
(tiga) hanya berdasarkan pada basuhan air murni.
)Jadi, basuhan lengkap yang minim adalah sebanyak 3 (tiga
)kali. Basuhan lengkap yang maksimal adalah sebanyak 9 (sembilan
)kali. Dan basuhan lengkap yang sedang adalah sebanyak 5 (lima
atau 7 (tujuh) kali.

وﺣﺎﺻﻠﻪ أن أﻛﻤﻠﻪ أن ﻳﻐﺴﻞ ﲟﺎء ﻣﺎﱀ ﻷن اﳌﺎء اﻟﻌﺬب ﻳﺴﺮع إﻟﻴﻪ اﻟﺒﻠﻰ ﺑﺎرد ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺪ
اﻟﺒﺪن إﻻ ﳊﺎﺟﺔ ﻛﱪد ﺑﺎﻟﻐﺎﺳﻞ ووﺳﺦ ﻓﻴﺴﺨﻦ ﻗﻠﻴﻼً ﰲ ﺧﻠﻮة ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ إﻻ اﻟﻐﺎﺳﻞ
وﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ ووﱄ اﳌﻴﺖ وﻫﻮ أﻗﺮب اﻟﻮرﺛﺔ واﻷوﱃ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻐﺴﻞ ﲢﺖ ﺳﻘﻒ ﻷﻧﻪ أﺳﱰ
وأن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻗﻤﻴﺺ ﺑﺎل أي ﺧﻠﻖ ﺑﻔﺘﺤﺘﲔ وﺳﺨﻴﻒ أي رﻗﻴﻖ ﻟﻘﻠﺔ ﻏﺰﻟﻪ ﻷﻧﻪ أﺳﱰ ﻟﻪ
وأﻟﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﻠﻮح ﻟﺌﻼ ﻳﺼﻴﺒﻪ اﻟﺮﺷﺎش وأن ﳚﻠﺴﻪ اﻟﻐﺎﺳﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺗﻔﻊ ﺑﺮﻓﻖ ﻣﺎﺋﻼً
ﻗﻠﻴﻼً إﱃ وراﺋﻪ وﻳﻀﻊ ﳝﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﻔﻪ وإ ﺎﻣﻪ ﰲ ﻧﻘﺮة ﻗﻔﺎﻩ ﻟﺌﻼ ﲤﻴﻞ رأﺳﻪ وﻳﺴﻨﺪ ﻇﻬﺮﻩ
ﺑﺮﻛﺒﺘﻪ اﻟﻴﻤﲎ وﳝﺮ ﻳﺪﻩ اﻟﻴﺴﺮى ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻪ ﺑﺘﺤﺎﻣﻞ ﻳﺴﲑ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﺮار ﻟﻴﺨﺮج ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ
اﻟﻔﻀﻠﺔ ﰒ ﻳﻀﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻔﺎﻩ وﻳﻐﺴﻞ ﲞﺮﻗﺔ ﻣﻠﻔﻮﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎرﻩ ﺳﻮأﺗﻴﻪ ﰒ ﻳﻠﻘﻴﻬﺎ وﻳﻠﻒ
ﺧﺮﻗﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﲟﺎء وﳓﻮ أﺳﻨﺎن وﻳﻨﻈﻒ أﺳﻨﺎﻧﻪ وﻣﻨﺨﺮﻳﻪ وﻫﻲ ﻋﻠﻰ
وزن ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺮق اﻷﻧﻒ ﰒ ﻳﻮﺿﺌﻪ ﻛﺎﳊﻲ ﺑﻨﻴﺔ ﰒ ﻳﻐﺴﻞ رأﺳﻪ ﻓﻠﺤﻴﺘﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﺳﺪر
وﻳﺴﺮح ﺷﻌﺮﳘﺎ إن ﺗﻠﺒﺪ ﲟﺸﻂ واﺳﻊ اﻷﺳﻨﺎن ﺑﺮﻓﻖ وﻳﺮد اﳌﻨﺘﺘﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺮﳘﺎ إﻟﻴﻪ ﻧﺪﺑﺎً ﰲ
اﻟﻜﻔﻦ أو اﻟﻘﱪ وأﻣﺎ دﻓﻨﻪ وﻟﻮ ﰲ ﻏﲑ اﻟﻘﱪ ﻓﻮاﺟﺐ ﻛﺎﻟﺴﺎﻗﻂ ﻣﻦ اﳊﻲ إذا ﻣﺎت ﻋﻘﺒﻪ ﰒ
ﻳﻐﺴﻞ ﺷﻘﻪ اﻷﳝﻦ ﰒ اﻷﻳﺴﺮ ﰒ ﳛﺮﻓﻪ إﱃ ﺷﻘﻪ اﻷﻳﺴﺮ ﻓﻴﻐﺴﻞ ﺷﻘﻪ اﻷﳝﻦ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ ﻗﻔﺎﻩ
ﰒ ﳛﺮﻓﻪ إﱃ ﺷﻘﻪ اﻷﳝﻦ ﻓﻴﻐﺴﻞ اﻷﻳﺴﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎً ﰲ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﺳﺪر ﰒ ﻳﺰﻳﻠﻪ
ﲟﺎء ﻣﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻔﺎء وﺳﻜﻮن اﻟﺮاء أي وﺳﻂ رأﺳﻪ إﱃ ﻗﺪﻣﻪ ﰒ ﻳﻌﻤﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﲟﺎء ﻗﺮاح
ﻟﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻗﻠﻴﻞ ﻛﺎﻓﻮر ﻓﻬﺬﻩ اﻟﻐﺴﻼت ﻏﺴﻠﺔ واﺣﺪة
Kesimpulan penjelasan tentang memandikan mayit adalah
bahwa ghosil membasuhi jasad mayit dengan air yang asin, karena
air tawar menyebabkan mempercepat busuk, dan yang dingin karena
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dapat mengencangkan jasad, kecuali apabila ada hajat, semisal ghosil
merasa kedinginan, maka air dingin dipanaskan sedikit, atau semisal
air yang dingin itu dalam kondisi kotor.
Memandikan mayit dilakukan di tempat sepi atau tertutup
yang tidak diperbolehkan masuk kecuali ghosil, orang yang
membantunya, dan wali mayit; yaitu para ahli waris terdekat.
Tempat yang lebih utama untuk memandikan mayit adalah
tempat yang ada atap (genteng) karena tempat semacam ini akan
lebih tertutup.
Saat dimandikan, mayit dipakaikan baju gamis bekas yang
tipis. Dengan ini, mayit akan lebih tertutup.
Mayit diletakkan di tempat tinggi semisal meja atau dipan
agar ia tidak terkena percikan air.
Ghosil mendudukkan mayit di tempat tinggi tersebut dengan
pelan dan ia sedikit mendoyongkan jasadnya ke belakang. Ghosil
meletakkan tangan kanannya di atas pundak mayit sambil
meletakkan jempol/ibu jari tangan kanannya tersebut di cekungan
tengkuk mayit agar kepala mayit tidak condong ke belakang.
Setelah itu, ghosil menyandarkan punggung mayit pada lutut
kanannya. Ia menjalankan tangan kirinya di atas perut mayit dengan
sedikit menekannya secara maju mundur agar kotoran dapat
dikeluarkan.
Lalu, ghosil memiringkan setengah jasad mayit, artinya,
posisi kepala sampai dada mayit menyamai posisi berbaring.
Kemudian, ghosil membasuh qubul dan dubur mayit dengan tangan
kirinya yang telah diikat-ikat kain. Setelah itu, ghosil melepas ikatan
kain di tangannya dan menggantinya dengan ikatan kain baru yang
telah dibasuh dengan air dan asynan. Lalu, ia membersihkan gigigigi mayit dan dua lubang hidungnya.
Setelah selesai, ghosil mewudhukan mayit disertai berniat
wudhu. Lalu, ia membasuh kepala mayit dan jenggotnya dengan air
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dan sidr. Ia menyisir pelan rambut mayit yang gimbal dengan sisir
yang gigi-giginya lebar.
Apabila ada rambut-rambut mayit yang rontok, disunahkan
mengembalikan rontokan tersebut di kain kafan bersama mayit atau
di kuburan. Adapun mengubur rontokan rambut mayit, meskipun
tidak di kuburan, hukumnya adalah wajib sebagaimana diwajibkan
mengubur rontokan rambut hayyi (orang yang masih hidup) ketika
hayyi tersebut langsung mati setelah rambutnya rontok.
Kemudian ghosil membasuh separuh tubuh kanan mayit, lalu
separuh tubuh kiri mayit. Setelah itu, ia memiringkan mayit ke arah
kiri agar ia membasuh bagian kanan sekitar tengkuk mayit. Lalu ia
memiringkan mayit ke arah kanan agar ia membasuh bagian kiri
sekitar tengkuk mayit. Air yang digunakan untuk membasuh bagian
sekitar tengkuk ini adalah air yang disertai sidr. Lalu ghosil
menghilangkan bekas air sidr ini dengan air murni yang disiramkan
ke tubuh mayit dari bagian tengah kepala sampai telapak kaki hingga
merata. Setelah itu, ghosil menyiramkan air murni dengan sedikit
campuran kapur barus ke tubuh mayit dari tengah kepala juga sampai
telapak kaki secara merata. Basuhan ini, maksudnya, basuhan dengan
air sidr, basuhan air murni, dan basuhan air murni dengan sedikit
campuran kapur barus, dihitung sebagai satu kali basuhan
memandikan.

وﻳﻨﺪب أن ﻻ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻐﺎﺳﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﻮرﺗﻪ إﻻ ﻗﺪر اﳊﺎﺟﺔ أﻣﺎ ﻋﻮرﺗﻪ ﻓﻴﺤﺮم اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ
Disunahkan bagi ghosil untuk tidak melihat bagian tubuh
mayit selain aurat kecuali hanya seperlunya saja. Adapun melihat
aurat mayit maka diharamkan atasnya.

وﻳﻨﺪب أن ﻳﻐﻄﻰ وﺟﻪ اﳌﻴﺖ ﲞﺮﻗﺔ ﻣﻦ أول وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻐﺘﺴﻞ وأن ﻻ ﳝﺲ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ
ﻏﲑ ﻋﻮرﺗﻪ إﻻ ﲞﺮﻗﺔ
Disunahkan menutup wajah mayit dengan semacam kain,
yaitu dari awal mengangkat mayit ke tempat dimandikan.
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Disunahkan pula untuk tidak menyentuh bagian tubuh mayit selain
aurat kecuali dengan perantara kain.

وﻟﻮ ﺧﺮج ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺴﻞ ﳒﺲ وﺟﺒﺖ إزاﻟﺘﻪ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ
Apabila mayit telah dimandikan, kemudian ada najis keluar
dari tubuhnya, maka najis tersebut wajib dihilangkan, seperti yang
dikatakan oleh Qulyubi, agar mensholatinya dihukumi sah.

وﻻ ﳚﻮز ﺗﻴﻤﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﻧﻪ ﳒﺎﺳﺔ ﺗﻌﺬرت إزاﻟﺘﻬﺎ وﻻ ﲡﻮز اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ
Tidak diperbolehkan mentayamumi mayit yang ditubuhnya
terdapat najis yang sulit untuk dihilangkan dan tidak boleh
mensholatinya.

]ﺗﻨﺒﻴﻪ[ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﺼﺐ اﳌﺎء إن ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب ﻗﺘﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻌﺪ وﻫﻮاﳌﺮاد ﻫﻨﺎ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﺮﻳﻖ وإن
ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﺎب ﺿﺮب ﻓﻬﻮ ﻗﺎﺻﺮ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﺴﻜﺐ
[TANBIH]
Perkataan Mushonnif yang berbunyi ‘َُﺐ اﻟْﻤَﺎء
’أَ ْن ﻳَﺼ ﱠ, apabila
lafadz ‘ُﺐ
 ’ﻳَﺼ ﱠtermasuk dari bab ‘ ’ﻗَـﺘَ َﻞmaka lafadz ‘ُﺐ
 ’ﻳَﺼ ﱠtermasuk
muta’adi atau membutuhkan maf’ul bih dan ini yang dimaksud
dalam fasal memandikan mayit disini. Lafadz ‘ُﺐ
 ’ﻳَﺼ ﱠtersebut berarti
‘( ’ﻳُِﺮﻳْ ُﻖmenuangkan). Apabila lafadz ‘ﺐ
ﺼﱠ
ِ َ ’ﻳtermasuk bab ‘َب
َ ﺿﺮ
َ ’ maka
lafadz ‘ﺐ
ﺼﱠ
ِ َ ’ﻳtermasuk lazim atau tidak membutuhkan maf’ul bih dan
ia berarti ‘ِﺐ
ُ ( ’ﻳَ ْﺴﻜtumpah).
B. Mengkafani Mayit

)ﻓﺼﻞ( ﰲ اﻟﻜﻔﻦ )أﻗﻞ اﻟﻜﻔﻦ ﺛﻮب ﻳﻌﻤﻪ( أي ﻳﺴﱰ ﲨﻴﻊ ﺑﺪن اﳌﻴﺖ ﻏﲑ رأس اﶈﺮم
ووﺟﻪ اﶈﺮﻣﺔ
Fasal ini menjelaskan tentang mengkafani mayit.
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Minimal dalam mengkafani adalah satu kain yang dapat
menutupi seluruh tubuh mayit selain kepala, jika mayit adalah lakilaki yang ihram, dan selain wajah, jika mayit adalah perempuan
ihram.

ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي واﳌﻌﺘﻤﺪ وﺟﻮب ﺛﻼث ﻟﻔﺎﺋﻒ ذﻛﺮاً ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ إذا ﻛﻔﻦ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﱂ
ﻳﻮص ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ وﱂ ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻏﺮﱘ ﻳﺴﺘﻐﺮق دﻳﻨﻪ ﻟﻠﱰﻛﺔ وإن ﻛﺎن ﰲ
اﻟﻮرﺛﺔ ﳏﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ وإﻻ اﻗﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼث ﻷن اﻟﺰاﺋﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ ﻓﺎﻹزار
واﻟﻠﻔﺎﻓﺘﺎن ﻟﻴﺴﺖ واﺟﺒﺔ وﻻ ﻣﻨﺪوﺑﺔ اﻩ
Syarqowi berkata, “Pendapat muktamad menyebutkan
tentang kewajiban mengkafani mayit dengan 3 (tiga) lapis kain kafan
atau lebih, baik mayit itu laki-laki atau perempuan, dengan catatan;
-

Apabila mayit dikafani dengan hartanya sendiri.
Mayit tidak berwasiat untuk dikafani dengan hanya 1 (satu)
kain kafan.
Ghorim (yang berpiutang) tidak melarang untuk mengkafani
mayit dengan 3 (tiga) lapis kain kafan atau lebih yang mana
hutang mayit sebenarnya menghabiskan seluruh harta
tinggalan jika dibayarkan sekalipun ada mahjur ‘alaih di
kalangan ahli waris.

Apabila tiga catatan diatas tidak terpenuhi, maka mayit hanya
dikafani dengan 3 (tiga) kain kafan, tidak lebih, karena kain yang
melebihi 3 (tiga) kain kafan hukumnya sunah. Jadi, sarung/jarik dan
dua lapis kain lain bukanlah suatu kewajiban dan bukanlah suatu
kesunahan.”

ﻗﺎل اﻟﺒﺎﺟﻮري وإن ﻛﻔﻦ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺄن ﻛﻔﻦ ﻣﻦ ﻣﺎل ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ أو ﻣﻦ ﺑﻴﺖ
اﳌﺎل أو ﻣﻦ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﲡﻬﻴﺰ اﳌﻮﺗﻰ أو ﻣﻦ أﻏﻨﻴﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﺛﻮب واﺣﺪ
ﻳﺴﱰ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺪن إﻻ رأس اﶈﺮم ووﺟﻪ اﶈﺮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ واﳊﺎﺻﻞ أن اﻟﻜﻔﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
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ﳊﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻘﻂ ﺛﻮب ﻳﺴﱰ اﻟﻌﻮرة وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻖ اﳌﻴﺖ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎً ﲝﻖ اﷲ ﻣﺎ ﻳﺴﱰ ﺑﻘﻴﺔ
اﻟﺒﺪن وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳊﻖ اﳌﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﺛﻮب ﺛﺎن وﺛﺎﻟﺚ
Bajuri berkata, “Apabila mayit dikafani dengan harta yang
bukan miliknya sendiri, misalnya; ia dikafani dengan kain kafan
yang berasal dari harta orang yang wajib menafkahinya, atau dengan
kain kafan yang berasal dari harta baitul mal, atau dengan kain kafan
yang berasal dari harta yang diwakafkan untuk pengurusan jenazah,
atau dengan kain kafan yang berasal dari harta muslimin yang kaya,
maka kain kafan yang wajib hanya satu kain yang dapat menutup
seluruh tubuh mayit selain kepala, jika mayit adalah laki-laki ihram,
dan selain wajah, jika mayit adalah perempuan ihram. Demikian ini
berdasarkan pendapat muktamad. Kesimpulannya adalah bahwa
mengkafani mayit dengan dinisbatkan pada perihal memenuhi hak
Allah saja adalah dengan kain yang dapat menutup auratnya.
Sedangkan mengkafani mayit dengan dinisbatkan pada perihal
memenuhi hak mayit yang dinisbatkan dengan hak Allah adalah
dengan kain yang dapat menutup bagian tubuh lain selain auratnya.
Dan mengkafani mayit dengan dinisbatkan pada perihal memenuhi
hak mayit saja adalah dengan kain lapis kedua dan ketiga.”

ﻗﺎل اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ وﻳﺴﻦ ﰲ اﻟﻜﻔﻦ اﻷﺑﻴﺾ واﳌﻠﺒﻮس أوﱃ ﻣﻦ اﳉﺪﻳﺪ وﳚﻮز ﻏﲑﻩ ﳑﺎ ﳚﻮز ﻟﺒﺴﻪ
ﺣﻴﺎً وﻟﻮ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ أو وﺑﺮ أو ﻃﲔ وﳛﺮم اﳊﺮﻳﺮ ﻟﻠﺮﺟﻞ إن وﺟﺪ ﻏﲑﻩ وﻣﺜﻠﻪ اﳌﺰﻋﻔﺮ وﻳﻜﺮﻩ
اﳌﻌﺼﻔﺮ أي اﳌﺼﺒﻮغ ﺑﺎﻟﻌﺼﻔﺮ وﻟﻮ ﰲ ﺑﻌﻀﻪ وﻏﲑﻩ اﻷﺑﻴﺾ وﻟﻮ ﻟﻠﻤﺮأة اﻩ
Qulyubi berkata, “Mengkafani disunahkan menggunakan
kain putih. Kain yang lama adalah lebih utama daripada kain yang
baru. Diperbolehkan mengkafani mayit dengan kafan selain kain,
yaitu penutup yang boleh dipakai oleh orang hidup sekalipun itu
terbuat dari bulu kasar, bulu halus, atau lumpur. Diharamkan mayit
laki-laki dikafani dengan sutra jika masih ada kain lain yang
ditemukan dan diharamkan mayit laki-laki dikafani dengan kain yang
diwenter dengan zakfaran. Dimakruhkan mayit dikafani dengan kain
yang diwenter dengan minyak usfur meskipun hanya sebagian kain
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saja yang diwenter dan dimakruhkan mayit dikafani dengan kain
yang tidak putih sekalipun itu untuk mayit perempuan.”

ﻗﺎل اﻟﺸﻮﺑﺮي وﻟﻮ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ اﳊﺮﻳﺮ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ واﺣﺪ وﳏﻞ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﰲ اﳌﺰﻋﻔﺮ
إذا ﻛﺎن ﻛﻠﻪ أو أﻛﺜﺮﻩ ﻣﺰﻋﻔﺮاً وإﻻ ﻓﻼ ﺣﺮﻣﺔ وﻛﺮﻩ ﻣﻐﺎﻻة ﰲ اﻟﻜﻔﻦ أي ﻣﻊ ﺣﻀﻮر
اﻟﻮارث اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻌﺎﻗﻞ اﻟﺮﺷﻴﺪ وإﻻ ﺣﺮﻣﺖ اﻩ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﺸﻮﺑﺮي
Syaubari berkata, “Apabila tidak ada kain kafan yang
didapat kecuali hanya kafan sutra maka sebaiknya mayit hanya
dikafani dengan satu lapis sutra tersebut, tidak lebih. Keharaman
mengkafani mayit dengan kain yang diwenter dengan minyak
zakfaran adalah ketika kain tersebut secara total diwenter dengannya
atau sebagian besarnya diwenter dengannya, tetapi jika bagian kain
yang diwenter dengannya hanya sedikit maka tidak diharamkan.
Dimakruhkan berlebih-lebihan dalam mengkafani mayit (spt: kain
kafan yang digunakan memiliki nilai harga mahal atau istimewa) jika
disertai dengan kehadiran ahli waris yang baligh, yang berakal, dan
yang pintar (rosyid), tetapi jika tidak disertai kehadirannya maka
diharamkan.”
1. Mengkafani Mayit Laki-laki

)وأﻛﻤﻠﻪ ﻟﻠﺮﺟﻞ( وﻟﻮ ﺻﻐﲑاً )ﺛﻼث ﻟﻔﺎﺋﻒ( ﻳﻌﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﺪن
ﻗﺎل اﻟﺸﻮﺑﺮي أي ﻫﺬا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﻨﺎﰲ ﻛﻮ ﺎ واﺟﺒﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻷﻧﻪ
ﻣﱴ ﻛﻔﻦ اﳌﻴﺖ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﱂ ﻳﻮص ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ دﻳﻦ ﻳﺴﺘﻐﺮق
وﺟﺐ ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺛﻮاب ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺴﱰ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺪن ﻏﲑ رأس اﶈﺮم و وﺟﻪ اﶈﺮﻣﺔ
Yang maksimal, mengkafani mayit laki-laki, meskipun lakilaki bocah, adalah 3 (tiga) lapis kain yang masing-masing lapis dapat
menutupi seluruh tubuh.
Syaubari mengatakan bahwa kemaksimalan dalam
mengkafani mayit dengan 3 (tiga) lapis kain ini adalah dari segi jika

100

memang mayit hendak dikafani hanya dengan 3 (tiga) lapis kain.
Jadi, demikian itu tidak menafikan bahwa 3 (tiga) lapis kain
merupakan suatu kewajiban itu sendiri karena ketika mayit dikafani
dengan kain kafan yang berasal dari hartanya sendiri, dan mayit tidak
berwasiat untuk menggugurkan kain kafan lapis kedua dan ketiga,
dan mayit tidak menanggung hutang yang menghabiskan harta
tinggalannya jika dibayarkan, maka wajib baginya dikafani dengan 3
(tiga) kain kafan yang masing-masing kain dapat menutupi seluruh
tubuhnya selain kepala, jika ia adalah laki-laki ihram, dan selain
wajah, jika ia adalah perempuan ihram.”

ﻗﺎل اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ وﻳﺒﺴﻂ أوﻻً أﻃﻮﳍﺎ وأﺣﺴﻨﻬﺎ وأوﺳﻌﻬﺎ ﰒ ﻓﻮﻗﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﰒ اﻟﱵ ﺗﻠﻴﻬﺎ ﰒ
ﻳﺜﲏ ﻃﺮف اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻳﺴﺮ وﻓﻮﻗﻪ اﻷﳝﻦ وﻫﻜﺬا اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﳊﻲ ﰲ ﻗﺒﺎﺋﻪ وﳚﻌﻞ ﻓﻮق
ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻨﻮط اﻩ
Dalam cara mengkafani mayit, Qulyubi berkata, “Kain lapis
pertama yang terpanjang, terbaik, dan terluas dibuka dan bentangkan,
kemudian kain lapis kedua dibuka dan dibentangkan di atas kain
lapis pertama, kemudian kain lapis ketiga dibuka dan dibentangkan
di atas kain lapis kedua. (Setelah mayit diletakkan di atas kain
kafan,) ujung kiri dari kain lapis paling atas dilipatkan menutupi
mayit dan ujung kanan dari kain lapis paling atas dilipatkan
menutupi lipatan ujung kiri dan seterusnya. Setelah itu, kain lapis
kedua dan pertama ditutupkan dengan cara yang sama. Perlu
diperhatikan, minyak cendana diberikan di atas masing-masing kain
lapis.”

وﳚﻮز راﺑﻊ وﺧﺎﻣﺲ وﻫﻮ ﻗﻤﻴﺺ وﻋﻤﺎﻣﺔ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﳏﺮﻣﺎً ورﺿﻲ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة وارث أﻫﻞ
ﻟﻠﺘﱪع وذﻟﻚ ﺑﻼ ﻛﺮاﻫﺔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ اﻟﻮرﺛﺔ ﳏﺠﻮر ﻋﻠﻴﻪ أو ﻏﺎﺋﺐ وإﻻ ﺣﺮﻣﺖ اﻟﺰﻳﺎدة
ﻟﻜﻦ اﻷوﱃ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼﺛﺔ
Diperbolehkan menambahkan kain keempat dan kelima,
yaitu gamis dan serban jika mayit bukan laki-laki yang ihram dan
ahli waris meridhoi tambahan kain ini. Kebolehan disini berarti tidak
dimakruhkan, tetapi selama tidak ada mahjur ‘alaih di antara para
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ahli waris dan selama para ahli waris hadir semua. Apabila ada
mahjur ‘alaih atau ada ahli waris yang tidak hadir maka diharamkan
menambahkan gamis dan serban, melainkan yang lebih utama adalah
mengkafani mayit hanya dengan 3 (tiga) lapis kain.
2. Mengkafani Mayit Perempuan

)وﻟﻠﻤﺮأة ﻗﻤﻴﺺ( أي ﺳﺎﺗﺮ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺒﺪن ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي )وﲬﺎر( ﻗﺎل ﰲ اﳌﺼﺒﺎح وﻫﻮ
ﺛﻮب ﺗﻐﻄﻲ ﺑﻪ اﳌﺮأة رأﺳﻬﺎ واﳉﻤﻊ ﲬﺮ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎب وﻛﺘﺐ )وإزار( وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﺪ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺳﻂ وﻳﺆﺗﺰر ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﺮة واﻟﺮﻛﺒﺔ )وﻟﻔﺎﻓﺘﺎن( رﻋﺎﻳﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺴﱰ وﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺑﻨﺘﻪ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ أم ﻛﻠﺜﻮم رواﻩ أﺑﻮ داود
Mayit perempuan dikafani dengan:
a. Kain gamis yang menutupi seluruh tubuh, seperti yang
dikatakan oleh Syarqowi.
b. Khimar (kerudung). Disebutkan di dalam kitab al-Misbah
bahwa pengertian khimar adalah kain yang digunakan oleh
perempuan untuk menutupi kepalanya. Lafadz khimar ()اﳋِﻤَﺎر
memiliki bentuk jamak ‘’ﲬُُﺮ, seperti lafadz ‘ ’ﻛِﺘَﺎبdengan
jamak ‘’ ُﻛﺘُﺐ.
c. Izar (sarung), yaitu kain yang diikatkan di pinggang dan
digunakan untuk menutupi bagian tubuh antara pusar dan
lutut.
d. 2 (dua) lapis kain agar mayit perempuan lebih tertutup,
sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama terhadap putrinya, yaitu Umi Kultsum,
seperti yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan
oleh Abu Daud.

ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي أي اﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺗﻜﻔﲔ اﳌﺮأة ذﻟﻚ وأﻣﺎ اﻟﻮاﺟﺐ ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪم أﻧﻪ
ﺛﻼث ﻟﻔﺎﺋﻒ ﻓﺎﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼث ﻟﻔﺎﺋﻒ وﻫﻲ ﰲ ذا ﺎ واﺟﺒﺔ
وأﻣﺎ اﳌﺮأة ﻓﺎﻟﺴﻨﺔ ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ﻏﲑ اﻟﺜﻼث ﻟﻔﺎﺋﻒ وﻫﻲ ﻗﻤﻴﺺ وﲬﺎر وإزار ﻓﻘﺪ واﻓﻘﺖ
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اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﻮاﺟﺐ وﺧﺎﻟﻔﺘﻪ ﰲ اﳌﻨﺪوب واﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﳋﻤﺴﺔ ﻣﻜﺮوﻫﺔ ﻛﺮاﻫﺔ ﺗﻨﺰﻳﻪ ﰲ
اﻟﺮﺟﻞ واﳌﺮأة ﻟﻠﺴﺮف اﻩ
ﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي ﻧﻌﻢ ﻳﻨﺪب ﺷﺪ ﺳﺎدس ﻋﻠﻰ ﺻﺪر اﳌﺮأة ﻓﻮق اﻷﻛﻔﺎن ﻟﺘﺠﻤﻌﻬﺎ ﻋﻦ
اﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﺑﺎﺿﻄﺮاب ﺛﺪﻳﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳊﻤﻞ
Syarqowi berkata, “Kesunahan jumlah kafan dalam
mengkafani mayit perempuan adalah dengan kain seperti yang telah
disebutkan di atas (yaitu; kain gamis, khimar, izar, dan dua lapis
kain). Adapun kewajiban jumlah kafan dalam mengkafani mayit
perempuan adalah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu
hanya dengan 3 (tiga) lapis kain. Sementara itu, kesunahan jumlah
kafan dalam mengkafani mayit laki-laki adalah hanya dengan 3 (tiga)
lapis kain meskipun sebenarnya 3 (tiga) lapis kain ini juga yang
diwajibkan. Adapun kesunahan jumlah kafan dalam mengkafani
mayit perempuan adalah selain dari 3 (tiga) lapis kain (yakni gamis,
khimar, dan izar). Jadi, kesunahan jumlah kafan dalam mengkafani
mayit perempuan mencakup kewajiban jumlah kafan dalam
mengkafani mayit laki-laki dan hanya berbeda dari segi tambahan 2
(dua) lapis kain bagi mayit perempuan. Mengkafani mayit laki-laki
atau perempuan dengan kain yang melebihi 5 (lima) lapis dihukumi
makruh tanzih karena berlebihan.”
Ziyadi berkata, “Akan tetapi, disunahkan mengikatkan kain
keenam di bagian dada perempuan di atas kain-kain kafan lainnya
agar kain-kain kafan dibawahnya tidak terbuka sebab kedua
payudaranya yang bergoyang-goyang saat digotong.”
C. Mensholati Mayit

()ﻓﺼﻞ( ﰲ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ )أرﻛﺎن ﺻﻼة اﳉﻨﺎزة ﺳﺒﻌﺔ
ﻗﺎل ﰲ اﳌﺼﺒﺎح اﳉﻨﺎزة ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ واﻟﻜﺴﺮ واﻟﻔﺘﺢ أﻓﺼﺢ وﻗﺎل اﻷﺻﻤﻌﻲ واﺑﻦ اﻷﻋﺮاﰊ
ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ اﳌﻴﺖ ﻧﻔﺴﻪ وﺑﺎﻟﻔﺘﺢ اﻟﺴﺮﻳﺮ وروى أﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﺰاﻫﺪ ﻋﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﻋﻜﺲ ﻫﺬا ﻓﻘﺎل
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ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ اﻟﺴﺮﻳﺮ وﺑﺎﻟﻔﺘﺢ اﳌﻴﺖ ﻧﻔﺴﻪ وﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺰت اﻟﺸﻲء أﺟﻨﺰﻩ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺿﺮب
ﺳﱰﺗﻪ اﻩ وإﳕﺎ ﻳﻘﺎل ﺳﺮﻳﺮ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺖ وإن ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺖ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﻧﻌﺶ
واﻟﺴﺮﻳﺮ ﻳﻨﺎدي ﻛﻞ ﻳﻮم ﺑﻠﺴﺎن ﺣﺎﻟﻪ وﻳﻘﻮل
ﻚ
َ ِﻚ ** أَﻧَﺎ اﻟْ ُﻤ َﻬﻴﱠﺄُ ﻟَﻨَـ ْﻘﻠ
َ ِﱄ ﺑِ َﻌ ْﻘﻠ
اُﻧْﻈُْﺮ إِ َﱠ
ﻚ
َ ِأَﻧَﺎ َﺳ ِﺮﻳْـُﺮ اﻟْ َﻤﻨَﺎﻳَﺎ ** َﻛ ْﻢ َﺳﺎ ٍر ِﻣﺜْﻠِ ْﻲ ﲟِِﺜْﻠ
Fasal ini menjelaskan tentang mensholati mayit.
Rukun-rukun sholat jenazah ada 7 (tujuh).
Disebutkan di dalam kitab al-Misbah bahwa lafadz ‘’ﺟﻨَﺎزَة
bisa dibaca dengan fathah atau kasroh pada huruf /ج/, tetapi dengan
menfathahnya adalah bahasa yang lebih fasih.
Asma’i dan Ibnu A’robi berkata, “Lafadz ‘ ’ﺟﻨَﺎزَةdengan
kasroh pada huruf /ج/ berarti mayit itu sendiri. Sedangkan ia dengan
fathah pada huruf /ج/ berarti sarir (Ranjang/dipan dimana mayit
diletakkan di atasnya).”
Abu Umar az-Zahid meriwayatkan dari Tsa’labah tentang
kebalikan dari pernyataan Asma’i dan Ibnu A’robi. Umar berkata
bahwa lafadz ‘ ’ﺟﻨَﺎزَةdengan kasroh pada huruf /ج/ berarti sarir dan
dengan fathah pada huruf /ج/ berarti mayit itu sendiri. Lafadz ‘’ﺟﻨَﺎزَة
berasal dari lafadz ‘ُْت اﻟ ﱠﺸﻴْ َﺊ اَ ْﺟﻨُِﺰﻩ
ُ ( ’ َﺟﻨـَﺰAku menutupi sesuatu), yakni
lafadz ‘ ’ َﺟﻨَـَﺰtermasuk dari bab ‘ِب
ُ ﻀﺮ
ْ ََب ﻳ
َ ﺿﺮ
َ ’.”
Adapun disebut dengan ‘sarir’ adalah ketika di atasnya tidak
terdapat mayitnya, tetapi jika di atasnya terdapat mayitnya maka
disebut dengan ‘na’sy’ (keranda), bukan ‘sarir’.
Setiap hari, sarir berseru dengan bahasanya sendiri dan
berkata:
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(Hai manusia!) Pikirkanlah aku dengan akalmu. ** Aku
dipersiapkan untuk memindahmu.
Aku adalah ranjang kematian. ** Banyak sekali mayit sepertimu
yang aku bawa.
[Kembali ke pembahasan tentang rukun-rukun sholat
jenazah. Sebagaimana yang telah dikatakan bahwa rukun-rukun
sholat jenazah ada 7 (tujuh), yaitu:]
1. Niat

)اﻷول اﻟﻨﻴﺔ( وﳚﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺼﺪ واﻟﺘﻌﻴﲔ ﻟﺼﻼة اﳉﻨﺎزة وﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ وإن ﱂ ﻳﺘﻌﺮض
ﻟﻠﻜﻔﺎﻳﺔ وﻏﲑﻫﺎ
Berniat dalam sholat jenazah diwajibkan (1) qosdu
(menyengaja sholat), (2) takyin (menentukan pada sholat jenazah),
(3) dan fardhiah (sifat kefardhuan) meskipun tidak menyertakan
kifayah dan selainnya.

وﻻ ﻳﺸﱰط ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻴﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﺑﺎﲰﻪ وﳓﻮﻩ وﻻ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ ﲤﻴﻴﺰﻩ ﻧﻮع ﲤﻴﻴﺰ ﻓﻴﻘﻮل
ﻀَﺮ ِﻣ ْﻦ
َ اﻹ َﻣﺎمُ أو َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ َﺣ
ِْ ﺻﻠﱠﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ ﺖ أو َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ
ِ ﺼ َﻼةَ َﻋﻠَﻰ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻤﻴﱠ
ﺖ اﻟ ﱠ
ُ ْﻧـَ َﻮﻳ
ض ﻛِ َﻔﺎﻳٍَﺔ
َ ﲔ ﻓَـ ْﺮﺿﺎً أو ﻓَـ ْﺮ
َْ ات اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻤ
ِ أَْﻣ َﻮ
Dalam berniat, tidak disyaratkan mentakyin (menentukan)
mayit yang hadir dengan namanya atau selainnya dan tidak
disyaratkan juga mengetahui mayit, tetapi cukup berniat dengan
menyertakan sesuatu yang dapat membedakan mayit. Jadi, musholli
bisa berniat dalam sholat jenazah dengan berkata:

ض ﻛِ َﻔﺎﻳٍَﺔ
َ ﻓَـ ْﺮ/ًﺖ ﻓَـ ْﺮﺿﺎ
ِ ﺼ َﻼةَ َﻋﻠَﻰ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻤﻴﱠ
ﺖ اﻟ ﱠ
ُ ْﻧـَ َﻮﻳ
Aku berniat mensholati mayit ini karena fardhu/fardhu kifayah ...

ض ﻛِ َﻔﺎﻳٍَﺔ
َ ﻓَـ ْﺮ/ًاﻹ َﻣﺎ ُم ﻓَـ ْﺮﺿﺎ
ِْ ﺻﻠﱠﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
َ ﺼ َﻼةَ َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ
ﺖ اﻟ ﱠ
ُ ْﻧـَ َﻮﻳ
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Aku berniat mensholati mayit yang disholati imam karena
fardhu/fardhu kifayah ...

ض ﻛِ َﻔﺎﻳٍَﺔ
َ ﻓَـ ْﺮ/ًﲔ ﻓَـ ْﺮﺿﺎ
َْ ات اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻤ
ِ ﻀَﺮ ِﻣ ْﻦ أَْﻣ َﻮ
َ ﺼ َﻼةَ َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ َﺣ
ﺖ اﻟ ﱠ
ُ ْﻧـَ َﻮﻳ
Aku berniat mensholati mayit yang hadir yang termasuk mayit
muslim karena fardhu/fardhu kifayah ...

ﻓﺈن ﻋﻴﻨﻪ ﻛﺰﻳﺪ أو رﺟﻞ وﱂ ﻳﺸﺮ إﻟﻴﻪ وأﺧﻄﺄ ﰲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻛﺄن ﺑﺎن ﻋﻤﺮاً أو اﻣﺮأة ﱂ ﺗﺼﺢ
ﺻﻼﺗﻪ ﻓﺈن أﺷﺎر إﻟﻴﻪ ﻛﺄن ﻗﺎل ﻧﻮﻳﺖ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ زﻳﺪ ﻫﺬا ﻓﺒﺎن ﻋﻤﺮاً ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗﻪ
ﺗﻐﻠﻴﺒﺎً ﻟﻺﺷﺎرة وﻳﻠﻐﻮ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ
Apabila musholli mentakyin atau menentukan mayit dengan
namanya, semisal Zaid, atau menentukannya dengan jenis kelamin,
semisal laki-laki, tetapi ia tidak menyertakan isyarat (spt: ini)
atasnya, dan ternyata ia keliru dalam menentukan, misalnya; ternyata
mayit adalah Umar atau ternyata mayit adalah perempuan, maka
sholatnya dihukumi tidak sah.
Berbeda dengan masalah apabila musholli menyertakan
isyarat atas mayit, semisal musholli berkata, “Aku berniat mensholati
Zaid ini ...”, tetapi ternyata mayitnya adalah Umar, maka sholatnya
dihukumi tetap sah karena taghlib atau memenangkan isyarat
tersebut dan pentakyinan dengan nama mayit dihukumi sia-sia.

وﺧﺮج ﺑﺎﳊﺎﺿﺮ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺋﺐ ﻓﺈن ﻧﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ﻛﺄن ﻗﺎل ﻧﻮﻳﺖ اﻟﺼﻼة
ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻣﻮات اﳌﺴﻠﻤﲔ ﱂ ﻳﺸﱰط اﻟﺘﻌﻴﲔ وﻛﺬا ﻟﻮ أراد اﻟﺼﻼة
ًﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻣﺎم أو ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ وﻛﻔﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم وإن أراد ﻏﺎﺋﺒﺎ
ﲞﺼﻮﺻﻪ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﺐ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ وﻟﻮ ﺧﺎرج اﻟﺴﻮر ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻨﻪ
Mengecualikan dengan pernyataan mayit yang hadir adalah
masalah apabila musholli mensholati mayit gaib (yang tidak hadir di
tempat), maka jika musholli berniat secara umum, semisal ia berkata,
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“Aku berniat mensholati mayit yang sah disholati dan yang
termasuk mayit muslim,” maka tidak disyaratkan mentakyin mayit.
Begitu juga, termasuk niat secara umum adalah apabila
musholli hendak mensholati mayit yang disholati imam atau
mensholati mayit yang dimandikan dan dikafani pada hari ini.
Apabila musholli menginginkan mayit gaib secara khusus
maka wajib mentakyinnya.
Yang dimaksud dengan mayit gaib adalah mayit yang tidak
berada di wilayah musholli meskipun mayit tersebut berada di luar
batas wilayah musholli yang masih berdekatan dengan wilayahnya.

ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﰲ ﻓﺘﺢ اﻟﻮﻫﺎب وﺗﺼﺢ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ وﻟﻮ دون ﻣﺴﺎﻓﺔ اﻟﻘﺼﺮ
وﰲ ﻏﲑ ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺒﻠﺔ واﳌﺼﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ أﺧﱪﻫﻢ ﲟﻮت
اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻣﺎت ﻓﻴﻪ ﰒ ﺧﺮج ﻢ إﱃ اﳌﺼﻠﻰ ﻓﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻛﱪ أرﺑﻌﺎً وذﻟﻚ
ﰲ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ أﻣﺎ اﳊﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻓﻼ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ وﺗﺼﺢ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ
اﻟﻘﱪ أﻳﻀﺎً إذا ﻛﺎن ﻗﱪ ﻏﲑ ﻧﱯ وﻳﺴﻘﻂ اﻟﻔﺮض ﻋﻦ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ إذا ﻋﻠﻤﻮا ﺑﺼﻼة ﻏﲑﻫﻢ
Syaikhul Islam berkata dalam kitab Fathu al-Wahab;
Dihukumi sah mensholati mayit gaib yang tidak ada di wilayah
musholli meskipun jarak antara keberadaan musholli dan mayit
kurang dari jarak diperbolehkannya mengqosor (±81 km) dan
meskipun mayit gaib tersebut tidak berada di arah Kiblat sedangkan
musholli menghadap Kiblat, karena Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama pernah memberitahu para sahabat tentang kematian Najasyi
pada hari dimana ia mati, kemudian beliau keluar bersama para
sahabat ke tempat sholat, setelah itu, beliau mensholati mayit gaib
Najasyi dan beliau bertakbir sebanyak 4 (empat) kali. Demikian ini
beliau lakukan pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah.
Adapun mayit yang termasuk berada di wilayah musholli maka mayit
tersebut tidak boleh disholati kecuali oleh orang-orang yang
menghadiri mayit tersebut.
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Dihukumi sah juga mensholati mayit di atas kuburannya, yaitu selain
kuburan seorang mayit nabi.
Kewajiban mensholati mayit akan gugur dari masyarakat ketika
mereka mengetahui bahwa masyarakat lain telah mensholatinya.
2. 4 (empat) Kali Takbir

)اﻟﺜﺎﱐ أرﺑﻊ ﺗﻜﺒﲑات( أي ﻷﻧﻪ اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﰲ ﺻﻼﺗﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺠﺎﺷﻲ وإﻻ ﻓﻜﺎن ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻳﻜﱪ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺖ ﲬﺲ أو ﺳﺖ أو ﺳﺒﻊ أو ﲦﺎن
Rukun sholat jenazah yang kedua adalah bertakbir sebanyak
4 (empat) kali karena berdasarkan ketetapan perbuatan Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama saat mensholati mayit Najasyi. Jika
tidak berdasarkan ketetapan perbuatan beliau tersebut, maka beliau
sebelum mensholati mayit Najasyi, beliau pernah mensholati mayit
dengan bertakbir sebanyak 5 (lima) atau 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali.

أي ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام ﻓﺎﻟﻜﻞ رﻛﻦ واﺣﺪ ﻓﻠﻮ ﻧﻘﺺ ﻋﻨﻬﺎ اﺑﺘﺪاء ﺑﺄن أﺣﺮم ﺎ ﺑﻨﻴﺔ
اﻟﻨﻘﺺ ﱂ ﺗﻨﻌﻘﺪ أو اﻧﺘﻬﺎء ﺑﻄﻠﺖ
4 (empat) takbir tersebut mencakup takbiratul ihram. Jadi,
masing-masing takbir dihitung sebagai satu rukun tersendiri. Apabila
musholli mengurangi 4 (empat) takbir dari awal sholat, semisal ia
bertakbiratul ihram dengan berniat mengurangi jumlah 4 (empat)
takbir maka sholatnya tidak sah. Atau apabila musholli mengurangi 4
(empat) takbir di akhir sholat, semisal ia salam sebelum bertakbir 4
(empat) kali, maka sholatnya menjadi batal.

وﻟﻮ زاد ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﻊ وﻟﻮ ﻋﻤﺪاً ﱂ ﺗﺒﻄﻞ ﻷ ﺎ ذﻛﺮ وﻫﻲ ﻻ ﺗﺒﻄﻞ ﺑﻪ وإن اﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﺰاﺋﺪ
أرﻛﺎن ﻧﻌﻢ إن واﱃ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺑﻄﻠﺖ وﻛﺬا ﻟﻮ زاد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﻌﻤﺪاً ﻣﻌﺘﻘﺪاً اﻟﺒﻄﻼن ﺑﻪ أﻣﺎ ﻟﻮ
زاد إﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺴﻦ ﻟﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﰲ اﻟﺰاﺋﺪ ﻟﻌﺪم ﺳﻨﻪ ﻟﻺﻣﺎم ﺑﻞ ﻳﺴﻠﻢ أو ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ ﻟﻴﺴﻠﻢ
ﻣﻌﻪ وﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻠﻮ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻓﻴﻪ ﱂ ﺗﺒﻄﻞ
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Berbeda apabila musholli bertakbir lebih dari 4 (empat) kali
maka sholatnya tidak batal sebab takbir yang lebih itu adalah dzikir
sedangkan sholat tidak menjadi batal sebab dzikir meskipun musholli
meyakini kalau takbir yang lebih itu termasuk rukun. Akan tetapi,
apabila ia mengangkat tangan secara bertuli-tuli, artinya ia tidak
memberi jeda antara mengangkat tangan sebelumnya dengan
mengangkat tangan berikutnya, maka sholatnya menjadi batal.
Begitu juga, apabila musholli bertakbir lebih dari 4 (empat) kali
dengan sengaja dan meyakini kalau sholatnya bisa batal sebab takbir
yang lebih itu maka sholatnya menjadi batal.

أﻣﺎ ﻟﻮ زاد إﻣﺎﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺴﻦ ﻟﻪ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﰲ اﻟﺰاﺋﺪ ﻟﻌﺪم ﺳﻨﻪ ﻟﻺﻣﺎم ﺑﻞ ﻳﺴﻠﻢ أو ﻳﻨﺘﻈﺮﻩ
ﻟﻴﺴﻠﻢ ﻣﻌﻪ وﻫﻮ أﻓﻀﻞ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻠﻮ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻓﻴﻪ ﱂ ﺗﺒﻄﻞ
Apabila imam bertakbir lebih dari 4 (empat) kali maka tidak
disunahkan bagi makmum mengikuti imamnya dalam takbir yang
lebih itu karena takbir yang lebih itu tidak disunahkan bagi imam,
tetapi makmum boleh langsung mengucapkan salam atau menunggu
imam agar mengucapkan salam bersamanya. Menunggu imam disini
adalah yang lebih utama karena sangat dianjurkan mempertahankan
mutaba’ah (mengikuti imam). Dan apabila makmum mengikuti
imam dalam takbir yang lebih itu maka sholatnya tidak batal.

وﳚﺐ ﻗﺮن اﻟﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﺒﲑة اﻷوﱃ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺗﻜﺒﲑة اﻹﺣﺮام وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم ﻧﻴﺔ اﻹﻣﺎﻣﺔ
ﻓﺈن ﻧﻮاﻫﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻪ اﻟﺜﻮاب وإﻻ ﻓﻼ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺔ اﻻﻗﺘﺪاء إن ﻛﺎن ﻣﻘﺘﺪﻳﺎً وﻟﻮ ﻧﻮى
إﻣﺎم ﻣﻴﺘﺎً ﺣﺎﺿﺮاً أو ﻏﺎﺋﺒﺎً وﻧﻮى اﳌﺄﻣﻮم ﻣﻴﺘﺎً آﺧﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎز ﻷن اﺧﺘﻼف ﻧﻴﺘﻬﻤﺎ ﻻ
ﻳﻀﺮ وﻟﻮ ﲣﻠﻒ اﳌﺄﻣﻮم ﻋﻦ إﻣﺎﻣﻪ ﺑﺘﻜﺒﲑة ﺑﻞ ﺑﺘﻜﺒﲑﺗﲔ
Diwajibkan membarengkan niat dengan takbir pertama, yaitu
takbiratul ihram.
Imam tidak wajib berniat imamah (menjadi imam), tetapi
apabila ia meniatkannya maka ia memperoleh pahala menjadi imam
dan apabila ia tidak meniatkannya maka ia tidak memperoleh
pahalanya.
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Musholli diwajibkan berniat iqtidak (mengikuti) apabila ia
menjadi makmum.
Apabila imam berniat mensholati mayit yang hadir
sedangkan makmum berniat mensholati mayit yang gaib atau apabila
imam berniat mensholati mayit yang gaib sedangkan makmum
berniat mensholati mayit yang hadir maka dihukumi boleh karena
perbedaan niat antara imam dan makmum tidak menyebabkan
batalnya sholat jenazah, bahkan apabila makmum terlambat dari
mengikuti imam dengan satu takbir atau bahkan dua takbir maka
sholat makmum tidak menjadi batal (dengan catatan makmum
tersebut mengalami udzur).

ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﰲ ﻓﺘﺢ اﻟﻮﻫﺎب ﻓﻠﻮ ﻛﱪ إﻣﺎﻣﻪ أﺧﺮى ﻗﺒﻞ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻟﻠﻔﺎﲢﺔ ﺳﻮاء ﺷﺮع
ﻓﻴﻬﺎ أم ﻻ ﺗﺎﺑﻌﻪ ﰲ ﺗﻜﺒﲑﻩ وﺳﻘﻄﺖ اﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﻪ وﺗﺪارك اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺗﻜﺒﲑ وذﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﻼم
إﻣﺎﻣﻪ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮات وﻳﺴﻦ رﻓﻊ ﻳﺪﻳﻪ ﰲ ﺗﻜﺒﲑا ﺎ ﺣﺬو ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ وﻳﻀﻊ ﻳﺪﻳﻪ
ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺗﻜﺒﲑة ﲢﺖ ﺻﺪرﻩ ﻛﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻠﻮات
Syaikhul Islam berkata di dalam kitab Fathu al-Wahab;
Apabila imam bertakbir kedua sebelum makmum membaca Fatihah,
baik makmum sudah mulai masuk membacanya atau belum, maka
makmum langsung saja mengikuti takbir imam dan bacaan Fatihah
gugur darinya dan makmum menambal takbir atau dzikir yang
ketinggalan setelah salam imam sebagaimana ia menambal dalam
sholat-sholat lain.
Musholli disunahkan mengangkat kedua tangannya di takbir-takbir
dalam sholat jenazah sejajar dengan kedua pundak. Ia disunahkan
meletakkan kedua tangannya di bawah dada setelah setiap takbir,
sebagaimana yang dilakukan di dalam sholat-sholat lain.
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3. Berdiri

)اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻘﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎدر( أي وﻟﻮ ﺻﺒﻴﺎً واﻣﺮأة ﻣﻊ رﺟﺎل وإن وﻗﻌﺖ ﳍﻤﺎ ﻧﺎﻓﻠﺔ رﻋﺎﻳﺔ
ﻟﺼﻮرة اﻟﻔﺮض ﻓﺈن ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﻗﻌﺪ ﻓﺈن ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻪ اﺿﻄﺠﻊ ﻓﺈن ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻪ اﺳﺘﻠﻘﻰ
ﻓﺈن ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ذﻟﻚ أوﻣﺄ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ
Rukun sholat jenazah yang ketiga adalah berdiri bagi
musholli yang mampu, meskipun ia adalah laki-laki bocah atau
perempuan yang sholat bersama para laki-laki lain, dan meskipun
sholat jenazah akan berstatus sebagai sholat sunah bagi mereka
berdua, karena mempertahankan bentuk sholat fardhu.
Apabila musholli tidak mampu berdiri maka ia sholat
jenazah dengan posisi duduk. Apabila ia tidak mampu duduk maka ia
sholat jenazah dengan posisi tidur miring. Apabila ia tidak mampu
tidur miring maka ia sholat jenazah dengan tidur berbaring. Dan
apabila ia tidak mampu juga tidur berbaring maka ia sholat jenazah
dengan berisyarat sebagaimana urutan posisi dari segi ketidak
mampuan dalam sholat-sholat lain.
4. Membaca Fatihah

)اﻟﺮاﺑﻊ ﻗﺮاءة اﻟﻔﺎﲢﺔ( أو ﺑﺪﳍﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺘﻌﲔ ﺑﻌﺪ اﻷوﱃ وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﻘﻴﺪﻫﺎ
اﳌﺼﻨﻒ وﳚﻮز إﺧﻼء اﻷوﱃ ﻋﻨﻬﺎ وﻳﻀﻤﻬﺎ ﻟﻠﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﺑﻌﺪ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أو ﻟﻠﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﻴﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أو ﻳﺄﰐ ﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻟﻜﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﺑﻌﺪ اﻷوﱃ أﻣﺎ
ﻟﻮ ﺷﺮع ﰲ اﻟﻔﺎﲢﺔ ﻋﻘﺒﻬﺎ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻟﻪ ﻗﻄﻌﻬﺎ وﺗﺄﺧﲑﻫﺎ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻛﺬا ﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻘﺮأ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ رﻛﻦ وﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ رﻛﻦ آﺧﺮ ﻷن ﻫﺬﻩ اﳋﺼﻠﺔ ﱂ ﺗﺜﺒﺖ وﻳﻘﺮؤﻫﺎ ﺳﺮاً وإن ﺻﻠﻰ
ﻟﻴﻼً ﻷ ﺎ وردت ﻛﺬﻟﻚ وﻳﺴﻦ اﻟﺘﻌﻮذ ﻗﺒﻠﻬﺎ واﻟﺘﺄﻣﲔ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻻ ﻳﺴﻦ دﻋﺎء اﻻﻓﺘﺘﺎح وﻻ
اﻟﺴﻮرة ﻷن ﺻﻼة اﳉﻨﺎزة ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ وإن ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﱪ أو ﻏﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ
Rukun sholat jenazah yang keempat adalah membaca
Fatihah atau gantinya ketika musholli tidak mampu membaca
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Fatihah. Membaca Fatihah tidak harus dilakukan setelah takbir
pertama oleh karena itu Mushonnif tidak mengqoyidi membaca
Fatihah dengan setelah takbir pertama. Diperbolehkan
mengosongkan kegiatan setelah takbir pertama dan menggabungkan
membaca Fatihah dengan membaca sholawat atas Nabi shollallahu
‘alaihi wa sallama setelah takbir kedua, atau menggabungkan
membaca Fatihah dengan berdoa untuk mayit setelah takbir ketiga,
atau membaca Fatihah setelah takbir keempat. Akan tetapi, yang
lebih utama adalah membaca Fatihah setelah takbir pertama.
Apabila musholli telah mulai dan masuk membaca Fatihah
setelah takbir pertama, ia tidak boleh memutus bacaan Fatihah-nya
dan mengakhirkannya dari takbir pertama.
Begitu juga, musholli tidak boleh membaca sebagian Fatihah
di rukun tertentu dan meneruskan sebagian Fatihah berikutnya di
rukun yang lain karena perbuatan ini tidak ada dasarnya.
Musholli membaca Fatihah secara pelan meskipun ia
melaksanakan sholat jenazah di malam hari karena dalil yang ada
memang menjelaskannya secara demikian.
Musholli disunahkan berta’awudz sebelum membaca Fatihah
dan disunahkan membaca amin setelah membaca Fatihah.
Musholli tidak disunahkan membaca doa iftitah dan Surat
karena sholat jenazah didasarkan pada sifat meringankan meskipun
ia mensholati mayit di atas kuburan atau mensholati mayit yang gaib
sebagaimana dinyatakan oleh pendapat muktamad.
5. Bersholawat

)اﳋﺎﻣﺲ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( أي وﺟﻮﺑﺎً ﻓﻼ ﲡﺰىء ﺑﻌﺪ
ﻏﲑﻫﺎ ﻟﻼﺗﺒﺎع ﻗﺎل ﰲ ﺷﺮح اﳌﻨﻬﺞ ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ وﺗﺴﻦ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻵل ﻓﻴﻬﺎ
واﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ واﳌﺆﻣﻨﺎت ﻋﻘﺒﻬﺎ واﳊﻤﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ اﻩ
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Rukun sholat jenazah yang kelima adalah bersholawat atas
Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallama setelah takbir kedua, artinya,
wajib bersholawat atas beliau setelah takbir kedua karena ittibak.
Oleh karena itu, tidak mencukupi bersholawat atas beliau setelah
selain takbir kedua.
Disebutkan di dalam kitab Syarah al-Minhaj bahwa
kewajiban membaca sholawat setelah takbir kedua adalah karena
mengikuti perbuatan ulama salaf dan kholaf.
Selain itu, disunahkan juga bersholawat atas keluarga dan
mendoakan kaum mukminin dan mukminat setelah bersholawat atas
keluarga dan membaca hamdalah sebelum bersholawat atas Nabi
shollallahu ‘alaihi wa sallama.

ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي واﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻘﻮل اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ وﺧﺮج ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻵل اﻟﺴﻼم
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻼ ﻳﺴﻦ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ اﻧﺘﻬﻰ
Syarqowi berkata, “Yang paling utama adalah musholli
berhamdalah dengan berkata ‘ِﲔ
َ ْ َب اﻟْﻌَﺎﻟَﻤ
’اَﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﷲِ ر ﱢ. Mengecualikan
dengan bersholawat atas keluarga adalah mencurahkan salam atas
mereka, maka tidak disunahkan sebagaimana menurut pendapat
muktamad.”

ﺻ ﱢﻞ ﻋَﻠَﻰ َﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ وأﻛﻤﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﻬﺪ اﻷﺧﲑ وﻫﻮ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
َ وأﻗﻞ اﻟﺼﻼة اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
ﺖ َﻋﻠَﻰ َﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ إِﺑْـَﺮا ِﻫْﻴ َﻢ َو َﻋﻠَﻰ ِآل
َ ﺻﻠﱠْﻴ
َ ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ َﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋﻠَﻰ ِآل َﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ َﻛ َﻤﺎ
َ
ﲪﻴْ ٌﺪ َِﳎْﻴ ٌﺪ
َِ ﻚ
َ ﲔ إِﻧﱠ
َْ َﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ إِﺑْـَﺮا ِﻫْﻴ َﻢ ِﰲ اﻟْ َﻌﺎﻟَ ِﻤ
Sholawat atas Nabi yang paling sederhana adalah;

ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ َﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ
َ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
Dan yang paling utama adalah musholli bersholawat seperti sholawat
setelah bertasyahud, yaitu:
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ﺖ َﻋﻠَﻰ َﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ إِﺑْـَﺮا ِﻫْﻴ َﻢ
ﺻﻠﱠْﻴ َ
ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ َﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ َو َﻋﻠَﻰ ِآل َﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ ﳏَُ ﱠﻤ ٍﺪ َﻛ َﻤﺎ َ
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َ
ﲪْﻴ ٌﺪ َِﳎْﻴ ٌﺪ
ﻚ َِ
ﲔ إِﻧﱠ َ
َو َﻋﻠَﻰ ِآل َﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ إِﺑْـَﺮا ِﻫْﻴ َﻢ ِﰲ اﻟْ َﻌﺎﻟَ ِﻤ َْ
6. Mendoakan Mayit

)اﻟﺴﺎدس اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﻴﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( أي وﺟﻮﺑﺎً ﻓﻼ ﲡﺰىء ﺑﻌﺪ ﻏﲑﻫﺎ وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن
ﺑﺄﺧﺮوي ﻛﺎﻟﻠﻬﻢ اﻟﻄﻒ ﺑﻪ أو ﻟﻄﻒ اﷲ ﺑﻪ ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﺑﻔﻚ روﺣﻪ ﰲ اﻵﺧﺮة ﲞﻼف
ﳓﻮ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺣ َﻔ ْﻆ ﺗِْﺮَﻛﺘَﻪُ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ
Rukun sholat jenazah yang keenam adalah mendoakan mayit
setelah takbir ketiga, artinya, wajib mendoakan mayit setelah takbir
ketiga sehingga apabila mendoakan mayit dilakukan setelah selain
takbir yang ketiga maka tidak mencukupi.
Mendoakan mayit harus menggunakan doa yang berkaitan
ُﻒ ﺑِِﻪ‘ dengan kebaikan akhirat, seperti
’ (Ya Allah. Sayangilahاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ اﻟْﻄ ْ
َﻒ اﷲُ ﺑِِﻪ‘ mayit) atau
’ (Semoga Allah menyayangi mayit) karena doaﻟَﻄ َ
semacam ini akan bermanfaat bagi mayit sebab ruhnya dilepaskan
’اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺣ َﻔ ْﻆ ﺗ ِْﺮَﻛﺘَﻪُ‘ secara bebas di akhirat. Berbeda dengan doa semisal
(Ya Allah. Jagalah harta tinggalannya) maka tidak mencukupi.

ﺻﻐِ ِْﲑﻧَﺎ َوَﻛﺒِ ِْﲑﻧَﺎ َوذَ َﻛ ِﺮﻧَﺎ َوأُﻧْـﺜَﺎﻧَﺎ
وﻣﻦ اﳌﺴﻨﻮن اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﳊَِﻴﱢـﻨَﺎ َوَﻣﻴﱢﺘِﻨَﺎ َو َﺷﺎ ِﻫ ِﺪﻧَﺎ َو َﻏﺎﺋِﺒِﻨَﺎ َو َ
اﻹﳝَْﺎ ِن اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻻ
اﻹ ْﺳ َﻼِم َوَﻣ ْﻦ ﺗَـ َﻮﻓﱠـْﻴﺘَﻪُ ِﻣﻨﱠﺎ ﻓَـﺘَـ َﻮﻓﱠﻪُ َﻋﻠَﻰ ِْ
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻣ ْﻦ أَ ْﺣﻴَـْﻴﺘَﻪُ ِﻣﻨﱠﺎ ﻓَﺄَ ْﺣﻴِ ِﻪ َﻋﻠَﻰ ِْ
َْﲢ ِﺮْﻣﻨَﺎ أَ ْﺟَﺮﻩُ َوَﻻ ﺗَـ ْﻔﺘِﻨﱠﺎ ﺑـَ ْﻌ َﺪﻩُ ﰒ ﻳﻘﻮل اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱠن َﻫ َﺬا َﻋْﺒ ُﺪ َك َواﺑْ ُﻦ َﻋْﺒ ِﺪ َك إﱃ آﺧﺮ اﻟﺪﻋﺎء
اﳌﺸﻬﻮر ﻟﻜﻦ ﳏﻞ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻪ ﰲ اﻟﺒﺎﻟﻎ وﻟﻮ ﳎﻨﻮﻧﺎً ﺑﻠﻎ ودام ﺟﻨﻮﻧﻪ إﱃ ﻣﻮﺗﻪ
Termasuk doa yang disunahkan adalah:
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ﺻﻐِ ِْﲑﻧَﺎ َوَﻛﺒِ ِْﲑﻧَﺎ َوذَ َﻛ ِﺮﻧَﺎ َوأُﻧْـﺜَﺎﻧَﺎ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻣ ْﻦ أَ ْﺣﻴَـْﻴﺘَﻪُ
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﳊَِﻴﱢـﻨَﺎ َوَﻣﻴﱢﺘِﻨَﺎ َو َﺷﺎ ِﻫ ِﺪﻧَﺎ َو َﻏﺎﺋِﺒِﻨَﺎ َو َ
اﻹﳝَْﺎ ِن اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻻ َْﲢ ِﺮْﻣﻨَﺎ أَ ْﺟَﺮﻩُ َوَﻻ ﺗَـ ْﻔﺘِﻨﱠﺎ
اﻹ ْﺳ َﻼِم َوَﻣ ْﻦ ﺗَـ َﻮﻓﱠـﻴْﺘَﻪُ ِﻣﻨﱠﺎ ﻓَـﺘَـ َﻮﻓﱠﻪُ َﻋﻠَﻰ ِْ
ِﻣﻨﱠﺎ ﻓَﺄَ ْﺣﻴِ ِﻪ َﻋﻠَﻰ ِْ
ﺑـَ ْﻌ َﺪﻩُ
Kemudian dilanjutkan dengan membaca doa berikut:

َﳏﺒُﻮﺑُﻪُ َوأ َِﺣﺒﱠﺎ ُؤﻩُ ﻓِﻴﻬَﺎ إ َِﱃ
ُوح اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َو َﺳ َﻌﺘِﻬَﺎ وَْ
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱠن َﻫ َﺬا َﻋْﺒ ُﺪ َك َواﺑْ ُﻦ َﻋْﺒ ِﺪ َك َﺧَﺮ َج ِﻣ ْﻦ ر ِ
ُﻚ
ُك َوَرﺳُﻮﻟ َ
ْﺖ َوأَ ﱠن ﳏَُ ﱠﻤﺪًا َﻋْﺒﺪ َ
َﱪ َوﻣَﺎ ُﻫ َﻮ َﻻﻗِﻴ ِﻪ َوﻛَﺎ َن ﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إﱠِﻻ أَﻧ َ
ﻇُْﻠ َﻤ ِﺔ اﻟْﻘ ِْ
ْﺖ ﻏَﲏِﱞ
ِﻚ َوأَﻧ َ
ﺻﺒَ َﺢ ﻓَ ِﻘ ًﲑا إِ َﱃ رَﲪَْﺘ َ
ُول ﺑِِﻪ َوأَ ْ
ْﺖ َﺧْﻴـُﺮ َﻣْﻨـﺰ ٍ
ِﻚ َوأَﻧ َ
ْﺖ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑِِﻪ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻧـَﺰََل ﺑ َ
َوأَﻧ َ
ُْﺴﻨًﺎ ﻓَ ِﺰْد ِﰲ إِ ْﺣﺴَﺎﻧِِﻪ َوإِ ْن
ْﻚ ُﺷ َﻔﻌَﺎءَ ﻟَﻪُ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ْن ﻛَﺎ َن ﳏ ِ
ﲔ إِﻟَﻴ َ
َﺎك رَا ِﻏﺒِ َ
َﻋ ْﻦ َﻋﺬَاﺑِِﻪ َوﻗَ ْﺪ ِﺟْﺌـﻨ َ
َﱪﻩِ
َﱪ َو َﻋﺬَاﺑَﻪُ وَاﻓْ َﺴ ْﺢ ﻟَﻪُ ِﰲ ﻗـ ِْ
َﺎك َوﻗِ ِﻪ ﻓِْﺘـﻨَﺔَ اﻟْﻘ ِْ
ِﻚ ِرﺿ َ
ُﺴﻴﺌًﺎ ﻓَـﺘَﺠَﺎوَْز َﻋﻨْﻪُ َوﻟَﱢﻘ ِﻪ ﺑِﺮَﲪَْﺘ َ
ﻛَﺎ َن ﻣ ِ
ِﻚ ﻳَﺎ أَْر َﺣ َﻢ
َﱴ ﺗَـْﺒـ َﻌﺜَﻪُ إ َِﱃ َﺟﻨﱠﺘ َ
ِﻚ ﺣ ﱠ
ِﻚ ْاﻷَ ْﻣ َﻦ ِﻣ ْﻦ َﻋﺬَاﺑ َ
ض َﻋ ْﻦ َﺟﻨْﺒَـْﻴ ِﻪ َوﻟَﱢﻘ ِﻪ ﺑِﺮَﲪَْﺘ َ
َﺎف ْاﻷ َْر َ
َوﺟ ِ
ِِﲔ
اﻟﺮﱠاﲪ َْ
Akan tetapi, doa lanjutan di atas dibacakan jika mayit adalah orang
yang baligh sekalipun ia adalah orang gila yang telah baligh dan
penyakit gilanya tersebut dialaminya sampai mati.

أﻣﺎ اﻟﺼﻐﲑ ﻓﻴﻘﻮل ﻓﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺪﻋﺎء اﻷول اَﻟﻠﱠ ُﻬ َﻢ ا ْﺟ َﻌ ْﻠﻪُ ﻓَـَﺮﻃﺎً ﻷَِﺑـَ َﻮﻳِْﻪ َو َﺳﻠَﻔﺎً َوذُ ْﺧﺮاً َو ِﻋﻈَﺔً
ﺼْﺒـَﺮ َﻋﻠَﻰ ﻗُـﻠُ ْﻮِِ َﻤﺎ َوَﻻ ﺗَـ ْﻔﺘِْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ﺑـَ ْﻌ َﺪﻩُ َوَﻻ
َوا ْﻋﺘِﺒَﺎراً َو َﺷ ِﻔﻴْﻌﺎً َوﺛـَ ﱢﻘ ْﻞ ﺑِِﻪ َﻣ َﻮا ِزﻳْـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ َوأَﻓْ ِﺮِغ اﻟ ﱠ
َْﲢ ِﺮْﻣ ُﻬ َﻤﺎ أَ ْﺟَﺮﻩُ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺤﺎل وإﳕﺎ ﻛﻔﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﻊ ﻗﻮﳍﻢ إﻧﻪ ﻻ
ﺑﺪ ﰲ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﻴﺖ أن ﳜﺺ ﺑﻪ ﻟﺜﺒﻮت اﻟﻨﺺ ﰲ ﻫﺬا ﲞﺼﻮﺻﻪ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ واﻟﺴﻘﻂ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺪﻋﻰ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﲪﺔ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي وﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮل
اﻟﺒﺎﺟﻮري وﻳﻜﻔﻲ ﰲ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ ﳓﻮ اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻪ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮﻃﺎً إﱃ آﺧﺮﻩ
وﺛﺒﻮت ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ واﻟﺴﻘﻂ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺪﻋﻰ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ
واﻟﺮﲪﺔ
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Adapun mayit laki-laki kecil, musholli berdoa dengan doa
pertama, yaitu ‘ اﱁ...  ’اﻟﻠﻬﻢ ا ْﻏﻔ ِْﺮ ﳊَِﻴﱢـﻨَﺎdan ditambah:

اَﻟﻠﱠ ُﻬ َﻢ ا ْﺟ َﻌ ْﻠﻪُ ﻓَـَﺮﻃﺎً ﻷَِﺑـَ َﻮﻳْ ِﻪ َو َﺳﻠَﻔﺎً َوذُ ْﺧﺮاً َو ِﻋﻈَﺔً َوا ْﻋﺘِﺒَﺎراً َو َﺷ ِﻔﻴْﻌﺎً َوﺛـَ ﱢﻘ ْﻞ ﺑِِﻪ َﻣ َﻮا ِزﻳْـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ َوأَﻓْ ِﺮِغ
ُﺼْﺒـَﺮ َﻋﻠَﻰ ﻗُـﻠُ ْﻮِِ َﻤﺎ َوَﻻ ﺗـَ ْﻔﺘِْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ﺑـَ ْﻌ َﺪﻩُ َوَﻻ َْﲢ ِﺮْﻣ ُﻬ َﻤﺎ أَ ْﺟَﺮﻩ
اﻟ ﱠ
karena doa ini adalah yang lebih sesuai dengan keadaan bocah itu.
Alasan mengapa dirasa cukup berdoa dengan doa di atas, padahal
para ulama telah mengatakan bahwa wajib mengkhususkan doa saat
mendoakan mayit, adalah karena adanya ketetapan syariat tentang
doa tersebut dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, yaitu
sabda beliau, “Siqtu disholati dan kedua orang tuanya didoakan
keselamatan dan rahmat,” seperti keterangan yang dikatakan oleh
Syarqowi.
Bajuri juga berkata, “Dicukupkan dalam mendoakan mayit
bocah dengan mendoakan kedua orang tuanya dengan semisal doa,
‘ اﱁ... ’اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺟﻌَﻠْﻪُ ﻓَـَﺮﻃًﺎ ﻷَِﺑـَ َﻮﻳِْﻪ. Lagi pula, doa ini juga telah ditetapkan
berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama yang
berbunyi, ‘Siqtu disholati dan kedua orang tuanya didoakan
keselamatan dan rahmat.’”

ﻟﻜﻦ ﻗﺎل ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﰲ ﻓﺘﺢ اﳌﻌﲔ ﻧﻘﻼً ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻟﻴﺲ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻠﻬﻢ
اﺟﻌﻠﻪ ﻓﺮﻃﺎً إﱃ آﺧﺮﻩ ﻣﻐﻨﻴﺎً ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻄﻔﻞ ﲞﺼﻮﺻﻪ ﻷﻧﻪ دﻋﺎء ﺑﺎﻟﻼزم وﻫﻮ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ
ﻷﻧﻪ إذا ﱂ ﻳﻜﻒ اﻟﺪﻋﺎء ﺑﺎﻟﻌﻤﻮم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻓﺄوﱃ ﻫﺬا اﻧﺘﻬﻰ ﻗﻮﻟﻪ ﻷﻧﻪ دﻋﺎء
ﺑﺎﻟﻼزم أي ﻷن اﻟﻠﻬﻢ اﺟﻌﻠﻪ إﱃ آﺧﺮﻩ دﻋﺎء ﻧﺎﺷﻰء ﻋﻦ اﻟﺪﻋﺎء اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ وإذا ﻛﺎن
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﺰوﻣﻪ وﻫﻮ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ ﲞﺼﻮﺻﻪ
Akan tetapi, Abdul Aziz berkata di dalam kitab Fathu alMu’in dengan mengutip dari gurunya, Ibnu Hajar, yang berkata,
“Doa ‘ اﱁ...  ’اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺟﻌَﻠْﻪُ ﻓَـَﺮﻃًﺎ ﻷَِﺑـَ َﻮﻳِْﻪbelum mencukupi dalam mendoakan
mayit bocah secara khusus karena doa tersebut berarti mendoakan
secara lazim sedangkan mendoakan mayit secara lazim belumlah
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mencukupi karena ketika mendoakan secara umum yang mencakup
setiap individu saja belum cukup, apalagi doa ini.”
Pernyataan, ‘karena doa tersebut berarti mendoakan
secara lazim,’ maksudnya, karena doa ‘ اﱁ... ’اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺟ َﻌﻠْﻪُ ﻓَـَﺮﻃًﺎ ﻷَِﺑـَ َﻮﻳِْﻪ
merupakan doa yang berasal dari doa yang berhubungan dengan
mayit bocah, sedangkan ketika doa tersebut demikian ini maka
pastinya akan menetapkan adanya malzum, yaitu mendoakan mayit
bocah secara khusus.

وﳏﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﳊﻴﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻴﺘﲔ أو ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ أو ﻛﺎن أﺣﺪﳘﺎ
ﻛﺬﻟﻚ ﱂ ﻳﺪع ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﺄﰐ ﲟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﳊﺎل ﻷن اﻟﻌﻈﺔ ﲟﻌﲎ ﺗﺬﻛﲑ اﻟﻌﻮاﻗﺐ وﻫﺬا ﻻ
ﻳﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪ اﳌﻮت وﻣﻌﲎ اﻟﻔﺮط ﺑﻔﺘﺤﺘﲔ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﳌﻬﲕء ﳌﺼﺎﳊﻬﻤﺎ ﰲ اﻵﺧﺮة وﻣﻌﲎ
اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻬﻴﺄ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ أم ﻻ وﻣﻌﲎ اﻟﺬﺧﺮ ﺑﺎﻟﻀﻢ اﳌﻌﺪ واﳌﻬﻴﺄ ﻟﻮﻗﺖ
اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﺸﺒﻪ ﺑﻪ اﻟﺼﻐﲑ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺪﺧﺮاً أﻣﺎﻣﻬﻤﺎ ﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎﺟﺘﻬﻤﺎ ﻟﻪ وﻣﻌﲎ اﻻﻋﺘﺒﺎر
أي ﻟﻴﻜﻮﻧﺎ ﻳﻌﺘﱪان ﲟﻮﺗﻪ وﻓﻘﺪﻩ ﺣﱴ ﳛﻤﻠﻬﻤﺎ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎﱀ وﻣﻌﲎ أﻓﺮغ اﻟﺼﱪ
أي أﻧﺰﻟﻪ وﺻﺒﻪ وﻣﻌﲎ ﻻ ﺗﻔﺘﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﲤﺘﺤﻨﻬﻤﺎ
Anjuran mendoakan mayit bocah dengan doa ‘ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺟ َﻌﻠْﻪُ ﻓَـَﺮﻃًﺎ
 اﱁ...  ’ﻷَِﺑـَ َﻮﻳِْﻪadalah ketika kedua orang tuanya masih hidup dan dua
orang muslim.
Apabila kedua orang tuanya telah meninggal atau keduanya
adalah dua orang kafir atau salah satu dari keduanya telah meninggal
atau seorang kafir maka mayit bocah tidak didoakan dengan doa ‘ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
 اﱁ... ’ا ْﺟ َﻌﻠْﻪُ ﻓَـَﺮﻃًﺎ ﻷَِﺑـَ َﻮﻳِْﻪ, tetapi ia didoakan dengan doa yang sesuai
keadaannya, karena lafadz ‘ ’اﻟﻌِﻈَﺔberarti mengingatkan akhir
sedangkan mengingatkan akhir ini tidak terjadi setelah kematian.
Lafadz ‘ ’ﻓَـَﺮﻃًﺎdengan dua fathah berarti yang mendahului dan yang
bersiap-siap memberikan kebaikan-kebaikan kepada kedua orang
tuanya di akhirat nanti. Lafadz ‘ ’ َﺳﻠَﻔًﺎberarti yang mendahului, baik
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mempersiapkan untuk memberikan kebaikan-kebaikan atau tidak.
Lafadz ‘ ’ذُ ْﺧﺮًاdengan dhommah pada huruf /ذ/ berarti yang
dipersiapkan pada waktunya, oleh karena itu, mayit bocah
diserupakan dengan ‘ ’ذُ ْﺧﺮًاkarena ia adalah simpanan bagi kedua
orang tuanya pada saat nantinya mereka membutuhkannya. Lafadz
‘ ’اِ ْﻋﺘِﺒَﺎرًاberarti agar kedua orang tuanya dapat mengambil pelajaran
atas kematian mayit bocah agar ia memotivasi mereka untuk
melakukan amal saleh. Lafadz ‘ﺼْﺒـَﺮ
 ’أَﻓْ ِﺮِغ اﻟ ﱠberarti turunkanlah dan
curahkanlah rahmat atas mayit bocah. Lafadz ‘’ﻻ ﺗَـ ْﻔﺘِْﻨـ ُﻬﻤَﺎ
َ berarti
jangan Engkau menguji kedua orang tuanya.

ﺿﺎ ﲡَُ ﱡﻞ ﺑِِﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ
ً ض َﻋْﻨﻪُ َو َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ِر
َ ﻓﻴﻘﻮل إذا ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻴﺘﲔ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻪُ َوﻟَِﻮاﻟِ َﺪﻳْ ِﻪ َو ْار
ﻀ َﺠ َﻊ ِﰲ ﻗُـﺒُـ ْﻮِرِﻫ ْﻢ
ْ ﻚ ﻣﺜﻼً أو اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ْارﲪَْﻪُ َو ْار َﺣ ْﻢ َواﻟِ َﺪﻳْ ِﻪ َرﲪَْﺔً ﺗُﻨِْﻴـُﺮ ﳍَُ ْﻢ اﻟْ َﻤ
َ ِﺿ َﻮاﻧ
ْ ﲨْﻴ ُﻊ ِر
َِ
Apabila kedua orang tua mayit bocah telah meninggal dunia
maka musholli mendoakannya dengan doa:

ﻚ
َ ِﺿ َﻮاﻧ
ْ ﲨْﻴ ُﻊ ِر
َِ ﺿﺎ ﲡَُ ﱡﻞ ﺑِِﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ
ً ض ﻋَْﻨﻪُ َو َﻋْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ِر
َ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻪُ َوﻟَِﻮاﻟِ َﺪﻳْ ِﻪ َو ْار
Atau ia berdoa:

ﻀ َﺠ َﻊ ِﰲ ﻗُـﺒُـ ْﻮِرِﻫ ْﻢ
ْ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ْارﲪَْﻪُ َو ْار َﺣ ْﻢ َواﻟِ َﺪﻳْ ِﻪ َرﲪَْﺔً ﺗُﻨِْﻴـُﺮ ﳍَُ ْﻢ اﻟْ َﻤ
وﻳﻘﻮل ﻓﻴﻤﻦ ﻛﺎﻧﺎ ﻛﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﺼﻐﲑ ﰲ ﻳﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺄن ﻳﺴﺒﻴﻪ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻪُ َوﻟِ َﺴﺎﺑِْﻴ ِﻪ َوُﻣَﺮﺑـﱢﻴْ ِﻪ
Apabila kedua orang tua mayit bocah adalah dua orang yang
kafir sedangkan mayit bocah itu berada di dalam asuhan seorang
muslim, maka musholli mendoakannya dengan berkata:

اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻪُ َوﻟِ َﺴﺎﺑِﻴْ ِﻪ َوُﻣَﺮﺑـﱢﻴْ ِﻪ
ﺻﻠِ ِﻪ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻢ
ْ َِوﻓﻴﻤﻦ ﻛﺎن أﺣﺪ أﺑﻮﻳﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺟ َﻌ ْﻠﻪُ ﻓَـَﺮﻃﺎً ﻷ
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Apabila salah satu dari kedua orang tua mayit bocah adalah
orang muslim dan satunya adalah orang kafir, maka musholli
berkata:

ﺻﻠِ ِﻪ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻢ
ْ َِاَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺟ َﻌ ْﻠﻪُ ﻓَـَﺮﻃﺎً ﻷ
وﰲ وﻟﺪ اﻟﺰﱏ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺟﻌَ ْﻠﻪُ ﻓَـَﺮﻃﺎً ﻷُِﱢﻣ ِﻪ
Apabila mayit bocah itu adalah anak hasil perzinahan maka
musholli berkata:

اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺟﻌَ ْﻠﻪُ ﻓَـَﺮﻃﺎً ﻷُِﱢﻣ ِﻪ
وﻟﻮ ﺗﺮدد ﰲ ﺑﻠﻮغ اﳌﺮاﻫﻖ ﻓﺎﻷﺣﻮط أن ﻳﺪﻋﻮ ﺬا اﻟﺪﻋﺎء وﳜﺼﻪ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
وﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺮﲪﺔ ﻣﺜﻼً واﻟﺴﻘﻂ إذا ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺪﻋﻲ ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ واﻟﺮﲪﺔ
وﻟﻮ دﻋﺎ ﻟﻪ ﲞﺼﻮﺻﻪ ﻛﻔﻰ ﻋﻤﻼً ﺑﻌﻤﻮم اﳊﺪﻳﺚ وﻫﻮ ﺧﱪ أﰊ داود واﺑﻦ ﺣﺒﺎن إذا
ﺻﻠﻴﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺖ ﻓﺄﺧﻠﺼﻮا ﻟﻪ اﻟﺪﻋﺎء أي ﳏﻀﻮا وﺧﺼﺼﻮا
Apabila musholli ragu tentang kebalighan murohiq (bocah
yang hampir masuk baligh) maka yang lebih ahwat (berhati-hati)
adalah bahwa musholli berdoa dengan doa ini, maksudnya:

اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﺟﻌَ ْﻠﻪُ ﻓَـَﺮﻃﺎً ﻷُِﱢﻣ ِﻪ
Musholli mengkhususkan mendoakan mayit murohiq
tersebut setelah takbir ketiga. Dan sebenarnya ia dicukupkan
mendoakannya dengan memintakan rahmat.
Ketika siqtu disholati maka kedua orang tuanya didoakan
dengan dimintakan keselamatan dan rahmat untuk mereka. Apabila
musholli mendoakan siqtu secara khusus maka sudah mencukupi
karena mengamalkan umumnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu
Daud dan Ibnu Hibban, yaitu, “Ketika kamu mensholati mayit maka
murnikan dan khususkan doa untuknya.”
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]ﻓﺮع[ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﺮح اﻟﺒﻬﺠﺔ اﻟﻜﺒﲑ أﻧﻪ ﻗﺎل وﰲ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﻮف ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ
ﻒ َﻋْﻨﻪُ
اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺎزة ﻓﻘﺎل اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻪُ َو ْارﲪَْﻪُ َو َﻋﺎﻓِ ِﻪ َوا ْﻋ ُ
ب
َوأَ ْﻛ ِﺮْم ﻧـُُﺰﻟَﻪُ َوَو ﱢﺳ ْﻊ َﻣ ْﺪ َﺧﻠَﻪُ َوا ْﻏ ِﺴ ْﻠﻪُ ﺑِﺎﻟْ َﻤﺎ ِء َواﻟﺜـﱠ ْﻠ ِﺞ َواﻟْﺒَـ ْﺮِد َوﻧـَ ﱢﻘ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﳋَْﻄَﺎﻳَﺎ َﻛ َﻤﺎ ﻳـُﻨَـ ﱠﻘﻰ اﻟﺜـﱠ ْﻮ ُ
ﺲ َوأَﺑْ ِﺪﻟْﻪُ َداراً َﺧ ْﲑاً ِﻣ ْﻦ َدا ِرﻩِ َوأَ ْﻫﻼً َﺧ ْﲑاً ِﻣ ْﻦ أَ ْﻫﻠِ ِﻪ َوَزْوﺟﺎً َﺧ ْﲑاً ِﻣ ْﻦ َزْوِﺟﻪِ
ﺾ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺪﻧَ ِ
اْﻷَﺑْـﻴَ ُ
اب اﻟﻨﱠﺎ ِر وﻫﺬا أﺻﺢ دﻋﺎء اﳉﻨﺎزة
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ َوﻓِْﺘـﻨَﺘِ ِﻪ َوِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
َوأَ ْد ِﺧﻠْﻪُ اﳉَْﻨﱠﺔَ َوأَ ِﻋ ْﺬﻩُ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ ﻋﻦ اﳊﻔﺎظ اﻧﺘﻬﻰ
][CABANG
Dikutip dari kitab Syarah al-Bahjah al-Kabir, “Dalam
Shohih Muslim dari Auf bin Malik bahwa Rasulullah shollallahu
;‘alaihi wa sallama mensholati mayit dan beliau berdoa

ﻒ َﻋْﻨﻪُ َوأَ ْﻛ ِﺮْم ﻧـُُﺰﻟَﻪُ َوَو ﱢﺳ ْﻊ َﻣ ْﺪ َﺧﻠَﻪُ َوا ْﻏ ِﺴ ْﻠﻪُ ﺑِﺎﻟْ َﻤﺎ ِء َواﻟﺜـﱠ ْﻠ ِﺞ
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻪُ َو ْارﲪَْﻪُ َو َﻋﺎﻓِ ِﻪ َوا ْﻋ ُ
ﺲ َوأَﺑْ ِﺪﻟْﻪُ َداراً َﺧ ْﲑاً ِﻣ ْﻦ َدا ِرﻩِ
ﺾ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺪﻧَ ِ
ب اْﻷَﺑْـﻴَ ُ
َواﻟْﺒَـ ْﺮِد َوﻧـَ ﱢﻘ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﳋَْﻄَﺎﻳَﺎ َﻛ َﻤﺎ ﻳـُﻨَـ ﱠﻘﻰ اﻟﺜـﱠ ْﻮ ُ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ َوﻓِْﺘـﻨَﺘِ ِﻪ
َوأَ ْﻫﻼً َﺧ ْﲑاً ِﻣ ْﻦ أَ ْﻫﻠِ ِﻪ َوَزْوﺟﺎً َﺧ ْﲑاً ِﻣ ْﻦ َزْوِﺟ ِﻪ َوأَ ْد ِﺧﻠْﻪُ اﳉَْﻨﱠﺔَ َوأَ ِﻋ ْﺬﻩُ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
اب اﻟﻨﱠﺎ ِر
َوِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
Doa ini adalah doa yang paling shohih untuk digunakan
dalam mendoakan mayit seperti yang disebutkan di dalam kitab ar”Roudhoh dari pada Huffadz.

]ﺧﺎﲤﺔ[ ﻗﺎل اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ وﻳﻘﻮل ﺑﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻻ َْﲢ ِﺮْﻣﻨَﺎ أَ ْﺟَﺮﻩُ أي أﺟﺮ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ َوَﻻ
ﻀﻠﱠﻨَﺎ ﺑـَ ْﻌ َﺪﻩُ َوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َوﻟَﻪُ وﻫﺬا ﻟﻴﺲ ﻓﺮﺿﺎً اﻧﺘﻬﻰ أي ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ ﺑﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺷﻲء ﻓﻠﻮ
ﺗُ ِ
ﺳﻠﻢ ﻋﻘﺒﻬﺎ ﺟﺎز وﻳﺴﻦ ﺗﻄﻮﻳﻠﻬﺎ ﺑﻘﺪر اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ
][KHOTIMAH
;Qulyubi berkata, “Setelah takbir keempat, musholli berkata
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ﻀﻠﱠﻨَﺎ ﺑـَ ْﻌ َﺪﻩُ َوا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ َوﻟَﻪُ
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻻ َْﲢ ِﺮْﻣﻨَﺎ أَ ْﺟَﺮﻩُ َوَﻻ ﺗُ ِ
Ya Allah. Janganlah Engkau cegah mayit dari pahala
mensholatinya. Jangan Engkau sesatkan kami sepeninggalnya.
Ampunilah kami dan ia.
Hukum membaca doa ini tidak wajib,” karena tidak ada perkara yang
diwajibkan setelah takbir keempat. Apabila musholli mengucapkan
salam setelah takbir keempat maka diperbolehkan. Disunahkan
memperlama takbir keempat seukuran lamanya takbir ketiga
sebelumnya.

وﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧﻪ ﻳﻘﺮأ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼث آﻳﺎت ﻣﻦ ﺳﻮرة ﻏﺎﻓﺮ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺬﻳﻦ
ﳛﻤﻠﻮن اﻟﻌﺮش وﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻳﺴﺒﺤﻮن ﲝﻤﺪ ر ﻢ وﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪ وﻳﺴﺘﻐﻔﺮون ﻟﻠﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا رﺑﻨﺎ
وﺳﻌﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء رﲪﺔ وﻋﻠﻤﺎً ﻓﺎﻏﻔﺮ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﺗﺎﺑﻮا واﺗﺒﻌﻮا ﺳﺒﻴﻠﻚ وﻗﻬﻢ ﻋﺬاب اﳉﺤﻴﻢ
رﺑﻨﺎ وأدﺧﻠﻬﻢ ﺟﻨﺎت ﻋﺪن اﻟﱵ وﻋﺪ ﻢ وﻣﻦ ﺻﻠﺢ ﻣﻦ آﺑﺎﺋﻬﻢ وأزواﺟﻬﻢ وذرﻳﺎ ﻢ إﻧﻚ
أﻧﺖ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳊﻜﻴﻢ وﻗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺌﺎت وﻣﻦ ﺗﻖ اﻟﺴﻴﺌﺎت ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻓﻘﺪ رﲪﺘﻪ وذﻟﻚ ﻫﻮ اﻟﻔﻮز
اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻗﺎل اﻟﺒﺎﺑﻠﻲ ﻧﻌﻢ وردت ﻫﺬﻩ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺎدﻳﺚ
Dikutip dari sebagian ulama bahwa di dalam takbir keempat,
musholli membaca tiga ayat dari Surat Ghofir, yaitu Firman Allah
ta’ala yang berbunyi:

ش َوَﻣ ْﻦ ﺣ َْﻮﻟَﻪُ ﻳُ َﺴﺒﱢﺤُﻮ َن ﲝَِ ْﻤ ِﺪ رَﱢِ ْﻢ َوﻳـ ُْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﺑِِﻪ َوﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔﺮُو َن ﻟِﻠﱠﺬِﻳ َﻦ آ َﻣﻨُﻮا
اﻟﱠﺬِﻳ َﻦ َْﳛ ِﻤﻠُﻮ َن اﻟْﻌ َْﺮ َ
َاب
َﻚ َوﻗِ ِﻬ ْﻢ َﻋﺬ َ
َﻲ ٍء َرﲪَْﺔً َو ِﻋﻠْﻤﺎً ﻓَﺎ ْﻏﻔ ِْﺮ ﻟِﻠﱠﺬِﻳ َﻦ ﺗَﺎﺑُﻮا وَاﺗـﱠﺒَـﻌُﻮا َﺳﺒِﻴﻠ َ
ْﺖ ُﻛ ﱠﻞ ﺷ ْ
َﺳﻌ َ
َرﺑـﱠﻨَﺎ و ِ
َاﺟ ِﻬ ْﻢ
ﺻﻠَ َﺢ ِﻣ ْﻦ آﺑَﺎﺋِ ِﻬ ْﻢ َوأَزْو ِ
ﱠﺎت َﻋ ْﺪ ٍن اﻟ ِﱠﱵ َو َﻋ ْﺪﺗَـ ُﻬ ْﻢ َوَﻣ ْﻦ َ
ْﺧﻠْ ُﻬ ْﻢ َﺟﻨ ِ
َْﺤﻴ ِﻢ )َ (٧رﺑـﱠﻨَﺎ َوأَد ِ
اﳉ ِ
َﺎت ﻳـ َْﻮَﻣﺌِ ٍﺬ ﻓَـ َﻘ ْﺪ
َﺎت َوَﻣ ْﻦ ﺗ َِﻖ اﻟ ﱠﺴﻴﱢﺌ ِ
ْﺖ اﻟْ َﻌ ِﺰﻳُﺰ اﳊَْﻜِﻴ ُﻢ )َ (٨وﻗِ ِﻬ ُﻢ اﻟ ﱠﺴﻴﱢﺌ ِ
ﱠﻚ أَﻧ َ
َوذُﱢرﻳﱠﺎِِ ْﻢ إِﻧ َ
ِﻚ ُﻫ َﻮ اﻟْﻔ َْﻮُز اﻟْﻌَﻈِﻴ ُﻢ )(٩
رَِﲪْﺘَﻪُ َوذَﻟ َ
Al-Babili berkata, “Benar. Anjuran membaca tiga ayat dari Surat
”Ghofir ini disebutkan di sebagian hadis.
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7. Salam

اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺴﻼم( أي ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﻠﻮات ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺘﻪ وﺗﻌﺪدﻩ وﰲ ﻋﺪم اﺳﺘﺤﺒﺎب زﻳﺎدة
وﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
Rukun sholat jenazah yang ketujuh adalah mengucapkan
salam. Mengenai tata cara salam, jumlahnya, dan tidak
disunahkannya menambahi lafadz ‘ُ’وﺑـََﺮﻛَﺎﺗُﻪ
َ adalah sama seperti salam
dalam sholat-sholat lain
D. Mengubur Mayit

)ﻓﺼﻞ( ﰲ اﻟﺪﻓﻦ وﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻌﻪ )أﻗﻞ اﻟﺪﻓﻦ( أي اﻟﻘﱪ )ﺣﻔﺮة ﺗﻜﺘﻢ( ﻣﻦ ﺑﺎب ﻗﺘﻞ
)راﺋﺤﺘﻪ( أي اﳌﻴﺖ )وﲢﺮﺳﻪ( ﻣﻦ ﺑﺎب ﻗﺘﻞ أي ﲢﻔﻈﻪ )ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺎع( ﲨﻊ ﺳﺒﻊ ﻣﺜﻞ رﺟﻞ
ورﺟﺎل وﻫﻮ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﺎب ﻳﻌﺪو ﺑﻪ وﻳﻔﱰس أي واﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﱪ ﻣﺎ ﳝﻨﻊ
ﻇﻬﻮر راﺋﺤﺔ اﳌﻴﺖ ﻓﺘﺆذي اﻷﺣﻴﺎء وﳝﻨﻊ ﻧﺒﺶ اﻟﺴﺒﻊ ﻟﻪ ﻓﻴﺄﻛﻠﻪ
Fasal ini menjelaskan tentang mengubur mayit dan hal-hal
lain yang berkaitan dengannya.
Secara minimal, kuburan adalah lubang yang dapat menutupi
bau mayit dan melindunginya dari binatang-binatang buas.
‘ُ’ﻗَـﺘَ َﻞ ﻳـَ ْﻘﺘُﻞ.

Lafadz ‘( ’ﺗَ ْﻜﺘُ ُﻢmenutupi/menyembunyikan) termasuk dari bab

Lafadz ‘’اﻟﺴﺒَﺎع
ِ (binatang-binatang buas) merupakan bentuk
jamak dari lafadz ‘’ َﺳﺒُﻊ, seperti lafadz ‘ ’ َرﺟُﻞyang jamaknya ‘’ ِرﺟَﺎل.
Pengertian ‘( ’ َﺳﺒُﻊbinatang buas) adalah binatang yang
memiliki taring yang digunakan untuk menyerang dan memangsa.
Maksud pernyataan Mushonnif adalah bahwa kuburan yang
wajib untuk mengubur mayit adalah lubang yang mencegah bau
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mayit yang dapat mengganggu orang-orang hidup dan yang
mencegah binatang buas untuk menggalinya dan akan memangsanya.

وﺧﺮج ﺑﺎﳊﻔﺮة ﻣﺎ ﻟﻮ وﺿﻊ اﳌﻴﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض أو ﺑﲏ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﻌﺬر
اﳊﻔﺮ وإﻻ ﻛﻔﻰ
Mengecualikan dengan kata lubang adalah masalah apabila
mayit diletakkan di permukaan tanah atau dibangunkan sebuah
bangunan di atas permukaan tanah sekiranya tidak ada udzur untuk
menggali lubang, maka belum mencukupi. Tetapi, apabila mayit
diletakkan di atas permukaan tanah dan dibangunkan suatu bangunan
di atasnya sekiranya ada udzur atau kesulitan untuk menggali tanah
maka sudah mencukupi.
Apabila seseorang mati di dalam kapal yang tengah berlayar
di atas laut dan kapal tersebut mulai dekat dengan tepi laut maka
orang-orang perlu menunggu terlebih dahulu sampai kapal yang
mereka naiki berlabuh di tepi laut agar mereka dapat menguburnya di
daratan.

ﻓﻠﻮ ﻣﺎت ﰲ ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻧﺘﻈﺮوا وﺻﻮﳍﺎ إﱃ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻟﻴﺪﻓﻦ ﰲ اﻟﱪ إن ﻗﺮب وإﻻ ﻓﺎﳌﺸﻬﻮر
ﻛﻤﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أن ﻳﺸﺪ ﺑﲔ ﻟﻮﺣﲔ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﺘﻔﺦ وﻳﻠﻘﻰ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ
اﻟﺴﺎﺣﻞ وإن ﻛﺎن أﻫﻠﻪ ﻛﻔﺎراً ﻓﻘﺪ ﳚﺪﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻴﺪﻓﻨﻪ إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻓﺈن أﻟﻘﻮﻩ ﻓﻴﻪ ﺑﺪون
ﻟﻮﺣﲔ وﺛﻘﻠﻮﻩ ﺑﻨﺤﻮ ﺣﺠﺮ ﱂ ﻳﺄﲦﻮا
Tetapi, jika kapal masih jauh dari tepi laut maka pendapat
masyhur sebagaimana yang telah dinash oleh Imam Syafii adalah
bahwa mayit tersebut diikat di antara dua papan agar mayit tidak
melembung sebab air, kemudian ia dijatuhkan di laut agar ia sampai
di tepi laut, meskipun keluarga mayit terdiri dari anggota-anggota
kafir, karena barang kali ada orang muslim yang menemukannya dan
kemudian muslim tersebut menguburnya dengan dihadapkan ke arah
Kiblat. Namun, apabila orang-orang di kapal membuang mayit ke
laut tanpa diikat di antara dua papan, dan mereka membebani jasad
mayit dengan batu, maka mereka tidak berdosa.
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وﻳﺴﻦ أن ﻳﺴﱰ اﻟﻘﱪ ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻦ ﺑﺜﻮب وﳓﻮﻩ ﻷﻧﻪ رﲟﺎ ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻣﻦ اﳌﻴﺖ ﺷﻲء ﻓﻴﻈﻬﺮ ﻣﺎ
ﻳﻄﻠﺐ إﺧﻔﺎؤﻩ رﺟﻼً ﻛﺎن اﳌﻴﺖ أو اﻣﺮأة وﻫﻮ ﻓﻴﻬﺎ آﻛﺪ
Disunahkan menutup lubang kubur dengan semacam kain
ketika mayit dimasukkan ke dalamnya karena terkadang ada cacat
atau aib yang terlihat dari diri jasad mayit, baik mayit tersebut adalah
laki-laki atau perempuan, tetapi apabila mayit adalah perempuan
maka menutup demikian itu lebih sangat dianjurkan.

واﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪﻓﻦ ﰲ ﻏﲑ اﻟﻠﻴﻞ ووﻗﺖ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﺼﻼة وﺟﺎز ﺑﻼ ﻛﺮاﻫﺔ دﻓﻨﻪ ﻟﻴﻼً ﻣﻄﻠﻘﺎً أي
ﺳﻮاء ﻗﺼﺪﻩ وﻃﻠﺒﻪ أم ﻻ ووﻗﺖ ﻛﺮاﻫﺔ اﻟﺼﻼة إذا ﱂ ﻳﻘﺼﺪ وإﻻ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻗﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن
اﻟﺒﺠﲑﻣﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻼ ﳚﻮز اﳌﻌﺘﻤﺪ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﺗﻨﺰﻳﻬﺎً وﻫﺬا ﰲ ﻏﲑ ﺣﺮم ﻣﻜﺔ أﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﻼ ﺣﺮﻣﺔ
وﻻ ﻛﺮاﻫﺔ ﻗﻴﺎﺳﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ
Menurut sunahnya, menguburkan mayit tidak dilakukan di
malam hari dan tidak di waktu yang dimakruhkan untuk
melaksanakan sholat. Akan tetapi, boleh tanpa makruh mengubur
mayit di malam hari secara mutlak, artinya, mayit tersebut memang
sengaja atau dituntut untuk dikubur di malam hari atau tidak. Dan
boleh juga tanpa makruh mengubur mayit di waktu yang
dimakruhkan untuk melaksanakan sholat, dengan catatan jika tidak
ada kesengajaan untuk menguburnya di waktu makruh tersebut,
sebaliknya, jika ada kesengajaan untuk demikian itu maka tidak
diperbolehkan.
Sulaiman al-Bujairami berkata bahwa pernyataan tidak
diperbolehkan yang bercetak tebal di atas, maksudnya, makruh
tanzih sebagaimana menurut pendapat muktamad. Kemakruhan
mengubur mayit di waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan
sholat adalah ketika kuburannya tidak terletak di tanah Haram
Mekah. Apabila ia dikuburkan disana maka tidak diharamkan dan
juga tidak dimakruhkan menguburnya di waktu yang dimakruhkan
untuk melaksanakan sholat, seperti halnya melaksanakan sholat di
waktu tersebut di tanah Haram.
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)وأﻛﻤﻠﻪ ﻗﺎﻣﺔ وﺑﺴﻄﺔ( ﺑﺄن ﻳﻘﻮم رﺟﻞ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎﺳﻄﺎً ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺮﺗﻔﻌﺘﲔ ﻗﺎل اﻟﺒﺠﲑﻣﻲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺑﺎﺳﻄﺎً ﻳﺪﻳﻪ أي ﻏﲑ ﻗﺎﺑﺾ ﻷﺻﺎﺑﻌﻬﻤﺎ وذﻟﻚ ﻣﻘﺪار أرﺑﻌﺔ أذرع وﻧﺼﻒ ﺑﺬراع اﻟﻴﺪ
Kuburan mayit secara maksimal adalah lubang dengan
ukuran setinggi orang biasa sambil mengangkat kedua tangan dan
membuka kedua telapak tangan, seperti yang dimaksudkan oleh alBujairami. Ukuran tinggi ini seukuran 4 ½ dzirok dengan ukuran
dzirok tangan.

وﻳﺴﻦ أن ﻳﻮﺿﻊ اﳌﻴﺖ ﰲ اﻟﻘﱪ ﻋﻠﻰ ﳝﻴﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻻﺿﻄﺠﺎع ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮم ﻓﻠﻮ وﺿﻊ ﻋﻠﻰ
ﻳﺴﺎرﻩ ﻛﺮﻩ وﱂ ﻳﻨﺒﺶ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﶈﻠﻲ
Disunahkan meletakkan mayit di dalam kuburan dengan
posisi tidur miring di atas lambung kanan. Apabila ia diletakkan di
dalam kuburan dengan posisi tidur miring di atas lambung kiri maka
dimakruhkan dan tidak perlu digali lagi, seperti keterangan yang
dikatakan oleh Mahalli.

)وﻳﻮﺿﻊ ﺧﺪﻩ( أي اﻷﳝﻦ ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ اﻟﻜﻔﻦ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺒﺠﲑﻣﻲ )ﻋﻠﻰ اﻟﱰاب( أي ﻳﺴﻦ أن
ﻳﻔﻀﻲ ﲞﺪﻩ إﱃ اﻷرض أو إﱃ ﳓﻮ اﻟﻠﺒﻨﺔ ﻷﻧﻪ أﺑﻠﻎ ﰲ إﻇﻬﺎر اﻟﺬل ﻗﺎل اﻟﺒﺠﲑﻣﻲ وﻳﻜﺮﻩ
أن ﳚﻌﻞ ﻟﻪ ﻓﺮاش وﳐﺪة ﺑﻜﺴﺮ اﳌﻴﻢ وﺻﻨﺪوق ﱂ ﳛﺘﺞ إﻟﻴﻪ ﻷن ﰲ ذﻟﻚ إﺿﺎﻋﺔ اﳌﺎل أﻣﺎ
إذا اﺣﺘﻴﺞ إﱃ ﺻﻨﺪوق ﻟﻨﺪاوة اﻷرض أو ﳓﻮﻫﺎ ﻛﺮﺧﺎو ﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﺮﻩ وﻻ ﺗﻨﻔﺬ وﺻﻴﺘﻪ ﺑﻪ إﻻ
ﺣﻴﻨﺌﺬ
Pipi kanan mayit diletakkan di atas tanah setelah kain
kafannya dibuka. Maksudnya, disunahkan meletakkan pipi kanan
mayit di atas tanah atau di atas semacam bata karena demikian ini
lebih memperlihatkan sikap kehinaan diri.
Bujairami berkata bahwa dimakruhkan memberi alas dan
bantal pada mayit dan dimakruhkan meletakkan mayit di dalam peti
yang memang tidak dibutuhkan, karena demikian ini termasuk
idho’atul mal atau membuang-buang harta. Adapun apabila peti
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dibutuhkan, semisal tanah kubur terlalu lembab dan lunak, maka
tidak dimakruhkan meletakkan mayit di dalam peti.
Apabila mayit berwasiat agar diletakkan di dalam peti
sedangkan peti tersebut tidak dibutuhkan maka wasiatnya tersebut
tidak lestari, artinya, tidak perlu dikabulkan.

وﻳﺴﻦ أن ﻻ ﻳﺴﻨﺪ وﺟﻪ اﳌﻴﺖ ورﺟﻼﻩ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻘﱪ وﻇﻬﺮﻩ ﺑﻨﺤﻮ ﻟﺒﻨﺔ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺒﺎء وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﲔ وﲨﻌﻪ ﻟﱭ ﲝﺬف اﻟﺘﺎء أو ﺣﺠﺮ ﻟﺌﻼ ﻳﻨﻜﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ أو ﻳﺴﺘﻠﻘﻲ
ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﺄرض اﻟﻠﺤﺪ أو اﻟﺸﻖ ﳒﺎﺳﺔ
Disunahkan menyandarkan wajah mayit dan kedua kakinya
ke sisi kuburan dan punggungnya diganjal dengan semacam bata
(tanah keras) atau batu agar mayit tersebut tidak jatuh telungkup atau
jatuh berbaring meskipun di lubang lahat atau lubang samping
terdapat najis.

ﻓﻘﺎل اﻟﺸﻮﺑﺮي واﻟﻮﺟﻪ أي اﻟﻘﻮي اﻟﻈﺎﻫﺮ ﳚﻮز وﺿﻊ اﳌﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﰒ ﻗﺎل وﻳﻈﻬﺮ
ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ واﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺟﻮري اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻓﻘﺎل إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
ﻣﻦ ﺻﺪﻳﺪ اﳌﻮﺗﻰ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﻘﱪة اﳌﻨﺒﻮﺷﺔ ﻓﻴﺠﻮز وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻛﺒﻮل أو ﻏﺎﺋﻂ
ﻓﻼ ﳚﻮز
Syaubari berkata, “Pendapat yang kuat dan dzohir
menyebutkan bahwa diperbolehkan meletakkan mayit di dalam
kuburan yang tanahnya terdapat najis secara mutlak.” Ia
melanjutkan, “Dari sini jelas pula bahwa dihukumi sah mensholati
mayit yang diletakkan di dalam kuburan yang tanahnya terdapat
najis.”
Bajuri memilih pendapat tafsil (rincian). Ia berkata, “Apabila
najis tersebut merupakan najis nanah orang-orang mati, seperti yang
ada di kuburan yang digali, maka boleh meletakkan mayit di atas
tanah yang terdapat najis tersebut. Sedangkan apabila najis tersebut
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bukan nanah mereka, seperti air kencing, tahi, maka tidak boleh
meletakkan mayit di atasnya.”

)وﳚﺐ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ( ﺗﻨﺰﻳﻼً ﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﳌﺼﻠﻲ وﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﺪم وﺟﻮب
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﰲ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻴﺠﻮز اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ واﺳﺘﺪﺑﺎرﻩ ﻧﻌﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮة اﻟﱵ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺟﻨﲔ ﻣﺴﻠﻢ
ج ﺣﻴﺎﺗﻪ ﳚﺐ اﺳﺘﺪﺑﺎرﻫﺎ ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ ﻟﻴﻜﻮن اﳉﻨﲔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻷن
ُ ﻧﻔﺨﺖ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح وﱂ ﺗﺮ
وﺟﻪ اﳉﻨﲔ إﱃ ﻇﻬﺮ أﻣﻪ وﺗﺪﻓﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺮأة ﺑﲔ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﻜﻔﺎر ﻟﺌﻼ ﻳﺪﻓﻦ اﳌﺴﻠﻢ
ﰲ ﻣﻘﺎﺑﺮ اﻟﻜﻔﺎر وﻋﻜﺴﻪ ﻓﺈن ﱂ ﺗﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ اﻟﺮوح ﱂ ﳚﺐ اﻻﺳﺘﺪﺑﺎر ﰲ أﻣﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳚﺐ
اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻧﻌﻢ اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﻪ أوﱃ ﻓﺈن رﺟﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﱂ ﳚﺰ دﻓﻨﻪ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻞ ﳚﺐ ﺷﻖ
ﺟﻮﻓﻬﺎ وإﺧﺮاﺟﻪ ﻣﻨﻪ وﻟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺔ
Wajib menghadapkan mayit ke arah Kiblat karena
memposisikannya seperti posisi musholli. Karena diposisikan seperti
ini, maka tidak wajib menghadapkan mayit kafir ke arah Kiblat
sehingga boleh menghadapkannya ke arah Kiblat atau
membelakangkannya dari arah Kiblat.
Akan tetapi, apabila mayit adalah perempuan kafir yang
mengandung janin muslim yang telah ditiupi ruh ke dalamnya dan
yang tidak diharapkan hidup maka wajib membelakangkannya dari
arah Kiblat agar janinnya menghadap Kiblat karena wajah janin
menghadap ke punggung ibunya. Mayit perempuan kafir ini
dikuburkan di kuburan yang terletak di antara kuburan kaum
muslimin dan kuburan kaum kafir agar mayit muslim tidak dikubur
di kuburan kaum kafir dan mayit kafir tidak dikubur di kuburan
kaum muslimin. Apabila janin tersebut belum ditiupi ruh maka tidak
wajib membelakangkan ibunya dari arah Kiblat karena pada saat
belum ditiupi ruh, janin tersebut tidak wajib dihadapkan ke arah
Kiblat, tetapi menghadapkan janin tersebut ke arah Kiblat adalah
yang lebih utama.
Apabila janin masih diharapkan hidup maka ia tidak boleh
dikuburkan bersama ibunya dalam satu kuburan, melainkan
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diwajibkan membelah perut ibunya dan mengeluarkan janinnya
meskipun ibunya adalah perempuan muslimah.
Menggali Kembali Kuburan Mayit

)ﻓﺼﻞ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻧﺒﺶ اﳌﻴﺖ )ﻳﻨﺒﺶ اﳌﻴﺖ( أي ﻳﻜﺸﻒ اﻟﻘﱪ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﳌﻴﺖ )ﻷرﺑﻊ
ﺧﺼﺎل( ﺑﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﺣﺪﻫﺎ )ﻟﻠﻐﺴﻞ( أي أو ﻟﻠﺘﻴﻤﻢ ﻓﻴﺠﺐ ﻧﺒﺸﻪ ﺗﺪارﻛﺎً ﻟﻠﻄﻬﺮ
اﻟﻮاﺟﺐ )إذا ﱂ ﻳﺘﻐﲑ( أي ﻣﺎ ﱂ ﻳﻨﱳ ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ دﻓﻦ ﺑﻼ ﻛﻔﻦ أو ﰲ ﺣﺮﻳﺮ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﺶ
Fasal ini menjelaskan
mewajibkan menggali mayit.

tentang

perkara-perkara

yang

Kuburan yang di dalamnya telah ada mayitnya digali
kembali karena 4 (empat) alasan, bahkan lebih, yaitu:
1. Karena mayit hendak dimandikan atau ditayamumi. Artinya,
ketika mayit telah dikubur sebelum dimandikan maka wajib
menggalinya kembali untuk dimandikan selama mayit
tersebut belum berbau busuk.
Berbeda dengan masalah apabila mayit telah dikubur tanpa
dikafani atau telah dikafani tetapi dengan kain kafan sutra
maka ia tidak wajib digali kembali.

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻪ إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ( أي ﻓﻴﺠﺐ ﻧﺒﺸﻪ إذا ﱂ ﻳﺘﻐﲑ أﻳﻀﺎً ﻟﻴﺘﻮﺟﻪ إﱃ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻗﺎل
اﻟﺸﻮﺑﺮي ﻓﺮع إذا دﻓﻦ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺎً ووﺟﻬﻪ ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ ﺑﺄن ﻛﺎﻧﺖ رﺟﻼﻩ إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺮم وﻧﺒﺶ ﻣﺎ ﱂ
ﻳﺘﻐﲑ وﻫﻮ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺧﻼﻓﺎً ﳌﺎ ﰲ ﻣﱳ اﻟﺮوض وﺷﺮﺣﻪ اﻧﺘﻬﻰ
2. Karena mayit hendak dihadapkan ke arah Kiblat. Artinya,
ketika mayit telah dikubur dengan posisi tidak menghadap
Kiblat maka ia wajib digali kembali selama jasadnya belum
berbau busuk agar ia dihadapkan ke arah Kiblat.
Syaubari berkata, “ [CABANG] Diharamkan mengubur
mayit dengan posisi berbaring tetapi wajahnya menghadap
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Kiblat sekira kedua kakinya juga menghadapnya. Menurut
pendapat muktamad, mayit tersebut wajib digali kembali
selama jasadnya belum berbau busuk. Pendapat ini berbeda
dengan keterangan yang ada dalam kitab matan Roudhoh
dan syarah-nya.”

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )ﻟﻠﻤﺎل إذا دﻓﻦ ﻣﻌﻪ( أي أو وﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﻣﺎل ﺧﺎﰎ أو ﻏﲑﻩ ﻓﻴﺠﺐ ﻧﺒﺸﻪ وإن ﺗﻐﲑ
ﻷﺧﺬﻩ ﺳﻮاء أﻃﻠﺒﻪ ﻣﺎﻟﻜﻪ أم ﻻ وﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ دﻓﻦ ﰲ ﻣﻐﺼﻮب ﻣﻦ أرض أو ﺛﻮب ووﺟﺪ
ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻦ أو ﻳﻜﻔﻦ ﻓﻴﻪ اﳌﻴﺖ ﻓﻴﺠﺐ ﻧﺒﺸﻪ وإن ﺗﻐﲑ ﻟﲑد ﻛﻞ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺮض ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ
أي إذا ﻃﻠﺐ ﻣﺎﻟﻜﻪ وإﻻ ﻓﻼ
3. Karena ada harta yang dikubur bersama mayit. Artinya,
ketika harta jatuh ke dalam kuburan, baik itu cincin atau
selainnya, maka mayit wajib digali kembali meskipun
jasadnya telah berbau busuk, baik pemilik harta menuntutnya
atau tidak. Sama halnya dengan masalah apabila mayit
dikubur di tanah gosoban atau ia dikafani dengan pakaian
gosoban dan masih ditemukan kuburan halal lain yang bisa
ditempati dan kain halal lain yang bisa digunakan untuk
mengkafani, maka mayit tersebut wajib digali kembali
meskipun jasadnya telah berbau busuk agar harta tersebut
dapat dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu ketika
pemiliknya menuntut, jika pemilik harta gosoban tidak
menuntut maka mayit tidak perlu digali kembali.

وﻟﻮ ﺑﻠﻊ ﻣﺎﻻً ﻟﻨﻔﺴﻪ وﻣﺎت ﱂ ﻳﻨﺒﺶ أو ﻣﺎل ﻏﲑﻩ وﻃﻠﺒﻪ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻧﺒﺶ وﺷﻖ ﺟﻮﻓﻪ وأﺧﺮﺟﻪ
ﻣﻨﻪ ورد ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ إﻻ إذا ﺿﻤﻨﻪ اﻟﻮرﺛﺔ ﻓﻼ ﻳﺸﻖ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ
Apabila mayit menelan hartanya sendiri dan kemudian ia
mati, maka setelah ia dikubukan, ia tidak perlu digali
kembali.
Apabila mayit menelan harta orang lain, kemudian orang
lain tersebut menuntut hartanya, maka mayit wajib digali
kembali, lalu perutnya disobek, lalu harta yang ditelannya
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dikeluarkan dan dikembalikan kepada pemiliknya, kecuali
apabila ahli waris bersedia menanggung ganti harta yang
ditelan mayit, maka mayit tidak boleh disobek perutnya
sebagaimana yang dinyatakan oleh pendapat muktamad.

واﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻻﺑﺘﻼع واﻟﻮﻗﻮع أن اﻻﺑﺘﻼع ﰲ ﺷﻘﻪ ﻫﺘﻚ ﺣﺮﻣﺔ اﳌﻴﺖ وﻻ ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﻮﻗﻮع
Perbedaan antara masalah mayit menelan harta orang lain
dan masalah harta orang lain jatuh ke dalam kuburan mayit
adalah bahwa ketika mayit menelan harta orang lain dan
disobek perutnya merupakan suatu bentuk penghinaan
terhadap mayit. Berbeda dengan masalah menggali kembali
mayit sebab ada harta orang lain yang jatuh ke dalam
kuburannya maka demikian ini tidak menunjukkan sikap
penghinaan terhadap mayit.

)و( راﺑﻌﻬﺎ )ﻟﻠﻤﺮأة إذا دﻓﻦ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ وأﻣﻜﻨﺖ ﺣﻴﺎﺗﻪ( ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ
ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻨﺒﺶ ﺗﺪارﻛﺎً ﻟﻠﻮاﺟﺐ ﻷﻧﻪ ﳚﺐ ﺷﻖ ﺟﻮﻓﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻓﻦ
4. Karena adanya janin yang ikut dikuburkan bersama mayit.
Artinya, ketika janin dikuburkan bersama mayit ibunya dan
masih dimungkinkan bahwa janin tersebut hidup, sekiranya
janin itu telah berusia 6 bulan atau lebih, maka wajib digali
kembali kuburannya karena menambal kewajiban yang
belum terlaksana, yaitu kewajiban menyobek perut ibunya
sebelum ia dikuburkan.

ﻓﺈن ﱂ ﺗﺮج ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺑﻘﻮل اﻟﻘﻮاﺑﻞ ﺣﺮم اﻟﺸﻖ ﻟﻜﻦ ﲣﺮج ﻣﻦ اﻟﻘﱪ وﻳﺆﺧﺮ اﻟﺪﻓﻦ ﺣﱴ ﳝﻮت
وﻣﻦ اﻟﻐﻠﻂ أن ﻳﻘﺎل ﻳﻮﺿﻊ ﳓﻮ ﺣﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﻟﻴﻤﻮت ﻓﺈن ﻓﻴﻪ ﻗﺘﻼً ﻟﻠﺠﻨﲔ
Ketika ada mayit perempuan yang tengah mengandung janin
dan telah dikuburkan, maka apabila janinnya tidak
dimungkinkan hidup berdasarkan berita dari para bidan atau
dukun bayi, maka diharamkan menyobek perut ibunya, tetapi
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mayit ibunya digali kembali dan dikubur lagi sampai terbukti
kalau janinnya telah mati. Termasuk suatu kesalahan besar
dalam menghadapi masalah ini adalah solusi dengan cara
meletakkan beban semacam batu di atas perut mayit ibunya
agar janin tersebut mati, karena perbuatan semacam ini
termasuk pembunuhan terhadap janin.

وﻳﻨﺒﺶ أﻳﻀﺎً إن ﳊﻖ اﻷرض ﺑﻌﺪ اﻟﺪﻓﻦ ﺳﻴﻞ أو ﻧﺪاوة ﻟﻴﻨﻘﻞ
5. Karena banjir bandang menghempas tanah kuburan atau
tanah kuburan mengalami lembab saat setelah mayit
dikuburkan. Dalam keadaan ini, mayit digali kembali agar
dapat dipindahkan ke tanah kuburan lain.

وﻳﻨﺒﺶ أﻳﻀﺎً إذا اﺣﺘﻴﺞ ﳌﺸﺎﻫﺪﺗﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﺄن ﻗﺎل إن وﻟﺪت ذﻛﺮاً أﻧﺖ
ﻃﺎﻟﻖ ﻃﻠﻘﺔ أو أﻧﺜﻰ ﻓﻄﻠﻘﺘﲔ ﻓﻮﻟﺪت ﻣﻴﺘﺎً ودﻓﻦ وﱂ ﻳﻌﻠﻢ أو ﻟﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻒ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊ
اﻷﺛﺮ ﻳﻠﺤﻘﻪ ﺑﺄﺣﺪ اﳌﺘﻨﺎزﻋﲔ ﻓﻴﻪ
6. Karena perlu mencari suatu bukti semisal takliq, contoh;
suami berkata kepada istri, “Apabila kamu melahirkan anak
laki-laki maka kamu tertalak satu kali atau apabila kamu
melahirkan anak perempuan maka kamu tertalak dua kali.”
Setelah itu, ternyata istri melahirkan anak dalam kondisi
mati. Lalu anak tersebut dikubur sebelum diketahui jenis
kelaminnya. Maka dalam keadaan seperti ini, mayit anak
digali kembali untuk membuktikan pentakliqan dalam
perkataan suami. Atau semisal mencari bukti tentang status
nasab mayit, contoh: ada mayit telah dikuburkan, ia tidak
diketahui status nasabnya, kemudian ahli nasab mendapati
beberapa macam anggapan yang belum jelas tentang nasab
mayit tersebut, maka dalam keadaan seperti ini, mayit perlu
digali kembali untuk membuktikan anggapan tersebut.

وﻳﻨﺒﺶ أﻳﻀﺎً اﻟﻜﺎﻓﺮ إذا دﻓﻦ ﺑﺎﳊﺮم
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7. Mayit wajib digali kembali ketika mayit adalah seorang kafir
dan telah dikuburkan di tanah Haram.
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BAGIAN KEDUA PULUH TIGA
ISTI’ANAT (MEMBERI BANTUAN)
A. Pengertian Isti’anat dalam Fiqih

)ﻓﺼﻞ( ﰲ أﻧﻮاع اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺎت وأﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
Fasal ini menjelaskan macam-macam istianat (memberi
bantuan) dan hukum-hukumnya.

)اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺎت أرﺑﻊ ﺧﺼﺎل( ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻟﺴﲔ واﻟﺘﺎء ﰲ ﻗﻮﻟﻪ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺎت زاﺋﺪﺗﺎن ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ
ًأي اﻹﻋﺎﻧﺎت أو ﻟﻠﺼﲑورة أي ﺻﲑور ﺎ إﻋﺎﻧﺎت وﻟﻴﺴﺘﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺪب ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﺳﻮاء ﻃﻠﺒﻬﺎ أم ﻻ ﺣﱴ ﻟﻮ أﻋﺎﻧﻪ ﻏﲑﻩ ﰲ ﺻﺐ اﳌﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﺿﻮء ﻣﺜﻼً وﻫﻮ ﺳﺎﻛﺖ
ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻪ وﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻛﺎن ﺧﻼف اﻷوﱃ وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮن ﲟﻌﲎ اﻟﻈﻬﲑ ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﺮ
Istianah ( )اِ ْﺳﺘِﻌَﺎﻧﺎتada 4 (empat) pakerti, bahkan lebih.
Huruf sin /س/ dan taa /ت/ pada lafadz ‘ ’اِ ْﺳﺘِ َﻌﺎﻧَﺎتadalah hurufhuruf tambahan yang berfungsi untuk ta’kid (menguatkan).
Maksudnya, lafadz ‘ ’اِ ْﺳﺘِ َﻌﺎﻧَﺎتberarti ‘( ’اِ َﻋﺎﻧَﺎتmacam-macam memberi
bantuan).
Atau huruf sin /س/ dan taa /ت/ pada lafadz ‘ ’اِ ْﺳﺘِ َﻌﺎﻧَﺎتadalah
huruf-huruf tambahan yang berfungsi untuk shoiruroh (perubahan
dari satu keadaan ke keadaan lain), maksudnya perubahan ‘’اِ ْﺳﺘِ َﻌﺎﻧَﺎت
menjadi ‘’اِﻋَﺎﻧَﺎت.
Huruf sin /س/ dan taa /ت/ pada lafadz ‘ ’اِ ْﺳﺘِ َﻌﺎﻧَﺎتbukan
berfungsi untuk menunjukkan arti tholab (meminta, sehingga artinya
bukan meminta bantuan) karena disunahkan meninggalkan istianat,
artinya, disunahkan tidak meminta bantuan secara mutlak, baik
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seseorang meminta bantuan atau tidak, bahkan apabila orang lain
membantu semisal mutawadhik (orang yang berwudhu) untuk
menuangkan air untuknya ketika berwudhu dan mutawadhik hanya
diam saja padahal memungkinkan baginya untuk melarang orang lain
itu dan memungkinkan pula baginya untuk menuangkan air sendiri,
maka sikap orang lain itu hukumnya khilaf aula.
Lafadz ‘ ’اِ ْﺳﺘِ َﻌﺎﻧَﺎتdiambil dari bentuk masdar lafadz ‘ ’اﻟﻌَﻮْنyang
berarti membantu dalam urusan tertentu.
B. Macam-macam Isti’anat

أﺣﺪﻫﺎ )ﻣﺒﺎﺣﺔ و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )ﺧﻼف اﻷوﱃ و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )ﻣﻜﺮوﻫﺔ و( راﺑﻌﻬﺎ )واﺟﺒﺔ ﻓﺎﳌﺒﺎﺣﺔ
ﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﳌﺎء( أي إﺣﻀﺎرﻩ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺎ وﻻ ﻳﻘﺎل إ ﺎ ﺧﻼف اﻷوﱃ ﻟﺜﺒﻮ ﺎ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺴﻼم ﰲ ﻣﻮاﻃﻦ ﻛﺜﲑة )وﺧﻼف اﻷوﱃ ﻫﻲ ﺻﺐ اﳌﺎء ﻋﻠﻰ ﳓﻮ اﳌﺘﻮﺿﻰء( وﻟﻮ ﻣﻦ
ﻏﲑ أﻫﻞ اﻟﻌﺒﺎدة وﺑﻼ ﻃﻠﺐ ﻗﺎل اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﻷن اﻹﻋﺎﻧﺔ ﺗﺮﻓﻪ أي ﺗﻨﻌﻢ وﺗﺰﻳﻦ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﺎﳌﺘﻌﺒﺪ
ﻫﺬا ﰲ ﺣﻘﻨﺎ ﻻ ﰲ ﺣﻘﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟﺒﻴﺎن اﳉﻮاز وﻟﺬا ﻟﻮ
ﻗﺼﺪ ﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻌﲔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺧﻼف اﻷوﱃ )واﳌﻜﺮوﻫﺔ ﻫﻲ ﳌﻦ ﻳﻐﺴﻞ
ﻧﺒﺎت ﺷﻌﺮ وﺟﻬﻪ واﳊﺮﻣﺔ ﻣﻦ وﺟﻪ آﺧﺮ
ُ أﻋﻀﺎءﻩ( أي وﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﻌﲔ أﻣﺮد وﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻄُﺆ
)واﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻫﻲ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺠﺰ( أي ﻓﻴﺠﺐ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺟﺰ وﻟﻮ ﺑﺄﺟﺮة ﻣﺜﻞ إن
ﻓﻀﻠﺖ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ واﻷﺻﻠﻲ ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻢ وأﻋﺎد وﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم
ﰲ اﻟﺼﻼة إﻻ ﲟﻌﲔ وﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﺷﻴﺌﺎن ﺳﻨﺔ وﻫﻲ إﻋﺎﻧﺔ اﳌﻨﻔﺮد ﻋﻦ اﻟﺼﻒ ﲟﻮاﻓﻘﺘﻪ
ﰲ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻣﺜﻼً وﺣﺮام وﻫﻲ اﻹﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﳊﺮام
Kembali ke pembahasan bahwa dari segi hukum, istianat
dibagi menjadi 4 pakerti, yaitu; istianat mubah, khilaf aula, makruh,
dan wajib.
1. Istianat mubah adalah membantu menghadirkan air. Jenis
istianat ini tidak apa-apa dan tidak bisa dihukumi khilaf aula
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karena adanya ketetapan dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama di berbagai tempat.
2. Istianat Khilaf Aula adalah membantu menuangkan air untuk
mutawadhik meskipun mutawadhik sendiri adalah orang yang
bukan ahli ibadah (seperti anak kecil) dan meskipun ia tidak
meminta bantuan untuk dituangkan.
Qulyubi mengatakan bahwa alasan hukum istianat khilaf aula
adalah karena yang namanya membantu berarti memberikan
rasa enak atau nyaman. Ini merupakan hal yang tidak layak bagi
orang yang beribadah.
Istianat khilaf aula ini ditujukan kepada kita, bukan kepada
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama karena beliau
melakukan istianat ini hanya untuk menjelaskan kebolehannya.
Atas dasar ini, maka apabila seseorang melakukan istianat ini
dengan tujuan memberikan pelajaran kepada orang lain yang
membantu maka istianat yang ia lakukan tidak dihukumi khilaf
aula.
3. Istianat makruh, yaitu membantu membasuh anggota-anggota
tubuh orang lain yang bersuci. Artinya dimakruhkan bagi
seseorang membantu semisal untuk membasuh anggota wudhu
mutawadhik, meskipun orang yang membantu adalah amrod,
yaitu orang yang pertumbuhan rambut di wajahnya lamban atau
tidak tumbuh sama sekali. Adapun keharaman yang berkaitan
dengan amrod dilihat dari sisi yang berbeda, bukan dari sisi
istianat-nya.
4. Istianat wajib, yaitu membantu orang sakit yang lemah. Artinya
diwajibkan bagi seseorang membantu orang lain yang sakit dan
lemah untuk semisal mewudhukannya, meskipun harus dengan
upah yang mana upah tersebut merupakan harta sisa atau lebih
dari jumlah harta yang mu’tabar dalam zakat fitrah, tetapi jika
upah tersebut tidak sisa maka orang sakit dan lemah tersebut
melaksanakan sholat dengan tayamum dan mengulangi
sholatnya jika ia sudah mampu. Seperti orang sakit yang lemah
ini adalah orang yang tidak mampu berdiri dalam sholat kecuali
harus melalui orang lain yang membantu.
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Masih ada dua jenis istianat, yaitu;
5. Istianat Sunah, yaitu membantu musholli yang sendiri dalam
barisan sekiranya seseorang membantunya dengan ikut berdiri
bersamanya di barisan tersebut.
6. Istianat haram, yaitu membantu terlaksananya perbuatan haram.
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BAGIAN KEDUA PULUH EMPAT
ZAKAT
F. Harta yang Wajib Dizakati

()ﻓﺼﻞ( ﻓﻴﻤﺎ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻴﻪ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﲡﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺰﻛﺎة ﺳﺘﺔ أﻧﻮاع أﺣﺪﻫﺎ )اﻟﻨﻌﻢ
ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻌﲔ وﻗﺪ ﺗﺴﻜﻦ اﺳﻢ ﲨﻊ ﻻ واﺣﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻟﻔﻈﻪ ﻳﺬﻛﺮ وﻳﺆﻧﺚ وﻫﻲ إﺑﻞ وﺑﻘﺮ
اﻟﻌﺮاب واﳉﻮاﻣﻴﺲ وﻏﻨﻢ
Fasal ini menjelaskan tentang harta-harta yang wajib
dizakati.
Harta-harta yang wajib dizakati ada 6 macam, yaitu;
7. Binatang Na’am atau Ternak
Kata na’am dalam Bahasa Arab ditulis ‘’اﻟﻨَﻌﻢ, yaitu dibaca
dengan fathah pada huruf /ع/, tetapi terkadang dibaca juga dengan
sukun padanya. Kata na’am (‘ )’اﻟﻨَﻌﻢmerupakan isim jamak yang tidak
memiliki bentuk mufrod dan dapat berstatus sebagai kata yang
mudzakar dan muannas.
Binatang-binatang yang disebut sebagai na’am atau ternak
dalam zakat adalah unta, sapi arab, kerbau, dan kambing.
a. Syarat-syarat Binatang Na’am

ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﺮوط أرﺑﻌﺔ اﻷول ﻛﻮ ﺎ ﻧﻌﻤﺎً ﻓﻼ زﻛﺎة ﰲ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت ﻛﺨﻴﻞ
ًورﻗﻴﻖ وﻣﺘﻮﻟﺪ ﺑﲔ زﻛﻮي وﻏﲑﻩ واﻟﺜﺎﱐ ﻛﻮ ﺎ ﻧﺼﺎﺑﺎ
Binatang-binatang na’am wajib dizakati dengan 4 (empat)
syarat berikut;
1) Binatang-binatang na’am tersebut benar-benar binatang-

binatang na’am atau ternak.
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Oleh karena itu tidak diwajibkan menzakati hewan-hewan
yang bukan na’am, seperti; kuda, hamba sahaya, dan hewan
peranakan dari binatang zakawi10 dan binatang lain (misal;
peranakan antara sapi dan harimau).
2) Telah mencapai nisob.

b. Nisob Binatang-binatang Na’am
1) Nisob Unta

وأوﻟﻪ ﰲ إﺑﻞ ﲬﺲ ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﲬﺲ إﱃ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺎة وﻟﻮ ذﻛﺮاً وﳚﺰىء ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﲑ اﻟﺰﻛﺎة
Permulaan nisob binatang unta adalah 5. Setiap 5 unta
sampai 20 unta, diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 1 domba
(berumur 1 tahun dan memasuki umur 2 tahun atau 1 ekor kambing
berumur 2 tahun memasuki umur 3 tahun) meskipun domba jantan.
Apabila ia mengeluarkan zakat berupa unta sebagai ganti dari
kambing maka telah mencukupi.
Tambahan:
Jadi, ketika seseorang memiliki 10 unta maka ia
berkewajiban mengeluarkan zakat berupa 2 domba. Ketika ia
memiliki 15 unta maka ia berkewajiban mengeluarkan zakat berupa
3 domba. Dan ketika ia memiliki unta 20 maka ia berkewajiban
mengeluarkan zakat berupa 4 domba.
Berikut ini adalah tabel nisob binatang unta:
Nisob
5-9
10-14

Zakat
1 ekor domba, atau;
1 ekor kambing
2 ekor domba, atau;
2 ekor kambing

10

Umur
1 tahun lebih
2 tahun lebih
1 tahun lebih
2 tahun lebih

Pengertian binatang zakawi adalah binatang-binatang yang
termasuk sebagai binatang-binatang yang wajib dizakati.
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15-19
20-24

3 ekor domba, atau;
3 ekor kambing
3 ekor domba, atau;
3 ekor kambing

1 tahun lebih
2 tahun lebih
1 tahun lebih
2 tahun lebih

وﰲ ﲬﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﻨﺖ ﳐﺎض ﳍﺎ ﺳﻨﺔ ﻓﺈن ﻋﺪم ﺑﻨﺖ ﳐﺎض ﺣﺎل اﻹﺧﺮاج وإن وﺟﺪﻫﺎ
ﺣﺎل اﻟﻮﺟﻮب أو ﺗﻌﻴﺒﺖ ﻓﺎﺑﻦ ﻟﺒﻮن أو ﺣﻖ
Ketika seseorang memiliki unta 25, ia berkewajiban
mengeluarkan zakat berupa bintu makhod atau anak unta yang telah
berumur 1 tahun lebih. Apabila pada saat telah diwajibkan berzakat,
ia mendapati bintu makhod, tetapi pada saat mengeluarkan zakat ia
tidak mendapatinya atau bintu makhod yang dimiliki menderita
cacat, maka ia mengeluarkan zakat berupa ibnu labun (anak unta
jantan yang telah berumur 2 tahun lebih) atau hiqun (anak unta
jantan yang telah berumur 3 tahun lebih).
Nisob
25-35

Zakat
1 anak unta (bintu
makhod)

Umur
1 tahun lebih

وﰲ ﺳﺖ وﺛﻼﺛﲔ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن ﳍﺎ ﺳﻨﺘﺎن
Ketika unta yang dimiliki telah mencapi 36 (sampai 45)
maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah bintu labun yang telah
berumur 2 tahun lebih.
Nisob
36-45

Zakat
1 anak unta (bintu
labun)

Umur
2 tahun lebih

وﰲ ﺳﺖ وأرﺑﻌﲔ ﺣﻘﺔ ﳍﺎ ﺛﻼث
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Ketika unta yang dimiliki telah mencapai 40 (sampai 60)
maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah hiqqoh atau anak unta
yang telah berumur 3 tahun lebih.
Nisob
40-60

Zakat
1 anak unta (hiqqoh)

Umur
3 tahun lebih

ًوﰲ إﺣﺪى وﺳﺘﲔ ﺟﺬﻋﺔ ﳍﺎ أرﺑﻊ واﳉﺬﻋﺔ آﺧﺮ أﺳﻨﺎن اﻟﺰﻛﺎة وﻫﻮ ﺎﻳﺔ اﳊﺴﻦ درا
وﻧﺴﻼً وﻗﻮة
Ketika unta yang dimiliki telah mencapai 61 (sampai 75)
maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah jadz’ah atau unta yang
telah berumur 4 tahun lebih.
Unta jadz’ah adalah unta berumur yang terakhir digunakan
sebagai unta zakat. Unta jadz’ah merupakan unta yang sudah baik
susunya, reproduksinya, dan tenaganya.
Nisob
61-75

Zakat
1 unta (jadz’ah)

Umur
4 tahun lebih

وﰲ ﺳﺖ وﺳﺒﻌﲔ ﺑﻨﺘﺎ ﻟﺒﻮن
Ketika unta yang dimiliki telah mencapai 76 (sampai 90)
maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 bintu labun atau 2 anak
unta yang telah berumur 2 tahun lebih
Nisob
76-90

Zakat
2 unta anak unta (binta
labun)
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Umur
2 tahun lebih

وﰲ إﺣﺪى وﺗﺴﻌﲔ ﺣﻘﺘﺎن
Ketika unta yang dimiliki telah mencapai 91 (sampai 120)
maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 hiqqoh atau 2 anak unta
yang telah berumur 3 tahun lebih.
Nisob
91-120

Zakat
2 unta anak unta
(hiqqoh)

Umur
3 tahun lebih

وﰲ ﻣﺎﺋﺔ وإﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺛﻼث ﺑﻨﺎت ﻟﺒﻮن وﺑﺘﺴﻊ ﰒ ﻛﻞ ﻋﺸﺮ ﻳﺘﻐﲑ اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻔﻲ ﻛﻞ
أرﺑﻌﲔ ﺑﻨﺖ ﻟﺒﻮن وﰲ ﻛﻞ ﲬﺴﲔ ﺣﻘﺔ
Ketika unta yang dimiliki telah mencapai 121 maka zakat
yang wajib dikeluarkan adalah 3 bintu labun atau 3 anak unta yang
telah berumur 2 tahun lebih.
Nisob
121-129

Zakat
3 anak unta (bintu
labun)

Umur
2 tahun lebih

Ketika unta 121 telah bertambah 9, artinya menjadi 130,
maka setiap kali bertambah 10 lagi, (artinya menjadi 140, 150, 160,
dst.) maka zakat yang wajib dikeluarkan berubah-ubah. Setiap
jumlah unta yang berkelipatan 40 maka setiap kelipatannya wajib
mengeluarkan zakat 1 bintu labun atau anak unta berumur 2 tahun
lebih. Dan jumlah unta yang berkelipatan 50 maka setiap
kelipatannya wajib mengeluarkan zakat 1 hiqqoh atau anak unta
berumur 3 tahun lebih.
Tambahan:
Contoh: Si A memiliki unta 130. Angka 130 merupakan kelipatan
dari 40+40+50. Jadi, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 bintu
labun dan 1 hiqqoh.
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Si A memiliki unta 140. Angka 140 merupakan kelipatan dari
50+50+40. Jadi, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2 hiqqoh dan 1
bintu labun.
Si A memiliki unta 150. Angka 150 merupakan kelipatan dari
50+50+50. Jadi, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 3 hiqqoh.
160 unta = 40+40+40+40, berarti 4 bintu labun.
170 unta = 40+40+40+50, berarti 3 bintu labun dan 1 hiqqoh.
Dan seterusnya.
2) Nisob Sapi

وأوﳍﺎ ﰲ ﺑﻘﺮ ﺛﻼﺛﻮن ﻓﻔﻲ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﲔ ﺗﺒﻴﻊ ﻟﻪ ﺳﻨﺔ وﰲ ﻛﻞ أرﺑﻌﲔ ﻣﺴﻨﺔ ﳍﺎ ﺳﻨﺘﺎن
Permulaan nisob sapi adalah 30 ekor. Setiap 30 ekor sapi
wajib mengeluarkan zakat berupa 1 tabik atau anak sapi jantan
berumur 1 tahun lebih. Setiap 40 ekor sapi wajib mengeluarkan
zakat berupa 1 musinnah atau anak sapi betina berumur 2 tahun
lebih.
Tambahan:
Jadi, setiap kelipatan 30 ekor sapi wajib mengeluarkan 1 tabik dan
setiap kelipatan 40 ekor sapi wajib mengeluarkan 1 musinnah.

60
70
80
90
100
110

Nisob
30-39
40-59
30+30
30+40
40+40
30+30+30
30+30+40
40+40+30

Zakat
1 anak sapi tabik
1 anak musinnah
2 anak tabik
1 tabik dan
1 musinnah
2 musinnah
3 tabik
2 tabik dan
1 musinnah
2 musinnah dan
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Umur
1 tahun lebih
2 tahun lebih
1 tahun lebih
1 tahun lebih
2 tahun lebih
2 tahun lebih
1 tahun lebih
1 tahun lebih
2 tahun lebih
2 tahun lebih

120

30+30+30+30
atau
40+40+40

1 tabik
4 tabik
atau
3 musinnah

1 tahun lebih
1 tahun lebih
2 tahun lebih

3) Nisob Kambing

وأوﳍﺎ ﰲ ﻏﻨﻢ أرﺑﻌﻮن ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺷﺎة وﰲ ﻣﺎﺋﺔ وإﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺎﺗﺎن وﰲ ﻣﺎﺋﺘﲔ وواﺣﺪة
ﺛﻼث وﰲ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ أرﺑﻊ ﰒ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﺷﺎة واﻟﺸﺎة ﺟﺬﻋﺔ ﺿﺄن ﳍﺎ ﺳﻨﺔ أو ﺛﻨﻴﺔ ﻣﻌﺰ ﳍﺎ
ﺳﻨﺘﺎن ﻣﻦ ﻏﻨﻢ اﻟﺒﻠﺪ أو ﻣﺜﻠﻬﺎ
Permulaan nisob kambing adalah 40 ekor. Ketika 40 (sampai
120) ekor kambing yang dimiliki oleh seseorang, maka ia
berkewajiban mengeluarkan zakat berupa 1 syaatun.
Ketika seseorang memiliki 121 (sampai 200) ekor kambing
maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa 2 syaatun.
Ketika seseorang memiliki 201 (sampai 399) ekor kambing
maka ia wajib mengeluarkan zakat berupa 3 syaatun.
Ketika seseorang memiliki 400 ekor kambing maka ia wajib
mengeluarkan zakat 4 syaatun.
Lebih dari 400 ekor kambing, maka setiap tambahan 100
ekor dikeluarkan zakatnya berupa 1 syaatun.
Yang dimaksud dengan syaatun adalah domba betina
berumur 1 tahun lebih atau kambing betina berumur 2 tahun lebih
sesuai dengan jenis domba dan kambing yang ada di suatu wilayah
tertentu.
Nisob
40-120
121-200

Zakat
1 domba betina atau
1 kambing betina
2 domba betina atau
2 kambing betina
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Umur
1 tahun lebih
2 tahun lebih
1 tahun lebih
2 tahun lebih

201-399
400-499
500-599

3 domba betina atau
3 kambing betina
4 domba betina atau
4 kambing betina
5 domba betina atau
5 kambing betina

1 tahun lebih
2 tahun lebih
1 tahun lebih
2 tahun lebih
1 tahun lebih
2 tahun lebih

Dan seterusnya.

واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻀﻰ اﳊﻮل ﰲ ﻣﻠﻜﻪ وﻟﻜﻦ ﻟﻨﺘﺎج ﻧﺼﺎب ﻣﻠﻜﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺼﺎب ﺣﻮل
ًاﻟﻨﺼﺎب وإن ﻣﺎﺗﺖ اﻷﻣﻬﺎت واﻟﺮاﺑﻊ أﺳﺎﻣﺔ ﻣﺎﻟﻚ ﳍﺎ ﻛﻞ اﳊﻮل ﻟﻜﻦ ﻟﻮ ﻋﻠﻔﻬﺎ ﻗﺪرا
ﺗﻌﻴﺶ ﺑﺪوﻧﻪ ﺑﻼ ﺿﺮر ﺑﲔ وﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺳﻮم ﱂ ﻳﻀﺮ وﻻ زﻛﺎة ﰲ ﻋﻮاﻣﻞ ﰲ ﺣﺮث
أو ﳓﻮﻩ ﻻﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﺑﺄن ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻟﻮ ﻋﻠﻔﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﺳﻘﻄﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﻻ
ﻟﻠﻨﻤﺎء ﻛﺜﻴﺎب اﻟﺒﺪن وﻣﺘﺎع اﻟﺪار
Syarat-syarat berikutnya pada binatang-binatang na’am yang
wajib dizakati adalah;
3) Binatang-binatang na’am telah dimiliki selama haul atau 1

tahun lebih. Akan tetapi, tidak disyaratkan haul pada
peranakan yang dilahirkan dari induknya, yang mana
peranakan tersebut berasal dari indukan yang telah dimiliki
selama haul dan yang telah mencapai nisob, meskipun
induknya tersebut telah mati.11
11

karena peranakan diikutkan pada induknya. Secara rinci
dicontohkan di bawah ini;
a. Peranakan menghasilkan nisob baru.
Contoh:
Seseorang memiliki 120 ekor kambing. Zakat yang harus
dikeluarkan seharusnya adalah 1 domba be na atau 1 kambing
be na karena angka 120 merupakan nisob pertama bagi binatang
na’am kambing. Namun, salah satu induk kambing dari 120
kambing tersebut melahirkan anak yang belum mencapai haul.
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na’am merupakan binatang-binatang
saum atau yang digembalakan oleh pemilik sendiri di
rerumputannya sendiri selama satu tahun penuh, tetapi
apabila binatang-binatang na’am diberi makanan yang harus
mengeluarkan biaya dengan ukuran makanan yang andai
binatang-binatang tersebut tidak diberinya maka masih bisa
hidup tanpa mengalami keburukan yang nyata, dan tidak ada
tujuan atau niatan untuk memutus saum dengan adanya
diberi makanan berbiaya tersebut, maka tetap berkewajiban
menzakatkan.12

4) Binatang-binatang

b.

Dan induknya sendiri masih hidup. Sehingga 120 kambing
ditambah dengan 1 anak kambing yang belum mencapai haul
menjadi 121 ekor kambing, padahal angka 121 tersebut
merupakan nisob kedua bagi binatang na’am kambing. Jadi, ia
diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 2 ekor domba be na atau
2 ekor kambing be na.
Peranakan yang menggantikan nisob induknya
Contoh:
Seseorang memiliki 40 kambing. Semua kambing tersebut telah
dimiliki selama haul atau 1 tahun. Setelah itu, masing-masing dari
40 kambing itu melahirkan anak sehingga jumlah semua anak
adalah 40 ekor. Tiba- ba, musibah menimpa 40 kambing induk
dan semuanya ma . Yang tersisa hanyalah 40 ekor anak kambing
yang belum mencapai haul. Maka tetap diwajibkan mengeluarkan
zakat berupa 1 ekor domba be na atau 1 ekor kambing be na.
Berbeda dengan masalah apabila seseorang memiliki 39 ekor
kambing yang telah dimiliki selama haul atau 1 tahun. Nisob
pertama kambing adalah 40 ekor. Salah satu induk dari 39
kambing tersebut melahirkan anak. Dan jumlah semuanya adalah
39 kambing + 1 anak dan menjadi 40 kambing. Maka dak
diwajibkan mengeluarkan zakat sama sekali.

Demikian ini semua disebutkan di dalam kitab Busyro al-Karim hal,
33, juz, 2.
12
Oleh karena itu, tidak diwajibkan mengeluarkan zakat pada
binatang-binatang na’am yang diberi makanan berbiaya, atau yang
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Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada binatangbinatang na’am yang digunakan untuk bekerja, seperti;
membajak atau yang lainnya, karena binatang-binatang
tersebut dimiliki untuk tujuan bekerja, sekiranya pemilik
mempekerjakan mereka dengan jenis pekerjaan yang andai
mereka diberi makanan atas pekerjaan mereka itu maka
dapat menggugurkan kewajiban zakat. Berbeda dengan
binatang-binatang na’am yang dimiliki dan diternak untuk
tujuan perkembang biakan, maka diwajibkan menzakatkan.
Keadaannya sama dengan pakaian-pakaian tubuh dan
perabot-perabot rumah dimana tidak ada kewajiban
menzakatkannya karena ada tujuan mengfungsikan dan
menggunakannya.
8. Emas dan Perak

)و( اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﱐ )اﻟﻨﻘﺪان( وﳘﺎ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ وﻟﻮ ﻏﲑ ﻣﻀﺮوﺑﲔ
Jenis harta yang kedua yang wajib dizakatkan adalah
nuqdani atau emas dan perak, meskipun keduanya belum dicetak
(masih dalam kondisi mentah).

وﻻ زﻛﺎة ﰲ ذﻫﺐ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎراً ﺑﻮزن ﻣﻜﺔ ﲢﺪﻳﺪاً ﻳﻘﻴﻨﺎً واﻟﺪﻳﻨﺎر وﻫﻮ اﺛﻨﺘﺎن
وﺳﺒﻌﻮن ﺣﺒﺔ ﺷﻌﲑ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﻻ ﻗﺸﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ دق وﻃﺎل
Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada emas sampai
emas itu telah mencapai nisob 20 dinar dengan timbangan Mekah
menurut hitungan yang pas secara yakin. Satu dinar adalah seukuran
72 biji gandum yang berukuran sedang, yang tidak berkulit, dan telah
dipotong bagian lembut dan panjangnya yang ada di dua ujung biji
itu.

merumput sendiri, atau yang digembalakan oleh pihak yang bukan pemilik
binatang-binatang itu sendiri. (Busyro al-Karim, Juz, 2, hal, 44)
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وﻻ ﰲ ﻓﻀﺔ ﺣﱴ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺎﺋﱵ درﻫﻢ وﻫﻲ ﲦﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮون رﻳﺎﻻً وﻧﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﺬا إن ﻛﺎن
ًﰲ ﻛﻞ ﷼ درﳘﺎن ﻣﻦ اﻟﻨﺤﺎس ﻓﺈن ﻛﺎن ﻓﻴﻪ درﻫﻢ ﻓﻘﻂ ﻛﺎﻧﺖ ﲬﺴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ رﻳﺎﻻ
Tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat pada perak sampai
perak itu telah mencapai nisob 200 dirham, yakni ±28 lebih reyal.
Ukuran ini didasarkan pada jika setiap 1 reyalnya sama dengan 2
dirham tembaga. Apabila setiap 1 reyalnya sama dengan 1 dirham
tembaga maka 200 dirham sama dengan 25 reyal.

ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻨﺼﺎﺑﲔ رﺑﻊ ﻋﺸﺮﳘﺎ ﻓﻔﻲ ﻋﺸﺮﻳﻦ دﻳﻨﺎراً ﻧﺼﻒ دﻳﻨﺎر
Ketika emas dan perak telah mencapai masing-masing
nisobnya maka wajib mengeluarkan zakat sebesar ¼ 1/10-nya (2,5%).
Oleh karena itu, emas yang telah mencapai nisob 20 dinar maka
diwajibkan mengeluarkan zakat darinya sebesar ½ dinar (karena
2,5
/100 x 20=1/2).

وﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ ﺣﻠﻲ ﳏﺮم ﻛﺤﻠﻲ ذﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ وﻣﻨﻪ اﻟﺪراﻫﻢ واﻟﺪﻧﺎﻧﲑ اﳌﻨﻘﻮﺷﺔ
ا ﻌﻮﻟﺔ ﰲ اﻟﻘﻼدة اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻖ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺬﻫﺐ اﳌﺨﻴﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻤﺎش ﻓﻬﻮ ﺣﺮام
وﲡﺐ زﻛﺎ ﺎ وﻛﺬا ﻣﺎ ﻳﻐﻠﻖ ﻋﻠﻰ رؤوس اﻟﺼﺒﻴﺎن
Diwajibkan mengeluarkan zakat pada perhiasan-perhiasan
yang diharamkan, seperti; perhiasan emas atau perak yang digunakan
oleh laki-laki. Diwajibkan pula mengeluarkan zakat pada dirhamdirham dan dinar-dinar yang diukir dan dijadikan kalung di leher
para perempuan, dan pada emas yang dijahitkan pada kain,
hukumnya haram digunakan, tetapi wajib untuk dikeluarkan
zakatnya, dan pada emas yang dijadikan tutup pada kepala anak-anak
kecil.

ﻧﻌﻢ ﻋﺼﺎﺋﺐ اﻟﺬﻫﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻻ ﲢﺮم ﻓﻼ زﻛﺎة ﻓﻴﻬﺎ ﻷ ﺎ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ وأﻣﺎ اﳌﻌﺮاة ﻣﻦ اﻟﺪراﻫﻢ
واﻟﺪﻧﺎﻧﲑ ﲝﻴﺚ ﺗﺒﻄﻞ ﺎ اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﺈ ﺎ ﻣﺒﺎﺣﺔ وإﳚﺎب اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻊ اﻹﺑﺎﺣﺔ ﳑﺘﻨﻊ
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Adapun ikat kepala (semacam serban) dari emas dan perak
maka tidak diharamkan sehingga tidak diwajibkan untuk dikeluarkan
zakatnya karena emas dan perak itu ditujukan untuk berhias.
Adapun mu’arroh (sesuatu yang ada pada kalung) yang
berupa dirham atau dinar sekiranya akad muamalah menjadi batal
dengannya maka hukumnya boleh, artinya, tidak diharamkan untuk
digunakan. Mewajibkan zakat disertai hukum ibahah atau
diperbolehkan adalah ketetapan yang dilarang, sehingga tidak
diwajibkan mengeluarkan zakat dari mu’arroh itu.Ɓ

وﳑﺎ ﻻ ﳛﺮم أﻳﻀﺎً ﺳﻮار ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺴﲔ وﻫﻮ ﺷﻲء ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﻴﺪ وﺧﻠﺨﺎل ﺑﻔﺘﺢ اﳋﺎء وﻫﻮ
ﺷﻲء ﻳﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎﻟﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ أﲪﺪ اﻟﻨﺤﺮاوي ﻟﻠﺒﺲ اﻣﺮأة وﺻﱯ أو ﻹﻋﺎر ﻤﺎ أو
إﺟﺎر ﻤﺎ ﳌﻦ ﻟﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎﳍﻤﺎ أو ﻻ ﺑﻘﺼﺪ ﺷﻲء
Termasuk benda yang tidak diharamkan adalah siwar () ِﺳ َﻮار,
yaitu dengan kasroh pada huruf /س/. Siwar adalah benda yang
digunakan atau dipakai pada tangan (gelang tangan). Dan termasuk
benda yang tidak diharamkan adalah khol-khol ()ﺧﻠﺨﺎل, yaitu dengan
fathah pada huruf /خ/. Khol-khol adalah perhiasan yang digunakan
atau dipakai pada kaki (gelang kaki). Demikian ini adalah seperti
keterangan yang dikatakan oleh Syaikhuna Ahmad Nahrowi. Ketidak
haraman tersebut siwar dan kholkhol adalah karena untuk digunakan
oleh perempuan dan anak kecil (shobi) atau untuk meminjamkan
atau menyewakan siwar dan khol-khol kepada orang lain yang
diperbolehkan menggunakannya, atau tidak ada tujuan maksud sama
sekali.

وﳑﺎ ﳛﺮم أﻳﻀﺎً وﻟﻮ ﻋﻠﻰ اﻣﺮأة أﺻﺒﻊ ﻣﻦ ذﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ ﻓﺎﻟﻴﺪ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻷوﱃ
Termasuk yang diharamkan, meskipun atas perempuan,
adalah jari-jari tangan yang terbuat dari emas atau perak. Apalagi
tangan emas atau tangan perak, maka lebih berhak untuk
diharamkan.
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وﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة أﻳﻀﺎً ﰲ ﺣﻠﻲ ﻣﻜﺮوﻩ ﻛﻀﺒﺔ ﺻﻐﲑة ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ ﺣﻠﻴﺎً ﻛﺎن أو ﻏﲑﻩ
Diwajibkan mengeluarkan zakat pada perhiasan-perhiasan
yang dimakruhkan, seperti; tambalan kecil dari perak dengan tujuan
zinah (berhias), baik tambalan tersebut dalam bentuk perhiasan
ataupun tidak.
Rincian Zakat pada Perhiasan yang Mubah Dipakai

ﻻ ﺣﻠﻲ ﻣﺒﺎح ﻋﻠﻤﻪ وﱂ ﻳﻨﻮ ﻛﻨﺰﻩ ﻛﺎﳊﻠﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻟﻠﺒﺲ اﳌﺮأة ﻓﻼ زﻛﺎة ﻓﻴﻪ إﻻ إن
أﺳﺮﻓﺖ ﻛﺨﻠﺨﺎل وزﻧﻪ ﻣﺎﺋﺘﺎ ﻣﺜﻘﺎل ﻣﺜﻼً ﻓﻼ ﳛﻞ ﳍﺎ وﲡﺐ زﻛﺎﺗﻪ
وﳛﻞ ﻟﻠﺮﺟﻞ اﳋﺎﰎ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺔ ﺑﻞ ﻟﺒﺴﻪ ﺳﻨﺔ
Berbeda dengan perhiasan yang diketahui mubah atau
diperbolehkan dipakai dan tidak ada niatan untuk menyimpannya,
seperti; perhiasan-perhiasan dari emas atau perak untuk dipakai oleh
perempuan, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat dari
perhiasan mubah tersebut, kecuali apabila berlebihan, seperti; kholkhol yang beratnya mencapai 200 mitsqol, maka tidak boleh dipakai
dan wajib dizakati.
Diperbolehkan bagi laki-laki memakai cincin perak, bahkan
memakainya disunahkan.

ﻓﺨﺮج ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻟﻮ ورث ﺣﻠﻴﺎً ﻣﺒﺎﺣﺎً وﱂ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺣﱴ ﻣﻀﻰ ﻋﺎم ﻓﺘﺠﺐ زﻛﺎﺗﻪ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﻮ
إﻣﺴﺎﻛﻪ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺒﺎح
ًوﺧﺮج ﺑﻌﺪم ﻧﻴﺔ اﻟﻜﻨﺰ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻧﻮى ﻛﻨﺰﻩ ﻓﺘﺠﺐ زﻛﺎﺗﻪ أﻳﻀﺎ
Mengecualikan dengan pernyataan, “yang diketahui mubah
atau diperbolehkan dipakai,” adalah masalah apabila seseorang
menerima warisan berupa perhiasan yang mubah dipakai, tetapi ia
tidak mengetahui kemubahannya sampai terlewat satu tahun, maka
perhiasan mubah tersebut wajib dizakati karena ia belum berniat
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menahan atau memiliki perhiasan tersebut untuk pemakaian yang
dimubahkan.
Mengecualikan dengan pernyataan, “dan tidak ada niatan
untuk menyimpannya,” adalah masalah apabila seseorang memiliki
perhiasan yang mubah dipakai dan ia berniat untuk menyimpannya,
maka perhiasan tersebut wajib dizakati.

وﻟﻮ اﻧﻜﺴﺮ اﳊﻠﻲ ﱂ ﲡﺐ زﻛﺎﺗﻪ إن ﻗﺼﺪ إﺻﻼﺣﻪ وأﻣﻜﻦ ﺑﻼ ﺻﻮغ ﺑﺄن أﻣﻜﻦ ﺑﺎﳊﺎم
ﻟﺒﻘﺎء ﺻﻮرﺗﻪ وﻗﺼﺪ إﺻﻼﺣﻪ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻘﺼﺪ إﺻﻼﺣﻪ ﺑﻞ ﻗﺼﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﺳﺒﻴﻜﺔ أو دراﻫﻢ أو
ﻛﻨﺰﻩ أو ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺷﻴﺌﺎً أو أﺣﻮج اﻧﻜﺴﺎرﻩ إﱃ ﺻﻮغ وﺟﺒﺖ زﻛﺎﺗﻪ وﻳﻨﻌﻘﺪ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﲔ
اﻧﻜﺴﺎرﻩ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ وﻻ ﻣﻌﺪ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل
Andaikan perhiasan yang mubah dipakai mengalami rusak
atau remuk maka tidak diwajibkan menzakatinya dengan catatan
apabila pemiliknya memiliki tujuan atau niatan untuk
memperbaikinya dan remukan tersebut masih bisa dipulihkan tanpa
shough (membentuknya dengan cara misal diukir, ditatah, dicetak,
dll) sekiranya remukan tersebut masih bisa dipulihkan dengan cara
saling dilengket-lengketkan hingga menjadi bentuk seperti semula
dan ada niatan dari pemiliknya untuk memperbaiki remukan tersebut.
Sebaliknya, apabila perhiasan yang mubah dipakai
mengalami rusak atau remuk dan pemiliknya tidak memiliki niatan
untuk memperbaikinya, melainkan ia berniat mengubah remukan
perhiasan tersebut menjadi batangan (misal; dilebur dan dituangkan
dalam sebuah cetakan) atau mengubahnya menjadi dirham, atau ia
berniat menyimpannya, atau ia tidak memiliki niatan apapun
terhadap remukan perhiasan tersebut, atau ia lebih memerlukan
perhiasan yang mubah itu untuk diremukkan agar dishough, maka
diwajibkan menzakatinya. Hitungan haul (satu tahun) dalam
remukan perhiasan tersebut dimulai sejak remuknya karena remukan
tersebut tidak dipakai dan tidak dipersiapkan untuk pemakaian.
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ﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي وﻟﻮ وﺟﺒﺖ زﻛﺎة ﰲ ﺣﻠﻲ ﻓﺎﺧﺘﻠﻔﺖ ﻗﻴﻤﺘﻪ وزﻧﺘﻪ ﻛﺴﻮار ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ وزﻧﺘﻪ
ﻣﺎﺋﺘﺎن اﻋﺘﱪت اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﻓﻴﺨﲑ ﺑﲔ إﺧﺮاج رﺑﻊ ﻋﺸﺮ اﳊﻠﻲ ﻣﺸﺎﻋﺎً ﻳﺴﻠﻤﻪ
ﻟﻠﻔﻘﺮاء وﺑﲔ إﺧﺮاج ﲬﺴﺔ دراﻫﻢ ﻣﺼﻮﻏﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ وﻧﺼﻒ وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﺴﺮﻩ وﳜﺮج
ًﻣﻨﻪ ﲬﺴﺔ دراﻫﻢ ﻷن ﻓﻴﻪ ﺿﺮراً ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻫﺬا ﳏﻠﻪ إذا ﻛﺎن اﳊﻠﻲ ﻣﺒﺎﺣﺎ
ﺑﺄن ﻛﺎن ﻣﻜﺴﻮراً وﱂ ﻳﻨﻮ إﺻﻼﺣﻪ أﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﳏﺮﻣﺎً ﻟﻌﻴﻨﻪ ﻛﺎﻷواﱐ ﻓﻼ أﺛﺮ ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ
أي ﻓﺎﻟﻌﱪة ﺑﻮزﻧﻪ ﻻ ﺑﻘﻴﻤﺘﻪ ﻓﻴﺨﺮج ﲬﺴﺔ دراﻫﻢ إﻣﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ أو ﻣﻨﻪ أو ﻳﻜﺴﺮﻩ أو ﻳﺪﻓﻊ
رﺑﻊ ﻋﺸﺮﻩ ﻣﺸﺎﻋﺎً اﻩ
Syeh az-Zayadi berkata;
Apabila diwajibkan berzakat dalam harta yang berupa
perhiasan maka harga dan timbangan perhiasan tersebut
memungkinkan saling berbeda, contoh; siwar yang bernilai harga
300 (mitsqol) dengan timbangan 200 (mitsqol) maka menurut
pendapat asoh, yang menjadi patokan untuk menentukan berapa
besar zakat yang dikeluarkan adalah didasarkan pada nilai harganya.
Oleh karena itu, pemiliknya diperkenankan memilih antara
mengeluarkan 2,5 % dari perhiasan tersebut secara umum
(300x2,5%=7,5 mitsqol dari perhiasan) dan diserahkannya kepada
kaum fakir atau mengeluarkan 5 dirham yang telah dicetak yang
bernilai 7,5 (mitsqol). Tidak diperbolehkan meremuk perhiasan
tersebut dan mengeluarkan zakat darinya sebesar 5 dirham (yang
senilai 7,5 mitsqol) dengan alasan karena tidak baik terhadap
perhiasan itu sendiri (karena dirusak) dan terhadap para mustahiknya. Larangan ini atas dasar apabila perhiasan tersebut merupakan
perhiasan yang mubah dipakai, sekiranya perhiasan tersebut diremuk
dan tidak ada niatan dari pemiliknya untuk memperbaikinya.
Berbeda dengan kondisi apabila perhiasan tersebut
diharamkan dipakai secara dzatiahnya, misalnya; perhiasan tersebut
berupa wadah-wadah emas/perak, maka patokan dalam menentukan
berapa besar zakat yang harus dikeluarkan adalah didasarkan pada
timbangannya (dalam contoh di atas adalah 200 mitsqol), bukan nilai
harganya. Oleh karena itu, pemiliknya mengeluarkan 5 dirham dari
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selain perhiasan tersebut atau darinya, atau ia meremuknya terlebih
dahulu, atau ia menyerahkan 2.5%-nya secara umum dan merata
kepada para mustahiknya.
9. Al-Mu’asyarot

)و( اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﳌﻌﺸﺮات( وﻫﻲ اﻟﻨﻮاﺑﺖ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺸﺠﺮ واﻟﺰرع وﻻ زﻛﺎة ﰲ ﺷﻲء إﻻ
ﰲ رﻃﺐ وﻋﻨﺐ وﻣﺎ ﺻﻠﺢ ﻟﻼﻗﺘﻴﺎت ﻣﻦ اﳊﺒﻮب ﻛﻘﻤﺢ وﺷﻌﲑ وأرز وﻋﺪس وذرة وﲪﺺ
وﺑﺎﻗﻼء وﻫﻮ اﻟﻔﻮل ودﺧﻦ وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺬرة إﻻ أﻧﻪ أﺻﻐﺮ ﺣﺒﺎً ﻣﻨﻬﺎ وﺟﻠﺒﺎن ﺑﻀﻢ اﳉﻴﻢ
وﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﳍﺮﻃﻤﺎن ﺑﻀﻢ اﳍﺎء واﻟﻄﺎء وﻣﺎش وﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻨﻪ وإن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻼﻗﺘﻴﺎت
ﻳﺆﻛﻞ ﻧﺎدراً ﻛﺜﻤﺮة اﻟﺒﻠﻮط اﳌﺴﻤﺎة ﺑﺜﻤﺮة اﻟﻔﺆاد وﻫﻲ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺒﻠﺢ ﻗﺎل ﰲ اﳌﺼﺒﺎح واﻟﺒﻠﻮط
ﻣﺜﻞ ﺗﻨﻮر ﲦﺮ ﺷﺠﺮ وﻗﺪ ﻳﺆﻛﻞ ورﲟﺎ دﺑﻎ ﺑﻘﺸﺮﻩ اﻧﺘﻬﻰ وﻛﺎﻟﺴﻠﺖ وﻫﻮ ﺿﺮب ﻣﻦ ﺷﻌﲑ
ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﻗﺸﺮ ﻗﺎﻟﻪ اﳉﻮﻫﺮي وﻗﺎل اﺑﻦ ﻓﺎرس ﺿﺮب ﻣﻨﻪ رﻗﻴﻖ اﻟﻘﺸﺮ ﺻﻐﺎر اﳊﺐ وﻗﺎل
اﻷزﻫﺮي ﺣﺐ ﺑﲔ اﳊﻨﻄﺔ واﻟﺸﻌﲑ وﻻ ﻗﺸﺮ ﻟﻪ وﻛﺎﻟﻌﻠﺲ ﺑﻔﺘﺤﺘﲔ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳊﻨﻄﺔ ﺗﻜﻮن
ﰲ اﻟﻘﺸﺮة ﻣﻨﻪ ﺣﺒﺘﺎن وﻗﺪ ﻳﻜﻮن واﺣﺪة أو ﺛﻼث وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻫﻮ ﺣﺒﺔ ﺳﻮداء ﺗﺆﻛﻞ ﰲ
اﳉﺪب وﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﺜﻞ اﻟﱪ إﻻ أﻧﻪ ﻋﺴﺮ اﻹﻧﻘﺎء وﻗﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﻌﺪس ﻓﺘﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ ﲨﻴﻊ
ذﻟﻚ إذا وﺟﺪت ﺷﺮوﻃﻬﺎ ﲞﻼف ﻣﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﺗﻨﻌﻤﺎً ﻛﺎﻟﺴﻜﺮ واﻟﺘﲔ واﳌﺸﻤﺶ واﻟﺘﻔﺎح واﻟﱭ
وﻣﺎ ﻳﺆﻛﻞ ﺗﺪاوﻳﺎً ﻛﺎﳌﺼﻄﻜﻲ واﻟﻔﻠﻔﻞ ﺑﻀﻢ اﻟﻔﺎء وﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﺑﺰار ﻗﺎﻟﻪ ﰲ اﳌﺼﺒﺎح
Jenis harta ketiga yang wajib dizakati adalah al-mu’asyarot.
Pengertian al-mu’syarot adalah tumbuh-tumbuhan yang mencakup
pohon dan tanaman. Jenis harta al-mu’asyarot yang wajib dizakati
;hanya
kurma
anggur
;biji-bijian yang biasa untuk kebutuhan pokok, seperti
)o qomhu (gandum
)o sya’ir (gandum
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Perbedaan antara Qomhu dan sya’ir

o

beras

Gambar Biji Beras

o

‘adas

Gambar Biji ‘Adas

o

jagung

Gambar Biji Jagung

153

o

hams/kacang

Gambar Biji Hams

o

kacang baqilak, yaitu kacang tanah dan kedelai,
baqilak merupakan jenis jagung hanya saja ia
lebih kecil bijinya daripada biji jagung,

Gambar Biji Kacang Tanah (ƳǄ
ƨƵǚ)

o

Gambar Kedelai (ƼһӨƵǚ)

julban () ُﺟﻠْﺒَﺎن, yaitu dengan dhommah pada huruf
/ج/. Disebut juga dengan istilah hurtuman
()اﳍُْﺮﻃُ َﻤﺎن, yaitu dengan dhommah pada huruf /ه/
dan /ط/.

Gambar Biji Julban
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o

Masy, yaitu termasuk jenis dari tanaman julban

Gambar Biji Masy

meskipun biji-bijian yang pantas dijadikan sebagai kebutuhan pokok
tersebut jarang dimakan, seperti;
o

Buah balut atau yang biasa disebut dengan buah
fuad, yakni semacam buah yang menyerupai
kurma mentah. Disebutkan di dalam kitab alMisbah bahwa buah balut menyerupai tunas
buah. Buah balut terkadang dimakan dan
terkadang kulitnya digunakan untuk menyamak
(kulit bangkai).

Gambar Buah Balut

o

o

Silt, yaitu termasuk jenis dari sya’ir yang tidak
berkulit, seperti yang dikatakan oleh al-Jauhari.
Ibnu Faris mengatakan bahwa silt termasuk
jenis dari sya’ir yang tipis kulitnya dan kecil
bijinya. Al-Azhari mengatakan bahwa silt
adalah biji tanaman seukuran sedang antara
gandum dan sya’ir dan tidak berkulit.
‘alas ()اﻟﻌﻠﺲ, dengan fathah pada huruf /ع/ dan
/ل/, yaitu sejenis gandum yang di dalam kulitnya
terdapat dua biji, terkadang hanya satu biji, atau
tiga biji. Sebagian ulama mengatakan bahwa

155

‘alas adalah hubbatu saudak yang biasa
dimakan pada saat musim gersang (paceklik).
Ada yang mengatakan bahwa ‘alas adalah
seperti beras, tetapi sulit dibersihkan. Ada yang
mengatakan pula bahwa yang dimaksud dengan
‘alas adalah ‘adas.

Gambar Hubbatu as-Saudak

Tanaman-tanaman di atas wajib dikeluarkan zakatnya ketika telah
memenuhi syarat-syaratnya.
Berbeda dengan jenis tanaman yang dimakan bukan untuk
kebutuhan pokok, melainkan untuk semacam cuci mulut, seperti;
gula, buah tin, mismis, apel, biji kopi, dan untuk pengobatan, seperti;
mustaki, dan cabe. Tanaman cabe termasuk salah satu dari jenis
tanaman-tanaman rempah, seperti yang dikatakan di dalam kitab alMisbah. Maka tanaman-tanaman ini tidak diwajibkan untuk dizakati.

Gambar Biji Kopi ()اﻟﺒﻦ

Gambar Buah Mismis

Gambar Buah Apel ()اﻟﺘﻔﺎح

Gambar Buah Cabe/Fulful
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Gambar Buah Tin

Gambar Mustoki

وواﺟﺒﻬﺎ اﻟﻌﺸﺮ إن ﺳﻘﻴﺖ ﺑﻼ ﻣﺆﻧﺔ ﻛﺜﲑة وإﻻ ﻓﻨﺼﻔﻪ وﲡﺐ زﻛﺎة اﻟﻨﺎﺑﺖ ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻳﻨﻌﻘﺪ
ﺳﺒﺐ وﺟﻮ ﺎ ﺑﺒﺪو ﺻﻼح اﻟﺜﻤﺮ واﺷﺘﺪاد اﳊﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﻟﻚ ﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺤﻖ وﻻ ﰲ ﻣﺎل
اﻟﺰﻛﺎة ﻷن ﺣﻖ اﳌﺴﺘﺤﻖ إﳕﺎ ﻫﻮ ﰲ اﳋﺎﻟﺺ اﳉﺎف
Besar zakat yang wajib dikeluarkan dari tanaman-tanaman di
atas adalah 1/10-nya jika memang tumbuh tanpa mengeluarkan biaya
banyak, dan 1/20-nya jika memang tumbuh dengan mengeluarkan
biaya banyak.
Pengertian kewajiban mengeluarkan zakat tumbuhan adalah
bahwa sebab kewajiban menzakatinya yang ditandai dengan
terlihatnya kematangan buah dan kerasnya biji-bijian dibebankan
atas pemilik, bukan mustahik dan harta zakat, karena hak mustahik
hanya memperoleh tumbuhan zakat yang sudah bersih dan kering.
Syarat-syarat Zakat Tumbuhan

وﺷﺮط وﺟﻮ ﺎ أن ﺗﺒﻠﻎ ﲬﺴﺔ أوﺳﻖ ﲢﺪﻳﺪاً وﻫﻲ أﻟﻒ وﺳﺘﻤﺎﺋﺔ رﻃﻞ ﺑﻐﺪادﻳﺔ إذ اﻟﻮﺳﻖ
ﺳﺘﻮن ﺻﺎﻋﺎً ﻓﻤﺠﻤﻮع اﳋﻤﺴﺔ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺻﺎع واﻟﺼﺎع أرﺑﻌﺔ أﻣﺪاد ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻨﺼﺎب أﻟﻒ
ﻣﺪ وﻣﺎﺋﱵ ﻣﺪ وﲤﺎم اﳌﻠﻚ وإن ﱂ ﻳﺒﺎﺷﺮ اﳌﺎﻟﻚ وﻻ ﻧﺎﺋﺒﻪ زراﻋﺘﻪ ﻛﺄن وﻗﻊ اﳊﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ
ﻣﻦ ﻳﺪ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻋﻨﺪ ﲪﻞ اﻟﻐﻠﺔ ﻣﺜﻼً أو ﺑﺈﻟﻘﺎء ﳓﻮ ﻃﲑ ﻛﺄن وﻗﻌﺖ اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻨﺎﺑﻞ
ﻓﺘﻨﺎﺛﺮ اﳊﺐ وﻧﺒﺖ ﻓﺘﺠﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ ذﻟﻚ إن ﺑﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎً وﺧﺮج ﺑﺬﻟﻚ اﳌﻠﻚ ﻣﺎ ﻧﺒﺖ ﻣﻦ
ﺣﺐ ﲪﻠﻪ اﻟﺴﻴﻞ ﻣﻦ دار اﳊﺮب إﱃ أرﺿﻨﺎ ﻏﲑ اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺣﺪ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻓﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﰲء
واﳌﺎﻟﻚ ﻏﲑ ﻣﻌﲔ أﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻓﻴﻤﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﻧﺒﺖ ﺑﺄرﺿﻪ وﻟﻮ ﲪﻞ اﳍﻮاء أو اﳌﺎء
ﺣﺒﺎً ﳑﻠﻮﻛﺎً ﻓﻨﺒﺖ ﺑﺄرض ﻓﺈن أﻋﺮض ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻷرض وﻋﻠﻴﻪ زﻛﺎﺗﻪ أو ﱂ
ﻳﻌﺮض ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻟﻪ وﻋﻠﻴﻪ زﻛﺎﺗﻪ وأﺟﺮة ﻣﺜﻞ اﻷرض ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ وﻳﻀﻢ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺑﺖ إﱃ
ﻧﻮع آﺧﺮ ﻛﻌﻨﺐ ﻣﺼﺮي وﺷﺎﻣﻲ ﲞﻼف اﺧﺘﻼف اﳉﻨﺲ ﻛﱪ ﺑﺸﻌﲑ وﳜﺮج اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻨﺪ
اﺧﺘﻼف اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﻛﻞ اﻷﻧﻮاع ﺑﻘﺴﻄﻪ إن ﺗﻴﺴﺮ ﻓﺈن ﻋﺴﺮ ﻟﻜﺜﺮة اﻷﻧﻮاع وﻗﻠﺔ ﻣﻘﺪار ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ أﺧﺮج اﻟﻮﺳﻂ ﻻ أﻋﻼﻫﺎ وﻻ أدﻧﺎﻫﺎ وزرﻋﺎ اﻟﻌﺎم وﻫﻮ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮاً ﺗﻀﻤﺎن إن وﻗﻊ
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ًﺣﺼﺎدﳘﺎ ﰲ ﻋﺎم واﺣﺪ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ ﺣﺼﺎد اﻷول واﻟﺜﺎﱐ أﻗﻞ ﻣﻦ اﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا
ًﻋﺮﺑﻴﺔ وإن وﻗﻊ زرﻋﻬﻤﺎ ﰲ ﻋﺎﻣﲔ ﺑﺄن ﻛﺎن ﺑﲔ زرع اﻷول وزرع اﻟﺜﺎﱐ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮا
وﺑﲔ ﺣﺼﺎد اﻟﺜﺎﱐ واﻷول أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ واﳌﺮاد ﺑﻮﻗﻮع ﺣﺼﺎدﳘﺎ ﰲ ﻋﺎم أن ﻳﺒﻠﻐﺎ أوان
اﳊﺼﺎد وإن ﱂ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ وﻣﺜﻞ اﻟﺰرﻋﲔ اﻟﺜﻤﺮان وﻗﻊ اﻻﻃﻼﻋﺎن ﰲ ﻋﺎم وأن ﻳﺘﺤﺪ
ﻗﻄﻌﻬﻤﺎ ﰲ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻓﺎﻟﻌﱪة ﰲ اﳊﺒﻮب ﺑﺎﳊﺼﺎد ﺑﺎﻟﻘﻮة وﰲ اﻟﺜﻤﺎر ﺑﺎﻻﻃﻼع ﻧﻌﻢ ﻟﻮ
أﲦﺮ ﳔﻞ ﰲ ﻋﺎم ﻣﺮﺗﲔ ﻓﻼ ﻳﻀﻢ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻛﺜﻤﺮة ﻋﺎﻣﲔ إﳊﺎﻗﺎً ﻟﻠﻨﺎدر ﺑﺎﻷﻋﻢ اﻷﻏﻠﺐ
وﻛﺎﻟﻨﺨﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻻ ﻳﺜﻤﺮ ﰲ اﻟﻌﺎم إﻻ ﻣﺮة واﺣﺪة
Syarat wajib zakat tumbuhan adalah;
1) Tumbuhan tersebut mencapai jumlah 5 wasak, yaitu 1600
kati Baghdad, karena per wasak-nya adalah 60 shok. Jadi
jumlah keseluruhannya, yakni dengan hitungan 60x5 adalah
300 shok, sedangkan 1 shok adalah 4 mud sehingga nisob
zakat tumbuhan adalah 1200 mud.13
2) Tamamul milki atau milik sempurna, meskipun pemilik atau
penggantinya tidak mengerjakan sendiri penanamannya,
seperti; biji-bijian jatuh sendiri dari tangan pemiliknya ketika
ia sedang menggotong hasil panen, atau biji-bijian
dijatuhkan oleh semisal burung, misalnya; burung-burung
pipit hinggap di mayang semisal padi, kemudian biji-bijinya
rontok dan tumbuh. Maka wajib dizakati jika telah mencapai
nisob.
Mengecualikan dengan syarat milik sempurna adalah
tanaman yang tumbuh sebab biji-bijinya terbawa oleh arus
banjir dari darul harbi sampai ke tanah muslimin dimana
status tanah tersebut tidak ada pemiliknya satu pun maka jika
13

1 shok = 3,1 liter.
300 x 3,1 = 930 liter.
Menurut yang tertulis dalam buku Sullamut Taufik Berikut Penjelasannya
yang diterjemahkan oleh KH. Moch. Anwar dan H. Anwar Abubakar, 5
wasak adalah ± 1860
atau ± 1125 kg.
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tanaman itu tumbuh maka tidak wajib dizakati karena
tanaman tersebut menjadi harta faik dan pemiliknya bukan
bersifat pribadi (ghoiru mu’ayyan). Adapun apabila status
tanah tersebut ada pemiliknya, maka tanaman itu menjadi
miliknya.
Apabila biji-bijian itu milik si A, kemudian biji-bijian
tersebut terbawa oleh angin atau air hingga terjatuh dan
tumbuh di tanah si B, maka apabila si A tidak
memperdulikannya maka tanaman itu milik si B selaku
sebagai pemilik tanah dan si B berkewajiban menzakatinya.
Dan apabila si A memperdulikannya maka tanaman itu tetap
milik si A dan ia berkewajiban menzakatinya dan membayar
upah atas pemakaian tanah kepada si B.
Jenis tanaman satu digabungkan dengan jenis tanaman yang
lain, seperti; anggur Mesir digabungkan dengan anggur
Syam. Apabila berbeda jenis, maka tidak perlu digabungkan,
seperti; gandum burr dengan gandum sya’ir. Oleh karena itu,
apabila seseorang memiliki beberapa tanaman yang saling
berlainan jenis, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya
sebesar sesuai dengan ukuran jatah dari masing-masing jenis
tanaman. Ini jika memang mudah untuk dibagi-bagi
ukurannya dan mudah dibedakan. Apabila sulit, mungkin
karena saking banyaknya jenis tanamannya atau karena
sedikitnya ukuran dari masing-masing jenis tanaman, maka
pemiliknya mengeluarkan zakatnya dengan ukuran tengahtengahnya, bukan maksimalnya dan minimalnya.
Dua tanaman yang sejenis yang telah berusia 1 tahun, yaitu
12 bulan, digabungkan menjadi satu apabila panen keduanya
terjadi dalam tahun yang sama, sekiranya jarak antara masa
panen tanaman pertama dan masa panen tanaman kedua
kurang dari 12 bulan Hijriah, meskipun masa tanam
keduanya terjadi di tahun yang berbeda, sekiranya jarak
antara masa tanam tanaman pertama dan masa tanam
tanaman kedua adalah 12 bulan dan jarak antara masa panen
tanaman kedua dan masa panen tanaman pertama kurang
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dari 12 bulan. Yang dimaksud dengan terjadinya masa panen
pada tahun tertentu adalah bahwa dua tanaman tersebut telah
masuk waktunya masa panen meskipun tidak terjadi panen
secara nyata. Sama dengan dua tanaman tersebut adalah dua
buah yang masa berbuahnya terjadi selama setahun dan masa
petiknya terjadi di tahun yang sama.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa patokan dalam
tanaman berbiji adalah masa panen dan dalam buah-buahan
adalah masa berbuah.
Apabila pohon kurma berbuah dua kali selama setahun maka
keduanya tidak digabungkan, melainkan dianggap seperti
buah kurma yang tumbuh selama 2 tahun, dengan alasan
karena menyamakan kejadian langka dengan kejadian
biasanya atau umumnya. Sama dengan pohon kurma adalah
setiap pohon yang seharusnya tidak berbuah selama setahun
kecuali hanya berbuah sekali saja.
Jenis Profesi Pekerjaan

)ﻓﺮع( ﻗﺎل أﲪﺪ اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ وأﻓﻀﻞ أﻧﻮاع اﻟﻜﺴﺐ اﻟﺰراﻋﺔ ﰒ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﰒ اﻟﺘﺠﺎرة وﻛﺎن
ﻛﻞ ﻧﱯ ﻟﻪ ﺣﺮﻓﺔ وﻛﺴﺐ ﻓﻜﺎن آدم زراﻋﺎً وأول ﺻﻨﻌﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض اﳊﺮث
وأول ﻣﻦ ﺣﺮث آدم ﰒ أدرﻛﻪ اﻟﺘﻌﺐ ﰲ آﺧﺮ اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻘﺎل ﳊﻮاء ازرﻋﻲ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺑﻘﻲ ﻓﺼﺎر
زرﻋﻬﺎ ﺷﻌﲑاً ﻓﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﻟﻴﻪ ﳌﺎ أﻃﺎﻋﺖ اﻟﻌﺪو واﳌﺸﲑ وﻫﻮ
اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺑﺪﻟﺖ ﳍﺎ اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺎﻟﺸﻌﲑ وﻗﻴﻞ ﳌﺎ أﻫﺒﻂ آدم ﰲ اﳍﻨﺪ اﺷﺘﺪ ﺑﻪ اﳉﻮع ﻓﺠﺎءﻩ
ﺟﱪﻳﻞ ﺑﺜﻮرﻳﻦ أﲪﺮﻳﻦ وﺛﻼث ﺣﺒﺎت ﻣﻦ اﳊﻨﻄﺔ وﻗﺎل ﻟﻪ ﻟﻚ ﺣﺒﺘﺎن وﳊﻮاء ﺣﺒﺔ واﺣﺪة
ﻓﺼﺎر ﻟﻠﺬﻛﺮ ﻣﺜﻞ ﺣﻆ اﻷﻧﺜﻴﲔ ﻛﻞ ﺣﺒﺔ وز ﺎ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ درﻫﻢ وﲦﺎﳕﺎﺋﺔ درﻫﻢ ﻓﺰرع
ًوﺣﺼﺪ وﻃﺤﻦ وﺧﺒﺰ ﰲ أرﺑﻊ ﺳﺎﻋﺎت وﻛﺎن إدرﻳﺲ ﺧﻴﺎﻃﺎً وﻛﺎن ﻧﻮح ﳒﺎراً أي ﺻﻨﺎﻋﺎ
وﻛﺬا زﻛﺮﻳﺎ وﻛﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺰازاً أي ﻳﺒﻴﻊ أﻧﻮاع اﳌﻠﺒﻮس وﻛﺎن ﻣﻮﺳﻰ ﻛﺎﺗﺒﺎً ﻳﻜﺘﺐ اﻟﺘﻮراة ﺑﻴﺪﻩ
وﻛﺎن أﺟﲑ ﺷﻌﻴﺐ وﻛﺎن داود ﺣﺪاداً وﻛﺎن ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻳﻀﻔﺮ اﳋﻮص وﻫﻮ ورق اﻟﻨﺨﻞ وﻛﺎن
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ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻳﺒﻴﻊ وﻳﺸﱰي ﺑﻨﻘﺪ وﻧﺴﻴﺌﺔ وﳛﻤﻞ ﻣﺎ اﺷﱰاﻩ إﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮل ﺑﺎﺋﻌﻪ ﻟﻪ أﻋﻄﲏ أﲪﻠﻪ
ﻓﻴﻘﻮل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻲء أوﱃ ﲝﻤﻠﻪ ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮاء ﺑﻌﺪ اﻟﺒﻌﺜﺔ أﻏﻠﺐ وﺑﻌﺪ اﳍﺠﺮة ﱂ ﳛﻔﻆ
اﻟﺒﻴﻊ وأﻣﺎ اﻟﺸﺮاء ﻓﻜﺜﲑ وآﺟﺮ أي ﺑﺄن أﺟﺮ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﲑ
ًواﺳﺘﺄﺟﺮ أي ﺑﺄن اﺳﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺨﻴﻂ ﺛﻮﺑﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﺜﻼ
واﻻﺳﺘﺌﺠﺎر أﻏﻠﺐ وأﺟﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﻟﺮﻋﻲ اﻟﻐﻨﻢ وﳋﺪﳚﺔ ﻟﻼﲡﺎر وﺷﺎرك ووﻛﻞ
وﺗﻮﻛﻞ واﻟﺘﻮﻛﻴﻞ أﻛﺜﺮ وأﻫﺪى ﻟﻪ وﻗﺒﻞ وﻋﻮض ووﻫﺐ ﻟﻪ وﻗﺒﻞ واﺳﺘﻌﺎر اﻧﺘﻬﻰ
(CABANG)
Ahmad Suhaimi mengatakan;
Secara urut, jenis profesi pekerjaan yang paling utama
adalah bercocok tanam (atau jenis pekerjaan yang melibatkan
pertanian), kemudian pertukangan (atau jenis pekerjaan yang
melibatkan skill dan jasa), kemudian perdagangan.
Dulunya, setiap nabi memiliki profesi pekerjaan sendirisendiri. Nabi Adam dulunya adalah seorang pencocok tanam. Jenis
pekerjaan yang pertama kali ada di muka bumi ini adalah bercocok
tanam. Orang yang pertama kali bercocok tanam adalah Adam.
Suatu sore, Adam mengalami kecapekan. Ia berkata kepada
Hawa, “Hawa. Bercocok tanamlah. Selesaikan sisanya,” hingga
akhirnya, tanaman Hawa tumbuh dan menghasilkan berupa gandum
sya’ir, (padahal biasanya adalah gandum qomhu). Melihat tanaman
yang dihasilkan itu, Adam heran. Lalu Allah memberikan wahyu
kepadanya, “Ketika Hawa mengikuti perintah musuh, yaitu setan,
maka Aku menggantikan gandum qomhu menjadi gandum sya’ir
untuknya.”
Ada yang mengatakan bahwa ketika Adam telah diturunkan
di tanah Hindi, ia merasa sangat lapar. Lalu, Jibril mendatanginya
dengan membawakannya 2 sapi jantan merah dan 3 biji gandum
(hintoh). Jibril berkata, “Ini ada 3 biji gandum. 2 biji untukmu dan 1
biji untuk Hawa.” Dari sinilah, maka bagian 1 laki-laki sama dengan
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bagian 2 perempuan. Timbangan masing-masing dari 3 biji gandum
itu adalah 100.800 dirham. Setelah itu, Adam menanam biji gandum
itu, memanennya, menggilingnya, dan memasaknya menjadi roti.
Rutinitas Adam ini terjadi selama 4 masa.
Nabi Idris adalah seorang penjahit. Nabi Nuh adalah seorang
tukang. Begitu juga, Zakaria adalah seorang tukang. Nabi Ibrahim
adalah seorang bazaz, yaitu orang yang berprofesi menjual berbagai
macam pakaian.
Sementara itu, Nabi Musa adalah seorang penulis. Ia menulis
Kitab Taurat dengan tangannya sendiri. Ia juga buruh dari Nabi
Syuaib.
Nabi Daud adalah seorang pandai besi. Nabi Sulaiman
berprofesi memintal dedaunan kurma.
Dan Nabi kita, Rasulullah shollallahu alaihi wa sallama,
berprofesi melakukan penjualan dan pembelian secara kontan atau
ditangguhkan. Setiap kali beliau membeli barang dan hendak
membawanya ke rumah, penjual berkata, “Berikan barang
pembelianmu kepadaku agar aku yang membawakannya ke rumah.”
Rasulullah menjawab, “Pemilik barang lebih utama untuk
membawanya.”
Setelah Nabi kita diangkat sebagai rasul, beliau lebih sering
melakukan pembelian. Adapun setelah berhijrah ke Madinah, beliau
tidak melakukan penjualan, hanya sering melakukan pembelian dan
menyewakan barang-barang miliknya kepada orang lain. Beliau juga
menyewa jasa orang lain agar menjahitkan bajunya. Beliau lebih
sering menyewa daripada menyewakan.
Adapun sebelum diangkat sebagai nabi (qobla annubuwwah), Rasulullah menyewakan jasanya sendiri untuk
menggembala kambing dan memperdagangkan barang-barang
dagangan Khotijah. Beliau juga melakukan transaksi serikat,
mewakilkan (taukil), dan menerima perwakilan (tawakkul). Akan
tetapi, beliau lebih sering melakukan taukil. Setiap kali beliau diberi
hadiah, beliau membalasnya dan menerima balasan kembali. Beliau
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juga menerima dan memberi hibah. Beliau juga melakukan akad
istiarah (pinjam meminjam).
Tahap-tahap Besar Biji Gandum Qomhu

)ﻓﺎﺋﺪة( ﻧﻘﻞ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻋﻦ اﻷﺟﻬﻮري أن اﳊﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﺣﲔ ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ اﳉﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ
ﻗﺪر ﺑﻴﻀﺔ اﻟﻨﻌﺎﻣﺔ وأﻟﲔ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺪ ﺑﻀﻢ اﻟﺰاي وﺳﻜﻮن اﻟﻴﺎء وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺮج ﺑﻮﺿﻊ اﳌﺎء
واﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﻦ ﻟﱭ اﻟﺒﻘﺮ واﻟﻐﻨﻢ وأﻃﻴﺐ راﺋﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﺴﻚ ﰒ ﺻﻐﺮت ﰲ زﻣﺎن ﻓﺮﻋﻮن
ﻓﺼﺎرت اﳊﺒﺔ ﻗﺪر ﺑﻴﻀﺔ اﻟﺪﺟﺎﺟﺔ ﰒ ﺻﻐﺮت ﺣﲔ ﻗﺘﻞ ﳛﲕ ﺑﻦ زﻛﺮﻳﺎ ﻓﺼﺎرت ﻗﺪر ﺑﻴﻀﺔ
اﳊﻤﺎﻣﺔ ﰒ ﺻﻐﺮت ﻓﺼﺎرت ﻗﺪر اﻟﺒﻨﺪﻗﺔ ﰒ ﻗﺪر اﳊﻤﺼﺔ ﰒ ﺻﺎرت إﱃ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن
ﻓﻨﺴﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻻ ﺗﺼﻐﺮ ﻋﻨﻪ اﻩ
(FAEDAH)
Syarqowi mengutip dari Ajhuri bahwa biji gandum qomhu
ketika telah diturunkan dari surga berukuran sebesar telur burung
unta dan lebih halus daripada zubad ()اﻟﺰﺑﺪ, yaitu dengan dhommah
pada huruf /ز/ dan sukun pada huruf /ي/. Arti zubad adalah (semacam
buih atau) sesuatu yang keluar dari susu sapi dan kambing sebab
dijatuhi air dan digerak-gerakkan. Begitu juga, biji gandum qomhu
itu lebih wangi daripada misik. Seiring berjalan waktu, biji gandum
qomhu diperkecil pada zaman Firaun sehingga sebesar telur ayam
jago. Setelah itu, biji gandum qomhu diperkecil lagi pada saat Yahya
bin Zakaria dibunuh sehingga sebesar telur merpati. Lalu, diperkecil
lagi hingga sebesar peluru, kemudian diperkecil lagi hingga sebesar
kacang, setelah itu, diperkecil lagi sampai sebesar ukuran yang kita
jumpai sekarang ini. Kami meminta kepada Allah agar Dia tidak
memperkecil lagi biji gandum qomhu.

ﻗﺎل اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﰲ ﺷﺮح اﳌﻌﺮاج ﻓﺎﺋﺪة ﻧﺎدرة ﻛﺎن وزن ﺣﺒﺔ اﳊﻨﻄﺔ ﰲ اﳉﻨﺔ ﻣﺎﺋﱵ أﻟﻒ درﻫﻢ
وﲦﺎﳕﺎﺋﺔ درﻫﻢ اﻩ
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Qulyubi berkata dalam kitab Syarah al-Mikroj, “(Faedah
Langka) Dulu timbangan biji gandum hintoh disurga adalah 200.800
dirham.”
10. Harta Tijaroh (Dagangan)

)و( اﻟﻨﻮع اﻟﺮاﺑﻊ )أﻣﻮال اﻟﺘﺠﺎرة( وﻫﻲ ﺗﻘﻠﻴﺐ اﳌﺎل ﺑﺎﳌﻌﺎوﺿﺔ ﻟﻐﺮض اﻟﺮﺑﺢ ﺑﻨﻴﺔ ﲡﺎرة ﻋﻨﺪ
ﻛﻞ ﺗﺼﺮف
Pengertian tijaroh atau berdagang adalah mengelola harta
dengan cara muawadhoh (saling mengganti atau membandingi)
untuk tujuan memperoleh keuntungan dengan berniat berdagang di
setiap penasarufan (transaksi).
a. Syarat Wajiz Zakat Tijaroh

واﳊﺎﺻﻞ أن ﺷﺮط وﺟﻮب زﻛﺎ ﺎ ﺳﺘﺔ أﺣﺪﻫﺎ ﻛﻮن اﳌﺎل ﳑﻠﻮﻛﺎً ﲟﻌﺎوﺿﺔ ﻛﺸﺮاء ﺳﻮاء
ﻛﺎن ﺑﻌﺮض أم ﻧﻘﺪ أم دﻳﻦ ﺣﺎل أم ﻣﺆﺟﻞ وﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺻﺎﱀ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻦ دم أو أﺟﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ
ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻌﺎوﺿﺔ ﻏﲑ ﳏﻀﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻔﺴﺪ ﺑﻔﺴﺎد ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻛﺎﻟﻨﻜﺎح واﳋﻠﻊ أو
ﳏﻀﺔ وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻔﺴﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺎﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء واﳍﺒﺔ ﺑﺜﻮاب وﺧﺮج ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﻣﻠﻚ ﺑﻐﲑ
ﻣﻌﺎوﺿﺔ ﻛﺈرث ﻓﺈذا ﺗﺮك ﻟﻮرﺛﺘﻪ ﻋﺮوض ﲡﺎرة ﱂ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ زﻛﺎ ﺎ وﻫﺒﺔ ﺑﻼ ﺛﻮاب
واﺧﺘﻄﺎب
Kesimpulannya adalah bahwa syarat wajib zakat tijaroh ada
6 (enam), yaitu;
1) Harta dagangan dimiliki dengan cara muawadhoh, seperti
melalui cara pembelian, baik dibayar dengan barang
dagangan lain (barter), atau uang (emas/perak), atau
dihutang yang dibayar dengan segera atau ditangguhkan,
atau melalui cara shuluh, yaitu memperoleh harta atas dasar
transaksi shuluh atau damai atas kematian seseorang, atau
melalui cara memperoleh harta sebagai upah atas jasa yang
disewakan, baik bentuk muawadhoh itu adalah muawadhoh
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ghoiru mahdoh, yaitu bentuk muawadhoh yang tidak bisa
rusak sebab pembandingnya rusak, seperti; nikah, khuluk,
atau bentuk muawadhoh itu adalah muawadhoh mahdoh,
yaitu bentuk muawadhoh yang bisa rusak sebab
pembandingnya rusak, seperti; transaksi penjualan dan
pembelian, hibah dengan syarat balasan.
Dengan demikian, dikecualikan harta yang dimiliki tidak
melalui cara muawadhoh, seperti harta yang dimiliki sebab
menerima warisan. Oleh karena itu, apabila ada mayit
meninggalkan harta warisan berupa harta dagangan kepada
para ahli warisnya maka mereka tidak berkewajiban
menzakatinya. Dikecualikan juga hibah yang tanpa syarat
dibalas dan ihtitob (sebatas mengumpulkan harta dagangan).

ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﺣﺎل اﳌﻌﺎوﺿﺔ ﻗﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﺘﺠﺎرة وﻗﺪ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻏﲑﻫﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ
ﻣﻦ ﻧﻴﺔ ﳑﻴﺰة وإن ﱂ ﳚﺪدﻫﺎ ﰲ ﻛﻞ ﺗﺼﺮف ﺑﻌﺪ ﻓﺮاغ اﻟﺸﺮاء ﻣﺜﻼً ﺑﺮأس اﳌﺎل
2) Adanya niat berdagang pada saat melakukan transaksi
muawadhoh
karena
terkadang
muawadhoh
bisa
dimaksudkan untuk berdagang dan bisa dimaksudkan untuk
selainnya. Oleh karena ini, harus ada niat yang membedakan
antara keduanya, meskipun niat tersebut tidak selalu
diperbaharui di setiap penasarufan setelah selesai melakukan
pembelian semisal dengan modal.

ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ أن ﻻ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﳌﺎل اﻟﻘﻨﻴﺔ أي اﻹﻣﺴﺎك ﻟﻼﻧﺘﻔﺎع ﻓﺈن ﻗﺼﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻄﻊ اﳊﻮل
ﻓﻴﺤﺘﺎج إﱃ ﲡﺪﻳﺪ ﻧﻴﺔ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺘﺼﺮف وﻛﺬا إن ﻗﺼﺪﻫﺎ ﺑﺒﻌﻀﻪ وإن ﱂ ﻳﻌﻴﻨﻪ وﻳﺮﺟﻊ ﰲ
ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ إﻟﻴﻪ
3) Tidak ada niatan qun-yah atau menahan harta untuk
memperoleh manfaat atau keuntungan. Apabila ia
menyengaja qun-yah pada hartanya maka terputuslah haul
sehingga memerlukan pembaharuan niat yang disertakan
dengan tasarruf. Begitu juga dapat memutus haul apabila

165

meniatkan qun-yah pada sebagian harta meskipun tidak
ditentukan harta yang mana. Dan terputusnya haul
dikembalikan pada sebagian harta yang ditentukan untuk
diniati qun-yah.

وراﺑﻌﻬﺎ ﻣﻀﻰ ﺣﻮل ﻣﻦ وﻗﺖ اﳌﻠﻚ ﻧﻌﻢ إن ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻌﲔ ﻧﻘﺪ ﻧﺼﺎب أو دوﻧﻪ وﰲ ﻣﻠﻜﻪ
ﺑﺎﻗﻴﻪ ﻛﺄن اﺷﱰى ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﺜﻘﺎﻻً أو ﺑﻌﲔ ﻋﺸﺮة وﰲ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﺸﺮة أﺧﺮى ﺑﲏ ﻋﻠﻰ ﺣﻮل
اﻟﻨﻘﺪ ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ اﺷﱰاﻩ ﺑﻨﺼﺎب ﰲ اﻟﺬﻣﺔ ﰒ ﻧﻘﺪﻩ ﰲ ا ﻠﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﺣﻮل اﻟﻨﻘﺪ
وﻳﺒﺘﺪىء ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ ﺣﲔ اﻟﺸﺮاء واﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﺴﺄﻟﺘﲔ أن اﻟﻨﻘﺪ ﱂ ﻳﺘﻌﲔ ﺻﺮﻓﻪ
ﻟﻠﺸﺮاء ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲞﻼف اﻷوﱃ
4) Terlewatnya haul (setahun) dari waktu kepemilikan atas
harta dagangan. Apabila seseorang memiliki harta dagangan
dengan cara membelinya dengan emas yang sebesar nisob
atau membelinya dengan emas yang sebesar kurang dari
nisob, tetapi masih memiliki sisanya (yang jika dijumlahkan
dengan yang digunakan untuk membeli dapat mencapai
nisob), seperti; ia membeli barang dagangan dengan 20
mitsqol (nisob emas) atau ia membeli barang dagangan
dengan 10 mitsqol dan masih memiliki 10 mitsqol sisanya,
maka haul barang dagangan didasarkan pada haul emas itu.
Berbeda dengan masalah apabila seseorang membeli barang
dagangan dengan emas yang sebesar nisob, tetapi masih
dalam bentuk tanggungan, kemudian pada waktu berikutnya,
ia membayarnya dengan emas di majlis akad, maka haul
emas telah terputus dan haul harta dagangan dimulai dari
waktu pembelian.
Perbedaan antara dua masalah di atas adalah bahwa emas
dalam masalah kedua tidak harus ditasarrufkan untuk
membeli barang dagangan, artinya, masih memungkinkan
membelinya dengan harta lain karena pembayarannya
bersifat tanggungan, sedangkan dalam masalah pertama,
emas sudah pasti ditasarrufkan untuk membelinya.
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ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ أن ﻻ ﻳﺮد ﲨﻴﻊ ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ أﺛﻨﺎء اﳊﻮل إﱃ ﻧﻘﺪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وﻫﻮ
دون ﻧﺼﺎب ﻓﺈن رد إﱃ ذﻟﻚ ﰒ اﺷﱰى ﺑﻪ ﺳﻠﻌﺔ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺴﲔ أي ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﺑﺘﺪأ
ﺣﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﺣﲔ ﺷﺮاﺋﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﻘﺺ اﻟﻨﺼﺎب ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﲞﻼﻓﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻈﻨﻮن أﻣﺎ ﻟﻮ
رّد ﺑﻌﺾ اﳌﺎل إﱃ ﻣﺎ ذﻛﺮ أو ﺑﺎﻋﻪ ﺑﻌﺮض أو ﺑﻨﻘﺪ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ آﺧﺮ اﳊﻮل ﻛﺄن ﺑﺎﻋﻪ
ﺑﺪراﻫﻢ واﳊﺎل ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﺑﺪﻧﺎﻧﲑ أو ﺑﻨﻘﺪ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وﻫﻮ ﻧﺼﺎب ﻓﺤﻮﻟﻪ ﺑﺎق ﰲ ﲨﻴﻊ
ذﻟﻚ
5) Tidak mengembalikan atau merubah seluruh harta dagangan
di tengah-tengah haul menjadi emas/perak yang harta
dagangan dinilai harga dengannya, sedangkan emas/perak
tersebut kurang dari nisob.
Apabila seseorang mengembalikan seluruh harta dagangan
menjadi emas/perak, dan ternyata kurang dari nisob,
kemudian ia membeli harta dagangan lain dengan
emas/perak tersebut maka haul harta dagangan tersebut
dimulai lagi sejak membelinya karena terbukti kurang dari
nisob sebab tansis (penumpukan harta dagangan). Berbeda
dengan sebelum dikembalikan menjadi emas/perak, maka
nisob harta dagangan pertama bersifat madznun atau sekedar
sangkaan telah mencapai nisob.
Adapun apabila sebagian harta dagangan dikembalikan
menjadi emas/perak, atau sebagian harta dagangan dijual
belikan dengan ganti berupa harta dagangan lain (barter),
atau dijual dengan ganti emas/perak yang mana harta
dagangan tersebut tidak dinilai harganya dengannya di akhir
haul, misalnya; seseorang menjual sebagian harta
dagangannya dengan ganti beberapa dirham padahal kondisi
saat itu menunjukkan bahwa harta dagangan hanya dapat
dinilai harganya dengan beberapa dinar, atau sebagian harta
dagangan dijual dengan ganti emas/perak yang mana harta
dagangan tersebut dapat dinilai harga dengannya dan telah
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mencapai nisob, maka haul harta dagangan bersifat tetap,
artinya, tidak harus mengawali haul lagi.

ﺳﺎدﺳﻬﺎ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻪ آﺧﺮ اﳊﻮل ﻧﺼﺎﺑﺎً أو دوﻧﻪ وﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﻜﻤﻞ ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻌﻪ
ﻣﺎﺋﺔ درﻫﻢ ﻓﺎﺑﺘﺎع أي ﻓﺎﺷﱰى ﲞﻤﺴﲔ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺮﺿﺎً ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﺑﻘﻲ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ ﲬﺴﻮن
وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﺮض آﺧﺮ اﳊﻮل ﻣﺎﺋﺔ وﲬﺴﲔ ﻓﻴﻀﻢ ﳌﺎ ﻋﻨﺪﻩ وﲡﺐ زﻛﺎة اﳉﻤﻴﻊ
6) Nilai harga harta dagangan di akhir haul telah mencapai
nisob, atau kurang dari nisob tetapi masih memiliki harta
yang menggenapkannya sehingga mencapai nisob, seperti;
seseorang memiliki 100 dirham, lalu ia menggunakan 50
dirham untuk membeli harta dagangan dan ia masih
mengantongi 50 dirham sisanya, di akhir tahun, harta
dagangannya dinilai harganya dan menghasilkan 150
dirham, kemudian digabungkan dengan 50 dirham
sebelumnya hingga berjumlah 200 dirham (mencapai nisob),
maka wajib dizakati semuanya.
b. Besarnya Zajat Tijaroh

)واﺟﺒﻬﺎ( أي أﻣﻮال اﻟﺘﺠﺎرة )رﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة( ﻓﺈن ﻣﻠﻜﺖ ﺑﻨﻘﺪ وﻟﻮ دون
ﻧﺼﺎب ﻗﻮﻣﺖ ﺑﻪ وﻻ ﺑﺪ ﰲ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻣﻦ ﻋﺪﻟﲔ ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎً ﱂ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة وإن ﺑﻠﻎ
ﺑﻐﲑﻩ
Besar zakat yang wajib dikeluarkan dari harta dagangan
(tijaroh) adalah 2,5% dari nilai harga harta dagangan tersebut.
Apabila seseorang memiliki harta dagangan yang dibelinya
dengan emas meskipun kurang dari nisob maka harta dagangan
tersebut dinilai harganya dengan emas juga. (Begitu juga, apabila ia
memiliki harta dagangan yang dibelinya dengan perak maka harta
dagangan tersebut dinilai harganya dengan perak juga.) Dalam
menilai harga harta dagangan harus menurut dua orang yang adil.

168

Apabila setelah harta dagangan dinilai harganya dengan
emas dan ternyata belum mencapai nisob maka tidak wajib
mengeluarkan zakatnya meskipun jika dinilai harganya dengan perak
telah mencapai nisob. (Begitu juga sebaliknya)

وإن ﻣﻠﻜﺖ ﺑﻐﲑﻩ ﻛﻌﺮض وﻧﻜﺎح وﺧﻠﻊ ﻓﺒﻐﺎﻟﺐ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ ﺻﻮرة ذﻟﻚ ﺷﺨﺺ زوج أﻣﺘﻪ
أو ﺧﺎﻟﻊ زوﺟﺘﻪ ﺑﻌﺮض ﻧﻮى ﺑﻪ اﻟﺘﺠﺎرة وﻛﺬا ﻟﻮ ﺗﺰوﺟﺖ اﳊﺮة ﺑﻌﺮض ﻧﻮت ﺑﻪ ذﻟﻚ
Apabila harta dagangan dimiliki dengan cara barter, nikah,
dan khuluk, maka harta dagangan tersebut dinilai harganya dengan
mata uang yang berlaku, apakah emas atau perak. Contoh; ada
seorang suami menikahkan amatnya atau mengkhuluk istrinya
dengan ganti barang dagangan yang diniati tijaroh atau berdagang.
Begitu juga, seperti perempuan merdeka yang menikah dengan
mahar barang dagangan dengan niatan tijaroh atau berdagang. (Maka
barang dagangan tersebut dinilai harganya dengan mata uang yang
berlaku pada saat itu).

وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻣﻠﻜﺖ ﻋﺮوض اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﺼﻠﺢ ﻋﻦ دم ﻛﺄن ﺟﲎ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺨﺺ ﻓﻮﺟﺐ
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺼﺎص ﻓﺼﺎﱀ ا ﲏ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻔﺎ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ﻛﺄن ﻗﺎل ﻋﻔﻮت
ﻋﻨﻚ ﺑﺎﻟﺪﻳﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺪﻳﺔ ﺑﺪﻻً ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺎص
Selain di atas, artinya, harta dagangan juga dinilai dengan
mata uang yang umum digunakan di negara pemiliknya adalah
apabila harta dagangan dimiliki dengan transaksi shuluh atau damai,
misalnya; si A telah melukai si B, maka si A berhak menerima qisos,
lalu si A bertransaksi shuluh atau damai dengan si B, lalu si B
memaafkan si A dengan harus membayar denda dengan niatan
tijaroh atau berdagang, seperti; si B berkata kepada si A, “Aku
memaafkanmu dengan adanya denda darimu,” dengan demikian,
denda tersebut adalah gantian dari penetapan qisos (dan harta
dagangan tersebut dinilai harganya dengan mata uang yang berlaku
di wilayah si A dan si B).

ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻧﻘﺪ ﻓﺒﻐﺎﻟﺐ ﻧﻘﺪ أﻗﺮب اﻟﺒﻼد إﻟﻴﻪ
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Apabila wilayah harta dagangan tidak berlaku mata uang
sama sekali, maka harta dagangan tersebut dinilai harganya dengan
mata uang yang ada di wilayah yang paling dekat dengan wilayah
yang mata uang tidak berlaku disana.

ﻓﺈن ﻏﻠﺐ ﻧﻘﺪان ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎوي ﲣﲑ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إن ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺼﺎﺑﺎً ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وإن ﺑﻠﻐﺖ
ﻧﺼﺎﺑﺎً ﺑﺄﺣﺪﳘﺎ دون اﻵﺧﺮ ﻗﻮﻣﺖ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﲤﺎم اﻟﻨﺼﺎب ﺑﻪ
Apabila wilayah harta dagangan berlaku sama dua mata uang
maka pemilik harta dagangan tersebut diperbolehkan memilih antara
menilai harga harta dagangannya dengan mata uang yang pertama
atau yang kedua jika memang harta dagangan tersebut telah
mencapai nisob ketika dinilai harganya dengan masing-masing dari
mata uang pertama dan kedua.
Apabila harta dagangan bisa mencapai nisob jika dinilai
harganya dengan mata uang pertama dan tidak bisa mencapainya jika
dinilai harganya dengan mata uang kedua, maka harta dagangan
tersebut dinilai harganya dengan mata uang pertama sebab telah
terbukti mencapai nisob dengan mata uang pertama tersebut.

وإن ﻣﻠﻜﺖ ﺑﻨﻘﺪ وﻏﲑﻩ ﻗﻮم ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪ ﺑﻪ وﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻏﲑﻩ ﺑﻐﺎﻟﺐ ﻧﻘﺪ اﻟﺒﻠﺪ وﻳﻌﺮف ﻣﺎ
ﻗﺎﺑﻞ ﻏﲑ ﻧﻘﺪ ﺑﺘﻘﻮﳝﻪ وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﺣﺎل اﳌﻌﺎوﺿﺔ
Apabila harta dagangan dimiliki melalui dibeli dengan mata
uang emas/perak dan juga dibeli dengan selainnya, (seperti; barter
dengan barang dagangan lain), maka harta dagangan yang dibeli
dengan emas/perak tersebut dinilai harganya dengan emas/perak juga
dan harta dagangan yang dibeli dengan selainnya dinilai harganya
dengan mata uang yang berlaku, apakah itu emas atau perak. Cara
mengetahui harta dagangan manakah yang dijual belikan dengan
selain emas/perak adalah dengan menilai harganya. Dan mengetahui
penisbatan harta dagangan tersebut terhadap mata uang emas/perak
adalah pada saat proses muawadhoh (dalam contoh ini adalah proses
jual beli).
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ﻓﺈن اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻐﺎﻟﺐ وﻗﺖ اﻟﺸﺮاء وآﺧﺮ اﳊﻮل اﻋﺘﱪ اﻟﺜﺎﱐ ﻷﻧﻪ اﳌﻌﺘﱪ ﰲ زﻛﺎة اﻟﺘﺠﺎرة
وﻗﻮﳍﻢ اﻟﻌﱪة ﲟﺎ اﺷﱰى ﺑﻪ وإن أﺑﻄﻠﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎن أو ﻛﺎن اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻏﲑﻩ ﳏﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ اﺷﱰى
ﺑﺎﻟﻨﻘﺪ ﻻ ﺑﻌﺮض ﻛﻤﺎ ﻫﻨﺎ
(Awal masalah ada seseorang membeli harta dagangannya
dengan cara barter dengan barang dagangan lain). Apabila mata uang
yang berlaku pada saat pembelian berbeda dengan mata uang yang
berlaku di akhir haul maka yang dijadikan patokan untuk menilai
harga harta dagangan tersebut adalah mata uang yang berlaku di
akhir haul karena mata uang tersebut adalah yang dititik beratkan
pada zakat tijaroh/dagangan.
Adapun perkataan para fuqoha, “Yang diberlakukan adalah
mata uang yang digunakan untuk membeli harta dagangan meskipun
pemerintah menghapus keberlakuan mata uang tersebut atau
meskipun yang umum berlaku adalah selain mata uang yang
digunakan untuk membeli,” adalah perkataan pernyataan yang
dikaitkan dengan masalah apabila pada awalnya memang seseorang
membeli harta dagangannya dengan mata uang emas/perak, bukan
dengan membelinya melalui barter dengan barang dagangan lain,
seperti dalam pembahasan disini.

وﻳﻀﻢ رﺑﺢ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ أﺛﻨﺎء اﳊﻮل ﻷﺻﻞ ﰲ اﳊﻮل إن ﱂ ﻳﻨﺾ ﲟﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﺑﺄن ﱂ ﻳﻨﺾ
أﺻﻼً أو ﻧﺾ ﺑﻐﲑ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻠﻮ اﺷﱰى ﻋﺮﺿﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﺎﺋﺘﺎ درﻫﻢ ﻓﺼﺎرت ﻗﻴﻤﺘﻪ آﺧﺮ
اﳊﻮل ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ زﻛﺎﻫﺎ
أﻣﺎ إذا ﻧﺾ ﲟﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﻀﻢ إﱃ اﻷﺻﻞ ﺑﻞ ﻳﺰﻛﻰ اﻷﺻﻞ ﻋﻨﺪ ﺣﻮﻟﻪ واﻟﺮﻳﺢ ﻋﻨﺪ
14
ﺣﻮﻟﻪ ﻓﻴﻔﺮد ﻛﻞ ﲝﻮل وﻣﻌﲎ ﻧﺾ ﺻﺎر ﻧﺎﺿﺎً دراﻫﻢ ودﻧﺎﻧﲑ
()وﻳﻀﻢ رﺑﺢ( ﺣﺎﺻﻞ ﰲ أﺛﻨﺎء اﳊﻮل وﻟﻮ ﻣﻦ ﻋﲔ اﻟﻌﺮض ﻛﻮﻟﺪ وﲦﺮ )ﻷﺻﻞ ﰲ اﳊﻮل إن ﱂ ﻳﻨﺾ14
ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻨﻮن ﺑﻘﻴﺪ زدﺗﻪ ﺑﻘﻮﱄ ) ﲟﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻪ ( اﻵﰐ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻓﻠﻮ اﺷﱰى ﻋﺮﺿﺎ ﲟﺎﺋﱵ درﻫﻢ ﺻﺎرت ﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ
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Ketika telah mencapai haul, keuntungan dagangan yang
diperoleh di tengah-tengah haul digabungkan dengan modal, tetapi
dengan catatan jika keuntungan tersebut belum ditunai uangkan ke
uang dirham atau dinar, sekiranya keuntungan tersebut tidak ditunai
uangkan sama sekali atau ditunai uangkan tetapi bukan ke uang
dirham atau dinar. Oleh karena itu, apabila seseorang membeli
dagangan dengan harga 200 dirham, kemudian di akhir haul
dagangannya menjadi 300 dirham, maka semua 300 dirham itu wajib
dikeluarkan zakatnya.
Adapun apabila keuntungan yang diperoleh di tengah-tengah
haul telah ditunai uangkan ke dirham atau dinar maka keuntungan
tersebut tidak digabungkan dengan modal, tetapi modal dizakati
sendiri pada saat haul-nya dan keuntungan dizakati sendiri pada saat
haul-nya juga, sehingga masing-masing dari modal dan keuntungan
memiliki masa haul sendiri-sendiri. Pengertian ditunai uangkan
adalah sekiranya menjadi dirham dan dinar. (Contoh; seseorang
membeli barang dagangan dengan 200 dirham. Setelah 6 bulan
berikutnya, ia menjual barang dagangannya tersebut dengan harga
300 dirham. Lalu, 300 dirham tersebut ditahan sampai akhir haul.
Maka pada akhir haul tersebut, yang 200 dirham dikeluarkan
zakatnya. Baru 6 bulan kemudian, yang 100 dirham dikeluarkan
zakatnya.)

وﲡﺐ زﻛﺎة ﻓﻄﺮ رﻗﻴﻖ ﲡﺎرة ﻣﻊ زﻛﺎ ﺎ ﻻﺧﺘﻼف ﺳﺒﺒﻬﻤﺎ وﳘﺎ اﻟﺒﺪن واﳌﺎل ﻓﺎﻷول ﻣﺴﺒﺐ
زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺴﺒﺐ زﻛﺎة اﻟﺘﺠﺎرة
Wajib mengeluarkan zakat fitrahnya budak yang berstatus
sebagai barang dagangan disertai wajib mengeluarkan zakat

اﳊﻮل ﻣﺎ وﻟﻮ ﻗﺒﻞ آﺧﺮﻩ ﺑﻠﺤﻈﺔ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ أو ﻧﺺ ﻓﻴﻪ ﺎ وﻫﻲ ﳑﺎ ﻻ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ زﻛﺎﻫﺎ آﺧﺮﻩ أﻣﺎ إذا ﻧﺾ أي
ﺻﺎر ﻧ ﺎﺿﺎ دراﻫﻢ أو دﻧﺎﻧﲑ ﲟﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وأﻣﺴﻜﻪ إﱃ آﺧﺮ اﳊﻮل ﻓﻼ ﻳﻀﻢ إﱃ اﻷﺻﻞ ﺑﻞ ﻳﺰﻛﻰ اﻷﺻﻞ
ﲝﻮﻟﻪ وﻳﻔﺮد اﻟﺮﺑﺢ ﲝﻮل ﻛﺄن اﺷﱰى ﻋﺮﺿﺎ ﲟﺎﺋﱵ درﻫﻢ وﺑﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﺜﻼﲦﺎﺋﺔ وأﻣﺴﻜﻬﺎ إﱃ آﺧﺮ
اﳊﻮل أو اﺷﱰى ﺎ ﻋﺮﺿﺎ ﻳﺴﺎوي ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ آﺧﺮ اﳊﻮل ﻓﻴﺨﺮج زﻛﺎة ﻣﺎﺋﺘﲔ ﻓﺈذا ﻣﻀﺖ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ زﻛﻰ
اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا ﻋﺒﺎرة ﰱ ﻓﺘﺢ اﻟﻮﻫﺎب
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dagangan itu sendiri karena perbedaan sebab, yaitu badan dan harta.
Badan adalah sebab bagi zakat fitrah dan harta adalah sebab bagi
zakat tijaroh.

ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﻣﺎل اﻟﺘﺠﺎرة ﳑﺎ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ ﻋﻴﻨﻪ ﻛﺴﺎﺋﻤﺔ وﲦﺮ ﻓﻼ ﲡﺘﻤﻊ اﻟﺰﻛﺎﺗﺎن ﻓﻴﻪ ﺑﻼ
ﺧﻼف ﺑﻞ إن ﻛﻤﻞ ﻧﺼﺎب إﺣﺪى اﻟﺰﻛﺎﺗﲔ دون ﻧﺼﺎب اﻷﺧﺮى ﻛﺄرﺑﻌﲔ ﺷﺎة ﻗﺼﺪ ﺎ
ً وﻛﺘﺴﻊ وﺛﻼﺛﲔ ﻓﺄﻗﻞ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺼﺎﺑﺎ،اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻜﻦ ﱂ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺼﺎﺑﺎً آﺧﺮ اﳊﻮل
آﺧﺮ اﳊﻮل وﺟﺒﺖ زﻛﺎة ﻣﺎ ﻛﻤﻞ ﻧﺼﺎﺑﻪ
وإن ﻛﻤﻞ ﻧﺼﺎﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺄرﺑﻌﲔ ﺷﺎة ﻗﺼﺪ ﺎ اﻟﺘﺠﺎرة وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ آﺧﺮ اﳊﻮل
ﻧﺼﺎﺑﺎً ﻗﺪﻣﺖ ﰲ اﻟﻮﺟﻮب زﻛﺎة اﻟﻌﲔ ﻋﻠﻰ زﻛﺎة اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻘﻮ ﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲞﻼف زﻛﺎة
اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻗﻮل ﻗﺪﱘ ﺑﻌﺪم اﻟﻮﺟﻮب ﻓﻴﻬﺎ وﳍﺬا ﻻ ﻳﻜﻔﺮ ﺟﺎﺣﺪﻫﺎ
ﻓﺼﻮرة اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ أن ﻳﺸﱰي ﻣﺜﻼً أرﺑﻌﲔ ﺷﺎة ﻣﻦ أول اﶈﺮم وﻳﻨﻮي ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرة ﰒ ﺗﻘﻮم
آﺧﺮ اﳊﻮل ﻓﺘﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺼﺎب ﲡﺎرة ﻓﻘﺪ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ زﻛﺎﺗﺎن زﻛﺎة ﻋﲔ وزﻛﺎة ﲡﺎرة
وﺻﻮرة اﻟﺜﻤﺮ أن ﻳﺸﱰي ﳔﻴﻼً أو ﻋﻨﺒﺎً ﻣﻦ أول اﶈﺮم وﻳﻨﻮي ﻓﻴﻪ وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺮج ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺠﺎرة ﰒ
ﳛﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﳊﻮل وﻗﻴﻤﺘﻪ ﻣﻊ ﻣﺎ ﳜﺮج ﻣﻨﻪ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺼﺎب ﲡﺎرة وﻛﻤﻠﺖ زﻛﺎة اﻟﻌﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺮج
ًﻣﻨﻬﺎ أﻳﻀﺎ
Apabila harta dagangan termasuk harta-harta yang wajib
dizakati ain atau dzatnya, seperti; harta dagangan tersebut berupa
binatang-binatang na’am atau buah-buahan, maka dua zakat, yakni
zakat tijaroh dan zakat binatang-binatang na’am atau zakat tijaroh
dan zakat buah-buahan, tidak dapat berkumpul dalam satu barang.
Melainkan, apabila satu zakat telah mencapai nisob dan satunya lagi
belum mencapai nisob, seperti; seseorang memiliki harta berupa 40
kambing (nisob kambing) yang diniati tijaroh tetapi harga kambingkambing tersebut belum mencapai nisob tijaroh di akhir haul, atau
seperti; seseorang memiliki harta berupa 39 kambing atau
sebawahnya (38,37,36, dst) tetapi harga 39 kambing tersebut telah
173

mencapai nisob tijaroh di akhir haul, maka wajib mengeluarkan
zakat yang telah mencapai nisob.
Namun, apabila masing-masing dua zakat telah mencapai
nisob, seperti; seseorang memiliki 40 kambing (nisob kambing) yang
diniati tijaroh dan harga 40 kambing tersebut telah mencapai nisob
zakat tijaroh di akhir haul maka kewajiban zakat yang didahulukan
adalah zakat kambing, bukan zakat tijaroh-nya karena kuatnya
kewajiban zakat kambing sebab kewajibannya telah disepakati oleh
para ulama, berbeda dengan zakat tijaroh maka qoul qodim
menyebutkan tentang tidak diwajibkannya mengeluarkan zakat
tijaroh. Karena zakat tijaroh masih ada khilaf atau perselisihan
pendapat tentang kewajibannya, maka orang yang mengingkarinya
tidak dihukumi kufur.
Contoh pertama tentang berkumpulnya 2 zakat dalam harta
dagangan yang berupa binatang-binatang na’am adalah misalnya;
seseorang membeli 40 kambing (nisob kambing) di awal bulan
Muharram, ia meniatkan tijaroh pada kambing-kambingnya itu, lalu
pada akhir haul, kambing-kambing tersebut dihitung harganya dan
ternyata mencapai nisob tijaroh, dari sini, berarti kambing-kambing
tersebut memiliki dua status zakat, yaitu zakat kambing dan zakat
tijaroh. (Maka yang didahulukan adalah zakat kambing.)
Contoh kedua tentang berkumpulnya dua zakat dalam harta
dagangan yang berupa buah-buahan adalah misalnya; seseorang
membeli pohon kurma (atau pohon anggur) di awal bulan Muharram,
ia meniatkan tijaroh pada pohon kurma (atau anggur) tersebut
beserta buah kurma (atau buah anggur) yang keluar, di akhir haul,
harga pohon kurma beserta buah-buahnya (atau pohon anggur
beserta buah-buahnya) mencapai nisob tijaroh, dan buah-buahnya
juga mencapai nisob. (Maka yang didahulukan adalah zakat kurma).

ﻧﻌﻢ ﲡﺐ زﻛﺎة اﻟﺘﺠﺎرة أﻳﻀﺎً ﰲ ﳓﻮ ﺻﻮﻓﻬﺎ وأﻟﺒﺎ ﺎ ﻣﻊ إﺧﺮاج زﻛﺎة اﻟﻌﲔ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﺋﻤﺔ
وﻛﺬا ﲡﺐ زﻛﺎة اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻦ اﻟﺸﺠﺮ وﳓﻮﻩ ﻛﺎﻷرض ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻒ واﻟﻜﺮﻧﺎف وﻏﲑﳘﺎ ﻛﺎﳉﺬع
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واﻟﺘﱭ إن ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ وﺣﺪﻫﺎ ﻧﺼﺎﺑﺎً ﻋﻨﺪ ﲤﺎم اﳊﻮل ﻣﻊ إﺧﺮاج زﻛﺎة اﻟﻌﲔ ﻋﻦ اﻟﺜﻤﺮة إذ
ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ زﻛﺎة ﻋﲔ ﻓﻼ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻨﻬﺎ زﻛﺎة اﻟﺘﺠﺎرة
Akan tetapi, dalam contoh pertama, ada kewajiban
mengeluarkan zakat tijaroh pada bulu-bulu kambing dan susunya
disertai kewajiban mengeluarkan zakat ain (kambing itu sendiri).
Begitu juga, dalam contoh kedua, ada kewajiban mengeluarkan zakat
tijaroh pada pohon kurma dan lainnya yang semisal; tanahnya,
rumputnya, kirnaf-nya, batang pohonnya, tibn-nya, dengan catatan
apabila harga pohon dan seterusnya tersebut mencapai nisob ketika
genap haul disertai kewajiban mengeluarkan zakat ain (buah
kurmanya itu sendiri). Alasan zakat tijaroh disini tetap wajib
)dikeluarkan adalah karena tidak ada zakat ain (kambing atau kurma
pada bulu dan susu kambing dan pohon kurma dan seterusnya itu
sehingga kewajiban zakat tijaroh tidak gugur.

أﻣﺎ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ زﻛﺎة اﻟﻌﲔ وﻫﻮ اﻟﺜﻤﺮة واﳊﺐ إن ﺑﻠﻐﺎ ﻧﺼﺎﺑﺎً ﻓﻼ ﻳﺪﺧﻼن ﰲ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﰲ ﻫﺬا
اﳊﻮل ﻓﺈن ﱂ ﻳﺒﻠﻐﺎﻩ دﺧﻼ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻘﻮﻣﺎن ﻣﻊ اﳌﺬﻛﻮرات وﲡﺐ ﰲ ذﻟﻚ زﻛﺎة اﻟﺘﺠﺎرة
ﻗﺎل ﰲ اﳌﺼﺒﺎح اﻟﻜﺮﻧﺎف ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ أﺻﻞ اﻟﺴﻌﻒ اﻟﺬي ﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﰲ ﺟﺬع اﻟﻨﺨﻠﺔ،
واﻟﺴﻌﻒ أﻏﺼﺎن اﻟﻨﺨﻞ ﻣﺎ داﻣﺖ ﺑﺎﳋﻮص ﻓﺈن زال اﳋﻮص ﻋﻨﻬﺎ ﻗﻴﻞ ﺟﺮﻳﺪ واﳉﺬع
ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ ﺳﺎق اﻟﻨﺨﻠﺔ واﻟﺘﱭ ﺳﺎق اﻟﺰرع ﺑﻌﺪ دﻳﺎﺳﺘﻪ اﻧﺘﻬﻰ
وﺻﻮرة ذﻟﻚ أﻧﻪ اﺷﱰى اﻷرض واﻟﻨﺨﻞ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻬﻤﺎ وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺮج ﻣﻨﻬﻤﺎ أو اﻟﺰرع
ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﺠﺎرة ﰲ ﺣﺒﻪ وﺗﺒﻨﻪ ﻣﺜﻼً ﻓﺘﺠﺐ زﻛﺎة اﻟﻌﲔ ﰲ اﻟﺜﻤﺮ واﳊﺐ إن ﺑﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎً وزﻛﺎة
اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻴﻬﻤﺎ وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪاﳘﺎ إذ ﻻ زﻛﺎة ﰲ ﻋﻴﻨﻪ
وإذا ﻗﻄﻊ اﻟﺜﻤﺮ واﳊﺐ أﺧﺮﺟﺖ زﻛﺎة ﻋﻴﻨﻬﻤﺎ وﻻ ﲡﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إن ﺑﻘﻴﺎ ﰲ ﻣﻠﻜﻪ ﻷ ﺎ
ﻻ ﺗﺘﻌﺪد ﰒ ﻳﺒﺘﺪىء ﺣﻮﳍﻤﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻄﻊ وأﻣﺎ اﳉﺬع واﻷرض واﻟﺘﱭ ﻓﻼ ﻳﻨﻘﻄﻊ
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 ﰒ ﻋﻨﺪ ﲤﺎم ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺎرة ﻟﻠﺜﻤﺮ واﳊﺐ،ﺣﻮﳍﻤﺎ ﲟﺎ ذﻛﺮ ﺑﻞ ﻳﻜﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ ﻣﻨﻪ
،ﻳﻀﻤﺎن ﻟﻠﺠﺬع واﻷرض واﻟﺘﱭ ﰲ اﻟﺘﻘﻮﱘ ﻻ ﰲ اﳊﻮل ﻻﺧﺘﻼﻓﻬﻤﺎ ﰲ اﺑﺘﺪاﺋﻪ
Adapun harta dagangan yang di dalamnya terdapat zakat ain,
yaitu kurma dan biji, maka apabila keduanya mencapai nisob maka
keduanya tidak ikut dinilai harganya beserta harga selainnya, seperti;
tanah, pohon kurma, pelepah, dan seterusnya pada haul-nya tanah,
pohon kurma, pelepah, dan seterusnya. Namun, apabila kurma dan
biji itu belum mencapai nisob maka keduanya ikut dinilai harganya
beserta harga tanah, pohon kurma, pelepah, dan seterusnya, sehingga
keduanya termasuk zakat tijaroh.
Disebutkan di dalam kitab al-Misbah bahwa kata kirnaf
()اﻟﻜﺮﻧﺎف, yaitu dengan kasroh pada huruf /ك/, berarti dasar sa’f yang
tersisa setelah memotong batang pohon kurma. Sa’f adalah batang
pohon kurma yang masih ada daunnya. Jika daunnya telah hilang
maka disebut dengan jarid (pelepah). Tibn adalah batang tanaman
setelah diinjak atau digilas.
Contoh; ada seseorang membeli tanah dan pohon kurma. Ia
berniat tijaroh atau memperdagangkan tanah, pohon kurmanya, dan
hasil dari tanah dan pohon kurma tersebut, maka ia berkewajiban
mengeluarkan zakat ain, yaitu zakat kurma, apabila memang
mencapai nisob. Selain itu, ia berkewajiban mengeluarkan zakat
tijaroh pada pohon kurmanya, tanahnya, dan hasil dari tanahnya.
(Apabila kurma tidak mencapai nisob maka kurma dinilai harganya
dan digabungkan dengan nilai harga selainnya, yaitu tanah,
pohonnya, dst sebagai zakat tijaroh.)
Atau ada seseorang membeli tanaman berbiji (semisal padi).
Ia berniat tijaroh atau memperdagangkan bijinya dan tibn (Jawa:
damen). Dengan demikian, ia berkewajiban mengeluarkan zakat ain,
yaitu zakat beras, apabila memang mencapai nisob. Selain itu, ia
berkewajiban mengeluarkan zakat tijaroh pada tibn-nya. (Apabila
beras tidak mencapai nisobnya maka beras dinilai harganya dan
digabungkan dengan nilai harga selainnya, yaitu tibn-nya sebagai
zakat tijaroh.)
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Ketika buah kurma dan biji beras di atas telah dipanen maka
keduanya dikeluarkan zakat ain-nya. Sisa dari buah kurma dan biji beras
yang telah dizakati ain-nya tidak wajib dikeluarkan lagi zakatnya sebagai
zakat tijaroh jika memang keduanya masih dimiliki. Adapun haul keduanya
sebagai barang tijaroh dimulai setelah dipanen. Adapun haul dari batang
pohon kurma, tanahnya, dan tibn (damen) tidaklah terputus sebab dipanen,
melainkan tetap berlanjut sejak pembeliannya yang diniati tijaroh. Dan
ketika sisa buah kurma telah genap haul maka nilai harganya digabungkan
dengan nilai harga batang pohon kurma dan tanahnya (untuk mengetahui
apakah nilai harga semuanya mencapai nisob tijaroh atau tidak), bukan
digabungkan dalam haul, karena haul dari sisa buah kurma dan batang
pohon kurma serta tanah tidak sama permulaannya. Begitu juga, ketika sisa
beras telah genap haul maka nilai harganya digabungkan dengan nilai harga
tibn-nya, bukan digabungkan dalam haul karena alasan yang sama, yaitu
perbedaan dalam permulaan haul.

وﻟﻮ ﺗﻘﺪم ﺣﻮل زﻛﺎة اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﺣﻮل زﻛﺎة اﻟﻌﲔ ﺑﺄن اﺷﱰى ﲟﺎل اﻟﺘﺠﺎرة ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺣﻮﳍﺎ ﻧﺼﺎب ﺳﺎﺋﻤﺔ أو اﺷﱰى ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻓﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﰒ أﺳﺎﻣﻬﺎ وﺟﺒﺖ زﻛﺎ ﺎ ﻋﻨﺪ
ﲤﺎم ﺣﻮﳍﺎ ﰒ ﻳﻔﺘﺘﺢ ﻣﻦ ﲤﺎﻣﻪ ﺣﻮﻻً ﻟﺰﻛﺎة اﻟﻌﲔ أﺑﺪاً أي ﻓﺘﺠﺐ ﰲ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻋﻮام
ﺻﻮرة ذﻟﻚ أن ﻳﺸﱰي ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻘﻄﻌﺎً ﻗﻤﺎﺷﺎً ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣﻦ أول اﶈﺮم وﲤﻜﺚ ﻋﻨﺪﻩ ﺳﺘﺔ
أﺷﻬﺮ ﰒ ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ وﻳﺸﱰي ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ ﻧﺎﺿﺎً ﺳﺎﺋﻤﺔ وﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أﺧﺮى ﻗﻮﻣﺖ ﻓﺒﻠﻐﺖ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺼﺎﺑﺎً ﻓﻘﺪ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ زﻛﺎﺗﺎن وﺳﺒﻖ ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻴﺰﻛﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﳊﻮل زﻛﺎة
ﲡﺎرة وﰲ ﻛﻞ ﺣﻮل ﺑﻌﺪﻩ زﻛﺎة ﻋﲔ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﳊﻮل ﺑﺎﳌﺒﺎدﻟﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻤﺮ
Apabila haul zakat tijaroh lebih dahulu daripada haul zakat
ain, misalnya; seseorang telah memiliki harta dagangan selama 6
bulan, lalu ia membeli dengan niatan tijaroh misal 40 kambing
(nisobnya) dengan cara ditukar dengan harta dagangannya itu, atau ia
membeli binatang na’am lain dengan jumlah yang telah mencapai
nisob untuk diperdagangkan kembali dengan cara ditukar dengan
harta dagangannya itu, maka ketika telah genap haul, yaitu 6 bulan
berikutnya, ia wajib mengeluarkan zakat tijaroh kambing, kemudian
setelah haul zakat tijaroh telah genap, haul-haul berikutnya wajib
mengeluarkan zakat ain (zakat kambing atau zakat binatang na’am),
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artinya, wajib mengeluarkan zakat ain tersebut di tahun-tahun
berikutnya dan tidak ada lagi haul zakat tijaroh.
Contoh: seseorang membeli 20 potongan kain untuk
diperdagangkan di awal bulan Muharram. Kain-kain tersebut tetap
dimilikinya selama 6 bulan. Setelah itu, ia menjual kain-kain itu.
Hasil penjualan yang berupa dirham atau dinar digunakannya untuk
membeli kambing-kambing (atau binatang na’am lainnya). 6 bulan
berikutnya, kambing-kambing itu telah mencapai nisob zakat ain dan
nilai harganya pun juga telah mencapai nisob zakat tijaroh. Dari sini,
ada 2 zakat yang terjadi secara bersamaan, yaitu zakat tijaroh dan
zakat ain. Akan tetapi, haul zakat tijaroh lebih dahulu terjadi.
Dengan demikian, ia wajib mengeluarkan zakat tijaroh kambing
pada haul saat itu. Sedangkan pada haul berikut-berikutnya, ia
mengeluarkan zakat ain, yaitu zakat kambing. Oleh karena itu, haul
barang dagangan (20 kain) tidak diulangi dari awal sebab terjadinya
pergantian dengan barang dagangan lain (kambing-kambing).

ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﰲ ﺷﺮح اﳌﻨﻬﺞ وزﻛﺎة ﻣﺎل ﻗﺮاض ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ وإن ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ رﺑﺢ ﻷﻧﻪ
 ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ اﳉﻌﺎﻟﺔ إﳕﺎ،ﻣﻠﻜﻪ إذ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﳕﺎ ﳝﻠﻚ ﺣﺼﺘﻪ ﺑﺎﻟﻘﺴﻤﺔ ﻻ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر
ﻳﺴﺘﺤﻖ اﳉﻌﻞ ﺑﻔﺮاﻏﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈن أﺧﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻓﺬاك أو ﻣﻨﻪ ﺣﺴﺒﺖ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ
ﻛﺎﳌﺆن اﻟﱵ ﺗﻠﺰم اﳌﺎل ﻣﻦ أﺟﺮة اﻟﺪﻻل واﻟﻜﻴﺎل وﻏﲑﳘﺎ واﳉﻌﻞ ﺑﺎﻟﻀﻢ اﻷﺟﺮ
Syaikhul Islam berkata dalam kitab Syarah a-Minhaj,
“Kewajiban mengeluarkan zakat tijaroh pada harta qirod (bagi
modal) dibebankan atas pemilik modal, bukan atas amil atau
buruhnya, meskipun diketahui perolehan keuntungan dalam harta
qirod tersebut, karena pemilik adalah pihak yang memiliki harta
qirod sedangkan amil hanya bisa memiliki bagiannya dengan cara
pembagian (yang telah disepakati antara dirinya dan pemilik), bukan
dengan cara yang hanya sebatas telah diketahui perolehan
keuntungan. Sama halnya dengan amil dalam akad ju’alah, artinya,
ia hanya berhak mendapat ju’lu atau upah setelah selesai dari
pekerjaannya. Apabila pemilik harta qirod mengeluarkan zakatnya
dengan diambilkan dari selain harta qirod tersebut maka zakat
tersebut jelas dihitung dari selain harta qirod itu atau dengan
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diambilkan dari harta qirod maka zakat tersebut dihitung dari
keuntungannya, sebagaimana biaya-biaya untuk mengupahi misal
tukang penunjuk jalan, tukang timbang, dan lain-lain, juga
diambilkan dari keuntungan yang dihasilkan dalam harta qirod. Kata
ju’lu ( )اﳉﻌﻞdengan dhommah pada huruf /ج/ berarti upah.”
5. Harta Rikaz

)و( اﻟﻨﻮع اﳋﺎﻣﺲ )اﻟﺮﻛﺎز( وﻫﻮ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء دﻓﲔ ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ وﻫﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم أي
ﺑﻌﺜﺘﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﻴﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺪاﻓﻦ ﻣﻦ ﻗﻮم ﻣﻮﺳﻰ وﻋﻴﺴﻰ أو ﻏﲑﳘﺎ
ﻛﻴﻮﺳﻒ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺪﻓﻮﻧﺎً ﺑﻞ ﻛﺎن ﻇﺎﻫﺮاً ﻓﺈن ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻇﻬﺮ ﺑﻨﺤﻮ ﺳﻴﻞ ﻓﻬﻮ رﻛﺎز
أﻳﻀﺎً ﻷﻧﻪ دﻓﲔ ﲝﺴﺐ ﻣﺎ ﻛﺎن وإﻻ ﻓﻬﻮ ﻟﻘﻄﺔ وﻛﺬا إن ﺷﻚ ﻓﺈن وﺟﺪﻩ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ
أﻫﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﲟﻮات أو ﻣﻠﻚ أﺣﻴﺎﻩ زﻛﺎة اﻟﺮﻛﺎز وﻣﺜﻞ اﳌﻮات اﻟﻘﺒﻮر اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ واﻟﻘﻼع ﺑﻜﺴﺮ
اﻟﻘﺎف ﲨﻊ ﻗﻠﻌﺔ ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ ﻛﺮﻗﺒﺔ ورﻗﺎب وﻫﻮ ﺣﺼﻦ ﳑﺘﻨﻊ ﰲ ﺟﺒﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺒﻠﺪ وإن
وﺟﺪﻩ ﲟﺴﺠﺪ أو ﺷﺎرع أو وﺟﺪﻩ دﻓﲔ إﺳﻼﻣﻲ ﻛﺄن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن أو
اﺳﻢ ﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﻣﻠﻮك اﻹﺳﻼم ﻓﺈن ﻋﻠﻢ ﻣﺎﻟﻜﻪ وﺟﺐ ردﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺎل ﻣﺴﻠﻢ وﻣﺎل
اﳌﺴﻠﻢ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ وإن ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻓﻠﻘﻄﺔ ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﻮاﺟﺪ ﺳﻨﺔ ﰒ ﻟﻪ أن
ﻳﺘﻤﻠﻜﻪ ﺑﺄن ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﺎﻟﻜﻪ وﻛﺬا إن ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺟﺎﻫﻠﻲ أو إﺳﻼﻣﻲ ﺑﺄن ﻛﺎن ﳑﺎ
ﻳﻀﺮب ﻣﺜﻠﻪ ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ واﻹﺳﻼم أو ﳑﺎ ﻻ أﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎﻟﺘﱪ واﳊﻠﻲ ﻓﺈن ﻋﻠﻢ أن ﻣﺎﻟﻜﻪ
ﺑﻠﻐﺘﻪ اﻟﺪﻋﻮة وﻋﺎﻧﺪ ﻓﻬﻮ ﰲء
Jenis harta kelima yang wajib dizakati adalah harta rikaz
()اﻟﺮﻛﺎز. Lafadz ( )اﻟﺮﻛﺎزdengan kasroh pada huruf /ر/ berarti harta
pendaman orang-orang jahiliah. Mereka adalah orang-orang yang
hidup sebelum datangnya Islam, maksudnya, sebelum Nabi
Muhammad diutus sebagai rasul. Oleh karena itu, harta rikaz
mencakup harta yang dipendam oleh kaum Nabi Musa, Isa, Yusuf,
dan sebelum mereka. Apabila ada harta terlihat di atas permukaan
tanah, maka apabila diketahui bahwa harta tersebut bisa terlihat
karena terbawa arus banjir maka tetap disebut dengan harta rikaz
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karena termasuk harta pendaman dengan melihat sisi asalnya, tetapi
jika tidak diketahui demikian maka termasuk harta luqotoh (temuan).
Begitu juga, apabila diragukan tentang statusnya,
maksudnya, apakah termasuk harta rikaz atau bukan, maka;






apabila orang yang menemukannya termasuk ahli zakat, baik
tempat ditemukannya berupa bumi mati, atau bumi mati
yang telah ia hidup-hidupkan, atau kuburan jahiliah, atau
tempat tertutup di gunung yang jauh dari kota, maka disebut
dengan harta rikaz,
apabila ia menemukannya di masjid atau jalan raya atau
apabila ia menemukannya dengan kondisi islami, misalnya;
di atas harta temuan itu terdapat sesuatu dari al-Quran atau
nama raja dari raja-raja Islam, maka apabila diketahui
pemiliknya maka wajib mengembalikannya karena
sesungguhnya harta temuan tersebut merupakan harta milik
orang muslim sedangkan harta orang muslim tidak dapat
dimiliki dengan cara dikuasai, dan apabila tidak diketahui
pemiliknya maka termasuk luqotoh yang wajib diumumkan
selama setahun, setelah setahun terlewati, ia boleh
memilikinya sekiranya pemiliknya tidak muncul-muncul,
apabila harta temuan tidak diketahui apakah harta tersebut
merupakan pendaman jahiliah atau islamiah, sekiranya harta
temuan itu memungkinkan ada di zaman jahiliah dan
islamiah atau harta temuan itu tidak ada hubungannya sama
sekali dengan jahiliah atau islamiah, seperti; emas batangan
dan perhiasan-perhiasan, maka jika diketahui kalau
pemiliknya telah diberitahu tentang dakwah islamiah dan ia
mengingkarinya, maka harta temuan tersebut termasuk harta
faik.

ﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي وإن وﺟﺪ ﰲ ﻣﻠﻚ ﺣﺮﰊ ﰲ دار اﳊﺮب ﻓﻠﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻲء وإن دﺧﻞ دارﻫﻢ
ﺑﺄﻣﺎ ﻢ ﻓﲑد ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ وﺟﻮﺑﺎً وإن أﺧﺬ ﻗﻬﺮاً ﻓﻬﻮ ﻏﻨﻴﻤﺔ اﻧﺘﻬﻰ
Ziyadi berkata, “Apabila seseorang menemukan harta
pendaman di tanah milik kafir harbi dimana tanah tersebut berada di
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darul harbi, maka harta pendaman tersebut dihukumi sebagai harta
faik. Apabila ia memasuki darul harbi dengan memperoleh jaminan
keamanan dari kaum kafir harbi yang ada disana, maka ia wajib
mengembalikan harta pendaman tersebut kepada pemiliknya, dan
apabila ia mengambil harta pendaman tersebut secara paksa maka
harta pendaman itu dihukumi sebagai ghonimah atau jarahan.”

واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻴﻪ إن ﺑﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎً اﳋﻤﺲ ﰲ ﺣﺎل ﻳﺼﺮف ﻷﻫﻞ اﻟﺰﻛﺎة
Besar zakat harta rikaz yang telah mencapai nisob adalah
1/5-nya yang harus dikeluarkan seketika itu kepada ahli zakat.
6. Barang Tambang (Makdin)

)و( اﻟﻨﻮع اﻟﺴﺎدس )اﳌﻌﺪن( وﻫﻮ ﻣﻜﺎن ﺧﻠﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻪ ذﻫﺒﺎً أو ﻓﻀﺔ ﻣﻮات أو ﻣﻠﻚ
ًﻟﻪ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺮج ذﻟﻚ رﺑﻊ ﻋﺸﺮﻩ ﺣﺎﻻً إن ﺑﻠﻎ ﻧﺼﺎﺑﺎ
Jenis harta yang keenam yang wajib dizakati adalah harta
makdin (barang tambang). Pengertian makdin adalah tempat yang
Allah menciptakan emas dan perak di dalamnya, baik tempat tersebut
adalah bumi mati atau bumi yang ada pemiliknya.
Orang yang mengeluarkan barang tambang (emas/perak)
wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%-nya seketika itu, dengan
catatan apabila barang tambang yang dikeluarkannya itu telah
mencapai nisob.

ﻓﻴﻀﻢ ﺑﻌﺾ اﳌﺨﺮج إﱃ ﺑﻌﺾ إن اﲢﺪ ﻣﻌﺪن ﻋﺮﻓﺎً ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻣﻜﺎن واﺣﺪ وإن ﻛﺎﻧﺖ
 وﻻ ﻳﻀﺮ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻌﺬر ﻛﺈﺻﻼح آﻟﺔ وﻣﺮض وإن ﻃﺎل،ﺣﻔﺮة ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﺘﺎﺑﻊ ﻋﻤﻞ
ًاﻟﺰﻣﺎن ﻋﺮﻓﺎ
Sebagian barang tambang emas/perak harus digabungkan
dengan sebagiannya yang lain (agar mencapai nisob), dengan syarat;
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tempat penambangannya berada dalam satu lokasi menurut
‘urf-nya, meskipun lubang-lubang untuk menambang ada
banyak,
proses penambangannya dilakukan secara terus-menerus.

Apabila proses penambangan berhenti karena ada
alasan/udzur, seperti; memperbaiki alat penambangan, sakit;
meskipun berhenti dalam waktu yang lama menurut ‘urf-nya, maka
sebagian barang tambang emas/perak tetap digabungkan dengan
sebagiannya yang lain.

ﻓﺈن اﺧﺘﻠﻒ اﳌﻌﺪن أو ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼ ﻋﺬر ﻓﻼ ﻳﻀﻢ أول ﻟﺜﺎن ﰲ إﻛﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب وإن
ﻗﺼﺮ اﻟﺰﻣﻦ وﻳﻀﻢ ﺛﺎﻧﻴﺎً ﳌﺎ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺴﻪ أو ﻣﻦ ﻋﺮض ﲡﺎرة ﻳﻘﻮم ﺑﻪ وﻟﻮ ﻣﻦ ﻏﲑ
ً ﻓﺈن ﻛﻤﻞ ﺑﻪ اﻟﻨﺼﺎب زﻛﻰ اﻟﺜﺎﱐ ﻻ إن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻣﻠﻜﻪ ﻏﺎﺋﺒﺎ،اﳌﻌﺪن ﻛﺈرث ﰲ إﻛﻤﺎﻟﻪ
ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻣﻪ زﻛﺎﺗﻪ ﺣﱴ ﻳﻌﻠﻢ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ اﻟﻠﺰوم ﻓﻠﻮ اﺳﺘﺨﺮج ﻣﻦ اﳌﻌﺪن ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ
 وﲡﺐ ﰲ اﳌﺜﻘﺎل ﻛﻤﺎ ﲡﺐ ﻓﻴﻪ،ﻣﺜﻘﺎﻻً ﺑﺎﻷول وﻣﺜﻘﺎﻻً ﺑﺎﻟﺜﺎﱐ ﻓﻼ زﻛﺎة ﰲ اﻟﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ
ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺎﻟﻜﺎً ﻟﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻌﺪن
Apabila tempat penambangan berbeda-beda lokasinya atau
proses penambangan berhenti tanpa ada alasan/udzur maka sebagian
hasil barang tambang emas/perak (yang pertama) tidak boleh
digabungkan dengan hasil sebagiannya yang lain (yang kedua) untuk
menggenapkan nisob meskipun prosesnya tersebut berhenti selama
waktu yang sebentar.
Ketika hasil tambang pertama tidak digabungkan dengan
hasil tambang kedua, maka untuk menggenapkan nisob, hasil
tambang kedua digabungkan dengan jenis harta emas (jika hasil
tambangnya berupa emas) atau harta perak (jika hasil tambangnya
berupa perak) yang sebelumnya telah dimiliki atau digabungkan
dengan harta tijaroh yang dinilai harganya (dengan emas jika barang
tambangnya berupa emas dan dengan perak jika barang tambangnya
berupa perak) meskipun harta yang telah dimiliki tersebut tidak
berasal dari hasil pertambangan, seperti; harta yang telah dimiliki
sebab warisan. Apabila setelah digabungkan ternyata mencapai
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nisob, maka barang tambang (baik emas atau perak) wajib
dikeluarkan zakatnya.
Berbeda dengan masalah apabila harta yang telah dimiliki itu
tidak ada di tangan, artinya, hilang atau tidak diketahui
keberadaannya, maka tidak diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil
tambang yang kedua sampai benar-benar diketahui ada dan
selamatnya harta yang tidak ada di tangan tersebut.
Dapat dicontohkan; apabila seseorang menghasilkan barang
tambang sebesar 19 mitsqol pada penambangan pertama dan
menghasilkannya sebesar 1 mitsqol pada penambangan kedua
(sedangkan antara keduanya tidak boleh digabungkan) maka 19
mitsqol tersebut tidak wajib dizakati dan 1 mistqol wajib dizakati
(dengan menggabungkannya dengan harta-harta yang telah dimiliki
sebelumnya, baik berupa harta yang sejenis, yaitu emas/perak, atau
harta tijaroh yang telah dinilai harga dengannya, seperti yang telah
disebutkan), sebagaimana diwajibkan mengeluarkan zakat pada hasil
tambang 1 mitsqol dalam kondisi dimana seseorang pada saat itu
telah memiliki 19 mitsqol bukan hasil dari pertambangan.
G. Zakat Fitrah

)ﻓﺮع( ﲡﺐ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﺑﺈدراك وﻗﺖ ﲤﺎم اﻟﻐﺮوب ﻣﻦ آﺧﺮ ﻳﻮم ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﻣﻊ إدراك
ﺟﺰء ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن أﻳﻀﺎً ﻛﻤﻦ ﻣﺎت ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺮوب أو ﻣﻌﻪ دون ﻣﻦ وﻟﺪ ﺑﻌﺪﻩ أو ﻣﻌﻪ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺮ وﻋﺒﺪ ﺻﻐﲑ وﻛﺒﲑ ذﻛﺮ وﻏﲑﻩ إﻻ ﲬﺴﺔ
اﻷول ﻣﻦ ﻻ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻦ ﻣﺴﻜﻦ وﺧﺎدم ﳛﺘﺎﺟﻬﻤﺎ وﻣﻠﺒﺲ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ وﻋﻦ ﻗﻮت ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ
ﻧﻔﻘﺘﻪ وﻟﻮ ﺣﻴﻮاﻧﺎً ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ وﻳﻮﻣﻪ ﻣﺎ ﳜﺮﺟﻪ ﰲ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ واﳌﺮاد ﲝﺎﺟﺔ اﳋﺎدم أن ﳛﺘﺎﺟﻪ
ﳋﺪﻣﺘﻪ ﳌﺮض أو ﻛﱪ أو ﺿﺨﺎﻣﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻧﻔﺴﻪ وﻣﻨﺼﺐ ﻳﺄﰉ أن ﳜﺪم ﻧﻔﺴﻪ أو
ﳋﺪﻣﺔ ﳑﻮﻧﻪ ﻻ ﻟﻌﻤﻠﻪ ﰲ أرﺿﻪ وﻣﺎﺷﻴﺘﻪ واﳌﻨﺼﺐ وزن ﻣﺴﺠﺪ أي ﻋﻠﻮ ورﻓﻌﺔ وﻛﺎﻟﻘﻮت
 وﻛﺬا ﻣﺎ اﻋﺘﻴﺪ ﻣﻦ ﳓﻮ ﲰﻚ،دﺳﺖ ﺛﻮب أو ﺑﺪﻟﻪ اﻟﺬي ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﻟﱰددﻩ ﰲ ﺣﻮاﺋﺠﻪ
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وﻛﻌﻚ وﻫﻮ ﻣﻦ اﳋﺒﺰ اﻟﻴﺎﺑﺲ وﻧﻘﻞ ﺑﻀﻢ اﻟﻨﻮن وﻫﻮ ﳎﻤﻮع اﻟﺜﻤﺮات وﻏﲑ ذﻟﻚ وﺧﺮج
ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪﻳﻦ وﻟﻮ ﻵدﻣﻲ ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﻓﻀﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ
(Cabang)
Zakat fitrah diwajibkan atas setiap orang merdeka, budak,
anak kecil, dewasa (tua), laki-laki, dan perempuan sebab;



mendapati waktu terbenamnya matahari secara sempurna di
akhir hari dari bulan Ramadhan
mendapati sedikit waktu dari bulan Ramadhan sebelum
terbenamnya matahari,

Oleh karena itu, orang yang mati setelah terbenam matahari atau
mati bersamaan dengan terbenamnya wajib dikeluarkan zakat
fitrahnya. Berbeda dengan anak yang dilahirkan setelah terbenam
matahari atau bersamaan dengan terbenamnya, maka tidak wajib
dikeluarkan zakat fitrahnya.
Orang-orang yang tidak diwajibkan mengeluarkan zakat
fitrah ada 5, yaitu;
a. orang yang tidak memiliki harta lebihan dari rumah dan
pembantu yang masing-masing dibutuhkan, pakaian yang
layak baginya, dan makanan pokok untuk mereka yang wajib
dinafkahinya meskipun berupa hewan, pada malam hari raya
Idul Fitri dan siangnya. Yang dimaksud dengan pembantu
yang dibutuhkannya adalah sekiranya ia membutuhkan
pembantu tersebut untuk melayaninya sebab sakit, usia tua,
gemuk tubuh yang menyebabkannya tidak bisa menjalankan
aktifitas sendiri, atau mansob (ﺼﺐ
ِ ْ ) َﻣﻨatau derajat sosial yang
membuatnya enggan/gengsi menjalankan aktifitas sendiri,
atau untuk melayani mereka yang wajib dibiayainya (seperti;
istri, anak, dll), bukan untuk bekerja mengurus sawahnya
dan binatang ternaknya. Lafadz (ﺼﺐ
ِ ْ ) َﻣﻨsama wazan-nya
dengan lafadz () َﻣ ْﺴ ِﺠﺪ, yakni berarti luhur dan tinggi.
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Begitu juga, zakat fitrah tidak wajib atas orang yang tidak
memiliki harta lebihan dari pakaian rangkap atau
cadangannya yang layak baginya untuk digunakan
menjalankan aktifitas-aktifitasnya. Selain itu, tidak
diwajibkan zakat fitrah atasnya yang tidak memiliki harta
lebihan dari makanan yang biasa dikonsumsi, seperti; ikan
dan kue-kue kering.
(Maksud harta lebihan disini adalah bahwa harta yang
dikeluarkan untuk zakat fitrah itu lebih dari semua yang
telah disebutkan).
Mengecualikan dengan kriteria di atas adalah hutang,
meskipun kepada anak Adam, artinya, kewajiban zakat fitrah
tidak mensyaratkan kalau harta seseorang yang dikeluarkan
untuk fitrah harus lebih dari hutangnya itu. Ini adalah
ketetapan menurut pendapat mu’tamad.

واﻟﺜﺎﱐ اﻣﺮأة ﻏﻨﻴﺔ ﳍﺎ زوج ﻣﻌﺴﺮ وﻫﻲ ﰲ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻓﻼ ﺗﻠﺰﻣﻬﺎ ﻓﻄﺮ ﺎ ﻟﻜﻦ ﻳﺴﻦ ﳍﺎ أن
 وﻛﺬا ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻘﻄﺖ ﻓﻄﺮﺗﻪ ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻐﲑ ﻟﻪ ﻳﺴﻦ ﻟﻪ أن ﳜﺮج ﻋﻦ،ﲣﺮﺟﻬﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ
،ﻧﻔﺴﻪ إن ﱂ ﳜﺮﺟﻬﺎ اﳌﺘﺤﻤﻞ وﻣﻦ اﳌﻌﺴﺮ اﻟﺮﻗﻴﻖ ﻓﻼ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻪ زﻛﺎة زوﺟﺘﻪ وﻟﻮ ﺣﺮة
 وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺰوج ﺣﻨﻔﻴﺎً ﻳﺮى،وﺧﺮج ﺑﻔﻄﺮ ﺎ ﻓﻄﺮة ﻏﲑﻫﺎ ﻛﺄﻣﺘﻬﺎ وأوﻻدﻫﺎ وواﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺘﻠﺰﻣﻬﺎ
وﺟﻮب ﻓﻄﺮ ﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻫﻲ ﺷﺎﻓﻌﻴﺔ ﺗﺮى اﻟﻮﺟﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻓﻼ وﺟﻮب ﻋﻠﻰ واﺣﺪ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻌﺪم اﻋﺘﻘﺎد ﻛﻞ أ ﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﲞﻼف ﻋﻜﺴﻪ ﻓﺈ ﺎ ﲡﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﻷن ﻛﻼًّ ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺮى اﻟﻮﺟﻮب ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوج ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻤﻞ وﻫﻲ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻘﻼل أﻣﺎ
إذا ﱂ ﺗﻜﻦ اﳌﺮأة ﰲ ﻃﺎﻋﺘﻪ ﺑﺄن ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺷﺰة ﻓﺈ ﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ وﻣﺜﻠﻬﺎ ﺻﻐﲑة ﻻ ﺗﻄﻴﻖ
اﻟﻮطء ﻓﻼ ﲡﺐ ﻓﻄﺮ ﺎ ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ وأﻣﺎ اﻷﻣﺔ اﳌﺰوﺟﺔ اﻟﱵ زوﺟﻬﺎ ﻣﻌﺴﺮ ﻓﺈن ﻓﻄﺮ ﺎ
 ﲞﻼف ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﺳﺮاً ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻄﺮ ﺎ وﻟﻮ زوج،ﺗﻠﺰﻣﻬﺎ وﻳﺴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺳﻴﺪﻫﺎ
ًأﻣﺘﻪ ﺑﻌﺒﺪﻩ ﻟﺰﻣﻪ ﻓﻄﺮ ﻤﺎ ﻗﻄﻌﺎ
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b. Istri kaya yang memiliki suami melarat dan istri tersebut taat
kepadanya. Oleh karena itu, istri kaya tersebut tidak
diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah, tetapi ia disunahkan
mengeluarkannya dari dirinya sendiri. Begitu juga, setiap
orang yang zakat fitrahnya ditanggung oleh orang lain
disunahkan mengeluarkan zakat fitrah sendiri jika memang
orang lain yang menanggungnya itu belum mengeluarkan
zakat fitrah dari dirinya.
Termasuk yang melarat adalah budak, sehingga ia tidak
diwajibkan atasnya mengeluarkan zakat fitrah dari istrinya,
meskipun istrinya itu perempuan merdeka.
Berbeda dengan amat istri, anak-anak istri, dan kedua orang
tua istri, maka wajib atas suami melarat mengeluarkan zakat
fitrah dari mereka.
Apabila suami melarat itu bermadzhab Hanafiah yang
mengetahui bahwa zakat fitrah diwajibkan atas istrinya,
sedangkan istrinya sendiri bermadzhab Syafiiah yang
mengetahui bahwa zakat fitrah tidak diwajibkan atasnya,
melainkan atas suaminya, maka masing-masing dari mereka
tidak berkewajiban zakat fitrah karena masing-masing dari
mereka tidak meyakini kewajiban zakat fitrahnya sendirisendiri. Berbeda dengan sebaliknya, artinya, suami yang
melarat bermadzhab Syafiiah dan istrinya bermadzhab
Hanafiah, maka zakat fitrah diwajibkan atas suami karena
mereka sama-sama tahu bahwa masing-masing zakat fitrah
mereka diwajibkan atas suami dengan bentuk kewajiban
menanggung jika dari sudut Syafiiah dan kewajiban sendiri
jika dari sudut Hanafiah.
Adapun istri kaya yang memiliki suami melarat dan istri
kaya tersebut tidak taat kepadanya sekiranya ia adalah istri
yang nusyuz maka zakat fitrah diwajibkan atas istri kaya
tersebut.
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Begitu juga, istri yang masih kecil yang belum kuat dijimak
maka zakat fitrahnya tidak diwajibkan atas suaminya.
Adapun amat yang dinikahkah (amat muzawwajah) yang
mana suaminya adalah orang yang melarat maka zakat
fitrahnya diwajibkan atas amat itu sendiri dan tuannya
menanggung mengeluarkan zakat fitrahnya itu. Sebaliknya,
apabila suami amat muzawwajah itu orang yang mampu
maka ia berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah istrinya.
Apabila tuan menikahkan amatnya dengan budaknya sendiri
maka jelas sudah bahwa tuan tersebut diwajibkan
mengeluarkan zakat fitrah mereka berdua.

واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻼ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻩ ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ﲞﻼف
اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﺎﺳﺪة ﺣﻴﺚ ﲡﺐ ﻓﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻩ وإن ﱂ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ
c. Budak mukatab dengan akad kitabah yang sah. Oleh karena
itu, zakat fitrah tidak diwajibkan atasnya dan juga atas
tuannya karena status mukatab tersebut telah menyendiri
(dari tanggungan tuannya). Berbeda dengan budak mukatab
dengan akad kitabah yang fasid, maka zakat fitrahnya
diwajibkan atas tuannya meskipun tuannya tersebut tidak
diwajibkan untuk menafkahinya.

واﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻌﺒﺪ ﰲ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل
d. Budak yang termasuk harta baitul mal.

واﳋﺎﻣﺲ اﻟﻌﺒﺪ اﳌﻮﻗﻮف وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲔ ﻛﻤﺪرﺳﺔ ورﺑﺎط ورﺟﻞ واﻟﻘﻦ اﳌﻤﻠﻮك ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ
e. Budak yang diwakafkan, meksipun kepada pihak tertentu
(mu’ayyan) seperti; madrasah, pondokan, seseorang tertentu,
dan budak yang dimiliki oleh masjid.
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ﻓﻼ ﺗﻠﺰم ﻓﻄﺮة ﻫﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﻢ ﻟﻀﻌﻒ ﻣﻠﻚ اﳌﻜﺎﺗﺐ وﺳﻴﺪﻩ ﻣﻨﻪ
ﻛﺎﻷﺟﻨﱯ وﻟﻴﺲ ﻟﻸﺧﲑﻳﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻌﲔ ﻳﻠﺰم ﺎ
Oleh karena itu, zakat fitrah tidak diwajibkan atas 3 orang,
yaitu budak mukatab, budak yang menjadi harta baitul mal, dan
budak yang diwakafkan dan dimiliki oleh masjid. Begitu juga, tidak
wajib atas orang lain mengeluarkan zakat fitrah dari mereka. Adapun
dalam budak mukatab, alasan ketidak wajibannya adalah karena
lemahnya status kepemilikan yang dimiliki oleh budak mukatab itu
sendiri dan tuannya. Sedangkan dalam budak baitul mal dan wakaf,
alasan ketidak wajibannya adalah karena tidak ada pemilik tertentu
yang memiliki mereka dan yang wajib mengeluarkan zakat fitrah
mereka.
Besar Zakat Fitrah

وواﺟﺐ اﻟﻔﻄﺮة ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﺻﺎع ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮت ﺑﻠﺪ اﳌﺆدى ﻋﻨﻪ وإن ﻛﺎن اﳌﺆدي ﺑﻐﲑﻫﺎ
ﻣﻦ ﺟﻨﺲ واﺣﺪ ﻓﻼ ﻳﺒﻌﺾ اﻟﺼﺎع ﻋﻦ واﺣﺪ ﻓﺈن أﻋﻄﻰ اﳌﺰﻛﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻗﻮت
ًاﻟﺒﻠﺪ ﺟﺎز ﻷﻧﻪ زاد ﺧﲑا
Masing-masing individu wajib mengeluarkan zakat fitrah
sebesar 1 shok yang berupa makanan pokok dari wilayah yang
ditempati oleh muadda ‘anhu (pihak yang zakat fitrahnya
dikeluarkan darinya) meskipun muaddi (pihak yang mengeluarkan
zakat fitrah) tidak berada di tempat tersebut dengan syarat makanan
pokoknya masih sejenis. Dengan demikian, besar 1 shok tersebut
tidak boleh dibagi-bagi, artinya, per individu harus mengeluarkan 1
shok. Apabila orang yang berzakat fitrah mengeluarkan makanan
pokok yang lebih bagus kualitasnya daripada makanan pokok di
tempatnya itu sendiri maka hukumnya boleh karena ia hanya
menambahkan kebaikan.
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وﻻ ﳚﺰىء أﻗﻞ ﻣﻦ ﺻﺎع إﻻ ﳌﻦ ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻜﺎﺗﺐ وﻟﺮﻗﻴﻖ ﻣﺸﱰك ﺑﲔ ﻣﻮﺳﺮ وﻣﻌﺴﺮ وﳌﻦ ﱂ
ﳚﺪ إﻻ ﺑﻌﺾ ﺻﺎع ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﺘﻤﻮﻻً ﻓﻴﺠﺰىء ﻛﻼًّ ﻣﻨﻬﻢ أﻗﻞ ﻣﻦ
ﺻﺎع ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﳑﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻟﺰوم اﻟﺰﻛﺎة
Zakat fitrah belum dianggap cukup jika yang dikeluarkan
lebih sedikit daripada 1 shok, kecuali;




budak yang sebagian tubuhnya berstatus mukatab,
budak yang dimiliki oleh 2 pihak dimana yang satu pihak
adalah orang mampu dan satunya adalah orang melarat
orang yang tidak mendapati makanan pokok kecuali hanya
sebagian yang terbatas dan kurang dari 1 shok dengan syarat
sebagian tersebut dapat dinilai harganya dengan uang
(mutamawwal),

Dengan demikian, orang-orang yang dikecualikan di atas
hanya wajib mengeluarkan zakat fitrah sebesar kurang dari 1 shok
yang ia punya.

وﻣﻦ ﻟﺰﻣﻪ ﻓﻄﺮة ﻧﻔﺴﻪ ﻟﺰﻣﻪ ﻓﻄﺮة ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﲟﻠﻚ أو ﻗﺮاﺑﺔ أو ﻧﻜﺎح إﻻ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ
ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻛﺎﻓﺮاً أو ﻳﻜﻮن زوﺟﺔ أﺑﻴﻪ أو ﻣﺴﺘﻮﻟﺪة أﺑﻴﻪ ﺣﻴﺚ ﻟﺰم اﻟﻮﻟﺪ ﻧﻔﻘﺘﻬﻤﺎ ﻓﻼ ﺗﻠﺰﻣﻪ
ﻓﻄﺮ ﻤﺎ وإن ﻟﺰﻣﺘﻪ ﻧﻔﻘﺘﻬﻤﺎ ﻷن اﻷﺻﻞ ﰲ اﻟﻔﻄﺮة واﻟﻨﻔﻘﺔ اﻷب وﻫﻮ ﻣﻌﺴﺮ واﻟﻔﻄﺮة ﻻ
ﺗﻠﺰم اﳌﻌﺴﺮ ﲞﻼف اﻟﻨﻔﻘﺔ ﻓﻴﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻮﻟﺪ وﻷن ﻋﺪم اﻟﻔﻄﺮة ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺰوﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺦ
ﲞﻼف ﻋﺪم اﻟﻨﻔﻘﺔ
Barang siapa wajib mengeluarkan zakat fitrah dari dirinya
sendiri maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah dari orang-orang
yang ia wajib menafkahi mereka, sebab kepemilikan (budak), kerabat
(orang tua dll), atau nikah (istri), kecuali;



orang yang ia wajib menafkahinya itu adalah orang kafir
istri bapaknya dan mustaulidah bapaknya sekiranya ia yang
sebagai anak wajib menafkahi istri bapaknya dan
mustaulidah-nya tersebut. Oleh karena itu, anak tidak wajib
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mengeluarkan zakat fitrah mereka berdua meskipun anak
wajib menafkahi mereka; karena pada asalnya yang wajib
mengeluarkan zakat fitrah dan menafkahi adalah bapak,
sedangkan bapak sendiri dalam kondisi melarat dan zakat
fitrah tidak diwajibkan atas orang yang melarat, berbeda
dengan nafkah, maka anak-lah yang menanggungnya; dan
karena tidak mengeluarkan zakat fitrah dari istri tidak
memberikan pilihan pada istri untuk menfaskh pernikahan,
berbeda dengan tidak mengeluarkan nafkah untuk istri, maka
memberikan pilihan padanya untuk menfaskh pernikahan.

أﻣﺎ ﻣﻦ ﻻ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻓﻄﺮة ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻼ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻓﻄﺮة ﻣﻦ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﻧﻔﻘﺘﻪ ﻧﻌﻢ ﻳﻠﺰم اﻟﻜﺎﻓﺮ
ﻓﻄﺮة رﻗﻴﻘﻪ وﻗﺮﻳﺒﻪ وزوﺟﺘﻪ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﲡﺐ اﺑﺘﺪاء ﻋﻠﻰ اﳌﺆدي ﻋﻨﻪ ﰒ
ﻳﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻋﻨﻪ اﳌﺆدي وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮ وﻫﻲ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻟﻠﺘﻘﺮب
Adapun orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah
dari dirinya sendiri, seperti; orang kafir, maka ia tidak wajib
mengeluarkan zakat fitrah dari orang-orang yang wajib ia nafkahi.
Akan tetapi, orang kafir wajib mengeluarkan zakat fitrah dari
budaknya, kerabatnya, dan istrinya yang semuanya adalah muslim;
karena didasarkan pada alasan bahwa zakat fitrah pada awalnya
memang diwajibkan atas mereka selaku sebagai muadda ‘anhu,
kemudian ditanggung oleh muaddi (dalam hal ini adalah orang kafir
itu). Ketika orang kafir wajib mengeluarkan zakat fitrah mereka,
maka ia wajib berniat dimana niat disini berfungsi untuk tamyiz atau
membedakan, bukan untuk taqorrub atau beribadah.

)ﺗﺘﻤﺔ( وﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻳﺴﺎرﻩ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﺼﻴﻌﺎن دون ﺑﻌﺾ ﺗﻘﺪﱘ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺰوﺟﺘﻪ ﻓﺨﺎدﻣﻬﺎ
،ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺔ إن ﻛﺎن دون اﳋﺎدم ﺑﺎﻷﺟﺮة ﻓﻮﻟﺪﻩ اﻟﺼﻐﲑ ﻓﺄﺑﻴﻪ ﻓﺄﻣﻪ ﻓﻮﻟﺪﻩ اﻟﻜﺒﲑ اﶈﺘﺎج ﻓﺮﻗﻴﻘﻪ
وإﳕﺎ ﻗﺪم اﻷب ﻋﻠﻰ اﻷم ﻫﻮ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻷن اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ واﻷم أﺣﻮج
 ﻓﺈن اﺳﺘﻮى ﲨﺎﻋﺔ ﰲ،واﻟﻔﻄﺮة ﻟﻠﺸﺮف واﻷب أﺷﺮف ﻷﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮب إﻟﻴﻪ وﻳﺸﺮف ﺑﺸﺮﻓﻪ
درﺟﺔ ﻛﺰوﺟﺎت وﺑﻨﲔ ﲣﲑ ﻓﻴﺨﺮج ﻋﻤﻦ ﺷﺎء ﻣﻨﻬﻢ
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(TATIMMAH)
Ketika seseorang hanya mampu memiliki beberapa shok
makanan pokok dan tidak memiliki beberapa yang lain maka secara
urut ia wajib mendahulukan zakat fitrah dari;









dirinya sendiri
istrinya
budak istrinya yang wajib dinafkahi jika memang nafkah
budak tersebut lebih rendah daripada upah yang dikeluarkan
untuk menyewa budak,
anaknya yang kecil
bapaknya
ibunya
anaknya yang sudah besar yang masih membutuhkan
(artinya belum bisa menghidupi dirinya sendiri), kemudian
budaknya sendiri.

Adapun bapak lebih didahulukan daripada ibu dalam zakat fitrah dan
ibu lebih didahulukan daripada bapak dalam nafkah adalah karena
nafkah diadakan sebab kebutuhan dan ibu adalah yang lebih
membutuhkan, sedangkan zakat fitrah diadakan sebab kemuliaan dan
bapak adalah yang lebih mulia karena anak itu dinasabkan kepada
bapak dan anak bisa mulia sebab kemuliaan bapaknya.
Apabila ia hanya memiliki beberapa shok saja, seperti yang
telah disebutkan, sedangkan orang-orang yang wajib dikeluarkan
zakat fitrah olehnya menduduki derajat atau kedudukan yang sama,
misalnya; orang-orang tersebut terdiri dari beberapa istri, atau terdiri
dari beberapa anak, maka ia diperkenankan memilih antara istri mana
dan anak mana yang zakat fitrahnya hendak dikeluarkan olehnya.
H. Waktu Pelaksanakan Zakat

)ﺗﻨﺒﻴﻬﺎت( وأوﻗﺎت وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة أرﺑﻌﺔ اﻷول وﻗﺖ إﺧﺮاج اﳌﻘﺼﻮد وﺗﺼﻔﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﺎز
ًّواﳌﻌﺪن وأﻣﺎ وﻗﺖ وﺟﻮب إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻓﻌﻘﺐ ذﻟﻚ واﻟﺜﺎﱐ ﺑﺪو اﻟﺼﻼح واﺷﺘﺪاد اﳊﺐ ﻛﻼ
أو ﺑﻌﻀﺎً ﰲ اﳌﺴﺘﻨﺒﺖ وأﻣﺎ وﻗﺖ وﺟﻮب إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺑﻌﺪ اﳉﻔﺎف واﻟﺘﻨﻘﻴﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚ
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واﻟﺜﺎﻟﺚ اﳊﻮل ﰲ اﻟﻨﺎض واﻟﻨﻌﻢ واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺮاﺑﻊ أول ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻌﻴﺪ ﰲ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻗﺎل
اﻟﺒﺎﺟﻮري وﳚﻮز إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﰲ أول رﻣﻀﺎن وﻳﺴﻦ أن ﲣﺮج ﻗﺒﻞ ﺻﻼة اﻟﻌﻴﺪ ﻟﻼﺗﺒﺎع إن
ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺼﻼة أول اﻟﻨﻬﺎر ﻓﺈن أﺧﺮت اﺳﺘﺤﺐ اﻷداء أول اﻟﻨﻬﺎر وﻳﻜﺮﻩ ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ إﱃ آﺧﺮ
ﻳﻮم اﻟﻌﻴﺪ وﳛﺮم ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﺑﻼ ﻋﺬر ﻛﻐﻴﺒﺔ ﻣﺎﻟﻪ أو اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻻ ﻛﺎﻧﺘﻈﺎر ﳓﻮ ﻗﺮﻳﺐ
ﻛﺠﺎر وﺻﺎﱀ ﻓﻼ ﳚﻮز ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ ﻋﻨﻪ ﻟﺬﻟﻚ ﲞﻼف زﻛﺎة اﳌﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز ﺗﺄﺧﲑﻫﺎ ﻟﻪ إن ﱂ
ﻳﺸﺘﺪ ﺿﺮر اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ اﻩ
(TANBIHAT)
Waktu-waktu wajib zakat ada 4 (empat), yaitu:
1) Waktu mengeluarkan isi dan membersihkannya dari harta
rikaz dan makdin (barang tambang). Adapun waktu
kewajiban mengeluarkan zakatnya adalah setelah
dikeluarkan dan dibersihkan tersebut.
2) Terlihatnya kematangan dan kerasnya biji-biji tanaman, baik
telah matang atau keras semuanya atau baru sebagian. Ini
adalah dalam harta berupa tumbuhan. Waktu kewajiban
mengeluarkan zakatnya adalah setelah tumbuhan tersebut
kering, dibersihkan, dan lain-lain.
3) Haul (setahun) dalam harta emas dan perak, binatangbinatang na’am, dan tijaroh (dagangan).
4) Awal malam hari raya Idul Fitri dalam zakat fitrah. Bajuri
berkata, “Diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah di awal
bulan Ramadhan. Disunahkan mengeluarkannya sebelum
sholat Id karena ittibak jika memang sholat Id tersebut
dilakukan di awal hari. Akan tetapi, apabila pelaksanakan
sholat Id diakhirkan maka disunahkan menunaikan zakat
fitrah di awal hari. Dimakruhkan mengakhirkan pengeluaran
zakat fitrah sampai akhir hari raya Idul Fitri. Dan
diharamkan mengakhirkan berzakat fitrah hingga telah
terlewat hari raya Idul Fitri jika mengakhirkannya tersebut
tidak didasari oleh udzur, seperti; harta zakat fitrah tidak ada
di tangan atau para mustahik zakat belum ditemukan.
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Apabila udzur yang berupa semisal; menunggu kerabat,
tetangga, orang sholih, maka tidak diperbolehkan
mengakhirkan zakat fitrah hingga terlewat hari raya Idul Fitri
sebab udzur tersebut. Berbeda dengan zakat mal (harta),
maka diperbolehkan mengakhirkannya jika memang tidak
menyebabkan dampat negatif terhadap para hadirin (para
mustahik zakat). “

ﻗﺎل ﰲ اﳌﻨﻬﺞ وﺷﺮﺣﻪ أداء زﻛﺎة اﳌﺎل ﳚﺐ ﻓﻮراً إذا ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷداء ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻮاﺟﺒﺎت
وﳛﺼﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﲝﻀﻮر ﻣﺎل ﻏﺎﺋﺐ ﺳﺎﺋﺮ أو ﻗﺎر ﻋﺴﺮ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻪ أو ﻣﺎل ﻣﻐﺼﻮب أو
ﳎﺤﻮد )ﳏﺠﻮر( أو دﻳﻦ ﻣﺆﺟﻞ أو ﺣﺎل ﺗﻌﺬر أﺧﺬﻩ وﲝﻀﻮر آﺧﺬ ﻟﻠﺰﻛﺎة ﻣﻦ إﻣﺎم أو
ﺳﺎع أو ﻣﺴﺘﺤﻖ وﲜﻔﺎف اﻟﺜﻤﺮ وﺗﻨﻘﻴﺔ اﳊﺐ وﺗﱪ وﻣﻌﺪن وﺧﻠﻮ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻬﻢ دﻳﲏ أو
دﻧﻴﻮي ﻛﺼﻼة وأﻛﻞ وﺑﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻏﺎﺋﺐ ﻗﺎر ﺑﺄن ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻪ أو ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻔﺎء دﻳﻦ
 وأﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﲔ، وﺑﺰوال ﺣﺠﺮ ﻓﻠﺲ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺬﻣﺔ،ﺣﺎل
ﻓﻴﺨﺮﺟﻬﺎ ﺣﺎﻻً وﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ زوال اﳊﺠﺮ وﳚﺐ أداؤﻩ ﻓﻮراً أﻳﻀﺎً إذا ﺗﻘﺮرت أﺟﺮة
ﻗﺒﻀﺖ ﻻﺻﺪاق ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﺗﻘﺮرﻩ ﺑﺘﺸﻄﲑ أو ﻣﻮت أو وطء ﻓﺈن أﺧﺮ أداءﻫﺎ ﺑﻌﺪ
اﻟﺘﻤﻜﻦ وﺗﻠﻒ اﳌﺎل ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺄن ﻳﺆدي ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﺆدﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻠﻒ ﻟﺘﻘﺼﲑﻩ
 وإن ﺗﻠﻒ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻓﻼ ﺿﻤﺎن ﻻﻧﺘﻔﺎء ﺗﻘﺼﲑﻩ ﲞﻼف ﻣﺎ،ﲝﺒﺲ اﳊﻖ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﻪ
ﻟﻮ أﺗﻠﻔﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﺘﻘﺼﲑﻩ ﺑﺈﺗﻼﻓﻪ
Disebutkan di dalam kitab al-Minhaj dan Syarah-nya,
“Menunaikan zakat mal wajib dengan segera ketika memang
memungkinkan menunaikannya, sebagaimana ibadah-ibadah wajib
lain yang juga harus dilaksanakan segera. Keadaan memungkinkan
tersebut dihasilkan dengan misalnya;




kembalinya harta bergerak yang tidak ada di tangan
sebelumnya atau mudahnya mendatangi harta tak bergerak
yang sebelumnya sulit untuk didatangi,
kembalinya harta yang sebelumnya digosob,
hilangnya sifat mahjur,
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terlunasinya hutang yang ditangguhkan atau yang jatuh
tempo yang sebelumnya sulit untuk diambil (ditagih),
hadirnya para pengambil zakat (akhidz az-zakat), yaitu
imam, penyalur, atau mustahik zakat sendiri,
keringnya buah-buahan,
bersihnya biji-bijian (dari kulit), emas batangan, dan barang
tambang,
pemilik harta zakat tidak sedang direpotkan oleh urusan
agama atau dunia, seperti; sholat dan makan,
mampu memperoleh kembali harta (zakat) yang tak bergerak
sekiranya mudah untuk mendatanginya,
mampu melunasi hutang yang telah jatuh tempo,
hilangnya sifat mahjur bi falas jika memang zakatnya
berhubungan dengan dzimmah atau tanggungan, sedangkan
apabila zakatnya berhubungan dengan ain (dzar harta itu
sendiri) maka wajib dikeluarkan zakatnya seketika itu dan
tidak perlu menunggu hilangnya sifat mahjur-nya,

Begitu juga, wajib segera mengeluarkan zakat mal ketika
upah yang ditetapkan telah diterima, bukan mahar, sehingga tidak
disyaratkan ditetapkannya mahar dengan dibagi separuh, atau sebab
kematian, atau jimak. Apabila seseorang mengakhirkan
mengeluarkan zakat, padahal keadaan saat itu sudah
memungkinkannya, kemudian harta zakat rusak semua atau
sebagian, maka ia wajib menanggung kerusakan tersebut, sekiranya
ia mengeluarkan harta yang seharusnya dikeluarkan sebelum rusak,
sebab ia telah ceroboh dengan menahan hak dari mustahik zakatnya.
Sebaliknya, apabila harta zakat rusak sebelum keadaan pada
saat itu memungkinkannya mengeluarkan zakat, maka tidak ada
kewajiban menanggung kerusakannya, sebab tidak ada faktor
kecerobohan. Berbeda juga dengan masalah apabila keadaan belum
memungkinkan seseorang untuk mengeluarkan zakat, tetapi ia
merusakkan harta zakat, maka ia tetap wajib menanggung kerusakan
itu sebab kecerobohannya dengan merusakkannya.”
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ﻗﺎل إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﳌﻘﺮي ﰲ روض اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﰲ ﺷﺮﺣﻪ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺄﺳﲎ
اﳌﻄﺎﻟﺐ ﻓﺮع وإن ﺗﻠﻔﺖ اﻟﺜﻤﺮة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷداء ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻘﺼﲑ ﺑﺂﻓﺔ ﲰﺎوﻳﺔ أو
ﻏﲑﻫﺎ ﻛﺴﺮﻗﺔ ﻗﺒﻞ ﺟﻔﺎﻓﻬﺎ أو ﺑﻌﺪﻩ ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺗﻠﻔﺖ اﳌﺎﺷﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
اﻷداء ﻓﺈذا ﺑﻘﻲ ﻣﻨﻬﺎ دون اﻟﻨﺼﺎب أﺧﺮج ﺣﺼﺘﻪ أي ﻗﺴﻤﻪ ﻷن اﻟﺘﻤﻜﻦ ﺷﺮط ﻟﻠﻀﻤﺎن
ﻻ ﻟﻠﻮاﺟﺐ وﺧﺮج ﺑﻐﲑ ﺗﻘﺼﲑ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﺼﺮ ﻛﺄن وﺿﻌﻪ ﰲ ﻏﲑ ﺣﺮز ﻓﻴﻀﻤﻦ اﻩ
Ismail bin Mukri dalam kitab Roudh at-Tholib dan Syaikhul
Islam dalam Syarah-nya yang berjudul Asna al-Matholib berkata;
(Cabang)
Apabila harta buah-buahan rusak sebelum keadaannya
memungkinkan untuk mengeluarkan zakatnya, dimana rusaknya itu
tanpa ada kecerobohan dan kesengajaan, semisal; rusaknya sebab
bencana dari langit (hujan, petir, dll) atau dicuri, baik buah-buahan
itu belum kering atau sudah kering, maka pemiliknya tidak wajib
untuk menanggung harta kerusakan tersebut kepada mustahiknya.
Apabila binatang na’am mati, dan keadaannya itu belum
memungkinkan untuk mengeluarkan zakatnya, maka apabila
binatang na’am yang tersisa kurang dari nisob, maka wajib
mengeluarkan zakat dari binatang yang tersisa itu, karena keadaan
memungkinkan (tamakkun) hanyalah syarat untuk menanggung
(dhoman), bukan untuk besar zakat yang wajib dikeluarkan. Berbeda
dengan masalah apabila seseorang ceroboh, misalnya, ia menyimpan
buah-buahannya tidak di tempat penyimpanannya, kemudian buahbuahan tersebut rusak, dan keadaan pada saat itu belum
memungkinkannya untuk mengeluarkan zakatnya, maka ia tetap
berkewajiban menanggung.
I.

Niat Zakat

وﲡﺐ ﻧﻴﺔ ﰲ اﻟﺰﻛﺎة ﻛﻬﺬا زﻛﺎة أو ﻓﺮض ﺻﺪﻗﺔ أو ﺻﺪﻗﺔ ﻣﺎﱄ اﳌﻔﺮوﺿﺔ وﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻓﺮض
ﻣﺎﱄ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻛﻔﺎرة وﻧﺬراً وﻻ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﺎﱄ ﻷ ﺎ ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﻠﺔ
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Wajib berniat dalam zakat, misalnya seseorang berniat, “Ini
adalah zakat,” atau, “Ini adalah shodaqoh fardhu,” atau, “Ini adalah
shodaqoh harta yang difardhukan.” Tidak cukup jika ia berniat, “Ini
adalah kefardhuan harta,” karena terkadang niat semacam ini bisa
dimaksudkan pada membayar kafarot atau nadzar, dan tidak cukup
jika ia berniat, “Ini adalah shodaqoh harta,” karena terkadang niat
semacam ini bisa dimaksudkan pada shodaqoh sunah.

وﻻ ﳚﺐ ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺎل ﻣﺰﻛﻰ ﻋﻨﺪ اﻹﺧﺮاج ﻓﺈن ﻋﻴﻨﻪ ﱂ ﻳﻘﻊ اﳌﺨﺮج ﻋﻦ ﻏﲑﻩ
Tidak wajib mentakyin atau menentukan harta yang dizakati
ketika dikeluarkan. Apabila seseorang mentakyin harta yang dizakati
maka harta tersebut hanya zakat dari harta yang ditakyin itu, dan
tidak mencukupi harta zakat selainnya.

وﺗﻠﺰم اﻟﻮﱄ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﳏﺠﻮرﻩ
Diwajibkan atas wali untuk berniat zakat sebagai ganti dari
mahjur-nya. (Mahjur adalah orang yang dilarang atau tercegah
pentasarrufannya).

ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﺷﺮح اﳌﻨﻬﺎج وﻟﻮ ﻋﺰل ﻣﻘﺪار اﻟﺰﻛﺎة وﻧﻮى ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺰل ﺟﺎز وﻻ ﻳﻀﺮ
ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﻛﺎﻟﺼﻮم ﻟﻌﺴﺮ اﻻﻗﱰان ﺑﺈﻋﻄﺎء ﻛﻞ ﻣﺴﺘﺤﻖ وﻷن اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة
ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﻬﺎ وﻟﻮ ﻧﻮى ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺰل وﻗﺒﻞ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ أﺟﺰأﻩ أﻳﻀﺎً وإن ﱂ ﺗﻘﺎرن اﻟﻨﻴﺔ
أﺧﺬﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﰲ ا ﻤﻮع وﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺎدي أﻧﻪ ﻟﻮ دﻓﻊ ﻣﺎﻻً إﱃ وﻛﻴﻠﻪ ﻟﻴﻔﺮﻗﻪ ﺗﻄﻮﻋﺎً ﰒ ﻧﻮى
ﺑﻪ اﻟﻔﺮض ﰒ ﻓﺮﻗﻪ اﻟﻮﻛﻴﻞ )وﻗﻎ( ﻋﻦ اﻟﻔﺮض إن ﻛﺎن اﻟﻘﺎﺑﺾ ﻣﺴﺘﺤﻘﻬﺎ أﻣﺎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺰل أو إﻋﻄﺎء اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻓﻼ ﳚﺰىء ﻛﺄداء اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻌﺪ اﳊﻮل ﻣﻦ ﻏﲑ ﻧﻴﺔ اﻩ
Ibnu Hajar berkata dalam kitab Syarah al-Minhaj, “Apabila
seseorang meng’azl atau mengambil ukuran besar zakat yang wajib
dikeluarkan dari hartanya dan ia berniat zakat pada saat ‘azl-nya itu
maka diperbolehkan (menurut pendapat ashoh). Diperbolehkan
mendahulukan niat zakat sebelum tafriqoh atau membagikannya
kepada mustahik, seperti puasa, karena sulitnya menyertakan niat
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bersamaan dengan memberikan harta zakat kepada setiap mustahik,
lagi pula, tujuan zakat adalah untuk menambal kebutuhan
mustahiknya. Apabila seseorang berniat zakat setelah ‘azl dan
sebelum tafriqoh maka juga sudah mencukupi meskipun niat tersebut
tidak berbarengan dengan pengambilan (penerimaan) yang dilakukan
oleh mustahik, seperti keterangan yang disebutkan di dalam kitab alMajmuk. Disebutkan pula dalam kitab al-Majmuk dari Ubadi bahwa
apabila pemilik menyerahkan hartanya kepada wakilnya agar
diberikan kepada orang lain sebagai shodaqoh sunah, kemudian
pemilik meniatkan harta yang diserahkan itu sebagai shodaqoh
fardhu, kemudian wakil membagikan harta itu kepada orang lain,
maka harta tersebut berstatus sebagai zakat (shodaqoh fardhu)
dengan catatan apabila orang lain yang menerimanya itu memang
termasuk mustahik zakat. Adapun mendahulukan niat sebelum ‘azl
atau berniat setelah wakil memberikan harta zakat kepada mustahik,
maka belum mencukupi, seperti; menunaikan zakat setelah haul
tanpa ada niat zakat.”

وﳚﻮز ﺗﻌﺠﻴﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ اﳌﺎل اﳊﻮﱄ ﺑﻌﺪ ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺼﺎب وﻗﺒﻞ ﲤﺎم اﳊﻮل ﻟﺴﻨﺔ ﻓﻘﻂ ﻻ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ
وﺷﺮط وﻗﻮع اﳌﻌﺠﻞ زﻛﺎة ﺑﻘﺎء اﳌﺎﻟﻚ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻮﺟﻮب وﺑﻘﺎء اﻟﻘﺎﺑﺾ ﺑﺼﻔﺔ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
إﱃ ﲤﺎم اﳊﻮل ﻓﺈن ﺗﻐﲑ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ أو أﺣﺪﳘﺎ ﻗﺒﻞ ﲤﺎﻣﻪ ﺑﺮدة أو ﲟﻮت أو ﺗﻐﲑ اﳌﺎﻟﻚ
ﺑﻔﻘﺮ أو زوال ﻣﻠﻚ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ اﳌﻌﺠﻞ ﻋﻨﻪ أو ﺗﻐﲑ اﻟﻘﺎﺑﺾ ﺑﻐﲎ ﺑﻐﲑ اﻟﺰﻛﺎة اﳌﻌﺠﻠﺔ أو إﻗﺮار
ﺑﺮق وﻫﻮ ﳎﻬﻮل اﻟﻨﺴﺐ اﺳﱰدﻩ اﳌﺎﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺑﺾ إن ﺑﲔ أن زﻛﺎة ﻣﻌﺠﻞ وأﻋﻠﻤﻪ
 ﻓﺈن ﱂ ﻳﺒﲔ ذﻟﻚ وﱂ ﻳﻌﻠﻤﻪ اﻟﻘﺎﺑﺾ ﱂ ﻳﺴﱰدﻩ ﻟﺘﻔﺮﻳﻄﻪ ﺑﱰك اﻹﻋﻼم ﻋﻨﺪ اﻟﺪﻓﻊ،اﻟﻘﺎﺑﺾ
ًﻓﻴﻘﻊ ﺗﻄﻮﻋﺎ
Diperbolehkan mendahulukan zakat dalam mal hauli (hartaharta zakat yang mensyaratkan haul) dengan catatan mal hauli
tersebut telah mencapai nisob dan belum genap haul selisih setahun
saja, tidak lebih.
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Syarat mal hauli yang didahulukan tetap berstatus sebagai
zakat adalah tetapnya kewajiban berzakat atas pemilik dan tetapnya
status mustahik atas penerimanya sampai genap haul. Oleh karena
itu, apabila status mereka berdua atau status salah satu dari mereka
berdua mengalami perubahan sebelum genap haul sebab murtad atau
mati, atau apabila pemilik berubah menjadi fakir, atau apabila status
kepemilikan atas harta zakat yang didahulukan itu telah hilang dari
pemilik, atau apabila penerima berubah menjadi kaya bukan berkat
harta zakat yang diberikan kepadanya, atau apabila penerima
mengakui sifat budak dan pada saat menerima harta zakat, status
budaknya tidak diketahui, maka pemilik meminta kembali harta
zakatnya yang didahulukan itu dari penerimanya, jika memang
sebelumnya pemilik telah menjelaskan dan memberitahukan kepada
penerima bahwa zakat yang diberikan kepadanya itu adalah zakat
yang didahulukan. Sedangkan apabila sebelumnya pemilik tidak
menjelaskan dan tidak memberitahukan status zakatnya itu kepada
penerima maka pemilik tidak boleh meminta kembali harta zakat
yang didahulukannya dari penerima sebab pemilik telah ceroboh
dengan tidak memberitahu penerima pada saat memberinya. Dan
zakat yang didahulukan itu berubah menjadi shodaqoh sunah.
J. Syarat-syarat Wajib Zakat

)ﺧﺎﲤﺔ( وﺷﺮوط وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة أرﺑﻌﺔ
ًأﺣﺪﻫﺎ ﺣﺮﻳﺔ وﻟﻮ ﻟﻠﺒﻌﺾ ﺑﺄن ﻣﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﺑﺒﻌﻀﻪ اﳊﺮ ﻓﻼ زﻛﺎة ﻋﻠﻰ رﻗﻴﻖ وﻟﻮ ﻣﻜﺎﺗﺒﺎ
(KHOTIMAH)
Syarat-syarat wajib zakat ada 4 (empat), yaitu:
1) Merdeka; meskipun hanya merdeka pada sebagian tubuh,
seperti budak memiliki harta dengan sebagian tubuhnya yang
merdeka. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas
budak murni, meskipun budak mukatab.
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وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ إﺳﻼم ﻓﻼ زﻛﺎة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺮ أﺻﻠﻲ ﲟﻌﲎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰم ﺑﺄداﺋﻬﺎ وﻻ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﻛﺎﻟﺼﻼة
واﻟﺼﻮم وأﻣﺎ وﺟﻮب إﺧﺮاج زﻛﺎة اﳌﺮﺗﺪ اﻟﱵ وﺟﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺎل ردﺗﻪ ﻓﻤﻮﻗﻮف ﻛﻤﻠﻜﻪ ﻓﺈن
ﻣﺎت ﻣﺮﺗﺪاً ﺑﺎن أن ﻻ زﻛﺎة ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺘﺒﲔ أن ﻻ ﻣﺎل ﻟﻪ ﺑﻞ ﲨﻴﻌﻪ ﰲء أو أﺳﻠﻢ زﻛﻰ ﻟﻠﻤﺎﺿﻲ
 وﺗﻜﻮن15ﰲ اﻟﺮدة ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ زﻛﺎة ﰲ ردﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺰﺋﻪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أﻃﻌﻢ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎرة ﻓﻴﻬﺎ
ﻧﻴﺘﻪ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﻻ ﻟﻠﻌﺒﺎدة وأﻣﺎ وﺟﻮب اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻠﻴﺲ ﲟﻮﻗﻮف ﻷن ﺷﺮﻃﻪ اﻹﺳﻼم وﻟﻮ ﻓﻴﻤﺎ
ﻣﻀﻰ أﻣﺎ اﻟﱵ وﺟﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﺮدة ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺎل ردﺗﻪ ﻗﻬﺮاً ﻋﻨﻪ
ًﺳﻮاء أﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أم ﻣﺎت ﻣﺮﺗﺪا
2) Islam; oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan atas kafir asli,
dengan artian bahwa ia tidak wajib mengeluarkan zakat dan
mengqodhonya, sebagaimana sholat dan puasa. Adapun
kewajiban mengeluarkan zakat atas orang murtad yang mana
zakat diwajibkan atasnya pada saat kemurtadannya,
hukumnya adalah mauquf (ditahan) sebagaimana status
kepemilikannya. Apabila si murtad mati dalam kondisi
murtad maka jelas bahwa zakat tidak diwajibkan atasnya
karena ia tidak punya status kepemilikan harta sama sekali
sehingga seluruh hartanya termasuk harta faik. Apabila si
murtad kembali masuk Islam maka ia telah menzakatkan
harta zakat yang telah ia keluarkan pada saat kemurtadan
karena demikian ini sudah mencukupi, sebagaimana ketika ia
kembali masuk Islam dan sebelumnya ia telah memberikan
makanan pada saat kemurtadan sebagai pembayaran kafarat,
dan niatnya zakat pada saat kemurtadan itu berfungsi untuk
tamyiz (membedakan) bukan untuk ibadah. Adapun
kewajiban istiqror (menetapkan status kepemilikan) maka
tidaklah mauquf (ditahan) karena syarat dari istiqror sendiri
adalah Islam meskipun hanya sekedar pernah masuk Islam.
Adapun zakat yang diwajibkan atas si murtad sebelum
15

Ibarot dari Asna al-Matholib:

َﺎل ِرﱠدﺗِِﻪ أَ ْﺟَﺰأَﻩُ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ أَﻃْ َﻌ َﻢ ﻋﻦ
َ ﺐ ﰲ اﻟﱢﺮﱠدةِ َوﻗَـْﺒـﻠَﻬَﺎ َوإِ ْن أَ ْﺧَﺮ َج ﺣ
َ َاﺟ
ِ ْﻼِم أَ ْﺧَﺮ َج اﻟْﻮ
َ اﻹﺳ
ِْ َوإِ ْن ﻋَﺎ َد َإﱃ
ِاﻟْ َﻜﻔﱠﺎ َرة
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kemurtadannya maka zakat tersebut termasuk hutang,
sehingga harus dikeluarkan dari hartanya pada saat
kemurtadan secara paksa, baik setelah itu ia kembali masuk
Islam atau ia mati dalam kondisi masih murtad.

وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺗﻌﲔ ﻣﺎﻟﻚ ﻓﻼ زﻛﺎة ﰲ ﻣﺎل ﺑﻴﺖ اﳌﺎل وﻻ ﻣﺎل ﺟﻨﲔ ﻣﻮﻗﻮف ﻷﺟﻠﻪ ﻟﻌﺪم ﺗﻌﲔ
اﳌﺎﻟﻚ وﻣﺜﻠﻪ رﻳﻊ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﻋﺎﻣﺔ دون اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﺘﺠﺐ ﰲ
رﻳﻌﻪ ﻻ ﰲ ﻋﻴﻨﻪ وﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ إﻣﺎم اﳌﺴﺠﺪ أو ﻣﺆذﻧﻪ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺮد ﺑﻪ
ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔ وإﳕﺎ أرﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺗﺼﻒ ﺬا اﻟﻮﺻﻒ
3) Pemilik harta memiliki secara pribadi atas harta zakat. Oleh
karena itu, tidak diwajibkan berzakat dalam harta baitul mal
dan harta janis yang diwakafi karena tidak ada status
kepemilikan pribadi. Termasuk harta yang tidak dimiliki
secara pribadi adalah hasil dari harta yang diwakafkan untuk
kepentingan umum. Berbeda dengan hasil dari harta yang
diwakafkan untuk kepentingan tertentu maka wajib dizakati
hasil tersebut, bukan dzatnya. Termasuk untuk kepentingan
umum adalah harta yang diwakafkan kepada imam masjid
atau muadzinnya karena siapapun bisa menjadi imam masjid
tersebut ataupun muadzinnya.

وراﺑﻌﻬﺎ ﺣﻮل إﻻ ﰲ ﺳﺘﺔ أﻣﻮر اﻷول ﰲ ﻧﺎﺑﺖ واﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻣﻌﺪن واﻟﺜﺎﻟﺚ ﰲ رﻛﺎز واﻟﺮاﺑﻊ
ﰲ زﻛﺎة اﻟﻔﻄﺮ ﻓﺈذا وﻟﺪ ﻟﻪ وﻟﺪ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺮوب أﺧﺮج اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻨﻪ واﳋﺎﻣﺲ اﻟﻨﺘﺎج ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛﻰ
ﲝﻮل أﺻﻠﻪ واﻟﺴﺎدس ﰲ رﺑﺢ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻛﻰ ﲝﻮل أﺻﻠﻪ أﻳﻀﺎً ﺳﻮاء ﺣﺼﻞ ﺑﺰﻳﺎدة ﰲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻌﺮض ﻛﺴﻤﻦ ﺣﻴﻮان ووﻟﺪ وﲦﺮة أو ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻮاق وﻟﻮ ﺑﺎع اﻟﻌﺮض ﺑﺪون ﻗﻴﻤﺘﻪ زﻛﻰ
اﻟﻘﻴﻤﺔ أو ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻔﻲ زﻛﺎة اﻟﺰاﺋﺪ ﻣﻨﻬﺎ وﺟﻬﺎن أرﺟﺤﻬﻤﺎ اﻟﻮﺟﻮب وﳏﻞ زﻛﺎة اﻟﺮﺑﺢ
ﲝﻮل أﺻﻠﻪ إن ﱂ ﻳﻨﺾ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﻪ ﻛﺄن اﺷﱰى ﻣﺘﺎﻋﺎً ﲟﺎﺋﱵ درﻫﻢ وﺣﺎل ﻋﻠﻴﻪ
اﳊﻮل وﻗﻴﻤﺘﻪ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ درﻫﻢ وﱂ ﻳﺒﻌﻪ ﺑﻞ أﻣﺴﻜﻪ ﻋﻨﺪﻩ أو ﻧﺾ ﻣﻦ ﻏﲑ اﳉﻨﺲ ﰲ أﺛﻨﺎء
اﳊﻮل ﻛﺄن اﺷﱰى ﻣﺘﺎﻋﺎً ﲟﺎﺋﱵ درﻫﻢ وﺑﺎﻋﻪ ﺑﺪﻧﺎﻧﲑ ﻓﻴﺰﻛﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﲝﻮل اﳌﺎﺋﺘﲔ وإﻻ ﺑﺄن
200

ًﺻﺎر اﻟﻜﻞ ﻧﺎﺿﺎً ﻣﻦ اﳉﻨﺲ ﰲ أﺛﻨﺎء اﳊﻮل وأﻣﺴﻜﻪ إﱃ آﺧﺮ اﳊﻮل أو اﺷﱰى ﺑﻪ ﻋﺮﺿﺎ
ﻗﺒﻞ ﲤﺎﻣﻪ زﻛﻰ اﻟﺰاﺋﺪ ﲝﻮﻟﻪ ﻻ ﲝﻮل أﺻﻠﻪ
4) Haul (telah berumur setahun); kecuali dalam 6 harta zakat,
yaitu;
a) tanam-tanaman
b) barang tambang
c) rikaz
d) harta dalam zakat fitrah, apabila seseorang memiliki
anak sebelum terbenamnya matahari di hari akhir bulan
Ramadhan maka anak tersebut wajib dikeluarkan zakat
fitrahnya
e) peranakan dari binatang na’am karena peranakan
tersebut dizakati dengan diikutkan haul indukannya
f) keuntungan dalam harta tijaroh; karena keuntungan
tersebut diikutkan dengan haul modalnya, baik
keuntungan itu diperoleh dengan bertambahnya dzat
barang dagangan itu sendiri, seperti; gemuknya binatang
dagangan, anaknya, dan buah-buahan dari pohon
dagangan; atau keuntungan itu diperoleh dengan
kenaikan harga pasar. Apabila seseorang menjual
barang dagangannya dengan menurunkan harganya
maka ia tetap menzakatkan harga yang diturunkan
tersebut. Apabila ia menjual barang dagangannya
dengan menaikkan harganya maka kewajiban menzakati
pada harga yang dinaikkan tersebut terdapat dua wajah
pendapat, tetapi yang paling arjah menetapkan wajib
menzakati.
Syarat menzakatkan keuntungan dalam harta tijaroh
dengan diikutkan haul modalnya adalah;
 apabila keuntungan tersebut tidak ditunai uangkan
ke dirham atau dinar, sekiranya ditunai uangkan ke
mata uang yang sejenis dengan mata uang saat
pembelian modal, misalnya; seseorang membeli
barang dagangan dengan 200 dirham. Dagangan
tersebut telah genap haul-nya dan nilai harganya
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menjadi 300 dirham. Ia tidak memperjual belikan
barang dagangannya yang senilai 300 dirham
tersebut,
melainkan
ia
menahan
dan
menyimpannya. Maka haul keuntungan yang
senilai 100 dirham diikutkan dengan haul
modalnya, yaitu 200 dirham.
Apabila ditunai uangkan ke mata uang yang tidak
sejenis dengan mata uang yang digunakan untuk
membeli modal di tengah-tengah haul, misalnya;
seseorang membeli barang dagangan dengan 200
dirham. Ia menjualnya dengan dibayar beberapa
dinar (yang andai ditunai uangkan ke dirham maka
memperoleh keuntungan 100 dirham). Maka haul
keuntungan tersebut diikutkan pada haul modalnya.
Sedangkan apabila modal dan keuntungan samasama ditunai uangkan ke mata uang yang sejenis di
tengah-tengah haul, kemudian ditahan sampai akhir
haul, atau apabila uang modal dan keuntungan
digunakan untuk membeli barang dagangan lain
sebelum genap haulnya, maka keuntungan tersebut
dizakatkan dengan haul sendiri, tidak diikutkan
pada haul modalnya.

وﻳﻌﺘﱪ أﻳﻀﺎً ﰲ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﻧﺼﺎب وﲤﻜﻦ ﻣﻦ أداﺋﻬﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﻨﺼﺎب ﺳﺒﺐ ﻟﻮﺟﻮ ﺎ ﻻ
ﺷﺮط ﻟﻪ واﻟﺘﻤﻜﻦ ﺷﺮط ﻟﻀﻤﺎ ﺎ ﻻﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻻ ﻟﻮﺟﻮ ﺎ
ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻨﺼﺎب ﱂ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ أﺻﻠﻬﺎ ﲞﻼف اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﺷﺮط ﻟﻠﻀﻤﺎن ﻻ
ﻷﺻﻞ اﻟﻮﺟﻮب ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﱂ ﻳﻀﻤﻦ ﻟﻸﺻﻨﺎف ﺣﻘﻬﻢ وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻠﻐﺰ ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻨﺎ ﻣﺎل
وﺟﺒﺖ زﻛﺎﺗﻪ وﱂ ﲣﺮج وﻻ إﰒ ﻓﺎﻟﻮﺟﻮب ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ وﺟﻮد اﻟﺴﺒﺐ وﻫﻮ ﻣﻠﻚ اﻟﻨﺼﺎب ﻻ
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮط وﻫﻮ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺧﺮاﺟﻬﺎ
Kewajiban zakat ditentukan juga oleh nisob dan tamakkun
(keadaan yang memungkinkan) untuk membayarkannya. Akan
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tetapi, nisob merupakan sebab kewajiban zakat, bukan syarat
wajibnya, sedangkan tamakkun merupakan syarat dhoman
(menanggung) zakat, bukan syarat wajibnya.
Apabila tidak didapati nisob pada harta maka tidak wajib
berzakat sama sekali.
Berbeda dengan tamakkun, karena tamakkun merupakan
syarat dhoman, bukan syarat dasar kewajiban berzakat, sehingga
apabila tidak didapati tamakkun maka tidak berkewajiban dhoman
atau menanggung hak para mustahik zakat. Oleh karena ini, ada
pepatah, “Kita punya harta yang wajib dizakati, tetapi tidak
dibayarkan zakatnya dan tidak berdosa.”
Dengan demikian, kewajiban zakat tergantung pada
wujudnya sebab, yaitu memiliki nisob, bukan tergantung pada syarat,
yaitu tamakkun untuk membayar zakat.

وﻻ ﻳﻌﺘﱪ ﰲ وﺟﻮب اﻟﺰﻛﺎة ﺑﻠﻮغ وﻻ ﻋﻘﻞ وﻻ رﺷﺪ ﻓﺘﺠﺐ ﰲ ﻣﺎل ﺻﱯ وﳎﻨﻮن وﺳﻔﻴﻪ
واﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﺎﻹﺧﺮاج ﻋﻨﻪ وﻟﻴﻪ إن ﻛﺎن ﻳﺮى أي ﻳﻌﺘﻘﺪ ذﻟﻚ ﻛﺸﺎﻓﻌﻲ وإن ﱂ ﻳﻜﻦ اﳌﻮﱃ
ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺮاﻩ إذ اﻟﻌﱪة ﺑﻌﻘﻴﺪة اﻟﻮﱄ
ﻓﺈذا ﱂ ﳜﺮﺟﻬﺎ وﺗﻠﻒ اﳌﺎل ﻗﺒﻞ ﻛﻤﺎل اﳌﻮﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻨﻪ إذ ﻻ ﳜﺎﻃﺐ ﺑﺎﻹﺧﺮاج
ﻗﺒﻞ ﻛﻤﺎﻟﻪ وﺿﻤﻦ اﻟﻮﱄ إن ﻗﺼﺮ
ﻧﻌﻢ إن ﻛﺎن ﺗﺄﺧﲑﻩ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻦ ﺗﻐﺮﱘ اﳊﺎﻛﻢ اﳊﻨﻔﻲ ﻟﻪ إذا ﺑﻠﻎ اﳌﻮﱃ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﻠﺪ أﺑﺎ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﺬراً ﻓﺎﻷوﱃ ﻟﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ أن ﳚﻤﻊ ﻣﺎ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺰﻛﻮات إﱃ اﻟﻜﻤﺎل ﻓﺈن
ﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﺄﺧﲑﻩ ﳋﻮف ذﻟﻚ ﻣﺜﻼً ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻪ واﷲ أﻋﻠﻢ
Kewajiban zakat tidak diharuskan baligh, berakal, dan pintar.
Oleh karena ini, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil, orang
gila, dan mahjur lis safih, tetapi yang dituntut untuk mengeluarkan
zakat tersebut adalah wali jika memang wali meyakini tentang
kewajiban mengeluarkan zakat dari harta mereka (mula ‘alaih),
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misalnya; wali tersebut bermadzhab Syafii, meskipun mereka tidak
meyakininya (sebagaimana menurut madzhab Hanafi), sebab yang
menjadi patokan adalah keyakinan wali.
Apabila wali belum mengeluarkan zakat dari harta mula
‘alaih, sedangkan harta tersebut mengalami kerusakan sebelum
kesempurnaan mula ‘alaih (misalnya; anak kecil menjadi baligh,
orang gila menjadi sembuh, dst) maka zakat gugur dari mula ‘alaih
karena ia tidak dituntut mengeluarkan zakat sebelum
kesempurnaannya. Akan tetapi, wali wajib dhoman (menanggung)
atas harta yang dirusakkan jika kerusakan tersebut disebabkan oleh
kecerobohannya.
Apabila wali mengakhirkan mengeluarkan zakat dari harta
mula ‘alaih karena takut kalau misalnya ia mengeluarkan zakatnya
maka hakim yang bermadzhab Hanafiah akan menjadikan harta zakat
yang dikeluarkannya itu sebagai hutang yang harus dibayar ketika
mula ‘alaih telah sempurna dan mula ‘alaih bertaklid kepada Abu
Hanifah, maka sikap wali yang mengakhirkan zakat tersebut
dihukumi udzur. Jika demikian keadaannya, yang lebih utama untuk
dilakukan wali adalah mengumpulkan terlebih dahulu harta-harta
mula ‘alaih yang wajib dizakati (dan jangan membayarkannya dulu)
sampai mula ‘alaih telah sempurna. Apabila sikap wali yang
mengakhirkan zakat, seperti yang telah disebutkan, bukan karena
takut akan dituntut hutang maka diharamkan. Wallahu a’lam.

وﻫﺬا آﺧﺮ ﻣﺎ ﻳﺴﺮﻩ اﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﳌﺮﺿﻴﺔ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﻛﺎن اﻟﺼﻮم رﻛﻨﺎً ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم وﻗﺪ ﺗﺮﻛﻪ اﳌﺼﻨﻒ أردت أن اﺛﺒﺘﻪ أي أﻛﺘﺒﻪ
ًﺑﺄذﻳﺎل اﳋﺪﻣﺔ ﺿﺎﻣﺎً ﻟﻪ إﱃ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺗﱪﻛﺎً ﺎ وﺗﺮﻛﺖ اﳊﺞ وإن ﻛﺎن ﻛﺬﻟﻚ اﺗﻜﺎﻻ
ﻋﻠﻰ اﳌﻄﻮﻻت وﻷن ﻟﻪ ﻛﺘﺒﺎً ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﻚ وﻟﺸﺪة اﻻﺣﺘﻴﺎج إﱃ اﻟﺼﻮم ﻷﻧﻪ
أﻛﺜﺮ وﻗﻮﻋﺎً ﻣﻦ اﳊﺞ ﻟﻜﺜﺮة أﻓﺮاد ﻣﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻮم
وﻫﺬا أوان اﻟﺸﺮوع ﰲ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻌﻮن اﳌﻠﻚ اﳌﻌﺒﻮد وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻷﺣﺴﻦ ﻃﺮﻳﻖ
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Ini adalah akhir materi yang Allah tabaraka wa ta’ala telah
memudahkanku untuk mensyarahi kitab (Safinah an-Naja) yang
disukai dan diridhoi oleh para penduduk wilayah timur. Akan tetapi,
ketika puasa merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam,
sedangkan Mushonnif tidak menjelaskannya maka aku ingin
menuliskan beberapa materi terkait puasa sebagai bentuk pelengkap
kitab karena ngalap berkah dengannya. Aku tidak menjelaskan haji
meskipun haji juga termasuk salah satu dari rukun-rukun Islam
karena merasa sudah cukup dengan karya-karya tebal yang telah
mencakupnya, dan karena sudah banyak kitab yang menuliskan
tentang haji dalam kajian tersendiri yang dikenal dengan judul anNusuk, dan karena sangat dibutuhkannya pembahasan tentang puasa
sebab puasa lebih banyak dialami daripada haji karena banyaknya
individu yang wajib melakukan puasa (daripada individu yang wajib
melakukan haji).
Kini saatnya mulai membahas tentang kajian puasa dengan
perantara pertolongan Allah Yang Maha Merajai. Wa billahi atTaufik Li Ahsani Torik.
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BAGIAN KEDUA PULUH LIMA
PUASA
A. Perkara-perkara yang Mewajibkan Puasa

)ﻓﺼﻞ( ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﺑﻪ اﻟﺼﻴﺎم
Fasal ini menjelaskan
mewajibkan puasa Ramadhan.

tentang

perkara-perkara

yang

)ﳚﺐ ﺻﻮم رﻣﻀﺎن ﺑﺄﺣﺪ أﻣﻮر ﲬﺴﺔ أﺣﺪﻫﺎ ﺑﻜﻤﺎل ﺷﻌﺒﺎن ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎً( أي ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ
ﰲ ﺷﻌﺒﺎن ﻣﺜﻼً ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
ًﻳﺘﺤﻔﻆ ﰲ ﺷﻌﺒﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﺤﻔﻆ ﰲ ﻏﲑﻩ ﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن إﻛﻤﺎل ﺷﻌﺒﺎن ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ
ﻣﻦ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻻ ﻣﻦ اﳊﺴﺎب
Puasa Ramadhan diwajibkan sebab salah satu perkara dari 5
(lima) perkara dibawah ini:
1.

Genapnya bulan Sya’ban menjadi 30 hari dimulai dari
rukyah hilal di bulan Sya’ban.

Aisyah rodhiallahu ‘anha berkata, “Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama selalu lebih berhati-hati di bulan Sya’ban
daripada di bulan-bulan selainnya.” Ini merupakan dalil bahwa
menggenapkan bulan Sya’ban menjadi 30 hari dimulai dari rukyah
hilal, bukan dari hisab.
2.

Rukyah hilal (Melihat Bulan)

)وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﺮؤﻳﺔ اﳍﻼل( أي ﻫﻼل رﻣﻀﺎن )ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ رآﻩ وإن ﻛﺎن ﻓﺎﺳﻘﺎً( وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
رؤﻳﺘﻪ ﻟﻴﻼً وﻻ أﺛﺮ ﻟﺮؤﻳﺘﻪ ﺎراً ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﺻﻮﻣﻮا ﻟﺮؤﻳﺘﻪ وأﻓﻄﺮوا ﻟﺮؤﻳﺘﻪ ﻓﺈن
ﻏﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻓﺄﻛﻤﻠﻮا ﻋﺪة ﺷﻌﺒﺎن ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎً أي ﻟﻴﺼﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻜﻢ وﻟﻴﻔﻄﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﻜﻢ
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ﻗﻮﻟﻪ ﻟﺮؤﻳﺘﻪ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﺨﺪام ﻷن اﻟﻀﻤﲑ ﰲ اﻷول ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﻼل رﻣﻀﺎن واﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ
ﻫﻼل ﺷﻮال ﻗﺎل اﳌﺪاﺑﻐﻲ واﻟﻼم ﲟﻌﲎ ﺑﻌﺪ أي ﺑﻌﺪ رؤﻳﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﰲ اﳌﻐﲏ
ﻗﻮﻟﻪ وأﻓﻄﺮوا ﺑﻘﻄﻊ اﳍﻤﺰة أي ادﺧﻠﻮا ﰲ وﻗﺖ اﻟﻔﻄﺮ ﻓﺎﳍﻤﺰة ﻟﻠﺼﲑورة ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺼﺒﺎح
ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺈن ﻏﻢ ﺑﻀﻢ اﻟﻐﲔ أي اﺳﺘﱰ ﺑﺎﻟﻐﻤﺎم واﻟﻀﻤﲑ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻫﻼل رﻣﻀﺎن وﻣﺜﻠﻪ إذا
ﻏﻢ ﻫﻼل ﺷﻮال ﻓﻴﻜﻤﻞ رﻣﻀﺎن ﺛﻼﺛﲔ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ واﻷﻣﺎرة اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻮل رﻣﻀﺎن
ﻛﺈﻳﻘﺎد اﻟﻘﻨﺎدﻳﻞ اﳌﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎﻳﺮ وﺿﺮب اﳌﺪاﻓﻊ وﳓﻮ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﺟﺮت ﺑﻪ اﻟﻌﺎدة ﰲ ﺣﻜﻢ
اﻟﺮؤﻳﺔ
Maksudnya, puasa Ramadhan menjadi wajib sebab rukyah
hilal Ramadhan bagi orang yang melihatnya meskipun ia adalah
orang fasik. Dalam rukyah hilal, wajib terjadi di malam hari
sehingga apabila hilal Ramadhan terlihat di siang hari maka tidak
memberikan pengaruh sama sekali terhadap kewajiban berpuasa,
karena sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama,
“Berpuasalah setelah melihat hilal (Ramadhan) dan berbukalah
setelah melihat hilal (Syawal). Apabila (hilal Ramadhan) tertutup
mendung maka genapkanlah bulan Syakban menjadi 30 hari,”
maksudnya berpuasalah setiap orang dari kalian dan berbukalah
setiap orang dari kalian.
Sabda Rasulullah yang berbunyi ( ﻟُِﺮْؤﻳَﺘِ ِﻪsetelah melihatnya)
mengandung istikhdam karena dhomir pada lafadz  ﻟﺮؤﻳﺘﻪyang pertama
kembali pada hilal Ramadhan dan dhomir pada lafadz  ﻟﺮؤﻳﺘﻪyang
kedua kembali pada hilal Syawal.
Mudabighi berkata, “Huruf /ل/ dalam lafadz ( )ﻟﺮؤﻳﺘﻪberarti ﺑـَ ْﻌﺪ
(setelah) sehingga berarti setelah melihat hilal (Ramadhan) atau
setelah melihat hilal (Syawal), seperti keterangan yang dikatakan
oleh Ibnu Hisyam dalam kitab al-Mughni.”
Sabda Rasulullah yang berbunyi ( َوأَﻓْ ِﻄُﺮْواDan berbukalah)
adalah dengan hamzah qotok. Maksudnya, masuklah ke dalam waktu
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berbuka. Jadi, hamzah tersebut berfungsi menunjukkan arti soiruroh,
seperti keterangan dalam al-Misbah.
Sabda Rasulullah yang berbunyi  ﻓَِﺈ ْن ﻏُ ﱠﻢadalah dengan
dhommah pada huruf /غ/, artinya, apabila hilal tertutup mendung.
Dengan demikian, dhomir dalam lafadz  ﻏُ ﱠﻢkembali pada hilal
Ramadhan. Begitu juga, ketika hilal Syawal tertutup mendung maka
bulan Ramadhan digenapkan menjadi 30 hari, seperti yang dikatakan
oleh Suwaifi.
Tanda yang menunjukkan masuknya bulan Ramadhan adalah
seperti menyalakan lampu-lampu yang digantungkan di menaramenara, memukul palu (yang dilakukan oleh Menteri Agama di
negara Indonesia) dan tradisi-tradisi lain yang berlaku untuk
menunjukkan hukum rukyah hilal Ramadhan.
3.

Ditetapkannya rukyah hilal

)وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﺑﺜﺒﻮﺗﻪ( أي رؤﻳﺔ اﳍﻼل )ﰲ ﺣﻖ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺮﻩ ﺑﻌﺪل ﺷﻬﺎدة( أي واﺣﺪ وإن ﻛﺎن
اﻟﺮاﺋﻲ ﺣﺪﻳﺪ اﻟﺒﺼﺮ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﱪاﻣﻠﺴﻲ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ ﺑﻪ ﻓﻼ
ﻳﻜﻔﻲ ﳎﺮد ﺷﻬﺎدة اﻟﻌﺪل وﺧﺮج ﺑﺎﻟﻌﺪل اﻟﻔﺎﺳﻖ وﺧﺮج ﺑﻌﺪل اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﺪل اﻟﺮواﻳﺔ ﻛﻌﺒﺪ
ًواﻣﺮأة وﺗﻜﻔﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﻫﻲ اﳌﺮادة ﺑﺎﳌﺴﺘﻮر وإذا ﺻﻤﻨﺎ ﺑﺮؤﻳﺔ ﻋﺪل ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎ
أﻓﻄﺮﻧﺎ وإن ﱂ ﻧﺮ اﳍﻼل وﱂ ﻳﻜﻦ ﻏﻴﻢ وﻻ ﻳﺮد ﻟﺰوم اﻹﻓﻄﺎر ﺑﻮاﺣﺪ ﻟﺜﺒﻮت ذﻟﻚ ﺿﻤﻨﺎً إذ
اﻟﺸﻲء ﻳﺜﺒﺖ ﺿﻤﻨﺎً ﲟﺎ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ أﺻﻼ
Maksudnya, Ramadhan diwajibkan sebab ditetapkannya
rukyah hilal bagi orang yang tidak melihat hilal Ramadhan melalui
satu orang yang adil kesaksiannya meskipun ia yang melihat hilal
memiliki penglihatan tajam, seperti yang dikutip oleh Suwaifi dari
Syabromalisi.
Dalam menetapkan rukyah hilal Ramadhan harus ada
keputusan dari hakim (Menteri Agama) tentangnya. Oleh karena itu,
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tidak cukup hanya dengan rukyah hilal dari orang yang adil
kesaksiannya.
Mengecualikan dengan orang adil adalah orang fasik.
Mengecualikan dengan yang adil kesaksiannya adalah yang adil
riwayatnya, seperti; budak laki-laki dan perempuan. Mengenai sifat
adilnya, dicukupkan dengan sifat adil yang terlihat (adalah dzohiroh)
atau yang disebut dengan al-mastur.
Ketika kita telah berpuasa selama 30 hari sebab rukyah hilal
dari orang yang adil kesaksiannya, maka kita berbuka (pada hari ke
31) meskipun kita tidak melihat hilal Syawal dan tidak ada mendung
yang menutupinya. Tidak masalah jika berbuka tersebut ditetapkan
dengan satu orang adil karena tetapnya tersebut secara dhimnan
(bersifat tercakup) karena sesuatu dapat ditetapkan secara dhimnan
dengan sesuatu yang lain yang tidak ditetapkan secara dhimnan sama
sekali.

واﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺜﺒﺖ رﻣﻀﺎن ﺑﺸﻬﺎدة اﻟﻌﺪل وإن دل اﳊﺴﺎب اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم إﻣﻜﺎن رؤﻳﺘﻪ
ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻦ اﻟﺮﻣﻠﻲ وﻫﻮ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺧﻼﻓﺎً ﳌﺎ ﻧﻘﻠﻪ اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﻓﺈﻧﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻠﻴﺤﻔﻆ
ﻗﺎل ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ اﳌﺪاﺑﻐﻲ
Ketahuilah sesungguhnya Ramadhan ditetapkan dengan
kesaksian orang adil meskipun hisab qot’i (hitungan pasti)
menunjukkan tidak mungkin terjadinya rukyah hilal, seperti
keterangan yang dikutip oleh Ibnu Qosim dari Romli. Ini adalah
pendapat yang mu’tamad yang bertolak belakang dengan keterangan
yang dikutip oleh Qulyubi karena pendapatnya tersebut adalah yang
dhoif, seperti yang dikatakan oleh Mudabighi.

ﻗﺎل اﳌﺮﻏﲏ ودﻟﻴﻞ اﻻﻛﺘﻔﺎء ﰲ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪل اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻨﻬﻤﺎ أﺧﱪت رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ أﱐ رأﻳﺖ اﳍﻼل ﻓﺼﺎم وأﻣﺮ اﻟﻨﺎس
ﺑﺼﻴﺎﻣﻪ اﻩ ﻗﻮﻟﻪ أﺧﱪت رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ أي ﺑﻠﻔﻆ اﻟﺸﻬﺎدة وﻳﻜﻔﻲ ﰲ
اﻟﺸﻬﺎدة أﺷﻬﺪ أﱐ رأﻳﺖ اﳍﻼل وإن ﱂ ﻳﻘﻞ وإن ﻏﺪاً ﻣﻦ رﻣﻀﺎن
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Murghini berkata, “Dalil dicukupkannya penetapan
Ramadhan dengan satu orang adil adalah hadis yang shohih dari Ibnu
Umar rodhiallahu ‘anhuma, “Aku memberitahu kepada Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama bahwa aku melihat hilal (Ramadhan).
Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk
berpuasa.” Perkataan Ibnu Umar, Aku memberitahu kepada
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah dengan lafadz
syahadah (kesaksian). Dalam bersyahadah atau bersaksi, cukup
mengucapkan, “Aku bersaksi sesungguhnya aku telah melihat hilal,”
meskipun tidak mengucapkan, “Sesungguhnya besok sudah masuk
Ramadhan.”

واﳌﻌﲎ ﰲ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﻮاﺣﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻟﻠﺼﻮم وﻣﺜﻠﻪ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺒﺎدات ﻛﺎﻟﻮﻗﻮف ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳍﻼل
ذي اﳊﺠﺔ
Maksud pokok ditetapkannya Ramadhan dengan satu orang
adil adalah karena ihtiyat (berhati-hati) dalam berpuasa. Begitu juga,
ibadah-ibadah lain, seperti; wukuf, dengan artian bahwa
ditetapkannya Dzulhijah dengan rukyah hilal oleh satu orang adil.

وﻫﻲ ﺷﻬﺎدة ﺣﺴﺒﺔ ﺑﻜﺴﺮ اﳊﺎء أي ﻻ ﻣﺮﺟﻮ ﺎ ﺛﻮاب اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻼ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺳﺒﻖ دﻋﻮى
Yang dimaksud syahadah disini adalah syahadah hisbah
(kesaksian yang mencukupi yang lainnya), maksudnya, syahadah
yang tidak diharapkan adanya pahala di dunia. Oleh karena itu,
syahadah tersebut tidak perlu ada dakwaan terlebih dahulu.

ﻗﺎل اﳌﺪاﺑﻐﻲ وﻟﻮ رﺟﻊ ﻋﻦ ﺷﻬﺎدﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺷﺮوﻋﻬﻢ ﰲ اﻟﺼﻮم أو ﺑﻌﺪ ﺣﻜﻢ اﳊﺎﻛﻢ وﻟﻮ
ﻗﺒﻞ ﺷﺮوﻋﻬﻢ ﻟﺰﻣﻬﻢ اﻟﺼﻮم وﻳﻔﻄﺮون ﺑﺈﲤﺎم اﻟﻌﺪة وإن ﱂ ﻳﺮوا ﻫﻼل ﺷﻮال
Mudabighi berkata, “Apabila orang adil itu mencabut
syahadah atau kesaksiannya tentang rukyah hilal, padahal orangorang sudah mulai berpuasa atau apabila ia mencabut syahadah-nya
setelah ditetapkan dan diputuskan oleh hakim (Menteri Agama)
meskipun orang-orang belum mulai berpuasa, maka wajib atas
mereka berpuasa dan mereka nantinya berbuka dengan
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menggenapkan Ramadhan menjadi 30 hari meskipun mereka tidak
melihat hilal Syawal.”
4.

Berita tentang rukyah hilal dari satu orang adil riwayat yang
terpercaya.

)وراﺑﻌﻬﺎ ﺑﺈﺧﺒﺎر ﻋﺪل رواﻳﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ( ﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي وﻣﺜﻠﻪ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﺰوﺟﺘﻪ وﺟﺎرﻳﺘﻪ
وﺻﺪﻳﻘﻪ )ﺳﻮاء وﻗﻊ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ﺻﺪﻗﻪ أم ﻻ( ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﺧﻼﻓﺎً ﳌﺎ ذﻛﺮﻩ ﰲ ﺷﺮح
(اﳌﻨﻬﺞ وإن ﺗﺒﻌﻪ ﺑﻌﺾ اﳊﻮاﺷﻲ )أو ﻏﲑ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ( ﻛﻔﺎﺳﻖ )إن وﻗﻊ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ ﺻﺪﻗﻪ
وﻟﺬا ﻗﺎل اﳌﺪاﺑﻐﻲ ﻋﻨﺪ ﻗﻮل اﳋﻄﻴﺐ وﳚﺐ اﻟﺼﻮم أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺧﱪﻩ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ
إن اﻋﺘﻘﺪ ﺻﺪﻗﻪ وإن ﱂ ﻳﺬﻛﺮﻩ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻴﺪ ﺑﻞ اﳌﺪار ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﻘﺎد اﻟﺼﺪق وﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﺨﱪ ﻛﺎﻓﺮاً أو ﻓﺎﺳﻘﺎً أو رﻗﻴﻘﺎً أو ﺻﻐﲑاً ﰒ ﻗﺎل اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ ﻋﻨﺪ
ﻗﻮل اﳋﻄﻴﺐ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً ﻗﻮﻟﻪ إن اﻋﺘﻘﺪ ﺻﺪﻗﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻘﻴﺪ ﻓﺎﳌﺪار ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أﻣﺮﻳﻦ ﻛﻮن
اﳌﺨﱪ ﻣﻮﺛﻮﻗﺎً ﺑﻪ أو اﻋﺘﻘﺎد ﺻﺪﻗﻪ اﻩ ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي وﻟﻮ رآﻩ ﻓﺎﺳﻖ ﺟﻬﻞ اﳊﺎﻛﻢ ﻓﺴﻘﻪ
ﺟﺎز ﻟﻪ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة ﺑﻞ وﺟﺐ أن ﺗﻮﻗﻒ ﺛﺒﻮت اﻟﺼﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ
Maksudnya, puasa Ramadhan diwajibkan sebab adanya
berita tentang rukyah hilal dari satu orang adil riwayat yang
terpercaya (mautsuq), Ziyadi menambahkan, “Selain orang adil
riwayat yang terpercaya, juga terpercaya istrinya, budaknya, dan
temannya,” baik hati menyangka (dzon) kebenarannya atau tidak.
Syarqowi mengatakan bahwa keterangan yang disebutkan di dalam
kitab Syarah al-Minhaj adalah disyaratkannya hati menyangka
kebenaran berita orang adil riwayat tersebut, meskipun pendapat ini
juga tertulis dalam sebagian hasyiah.
Atau orang adil riwayat tersebut tidak terpercaya, semisal; ia
adalah orang fasik, maka diwajibkan puasa sebab berita darinya,
dengan catatan jika memang hati menyangka kebenaran beritanya
itu. Oleh karena ini, Mudabighi berkata, “Menurut pendapat Khotib,
diwajibkan juga berpuasa atas orang yang diberitahu tentang rukyah
hilal oleh orang lain yang terpercaya jika memang orang tersebut
meyakini kebenarannya,” meskipun pernyataan ini tidak disebutkan
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oleh al-Qodhi. Batasan “yang terpercaya” bukanlah patokan dalam
kewajiban berpuasa, melainkan patokannya adalah keyakinan hati
tentang kebenaran berita yang disampaikan meskipun pemberi berita
tersebut adalah orang kafir, fasik, budak, atau anak kecil. Suwaifi
berkata, “Menurut pendapat Khotib, keyakinan hati tentang berita
rukyah hilal bukanlah batasan, melainkan patokannya adalah salah
satu dari dua hal, yakni; orang yang menyampaikan berita itu adalah
orang yang terpercaya atau keyakinan hati atas beritanya.” Syarqowi
berkata, “Apabila orang fasik melihat hilal, sementara itu, hakim
(Menteri Agama) tidak mengetahui kefasikannya, maka boleh bagi
hakim tersebut menawarkannya untuk bersyahadah, bahkan wajib
menetapkan puasa berdasarkan syahadah-nya itu.”
5. Menyangka (dzon) masuknya bulan Ramadhan melalui
ijtihad.

)وﺧﺎﻣﺴﻬﺎ ﺑﻈﻦ دﺧﻮل رﻣﻀﺎن ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻤﻦ اﺷﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ( ﺑﺎن ﻛﺎن أﺳﲑاً أو
ﳏﺒﻮﺳﺎً أو ﻏﲑﳘﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﳌﺪاﺑﻐﻲ ﻗﺎل اﻟﺒﺎﺟﻮري ﻓﻠﻮ اﺷﺘﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ رﻣﻀﺎن ﺑﻐﲑﻩ ﻟﻨﺤﻮ ﺣﺒﺲ
اﺟﺘﻬﺪ ﻓﺈن ﻇﻦ دﺧﻮﻟﻪ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎد ﺻﺎم ﻓﺈن وﻗﻊ ﻓﺄداء وإﻻ ﻓﺈن ﻛﺎن ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻘﻀﺎء وإن
ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻪ وﻗﻊ ﻟﻪ ﻧﻔﻼً وﺻﺎﻣﻪ ﰲ وﻗﺘﻪ إن أدرﻛﻪ وإﻻ ﻓﻘﻀﺎء اﻩ
Maksudnya, puasa diwajibkan sebab menyangka masuknya
bulan Ramadhan dengan cara berijtihad bagi orang yang ragu
tentang masuknya, misalnya; ia sedang ditawan di tempat
tersembunyi, atau dipenjara, atau yang lainnya, seperti yang
dikatakan oleh Mudabighi.
Bajuri berkata, “Apabila seseorang ragu tentang masuknya
bulan Ramadhan sebab dipenjara, misal, maka ia berijtihad. Apabila
ia menyangka masuknya Ramadhan dengan ijtihadnya tersebut maka
ia berpuasa. Apabila puasanya tersebut ternyata jatuh pada tanggal 1
Ramadhan maka puasanya berstatus adak, dan apabila puasanya
ternyata jatuh pada tanggal 2 Ramadhan maka puasanya berstatus
qodho, dan apabila puasanya ternyata sebelum Ramadhan masuk
maka puasanya tersebut berstatus sunah. Selama ia mendapat waktu
Ramadhan maka ia berpuasa, jika tidak, maka mengqodho.”
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ﻓﺘﻠﺨﺺ أن ﺳﺒﺐ وﺟﻮب اﻟﺼﻴﺎم ﲬﺴﺔ اﺛﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻤﻮم أي ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس وﳘﺎ
اﺳﺘﻜﻤﺎل ﺷﻌﺒﺎن ﺛﻼﺛﲔ ﻳﻮﻣﺎً وﺛﺒﻮت رؤﻳﺔ اﳍﻼل ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎن ﻋﻨﺪ ﺣﺎﻛﻢ
وﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳋﺼﻮص أي ﺧﺼﻮص اﻟﻨﺎس وﻫﻮ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ اﳋﻤﺴﺔ
Dapat disimpulkan bahwa perkara-perkara yang mewajibkan
puasa Ramadhan ada 5 (lima). 2 perkara darinya bersifat umum,
artinya, kewajiban puasa dibebankan atas orang banyak. 2 perkara
tersebut adalah menggenapkan bulan Syakban menjadi 30 hari dan
tetapnya rukyah hilal pada malam ke-30 dari bulan Syakban oleh
hakim. 3 perkara sisanya bersifat khusus, artinya, kewajiban puasa
hanya dibebankan atas orang-orang tertentu.

)ﺗﻨﺒﻴﻪ( ﻻ ﳚﺐ اﻟﺼﻮم وﻻ ﳚﻮز ﺑﻘﻮل اﳌﻨﺠﻢ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن أول اﻟﺸﻬﺮ ﻃﻠﻮع اﻟﻨﺠﻢ
اﻟﻔﻼﱐ ﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ ﲝﺴﺎﺑﻪ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﻛﺎﻟﺼﻼة ﻓﺈﻧﻪ إذا اﻋﺘﻘﺪ
دﺧﻮل وﻗﺖ اﻟﺼﻼة ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ وﻣﺜﻞ اﳌﻨﺠﻢ اﳊﺎﺳﺐ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ أي ﻳﺘﻜﻞ
وﻳﺘﻤﺴﻚ ﲟﻨﺎزل اﻟﻘﻤﺮ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺳﲑﻩ وﻻ ﻋﱪة ﺑﻘﻮل ﻣﻦ ﻗﺎل أﺧﱪﱐ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠّﻢ ﰲ اﻟﻨﻮم ﺑﺄن اﻟﻠﻴﻠﺔ أول رﻣﻀﺎن ﻟﻔﻘﺪ ﺿﺒﻂ اﻟﺮاﺋﻲ ﻻ ﻟﻠﺸﻚ ﰲ ﲢﻘﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ إن
ﲢﻘﻖ اﻟﺮؤﻳﺔ
[Tanbih]
Tidak wajib berpuasa Ramadhan, bahkan tidak boleh, jika
berdasarkan informasi dari munjim (ahli perbintangan). Munjim
adalah orang yang meyakini bahwa awal bulan ditandai dengan
munculnya bintang Falani. Akan tetapi, wajib atas munjim sendiri
mengamalkan penghisabannya, begitu juga, orang yang
membenarkannya, sebagaimana dalam masalah sholat, yakni apabila
seseorang meyakini masuknya waktu sholat maka ia mengamalkan
apa yang diyakininya itu. Sama dengan munjim adalah hasib, yaitu
orang yang berpedoman dalam menentukan awal bulan dengan
stasiun-stasiun bulan berdasarkan perkiraan rotasinya. Tidak ada
pengaruh (ibroh) dalam kewajiban berpuasa jika berpedoman pada
perkataan seseorang, “Aku diberitahu oleh Rasulullah shollallahu
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‘alaihi wa sallama dalam mimpi bahwa malam ini sudah termasuk
awal bulan Ramadhan,” karena tidak adanya sifat dhobit dari
pemimpi tersebut, bukan berarti meragukan kebenaran mimpinya .

)ﻓﺮع( وإذا رؤي اﳍﻼل ﲟﺤﻞ ﻟﺰم ﺣﻜﻤﻪ ﳏﻼً ﻗﺮﻳﺒﺎً ﻣﻨﻪ وﳛﺼﻞ اﻟﻘﺮب ﺑﺎﲢﺎد اﳌﻄﻠﻊ ﺑﺄن
ﻳﻜﻮن ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻜﻮاﻛﺐ وﻃﻠﻮﻋﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء
اﻟﻔﻠﻚ واﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻘﻬﺎء أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﺑﲔ اﶈﻠﲔ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﺮﺳﺨﺎً ﻣﻦ
أي ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻧﺖ
[Cabang]
Ketika hilal terlihat di satu wilayah tertentu, maka hukum
terlihatnya hilal juga berlaku atas wilayah yang berdekatan
dengannya. Kedekatan antara dua wilayah tersebut ditandai dengan
persamaan tempat terbit dan terbenam, sekiranya terbenam dan
terbitnya matahari dan bintang di dua wilayah tersebut terjadi dalam
waktu yang sama. Ini adalah menurut ulama ahli Falak. Adapun
menurut ulama Fiqih, kedekatan antara dua wilayah tersebut ditandai
dengan sekiranya jarak antara keduanya tidak sejauh 24 farsakh16
dari berbagai arah.

واﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻣﱴ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺮؤﻳﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻟﺰم رؤﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻐﺮﰊ دون ﻋﻜﺴﻪ وﻟﻮ
ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺻﺎم إﱃ ﳏﻞ ﺑﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﳏﻞ رؤﻳﺘﻪ واﻓﻖ أﻫﻠﻪ ﰲ اﻟﺼﻮم آﺧﺮاً ﻓﻠﻮ ﻋﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺳﻔﺮﻩ
ﰒ أدرﻛﻬﻢ ﺑﻌﺪﻩ ﺻﺎﺋﻤﲔ أﻣﺴﻚ ﻣﻌﻬﻢ وإن ﰎ اﻟﻌﺪد ﺛﻼﺛﲔ ﻷﻧﻪ ﺻﺎر ﻣﻨﻬﻢ أو ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ
اﻟﺒﻌﻴﺪ إﱃ ﳏﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻋﻴﺪ ﻣﻌﻬﻢ وﻗﻀﻰ ﻳﻮﻣﺎً إن ﺻﺎم ﲦﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ وإن ﺻﺎم ﺗﺴﻌﺔ
وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻼ ﻗﻀﺎء وﻫﺬا اﳊﻜﻢ ﻻ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﺼﻮم ﺑﻞ ﳚﺮي ﰲ ﻏﲑﻩ أﻳﻀﺎً ﺣﱴ ﻟﻮ ﺻﻠﻰ
اﳌﻐﺮب ﲟﺤﻞ وﺳﺎﻓﺮ إﱃ ﺑﻠﺪ ﻓﻮﺟﺪﻫﺎ ﱂ ﺗﻐﺮب وﺟﺒﺖ اﻹﻋﺎدة

16

1 Farsakh = ± 8 Km atau 3,5 Mil. Demikian ini menurut Kamus alMunawir, hal, 1045.
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Ketahuilah. Sesungguhnya ketika hilal terlihat di negara
timur maka terlihat pula di negara barat, tidak sebaliknya.
Apabila seseorang telah berpuasa, kemudian ia pergi ke
wilayah A yang jauh dari wilayah B dimana hilal Syawal telah
terlihat di wilayah B, lalu ia mandapati penduduk A masih berpuasa
di hari terakhir Ramadhan, maka jika penduduk wilayah B telah
mengadakan hari raya Idul Fitri sebelum ia pergi ke wilayah A, lalu
mendapati penduduk wilayah A berpuasa, maka ia wajib berpuasa
bersama mereka meskipun puasanya telah genap 30 hari karena ia
menjadi bagian dari mereka.
Atau apabila ia pergi dari wilayah A ke wilayah B dimana
hilal Syawal telah terlihat di wilayah B maka ia berhari raya bersama
penduduk wilayah B, dan ia mengqodho 1 hari jika puasanya baru
mendapat 28 hari, dan tidak perlu mengqodho jika puasanya telah
mendapat 29 hari.
Hukum di atas berlaku tidak hanya dalam puasa, tetapi juga
berlaku dalam ibadah selainnya, bahkan apabila seseorang telah
sholat Maghrib di wilayah A, kemudian ia pergi ke wilayah B dan
ternyata di wilayah B matahari belum terbenam, maka ia
berkewajiban mengulangi sholat Maghrib.
B. Syarat Sah Puasa

ً)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻮم )ﺷﺮوط ﺻﺤﺘﻪ( أي اﻟﺼﻮم ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺮﺿﺎً أو ﻧﻔﻼ
()أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء( أﺣﺪﻫﺎ )إﺳﻼم( أي ﰲ اﳊﺎل ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺮ أﺻﻠﻲ وﻻ ﻣﺮﺗﺪ )و
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )ﻋﻘﻞ( أي ﲤﻴﻴﺰ ﻓﻴﺨﺮج ﺑﻪ ا ﻨﻮن وﳓﻮﻩ واﻟﺼﱯ إذ ﻻ ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺪﻩ وﻟﻴﺲ اﳌﺮاد ﺑﻪ
اﻟﻌﻘﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳜﺮج ﺑﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ اﻟﺼﱯ وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )ﻧﻘﺎء ﻣﻦ ﳓﻮ ﺣﻴﺾ( ﻛﻨﻔﺎس
ووﻻدة وﻟﻮ ﻟﻌﻠﻘﺔ أو ﻣﻀﻐﺔ وإن ﱂ ﺗﺮد ﻣﺎ وﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺋﺾ واﻟﻨﻔﺴﺎء اﻹﻣﺴﺎك ﺑﻨﻴﺔ
اﻟﺼﻮم وإﻻ ﻓﻼ ﳚﺐ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﻣﻔﻄﺮ وﻛﺬا ﳓﻮ اﻟﻌﻴﺪ اﻛﺘﻔﺎء ﺑﻌﺪم اﻟﻨﻴﺔ واﻋﻠﻢ أن ﻫﺬﻩ
اﻟﺸﺮوط اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﻌﺘﱪ وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻠﻮ ارﺗﺪ أو زال ﲤﻴﻴﺰﻩ ﲜﻨﻮن أو وﺟﺪ ﳓﻮ
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(اﳊﻴﺾ ﰲ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ ﺑﻄﻞ ﺻﻮﻣﻪ )و( راﺑﻌﻬﺎ )ﻋﻠﻢ( أو ﻇﻦ )ﺑﻜﻮن اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﺼﻮم
ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺻﻮم ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ﺑﺄن ﻇﻦ دﺧﻮﻟﻪ أو اﺳﺘﻮى اﻷﻣﺮان ﻋﻨﺪﻩ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻟﺼﻮم ﻫﻮ اﻟﻌﻴﺪان وأﻳﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻖ وﻫﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﻴﺪ اﻷﺿﺤﻰ
Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sah puasa.
Syarat-syarat sah puasa, baik puasa fardhu atau sunah, ada 4
(empat), yaitu;
1. Islam pada saat itu. Oleh karena itu, puasa tidak sah dari
kafir asli dan murtad.
2. Berakal; maksudnya tamyiz. Oleh karena itu, dikecualikan
yaitu orang gila, anak kecil, dan lain-lain, karena mereka
tidak memiliki tamyiz. Yang dimaksud dengan tamyiz disini
bukan tamyiz tabiat karena jika tamyiz tabiat yang dimaksud
disini maka anak kecil tidak dapat dikecualikan dengannya.
3. Suci dari haid, nifas, dan melahirkan meskipun darah kempal
atau daging kempal meski tidak terlihat adanya darah.
Diharamkan atas perempuan haid dan nifas menahan diri
dari tidak makan atau minum dengan berniat puasa, jika ia
menahan diri tanpa disertai berniat puasa maka ia tidak wajib
melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa. Sama
halnya pada saat hari raya, artinya, jika seseorang menahan
diri dari makan dan minum tetapi ia tidak meniatkan puasa
maka tidak wajib atasnya melakukan perkara yang dapat
membatalkan puasa itu.
Ketahuilah sesungguhnya 3 (tiga) syarat di atas harus ada di
seluruh siang hari bulan Ramadhan sehingga apabila seseorang
berpuasa, lalu murtad atau sifat tamyiznya hilang sebab gila, atau
mengalami haid, selama sebentar saja di waktu siang puasa maka
puasanya menjadi batal.
4. Mengetahui atau menyangka (dzon) bahwa waktu yang
dipuasai memang menerima untuk dipuasai. Oleh karena itu,
puasa tidak sah bagi orang yang tidak mengetahui atau
menyangka demikian itu.
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Waktu yang tidak dapat menerima dipuasai adalah dua hari
raya dan hari-hari tasyrik, yaitu tiga hari setelah hari raya
Idul Adha.
C. Syarat-syarat Wajib Puasa

()ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺷﺮوط وﺟﻮب اﻟﺼﻮم )ﺷﺮوط وﺟﻮﺑﻪ( أي ﺻﻮم رﻣﻀﺎن )ﲬﺴﺔ أﺷﻴﺎء
أﺣﺪﻫﺎ )إﺳﻼم( أي وﻟﻮ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻓﻴﺸﻤﻞ اﳌﺮﺗﺪ ﻷﻧﻪ ﳐﺎﻃﺐ ﺑﺎﻷداء ﻛﺎﳌﺴﻠﻢ ﻟﺴﺒﻖ
إﺳﻼﻣﻪ
Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat wajib puasa.
Syarat-syarat wajib puasa Ramadhan adalah 5 (lima), yaitu:
1. Islam; meskipun hanya sebatas pernah masuk Islam,
sehingga puasa juga diwajibkan atas orang murtad karena ia
dituntut untuk melaksanakannya sebagaimana orang muslim
sebab ia pernah masuk Islam.

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )ﺗﻜﻠﻴﻒ( أي ﺑﻠﻮغ وﻋﻘﻞ ﻓﻼ ﳚﺐ اﻟﺼﻮم ﻋﻠﻰ ﺻﱯ وﳎﻨﻮن وﻣﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻜﺮان أﻣﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺮان ﺳﻜﺮاً ﻣﺴﺘﻐﺮﻗﺎً واﳌﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً أي ﺳﻮاء
ﺗﻌﺪى ﺑﺎﻹﻏﻤﺎء أو ﻻ ﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺪي وﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧﻲ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻣﻪ ﲞﻼف
اﻟﺼﻼة ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎؤﻫﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻌﺪﻳﺎً ﺑﺈﻏﻤﺎﺋﻪ وﳚﺐ ﻋﻠﻰ ا ﻨﻮن ﻋﻨﺪ
اﻟﺘﻌﺪي
2. Taklif; maksudnya, baligh dan berakal sehingga puasa tidak
wajib atas anak kecil (shobi), orang gila, ayan, dan mabuk.
Adapun mengqodho puasa, maka diwajibkan atas orang yang
mabuk dengan mabuk yang menghabiskan seluruh siang hari
puasa.
Adapun orang ayan maka ia wajib mengqodho puasa secara
mutlak, artinya, baik ayannya karena kecerobohannya atau
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tidak, tetapi ia wajib segera mengqodho jika ayannya
disebabkan kecerobohannya dan ia tidak wajib segera
mengqodho jika memang ayannya bukan karena
kecerobohannya. Berbeda dengan sholat, karena orang ayan
hanya wajib mengqodhonya ketika ayannya disebabkan oleh
kecerobohannya.
Diwajibkan mengqodho puasa atas orang gila jika penyakit
gilanya disebabkan oleh kecerobohannya.

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )إﻃﺎﻗﺔ( أي ﻗﺪرة ﻟﻠﺼﻮم ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻪ ﻟﻜﱪ أو ﻣﺮض ﻳﺒﻴﺢ
اﻟﺘﻴﻤﻢ
3. Kuat berpuasa; oleh karena itu, puasa tidak diwajibkan atas
orang yang tidak kuat melakukannya, mungkin karena tua
atau sakit yang memperbolehkan tayamum.

)و( راﺑﻌﻬﺎ )ﺻﺤﺔ( ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻳﺾ ﻗﺎل ﰲ ﺷﺮح اﳌﻨﻬﺞ وﻳﺒﺎح ﺗﺮﻛﻪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﱰﺧﺺ
ًﳌﺮض ﻳﻀﺮ ﻣﻌﻪ اﻟﺼﻮم ﺿﺮراً ﻳﺒﻴﺢ اﻟﺘﻴﻤﻢ وإن ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻮم ﰒ اﳌﺮض إن ﻛﺎن ﻣﻄﺒﻘﺎ
ﻓﻠﻪ ﺗﺮك اﻟﻨﻴﺔ أو ﻣﺘﻘﻄﻌﺎً ﻓﺈن ﻛﺎن ﻳﻮﺟﺪ وﻗﺖ اﻟﺸﺮوع ﻓﻠﻪ ﺗﺮﻛﻬﺎ وإﻻ ﻓﺈن ﻋﺎد واﺣﺘﺎج إﱃ
اﻹﻓﻄﺎر أﻓﻄﺮ ﰒ ﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي وأﻓﱴ اﻷذرﻋﻲ أﺧﺬاً ﻣﻦ ﻫﻨﺎ إﻧﻪ ﻳﻠﺰم اﳊﺼﺎدﻳﻦ أي وﳓﻮﻫﻢ
ﺗﺒﻴﻴﺖ اﻟﻨﻴﺔ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﰒ ﻣﻦ ﳊﻘﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺸﻘﺔ ﺷﺪﻳﺪة أﻓﻄﺮ وإﻻ ﻓﻼ
4. Sehat; oleh karena itu, puasa tidak wajib atas orang sakit.
Disebutkan dalam kitab Syarah al-Minhaj bahwa
diperbolehkan tidak berpuasa dengan niatan tarokhus
(memperoleh rukhsoh atau keringanan) sebab sakit yang
andai berpuasa maka sakitnya akan menjadi parah hingga
memperbolehkan tayamum, meskipun sakitnya tersebut
terjadi di tengah-tengah saat berpuasa. Apabila sakitnya terus
menerus maka diperbolehkan bagi seseorang berpuasa tanpa
niat. Dan apabila sakitnya putus-putus, maka jika sakit
tersebut dirasakan ketika mulai berpuasa maka
diperbolehkan berpuasa tanpa niat puasa, dan jika sakit tidak
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dirasakan pada saat itu, maka jika sakit itu kembali dan
mengharuskan berbuka maka berbuka (membatalkan puasa).
Ziyadi berkata, “Adzroi berfatwa yang berdasarkan
pernyataan ini bahwa diwajibkan atas para pemanen dan
lainnya untuk mentabyit niat di setiap malam, kemudian
apabila mereka mendapati masyaqot syadidah (kepayahan
yang sangat di tengah-tengah memanen atau menyopir)
maka boleh berbuka, jika tidak mendapatinya maka tidak
boleh berbuka.

)و( ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ )إﻗﺎﻣﺔ( ﻓﻴﺒﺎح ﺗﺮك اﻟﺼﻮم ﻟﺴﻔﺮ ﻃﻮﻳﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﱰﺧﺺ ﻓﺈن ﺗﻀﺮر ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻔﻄﺮ
أﻓﻀﻞ وإﻻ ﻓﺎﻟﺼﻮم أﻓﻀﻞ ﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﻔﺎرق ﻣﺎ ﺷﺮط ﳎﺎوزﺗﻪ ﰲ ﺻﻼة
 ﻓﻠﻮ ﻧﻮى ﻟﻴﻼً ﰒ ﺳﺎﻓﺮ وﺷﻚ أﺳﺎﻓﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ أو ﺑﻌﺪﻩ ﱂ،ًاﳌﺴﺎﻓﺮ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻳﻘﻴﻨﺎ
 وﻳﺴﺘﺜﲎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺪﱘ اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻼ ﻳﺒﺎح ﻟﻪ اﻟﻔﻄﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﺆدي إﱃ إﺳﻘﺎط اﻟﻮﺟﻮب،ﻳﻔﻄﺮ
ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ وإﳕﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﺟﻮاز اﻟﻔﻄﺮ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺮﺟﻮ إﻗﺎﻣﺔ ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺴﺒﻜﻲ واﻋﺘﻤﺪﻩ
ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﺮﻣﻠﻲ اﻩ
5. Mukim; oleh karena itu, diperbolehkan bagi seseorang untuk
tidak berpuasa karena bepergian jauh dengan niatan tarokhus
(memperoleh keringanan).
Apabila musafir merasakan payah sebab berpuasa maka
berbuka adalah yang lebih utama baginya, jika tidak, maka
berpuasa adalah yang lebih utama baginya.
Ziyadi berkata, “Diperbolehkannya tidak berpuasa bagi
musafir adalah sekiranya ia berpisah dari tempat yang
disyaratkan harus dilewati dalam bab sholat musafir sebelum
fajar secara yakin. Oleh karena itu, apabila seseorang berniat
puasa di malam hari, kemudian ia bepergian dan ragu apakah
ia tadi bepergian sebelum fajar atau sesudahnya, maka ia
tidak diperbolehkan berbuka puasa. Dikecualikan dengan
musafir di atas adalah orang yang terus menerus bepergian
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(spt; sopir-sopir bus pada umumnya) maka tidak
diperbolehkan berbuka puasa karena ia telah menghadapi
aktifitas yang menggugurkan kewajiban puasa menurut
asalnya. Adapun diperbolehkan berbuka puasa bagi orang
yang selalu bepergian adalah ketika ia berharap akan
bermukim (singgah) di tempat tertentu agar mengqodho
puasanya itu di saat mukim, seperti yang dikatakan oleh
Subki dan dipedomani oleh Syaikhuna Romli.”
D. Rukun-rukun Puasa

)ﻓﺼﻞ( ﰲ أرﻛﺎن اﻟﺼﻮم )أرﻛﺎﻧﻪ( أي اﻟﺼﻮم ﻓﺮﺿﺎً ﻛﺎن أو ﻧﻔﻼ )ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء( ﻗﺎل
اﻟﺰﻳﺎدي ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺸﻬﻮر وﺟﻌﻠﻬﺎ ﰲ اﻷﻧﻮار أرﺑﻌﺔ واﻟﺮاﺑﻊ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﺼﻮم اﻩ
Fasal ini menjelaskan tentang rukun-rukun puasa.
Rukun-rukun puasa, baik puasa fardhu atau sunah, ada 3
(tiga). Ziyadi berkata, “3 rukun puasa ini adalah yang masyhur.
Dalam kitab al-Anwar, rukun-rukun puasa dijadikan 4 (empat) yang
mana rukun keempat adalah waktu yang dipuasai memang menerima
untuk dipuasai.”
1. Niat

أﺣﺪﻫﺎ )ﻧﻴﺔ ﻟﻴﻼً ﻟﻜﻞ ﻳﻮم ﰲ اﻟﻔﺮض( وﳏﻠﻬﺎ اﻟﻘﻠﺐ وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺼﻮم
اﻟﱵ ﻫﻲ اﻹﻣﺴﺎك ﻋﻦ اﳌﻔﻄﺮ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻊ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻦ رﻣﻀﺎن ﻣﺜﻼً ﰒ
 ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺸﱰط اﻟﺘﻠﻔﻆ،ﻳﻘﺼﺪ إﻳﻘﺎع ﻫﺬا اﳌﺴﺘﺤﻀﺮ وﻻ ﺗﻜﻔﻲ اﻟﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن دون اﻟﻘﻠﺐ
ﺎ ﻗﻄﻌﺎً ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨﺪب ﻟﻴﻌﺎون اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻘﻠﺐ
Rukun puasa yang pertama adalah niat di setiap malam dari
malam-malam Ramadhan dalam melakukan puasa fardhu.
Tempat niat adalah hati. Dalam berniat harus menghadirkan
hakikat puasa yang mana hakikatnya adalah menahan diri dari segala
perkara yang membatalkannya di seluruh siang hari, disertai
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menghadirkan puasa sebagai puasa, misal, Ramadhan, kemudian
menyengaja menjatuhkan apa yang dihadirkan ini. Niat tidak cukup
hanya dengan lisan tanpa hati, sebagaimana tidak disyaratkan
melafadzkan niat, tetapi disunahkan melafadzkannya agar lisan dapat
membantu hati.

وﻳﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﻮن ﳏﻠﻬﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻧﻮى اﻟﺼﻮم ﺑﻘﻠﺒﻪ ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﺼﻼة ﺻﺤﺖ ﻧﻴﺘﻪ ﻗﺎل
اﻟﺰﻳﺎدي ﻓﻠﻮ ﻧﻮى ﻟﻴﻠﺔ أول رﻣﻀﺎن ﺻﻮم ﲨﻴﻌﻪ ﱂ ﻳﻜﻒ ﻟﻐﲑ اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻪ
 ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻨﻮي أول،ذﻟﻚ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺻﻮم اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻧﺴﻲ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ
 وواﺿﺢ أن ﳏﻠﻪ إن ﻗﻠﺪ وإﻻ،اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻧﺴﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺻﻮﻣﻪ ﻋﻨﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ
ﻛﺎن ﻣﺘﻠﺒﺴﺎً ﺑﻌﺒﺎدة ﻓﺎﺳﺪة ﰲ اﻋﺘﻘﺎدﻩ وﻫﻮ ﺣﺮام
Dengan adanya tempat niat adalah hati, maka diketahui
bahwa apabila seseorang berniat puasa dengan hati di tengah-tengah
sholat maka niat tersebut sah. Ziyadi menambahkan bahwa apabila
seseorang berniat puasa di malam pertama dari bulan Ramadhan
dengan niatan berpuasa seluruh hari-hari Ramadhan maka belum
mencukupi, kecuali niat secara demikian itu hanya mencukupi hari
pertamanya, tetapi disunahkan baginya untuk berniat puasa demikian
itu, artinya berniat melakukan puasa di seluruh hari-hari Ramadhan,
agar sewaktu-waktu jika ada satu hari yang lupa diniati puasa, maka
hari tersebut terhitung sebagai puasa yang sah, seperti pendapat
Imam Malik, sebagaimana disunahkan bagi seseorang untuk berniat
puasa di awal hari yang pada malamnya lupa berniat agar hari
tersebut terhitung sah puasanya, seperti pendapat Abu Hanifah.
Namun, kesunahan yang berdasarkan pendapat Abu Hanifah ini
adalah jika orang yang berpuasa bertaklid kepadanya, jika tidak,
maka ia telah menetapi ibadah rusak/fasid menurut keyakinannya
dan demikian ini adalah haram.

وﻟﻮ ﺷﻚ ﻫﻞ وﻗﻌﺖ ﻧﻴﺘﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ أو ﺑﻌﺪﻩ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻷن اﻷﺻﻞ ﻋﺪم وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻟﻴﻼً إذ
اﻷﺻﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎدث ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺄﻗﺮب زﻣﻦ ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ ﻧﻮى وﺷﻚ ﻫﻞ ﻃﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ أو
ﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻟﻠﱰدد ﰲ اﻟﻨﻴﺔ
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Apabila seseorang ragu apakah niatnya jatuh sebelum fajar
atau sesudahnya maka puasanya tidak sah karena asalnya adalah
tidak terjadinya niat di malam hari itu, sebab asal dalam setiap
kejadian baru diperkirakan pada waktu yang paling dekat. Berbeda
dengan masalah apabila seseorang ragu apakah fajar shodiq telah
terbit atau belum maka puasanya sah karena hanya ragu dalam niat,
bukan ragu tentang jatuhnya niat.

ﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﺮض ﺧﺮج ﺑﻪ اﻟﻨﻔﻞ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻓﻴﻪ ﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر ﻗﺒﻞ اﻟﺰوال ﺑﺸﺮط اﻧﺘﻔﺎء اﳌﻨﺎﰲ ﻗﺒﻞ
اﻟﻨﻴﺔ ﻛﺄﻛﻞ وﲨﺎع وﻛﻔﺮ وﺣﻴﺾ وﻧﻔﺎس وﺟﻨﻮن وإﻻ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ اﻟﺼﻮم ﻗﺎل ﰲ ﺷﺮح
اﳌﻨﻬﺞ ﻓﻘﺪ دﺧﻞ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ ذات ﻳﻮم ﻓﻘﺎل ﻫﻞ ﻋﻨﺪﻛﻢ
ﺷﻲء؟ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻻ ﻗﺎل ﻓﺈﱐ إذاً أﺻﻮم ﻗﺎﻟﺖ ودﺧﻞ ﻋﻠﻲ ﻳﻮﻣﺎً آﺧﺮ ﻓﻘﺎل أﻋﻨﺪﻛﻢ ﺷﻲء؟
ﻗﻠﺖ ﻧﻌﻢ ﻗﺎل إذاً أﻓﻄﺮ وإن ﻛﻨﺖ ﻓﺮﺿﺖ اﻟﺼﻮم رواﻩ اﻟﺪارﻗﻄﲏ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ
Kewajiban berniat yang harus dilakukan di malam hari
hanya dalam puasa fardhu. Berbeda dengan puasa sunah, maka
cukup berniat puasa di siang hari sebelum tergelincirnya matahari
dengan syarat belum terjadi atau melakukan sesuatu yang
membatalkan puasa sebelum berniat, seperti; makan, jimak, kufur,
haid, nifas, dan gila. Apabila sebelum berniat telah terjadi atau
melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka puasa sunahnya
tidak sah.
Di dalam Syarah al-Minhaj disebutkan, “Suatu hari,
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama mendatangi Aisyah.
Beliau bertanya, ‘Apakah kamu memiliki makanan?’ Aisyah
menjawab, ‘Tidak’. Beliau melanjutkan, ‘Kalau begitu, aku
berpuasa.’” Aisyah meriwayatkan, “Pada hari yang lain, Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama mendatangiku. Beliau bertanya,
‘Apakah kamu memiliki makanan?’ Aku menjawab, ‘Ya. Aku punya
makanan.’ Beliau melanjutkan, ‘Kalau begitu aku tidak berpuasa
meskipun aku sebenarnya telah berpuasa pada hari ini.’” Hadis ini
diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi.
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وﺧﺮج ﺑﺎﳌﻨﺎﰲ ﻟﻠﺼﻮم ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻴﻪ ﻗﺎل اﻟﺮﻣﻠﻲ وﻟﻮ أﺻﺒﺢ وﱂ ﻳﻨﻮ ﺻﻮﻣﺎً ﰒ ﲤﻀﻤﺾ وﱂ
ﻳﺒﺎﻟﻎ ﻓﺴﺒﻖ ﻣﺎء اﳌﻀﻤﻀﺔ إﱃ ﺟﻮﻓﻪ ﰒ ﻧﻮى ﺻﻮم ﺗﻄﻮع ﺻﺢ وﻛﺬا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﻄﻞ
اﻟﺼﻮم ﻛﺎﻹﻛﺮاﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﻞ واﻟﺸﺮب
ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي وﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻧﻔﻴﺴﺔ وﻗﺪ ﻃﻠﺒﺘﻬﺎ ﺳﻨﲔ ﺣﱴ وﺟﺪ ﺎ ﻓﻠﻠﻪ اﳊﻤﺪ وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ
إذا ﺑﺎﻟﻎ ﻹزاﻟﺔ ﳒﺎﺳﺔ ﻓﻤﻪ أو أﻧﻔﻪ ﻓﺴﺒﻘﻪ اﳌﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﺮ
Mengecualikan dengan pernyataan sesuatu yang dapat
membatalkan puasa adalah sesuatu yang tidak membatalkannya.
Romli berkata, “Apabila seseorang masuk waktu pagi dan ia belum
berniat puasa sunah, kemudian ia berkumur dan tidak mubalaghoh
(berlebihan) dalam berkumurnya, lalu air kumur terlanjur masuk ke
perutnya, lalu ia berniat puasa sunah, maka puasanya sah. Sama
halnya dengan sesuatu yang tidak membatalkan puasa, seperti
dipaksa untuk makan dan minum (sehingga apabila seseorang masuk
waktu pagi dan ia belum berniat puasa sunah, kemudian ia dipaksa
untuk makan atau minum, lalu ia berniat puasa sunah, maka
puasanya sah). Nawawi berkata, “Ini merupakan masalah yang
sangat bagus. Aku mencari masalah tersebut selama beberapa tahun
dan al-hamdulillah, aku berhasil menemukannya.”
Sama dengan contoh kasus di atas adalah apabila seseorang
mubalaghoh (berlebihan) dalam menghilangkan najis yang ada di
mulutnya atau hidungnya, lalu air terlanjur masuk, maka jika ia
berniat puasa sunah setelah itu, maka puasanya sah.

وﻗﻮﻟﻪ ﰲ اﻟﻔﺮض وﻟﻮ ﻧﺬراً أو ﻗﻀﺎء أو ﻛﻔﺎرة أو ﻛﺎن اﻟﻨﺎوي ﺻﺒﻴﺎً أو أﻣﺮ ﺑﻪ اﻹﻣﺎم ﰲ
اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء وﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﺻﻮم ﻧﻔﻞ ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ اﻟﺘﺒﻴﻴﺖ إﻻ ﺻﻮم اﻟﺼﱯ ﻓﻴﻠﻐﺰ ﺑﻪ وﻳﻘﺎل ﻟﻨﺎ
ﺻﻮم ﻧﻔﻞ ﻳﺸﱰط ﻓﻴﻪ ﺗﺒﻴﻴﺖ اﻟﻨﻴﺔ
Pernyataan (kewajiban mentabyit niat di malam hari dalam)
puasa fardhu, mencakup puasa nadzar, puasa qodho, puasa kafarot,
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atau yang berniat adalah anak kecil (shobi), atau puasa yang
diperintahkan oleh imam (pemerintah) dalam sholat istisqo.
Menurut madzhab Syafii, tidak ada puasa sunah yang
disyaratkan di dalamnya mentabyit niat di malam hari kecuali puasa
yang dilakukan oleh anak kecil. Oleh karena ini, disebutkan, “Kita
(para Syafiiah) memiliki puasa sunah yang disyaratkan di dalamnya
mentabyit niat puasa di malam hari.”

ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻴﻼً أي ﺑﲔ اﻟﻐﺮوب وﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ودﻟﻴﻞ وﺟﻮب إﻳﻘﺎع اﻟﻨﻴﺔ ﻟﻴﻼً ﲟﻌﲎ وﺟﻮب
اﻟﺘﺒﻴﻴﺖ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺒﻴﺖ اﻟﺼﻴﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻼ ﺻﻴﺎم ﻟﻪ رواﻩ
اﻟﺪارﻗﻄﲏ أي ﻣﻦ ﱂ ﻳﺒﻴﺖ ﻧﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻼ ﺻﻴﺎم ﻟﻪ ﺻﺤﻴﺢ واﳌﺮاد ﺑﺘﺒﻴﻴﺘﻬﺎ
إﻳﻘﺎﻋﻬﺎ ﰲ ﺟﺰء ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺮوب إﱃ اﻟﻔﺠﺮ وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻦ ﱂ
ﳚﻤﻊ اﻟﺼﻴﺎم ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺮ ﻓﻼ ﺻﻴﺎم ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﱂ ﳚﻤﻊ ﺑﻀﻢ اﻟﻴﺎء وﺳﻜﻮن اﳉﻴﻢ أو ﺑﻔﺘﺢ
اﻟﻴﺎء واﳌﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺎم ﻓﻴﻨﻮﻳﻪ
Pernyataan di malam hari, maksudnya; waktu antara
terbenamnya matahari dan terbitnya fajar. Dalil kewajiban
menjatuhkan niat pada malam hari, artinya, kewajiban tabyit, adalah
sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, “Barang siapa tidak
mentabyit puasa sebelum fajar maka tidak ada puasa baginya.” Hadis
ini diriwayatkan oleh Daruqutni. Maksudnya, barang siapa tidak
mentabyit niat puasa sebelum fajar maka puasa baginya tidak-lah
sah. Yang dimaksud dengan mentabyit niat puasa adalah
menjatuhkan niat tersebut di sebagian waktu malam dari antara
terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Begitu juga, kewajiban
tabyit didasari atas sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama,
“Barang siapa tidak meng’azm atau menyengaja puasa, kemudian ia
meniatkannya sebelum fajar maka puasa baginya tidak-lah sah.”

وأﻗﻞ اﻟﻨﻴﺔ ﰲ رﻣﻀﺎن ﻧﻮﻳﺖ اﻟﺼﻮم ﻏﺪاً ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺗﻴﺎن ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن
ﻷن اﻟﺘﻌﻴﲔ ﺷﺮط ﰲ ﻧﻴﺔ ﺻﻮم اﻟﻔﺮض وﻻ ﳛﺼﻞ إﻻ ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﲟﺠﺮد ذﻟﻚ اﻟﻐﺪ ﻓﺈن ﲨﻊ
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ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎن أﻣﻜﻦ ﻓﺎﻟﻐﺪ ﻣﺜﺎل ﻟﻠﺘﺒﻴﻴﺖ وﻻ ﳚﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻪ وﻻ ﳛﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﲔ ورﻣﻀﺎن
ﻣﺜﺎل ﻟﻠﺘﻌﻴﲔ
وﻻ ﻳﺸﱰط اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻔﺮﺿﻴﺔ وﻻ اﻷداء وﻻ اﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻻ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺈن
ﻋﻴﻨﻬﺎ وأﺧﻄﺄ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻋﺎﻣﺪاً ﻋﺎﳌﺎً ﱂ ﻳﺼﺢ ﻟﺘﻼﻋﺒﻪ وإن ﻛﺎن ﻧﺎﺳﻴﺎً أو ﺟﺎﻫﻼً ﺻﺢ
Minimal niat dalam puasa Ramadhan adalah;

ﻀﺎ َن
َ ﺼ ْﻮَم َﻏﺪاً ِﻣ ْﻦ َرَﻣ
ﺖ اﻟ ﱠ
ُ ْﻧـَ َﻮﻳ
Saya berniat puasa besok dari bulan Ramadhan.
Dari niat tersebut, diketahui bahwa wajib menyertakan
perkataan dari bulan Ramadhan karena mentakyin merupakan syarat
dalam niat puasa fardhu dan hanya dapat dilakukan dengan
menyertakan dari bulan Ramadhan dalam niat, tidak hanya dengan
kata besok. Apabila seseorang menyertakan dari bulan Ramadhan
dan besok maka itu lebih memungkinkan. Jadi, besok adalah contoh
tabyit yang tidak diwajibkan menyertakannya dan takyin tidak dapat
dihasilkan dengannya. Sedangkan dari bulan Ramadhan adalah
contoh takyin.
Tidak disyaratkan menjelaskan sifat kefardhuan (fardhiah)
dalam niat. Begitu juga tidak disyaratkan menjelaskan adak, idhofah
pada Allah ta’ala, dan mentakyin tahun. Apabila seseorang
mentakyin tahun, dan ia keliru, maka jika ia adalah orang yang
sengaja dan tahu, maka puasanya tidak sah karena talaub (bercanda)nya. Sebaliknya, apabila ia adalah orang yang lupa atau bodoh maka
sah puasanya.

ﻀﺎ ِن َﻫ ِﺬﻩِ اﻟ ﱠﺴﻨَ ِﺔ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ رﻣﻀﺎن إﱃ
َ ض َرَﻣ
ِ ﺻ ْﻮَم َﻏ ٍﺪ َﻋ ْﻦ أَ َدا ِء ﻓَـ ْﺮ
َ ﺖ
ُ ْوأﻛﻤﻠﻬﺎ أن ﻳﻘﻮل ﻧـَ َﻮﻳ
اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ﻟﺘﻜﻮن اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻜﻮﻧﻪ رﻣﻀﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻨﺔ وﻳﺴﻦ أن ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
إِﳝَْﺎﻧﺎً َوا ْﺣﺘِ َﺴﺎﺑﺎً ﷲِ ﺗﻌﺎﱃ
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Niat yang paling lengkap adalah sekiranya seseorang
berkata;

ﻀﺎ ِن َﻫ ِﺬﻩِ اﻟ ﱠﺴﻨَ ِﺔ
َ ض َرَﻣ
ِ ﺻ ْﻮَم َﻏ ٍﺪ َﻋ ْﻦ أَ َدا ِء ﻓَـ ْﺮ
َ ﺖ
ُ ْﻧـَ َﻮﻳ
Saya berniat puasa besok karena melaksanakan kefardhuan bulan
Ramadhan tahun ini.
yaitu, dengan mengidhofahkan lafadz ‘ ’رﻣﻀﺎنpada isim isyarot agar
pengidhofahan tersebut mentakyin (menentukan) bahwa Ramadhan
yang dimaksud adalah Ramadhan tahun ini. Setelah niat tersebut,
seseorang disunahkan untuk mengucapkan;

إِﳝَْﺎﻧﺎً َوا ْﺣﺘِ َﺴﺎﺑﺎً ﷲِ ﺗﻌﺎﱃ
... karena meyakini kewajiban puasa dan mengharapkan pahala
karena Allah ta’ala.

وﻟﻮ ﺗﺴﺤﺮ ﻟﻴﺼﻮم أو ﺷﺮب ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻌﻄﺶ ﻋﻨﻪ ﺎراً أو اﻣﺘﻨﻊ ﻣﻦ اﻷﻛﻞ أو اﻟﺸﺮب أو
اﳉﻤﺎع ﺧﻮف ﻃﻠﻮع اﻟﻔﺠﺮ ﻛﺎن ﻧﻴﺔ إن ﺧﻄﺮ اﻟﺼﻮم ﺑﺒﺎﻟﻪ ﺑﺼﻔﺎﺗﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﺼﻮم
Apabila seseorang sahur untuk berpuasa, atau minum agar
tidak kehausan di siang hari, atau enggan makan, minum, atau jimak
karena takut terbit fajar, maka sikapnya demikian ini sudah termasuk
niat jika ia menyiratkan puasa di dalam hatinya dengan sifat-sifat
puasa menurut syariat karena masing-masing sikap tersebut
mencakup kesengajaan puasa.
2. Meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )ﺗﺮك ﻣﻔﻄﺮ( ﻣﻦ وﺻﻮل ﻋﲔ ﳌﻨﻔﺬ ﻣﻔﺘﻮح ﻣﻦ ﺟﻮف ﻛﺘﻨﺎول ﻃﻌﺎم وإن ﻗﻞ
ﻛﺴﻤﺴﻤﺔ وﻧﻘﻄﺔ ﻣﺎء وإدﺧﺎل اﻟﺸﻲء ﰲ اﻟﻔﻢ أو ﰲ ﳐﺮج ﻏﲑﻩ ﻛﺈدﺧﺎل ﻋﻮد ﰲ أذن أو
ﺟﺮاﺣﺔ وﻣﻦ اﺳﺘﻘﺎءة ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻦ ذرﻋﻪ اﻟﻘﻲء أي ﻏﻠﺒﻪ وﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ
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ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎء وﻣﻦ اﺳﺘﻘﺎء ﻓﻠﻴﻘﺾ رواﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن وﻏﲑﻩ وﻣﻦ إدﺧﺎل ﻛﻞ اﳊﺸﻔﺔ أو
ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﻗﺪﻫﺎ ﻓﻼ ﻳﻔﻄﺮ ﺑﺈدﺧﺎل ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮاﻃﻰء وأﻣﺎ اﳌﻮﻃﻮء ﻓﻴﻔﻄﺮ ﺑﺈدﺧﺎل
اﻟﺒﻌﺾ ﻷﻧﻪ ﻗﺪ وﺻﻠﺖ ﻋﲔ ﺟﻮﻓﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳉﻬﺔ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻮطء وﻣﻦ إﻧﺰال
اﳌﲏ ﺑﻠﻤﺲ ﺑﺸﺮة ﺑﺸﻬﻮة ﻛﺎﻟﻮطء ﺑﻼ إﻧﺰال ﺑﻞ أوﱃ ﻷن اﻹﻧﺰال ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﻟﻮطء وﻻ
ﻳﻔﻄﺮ ﺑﺈﻧﺰال ﰲ ﻧﻮم أو ﺑﻨﻈﺮ أو ﻓﻜﺮ أو ﳌﺲ ﺑﻼ ﺷﻬﻮة أو ﺿﻢ اﻣﺮأة إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ﲝﺎﺋﻞ
)ذاﻛﺮاً( ﻟﻠﺼﻮم )ﳐﺘﺎراً ﻏﲑ ﺟﺎﻫﻞ ﻣﻌﺬور( وﻳﻔﻄﺮ اﻟﺼﺎﺋﻢ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ إذا ﺗﻌﻤﺪ
واﺧﺘﺎر وﻋﻠﻢ ﺑﺘﺤﺮﳝﻪ أو ﺟﺎﻫﻞ ﻏﲑ ﻣﻌﺬور وﻻ ﻳﻔﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻊ ﻧﺴﻴﺎن أو إﻛﺮاﻩ أو ﻛﺎن
ﺟﺎﻫﻼً ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﱘ ﻣﻌﺬوراً ﺑﺄن ﻗﺮب ﻋﻬﺪﻩ ﺑﺎﻹﺳﻼم أو ﻧﺸﺄ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء وﻣﻊ ﻏﻠﺒﺔ
اﻟﻘﻲء ﻓﺎﻻﺳﺘﻘﺎءة ﻣﻔﻄﺮة وإن ﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺮﺟﻊ ﺷﻲء إﱃ ﺟﻮﻓﻪ ﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﻄﺮة ﻟﻌﻴﻨﻬﺎ ﻻ
ﻟﻌﻮد ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻘﻲء
Maksudnya, rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan
sesuatu yang membatalkan puasa, seperti;






masuknya benda ke lubang yang terbuka dari perut, contoh;
mengkonsumsi makanan, meskipun sedikit, seperti; satu biji
dan setetes air,
memasukkan sesuatu ke dalam mulut dan lubang lain,
seperti; memasukkan kayu ke dalam telinga atau luka,
sengaja muntah, karena sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama, “Barang siapa tidak tahan muntah, (artinya
memang harus muntah), padahal ia adalah orang yang
berpuasa, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk
mengqodho. Dan barang siapa sengaja muntah maka wajib
atasnya mengqodho.” Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu
Hiban dan lainnya.
masuknya seluruh khasyafah atau kira-kiranya bagi orang
yang tidak memilikinya ke dalam farji. Oleh karena itu,
puasa tidak batal sebab memasukkan hanya sebagian
khasyafah dengan dinisbatkan pada pihak watik (yang
menjimak). Adapun pihak yang mautuk (dijimak) maka
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puasanya batal sebab kemasukan sebagian khasyafah
tersebut karena batalnya dilihat dari segi disebabkan oleh
masuknya benda ke lubang farjinya. Jadi, kebatalan puasa
dari mautuk adalah dari sisi sebab masuknya benda ke dalam
lubangnya, bukan dari sisi sebab jimak.
mengeluarkan sperma sebab menyentuh kulit dengan disertai
syahwat, seperti; jimak yang tanpa mengeluarkan sperma,
bahkan jimak semacam ini malah lebih utama dalam
membatalkan puasa karena mengeluarkan sperma adalah
tujuan dari jimak. Puasa tidak batal sebab mengeluarkan
sperma dalam kondisi tidur, melihat porno, membayangkan
mesum, menyentuh tanpa disertai syahwat, atau
mendempetkan tubuh perempuan ke tubuhnya dengan
disertai adanya penghalang.

Syarat puasa yang menjadi batal sebab perkara-perkara di
atas adalah sekiranya orang yang berpuasa ingat kalau dirinya sedang
berpuasa, tidak dipaksa, dan tidak bodoh yang diudzurkan. Oleh
karena itu, orang yang berpuasa, puasanya menjadi batal sebab
melakukan salah satu dari perkara-perkara di atas ketika ia
melakukannya secara sengaja, tidak dipaksa, dan tahu akan
keharamannya, atau ia adalah bodoh tetapi bodoh yang tidak
diudzurkan. Berbeda dengan orang yang berpuasa yang melakukan
salah satu dari perkara-perkara di atas disertai lupa, dipaksa, atau
bodoh yang diudzurkan, misal; ia baru masuk Islam atau hidup jauh
dari para ulama, atau memang harus muntah dan tidak kuat
menahannya. Jadi, sengaja muntah merupakan sesuatu yang dapat
membatalkan puasa meskipun diketahui bahwa tidak ada sisa
muntahan yang kembali masuk ke dalam perutnya, karena sengaja
muntah itu merupakan sesuatu yang membatalkan puasa sendiri,
bukan karena kembalinya sisa muntahan ke dalam perut.

)ﻓﺮوع( وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺣﱰاز ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻷﻧﻪ ﻣﱴ أدﺧﻞ ﻃﺮف أﺻﺒﻌﻪ دﺑﺮﻩ أﻓﻄﺮ وﻟﻮ
أدﱏ ﺷﻲء ﻣﻦ رأس اﻷﳕﻠﺔ وﻛﺬا ﻟﻮ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﻏﲑﻩ ذﻟﻚ ﺑﺈذﻧﻪ وﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ أدﺧﻠﺖ اﻷﻧﺜﻰ
أﺻﺒﻌﻬﺎ ﻓﺮﺟﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ ذﻟﻚ أﻓﻄﺮت إذ ﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻻ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ

228

[Cabang]
Sebaiknya seseorang berhati-hati saat beristinjak karena
ketika ia memasukkan ujung jari-jarinya ke dalam duburnya maka
puasanya batal meskipun hanya sedikit bagian dari ujung jari
telunjuk.
Begitu juga, apabila ia mengizinkan orang lain untuk
mencebokkannya dan orang lain tersebut memasukkan sedikit bagian
ujung jari-jarinya ke duburnya maka puasanya menjadi batal.
Apabila perempuan memasukkan jari-jarinya ke dalam
farjinya pada saat beristinjak maka puasanya menjadi batal karena ia
seharusnya hanya berkewajiban membasuh bagian farji yang terlihat
saja (bagian dzohir).

وﻟﻮ ﻃﻌﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻃﻌﻨﻪ ﻏﲑﻩ ﺑﺈذﻧﻪ ﻓﻮﺻﻞ اﻟﺴﻜﲔ ﺟﻮﻓﻪ أو أدﺧﻞ ﰲ إﺣﻠﻴﻠﻪ أو أذﻧﻪ
ﻋﻮداً ﻓﻮﺻﻞ إﱃ اﻟﺒﺎﻃﻦ أﻓﻄﺮ واﻹﺣﻠﻴﻞ ﺑﻜﺴﺮ اﳍﻤﺰة ﳐﺮج اﻟﻠﱭ ﻣﻦ اﻟﺜﺪي وﳐﺮج اﻟﺒﻮل
أﻳﻀﺎً ﻫﺬا إن ﱂ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﺧﺮوج ﳓﻮ اﳋﺎرج ﻋﻠﻰ إدﺧﺎل أﺻﺒﻌﻪ ﰲ دﺑﺮﻩ وإﻻ أدﺧﻠﻪ وﻻ
ﻓﻄﺮ
Apabila seseorang menusuk dirinya sendiri dengan pisau
atau apabila ia mengizinkan orang lain untuk menusuknya dengan
pisau, dan pisau tersebut menembus perutnya, atau apabila ia
memasukkan kayu ke dalam ihlil atau telinga hingga sampai ke
bagian dalam, maka puasanya menjadi batal.
Batalnya puasa sebab memasukkan jar-jari ke dalam dubur
ini adalah jika memang keluarnya al-khorij (benda yang keluar) tidak
tergantung pada memasukkan jari-jari ke dalam dubur, jika tidak,
artinya, al-khorij (semisal; tahi) hanya akan bisa keluar dengan cara
dubur dimasuki oleh jari-jari terlebih dahulu, maka puasanya tidak
batal.
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Ihlil ( )اﻹﺣﻠﻴﻞdengan kasroh pada huruf hamzah berarti lubang
keluarnya susu dari payudara dan juga berarti lubang keluarnya air
kencing.

ﻗﺎل اﻷﺟﻬﻮري ﻋﻠﻰ اﳋﻄﻴﺐ وﻣﺜﻞ اﻷﺻﺒﻊ ﻏﺎﺋﻂ ﺧﺮج ﻣﻨﻪ وﱂ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﰒ ﺿﻢ دﺑﺮﻩ
ﻓﺪﺧﻞ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء إﱃ داﺧﻠﻪ ﻓﻴﻔﻄﺮ ﺣﻴﺚ ﲢﻘﻖ دﺧﻮل ﺷﻲء ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮوزﻩ ﻷﻧﻪ ﺧﺮج ﻣﻦ
ﻣﻌﺪﺗﻪ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺣﺎﺟﺘﻪ إﱃ اﻟﻀﻢ وﺑﻪ ﻳﻔﺎرق ﻣﻘﻌﺪة اﳌﺒﺴﻮر أﻓﱴ ﺑﺬﻟﻚ ﺷﻴﺦ ﺷﻴﺨﻨﺎ
اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻄﺒﻼوي وﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﺮأﺳﻪ ﻣﺄﻣﻮﻣﺔ أي ﺷﺠﺔ ﻓﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ دواء ﻓﻮﺻﻞ
ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪﻣﺎغ أﻓﻄﺮ وإن ﱂ ﻳﺼﻞ ﺑﺎﻃﻦ اﳋﺮﻳﻄﺔ وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻷﻣﻌﺎء أي اﳌﺼﺎرﻳﻦ ﻓﻠﻮ
وﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﻔﺔ ﺑﺒﻄﻨﻪ دواء ﻓﻮﺻﻞ ﺟﻮﻓﻪ أﻓﻄﺮ وإن ﱂ ﻳﺼﻞ ﺑﺎﻃﻦ اﻷﻣﻌﺎء ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ
أﲪﺪ اﻟﻨﺤﺮاوي واﳉﺎﺋﻔﺔ ﻫﻲ اﳉﺮح اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ
Ajhuri berkata berdasarkan pernyataan Khotib, “Sama
dengan masuknya jari-jari adalah tahi yang telah keluar dari dubur
dan belum terpotong, kemudian lubang dubur menutup, lalu sebagian
tahi yang telah keluar itu masuk kembali ke dalam, maka puasanya
menjadi batal sekiranya terbukti sebagian tahi itu ada yang masuk
kembali setelah keluar. Alasan batalnya puasa tersebut adalah karena
sebagian tahi itu keluar dari lambung seseorang, sedangkan ia sendiri
tidak perlu untuk menutup lubang duburnya, tetapi ia malah
menutupnya, sehingga menyebabkan puasanya batal. Alasan inilah
yang membedakan dari pantat orang yang sakit bawasir.” Demikian
ini difatwakan oleh Syaikhi Syaikhina Allamah Mansur Toblawi.

وﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﺮأﺳﻪ ﻣﺄﻣﻮﻣﺔ أي ﺷﺠﺔ ﻓﻮﺿﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ دواء ﻓﻮﺻﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﺪﻣﺎغ أﻓﻄﺮ وإن ﱂ
ﻳﺼﻞ ﺑﺎﻃﻦ اﳋﺮﻳﻄﺔ وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻷﻣﻌﺎء أي اﳌﺼﺎرﻳﻦ ﻓﻠﻮ وﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺋﻔﺔ ﺑﺒﻄﻨﻪ دواء
ﻓﻮﺻﻞ ﺟﻮﻓﻪ أﻓﻄﺮ وإن ﱂ ﻳﺼﻞ ﺑﺎﻃﻦ اﻷﻣﻌﺎء ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ أﲪﺪ اﻟﻨﺤﺮاوي واﳉﺎﺋﻔﺔ ﻫﻲ
اﳉﺮح اﳌﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻦ
Apabila seseorang memiliki luka kepala, lalu ia meletakkan
obat di atas lukanya hingga obat tersebut masuk ke kantong otak,
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maka puasanya menjadi batal meskipun obat tersebut belum sampai
ke bagian dalam kantong. Sama juga dengan usus, artinya, apabila
seseorang meletakkan obat pada jaa-ifah (luka) di perutnya,
kemudian obat tersebut masuk ke dalamnya, maka puasanya batal
meskipun obat tersebut tidak sampai ke bagian dalam usus.
Syaikhuna Ahmad Nahrowi berkata, “Pengertian jaa-ifah adalah luka
yang rasa sakitnya menembus hingga ke bagian dalam.”

اﻋﻠﻢ أن ﻣﻦ اﻟﻌﲔ اﻟﺪﺧﺎن اﳊﺎدث اﻵن اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﱳ ﻟﻌﻦ اﷲ ﻣﻦ أﺣﺪﺛﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪع
اﻟﻘﺒﻴﺤﺔ ﻓﻴﻔﻄﺮ ﺑﻪ وﻗﺪ أﻓﱴ اﻟﺰﻳﺎدي أوﻻً ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻔﻄﺮ ﻷﻧﻪ أذن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺮف ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ
ﻓﻠﻤﺎ رأى أﺛﺮﻩ ﺑﺎﻟﺒﻮﺻﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﺮب ﺎ رﺟﻊ وأﻓﱴ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻔﻄﺮ وﻟﻮ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻘﻌﺪة اﳌﺒﺴﻮر
ﰒ ﻋﺎدت ﱂ ﻳﻔﻄﺮ وﻛﺬا إن أﻋﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﻻﺿﻄﺮارﻩ إﻟﻴﻪ
Ketahuilah sesungguhnya termasuk ‘ain (benda) adalah asap
yang saat ini terkenal dengan nama rokok, semoga Allah melaknati
orang yang mentradisikan rokok, karena rokok termasuk salah satu
bid’ah buruk. Oleh karena ini, puasa bisa batal sebab menghisap
rokok. Pada awalnya, Ziyadi berfatwa bahwa menghisap rokok tidak
membatalkan puasa karena asap rokok saat itu belum diketahui
hakikatnya, tetapi ketika Ziyadi melihat adanya bekas-bekas yang
menempel pada pipa, ia mencabut fatwanya dan memutuskan fatwa
baru bahwa menghisap rokok dapat membatalkan puasa.
Apabila pantat orang yang menderita sakit bawasir keluar,
kemudian masuk lagi, maka puasanya tidak batal. Begitu juga, tidak
batal puasanya jika ia memasukkan kembali pantatnya karena
keterpaksaan untuk melakukannya.

وﻟﻮ أﺻﺒﺢ وﰲ ﻓﻤﻪ ﺧﻴﻂ ﻣﺘﺼﻞ ﲜﻮﻓﻪ ﺗﻌﺎرض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻮم واﻟﺼﻼة ﻟﺒﻄﻼﻧﻪ ﺑﺎﺑﺘﻼﻋﻪ
ﻷﻧﻪ أﻛﻞ ﻋﻤﺪاً وﺑﻨﺰﻋﻪ ﻷﻧﻪ اﺳﺘﻘﺎءة وﺑﻄﻼ ﺎ ﺑﺒﻘﺎﺋﻪ ﻻﺗﺼﺎﻟﻪ ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻗﺎل
اﻟﺰرﻛﺸﻲ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺰﻋﻪ أو اﺑﺘﻼﻋﻪ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة ﻷن ﺣﻜﻤﻬﺎ أﻏﻠﻆ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ
اﻟﺼﻮم ﻟﻘﺘﻞ ﺗﺎرﻛﻬﺎ دوﻧﻪ وﳍﺬا ﻻ ﺗﱰك ﺑﺎﻟﻌﺬر ﲞﻼﻓﻪ ﺑﻪ ﻫﺬا إذا ﱂ ﻳﺘﺄت ﻟﻪ ﻗﻄﻊ اﳋﻴﻂ
ﻣﻦ ﺣﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻢ ﻓﺈن ﺗﺄﺗﻰ وﺟﺐ اﻟﻘﻄﻊ واﺑﺘﻠﻊ ﻣﺎ ﰲ ﺣﺪ اﻟﺒﺎﻃﻦ وأﺧﺮج ﻣﺎ ﰲ
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ﺣﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ وإذا راﻋﻰ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﺘﻠﻊ اﳋﻴﻂ وﻻ ﳜﺮﺟﻪ ﻟﺌﻼ ﻳﺆدي إﱃ
ﺗﻨﺠﻴﺲ ﻓﻤﻪ ﻗﺎل اﻟﺰﻳﺎدي واﻟﺒﺎﻃﻦ ﻣﻦ اﳊﻠﻖ ﳐﺮج اﳍﻤﺰة واﳍﺎء دون اﳋﺎء اﳌﻌﺠﻤﺔ وﻛﺬا
اﳌﻬﻤﻠﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮوي اﻧﺘﻬﻰ
Apabila seseorang masuk waktu pagi dan melaksanakan
sholat dengan kondisi di dalam mulutnya terdapat benang yang
menyambung ke bagian dalam perut maka ada dua hukum yang
saling berlawanan, yaitu antara batal puasa dan batal sholat, artinya,
apabila ia menelannya secara sengaja atau mengeluarkannya (dan
bisa disebut dengan muntah secara sengaja) maka puasanya batal,
dan apabila ia membiarkannya maka sholatnya batal karena benang
tersebut bersambung dengan najis yang ada di dalam perut.
Dalam menjawab masalah di atas, Zarkasyi mengatakan,
“Wajib baginya mencabut benang tersebut atau menelannya karena
menjaga keabsahan sholat lebih diutamakan sebab hukum sholat
adalah lebih berat daripada hukum puasa karena orang yang
meninggalkan sholat (secara sengaja) hukumnya adalah dibunuh,
berbeda dengan orang yang meninggalkan puasa maka hukumannya
tidak sampai dibunuh. Karena alasan inilah, sholat tidak boleh
ditinggalkan sebab udzur, tetapi puasa boleh ditinggalkan sebab
udzur. Kewajiban menelan atau mengeluarkan benang tersebut
adalah ketika memang tidak mudah baginya untuk memutus benang
itu dari batas bagian dzohir mulut. Apabila masih memungkinkan
untuk memutusnya dari batas bagian dzohir mulut, maka wajib
memutusnya, dan menelan benang yang berada di setelah batas
bagian dalam, dan mengeluarkan benang yang berada di setelah batas
bagian dzohir. Ketika ia menjaga kemaslahatan sholat maka
hendaknya ia menelan benang tersebut dan tidak menariknya keluar
agar tidak menyebabkan mulutnya terkena najis. Ziyadi berkata,
‘Yang dimaksud dengan bagian dalam tenggorokan adalah bagian
makhroj huruf /ء/ dan /ه/, bukan bagian makhroj huruf /خ/, dan
menurut Nawawi, bukan juga bagian makhroj huruf /ح/.’”
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وﻟﻮ أدﺧﻞ دﺑﺮﻩ أو أذﻧﻪ ﻋﻮداً وأﺻﺒﺢ ﺻﺎﺋﻤﺎً ﰒ أﺧﺮﺟﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﺠﺮ ﱂ ﻳﻔﻄﺮ ﻷﻧﻪ ﻳﺸﺒﻪ
اﻻﺳﺘﻘﺎءة ﲞﻼف اﳋﻴﻂ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ
Apabila seseorang telah memasukkan kayu ke dalam
duburnya atau telinganya, kemudian ia masuk waktu pagi, setelah itu
ia menarik keluar kayu itu setelah fajar, maka puasanya tidak batal,
karena menarik keluar tersebut menyerupai muntah. Berbeda dengan
masalah benang yang telah disebutkan dalam masalah sebelumnya.

وﻟﻮ ﺷﺮب اﳋﻤﺮ ﻟﻴﻼً وأﺻﺒﺢ ﺻﺎﺋﻤﺎً ﱂ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻘﺎءة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ
Apabila seseorang telah meminum khomr di malam hari, lalu
ia masuk waktu pagi dengan kondisi sebagai orang yang berpuasa,
maka ia tidak wajib untuk memuntahkan khomr itu. Ini adalah
menurut pendapat mu’tamad.

ًوﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺎءة ﻗﻄﻊ اﻟﻨﺨﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ إﱃ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﺳﻮاء ﻗﻠﻌﻬﺎ ﻣﻦ دﻣﺎﻏﻪ أم ﻣﻦ ﺑﺎﻃﻨﻪ ﺑﺘﻜﺮر اﳊﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻓﲑﺧﺺ ﻓﻴﻪ أﻣﺎ ﻟﻮ ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ
دﻣﺎﻏﻪ ﺑﻨﻔﻬﺴﺎ واﺳﺘﻘﺮت ﰲ ﺣﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮ أو ﻛﺎن ﺑﻘﻠﺒﻪ ﺳﻌﺎل ﻓﲑﻣﻲ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﺑﺄس ﺑﻪ
ﺟﺰﻣﺎً أو ﺑﻘﻲ ﰲ ﳏﻠﻪ ﻓﻜﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﺑﺘﻠﻌﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﳊﺪ أﻓﻄﺮ
ﺟﺰﻣﺎً ﻓﺎﳌﻄﻠﻮب ﻣﻨﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ أن ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﳎﺮاﻫﺎ وﳝﺠﻬﺎ إن أﻣﻜﻦ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ
ﺷﻲء إﱃ اﻟﺒﺎﻃﻦ
Tidak termasuk muntah adalah memutus lendir (Jawa; riyak)
dari bagian dalam ke bagian luar (dzohir). Oleh karena itu, menurut
pendapat ashoh, puasa tidak batal sebab mengeluarkan lendir
tersebut secara mutlak, artinya, baik lendir tersebut berasal dari
otaknya atau dari perutnya, sebab mengeluarkan lendir itu sering
diperlukan sehingga diberi kemurahan.
Adapun apabila lendir itu turun sendiri dari otak, lalu
menetap di batas bagian dzohir, atau apabila lendir itu naik sebab
batuk, baik lendir itu dikeluarkan dari mulut atau dibiarkan saja,
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maka tidak membatalkan puasa sama sekali. Apabila seseorang
menelan lendir setelah keluar dari batas bagian dzohir atau setelah
menetap di batas bagian dzohir maka puasanya dipastikan batal.
Dengan demikian, yang dianjurkan dari seseorang yang memiliki
lendir riyak ini adalah bahwa ia memutus lendir tersebut dari
salurannya dan meludahkannya jika memungkinkan agar tidak ada
sebagian lendir yang masuk ke bagian dalam.

وﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺎءة إﺧﺮاج ذﺑﺎﺑﺔ وﺻﻠﺖ إﱃ ﳐﺮج اﳊﺎء اﳌﻬﻤﻠﺔ ﻓﻴﻔﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻄﻠﻘﺎً وﳚﻮز
إﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎء إن ﺿﺮﻩ ﺑﻘﺎؤﻫﺎ
Termasuk muntah yang membatalkan puasa adalah
mengeluarkan lalat yang telah masuk sampai di makhroj huruf /ح/.
Oleh karena itu, puasanya menjadi batal, baik mengeluarkan lalat
tersebut atau menelannya. Diperbolehkan mengeluarkan lalat
tersebut dengan syarat harus mengqodho puasa jika dikuatirkan akan
terjadi bahaya jika membiarkan lalat tersebut masih ada di tempat
makhroj /ح/.

ًﰒ اﻋﻠﻢ أن اﻻﺳﺘﻤﻨﺎء ﺑﻴﺪﻩ أو ﺑﻴﺪ زوﺟﺘﻪ أو ﺟﺎرﻳﺘﻪ ﻳﻔﻄﺮ ﺑﻪ وﻟﻮ ﲝﺎﺋﻞ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻋﺎﻣﺪا
ًﻋﺎﳌﺎً ﳐﺘﺎراً وﳏﻞ اﻹﻓﻄﺎر ﺑﻠﻤﺲ اﻟﺒﺸﺮة إذا ﻛﺎن اﳌﻠﻤﻮس ﻳﻨﻘﺾ ﳌﺴﻪ اﻟﻮﺿﻮء وﻟﻮ ﻓﺮﺟﺎ
ﻣﺒﺎﻧﺎً ﺣﻴﺚ ﺑﻘﻲ اﲰﻪ أﻣﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﳌﺴﻪ ذﻟﻚ ﻛﻤﺤﺮﻣﻪ ﻓﻼ ﻳﻔﻄﺮ ﺑﻠﻤﺴﻪ وإن أﻧﺰل
ﺣﻴﺚ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟﻠﺸﻔﻘﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ ﲞﻼف ﻣﺎ إذا ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﺸﻬﻮة وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ
اﳌﺒﺎن ﻓﻼ ﻳﻔﻄﺮ ﺑﻠﻤﺴﻪ وﻟﻮ ﺑﺸﻬﻮة ﺳﻮاء ﻛﺎن ﲝﺎﺋﻞ أم ﻻ وﳑﺎ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﳌﺴﻪ اﻟﻮﺿﻮء إﻻ
ًﻣﺮد اﳉﻤﻴﻞ ﻓﻼ ﻳﺒﻄﻞ ﺻﻮم ﻣﻦ أﻧﺰل ﺑﻠﻤﺴﻪ وإن ﻛﺎن ﺑﺸﻬﻮة وﺑﻼ ﺣﺎﺋﻞ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﳏﻼ
ﻟﻠﺸﻬﻮة ﲞﻼف اﶈﺮم ﻓﺈ ﺎ ﳏﻞ ﳍﺎ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ
Ketahuilah sesungguhnya ketika seseorang onani dengan
tangannya sendiri, atau tangan istrinya, atau tangan budak
perempuannya maka dapat membatalkan puasa meskipun disertai
penghalang. Batalnya puasa sebab onani ini adalah sekiranya ia
sengaja onani, tahu keharamannya, dan tidak dipaksa.
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Adapun batalnya puasa sebab keluar sperma karena
menyentuh kulit adalah ketika yang disentuh dapat membatalkan
wudhu meskipun yang disentuh itu adalah farji yang terpotong
sekiranya masih disebut dengan nama farji. Adapun ketika yang
disentuh tidak membatalkan wudhu, seperti menyentuh kulit
mahram, maka puasa tidak batal sebab menyentuh kulitnya meskipun
disertai dengan keluar sperma semisal menyentuh kulit mahram
karena sayang atau menghormati. Berbeda dengan masalah apabila
seseorang menyentuh kulit mahram disertai dengan syahwat,
kemudian ia mengeluarkan sperma, maka puasanya batal. Begitu
juga, apabila seseorang menyentuh kulit anggota tubuh yang
terpotong, kemudian ia mengeluarkan sperma, maka puasanya tidak
batal meskipun menyentuhnya itu disertai dengan syahwat, baik
dengan penghalang atau tidak. Termasuk kulit yang tidak
membatalkan wudhu jika menyentuhnya adalah kulit amrod ganteng
sehingga apabila seseorang mengeluarkan sperma sebab
menyentuhnya maka puasanya tidak batal meskipun menyentuhnya
itu disertai dengan syahwat dan tanpa penghalang karena amrod
ganteng bukan sumber penimbul syahwat. Berbeda dengan mahram
maka sesungguhnya secara garis besar mahram merupakan salah satu
sumber penimbul syahwat.

ﰒ اﻋﻠﻢ أن اﻟﻮاﻃﻰء إن ﻋﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺮأة وﱂ ﳛﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻛﺔ وﱂ ﻳﻨﺰل ﱂ ﻳﻔﻄﺮ أﻣﺎ إذا
أﻧﺰل ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻔﺴﺪ ﺻﻮﻣﻪ ﻛﺎﻹﻧﺰال ﺑﺎﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻤﺎ دون اﻟﻔﺮج وﻳﺒﻄﻞ ﺑﻪ ﺻﻮم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻞ
واﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ وإن ﱂ ﳛﺼﻞ دﺧﻮل ﳉﻤﻴﻊ اﳊﺸﻔﺔ ﻷﻧﻪ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻮل ﻋﲔ إﱃ
اﳉﻮف وﻻ ﻛﻔﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻌﺪم اﻟﻔﻌﻞ ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة ﻓﻘﻂ
وﺗﻔﻄﺮ اﳌﺮأة ﺑﺈدﺧﺎﳍﺎ ذﻛﺮاً ﻣﺒﺎﻧﺎً وﻋﻜﺴﻪ وﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻔﺮج اﳌﺒﺎن ﻣﻦ ذﻛﺮ أو
أﻧﺜﻰ ﺧﻼﻓﺎً ﳌﺎ ﺗﻮﳘﻪ اﻷﻏﺒﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﻼب
Ketahuilah sesungguhnya dalam masalah pihak yang
menjimak, jika si perempuan menaiki si laki-laki dan si laki-laki
tersebut tidak bergerak sama sekali dan tidak mengeluarkan sperma,
maka puasa si laki-laki tidak batal. Adapun apabila si laki-laki
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mengeluarkan sperma maka puasanya batal sebagaimana batalnya
puasa sebab menyentuh kulit secara langsung (tanpa penghalang)
selain pada farji.
Ketika si laki-laki yang dinaiki itu mengeluarkan sperma
maka puasanya sendiri dan si perempuan menjadi batal meskipun
tidak sampai memasukkan seluruh khasyafah karena meskipun hanya
sebagian khasyafah dapat disebut sebagai masuknya benda ke dalam
lubang. Adapun kewajiban membayar kafarat hanya dibebankan
pada si perempuan itu, bukan pada si laki-laki yang tidak bergerak
itu.
Apabila ada perempuan memasukkan dzakar yang terpotong
ke dalam vaginanya atau ada laki-laki memasukkan dzakarnya ke
dalam vagina yang terpotong, maka puasa dari masing-masing si
perempuan dan si laki-laki menjadi batal. Adapun pemilik dzakar
yang terpotong atau vagina yang terpotong maka puasanya tidak
batal, berbeda dengan kesalah pahaman sebagian besar pelajar yang
mengatakan bahwa pemiliknya itu puasanya batal.
3. Orang yang berpuasa (shoim)

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )ﺻﺎﺋﻢ( ﻗﺎل اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ ﻋﺪ اﻟﺼﺎﺋﻢ ﻫﻨﺎ رﻛﻨﺎً ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺻﻮرة ﻟﻠﺼﻮم ﰲ
اﳋﺎرج ﻛﻤﺎ ﰲ ﳓﻮ اﻟﺒﻴﻊ ﲞﻼف ﳓﻮ اﻟﺼﻼة اﻩ أي ﻷن ﳍﺎ ﺻﻮرة ﰲ اﳋﺎرج ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻘﻠﻬﺎ
وﺗﺼﻮرﻫﺎ ﺑﺪون ﺗﻌﻘﻞ ﻣﺼﻞ
Rukun puasa yang ketiga adalah orang yang berpuasa atau
shoim. Suwaifi berkata, “Alasan menghitung shoim sebagai salah
satu dari rukun-rukun puasa adalah karena tidak adanya bentuk nyata
dari puasa itu sendiri, seperti dalam bab baik (jual beli) yang tidak
memiliki bentuk nyata sehingga menghitung penjual dan pembeli
sebagai rukun tersendiri. Berbeda dengan sholat,” karena sholat
memiliki bentuk secara nyata yang memungkinkan untuk
dibayangkan dan dideskripsikan tanpa membayangkan musholli
(sehingga musholli tidak dihitung sebagai salah satu rukun dari
rukun-rukun sholat).
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E. Perkara-perkara yang mewajibkan membayar kafarat

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﳚﺐ ﺑﻪ اﻟﻜﻔﺎرة وﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻌﻬﺎ
Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang
mewajibkan membayar kafarat dan hal-hal yang berkaitan dengan
kafarat.

)وﳚﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﺼﻮم اﻟﻜﻔﺎرة اﻟﻌﻈﻤﻰ واﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻓﺴﺪ ﺻﻮﻣﻪ ﰲ رﻣﻀﺎن
ﻳﻮﻣﺎً ﻛﺎﻣﻼً ﲜﻤﺎع ﺗﺎم آﰒ ﺑﻪ ﻟﻠﺼﻮم( أي ﻷﺟﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻼ ﻛﻔﺎرة ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻓﺴﺪﻩ ﺑﻐﲑ
ﲨﺎع ﻛﺄﻛﻞ أو اﺳﺘﻤﻨﺎء وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻮ أﻓﺴﺪﻩ ﲜﻤﺎع ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻓﻼ ﻛﻔﺎرة ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻮاء
ﺗﻘﺪم ذﻟﻚ اﻟﻐﲑ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎع أو ﻗﺎرﻧﻪ ﻓﺘﺴﻘﻂ اﻟﻜﻔﺎرة ﺗﻘﺪﳝﺎً ﻟﻠﻤﺎﻧﻊ ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺘﻀﻰ وﻻ
ﻛﻔﺎرة أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻓﺴﺪﻩ ﲜﻤﺎع ﰲ ﻏﲑ رﻣﻀﺎن ﻛﻨﺬر وﻗﻀﺎء وﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﻔﺮ
ﻗﺼﺮ ﻳﺒﻴﺢ اﻟﻔﻄﺮ أﻓﻄﺮ ﺑﺎﻟﺰﱏ ﻷن إﲦﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺼﻮم وﺣﺪﻩ ﺑﻞ ﻟﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﱏ إن ﱂ ﻳﻨﻮ ﺑﻔﻄﺮﻩ
اﻟﱰﺧﺺ أي ارﺗﻜﺎب اﻟﺮﺧﺺ إذ اﻟﻔﻄﺮ ﻻ ﻳﺒﺎح إﻻ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﻴﺔ ﻓﺈن ﻧﻮى ذﻟﻚ ﻛﺎن إﲦﻪ
ﻟﻠﺰﱏ وﺣﺪﻩ ﻻ ﻟﻠﺼﻮم ﻷن اﻟﻔﻄﺮ ﺟﺎﺋﺰ وﻻ ﻛﻔﺎرة ﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﳊﺎﻟﲔ ﲞﻼف ﻣﻦ أﺻﺒﺢ
ﻣﻘﻴﻤﺎً ﰒ ﺳﺎﻓﺮ ووﻃﻰء ﻓﺘﻠﺰﻣﻪ اﻟﻜﻔﺎرة ﻗﻮﻟﻪ ﺗﺎم وﻗﺪ ذﻛﺮﻩ اﻟﻐﺰاﱄ ﻟﻼﺣﱰاز ﻋﻦ اﳌﺮأة ﻓﺈﻧﻪ
ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎرة ﻷ ﺎ ﺗﻔﻄﺮ ﲟﺠﺮد دﺧﻮل ﺑﻌﺾ اﳊﺸﻔﺔ ﻗﺎﻟﻪ اﳊﺼﲏ ﻗﺎل اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ
آﰒ ﺑﺎﳌﺪ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﻧﺘﻬﻰ
Selain diwajibkan mengqodho puasa, diwajibkan juga
membayar kafarat besar dan mendapat takzir atas orang (1) yang
merusak puasanya satu hari penuh dari hari-hari bulan
Ramadhan (2) dengan jimak yang sempurna dan (3) yang
berdosa karena puasa saja.
Oleh karena itu, tidak diwajibkan membayar kafarat atas
orang yang merusak puasanya dengan selain jimak, seperti; makan
atau onani. Begitu juga, tidak diwajibkan membayar kafarat atas
orang yang merusak puasanya dengan jimak atau selainnya, baik
selainnya itu mendahului jimak atau bersamaan dengan jimak.
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Dengan demikian, kewajiban membayar kafarat menjadi gugur
sebab mendahulukan selainnya (manik) daripada jimak (muqtadi)
yang mewajibkan membayar kafarat.
Tidak diwajibkan juga membayar kafarat atas orang yang
merusak puasanya dengan jimak di selain puasa Ramadhan, seperti;
puasa nadzar dan puasa qodho.
Tidak diwajibkan juga membayar kafarat atas musafir yang
melakukan perjalanan jauh yang diperbolehkan baginya berbuka
yang mana ia merusak puasanya dengan berzina karena dosa
jimaknya bukan karena puasa saja, melainkan karena puasa itu
sendiri dan zina itu sendiri, dengan catatan apabila ia merusak
puasanya itu tidak disertai dengan niat tarakhus (memperoleh
rukhsoh atau keringanan) karena merusak (membatalkan) puasa tidak
diperbolehkan kecuali jika disertai dengan niatan tarakhus. Apabila
musafir pezina berniat tarakhus maka dosa jimaknya adalah karena
perbuatan zina saja, bukan karena puasa, sebab membatalkan puasa
bagi dirinya yang melakukan perjalanan jauh itu adalah
diperbolehkan. Masing-masing musafir yang merusak puasanya
dengan zina, baik ia berniat tarakhus atau tidak, tidak berkewajiban
membayar kafarat.
Berbeda dengan orang yang masuk waktu pagi dalam
keadaan masih mukim, kemudian ia melakukan perjalanan jauh,
kemudian ia berjimak, maka ia berkewajiban membayar kafarat.
Pernyataan yang sempurna, Ghozali berkata bahwa
pernyataan tersebut untuk mengecualikan pihak perempuan yang
dijimak karena ia tidak berkewajiban membayar kafarat sebab ia
hanya membatalkan puasa dengan masuknya sebagian khasyafah ke
dalam vaginanya. Demikian ini dikatakan oleh al-Hisni juga.
Suwaifi berkata bahwa lafadz ‘( ’آﰒyang berdosa) adalah
dengan membaca mad pada huruf hamzah dengan sighot isim faa’il.”
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واﳊﺎﺻﻞ أن ﺷﺮوط وﺟﻮب اﻟﻜﻔﺎرة أﺣﺪ ﻋﺸﺮ اﻷول اﻟﻮاﻃﻰء ﻓﺨﺮج ﺑﻪ اﳌﻮﻃﻮء ﻓﻼ ﲡﺐ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﺎﱐ وطء ﻣﻔﺴﺪ ﻓﻼ ﲡﺐ إﻻ إذا ﻛﺎن اﻟﻮطء ﻣﻔﺴﺪاً ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺪ ذاﻛﺮ
ﻟﻠﺼﻮم ﳐﺘﺎر ﻋﺎﱂ ﺑﺘﺤﺮﳝﻪ وإن ﺟﻬﻞ وﺟﻮب اﻟﻜﻔﺎرة أو ﻣﻦ ﺟﺎﻫﻞ ﻏﲑ ﻣﻌﺬور اﻟﺜﺎﻟﺚ
إﻓﺴﺎد ﺻﻮم ﺧﺮج ﺑﻪ اﻟﺼﻼة واﻻﻋﺘﻜﺎف ﻓﻼ ﲡﺐ اﻟﻜﻔﺎرة ﺑﺈﻓﺴﺎدﳘﺎ اﻟﺮاﺑﻊ أن ﻳﻔﺴﺪ
ﺻﻮم ﻧﻔﺴﻪ ﺧﺮج ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ أﻓﺴﺪ ﺻﻮم ﻏﲑﻩ وﻟﻮ ﰲ رﻣﻀﺎن ﻛﺄن وﻃﻰء ﻣﺴﺎﻓﺮ أو ﳓﻮﻩ
اﻣﺮأﺗﻪ ﻓﻔﺴﺪ ﺻﻮﻣﻬﺎ اﳋﺎﻣﺲ ﰲ رﻣﻀﺎن وإن اﻧﻔﺮد ﺑﺎﻟﺮؤﻳﺔ أو أﺧﱪﻩ ﻣﻦ ﻳﺜﻖ ﺑﻪ أو ﻣﻦ
اﻋﺘﻘﺪ ﺻﺪﻗﻪ اﻟﺴﺎدس ﲜﻤﺎع وﻟﻮ ﻟﻮاﻃﺎً أو إﺗﻴﺎن ﻴﻤﺔ أو ﻣﻴﺖ وإن ﱂ ﻳﻨﺰل ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺰﻳﺎدي
اﻟﺴﺎﺑﻊ أن ﻳﻜﻮن آﲦﺎً ﲜﻤﺎﻋﻪ ﻓﺨﺮج ﺑﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺻﺒﻴﺎً وﻛﺬا ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮاً أو ﻣﺮﻳﻀﺎً
وﺟﺎﻣﻊ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﱰﺧﺺ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ إﰒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﺎﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن إﲦﻪ ﻷﺟﻞ اﻟﺼﻮم ﻓﻘﻂ اﻟﺘﺎﺳﻊ أن
ﻳﻔﺴﺪ ﺻﻮم ﻳﻮم وﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﻩ أﻫﻼً ﻟﻠﺼﻮم ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻴﻮم ﻓﺨﺮج ﻣﺎ ﻟﻮ وﻃﻰء ﺑﻼ ﻋﺬر
ﰒ ﺟﻦ أو ﻣﺎت ﰲ اﻟﻴﻮم ﻷﻧﻪ ﺑﺎن أﻧﻪ ﱂ ﻳﻔﺴﺪ ﺻﻮم ﻳﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻋﺪم اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﺨﺮج ﻣﺎ
ﻟﻮ ﻇﻦ وﻗﺖ اﻟﻮطء ﺑﻘﺎء اﻟﻠﻴﻞ أو دﺧﻮﻟﻪ أو ﺷﻚ ﰲ أﺣﺪﳘﺎ ﻓﺒﺎن ﺎراً أو أﻛﻞ ﻧﺎﺳﻴﺎً
وﻇﻦ أﻧﻪ أﻓﻄﺮ ﺑﻪ ﰒ وﻃﻰء ﻋﺎﻣﺪاً اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ ﻛﻮن اﻟﻮطء ﻳﻘﻴﻨﺎً ﰲ رﻣﻀﺎن ﺧﺮج ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻟﻮ اﺷﺘﺒﻪ اﳊﺎل وﺻﺎم ﺑﺘﺤﺮ أي ﺑﺎﺟﺘﻬﺎد ووﻃﻰء وﱂ ﻳﺘﺒﲔ اﳊﺎل ﻓﻼ ﻛﻔﺎرة ﻋﻠﻴﻪ
Kesimpulannya adalah bahwa syarat-syarat kewajiban
;membayar kafarat ada 11 (sebelas), yaitu
1. Kewajiban kafarat hanya dibebankan atas watik (pihak yang
menjimak), bukan mautuk (pihak yang dijimak). Oleh karena
itu, membayar kafarat tidak diwajibkan atas mautuk.
2. Jimak yang dilakukan memang membatalkan atau merusak
puasa. Oleh karena itu, kewajiban membayar kafarat hanya
berlaku ketika jimak yang dilakukan memang dapat merusak
puasa, sekiranya orang yang menjimak adalah orang yang
sengaja, yang ingat kalau dirinya sedang berpuasa, yang
tidak dipaksa, yang tahu akan keharamannya meskipun ia
tidak tahu tentang kewajiban membayar kafarat dan yang
bodoh dengan bodoh yang tidak diudzurkan.
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3. Jimak yang dilakukan dapat merusak puasa. Oleh karena itu,
tidak diwajibkan membayar kafarat sebab jimak yang hanya
merusak sholat dan i’tikaf, bukan puasa.
4. Jimak yang dilakukan dapat merusak puasa orang yang
menjimak itu sendiri. Berbeda dengan apabila jimak tersebut
merusak puasa orang lain meskipun di bulan Ramadhan,
seperti; musafir atau yang lainnya (spt; orang sakit)
menjimak istrinya, maka puasa istrinya menjadi rusak.
5. Jimak terjadi di bulan Ramadhan meskipun orang yang
menjimak adalah satu-satunya orang yang melihat atau
rukyah hilal, atau ia diberi tahu oleh orang yang terpercaya
tentang rukyah hilal, atau ia adalah orang yang meyakini
tentang kebenaran berita dari orang lain yang melihat hilal.
6. Puasa menjadi rusak dengan jimak meskipun liwat atau
homo sexual, atau dengan memperkosa binatang atau mayit,
meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma, seperti yang
dikatakan oleh Ziyadi.
7. Berdosa sebab jimaknya. Dikecualikan adalah jimak yang
dilakukan oleh anak kecil, musafir, orang sakit, dan orang
puasa yang menjimak dengan niatan tarakhus karena jimak
yang mereka lakukan ini tidak berdosa.
8. Dosa jimak hanya karena puasa saja.
9. Jimak merusak puasa sehari yang diibaratkan dengan kondisi
yang mana orang yang berjimak tetap sebagai ahli puasa
pada hari itu. Dikecualikan apabila ia berjimak tanpa ada
udzur pada hari tertentu di bulan Ramadhan, kemudian ia
gila atau mati pada hari itu juga (berarti ia bukan lagi ahli
puasa), maka ia tidak berkewajiban membayar kafarat
karena jimak yang dilakukan belum merusak puasa utuh
pada hari tersebut.
10. Tidak ada unsur syubhat (keragu-raguan). Dikecualikan
apabila shoim menyangka kalau waktu berjimak masih
malam, atau masuk malam, atau ragu salah satu dari
keduanya, ternyata waktu jimak telah atau masih siang, atau
apabila ia makan karena lupa dan menyangka kalau
makannya tersebut telah membatalkan puasa, kemudian ia
menjimak istrinya dengan sengaja, maka dalam dua kasus
ini, ia tidak diwajibkan membayar kafarat.
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11. Jimak terjadi secara yakin di bulan Ramadhan. Dikecualikan
apabila keadaan masuk tidaknya bulan Ramadhan belum
jelas, kemudian seseorang berpuasa dengan cara berijtihad,
lalu ia menjimak, dan ternyata keadaan masuk tidaknya
bulan Ramadhan tetap saja belum jelas, maka tidak ada
kewajiban atasnya membayar kafarat.

واﻟﻜﻔﺎرة إﻋﺘﺎق رﻗﺒﺔ ﻣﺆﻣﻨﺔ ﺑﻼ ﻋﻮض ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻋﻦ ﻋﻴﺐ ﳜﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﻘﻮم ﺑﻜﻔﺎﻳﺘﻪ ﻓﺈن
ﻋﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺮﻗﺒﺔ وﺟﺐ ﺻﻮم ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ وﻳﻨﻘﻄﻊ اﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺑﺎﻹﻓﻄﺎر وﻟﻮ ﺑﻌﺬر إﻻ ﳓﻮ
ﺣﻴﺾ ﻓﺈن ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺻﻮﻣﻬﻤﺎ وﺟﺐ إﻃﻌﺎم ﺳﺘﲔ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎً ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺪ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ
ﻗﻮت اﻟﺒﻠﺪ ا ﺰىء ﰲ اﻟﻔﻄﺮة
Kafarat yang harus dibayar oleh shoim yang merusak
puasanya dengan jimak yang telah memenuhi syarat-syarat di atas
adalah;





memerdekakan budak perempuan tanpa iwadh (tukar
menukar), yang mukminah, dan yang selamat dari cacat yang
memperburuk untuk bekerja. Apabila ia tidak mampu, maka;
ia wajib berpuasa 2 bulan secara terus menerus. Sifat terus
menerus ini dapat terputus sebab membatalkan puasa
meskipun karena udzur kecuali karena semisal haid. Apabila
tidak mampu berpuasa 2 bulan secara terus menerus, maka;
ia wajib memberi makan kepada 60 orang miskin yang
masing-masing dari mereka diberi 1 mud makanan pokok
yang mencukupi kriterianya dalam zakat fitrah.

)وﳚﺐ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﻣﺴﺎك ﻟﻠﺼﻮم ﰲ ﺳﺘﺔ ﻣﻮاﺿﻊ اﻷول ﰲ رﻣﻀﺎن ﻻ ﰲ ﻏﲑﻩ( ﻛﻨﺬر
وﻗﻀﺎء وﻛﻔﺎرة )ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻌﺪ ﺑﻔﻄﺮﻩ( ﻟﺘﻌﺪﻳﻪ ﺑﺈﻓﺴﺎدﻩ ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي وﻟﻮ ﺷﺮب ﲬﺮاً ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ
وأﺻﺒﺢ ﺻﺎﺋﻤﺎً ﻓﺮﺿﺎً ﻓﻘﺪ ﺗﻌﺎرض ﻋﻠﻴﻪ واﺟﺒﺎن اﻹﻣﺴﺎك واﻟﺘﻘﻴﺆ ﻓﲑاﻋﻲ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺼﻮم ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ وﺟﻮب اﻹﻣﺴﺎك ﻓﻴﻪ واﻻﺧﺘﻼف ﰲ وﺟﻮب اﻟﺘﻘﻴﺆ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺎﺋﻢ أﻣﺎ
اﻟﻨﻔﻞ ﻓﻼ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﺪم وﺟﻮب اﻟﺘﻘﻴﺆ وإن ﺟﺎز ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻌﺒﺎدة
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Diwajibkan menahan diri karena puasa disertai
mengqodhonya di dalam 6 (enam) tempat di puasa bulan Ramadhan,
bukan di selainnya, seperti; puasa nadzar, puasa qodho, dan puasa
kafarat,
1. atas shoim yang ceroboh membatalkan puasa Ramadhan di
siang hari, artinya, ia wajib imsak atau menahan diri seperti
berpuasa dan kelak ia wajib mengqodho puasanya tersebut.
Syarqowi berkata, “Apabila seseorang telah meminum
khomr di malam hari, lalu ia masuk waktu pagi sebagai
shoim yang berpuasa fardhu, maka ia dihadapkan dengan
dua kewajiban yang saling berlawanan, yaitu kewajiban
imsak (menahan diri) dan kewajiban memuntahkan khomr.
Akan tetapi, yang lebih didahulukan adalah imsak daripada
memuntahkan khomr, karena kewajiban imsak telah
disepakati oleh ulama sedangkan kewajiban memuntahkan
khomr atas shoim masih ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat
di kalangan mereka. Adapun apabila ia berpuasa sunah,
maka tidak wajib memuntahkan khomr meskipun
diperbolehkan karena mempertahankan kemuliaan ibadah
puasa.”

)واﻟﺜﺎﱐ ﻋﻠﻰ ﺗﺎرك اﻟﻨﻴﺔ ﻟﻴﻼً ﰲ اﻟﻔﺮض( ﻟﺘﻘﺼﲑﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ إن ﻋﻤﺪ اﻟﱰك أو ﺣﻜﻤﺎً إن ﱂ
ﻳﺘﻌﻤﺪﻩ ﻛﺄن ﻛﺎن ﻧﺎﺳﻴﺎً أو ﺟﺎﻫﻼً ﻷن ذﻟﻚ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﱰك اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺄﻣﺮ اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﻬﻮ
 وﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻮراً إن ﺗﻌﻤﺪ،ﺿﺮب ﺗﻘﺼﲑ أي ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻣﺴﺎك
ً وﻟﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻴﻨﻮي ﺎرا،ﺗﺮﻛﻬﺎ وإﻻ ﻓﻼ
2. atas shoim yang meninggalkan niat puasa fardhu di malam
hari, artinya, ia tetap wajib imsak atau menahan diri seperti
puasa dan kelak ia wajib mengqodhonya.
Alasan mengapa ia tetap diwajibkan imsak dan mengqodho
adalah karena ia ceroboh secara hakikat jika memang ia
sengaja meninggalkan niat dan ceroboh secara hukum jika ia
tidak sengaja meninggalkannya, seperti; ia lupa atau bodoh;
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sebab ia tidak memberikan perhatian besar terhadap perihal
ibadah puasa. Sikapnya yang demikian ini termasuk kategori
ceroboh. Oleh karena ini, ia wajib imsak dan setelah itu ia
wajib mengqodho puasa secara segera jika ia sengaja
meninggalkan niat, jika tidak sengaja, maka tidak harus
segera mengqodhonya. Diperbolehkan baginya bertaqlid
kepada Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan berniat di
siang hari dalam puasa fardhu.

)واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺴﺤﺮ ﻇﺎﻧﺎ ﺑﻘﺎء اﻟﻠﻴﻞ ﻓﺒﺎن ﺧﻼﻓﻪ( ﻟﺘﻘﺼﲑﻩ ﺣﻘﻴﻘﺔ إن ﻛﺎن ﺑﻐﲑ
ًاﺟﺘﻬﺎد وإﻻ ﻓﺤﻜﻤﺎ
3.

atas orang yang sahur seraya menyangka kalau waktu
sahurnya tersebut masih malam, tetapi ternyata waktu
sahurnya tersebut terjadi setelah terbit fajar, artinya, di siang
hari, ia wajib imsak atau menahan diri seperti berpuasa dan
kelak ia wajib mengqodho karena ia pada hakikatnya telah
melakukan kecerobohan jika tanpa disertai berijtihad
(tentang tetapnya waktu malam), jika disertai berijtihad
maka ia telah melakukan kecerobohan secara hukum.

)واﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﻓﻄﺮ ﻇﺎﻧﺎً اﻟﻐﺮوب ﻓﺒﺎن ﺧﻼﻓﻪ أﻳﻀﺎً( ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ اﻵن ﻛﺜﲑاً ﺑﺴﺒﺐ
ﺟﻬﻞ اﳌﻴﻘﺎﺗﻴﺔ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي
4.

atas orang yang berbuka seraya menyangka telah
tenggelamnya matahari, tetapi ternyata diketahui bahwa
matahari belum terbenam, artinya, ia tetap wajib imsak atau
menahan diri di waktu yang tersisa hingga matahari
diketahui benar-benar telah tenggelam dan kelak ia wajib
mengqodho. Demikian ini adalah seperti yang sering
dilakukan oleh kebanyakan orang saat ini sebab kebodohan
mereka tentang batas-batas waktu, seperti yang dikatakan
oleh Syarqowi.
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)واﳋﺎﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﺎن ﻟﻪ ﻳﻮم ﺛﻼﺛﻲ ﺷﻌﺒﺎن أﻧﻪ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن( ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻠﺰم اﻟﺼﻮم وﻟﻮ
ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳊﺎل ﰒ إن ﺛﺒﺖ ﻗﺒﻞ ﳓﻮ أﻛﻠﻬﻢ ﻧﺪب ﳍﻢ ﻧﻴﺔ اﻟﺼﻮم ﲞﻼف اﳌﺴﺎﻓﺮ إذا
ﻗﺪم ﺑﻌﺪ اﻹﻓﻄﺎر ﻷﻧﻪ ﻳﺒﺎح ﻟﻪ اﻷﻛﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺮﻣﻠﻲ
5.

atas orang-orang yang berada di tanggal 30 Syakban dan
ternyata hari tersebut sudah masuk tanggal 1 Ramadhan,
padahal mereka belum berpuasa, artinya, mereka tetap
berkewajiban berpuasa pada hari tersebut meski menurut
keadaan sebenarnya. Lalu, apabila hari tersebut telah
ditetapkan sebagai hari Ramadhan sebelum mereka makan
maka mereka disunahkan berniat berpuasa. Berbeda dengan
musafir, maksudnya, ketika ia pulang dan sampai di
tempatnya pada hari tersebut setelah ia telah berbuka maka
ia tidak diwajibkan berpuasa pada hari tersebut karena pada
hari tersebut ia diperbolehkan makan meskipun tahu kalau
hari tersebut sudah termasuk hari dari bulan Ramadhan,
seperti yang dikatakan oleh Romli.

)واﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺒﻘﻪ ﻣﺎء اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﻤﻀﺔ واﺳﺘﻨﺸﺎق( ﻟﺘﻘﺼﲑﻩ ﺎ ﲞﻼف ﺻﱯ
ﺑﻠﻎ ﻣﻔﻄﺮاً أو ﳎﻨﻮن أﻓﺎق وﻛﺎﻓﺮ أﺳﻠﻢ وﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺮﻳﺾ زال ﻋﺬرﳘﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻄﺮ ﻻ ﳚﺐ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﻞ ﻳﺴﻦ إذ ﻻ ﺗﻘﺼﲑ ﻣﻨﻬﻢ وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﱯ اﻟﻘﻀﺎء
6.

atas orang yang kemasukan air sebab mubalaghoh
(berlebihan) saat berkumur dan beristinsyaq, artinya,
puasanya menjadi batal tetapi ia pada hari tersebut wajib
imsak atau menahan diri seperti berpuasa dan wajib
mengqodho sebab kecerobohannya dalam mubalaghoh.
Berbeda dengan shobi (bocah) yang baligh pada saat ia
berbuka (tidak berpuasa), atau majnun yang sebelum gila ia
telah berbuka, kafir yang masuk Islam yang sebelum masuk
Islam ia telah berbuka, musafir dan orang sakit yang udzur
keduanya telah hilang setelah sebelumnya telah berbuka,
maka mereka semua tidak diwajibkan imsak atau menahan
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diri seperti berpuasa pada hari tersebut, tetapi hanya
disunahkan, karena tidak ada unsur kecerobohan yang
mereka lakukan. Adapun mengqodho, ia tidak diwajibkan
atas shobi tersebut.

أﻣﺎ ﻟﻮ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﺋﻤﺎً ﻓﻴﺠﺐ إﲤﺎﻣﻪ ﺑﻼ ﻗﻀﺎء أﻳﻀﺎً ﻟﺼﲑورﺗﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻮﺟﻮب ﰲ أﺛﻨﺎء
اﻟﻌﺒﺎدة ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ دﺧﻞ ﰲ ﺻﻮم ﺗﻄﻮع ﰒ ﻧﺬر إﲤﺎﻣﻪ وﻟﻮ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻌﺪ ﺑﻠﻮﻏﻪ ﻟﺰﻣﺘﻪ
اﻟﻜﻔﺎرة
Adapun apabila shobi mengalami baligh pada saat ia sedang
berpuasa maka ia wajib menyelesaikan atau meneruskan
puasanya tanpa nantinya harus mengqodho sebab ia telah
berubah menjadi ahli berkewajiban puasa di tengah-tengah
ibadah puasa sehingga menyerupai suatu masalah, yaitu
apabila seseorang telah masuk dalam puasa sunah, kemudian
ia bernadzar menyelesaikan puasa sunahnya tersebut, maka
ia wajib menyelesaikan puasa sunahnya tersebut. Apabila
shobi yang diwajibkan berpuasa setelah balighnya itu
melakukan hubungan jimak maka ia wajib membayar
kafarat.

وﻛﺬا اﳌﺴﺎﻓﺮ واﳌﺮﻳﺾ إذا زال ﻋﺬرﳘﺎ ﺻﺎﺋﻤﲔ ﻓﻴﺠﺐ اﻹﲤﺎم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﺎﻟﺼﱯ وﻟﺼﺤﺔ
ﺻﻮﻣﻬﻤﺎ
Apabila udzur yang dialami oleh musafir atau orang sakit
telah hilang sedangkan saat itu mereka berdua sedang
berpuasa maka mereka wajib menyelesaikan puasanya itu
seperti masalah dalam shobi di atas dan karena keabsahan
puasa mereka.

ﰒ اﳌﻤﺴﻚ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺻﻮم وإن أﺛﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻮ ارﺗﻜﺐ ﳏﻈﻮراً ﻛﺎﳉﻤﺎع ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ
ﺳﻮى اﻹﰒ أي ﻻ ﻛﻔﺎرة وﻟﻮ ارﺗﻜﺐ ﻣﻜﺮوﻫﺎً ﻛﺴﻮاك ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال وﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻀﻤﻀﻤﺔ ﻛﺮﻩ
ﰲ ﺣﻘﻪ ذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺼﺎﺋﻢ وأﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻄﻬﻮرﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﰲ ﺻﻼة ﺷﺮﻋﻴﺔ واﻟﻔﺮق أن اﳌﻔﻘﻮد ﻫﻨﺎ
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رﻛﻦ وﻫﻨﺎك ﺷﺮط وإﳕﺎ أﺛﻴﺐ اﳌﻤﺴﻚ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﺻﻮم ﻷﻧﻪ ﻗﺎم ﺑﻮاﺟﺐ ﺧﻮﻃﺐ ﺑﻪ
ﻓﺜﻮاﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﺔ ﻻ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺼﻮم
Mumsik (yaitu setiap 6 orang yang menahan diri seperti
berpuasa di atas) tidak dihukumi sedang berpuasa meskipun ia diberi
pahala. Apabila ia melakukan perkara haram, seperti jimak, maka ia
hanya berdosa dan tidak wajib membayar kafarat. Adapun apabila ia
melakukan perkara yang dimakruhkan, seperti bersiwakan setelah
tergelincirnya matahari atau mubalaghoh dalam berkumur, maka
dimakruhkan baginya karena pada saat demikian itu ia dihukumi
seperti shoim (orang yang berpuasa).
Berbeda dengan faqid at-tuhuroini, ketika ia melakukan
sholat lihurmatil waqti maka ia tetap dihukumi sedang melakukan
sholat yang disyariatkan.
Perbedaan antara hukum mumsik dan faqid at-tuhuroini
adalah bahwa perkara yang tidak dapat dipenuhi oleh mumsik adalah
rukun dan perkara yang tidak dapat dipenuhi oleh faqid at-tuhuroini
adalah syarat.
Adapun mumsik tetap diberi pahala meskipun ia dihukumi
tidak sedang dalam berpuasa adalah karena ia telah melakukan
kewajiban yang dibebankan atasnya pada saat itu. Jadi, pahalanya
dilihat dari segi memenuhi kewajiban, bukan dari segi berpuasa.
F. Perkara-perkara yang Membatalkan Puasa

)ﻓﺼﻞ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻔﺴﺪ ﺑﻪ اﻟﺼﻮم )ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺼﻮم ﺑﺮدة( وﻫﻲ رﺟﻮع ﻋﻦ اﻹﺳﻼم إﱃ ﻛﻔﺮ
)وﺣﻴﺾ وﻧﻔﺎس أو وﻻدة وﺟﻨﻮن وﻟﻮ( ﻛﺎن ذﻟﻚ )ﳊﻈﺔ وﺑﺈﻏﻤﺎء وﺳﻜﺮ ﺗﻌﺪى ﺑﻪ إن
(ﻋﻤﺎ( أي ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ )ﲨﻴﻊ اﻟﻨﻬﺎر
Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang merusak
atau membatalkan puasa.
Puasa akan menjadi batal sebab:
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1. Kemurtadan, yaitu keluar dari Islam dan kembali ke
kekufuran.
2. Haid
3. Nifas
4. Melahirkan
5. Gila meskipun hanya terjadi selama waktu yang sebentar di
siang hari puasa.
6. Ayan yang menghabiskan seluruh siang puasa.
7. Mabuk karena ceroboh yang menghabiskan seluruh siang
puasa.

ﻗﺎل اﳌﺪاﺑﻐﻲ ﻓﺎﳊﺎﺻﻞ أن اﻟﺮدة واﳉﻨﻮن واﳊﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس واﻟﻮﻻدة ﻣﱴ ﻃﺮأ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ
أﺛﻨﺎء اﻟﻴﻮم وﻟﻮ ﳊﻈﺔ ﳝﻨﻊ اﻟﺼﺤﺔ وأن اﻟﻨﻮم ﻻ ﻳﻀﺮ ﻓﻼ ﳝﻨﻊ اﻟﺼﺤﺔ وﻟﻮ اﺳﺘﻐﺮق اﻟﻴﻮم
وأن اﻹﻏﻤﺎء واﻟﺴﻜﺮان اﺳﺘﻐﺮﻗﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﻌﺎ اﻟﺼﺤﺔ وإﻻ ﻓﻼ ﻓﺘﺄﻣﻞ
Mudabighi berkata, “Kesimpulannya adalah bahwa ketika
salah satu dari kemurtadan, gila, haid, nifas, dan melahirkan terjadi
di tengah siang puasa meskipun hanya terjadi sebentar maka puasa
menjadi batal. Adapun tidur tidak membatalkan puasa meskipun
tidur tersebut terjadi di seluruh siang hari puasa. Adapun ayan dan
mabuk, maka ketika menghabiskan seluruh siang puasa maka puasa
menjadi batal dan ketika tidak menghabiskannya maka puasa tidak
batal. Taammal.”

واﻋﻠﻢ أن اﳌﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ إذا أﻓﺎق ﻗﻀﻰ اﻟﺼﻮم ﻣﻄﻠﻘﺎً أي ﺳﻮاء ﺗﻌﺪى ﺑﺈﻏﻤﺎﺋﻪ أم ﻻ
ﲞﻼف اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻀﺎؤﻫﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻌﺪﻳﺎً ﺑﺈﻏﻤﺎﺋﻪ وﻣﺜﻠﻪ ﰲ ﻫﺬا
اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻟﺴﻜﺮان اﻩ ﻃﻮﺧﻲ أي ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺮان ﻗﻀﺎء اﻟﺼﻮم إن ﺗﻌﺪى ﺑﺴﻜﺮﻩ وإﻻ
ﻓﻼ اﻧﺘﻬﻰ
Ketahuilah sesungguhnya ketika mughma ‘alaih (orang
ayan) telah sadar maka ia wajib mengqodho puasanya secara mutlak,
artinya, baik ayannya terjadi sebab kecerobohan atau tidak. Berbeda
dengan sholat, karena mughma ‘alaihi tidak wajib mengqodho sholat
ketika ia telah sadar kecuali apabila ayannya terjadi sebab
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kecerobohan. Rincian bagi mughma ‘alaih ini juga berlaku sama bagi
orang mabuk, seperti yang dikatakan oleh Towakhi, maksudnya,
diwajibkan mengqodho puasa atas orang mabuk jika mabuknya
terjadi sebab kecerobohan, tetapi jika mabuknya tidak terjadi sebab
kecerobohan maka tidak diwajibkan atasnya mengqodho.

ﻓﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا أن ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟﺴﻜﺮ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪي ﰲ اﳌﱳ ﺗﺒﻌﺎً ﳌﱳ اﻹرﺷﺎد ﻫﻮ ﻗﻴﺪ ﻟﻮﺟﻮب
اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻘﻂ دون ﻗﻴﺪ اﻹﺑﻄﺎل
Dari sini dapat diketahui bahwa pentakyidan mabuk dengan
batasan sebab kecerobohan karena mengikuti teks matan kitab
Irsyad adalah qoyid tentang kewajiban mengqodho saja, bukan qoyid
tentang menjadi batalnya puasa.

وﻋﺒﺎرة اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﱳ اﳌﻨﻬﺎج واﻷﻇﻬﺮ أن اﻹﻏﻤﺎء ﻻ ﻳﻀﺮ إذا أﻓﺎق ﳊﻈﺔ ﻣﻦ ﺎر أي
ﳊﻈﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ﻣﻊ اﻹﻓﺎﻗﺔ ﰲ ﺟﺰء ﻷﻧﻪ اﻻﺳﺘﻴﻼء أي اﻟﻐﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻮق
اﻟﻨﻮم ودون اﳉﻨﻮن ﻓﻠﻮ ﻗﻠﻨﺎ إن اﳌﺴﺘﻐﺮق ﻣﺴﻪ ﻻ ﻳﻀﺮ ﻛﺎﻟﻨﻮم ﻷﳊﻘﻨﺎ اﻷﻗﻮى ﺑﺎﻷﺿﻌﻒ
وﻟﻮ ﻗﻠﻨﺎ أن اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻣﻨﻪ ﺗﻀﺮ ﻛﺎﳉﻨﻮن ﻷﳊﻘﻨﺎ اﻷﺿﻌﻒ ﺑﺎﻷﻗﻮى ﻓﺘﻮﺳﻄﻨﺎ وﻗﻠﻨﺎ إن
اﻹﻓﺎﻗﺔ ﰲ ﳊﻈﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ اﻩ
وﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ أي ﳊﻈﺔ ﻛﺎﻧﺖ أﻧﻪ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺈﻓﺎﻗﺔ اﳌﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو اﻟﺴﻜﺮان ﻣﻊ ﻃﻠﻮع
اﻟﻔﺠﺮ أو اﻟﻐﺮوب ﻷﻧﻪ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﳊﻈﺔ ﻣﻦ ﺎر ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي
Ibarot atau keterangan dari Romli bersamaan Matan alMinhaj, “Ayan tidak membatalkan puasa jika mughma ‘alaih telah
sadar dari ayannya selama waktu yang sebentar di siang hari
karena keabsahan puasanya telah dicukupkan dengan niat dan sadar
di sebagian waktu siang tersebut sebab penyakit ayan menguasai akal
melebihi di atas rasa tidur dan dibawah gila. Oleh karena itu,
andaikan kami berkata, ‘Ayan yang menghabiskan seluruh siang hari
tidak membatalkan puasa sebagaimana puasa tidak batal sebab tidur
yang menghabiskan seluruh siang hari,’ niscaya kami menyamakan
sesuatu yang kuat (ayan) dengan sesuatu yang lemah (tidur). Dan
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andaikan kami berkata, ‘Ayan yang terjadi selama waktu yang
sebentar di siang hari dapat membatalkan puasa sebagaimana puasa
bisa batal sebab gila yang terjadi hanya selama waktu sebentar,’
niscaya kami menyamakan sesuatu yang lemah (gila) dengan sesuatu
yang kuat (ayan). Jadi, kami mengambil tengah-tengah dan kami
berkata, ‘Sesungguhnya sadar dari ayan dalam waktu yang sebentar
sudah mencukupi dalam keabsahan puasa.’”
Dari pernyataan Romli yang berbunyi sadar dari ayannya
selama waktu yang sebentar di siang hari dapat dipahami bahwa
puasa tetap dihukumi sah bagi mughma ‘alaih atau orang mabuk
ketika sadar mereka dari ayan atau mabuk bersamaan dengan
terbitnya fajar atau terbenamnya matahari karena dua waktu ini bisa
dikatakan sebagai waktu sebentar dari siang hari, seperti yang
dikatakan oleh Syarqowi.

ﰒ اﻋﻠﻢ أن اﳊﺎﺋﺾ واﻟﻨﻔﺴﺎء إذا زال ﻋﺬرﳘﺎ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﳍﻤﺎ اﻹﻣﺴﺎك ﻛﻐﲑﳘﺎ ﻣﻦ اﳌﺮﻳﺾ
وﳓﻮﻩ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺰﻳﺎدي
Ketahuilah sesungguhnya perempuan haid dan nifas ketika
telah terbebas dari udzur, yakni haid dan nifas itu sendiri, maka
disunahkan bagi mereka imsak atau menahan diri, seperti selain
mereka, yaitu orang sakit dan selainnya, sebagaimana telah dikatakan
oleh Ziyadi.
G. Macam-macam Iftor (Tidak Berpuasa)

)ﻓﺼﻞ( ﰲ أﻗﺴﺎم اﻹﻓﻄﺎر ﰲ رﻣﻀﺎن وأﺣﻜﺎﻣﻪ )اﻹﻓﻄﺎر ﰲ رﻣﻀﺎن( أي ﺑﺴﺒﺒﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
اﳊﻜﻢ )أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع واﺟﺐ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳊﺎﺋﺾ واﻟﻨﻔﺴﺎء( وﻟﻮ ﻣﻦ ﻋﻠﻘﺔ أو ﻣﻀﻐﺔ أو ﺑﻼ ﺑﻠﻞ
()وﺟﺎﺋﺰ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺴﺎﻓﺮ( ﺳﻔﺮ ﻗﺼﺮ )واﳌﺮﻳﺾ
Fasal ini menjelaskan tentang macam-macam iftor atau
berbuka, artinya, tidak berpuasa di bulan Ramadhan dan hukumhukumnya.
Iftor di bulan Ramadhan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:
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1. Iftor yang wajib, seperti iftor bagi perempuan haid dan
perempuan nifas, meskipun nifasnya tersebut karena
melahirkan darah kempal, atau daging kempal, atau
melahirkan anak dalam kondisi kering tanpa disertai balal
(basah-basah).
2. Iftor yang jaiz (boleh), seperti iftor bagi seorang musafir
yang mengadakan perjalanan jauh yang memperbolehkan
mengqosor sholat, yaitu ±81 Km, dan iftor bagi orang sakit.

اﻋﻠﻢ أن ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﺛﻼﺛﺔ أﺣﻮال ﻓﺈن ﺗﻮﻫﻢ ﺿﺮراً ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻛﺮﻩ ﻟﻪ اﻟﺼﻮم وﺟﺎز ﻟﻪ
اﻟﻔﻄﺮ ﻓﺈن ﲢﻘﻖ اﻟﻀﺮر اﳌﺬﻛﻮر وﻟﻮ ﻟﻐﻠﺒﺔ ﻇﻦ واﻧﺘﻬﻰ ﺑﻪ اﻟﻌﺬر إﱃ اﳍﻼك وذﻫﺎب ﻣﻨﻔﻌﺔ
ًﻋﻀﻮ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻮم ووﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻄﺮ ﻓﺈذا اﺳﺘﻤﺮ ﺻﺎﺋﻤﺎً ﺣﱴ ﻣﺎت ﻣﺎت ﻋﺎﺻﻴﺎ
ﻓﺈن ﻛﺎن اﳌﺮض ﺧﻔﻴﻔﺎً ﻛﺼﺪاع ووﺟﻊ أذن وﺳﻦ ﱂ ﳚﺰ اﻟﻔﻄﺮ إﻻ أن ﳜﺎف اﻟﺰﻳﺎدة
ﺑﺎﻟﺼﻮم
Ketahuilah sesungguhnya orang sakit memiliki 3 (tiga) keadaan,
yaitu:
a. Apabila orang sakit menyangka kalau ia berpuasa maka
puasanya tersebut akan menyebabkan penyakitnya menjadi
parah sekiranya parahnya tersebut memperbolehkan
tayamum, maka ia dimakruhkan berpuasa dan ia
diperbolehkan iftor (tidak berpuasa).
b. Apabila orang sakit yakin kalau ia berpuasa maka puasanya
tersebut akan menyebabkan penyakitnya menjadi parah
sekiranya parahnya tersebut memperbolehkan tayamum
hingga mengakibatkan kematian atau mengakibatkan
sebagian anggota tubuhnya tidak lagi berfungsi, maka ia
diharamkan berpuasa dan ia diwajibkan iftor. Andaikan ia
tetap saja nekat berpuasa hingga puasanya mengakibatkan
dirinya mati maka ia mati dalam kondisi bermaksiat.
c. Apabila orang sakit hanya menderita sakit ringan, seperti
pusing, sakit telinga, sakit gigi, maka ia tidak diperbolehkan
iftor, kecuali jika dikuatirkan penyakitnya akan bertambah
parah sebab berpuasa, maka ia diperbolehkan iftor.
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)ﻓﺎﺋﺪة( ﻳﺒﺎح اﻟﻔﻄﺮ ﰲ رﻣﻀﺎن ﻟﺴﺘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ واﳌﺮﻳﺾ واﻟﺸﻴﺦ اﳍﺮم أي اﻟﻜﺒﲑ اﻟﻀﻌﻴﻒ
واﳊﺎﻣﻞ وﻟﻮ ﻣﻦ زﱏ أو ﺷﺒﻬﺔ وﻟﻮ ﺑﻐﲑ آدﻣﻲ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﺎً واﻟﻌﻄﺸﺎن أي ﺣﻴﺚ
ﳊﻘﻪ ﻣﺸﻘﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻻ ﲢﺘﻤﻞ ﻋﺎدة ﻋﻨﺪ اﻟﺰﻳﺎدي أو ﺗﺒﻴﺢ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻣﻠﻲ وﻣﺜﻠﻪ اﳉﺎﺋﻊ
وﻟﻠﻤﺮﺿﻌﺔ وﻟﻮ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة أو ﻣﺘﱪﻋﺔ وﻟﻮ ﻟﻐﲑ آدﻣﻲ وﻧﻈﻤﻬﺎ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﲝﺮ اﻟﻮاﻓﺮ ﻓﻘﺎل
إذا ﻣﺎ ﺻﻤﺖ ﰲ رﻣﻀﺎن ﺻﻤﻪ ** ﺳﻮى ﺳﺖ وﻓﻴﻬﻦ اﻟﻘﻀﺎء
ﻓﺴﲔ ﰒ ﻣﻴﻢ ﰒ ﺷﲔ ** وﺣﺎء ﰒ ﻋﲔ ﰒ راء
ﻓﺎﻟﺴﲔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ واﳌﻴﻢ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ واﻟﺸﲔ ﻟﻠﺸﻴﺦ اﳍﺮم واﳊﺎء ﻟﻠﺤﺎﻣﻞ واﻟﻌﲔ ﻟﻠﻌﻄﺸﺎن
واﻟﺮاء ﻟﻠﻤﺮﺿﻌﺔ
[FAEDAH]
Iftor atau tidak berpuasa di bulan Ramadhan diperbolehkan
bagi 6 (enam) orang, yaitu:
1)
2)
3)
4)

Musafir
Maridh (orang sakit)
Orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak kuat berpuasa.
Perempuan hamil meskipun hamil dari perzinahan atau wati
syubhat dan meskipun ia hamil karena berhubungan intim
dengan selain manusia sekiranya ia adalah perempuan yang
maksum (menjaga diri).
5) Orang yang kehausan. Ziyadi membatasi kehausan yang
memperbolehkan iftor disini dengan sekiranya rasa haus
tersebut benar-benar tidak mampu ditahan. Sedangkan Romli
membatasi kehausan disini dengan sekiranya rasa haus
tersebut memperbolehkan tayamum. Begitu juga, orang yang
kelaparan diperbolehkan iftor dengan batasan seperti yang
telah disebutkan.
6) Perempuan yang menyusui, meskipun ia disewa untuk
menyusui atau ia menyusui secara suka rela, dan meskipun
yang disusui itu bukan manusia.
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Sebagian ulama telah menadzomkan 6 (enam) orang yang
diperbolehkan iftor di atas dalam bait yang berpola bahar wafir. Ia
berkata:
Ketika kamu kuat berpuasa Ramadhan maka berpuasalah, **
kecuali 6 (enam) orang yang diperbolehkan tidak berpuasa, tetapi
wajib mengqodho.
Mereka adalah ‘’ ِﺳ ْﲔ, kemudian ‘’ ِﻣﻴْﻢ, kemudian ‘’ ِﺷ ْﲔ, ** kemudian
‘’ﺣﺎء, kemudian ‘’ﻋ َْﲔ, dan kemudian ‘’راء.
Maksud ‘ ’ ِﺳ ْﲔadalah ‘( ’ ُﻣ َﺴﺎﻓِﺮMusafir). Maksud ‘ ’ ِﻣﻴْﻢadalah ‘’ َﻣ ِﺮﻳْﺾ
(Orang Sakit). Maksud ‘’ﺷ ْﲔ
ِ adalah ‘( ’اﻟ َﺸﻴْﺦ اﳍَﺮَمOrang Tua). Maksud
‘ ’ﺣﺎءadalah ‘( ’ﺣَﺎﻣِﻞPerempuan Hamil). Maksud ‘ ’ﻋ َْﲔadalah ‘’ َﻋﻄْﺸَﺎن
(Orang yang kehausan). Dan maksud ‘ ’راءadalah ‘( ’ ُﻣ ْﺮ ِﺿﻌَﺔPerempuan
yang menyusui).

)وﻻ وﻻ( أي ﻟﻴﺲ ﺑﻮاﺟﺐ وﻻ ﺟﺎﺋﺰ وﻻ ﳏﺮم وﻻ ﻣﻜﺮوﻩ )ﻛﻤﺎ ﰲ ا ﻨﻮن وﳏﺮم ﻛﻤﻦ
أﺧﺮ ﻗﻀﺎء رﻣﻀﺎن ﻣﻊ ﲤﻜﻨﻪ( ﺑﺄن ﻛﺎن ﻣﻘﻴﻤﺎً ﺻﺤﻴﺤﺎً )ﺣﱴ ﺿﺎق اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﻪ
3. Iftor yang bukan wajib, bukan jaiz, bukan haram, dan bukan
makruh, yaitu iftor bagi majnun (orang gila).
4. Iftor yang haram, yaitu iftor bagi orang yang menundanunda mengqodho puasa Ramadhan padahal ia mampu
menyegerakannya, sekiranya ia adalah orang yang mukim,
bukan musafir, dan orang yang sehat, bukan orang sakit,
sampai waktu mengqodho mulai mepet (akan bertemu
dengan Ramadhan berikutnya).

وأﻗﺴﺎم اﻹﻓﻄﺎر( ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﻳﻠﺰم )أرﺑﻌﺔ أﻳﻀﺎً ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻔﺪﻳﺔ وﻫﻮ اﺛﻨﺎن اﻷول
اﻹﻓﻄﺎر ﳋﻮف ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ( ﻛﺎﻹﻓﻄﺎر ﻹﻧﻘﺎذ ﺣﻴﻮان ﳏﱰم آدﻣﻲ أو ﻏﲑﻩ ﻣﺸﺮف ﻋﻠﻰ
ﻫﻼك ﺑﻐﺮق وﻏﲑﻩ وإﻓﻄﺎر ﺣﺎﻣﻞ وﻣﺮﺿﻊ ﺧﻮﻓﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ وﺣﺪﻩ وإن ﻛﺎن وﻟﺪ ﻏﲑ
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اﳌﺮﺿﻊ وﻟﻮ ﻏﲑ آدﻣﻲ أو ﻣﺘﱪﻋﺔ ﻓﻼ ﺗﺘﻌﺪد اﻟﻔﺪﻳﺔ وإن ﺗﻌﺪد اﳊﻤﻞ واﻟﺮﺿﻴﻊ ﻓﺈن أﻓﻄﺮ
ﳋﻮف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻓﻼ ﻓﺪﻳﺔ ﻛﺎﳌﺮﻳﺾ
()واﻟﺜﺎﱐ اﻹﻓﻄﺎر ﻣﻊ ﺗﺄﺧﲑ ﻗﻀﺎء( ﺷﻲء ﻣﻦ رﻣﻀﺎن )ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﱴ ﻳﺄﰐ رﻣﻀﺎن آﺧﺮ
ﳋﱪ ﻣﻦ أدرك رﻣﻀﺎن ﻓﺄﻓﻄﺮ ﳌﺮض ﰒ ﺻﺢ وﱂ ﻳﻘﻀﻪ ﺣﱴ أدرﻛﻪ رﻣﻀﺎن آﺧﺮ ﺻﺎم اﻟﺬي
أدرﻛﻪ ﰒ ﻳﻘﻀﻲ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﰒ ﻳﻄﻌﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﺴﻜﻴﻨﺎً رواﻩ اﻟﺪارﻗﻄﲏ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻓﺨﺮج
ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮ ﺑﻪ اﻟﺴﻔﺮ أو اﳌﺮض ﺣﱴ أﺗﻰ رﻣﻀﺎن آﺧﺮ أو أﺧﺮﻩ ﻟﻨﺴﻴﺎن أو ﺟﻬﻞ
ﲝﺮﻣﺔ اﻟﺘﺄﺧﲑ وإن ﻛﺎن ﳐﺎﻟﻄﺎً ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء ﳋﻔﺎء ذﻟﻚ ﻻ ﺑﺎﻟﻔﺪﻳﺔ ﻓﻼ ﻳﻌﺬر ﳉﻬﻠﻪ ﺎ ﻧﻈﲑ
ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺘﻨﺤﻨﺢ وﺟﻬﻞ اﻟﺒﻄﻼن ﺑﻪ
Macam-macam iftor dilihat dari segi konsekusensinya dibagi
menjadi 4 (empat), yaitu:
1. Iftor yang mewajibkan mengqodho dan membayar fidyah.
Ini dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Iftor yang dilakukan oleh seseorang karena ia
mengkhawatirkan selain dirinya sendiri, seperti;
orang yang iftor kerena menyelamatkan hewan yang
muhtarom atau ghoiru muhtarom sebab hewan
tersebut berada dalam kondisi hampir mati karena
tenggelam atau selainnya.17
Iftor yang dilakukan oleh perempuan hamil atau
perempuan menyusui yang mana iftor tersebut
17

Misalnya; Zaid dan Umar bersama-sama naik kapal. Mereka
berdua sedang berpuasa Ramadhan. Karena perahu goyang, Umar jatuh ke
dalam laut dan ia tidak bisa berenang atau menyelamatkan diri. Akhirnya,
Zaid menceburkan diri ke dalam laut untuk menyelamatkan Umar. Tubuh
Zaid mengalami lemas karena dahaga atau lapar sebab puasa. Akhirnya,
Zaid membatalkan puasanya dengan meminum air laut agar mampu
berenang dan menyelamatkan Umar. Jadi, Zaid nanti diwajibkan
mengqodho puasa yang ia batalkan dan membayar fidyah dari puasa yang
ia batalkan tersebut.
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mereka lakukan sebab kuatir atas anak saja
sekalipun anak tersebut bukan anak dari perempuan
yang menyusui, dan sekalipun anak tersebut bukan
manusia, dan sekalipun perempuan menyusui
tersebut bersifat sukarela. Bagi mereka berdua,
hukum membayar fidyah tidak mengalami kelipatan,
artinya, mereka tetap membayar fidyah satu kali saja
meskipun mereka hamil atau menyusui berulang
kali.
Berbeda apabila perempuan hamil atau perempuan
menyusui melakukan iftor karena mengkhawatirkan
diri mereka sendiri atau mengkhawatirkan diri
mereka sendiri dan diri anak maka mereka hanya
berkewajiban mengqodho puasa, dan tidak ada
kewajiban membayar fidyah, sebagaimana orang
sakit.
b. Iftor yang disertai menunda-nunda mengqodho
puasa Ramadhan padahal ada kesempatan untuk
menyegerakan mengqodhonya hingga bertabrakan
dengan Ramadhan berikutnya. Ini berdasarkan hadis,
“Barang siapa mendapati bulan Ramadhan,
kemudian ia melakukan iftor karena sakit, lalu ia
sembuh dari sakitnya, dan ia tidak segera
mengqodho puasanya hingga ia mendapati
Ramadhan berikutnya, maka ia wajib berpuasa di
bulan Ramadhan berikutnya itu, kemudian ia wajib
mengqodho puasa bulan Ramadhan sebelumnya,
kemudian ia wajib memberi makan kepada orang
miskin sebagai ganti dari setiap puasa qodhonya
itu.” Hadis ini diriwayatkan oleh Daruqutni dan
Baihaqi.
Mengecualikan dengan pernyataan padahal ada
kesempatan untuk menyegerakan mengqodhonya
adalah masalah apabila seseorang melakukan iftor di
bulan Ramadhan A sebab bepergian atau sakit dan ia
tetap dalam kondisi bepergian atau sakit hingga
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mendapati bulan Ramadhan B, atau apabila
seseorang menunda-nunda mengqodho puasa di
bulan Ramadhan A hingga ia mendapati bulan
Ramadhan B, tetapi penundaannya tersebut terjadi
karena lupa atau tidak mengetahui tentang
keharaman menunda-nunda dalam mengqodho
sekalipun ia dekat dengan para ulama karena
samarnya masalah keharaman menunda-nunda
tersebut, maka mereka berdua hanya berkewajiban
mengqodho puasa dan tidak berkewajiban
membayar fidyah.
Berbeda dengan masalah apabila seseorang
menunda-nunda mengqodho puasa di bulan
Ramadhan A hingga ia mendapati bulan Ramadhan
B, dan penundaannya tersebut dikarenakan tidak
mengetahui kewajiban membayar fidyah, maka ia
tetap berkewajiban mengqodho puasa dan membayar
fidyahnya, karena ketidak tahuan (bodoh)-nya
tentang kewajiban membayar fidyah tidak termasuk
bodoh yang diudzurkan, sebagaimana seseorang
ketika sholat berdehem-dehem, ia mengetahui
tentang keharaman berdehem-dehem, tetapi ia tidak
mengetahui kalau berdehem-dehem tersebut dapat
membatalkan sholat, maka sholatnya tetap dihukumi
batal sebab ketidaktahuannya tentang berdehemdehem dapat membatalkan sholat tidak termasuk
bodoh yang diudzurkan.

واﻋﻠﻢ أن اﻟﻔﺪﻳﺔ ﺗﺘﻜﺮر ﺑﺘﻜﺮر اﻟﺴﻨﲔ وﺗﺴﺘﻘﺮ ﰲ ذﻣﺔ ﻣﻦ ﻟﺰﻣﺘﻪ ﻗﺎل ﰲ ﺷﺮح اﳌﻨﻬﺞ ﻓﻠﻮ
أﺧﺮ اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺬﻛﻮر أي ﻗﻀﺎء رﻣﻀﺎن ﻣﻊ ﲤﻜﻨﻪ ﺣﱴ دﺧﻞ رﻣﻀﺎن آﺧﺮ ﻓﻤﺎت أﺧﺮج
ﻣﻦ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻟﻜﻞ ﻳﻮم ﻣﺪان ﻣﺪ ﻟﻠﻔﻮات وﻣﺪ ﻟﻠﺘﺄﺧﲑ إن ﱂ ﻳﺼﻢ ﻋﻨﻪ وإﻻ وﺟﺐ ﻣﺪ واﺣﺪ
ﻟﻠﺘﺄﺧﲑ
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Ketahuilah sesungguhnya membayar fidyah dapat
mengalami kelipatan sesuai dengan bulan Ramadhan lain yang
didapati.18 Membayar fidyah tersebut akan tetap menjadi tanggungan
atas orang yang berkewajiban menunaikannya.
Syaikhul Islam berkata dalam Syarah Minhaj, “Apabila
seseorang mengakhirkan atau menunda-nunda mengqodho puasa
padahal ada kesempatan untuk mengqodhonya hingga ia mendapati
bulan Ramadhan berikutnya, kemudian ia mati, maka untuk setiap
satu hari puasa yang ditinggalkan dikeluarkan 2 mud dari harta
tinggalannya, yaitu 1 mud karena ia tidak berpuasa di satu hari
tersebut dan 1 mud karena ia menunda-nunda mengqodhonya. 2 mud
ini dikeluarkan jika memang mayit belum sempat mengqodho
puasanya sebelum ia mati. Jika ia telah mengqodhonya, maka hanya
dikeluarkan 1 mud saja sebab menunda-nunda.”

)وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻓﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء( ﺗﺪارﻛﺎً ﳌﺎ ﻓﺎت )دون اﻟﻔﺪﻳﺔ( ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺮد ﻧﺺ ﺑﻮﺟﻮ ﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ دﺧﻞ ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﻘﺴﻢ )وﻫﻮ ﻳﻜﺜﺮ ﻛﻤﻐﻤﻰ ﻋﻠﻴﻪ( وﻧﺎس ﻟﻠﻨﻴﺔ وﻣﺘﻌﺪ ﺑﻔﻄﺮﻩ ﺑﻐﲑ
ﲨﺎع
2. Iftor yang mewajibkan mengqodho puasa yang ditinggalkan
dan tidak ada kewajiban membayar fidyah atas puasa yang
ditinggalkan tersebut. Ketetapan ini berdasarkan alasan
karena tidak ada nash atau dalil yang menjelaskan tentang
kewajiban membayar fidyah atas orang-orang yang masuk
dalam kategori macam iftor ini.
18

Misalnya; Zaid mengalami sakit satu hari yang
memperbolehkannya iftor di bulan Ramadhan A. Setelah ia sembuh, ia
berkewajiban mengqodho puasanya tersebut. Akan tetapi, Zaid tidak
segera mengqodhonya, melainkan ia menunda-nundanya hingga akhirnya
ia mendapati bulan Ramadhan B. Dari sini, ia berkewajiban mengqodho
puasa satu hari itu dan membayar fidyah darinya. Setelah Ramadhan B, ia
masih saja tidak segera mengqodho hingga akhirnya ia mendapati bulan
Ramadhan C. Dari sini, ia berkewajiban mengqodho puasa satu hari itu dan
membayar fidyah 2 kali lipat atas hutang puasa satu harinya itu. Dan
seterusnya. Wallahu a’lam
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Orang-orang yang masuk dalam kategori iftor ini sangat
banyak, artinya, mereka hanya berkewajiban mengqodho
puasa saja tanpa membayar fidyah. Di antara mereka adalah
orang ayan, orang yang lupa berniat puasa, dan orang yang
sengaja membatalkan puasa dengan selain jimak.

)وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺪﻳﺔ دون اﻟﻘﻀﺎء وﻫﻮ ﺷﻴﺦ ﻛﺒﲑ( ﱂ ﻳﺴﺘﻄﻊ اﻟﺼﻮم ﰲ ﲨﻴﻊ
اﻷزﻣﺎن ﻓﺈن ﻗﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺄﺧﲑ إﱃ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺜﻠﻪ
ﻣﺮﻳﺾ ﻻ ﻳﺮﺟﻰ ﺑﺮؤﻩ
3. Iftor yang mewajibkan membayar fidyah dan tidak ada
kewajiban mengqodho puasa. Konsekuensi iftor ini berlaku
bagi orang tua yang sudah tidak mampu berpuasa sepanjang
sisa hidupnya. Apabila ia masih mampu berpuasa di
sebagian sisa hidupnya maka ia berkewajiban menunda
mengqodho puasa sampai waktu yang ia mampu itu. Sama
seperti orang tua yang tidak mampu berpuasa adalah orang
sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh, artinya, ia wajib
membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkan dan tidak
berkewajiban mengqodho.

)و راﺑﻌﻬﺎ ﻻ وﻻ( أي ﻻ ﳚﺐ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻔﺪﻳﺔ )وﻫﻮ ا ﻨﻮن اﻟﺬي ﱂ ﻳﺘﻌﺪ
ﲜﻨﻮﻧﻪ( ﻟﻌﺪم ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺼﱯ واﻟﻜﺎﻓﺮ اﻷﺻﻠﻲ
4. Iftor yang tidak mewajibkan mengqodho puasa dan tidak
mewajibkan membayar fidyah atasnya. Konsekuensi iftor ini
berlaku bagi orang yang puasanya batal sebab gila yang
tidak disebabkan oleh kecerobohannya karena ketika ia
mengalami gila, ia tidak ditaklif (dituntut hukum). Sama
dengan orang gila ini adalah shobi (anak kecil) dan orang
kafir asli, artinya, ketika shobi telah baligh, ia tidak
berkewajiban mengqodho dan membayar fidyah atas puasapuasa yang ia tinggalkan sebelum baligh, dan ketika kafir
asli telah masuk Islam, ia tidak berkewajiban mengqodho
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dan membayar fidyah atas puasa-puasa yang ia tinggalkan
saat ia masih dalam kondisi kufur.

ﰒ اﻋﻠﻢ أن اﻟﻘﻀﺎء ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاﺧﻲ إﻻ ﻓﻴﻤﻦ أﰒ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮ واﳌﺮﺗﺪ وﺗﺎرك اﻟﻨﻴﺔ
ﻟﻴﻼً ﻋﻤﺪاً ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ أﻓﺎدﻩ اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ وﻛﺬا إذا ﺿﺎق اﻟﻮﻗﺖ ﻗﺒﻞ رﻣﻀﺎن اﻟﺜﺎﱐ ﺑﺄن ﱂ
ًﻳﺒﻖ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺴﻊ اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻘﻀﺎء ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﻮرا
Ketahuilah sesungguhnya kewajiban mengqodho yang
menjadi konsekuensi iftor di atas bersifat tarokhi, artinya, tidak harus
segera diqodho, kecuali bagi orang yang berdosa sebab membatalkan
puasa, orang murtad, orang yang meninggalkan berniat di malam
hari secara sengaja seperti yang ditetapkan oleh pendapat muktamad,
maka mereka bertiga ini wajib mengqodho puasa dengan segera.
Demikian ini difaedahkan oleh Qulyubi.
Begitu juga, apabila seseorang memiliki hutang puasa di
bulan Ramadhan A, kemudian waktu sudah mepet, artinya, tersisa
waktu yang hanya cukup untuk mengqodho puasanya tersebut
sebelum datangnya bulan Ramadhan B, maka saat demikian ini ia
berkewajiban mengqodho puasanya secara segera.
H. Benda yang Masuk ke dalam Perut yang Tidak
Membatalkan Puasa

()ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻄﺮ ﳑﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ اﳉﻮف )اﻟﺬي ﻻ ﻳﻔﻄﺮ ﲟﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ اﳉﻮف
ﻣﻦ اﻷﻋﻴﺎن ﻣﻦ ﻣﻨﻔﺬ ﻣﻔﺘﻮح )ﺳﺒﻌﺔ أﻓﺮاد( اﻷول واﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﺎﻟﺚ )ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﱃ اﳉﻮف
ﺑﻨﺴﻴﺎن( ﻟﻠﺼﻮم )أو ﺟﻬﻞ أو إﻛﺮاﻩ( وﻣﻦ اﻹﻛﺮاﻩ اﻹﳚﺎر ﺑﺎﻟﺼﺐ ﰲ ﺣﻠﻘﻪ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﻲ وﻫﻮ ﺻﺎﺋﻢ ﻓﺄﻛﻞ أو ﺷﺮب ﻓﻠﻴﺘﻢ ﺻﻮﻣﻪ ﻓﺈﳕﺎ أﻃﻌﻤﻪ اﷲ وﺳﻘﺎﻩ رواﻩ
اﻟﺸﻴﺨﺎن وﺻﺤﺤﺎﻩ
Fasal ini menjelaskan tentang benda yang masuk ke dalam
perut yang tidak membatalkan puasa.
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Benda yang masuk ke dalam perut yang tidak membatalkan
puasa ada 7 (tujuh), yaitu:
1. Benda yang masuk ke dalam perut karena lupa kalau sedang
berpuasa.
2. Benda yang masuk ke dalam perut karena bodoh atau tidak
tahu.
3. Benda yang masuk ke dalam perut karena dipaksa. Termasuk
dipaksa adalah seseorang menyewa orang lain agar
memasukkan suatu benda ke tenggorokannya.
Demikian di atas berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama, “Barang siapa lupa kalau dirinya sedang
berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka selesaikanlah
puasanya. Ia hanya diberi makan dan minum oleh Allah (pada saat
lupanya itu).” Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dan
mereka berdua menshohihkan hadis ini.

)و( اﻟﺮاﺑﻊ )ﲜﺮﻳﺎن رﻳﻖ ﳑﺎ ﺑﲔ أﺳﻨﺎﻧﻪ( وﻗﺪ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﳎﻪ ﻟﻌﺬرﻩ ﲞﻼف ﻣﺎ إذا ﻗﺪر ﻋﻠﻰ
ﳎﻪ ﻟﺘﻘﺼﲑﻩ وذﻟﻚ ﻛﻄﻌﺎم أو ﳔﺎﻣﺔ أو ﻗﻬﻮة ﻓﺈذا ﺷﺮب ﻗﻬﻮة ﻗﺒﻴﻞ اﻟﻔﺠﺮ وﺑﻘﻲ أﺛﺮﻫﺎ ﳌﺎ
ﺑﻌﺪﻩ ﻓﺈن ﺑﻠﻊ رﻳﻘﻪ اﳌﺘﻐﲑ ﺎ ﻋﻤﺪاً ﻣﻊ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﳎﻪ أﻓﻄﺮ وإﻻ ﻓﻼ واﻟﻨﺨﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻀﻢ ﻣﺎ
ﳜﺮﺟﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﳐﺮج اﳋﺎء اﳌﻌﺠﻤﺔ وزاد اﳌﻄﺮزي وﻫﻮ ﻣﺎ ﳜﺮﺟﻪ ﻣﻦ
اﳋﻴﺸﻮم
4. Sisa-sisa benda yang berada di sela-sela gigi, kemudian
masuk ke dalam perut melalui air ludah, dan seseorang tidak
mampu membuang sisa-sisa tersebut karena udzur.
Berbeda apabila seseorang mampu membuang sisa-sisa
benda tersebut, oleh karena itu, jika sisa-sisa benda tersebut
masuk ke dalam perut maka puasanya menjadi batal.
Sisa-sisa benda tersebut adalah seperti makanan,
lendir/nukhomah (Jawa: riyak), atau kopi. Oleh karena itu,
apabila seseorang minum kopi sebelum fajar, lalu masih ada
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sisa kopi di giginya setelah fajar, maka jika ia menelan air
ludahnya yang berubah sebab sisa kopi tersebut secara
sengaja dan ia sebenarnya mampu membuang sisa kopi
tersebut maka puasanya menjadi batal, sebaliknya, jika ia
tidak mampu membuangnya maka puasanya tidak dihukumi
batal.
Kata nukhomah/ ‘ ’اﻟﻨُﺨَﺎﻣَﺔdengan dhommah pada huruf /ن/
berarti sesuatu (lendir) yang dikeluarkan oleh manusia dari
tenggorokannya, yaitu dari makhroj huruf /خ/. Matrazi
menambah pengertian nukhomah ini dengan pernyataannya,
“Dan sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari rongga
hidung.”

)و( اﳋﺎﻣﺲ )ﻣﺎ وﺻﻞ إﱃ اﳉﻮف وﻛﺎن ﻏﺒﺎر ﻃﺮﻳﻖ( ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻃﺎﻫﺮاً أو ﳒﺴﺎً وﻟﻮ ﻣﻦ
ﻣﻐﻠﻆ ﻓﻼ ﻳﻔﻄﺮ ﺑﺬﻟﻚ وأﻣﺎ ﻏﺴﻠﻪ ﻓﺈن ﺗﻌﻤﺪ ﻓﺘﺢ ﻓﻤﻪ وﺟﺐ وإﻻ ﻓﻼ
5. Benda yang masuk ke dalam perut dan benda tersebut berupa
debu jalanan, baik debu itu suci atau najis, dan meskipun
debu itu berasal dari najis mugholadzoh, maka puasa
seseorang tidak menjadi batal sebab kemasukan debu
tersebut.
Adapun mengenai membasuh debu tersebut, maka apabila
seseorang sengaja membuka mulutnya hingga akhirnya debu
tersebut masuk maka ia berkewajiban membasuhnya, dan
apabila ia tidak sengaja membuka mulutnya maka ia tidak
berkewajiban membasuhnya.

)و( اﻟﺴﺎدس واﻟﺴﺎﺑﻊ )ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ وﻛﺎن ﻏﺮﺑﻠﺔ دﻗﻴﻖ أو ذﺑﺎﺑﺎً ﻃﺎﺋﺮاً أو ﳓﻮﻩ( ﻛﺒﻌﻮض
ﳌﺸﻘﺔ اﻻﺣﱰاز ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن أﺿﺮت اﻟﺬﺑﺎﺑﺔ ﺟﻮﻓﻪ أﺧﺮﺟﻬﺎ وأﻓﻄﺮ ووﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﻀﺎء
ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ وﻟﻮ ﺗﻌﻤﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻔﻢ وﻟﻮ ﻷﺟﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﰒ ﺣﺼﻞ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﻌﺪ
ذﻟﻚ ﺑﻐﲑ ﻓﻌﻠﻪ ﱂ ﻳﻔﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ أﻣﺎ ﻟﻮ ﺻﺎر ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺢ ﻓﻤﻪ ﻳﺘﻠﻘﻒ ﺑﻪ اﻟﻐﺒﺎر ﻣﻦ
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اﳍﻮاء ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻀﺮ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي واﻟﻐﺮﺑﻠﺔ ﻣﺼﺪر ﻏﺮﺑﻞ وﻫﻲ إدارة اﳊﺐ ﰲ اﻟﻐﺮﺑﺎل ﺑﻜﺴﺮ
اﻟﻐﲔ أو اﻟﺪﻗﻴﻖ ﰲ اﳌﻨﺨﻞ ﻟﻴﺨﺮج ﺧﺒﺜﻪ وﻳﺒﻘﻰ ﻃﻴﺒﻪ
6. Benda yang masuk ke dalam perut dan benda tersebut berupa
ghorbalah atau ayakan gandum, atau lalat yang
berterbangan, atau nyamuk yang berterbangan. Jadi, puasa
seseorang tidak batal sebab kemasukan benda-benda
semacam ini dikarenakan sulitnya menghindari.
Apabila lalat yang masuk ke dalam perut dapat
mengakibatkan bahaya, maka seseorang mengeluarkan lalat
tersebut dan puasanya batal serta ia wajib mengqodhonya.
Demikian ini ditanbihkan oleh Ibnu Hajar.
Apabila seseorang sengaja membuka mulutnya agar suatu
benda bisa masuk ke dalam perut, setelah itu, benda tersebut
benar-benar dapat masuk tetapi tanpa kesengajaannya, maka
menurut pendapat shohih, puasanya dihukumi tidak batal.
Adapun apabila seseorang sengaja membuka mulutnya,
kemudian debu di udara terkumpul di dalam mulut dan
berhasil masuk ke dalam perut, maka puasanya dihukumi
batal, sebagaimana yang dikatakan oleh Syarqowi.
Ghorbalah/ ‘ ’ﻏ َْﺮﺑـَﻠَﺔadalah bentuk masdar dari fi’il madhi ‘’ﻏ َْﺮﺑَ َﻞ.
Ia berarti memutar-mutar biji-bijian atau gandum di atas
ayakan agar menjadi bersih dan hilang kotorannya.
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PENUTUP
A. Penutup dari Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi

)واﷲ( ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ )اﻋﻠﻢ( أي ﻣﻦ ﻛﻞ ذي ﻋﻠﻢ )ﺑﺎﻟﺼﻮاب( أي ﲟﺎ ﻳﻮاﻓﻖ اﳊﻖ
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻮل واﻟﻔﻌﻞ
Allah Yang Maha Suci, Mulia, dan Luhur adalah Dzat yang
lebih mengetahui kebenaran daripada setiap yang mengetahuinya.
Pengertian kebenaran adalah suatu perkataan atau perbuatan yang
sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

)ﻧﺴﺄل اﷲ اﻟﻜﺮﱘ( أي اﳌﻌﻄﻲ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺳﺆال أو اﻟﺬي ﻋﻢ ﻋﻄﺎؤﻩ ﻟﻠﻄﺎﺋﻊ واﻟﻌﺎﺻﻲ
ﻟﻜﻮﻧﻪ اﳌﻌﻄﻲ ﻻ ﻟﻐﺮض وﻻ ﻟﻌﻮض ﻗﺎﻟﻪ أﲪﺪ اﻟﺼﺎوي )ﲜﺎﻩ( أي ﲟﻨﺰﻟﺔ )ﻧﺒﻴﻪ اﻟﻮﺳﻴﻢ( أي
 وﻛﺎن ﻟﻮﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ أﺑﻴﺾ ﻣﺸﺮﺑﺎً ﲝﺮﻣﺔ وﰲ اﻵﺧﺮة،اﳊﺴﻦ ﺧﻠﻘﻪ
أﺻﻔﺮ ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﳏﺎﺳﻦ ﰲ أﺣﺪ ﺳﻮاﻩ ﻛﻤﺤﺎﺳﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﰲ اﻟﻈﺎﻫﺮ
واﻟﺒﺎﻃﻦ ﻻ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻻ ﰲ اﻵﺧﺮة
Aku meminta kepada Allah Yang Maha Karim, yaitu yang
memberi tanpa diminta atau yang pemberiannya bersifat menyeluruh,
artinya, Dia memberikan anugerah kepada hamba yang taat dan juga
kepada hamba yang durhaka karena Dia adalah Sang Pemberi tanpa
anugerah tanpa didasari tujuan tertentu dan tanpa minta imbalan,
seperti yang dikatakan oleh Ahmad Showi.
(Aku meminta kepada Allah) dengan perantara derajat NabiNya yang baik bentuk penciptaannya.
Warna kulit Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama di
dunia adalah putih kemerah-merahan dan di akhirat adalah kuning.
Tidak ada seorang makhluk pun di dunia dan akhirat yang memiliki
kebaikan dzohir dan batin yang sama dengan kebaikan Rasulullah.
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)أن ﳜﺮﺟﲏ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎً( أي ﻣﻨﻘﺎداً ﻷواﻣﺮﻩ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ )وواﻟﺪي وأﺣﺒﺎﺋﻲ وﻣﻦ
إﱄ اﻧﺘﻤﻰ( أي اﻧﺘﺴﺐ )وأن ﻳﻐﻔﺮ ﱄ وﳍﻢ ﻣﻘﺤﻤﺎت( أي ذﻧﻮﺑﺎً ﻛﺒﺎﺋﺮ ﻓﺎﳌﻘﺤﻤﺎت ﺑﻀﻢ
اﳌﻴﻢ وﺳﻜﻮن اﻟﻘﺎف وﻛﺴﺮ اﳊﺎء اﳌﻬﻤﻠﺔ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﳌﻬﻠﻜﺎت واﳌﻠﻘﻴﺎت وﲰﻴﺖ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺑﺬﻟﻚ
ﻷ ﺎ ﻠﻚ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وﺗﻠﻘﻴﻪ ﰲ اﻟﻨﺎر )وﳌﻤﺎً( أي ﺻﻐﺎﺋﺮ
(Aku meminta kepada Allah dengan perantara derajat NabiNya yang baik bentuk penciptaannya) agar Dia mengeluarkan diriku,
kedua orang tuaku, para kekasihku, dan semua orang yang
dinisbatkan kepadaku, dari dunia ini dalam kondisi sebagai muslim,
yaitu sebagai hamba yang mengikuti perintah-perintah-Nya Yang
Maha Suci.
Begitu juga, Aku meminta kepada Allah dengan perantara
Rasulullah agar mengampuni dosa-dosa besarku dan dosa-dosa besar
mereka.
Lafadz

‘ْﺤﻤَﺎت
ِ ’ ُﻣﻘ

adalah dengan dhommah pada huruf /م/,

sukun pada huruf /ق/, dan kasroh pada huruf /ح/. Ia berarti sesuatu
yang menghancurkan dan yang menjatuhkan. Dosa disebut sebagai
dosa besar karena dosa tersebut dapat menyebabkan kehancuran
pelakunya dan menjatuhkannya ke dalam neraka.
Begitu juga, aku meminta kepada Allah dengan perantara
Rasulullah agar Dia mengampuni dosa-dosa kecilku dan dosa-dosa
kecil mereka.

)وﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ( واﲰﻪ ﻋﻤﺮو وﲰﻲ
ﻫﺎﴰﺎً ﻷﻧﻪ أول ﻣﻦ ﻫﺸﻢ اﻟﺜﺮﻳﺪ أي ﻛﺴﺮﻩ ﻷﻫﻞ اﳊﺮم ﻓﺎﻟﺜﺮﻳﺪ ﻫﻮ اﻟﻠﺤﻢ )اﺑﻦ ﻋﺒﺪ
ﻣﻨﺎف( وﻫﺬا ﻏﲑ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف اﻟﺬي ﰲ ﻧﺴﺒﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﻣﻪ
Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya atas Sayyidina
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthollib bin Hasyim bin Abdu
Manaf.
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Nama Hasyim adalah Umar. Ia dikenal dengan Hasyim
karena ia adalah orang yang pertama kali hasyama tsarid, artinya, ia
adalah orang yang pertama kali melakukan tradisi mencacah daging
untuk diberikan kepada penduduk tanah Haram.
Yang dimaksud dengan Abdu Manaf di atas bukanlah Abdu
Manaf yang menjadi kakek Rasulullah dari garis keturunan ibunya.

)رﺳﻮل اﷲ إﱃ ﻛﺎﻓﺔ اﳋﻠﻖ( أي ﻣﻦ اﳉﻦ واﳌﻼﺋﻜﺔ واﻹﻧﺲ ﻣﻦ ﻟﺪن آدم إﱃ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺣﱴ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
Muhammad adalah Rasulullah atau utusan Allah kepada
seluruh makhluk, yakni makhluk dari golongan jin, malaikat,
manusia, dari anak cucu Adam sampai Hari Kiamat. Bahkan, beliau
juga utusan Allah kepada dirinya sendiri yang mulia.

)رﺳﻮل اﳌﻼﺣﻢ( ﲨﻊ ﻣﻠﺤﻤﺔ وﻫﻲ اﳊﺮب واﻟﻘﺘﺎل ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺴﻤﻼوي )ﺣﺒﻴﺐ اﷲ( ﻓﻘﺪ ﻗﺎل
ﰲ اﳊﺪﻳﺚ وأﻧﺎ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ وﻻ ﻓﺨﺮ واﳌﻌﲎ وﻻ ﻓﺨﺮ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻫﺬا أو ﻻ أﻗﻮل ذﻟﻚ
ﻓﺨﺮاً ﺑﻞ ﲢﺪﺛﺎً ﺑﺎﻟﻨﻌﻤﺔ
Muhammad adalah Rasul al-Malahim, maksudnya, utusan
berperang, seperti yang diartikan oleh Samlawi.
Muhammad adalah Habib Allah atau kekasih-Nya. Beliau
bersabda di dalam sebuah hadis, “Aku adalah Habib Allah atau
kekasih-Nya. Tidak ada kesombongan,” artinya, tidak ada
kesombongan yang lebih dibanggakan daripada menjadi seorang
Habib Allah, atau artinya, aku berkata demikian bukan karena
sombong, melainkan karena memberitahukan tentang nikmat atau
tahaddus bi nikmat.

)اﻟﻔﺎﺗﺢ( ﻟﻸﻧﺒﻴﺎء وﻟﻜﻞ ﺧﲑ أو ﻷﺑﻮاب اﳋﲑ ﻓﺈﻧﻪ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻧﺰول اﻟﺮﲪﺎت ﻟﻠﻌﺒﺎد أو
 أو ﻷن روﺣﻪ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ،اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻟﻠﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﺈﻧﻪ اﳌﺨﺼﻮص ﺑﺎﻟﺸﻔﺎﻋﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
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ﺳﺒﻘﺖ اﻷرواح ﰲ اﳋﻠﻖ وﺧﻠﻘﺖ اﻷرواح ﻗﺒﻞ اﻷﺟﺴﺎد ﺑﺄﻟﻔﻲ ﻋﺎم ﻗﺎﻟﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻳﻮﺳﻒ
اﻟﺴﻨﺒﻼوﻳﲏ
Muhammad adalah al-Fatih atau pembuka para nabi,
pembuka setiap kebaikan atau pembuka pintu-pintu kebaikan. Beliau
disebut sebagai al-Fatih karena beliau adalah perantara atau sebab
diturunkannya rahmat bagi para hamba. Atau al-Fatih diartikan
sebagai pembuka syafaat karena beliau diistimewakan dengan
syafaat agung kelak di Hari Kiamat, atau karena ruh beliau
diciptakan lebih dulu daripada ruh-ruh yang lain. Ruh-ruh diciptakan
oleh Allah sebelum jasad-jasadnya dengan selang waktu 2000 tahun,
seperti yang dikatakan oleh Syaikhuna Yusuf as-Sunbulawini.

)اﳋﺎﰎ( ﻟﻸﻧﺒﻴﺎء ﻓﻼ ﻧﱯ ﺗﺒﺘﺪأ أي ﺗﻈﻬﺮ ﻧﺒﻮﺗﻪ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻬﻮ آﺧﺮﻫﻢ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
ﺟﺴﻤﻪ ﰲ اﳋﺎرج ﻓﻼ ﺗﻨﺴﺦ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ إﺷﺎرة ﻟﻌﻈﻤﺘﻪ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳛﺘﺎج ﺑﻌﺪﻩ ﻟﻐﲑﻩ
Muhammad adalah al-Khotim atau penutup para nabi
sehingga tidak ada nabi setelahnya. Beliau adalah nabi yang terakhir
dari segi yang paling terakhir diciptakan jasadnya. Syariat beliau
tidak akan disalin oleh syariat yang lain. Ini adalah sebagai isyarat
atas keagungan beliau dari segi tidak ada makhluk lain yang
dibutuhkan setelahnya.

()وآﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ واﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
Dan semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya atas seluruh
keluarga dan sahabat Rasulullah. Wa Al-Hamdulillahi Robbi alAlamin.

ﺧﺘﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﺎ ﺟﻠﺲ ﻗﻮم ﳎﻠﺴﺎً ﱂ ﻳﺬﻛﺮوا اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﻴﻪ وﱂ ﻳﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻬﻢ إﻻ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺗﺮة ﻓﺈن ﺷﺎء ﻋﺬ ﻢ وإن ﺷﺎء ﻏﻔﺮ ﳍﻢ رواﻩ
اﻟﱰﻣﺬي واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ واﻟﱰة ﻛﻮزن ﻋﺪة اﻟﻨﻘﺺ وﰲ رواﻳﺔ إﻻ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺣﺴﺮة ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
وإن دﺧﻠﻮا اﳉﻨﺔ
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Syeh Salim bin Sumair al-Hadromi menutup kitabnya
dengan menyebut Allah dan bersholawat atas Nabi karena
berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama,
“Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis yang mana mereka
belum berdzikir atau menyebut Allah dan belum bersholawat atas
Nabi mereka kecuali hanya tiroh yang menimpa mereka. Apabila
Allah berkehendak maka Dia akan menyiksa mereka dan apabila Dia
berkehendak maka Dia akan mengampuni mereka.” Hadis ini
diriwayatkan oleh Turmudzi dan Ibnu Majah. Kata tiroh memiliki
wazan yang sama dengan kata ‘iddah dan ia berarti kurang.
Menurut riwayat lain disebutkan, “... kecuali kerugian di
Hari Kiamat akan menimpa mereka sekalipun mereka telah masuk ke
dalam surga.”
B. Penutup dari Syeh Nawawi al-Banteni

وﻫﺬا آﺧﺮ ﻣﺎ أﺑﺮزﺗﻪ ﻋﻨﺎﻳﺔ اﻟﻘﺪرة ﻻ ﲝﻮل ﻣﲏ وﻻ ﻗﺪرة ﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﺮﻏﲏ واﻋﻠﻢ
ﻳﺎ أﺧﻲ إذا رأﻳﺖ أن ﻻ ﻳﻜﺘﺐ اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺘﺎﺑﺎً ﰲ ﻳﻮﻣﻪ إﻻ ﻗﺎل ﰲ ﻏﺪﻩ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻏﲑ ﻫﺬا
ﻟﻜﺎن أﺣﺴﻦ وﻟﻮ زﻳﺪ ﻫﺬا ﻟﻜﺎن ﻳﺴﺘﺤﺴﻦ وﻟﻮ ﻗﺪم ﻫﺬا ﻟﻜﺎن أﲨﻞ وﻟﻮ ﺗﺮك ﻫﺬا ﻟﻜﺎن
أﻓﻀﻞ وﻫﺬا ﻣﻦ أﻋﻈﻢ اﻟﻌﱪ ودﻟﻴﻞ اﺳﺘﻴﻼء اﻟﻨﻘﺺ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ اﻟﺒﺸﺮ وﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﺎ
ﻗﻀﺎﻩ وأرادﻩ ﻣﻦ أﻣﺮﻩ ﺑﲔ ﻛﺎف وﻧﻮن اﻧﺘﻬﻰ وﻛﻦ ﻳﺎ أﺧﻲ ﻟﻠﻌﻴﻮب ﺳﺎﺗﺮاً واﷲ أﺳﺄل أن
ًﻳﻜﻮن ﻟﻠﺬﻧﻮب ﻏﺎﻓﺮا
Ini adalah akhir dari catatan-catatan yang dapat aku
tampilkan dengan perantara pertolongan kekuasaan Allah, bukan
semata-mata karena usahaku atau kemampuanku sendiri.
Sayyid Abdullah al-Murghini berkata, “Ketahuilah. Wahai
saudaraku. Ketika kamu mengetahui bahwa seseorang tidak menulis
sebuah kitab apapun hari ini kecuali ia akan berkata di kemudian
hari, ‘Andaikan ada kitab lain selain ini maka itu akan lebih baik.
Andaikan kitab ini ditambahi materinya niscaya akan menjadi lebih
baik. Andaikan kitab ini diunggulkan maka itu akan lebih bagus. Dan
andaikan kitab ini dibiarkan saja (tidak terpakai) maka itu lebih
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utama.’ Pernyataan ini sangat bijak dan bukti atas kekurangan yang
dimiliki setiap manusia. Kitab ini tiada lain adalah suatu perkara
yang telah diqodhokan oleh Allah, sedangkan Dia menghendaki
hukum-Nya di antara kaf dan nun (kun fayakun.)” Oleh karena itu,
wahai saudaraku, jadilah orang yang selalu menutup-nutupi aib/cacat
(baik aib/cacat dari diri sendiri atau dari orang lain).
Hanya kepada Allah, aku meminta agar Dia mengampuni
dosa-dosaku.

واﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻹﺧﻮان اﻟﺼﻔﺢ ﻋﻦ اﻟﺰﻟﻞ واﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻞ واﻟﺴﱰ ﻟﺪى اﳋﻠﻞ ﻓﺈن اﻟﻨﻘﺺ
ذاﰐ واﻟﺘﻘﺼﲑ ﺻﻔﺎﰐ واﻟﺒﺨﺲ ﲰﺎﰐ واﳌﺮﺟﻮ ﳑﻦ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب أن ﻳﻨﻈﺮ
إﻟﻴﻬﺎ ﻧﻈﺮ اﻏﺘﻔﺎر وﻳﺮﺧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ أذﻳﺎل اﻷﺳﺘﺎر ﻓﺎﻟﺴﱰ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻜﺮام وإﻇﻬﺎر
اﻟﻌﻴﻮب ﻣﻦ ﻋﺎدة اﻟﻠﺌﺎم ﻓﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻔﺎر وﻫﻮ اﻟﺘﻤﺎم وأﻧﺎ ﻋﲔ اﳌﻼم واﳌﻼم ﻻ ﻳﻼم
واﷲ أﺳﺄل وﺑﻨﺒﻴﱢﻪ أﺗﻮﺳﻞ أن أﺣﻞ ﳏﻞ اﻟﻘﺒﻮل إﻧﻪ ﺧﲑ ﻣﺄﻣﻮل وأﻛﺮم ﻣﺴﺆول
Harapannya, semoga saudara-saudara sekalian memaafkan
kekeliruanku dan keterbatasanku dan menutupi kekurangankekuranganku, karena kekurangan adalah dzat-ku, kecerobohan
adalah sifat-sifat-ku, kekhilafan adalah ciri-ciri-ku. Barang siapa
melihat kekeliruan di dalam kitab ini maka diharapkan ia menyikapi
kekeliruan tersebut dengan sikap memaafkan dan berkenan menutupi
kekeliruan tersebut. Ketahuilah, sikap menutupi kekeliruan
merupakan salah satu tabiat dari hamba-hamba yang mulia,
sebaliknya, membuka aib/cacat merupakan salah satu kebiasaan
hamba-hamba yang tercela.
Barang siapa berkenan memaafkan kekeliruanku maka
sungguh ia adalah orang yang baik dan bijak, sedangkan aku adalah
diri hamba yang tercela, tetapi orang yang tercela belum tentu akan
dicela.
Aku meminta kepada Allah dan bertawassul dengan
Rasulullah agar amalan penyusunan kitab-ku ini diterima di sisi-Nya.
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Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya Dzat yang diharapkan
dan sebaik-baiknya Dzat yang dimintai.

ﻫﺬا وأﺧﺘﻢ ﲟﺎ روي ﻋﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ أﺣﺐ أن ﻳﻜﺘﺎل ﺑﺎﳌﻜﻴﺎل اﻷوﰱ
ﺼ ُﻔ ْﻮ َن َو َﺳ َﻼ ٌم ﻋَﻠَﻰ
ِ َب اﻟْﻌِﱠﺰةِ َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳ
ﻚ َر ﱢ
َ ﻓﻠﻴﻘﻞ آﺧﺮ ﳎﻠﺴﻪ أو ﺣﲔ ﻳﻘﻮم ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن َرﺑﱢ
ﲔ
َْ ب اﻟْ َﻌﺎﻟَ ِﻤ
ﲔ َواﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﷲِ َر ﱢ
َْ ِاﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠ
Aku akhiri kitab ini dengan riwayat dari Ali rodhiallahu
‘anhu bahwa barang siapa ingin sekali menimbang dengan takaran
yang tepat maka berkatalah di akhir majlis atau berkatalah ketika
hendak meninggalkan majlis;

ﲔ
َْ ب اﻟْ َﻌﺎﻟَ ِﻤ
ﲔ َواﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﷲِ َر ﱢ
َْ ِﺼ ُﻔ ْﻮ َن َو َﺳ َﻼمٌ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻤ ْﺮ َﺳﻠ
ِ َب اﻟْﻌِﱠﺰةِ َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳ
ﻚ َر ﱢ
َ ُﺳْﺒ َﺤﺎ َن َرﺑﱢ
ﻗﺎل اﳌﺆﻟﻒ ﻗﺪ أﺑﺘﺪئ ﺑﺘﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﰱ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﺳﺎدس ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ذى
اﳊﺠﺔ ﺳﻨﺔ )ﻏﺮﻋﺰ( وواﻓﻖ ﻓﺮاﻏﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺰﻛﺎة ﻳﻮم اﳋﻤﻴﺲ اﻷﺧﲑ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ
وواﻓﻖ ﻓﺮاﻏﻪ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم ﻋﻠﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﺎم ﻟﻴﻠﺔ اﻻﺛﻨﲔ ﺳﻠﺦ ذﻟﻚ اﻟﺸﻬﺮ ﺳﻨﺔ )ﻏﺮﻋﺰ( وﻫﻮ
أﻟﻒ ﻣﺎﺋﺘﺎن وﺳﺒﻌﻮن وﺳﺒﻊ ﻣﻦ ﻫﺠﺮة اﻟﻨﱮ اﳊﺸﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﺼﻼة واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
ﺑﻌﻮن اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳊﻠﻴﻢ وﻗﺖ ا ﺎورة ﲟﻜﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﰱ زﻗﺎق اﻟﻄﱪى ﺟﻌﻠﻪ اﷲ ﻧﺎﻓﻌﺎ ﻟﻠﺒﺸﺮ
ﲜﺎﻩ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ اﻟﺒﺪر
Syeh Nawawi al-Banteni berkata, “Aku mulai menyusun kitab ini
pada hari Rabu tanggal 16 Dzulhijah 1177 H. Aku selesai sampai pada
Fasal Zakat pada hari Kamis terakhir bulan Safar dan aku selesai seluruhnya
sampai pada Fasal Puasa pada malam Senin di akhir bulan Safar tersebut
pada tahun 1277 H atas pertolongan Allah Yang Latif dan Halim pada saat
aku berada di Mekah, tepatnya, di sebuah jalan sempit. Semoga Allah
menjadikan kitab ini bermanfaat bagi orang-orang dengan perantara
derajatnya Rasulullah, Muhammad al-Badar.”

اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
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