IBNU ZUHRI

JILID 1
KITAB DAN TERJEMAHAN

ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻹﻣﺎم اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﺎﺿﻞ أﺑﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻌﻄﻰ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﺎﺿﻞ أﰉ ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻰ
ﻧﻮوىاﻹﻣﺎم
ﻟﻠﺸﻴﺦ
اﻟﺠﺎوى
ﳏﻤﺪ ﻧﻮوى اﳉﺎوى
ﻋﻠﻰ

ﻋﻠﻰ

ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺳﻤﻴﺮ اﻟﺤﻀﺮﻣﻰ
ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ
ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺳﻤﻴﺮ اﻟﺤﻀﺮﻣﻰ
ﻧﻔﻌﻨﺎ اﷲ ﺑﻬﻢ آﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻰ

JILID 1
Ibnu_Zuhri
Pondok Pesantren al-Yaasin

KATA PENGANTAR
* أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺮﺟﻴﻢ * ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ * اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
:واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪ اﳌﺮﺳﻠﲔ * وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ أﲨﻌﲔ * أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
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 dan Kamus alMunawwir karya Syeh Ahmad Warson Munawwir. Kami
menyertakan teks asli dari kitab dengan tujuan ngalap berkah agar
buku terjemahan ini juga dapat memberikan manfaat yang
menyeluruh sebagaimana kitab syarah dan Kamus. 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.
Dalam redaksi kitab Kasyifah as-Saja yang telah diterbitkan,
kami menemukan bebarapa teks yang menurut kami itu salah tulis
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sehingga kami berpedoman pada kitab-kitab Fiqih lain untuk
mendukung, memperjelas, dan membenarkan kesalahan teks
tersebut. Di antaranya, kami berpedoman pada:
-

Tadzhib Fi Adillah Matan al-Ghoyah Wa at-Taqrib oleh Dr.
Mustofa Daibul Bagho.
I’anah at-Tolibin ‘ala Fathi al-Mu’in oleh Sayyid Bakri bin
Sayyid Muhammad Syato ad-Dimyati.
Busyro al-Karim Bi Syarhi Masail at-Taklim oleh Said bin
Muhammad Ba’syan.
Dan lain-lain

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, 5 Agustus 2018
Penerjemah

Muhammad Ihsan Ibnu Zuhri
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BAGIAN PERTAMA
MUKADDIMAH
A. Mukaddimah Syeh Nawawi al-Banteni

(ﻣﻦ ﻳﺮد اﷲ ﺑﻪ ﺧﻴﺮا ﻳﻔﻘﻬﻪ ﻓﻰ اﻟﺪﻳﻦ )اﻟﺤﺪﻳﺚ
Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan niscaya Dia
akan memahamkannya di dalam agama. (Hadis)

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan
Penyayang

اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي وﻓﻖ ﻣﻦ ﺷﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ ﻷداء أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت واﻛﺘﺴﺎب أﻛﻤﻞ
اﻟﺴﻌﺎدات
Segala pujian hanya milik Allah yang telah memberikan
taufik-Nya kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki untuk
melakukan ketaatan dan mencari keberuntungan yang paling
sempurna.

وأﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﳌﺘﺼﻒ ﲜﻤﻴﻊ اﻟﻜﻤﺎﻻت وأﺷﻬﺪ أن ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪاً ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ
أﻓﻀﻞ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎب اﻷﳒﻢ اﻟﻨﲑات ﺻﻼة
وﺳﻼﻣﺎً داﺋﻤﲔ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻷرض واﻟﺴﻤﻮات
Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang haq untuk
disembah selain Allah. Dia adalah Allah yang memiliki segala sifat
kesempurnaan. Dan aku bersaksi bahwa pemimpin kita, Muhammad,
adalah hamba-Nya, rasul-Nya, dan makhluk-Nya yang terbaik.
Semoga Allah mencurahkan tambahan rahmat dan salam kepadanya,
keluarganya, dan para sahabatnya yang bagaikan bintang-bintang
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bersinar, dengan curahan rahmat dan salam yang selalu tercurahkan
atas mereka selama bumi dan langit masih ada.

)أﻣﺎ ﺑﻌﺪ( ﻓﻴﻘﻮل اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ اﳌﻀﻄﺮ ﻟﺮﲪﺔ رﺑﻪ اﻟﻌﻠﻴﻢ اﳋﺒﲑ ﻟﻜﺜﺮة اﻟﺘﻘﺼﲑ واﳌﺴﺎوي أﺑﻮ
ًﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ ﳏﻤﺪ ﻧﻮوي ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﳉﺎوي اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺒﺎً اﻟﺒﻨﺘﲏ إﻗﻠﻴﻤﺎً اﻟﺘﻨﺎري ﻣﻨﺸﺄ ودارا
ﻏﻔﺮ اﷲ ذﻧﻮﺑﻪ وﺳﱰ ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ ﻋﻴﻮﺑﻪ
(Amma Ba’du)
Berkatalah seorang hamba yang sangat membutuhkan
rahmat Tuhan-nya Yang Maha Mengetahui karena saking banyaknya
kecorobohan dan kesalahan yang ia lakukan, yaitu ia adalah Abu
Abdul Mu’thi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi yang
bermadzhab Syafii, yang berasal dari daerah Banten, yang lahir di
desa Tanara, Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menutupi
aib-aibnya di dunia dan akhirat;

)ﻫﺬﻩ( ﺗﻘﻴﻴﺪات ﻧﺎﻓﻌﺔ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺘﺼﺮ اﳌﻠﻘﺐ ﺑﺴﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎ ﰲ أﺻﻮل
اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﻘﻪ ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﲰﲑ اﳊﻀﺮﻣﻲ إﻗﻠﻴﻤﺎً واﻟﺒﺘﺎوي وﻓﺎة ﻧﻮر اﷲ
ﺿﺮﳛﻪ ﺗﺘﻤﻢ ﻣﺴﺎﺋﻠﻪ وﺗﻔﻚ ﻣﺸﻜﻠﻪ وﺗﻔﺼﻞ ﳎﻤﻠﻪ
Kitab ini adalah catatan-catatan bermanfaat, in syaa Allah,
atas kitab ringkasan yang berjudul Safinatu an-Naja Fii Ushul adDiin Wa al-Fiqhi karya Syeh al-Alim al-Fadhil Salim bin Sumair
yang berasal dari daerah Hadrami (diambil dari Hadramaut, Yaman)
dan wafat di daerah Betawi1, Semoga Allah menyinari kuburannya.
Kitab ini akan melengkapi masalah-masalah dalam kitab Safinatu anNaja, memperjelas keterangan-keterangan sulitnya, dan merinci
pernyataan-pernyataan umumnya.

وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﺗﺬﻛﺮة ﻟﻨﻔﺴﻲ وﻟﻠﻘﺎﺻﺮﻳﻦ ﻣﺜﻠﻲ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء ﺟﻨﺴﻲ وﲰﻴﺘﻬﺎ )ﻛﺎﺷﻔﺔ اﻟﺴﺠﺎ
ﰲ ﺷﺮح ﺳﻔﻴﻨﺔ اﻟﻨﺠﺎ( وأوﺿﺤﺘﻪ ﺑﺎﻟﱰاﺟﻢ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ وﻏﲑﻩ اﻗﺘﺪاء ﺑﻜﺘﺎب اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ
1

Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta.
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ﻛﻮﻧﻪ ﻣﱰﲨﺎً ﻣﻔﺼﻼً ﺳﻮراً ﺳﻮراً وﻷﻧﻪ أﺑﻌﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرس واﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﻪ وأﻗﺤﻤﺖ ﻓﻴﻪ
ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﺎم إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻴﺰﻳﺪ اﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮام ﺑﻌﻮن اﳌﻠﻚ اﻟﻌﻼم وﺟﻌﻠﺘﻪ ﻛﻬﻴﺌﺔ
اﳌﱳ ﻣﻊ اﻟﺸﺮح ﰲ اﳌﺸﺎﺑﻜﺔ ﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺻﻮرة اﻟﻔﺮع ﺻﻮرة اﻷﺻﻞ ﻓﺈن ﺷﺮط اﳌﺮاﻓﻘﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺔ
Aku menyusun syarah yang berisi catatan-catatan ini dengan
tujuan mengingatkan diriku sendiri dan orang-orang bodoh sepertiku.
Aku memberi judul syarah ini dengan ‘Kasyifatu as-Saja Fi Syarhi
Safinati an-Naja.’ Dalam syarah ini, aku menerangkan isi kitab
Safinatu an-Naja dalam bentuk susunan yang terdiri dari fasal-fasal
dan lain-lainnya (spt; tanbih, far’un, faedah, khotimah, dll) dengan
tujuan mengikuti [bentuk susunan] al-Quran yang juga diterangkan
dan ditampilkan dalam bentuk fasal dan surat demi surat dan dengan
tujuan agar lebih mudah untuk dipelajari dan dipahami. Aku
memasukkan fasal puasa di dalam kitab syarah-ku ini, in syaa Allah,
agar lebih memberikan tambahan manfaat kepada orang-orang
awam.
Aku menyusun syarah kitab Safinah an-Naja ini dengan
perantara pertolongan Allah Yang Maha Merajai dan Mengetahui.
Aku menyusunnya dengan bentuk susunan sebagaimana umumnya,
yakni, seperti susunan sebuah kitab matan dengan kitab syarahnya
dari segi hubungannya, agar bentuk cabang sesuai dengan bentuk
asalnya, karena syarat tabik atau sesuatu yang mengiringi harus
sesuai dengan matbuk atau sesuatu yang diiringi.

ﻧﺴﺄﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﻌﻴﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ إﻛﻤﺎﳍﺎ وﻳﻴﺴﺮ اﻷﺳﺒﺎب ﰲ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ
واﺧﺘﺘﺎﻣﻬﺎ وﻣﺎ ﲪﻠﲏ ﻋﻠﻰ ﲨﻌﻬﺎ إﻻ رﺟﺎء دﻋﻮة رﺟﻞ ﺻﺎﱀ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﺴﺄﻟﺔ ﻓﻴﻌﻮد
ﻧﻔﻌﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﰲ ﻗﱪي ﳊﺪﻳﺚ إذا ﻣﺎت اﺑﻦ آدم اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻤﻠﻪ إﻻ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺻﺪﻗﺔ ﺟﺎرﻳﺔ
أو ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ أو وﻟﺪ ﺻﺎﱀ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ وأﻧﺎ وإن ﻛﻨﺖ ﻟﺴﺖ أﻫﻼً ﳍﺬا اﻟﺸﺄن واﳊﺎل
ﻗﺼﺪت اﻟﺘﺸﺒﻪ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ﻷﻓﻮز ﺑﺼﺤﺒﱵ إﻳﺎﻫﻢ ﳌﺎ ورد ﰲ اﳋﱪ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻪ ﺑﻘﻮم ﻓﻬﻮ ﻣﻨﻬﻢ
وأردت اﻟﻐﻮص ﰲ ﳏﺒﺘﻬﻢ ﻷﺣﺸﺮ ﻣﻌﻬﻢ ﳊﺪﻳﺚ اﻟﺒﺨﺎري ﳛﺸﺮ اﳌﺮء ﻣﻊ ﻣﻦ أﺣﺐ
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Aku meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala semoga
Dia menolongku menyelesaikan kitab Kasyifatu as-Saja ini dan
memudahkan
langkah-langkahku
untuk
mengawali
dan
mengakhirinya. Tidak ada hal yang memotivasiku untuk menyusun
kitab ini kecuali hanya mengharapkan doa-doa dari hamba-hamba
sholih yang mengambil manfaat dari satu masalah yang terdapat
dalam kitab ini, sehingga manfaatnya pun akan kembali kepadaku di
dalam kuburanku, karena berdasarkan hadis, “Ketika anak cucu
Adam telah meninggal dunia maka amalnya telah terputus kecuali 3
(tiga) perkara, yaitu shodaqoh jariah, ilmu yang bermanfaat, dan
anak sholih yang selalu mendoakan,” meskipun aku sendiri
sebenarnya bukanlah ahli atau cakap dalam perihal menyusun kitab.
Aku hanya berniat ingin meniru para ulama agar aku mendapatkan
keberuntungan sebab bergabung dengan mereka, karena berdasarkan
hadis, “Barang siapa meniru suatu kaum maka ia termasuk dari
golongan mereka.” Aku ingin menyelam ke dalam [lautan] mencintai
mereka agar aku kelak dikumpulkan bersama mereka, karena
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori, “Seseorang akan
dikumpulkan bersama orang-orang yang ia cintai.”

وﻳﻨﺒﻐﻲ ﳌﻦ وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﻔﻮة أن ﻳﺼﻠﺤﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﻧﺴﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﺒﺪل ﺣﺎﻟﻨﺎ إﱃ
أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال وأن ﳚﻌﻠﻨﺎ ﳑﻦ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎس ﻷﺧﺬ اﻟﻌﻠﻢ ﻻ ﳊﻈﻮظ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﻔﺎﻧﻴﺔ
وأن ﳝﺘﻌﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ وﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﱘ ﰲ اﻟﺪار اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ
Bagi siapapun yang menemukan kesalahan dalam kitab ini
hendaklah ia memperbaiki kesalahan tersebut setelah beranganangan dan berpikir keras dan cerdas.
Aku meminta kepada Allah semoga Dia mengganti keadaanku
menjadi keadaan yang lebih baik, semoga Dia menjadikanku
termasuk orang yang diikuti oleh orang-orang lain karena tujuan
ingin mengambil ilmu [dariku], bukan karena ingin menghasilkan
tujuan-tujuan duniawi yang fana, dan semoga Dia nanti
menganugerahiku dengan anugerah melihat Dzat-Nya Yang Mulia di
akhirat yang kekal.
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B. Mukaddimah Syeh Salim Bin Sumair

ﻗﺎل اﳌﺼﻨﻒ رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ )ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ( أي ﺑﻜﻞ اﺳﻢ ﻣﻦ أﲰﺎء اﻟﺬات
اﻷﻋﻠﻰ اﳌﻮﺻﻮف ﺑﻜﻤﺎل اﻷﻓﻌﺎل أو ﺑﺈرادة ذﻟﻚ أؤﻟﻒ ﻣﺘﱪﻛﺎً أو ﻣﺴﺘﻌﻴﻨﺎً ﻓﺴﺮﻩ ﺑﺬﻟﻚ
ﺷﻴﺨﻨﺎ أﲪﺪ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ
Syeh Salim bin Sumair al-Hadromi berkata, “”ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ,
artinya dengan perantara setiap nama dari nama-nama Dzat Yang
Maha Tinggi, yang bersifatan dengan kesempurnaan perbuatanperbuatan atau yang bersifatan dengan menghendaki perbuataanperbuatan, aku menyusun [kitab] seraya mengharap barokah atau
meminta pertolongan. Tafsiran basmalah ini adalah tafsiran yang
dijelaskan oleh Syaikhuna ad-Dimyati dalam Khasyiah Ushul Fiqihnya.
9. Anjuran Mengawali Sesuatu dengan Basmalah

اﺑﺘﺪأ اﳌﺼﻨﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ اﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺰﻳﺰ ﰲ إﺑﺪاﺋﻪ ﺎ أي ﰲ اﻟﻠﻮح اﶈﻔﻮظ
 وأﻣﺎ ﻣﺎ روي أن أول ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻘﻠﻢ أﻧﺎ اﻟﺘﻮاب وأﻧﺎ،أو ﺑﻌﺪ ﲨﻌﻪ وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ
أﺗﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺎب ﻓﻬﻮ ﰲ ﺳﺎق اﻟﻌﺮش
Mushonnif, yaitu Syeh Salim bin Sumair al-Hadromi
mengawali kitabnya dengan basmalah karena mengikuti al-Quran
yang mulia, yang mana al-Quran juga diawali dengan basmalah,
maksudnya, al-Quran diawali dengan basmalah saat al-Quran itu
masih ada di Lauh Mahfdudz, atau setelah dikumpulkan dan
diurutkan dalam mushaf. Adapun riwayat yang menyebutkan, “Yang
pertama kali ditulis oleh al-qolam adalah kalimat, ‘Aku adalah Allah
Yang Maha menerima taubat dan Aku akan menerima taubat hamba
yang bertaubat,’” maka tulisan tersebut terdapat di tiang ‘Arsy.

واﻣﺘﺜﺎﻻً وإﻃﺎﻋﺔ ﻷﻣﺮﻩ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ إن أول ﻣﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻘﻠﻢ ﺑﺴﻢ اﷲ
اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻓﺈذا ﻛﺘﺒﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻓﺎﻛﺘﺒﻮﻫﺎ أوﻟﻪ وﻫﻲ ﻣﻔﺘﺎح ﻛﻞ ﻛﺘﺎب أﻧﺰل وﳌﺎ ﻧﺰل ﻋﻠﻰ
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ﻫﻲ ﻟﻚ وﻷﻣﺘﻚ ﻓﻤﺮﻫﻢ ﻻ ﻳﺪﻋﻮﻫﺎ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ أﻣﻮرﻫﻢ: ﺟﱪﻳﻞ ﺎ أﻋﺎدﻫﺎ ﺛﻼﺛﺎً وﻗﺎل
ﻓﺈﱐ ﱂ أدﻋﻬﺎ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﲔ ﻣﺬ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻰ أﺑﻴﻚ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻛﺬا اﳌﻼﺋﻜﺔ وﰲ رواﻳﺔ
إذا ﻛﺘﺒﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻓﺎﻛﺘﺒﻮا ﰲ أوﻟﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ وإذا ﻛﺘﺒﺘﻤﻮﻫﺎ ﻓﺎﻗﺮؤوﻫﺎ وروي ﻋﻨﻪ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﲣﻠﻘﻮا ﺑﺄﺧﻼق اﷲ وﻻ ﺷﻚ أن ﻋﺎدﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﺑﺘﺪاء ﻛﻞ
ﺳﻮرة اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﺳﻮى ﺑﺮاءة ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺄﻣﻮرون ﺑﻪ
Selain itu, Syeh Salim bin Sumair mengawali kitabnya
dengan basmalah karena mengikuti dan mentaati perintah Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama dalam sabdanya, “Sesungguhnya
yang pertama kali ditulis oleh al-qolam adalah ‘’ﻳﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ. Oleh
karena itu, ketika kalian menulis sebuah buku maka tulislah
basmalah di awalnya. Basmalah adalah kunci atau pembuka setiap
kitab yang diwahyukan. Ketika Jibril turun menemuiku membawa
wahyu basmalah, ia membacanya tiga kali dan berkata, ‘Basmalah
adalah untukmu dan umatmu. Perintahkanlah mereka untuk tidak
meninggalkan basmalah dalam semua urusan mereka, karena
sesungguhnya aku tidak pernah meninggalkannya sekedip matapun
semenjak basmalah diturunkan kepada bapakmu, Adam ‘alaihi assalaam. Begitu juga para malaikat tidak pernah meninggalkannya.’”
Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Ketika kalian menulis
sebuah kitab atau buku, maka tulislah basmalah pada permulaannya.
Kemudian ketika kalian sudah menulisnya maka bacalah basmalah
itu.”
Diriwayatkan dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
bahwa beliau bersabda, “Berbuatlah seperti perbuatan Allah!” Tidak
diragukan lagi bahwa kebiasaan perbuatan Allah adalah mengawali
setiap Surat dalam al-Quran dengan basmalah kecuali Surat atTaubat. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mengawali
melakukan perbuatan yang baik menurut syariat dengan basmalah.

وﻋﻤﻼً ﲝﺪﻳﺚ أﰊ داود وﻏﲑﻩ ﻛﻞ أﻣﺮ ذي ﺑﺎل ﻻ ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻪ ﺑﺒﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻓﻬﻮ
ًأﺑﱰ أو أﻗﻄﻊ أو أﺟﺬم واﻟﺒﺎل اﻟﺸﺮف واﻟﻌﻈﻤﺔ أو اﳊﺎل واﻟﺸﺄن اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﻋﺎ
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وﻣﻌﲎ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻃﻠﺒﻪ أو إﺑﺎﺣﺘﻪ ﺑﺄن ﻻ ﻳﻜﻮن ﳏﺮﻣﺎً ﻟﺬاﺗﻪ وﻻ ﻣﻜﺮوﻫﺎً ﻟﺬاﺗﻪ ﻟﻜﻦ ﻻ
ﺗﻄﻠﺐ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﻘﺮات اﻷﻣﻮر ﻛﻜﻨﺲ زﺑﻞ وﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻟﻠﺬﻛﺮ اﶈﺾ ﻛﺎﻟﺘﻬﻠﻴﻞ
Begitu juga, Syeh Salim bin Sumair mengawali kitabnya
dengan basmalah karena mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh
Abu Daud dan lainnya, yaitu;

ُُﻛ ﱡﻞ أَْﻣ ٍﺮ ِذ ْي ﺑَ ٍﺎل َﻻ ﻳـُْﺒ َﺪأُ ﻓِْﻴ ِﻪ ﺑِﺒِ ْﺴ ِﻢ اﷲِ اﻟﱠﺮﲪَْ ِﻦ اﻟﱠﺮِﺣْﻴ ِﻢ ﻓَـ ُﻬ َﻮ أَﺑْـﺘَـُﺮ أَْو أَﻗْﻄَ ُﻊ أَْو أَ ْﺟ َﺬم
Artinya: Setiap perkara yang baik menurut syariat yang karenanya
tidak diawali dengan, ‘ ’ﻳﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢmaka perkara tersebut adalah
abtar, atau aqtok, atau ajdzam.
Kata “ ”ﺑَﺎلdalam hadis di atas berarti kemuliaan, keagungan,
keadaan, dan keadaan yang dinilai penting oleh Syariat. Sedangkan
pengertian “dinilai penting oleh Syariat” adalah perkara yang
dianjurkan atau diperbolehkan oleh syariat, sekiranya perkara itu
tidak diharamkan karena dzatnya dan tidak dimakruhkan karena
dzatnya. Oleh karena itu, basmalah tidak dianjurkan dalam perkaraperkara yang remeh atau hina, seperti menyapu kotoran hewan, dan
tidak dianjurkan dalam dzikir yang murni (mahdoh), seperti dzikir
Laa Ilaha Illa Allah.

وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻤﲑة واﻟﺒﺎل أﻳﻀﺎً اﻟﻘﻠﺐ ﻛﺄن اﻷﻣﺮ ﻟﺸﺮﻓﻪ وﻋﻈﻤﻪ ﻣﻠﻚ ﻗﻠﺐ ﺻﺎﺣﺒﻪ
ﻻﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﻪ وﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺴﺒﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎس ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ دﺧﻠﺖ اﻣﺮأة اﻟﻨﺎر
ﰲ ﻫﺮة أي ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﺣﺒﺴﺘﻬﺎ وﻫﻲ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ
Syeh Umairah berkata, lafadz ‘ ’اﻟﺒﺎلjuga bisa berarti ‘’اﻟﻘﻠﺐ
atau hati. Oleh karena itu, seolah-olah perkara tersebut, karena
kemuliaan dan keagungannya, telah menguasai hati orang yang
melakukan perkara tersebut karena hatinya tengah dihadapkan
dengan dan difokuskan pada perkara itu.
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Lafadz ‘ ’ﰱdalam sabda Rasulullah ‘ ’ﻓﻴﻪdi atas memiliki arti
sababiah berdasarkan pengqiasan dengan sabda beliau;

ٍﺖ ا ْﻣَﺮأَةٌ اﻟﻨﱠﺎ َر ِﰲ ِﻫﱠﺮة
ِ ََد َﺧﻠ
“Seorang wanita masuk ke dalam neraka sebab kucing [yang ia
kekang dan tidak diberinya makan].” Wanita tersebut berasal dari
Bani Israil.

واﻷﺑﱰ ﻣﻘﻄﻮع اﻟﺬﻧﺐ واﻷﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺖ ﻳﺪاﻩ أو إﺣﺪاﳘﺎ واﻷﺟﺬم ﺑﺎﻟﺬال اﳌﻌﺠﻤﺔ
اﳌﻘﻄﻮع اﻟﻴﺪ وﻗﻴﻞ اﻟﺬاﻫﺐ اﻷﻧﺎﻣﻞ وﻗﺎل اﻟﱪاوي ﻫﻮ ﻋﻠﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
اﻟﺒﻠﻴﻎ
Lafadz ‘ ’اﻷﺑﱰberarti yang terpotong ekornya. Lafadz ‘’اﻷﻗﻄﻊ
berarti orang yang terpotong kedua tangannya atau salah satu dari
keduanya. Lafadz ‘ ’اﻷﺟﺬمdengan huruf /ذ/ yang bertitik satu berarti
yang terpotong tangannya. Ada yang mengatakan lafadz ‘’اﻷﺟﺬم
berarti yang hilang jari-jarinya. Al-Barowi berkata, “Ajdzam adalah
sebuah penyakit tertentu yang sudah terkenal.” Dalam hadis Kullu
Amrin ...dst di atas mengandung susunan tasybih al-baligh.

وﻣﻌﲎ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻪ ﺷﺮف وﻋﻈﻤﺔ أو ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﻄﻠﺐ أو ﻳﺒﺎح أو ﻛﻞ ﺷﻲء ﻟﻪ
ﻗﻠﺐ أي ﳝﻠﻚ ﻗﻠﺒﺎً ﻻ ﻳﺒﺪأ ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﺸﻲء ﺑﺒﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﳊﻴﻮان
اﳌﻘﻄﻮع اﻟﺬﻧﺐ أو ﻛﻤﻦ ﻗﻄﻌﺖ ﻳﺪاﻩ أو ﻛﻤﻦ ذﻫﺒﺖ أﻧﺎﻣﻠﻪ أو ﻛﻤﻦ ﺑﻪ ﺟﺬام ﰲ ﻧﻘﺼﻪ
ًوﻋﻴﺒﻪ ﺷﺮﻋﺎً وإن ﰎ ﺣﺴﺎ
Arti hadis di atas adalah “Setiap perkara yang memiliki
kemuliaan atau keagungan, atau setiap perkara yang dianjurkan
dilakukan atau yang diperbolehkan dilakukan atau setiap perkara
yang memiliki hati, yang sebab perkara tersebut tidak diawali dengan
‘ ’ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢmaka perkara tersebut adalah seperti hewan yang
terpotong ekornya, atau seperti manusia yang terpotong kedua
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tangannya, atau seperti manusia yang hilang jari-jarinya, atau seperti
manusia yang mengidap penyakit kusta, dalam artian bahwa perkara
tersebut memiliki kekurangan dan cacat menurut syariat meskipun
secara dzohir atau nampaknya, perkara tersebut telah terselesaikan.
10. Perbedaan Pendapat Ulama Seputar Basmalah.

واﺧﺘﻠﻒ ﰲ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻫﻞ ﻫﻲ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﲢﺔ وﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻮرة ﻓﻌﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ أ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ آﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﻔﺎﲢﺔ وﻻ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻮرة وﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺒﺎرك أ ﺎ آﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻮرة وﻋﻨﺪ
اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أ ﺎ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﲢﺔ وﺗﺮدد ﰲ ﻏﲑﻫﺎ وﱂ ﳜﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﻤﻞ ﰲ ﻋﺪﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻘﺮآن
Masalah basmalah telah diperselisihkan oleh ulama tentang
apakah basmalah termasuk salah satu ayat dari al-Fatihah dan
apakah termasuk salah satu ayat dari setiap Surat dalam al-Quran?
 Menurut Imam Malik, basmalah tidak termasuk salah satu ayat
dari al-Fatihah dan juga tidak termasuk salah satu ayat dari setiap
Surat dalam al-Quran.
 Menurut Abdullah bin Mubarok, basmalah termasuk salah satu
ayat dari setiap Surat dalam al-Quran.
 Menurut Imam Syafii, basmalah termasuk salah satu ayat dari alFatihah dan masih belum jelas dalam hal apakah termasuk ayat
dari setiap Surat dalam al-Quran atau bukan termasuk darinya.
Sedangkan ulama tidak berselisih pendapat mengenai basmalah
dalam Surat an-Naml. Mereka bersepakat bahwa basmalah dalam
Surat an-Naml termasuk dari al-Quran.
3. Keistimewaan Basmalah

وﻣﻦ ﺧﻮاﺻﻬﺎ إذا ﺗﻼﻫﺎ ﺷﺨﺺ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻮم إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺮة أﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﻴﻄﺎن وأﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻗﺔ وأﻣﻦ ﻣﻦ ﻣﻮت اﻟﻔﺠﺄة وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺒﻼﻳﺎ أﻓﺎدﻩ أﲪﺪ
اﻟﺼﺎوي
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Termasuk salah satu keistimewaan basmalah adalah ketika
seseorang membacanya saat hendak tidur sebanyak 21 kali maka
pada malam itu ia aman dari gangguan setan dan rumahnya aman
dari pencurian, dan ia selamat dari mati secara mengagetkan dan
mara bahaya lainnya. Demikian ini disebutkan oleh Ahmad Showi.
4. Anjuran Mengawali Sesuatu dengan Hamdalah

)اﳊﻤﺪ( أي اﻟﺜﻨﺎء ﺑﺎﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻣﻊ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﺒﺠﻴﻞ واﻟﺘﻌﻈﻴﻢ ﺳﻮاء ﻛﺎن
 وأﻣﺎ،ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﻌﻤﺔ أم ﻻ ﻣﺴﺘﺤﻖ )ﷲ( وﻫﺬا ﻫﻮ اﳊﻤﺪ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻃﻠﺒﺖ اﻟﺒﺪاءة ﺑﻪ
اﳊﻤﺪ اﻻﺻﻄﻼﺣﻲ ﻓﻼ ﻳﻄﻠﺐ اﻟﺒﺪاءة ﺑﻪ وﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﳌﻨﻌﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﻌﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻣﺪ أو ﻏﲑﻩ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻗﻮﻻً ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن أو اﻋﺘﻘﺎداً ﺑﺎﳉﻨﺎن أو
(ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻷرﻛﺎن اﻟﱵ ﻫﻲ اﻷﻋﻀﺎء )رب( أي ﻣﺼﻠﺢ )اﻟﻌﺎﳌﲔ
[Segala pujian] atau ‘’اﳊَْﻤْﺪ, maksudnya, memuji dengan
pernyataan lisan kepada Dzat Allah (atau sifat-Nya), baik secara
hakikat atau hukum, disertai mengagungkan dan memuliakan, baik
pujian tersebut sebagai perbandingan atas nikmat atau tidak, adalah
hak [bagi Allah]. Pengertian pujian tersebut adalah pengertian secara
bahasa yang memang dianjurkan untuk mengawali sesuatu
dengannya. Adapun pujian menurut pengertian istilah maka tidak
dianjurkan untuk mengawali sesuatu dengannya, karena pengertian
“pujian/ ”اﳊَ ْﻤﺪmenurut istilah adalah perbuatan yang menunjukkan
sikap mengagungkan atau memuliakan pihak yang memberi nikmat
dari segi bahwa pihak yang memberi nikmat tersebut adalah pihak
yang memberi nikmat kepada orang yang memuji atau kepada yang
lainnya, baik perbuatan tersebut bersifat ucapan lisan, atau bersifat
keyakinan hati, atau bersifat aksi dengan anggota-anggota tubuh.
Allah adalah [Yang Mengatur seluruh alam].

ﳌﺎ اﻓﺘﺘﺢ ﺑﺎﻟﺒﺴﻤﻠﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﺎً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً اﻓﺘﺘﺢ ﺑﺎﳊﻤﺪﻟﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﺎً إﺿﺎﻓﻴﺎً ﲨﻌﺎً ﺑﲔ ﺣﺪﻳﺜﻲ
اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ واﳊﻤﺪﻟﺔ واﻗﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب أﻳﻀﺎً وﻋﻤﻼً ﲝﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻛﻞ أﻣﺮ ذي ﺑﺎل ﻻ
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ﻳﺒﺪأ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﳊﻤﺪ ﷲ ﻓﻬﻮ أﺟﺬم وﰲ رواﻳﺔ ﻓﻬﻮ أﻗﻄﻊ وﰲ رواﻳﺔ ﻓﻬﻮ أﺑﱰ واﳌﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﻣﻘﻄﻮع اﻟﱪﻛﺔ وﻧﺎﻗﺼﻬﺎ وﻗﻠﻴﻠﻬﺎ
Ketika Syeh Salim bin Sumair al-Hadromi telah mengawali
pembukaan kitabnya dengan basmalah, yaitu dengan bentuk
pembukaan haqiqi (ibtidak haqiqi), maka ia juga membukanya
dengan hamdalah dengan bentuk pembukaan idhofi (ibtidak idhofi),
dengan tujuan mengamalkan secara bersamaan dua hadis yang
menjelaskan tentang anjuran pembukaan dengan basmalah dan
hamdalah, dan karena meniru al-Quran, dan karena mengamalkan
hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, “Setiap perkara yang
memiliki kemuliaan atau keagungan menurut syariat yang karenanya
tidak diawali dengan ‘ ’اﳊﻤﺪ ﷲmaka perkara tersebut adalah ajdzam.”
Dalam satu riwayat disebutkan, “... maka perkara tersebut adalah
aqthok.” Dalam satu riwayat disebutkan, “... maka perkara tersebut
adalah abtar.” Arti masing-masing dari tiga riwayat tersebut adalah
bahwa perkara tersebut kurang barokah atau sedikit barokah.

ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺴﺘﺤﺐ اﳊﻤﺪ ﰲ اﺑﺘﺪاء اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﻨﻔﺔ وﻛﺬا ﰲ اﺑﺘﺪاء
دروس اﳌﺪرﺳﲔ وﻗﺮاءة اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﲔ ﻳﺪي اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺳﻮاء ﻗﺮأ ﺣﺪﻳﺜﺎً أو ﻓﻘﻬﺎً أو ﻏﲑﳘﺎ
وأﺣﺴﻦ اﻟﻌﺒﺎرات ﰲ ذﻟﻚ اﳊﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﳌﲔ
Syeh Nawawi rahimahullah berkata, “Disunahkan memuji
Allah dalam mengawali kitab-kitab yang disusun. Begitu juga,
memuji Allah disunahkan dalam mengawali pelajaran bagi para guru
dan dalam mengawali membaca atau sorogan bagi para santri di
hadapan para guru, baik membaca Fan Hadis, Fiqih, atau yang
lainnya.” Memuji Allah yang paling baik adalah dengan pernyataan
‘ﲔ
َ ْ ب اﻟْ َﻌﺎﻟَ ِﻤ
’اَﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﷲِ َر ﱢ.

وﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ أﻓﻀﻞ اﶈﺎﻣﺪ أن ﻳﻘﺎل اﳊﻤﺪ ﷲ ﲪﺪاً ﻳﻮاﰲ ﻧﻌﻤﻪ وﻳﻜﺎﰱء ﻣﺰﻳﺪﻩ
وﻗﻴﻞ أﻓﻀﻞ اﶈﺎﻣﺪ أن ﻳﻘﺎل اﳊﻤﺪ ﷲ ﲜﻤﻴﻊ ﳏﺎﻣﺪﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻨﻬﺎ وﻣﺎ ﱂ أﻋﻠﻢ
زاد ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﺪد ﺧﻠﻘﻪ ﻛﻠﻬﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻨﻬﻢ وﻣﺎ ﱂ أﻋﻠﻢ
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Sebagian ulama yang bermadzhab Syafii berkata, “Memuji
Allah yang paling utama adalah dengan ibarot;

َُﺎﰱءُ َﻣ ِﺰﻳْ َﺪﻩ
ِ َاﰲ ﻧِ َﻌ َﻤﻪُ َوﻳُﻜ
ِ اَﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﷲِ ﲪَْﺪاً ﻳـُﻮ
Ada yang mengatakan, “Yang paling utama dalam memuji
Allah adalah mengatakan;

ْﺖ ِﻣْﻨـﻬَﺎ َوﻣَﺎ َﱂْ أَ ْﻋﻠَ ْﻢ
ُ اَﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﷲِ ﲜَِ ِﻤْﻴ ِﻊ ﳏََﺎ ِﻣ ِﺪﻩِ ُﻛﻠﱢﻬَﺎ ﻣَﺎ َﻋﻠِﻤ
Sebagian ulama lain menambahkan menjadi;

ْﺖ
ُ ْﺖ ِﻣْﻨـﻬَﺎ َوﻣَﺎ َﱂْ أَ ْﻋﻠَ ْﻢ َﻋ َﺪ َد َﺧ ْﻠ ِﻘ ِﻪ ُﻛﻠﱢ ِﻬ ْﻢ ﻣَﺎ َﻋﻠِﻤ
ُ اَﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﷲِ ﲜَِ ِﻤْﻴ ِﻊ ﳏََﺎ ِﻣ ِﺪﻩِ ُﻛﻠﱢﻬَﺎ ﻣَﺎ ﻋَﻠِﻤ
ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوﻣَﺎ َﱂْ أَ ْﻋﻠَ ْﻢ
وﰲ ﺧﱪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ إذا رأى ﻣﺎ ﳛﺐ
ﻗﺎل اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ ﺗﺘﻢ اﻟﺼﺎﳊﺎت وإذا رأى ﻣﺎ ﻳﻜﺮﻩ ﻗﺎل اﳊﻤﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ
ﺣﺎل رب إﱐ أﻋﻮذ ﺑﻚ ﻣﻦ ﺣﺎل أﻫﻞ اﻟﻨﺎر
Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
dari Aisyah, “Ketika Rasulullah, shollallahu ‘alaihi wa sallama,
melihat sesuatu yang beliau sukai, maka beliau berkata;

َِﺎت
ُ اَﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﷲِ اﻟﱠﺬِي ﺑِﻨِ ْﻌ َﻤﺘِ ِﻪ ﺗَﺘِ ﱡﻢ اﻟﺼﱠﺎﳊ
Dan ketika beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai
maka beliau berkata;

ْﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر
ِ َﺎل أَﻫ
ِ ِﻚ ِﻣ ْﻦ ﺣ
َ ِﱐ أَﻋ ُْﻮذُ ﺑ
َب إ ﱢ
َﺎل ر ﱢ
ٍ اَﳊَْ ْﻤ ُﺪ ﷲِ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ ﺣ
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5. Pengertian Agama

)وﺑﻪ( ﻻ ﺑﻐﲑﻩ )ﻧﺴﺘﻌﲔ( أي ﻧﻄﻠﺐ اﳌﻌﻮﻧﺔ ﻓﺘﻘﺪﱘ اﳉﺎر وا ﺮور ﻹﻓﺎدة اﻻﺧﺘﺼﺎص
)ﻋﻠﻰ أﻣﻮر اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻟﺪﻳﻦ( ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻌﺒﺎدة واﳉﺰاء
واﳊﺴﺎب وﺷﺮﻋﺎً ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻧﺒﻴﻪ ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم وﲰﻲ دﻳﻨﺎً ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺪﻳﻦ
ﻟﻪ أن ﻧﻌﺘﻘﺪ وﻧﻨﻘﺎد وﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎً ﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إن اﳌﻠﻚ ﳝﻠﻴﻪ أي ﻳﻠﻘﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮل
 وﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎً ﺷﺮﻋﺎً وﺷﺮﻳﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إن اﷲ ﺷﺮﻋﻪ ﻟﻨﺎ أي ﺑﻴﻨﻪ ﻟﻨﺎ ﻋﻠﻰ،وﻫﻮ ﳝﻠﻴﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ
ﻟﺴﺎن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
[Dengan Allah,] bukan dengan yang lain-Nya, [kami
meminta pertolongan]. Maksudnya, kami mencari pertolongan
kepada Allah. Mendahulukan susunan jer dan majrur dalam
pernyataan ‘ِﲔ
ُ ْ  ’ َوﺑِِﻪ ﻧَ ْﺴﺘَﻌberfungsi untuk mengkhususkan, maksudnya,
kami hanya meminta pertolongan kepada Allah [dalam urusanurusan dunia dan agama.]
Kata ‘ ’اﻟ ِﺪﻳْﻦatau ‘agama’ menurut bahasa memiliki banyak
arti. Di antaranya berarti ketaatan, ibadah, balasan, dan hitungan.
Sedangkan kata ‘ ’اﻟﺪﻳﻦmenurut syariat adalah hukum-hukum yang
telah disyariatkan oleh Allah melalui lisan nabi-Nya. Kata ‘’اﻟﺪﻳﻦ
disebut dengan nama ‘ ’اﻟﺪﻳﻦkarena ‘’ﻷَﻧـﱠﻨَﺎ ﻧَ ِﺪﻳْ ُﻦ ﻟﻪ, maksudnya karena kita
meyakini dan mengikutinya.
Kata ‘ ’اﻟﺪﻳﻦdisebut juga dengan nama ‘( ’ ِﻣﻠﱠﺔmillah) dari segi
bahwa ‘ﻚ ﳝُْﻠِﻴْ ِﻪ
َ ِ’إِ ﱠن اﻟْ َﻤﻠ, maksudnya, Allah Yang Maha Merajai
menyerahkannya kepada Rasul dan Rasul menyampaikannya kepada
kita. Begitu juga, ‘ ’اﻟﺪﻳﻦatau agama disebut juga dengan nama ‘’ َﺷ ْﺮﻋﺎ
dan ‘ً ’ َﺷ ِﺮﻳْـ َﻌﺔdari segi bahwa Allah telah mensyariatkannya kepada kita,
maksudnya, Allah telah menjelaskannya kepada kita melalui Nabi
Muhammad, shollallahu ‘alaihi wa sallama.
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6. Makna Sholawat atas Rasulullah dan Anjuran Mengawali
Sesuatu dengannya.

)وﺻﻠﻰ اﷲ( أي زادﻩ اﷲ ﻋﻄﻔﺎً وﺗﻌﻈﻴﻤﺎً )وﺳﻠﻢ( أي زادﻩ اﷲ ﲢﻴﺔ ﻋﻈﻤﻰ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﻘﺼﻮى
[Semoga Allah merahmati,] maksudnya, semoga Allah
menambahi kasih sayang dan pengagungan untuk Muhammad, [dan
semoga Dia mencurahkan salam,] maksudnya, semoga Allah
menambahi Muhammad penghormatan yang agung yang mencapai
tingkatan yang tertinggi hingga tak terbatas.

)ﻣﺴﺄﻟﺔ( ﻗﺎل إﲰﺎﻋﻴﻞ اﳊﺎﻣﺪي ﻓﺈن ﻗﻴﻞ إن اﻟﺮﲪﺔ ﻟﻠﻨﱯ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻄﻠﺒﻬﺎ ﲢﺼﻴﻞ اﳊﺎﺻﻞ
ﻓﺎﳉﻮاب أن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺼﻼﺗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻃﻠﺐ رﲪﺔ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﻦ وﻗﺖ إﻻ وﻫﻨﺎك رﲪﺔ
ﱂ ﲢﺼﻞ ﻟﻪ ﻓﻼ ﻳﺰال ﻳﱰﻗﻰ ﰲ اﻟﻜﻤﺎﻻت إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﺎﻳﺔ ﻟﻪ ﻓﻬﻮ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺼﻼﺗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻘﺼﺪ اﳌﺼﻠﻲ ذﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﺘﻮﺳﻞ إﱃ رﺑﻪ ﰲ ﻧﻴﻞ
ﻣﻘﺼﻮدﻩ وﻻ ﳚﻮز اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﺑﻐﲑ اﻟﻮارد ﻛﺮﲪﻪ اﷲ ﺑﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ
واﻟﻼﺋﻖ ﰲ ﺣﻖ اﻷﻧﺒﻴﺎء اﻟﺪﻋﺎء ﺑﺎﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم وﰲ ﺣﻖ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ واﻷوﻟﻴﺎء
واﳌﺸﺎﻳﺦ ﺑﺎﻟﱰﺿﻲ وﰲ ﺣﻖ ﻏﲑﻫﻢ ﻳﻜﻔﻲ أي دﻋﺎء ﻛﺎن اﻧﺘﻬﻰ
(MASALAH) Ismail al-Hamidi berkata, “Apabila ada
pertanyaan, ‘Sesungguhnya rahmat untuk Rasulullah Muhammad
telah terwujud sehingga memintakan rahmat untuknya berarti
memintakan sesuatu yang telah terwujud?’ Maka jawaban untuk
pertanyaan ini adalah ‘Sesungguhnya tujuan memintakan rahmat kita
untuknya adalah memintakan rahmat yang belum terwujud untuknya
karena tiada waktu yang berlalu kecuali selama waktu tersebut ada
rahmat yang belum terwujud untuknya. Oleh karena itu, dengan
permintaan rahmat tersebut, Rasulullah Muhammad selalu naik
dalam kesempurnaan sampai tingkatan yang tidak ada batasnya.’
Rasulullah Muhammad dapat menerima manfaat dari bacaan
sholawat kita untuknya, sebagaimana menurut pendapat yang shohih.
Akan tetapi, orang yang bersholawat hendaknya tidak berniat
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memberi manfaat sholawat kepada Rasulullah Muhammad,
melainkan hendaknya ia berniat menjadikan Rasulullah Muhammad
sebagai perantara kepada Allah dalam memperoleh apa yang
diinginkan oleh orang yang bersholawat tersebut. Tidak
diperbolehkan mendoakan Rasulullah Muhammad dengan kalimat
doa yang tidak dijelaskan oleh al-Quran ataupun Hadis, seperti
kalimat doa ‘( ’رﲪﻪ اﷲSemoga Allah merahmatinya). Akan tetapi, yang
pantas dan yang layak bagi hak para nabi adalah mendoakan mereka
dengan sholawat dan salam, seperti ‘ ’ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢatau ‘ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
’ﻋﻠﻴﻪ. Bagi hak para sahabat, tabiin, para wali, dan para syeh adalah
mendoakan mereka dengan kalimat ‘’رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ. Bagi hak selain
mereka semua adalah mendoakannya dengan bentuk kalimat doa apa
saja.”

)ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ( ﻫﻮ أﻓﻀﻞ أﲰﺎﺋﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ واﳌﺴﻤﻲ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺟﺪﻩ ﻋﺒﺪ
اﳌﻄﻠﺐ ﰲ ﺳﺎﺑﻊ وﻻدﺗﻪ ﳌﻮت أﺑﻴﻪ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﱂ ﲰﻴﺘﻪ ﳏﻤﺪاً وﻟﻴﺲ ﻣﻦ أﲰﺎء آﺑﺎﺋﻚ
وﻻ ﻗﻮﻣﻚ؟ ﻓﻘﺎل رﺟﻮت أن ﳛﻤﺪ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض وﻗﺪ ﺣﻘﻖ اﷲ رﺟﺎءﻩ وﻗﻴﻞ
ًاﳌﺴﻤﻲ ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ أﻣﻪ أﺗﺎﻫﺎ ﻣﻠﻚ ﻓﻘﺎل ﳍﺎ ﲪﻠﺖ ﺑﺴﻴﺪ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﺴﻤﻴﻪ ﳏﻤﺪا
Sholawat dan salam semoga tercurahkan [atas pemimpin
kita, Muhammad,] Nama Muhammad adalah nama yang paling
utama baginya, shollallahu ‘alaihi wa sallama. Orang yang
memberinya nama Muhammad adalah kakeknya, Abdul Mutholib,
pada hari ke-tujuh kelahirannya. Alasan mengapa yang memberi
nama adalah Abdul Mutholib karena ayahnya, Abdullah, telah wafat
sebelum kelahirannya. Abdul Mutholib ditanya, “Mengapa kamu
memberinya nama Muhammad padahal nama Muhammad bukanlah
termasuk salah satu dari nama-nama pendahulumu dan kaummu?” Ia
menjawab, “Aku berharap semoga ia dipuji di langit dan di bumi.”
Dan Allah telah mengabulkan harapannya itu.
Ada yang mengatakan bahwa yang memberinya nama
Muhammad adalah ibunya sendiri, Aminah. Ibunya didatangi oleh
malaikat. Kemudian malaikat itu berkata kepadanya, “Kamu telah
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mengandung seorang pemimpin
Muhammad!”

manusia.

Berilah ia

nama

وإﳕﺎ أﺗﻰ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﰲ أول ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ
اﻟﻘﺪﺳﻲ وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺒﺪي ﱂ ﺗﺸﻜﺮﱐ إذا ﱂ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻦ أﺟﺮﻳﺖ اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ
وﻻ ﺷﻚ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ اﻟﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻟﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻧﻌﻤﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ أﺻﻞ اﻹﳚﺎد
ﻟﻜﻞ ﳐﻠﻮق آدم وﻏﲑﻩ وﺑﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻋﻠﻲ ﰲ ﻛﺘﺎب ﱂ ﺗﺰل
اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺗﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ دام اﲰﻲ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب
Adapun Syeh Salim bin Sumair al-Hadromi memintakan
sholawat (dan salam) di awal kitabnya kepada Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama karena mengamalkan hadis Qudsi yang
difirmankan oleh Allah, “Hai hambaku! Kamu belumlah bersyukur
kepada-Ku ketika kamu belum berterima kasih kepada orang yang
Aku mencurahimu kenikmatan melaluinya.” Tidak diragukan lagi
bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah perantara
agung bagi kita dalam setiap kenikmatan yang kita peroleh, bahkan
ia merupakan asal terwujudnya seluruh makhluk, baik dari golongan
anak cucu Adam ataupun yang lainnya. Begitu juga, Syeh Salim bin
Sumair al-Hadromi mengamalkan hadis Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama, “Barang siapa bersholawat kepadaku di dalam
sebuah kitab maka para malaikat akan selalu bersholawat kepadanya
selama namaku masih ada dalam kitab tersebut.”

ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻄﻲ اﻟﺴﻤﻼوي ﰲ ﻣﻌﲎ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أي ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺼﻼة وﺻﻠﻰ أو ﻗﺮأ
اﻟﺼﻼة اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺣﺎﻓﻞ أو رﺳﺎﻟﺔ ﱂ ﺗﺰل اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﺑﺎﻟﱪﻛﺔ أو ﺗﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻪ
Abdul Mu’thi as-Samlawi menjelaskan hadis Barang siapa
bersholawat kepadaku di dalam sebuah kitab ... dst dengan
perkataannya, “Barang siapa menulis sholawat dan mengucapkannya
atau membaca sholawat yang tertulis dalam kitab atau risalah maka
para malaikat akan selalu mendoakan keberkahan untuknya dan
selalu memintakan ampunan untuknya.”

16

)ﺧﺎﰎ اﻟﻨﺒﻴﲔ( ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺘﺎء وﻛﺴﺮﻫﺎ واﻟﻜﺴﺮ أﺷﻬﺮ أي ﻃﺎﺑﻌﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺼﺒﺎح ﻓﻼ ﻧﱯ
ﺑﻌﺪﻩ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﻬﻮ آﺧﺮﻫﻢ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟﺴﻤﻪ ﰲ اﳋﺎرج
Rasulullah adalah seorang rasul [yang menjadi khotimi annabiyiin,] Lafadz ‘ ’ َﺧﺎﰎdengan dibaca fathah atau kasroh pada huruf
/ت/. Akan tetapi yang paling masyhur adalah dengan kasroh padanya.
Artinya adalah (Rasulullah) yang menjadi penutup para nabi, seperti
yang disebutkan dalam kitab al-Misbah. Oleh karena itu, tidak ada
nabi setelah beliau, Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallama. Ia
adalah penutup para nabi dalam wujudnya dari sudut pandang
jisimnya di dunia nyata. (Sedangkan hakikatnya ia adalah nabi yang
pertama kali, bahkan makhluk yang pertama kali diciptakan).
7. Pengertian Keluarga Rasulullah, Sahabat, Tabiin

)وآﻟﻪ( وﻫﻢ ﲨﻴﻊ أﻣﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﳋﱪ آل ﳏﻤﺪ ﻛﻞ ﺗﻘﻲ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﱪاﱐ وﻫﻮ اﻷﻧﺴﺐ ﲟﻘﺎم
اﻟﺪﻋﺎء وﻟﻮ ﻋﺎﺻﲔ ﻷ ﻢ أﺣﻮج إﱃ اﻟﺪﻋﺎء ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ وأﻣﺎ ﰲ ﻣﻘﺎم اﻟﺰﻛﺎة ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﺎﻵل
ﻫﻢ ﺑﻨﻮ ﻫﺎﺷﻢ وﺑﻨﻮ اﳌﻄﻠﺐ
[Dan] sholawat dan salam tercurahkan untuk [para
keluarganya]. Yang dimaksud dengan para keluarga Rasulullah
adalah seluruh umat yang menerima ajakan dakwahnya karena
adanya hadis, “Keluarga Muhammad adalah setiap orang yang
bertakwa.” Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani.
Pengertian keluarga Rasulullah di atas adalah yang lebih
pantas dalam maqom doa, meskipun mereka adalah orang-orang
yang bermaksiat karena orang-orang yang bermaksiat lebih
membutuhkan untuk didoakan daripada yang selain mereka. Adapun
dalam maqom zakat, yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah
adalah mereka yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan Bani
Muthollib.
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)ﺗﻨﺒﻴﻪ( أﺻﻞ آل أﻫﻞ ﻗﻠﺒﺖ اﳍﺎء ﳘﺰة ﺗﻮﺻﻼً ﻟﻘﻠﺒﻬﺎ أﻟﻔﺎً ﰒ ﻗﻠﺒﺖ اﳍﻤﺰة أﻟﻔﺎً ﻟﺴﻜﻮ ﺎ
واﻧﻔﺘﺎح ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ وﻗﺎل اﻟﻜﺴﺎﺋﻲ أﺻﻠﻪ أول ﻋﻠﻰ وزن ﲨﻞ ﲢﺮﻛﺖ
ًاﻟﻮاو واﻧﻔﺘﺢ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻗﻠﺒﺖ أﻟﻔﺎ
(TANBIH) Asal lafadz ‘ ’آلadalah ‘’أﻫﻞ. Huruf /ھ/ diganti
dengan hamzah /ء/ untuk mempermudah menggantinya menjadi alif
/ا/. Kemudian hamzah diganti dengan alif karena menyandang sukun
dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Ini adalah perubahan
menurut madzhab Sibawaih.
Kisai berkata, “Asal lafadz ‘ ’آلadalah ‘ ’أوُلberdasarkan
wazan dari lafadz ‘’ﲨُﻞ. Huruf wawu ( )وmenyandang harokat dan
huruf sebelumnya dibaca fathah maka huruf wawu diganti dengan
alif.

)وﺻﺤﺒﻪ( وﻫﻮ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﻊ ﻣﺆﻣﻨﺎً ﺑﺎﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻷﻣﺮ
ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﰲ ﺣﺎل ﺣﻴﺎﺗﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎً ﻣﺘﻌﺎرﻓﺎً ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﰲ اﻷرض وﻟﻮ ﰲ ﻇﻠﻤﺔ أو ﻛﺎن
أﻋﻤﻰ وإن ﱂ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻪ أو ﻛﺎن ﻏﲑ ﳑﻴﺰ أو ﻣﺎراً أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ وﻟﻮ ﻧﺎﺋﻤﺎً أو ﱂ
ﳚﺘﻤﻊ ﺑﻪ ﻟﻜﻦ رأى اﻟﻨﱯ أو رآﻩ اﻟﻨﱯ وﻟﻮ ﻣﻊ ﺑﻌﺪ اﳌﺴﺎﻓﺔ وﻟﻮ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة ﲞﻼف
اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ﻣﻊ اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻓﻼ ﺗﺜﺒﺖ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺔ إﻻ ﺑﻄﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻌﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ
 وﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﳎﺮد اﻟﻠﻘﺎء ﲞﻼف ﻟﻘﺎء اﻟﺼﺤﺎﰊ ﻣﻊ اﻟﻨﱯ ﻷن،ًأﻫﻞ اﻷﺻﻮل واﻟﻔﻘﻬﺎء أﻳﻀﺎ
اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪ ﻳﺆﺛﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻮر اﻟﻘﻠﱯ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﻳﺆﺛﺮﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﰊ وﻏﲑﻩ
ﻟﻜﻦ ﻗﺎل أﲪﺪ اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻟﻘﻲ اﻟﺼﺤﺎﰊ وﻟﻮ ﻗﻠﻴﻼً وإن ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪ
[Dan] sholawat dan salam semoga tercurahkan pula untuk
[para sahabat Rasulullah]. Yang dimaksud sahabat adalah orang
yang berkumpul dengan Rasulullah serta percaya kepada beliau
setelah beliau diutus sebagai seorang rasul meskipun belum
diperintahkan untuk berdakwah pada masa hidupnya dengan bentuk
perkumpulan yang saling mengenal, sekiranya perkumpulan tersebut
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berada di bumi, meskipun gelap, atau meskipun orang itu adalah buta
dan meskipun orang itu tidak menyadari keberadaan Rasulullah, atau
orang itu belum tamyiz, atau salah satu dari orang itu dan Rasulullah
adalah yang melewati salah satu dari keduanya, meskipun dalam
keadaan tidur, atau tidak berkumpul dengan Rasulullah tetapi
Rasulullah melihat orang itu, atau orang itu melihat Rasulullah
meskipun dari jarak yang jauh, meskipun hanya sebentar.
Berbeda dengan tabiin atau pengikut sahabat, maka status
tab’iyah tidak akan disandang kecuali disertai dengan lamanya
berkumpul bersama sahabat pada umumnya, sebagaimana menurut
pendapat ashoh dari ulama ahli Ushul dan juga para Fuqoha. Status
tab’iyah bagi tabiin tidaklah cukup hanya dengan pernah bertemu
sahabat saja. Berbeda dengan orang yang berstatus sahabat, maka
status sahabat dapat disandangnya meskipun hanya sekedar pernah
bertemu dengan Rasulullah karena berkumpul dengan Rasulullah
memberikan pengaruh cahaya hati yang lebih berlipat ganda daripada
pengaruh cahaya hati yang dihasilkan dengan berkumpul lama
dengan sahabat atau yang lainnya. Akan tetapi, Ahmad Suhaimi
mengatakan, “Orang yang berstatus tabiin adalah orang yang pernah
bertemu dengan sahabat meskipun dalam waktu yang sebentar dan
meskipun tidak mendengar riwayat darinya.”

ﰒ اﻋﻠﻢ أن اﳋﻠﻔﺎء اﻷرﺑﻌﺔ ﰲ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ ﰲ اﳋﻼﻓﺔ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ
ﻓﺄﻓﻀﻠﻬﻢ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ واﲰﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﰒ ﻋﻤﺮ ﰒ ﻋﺜﻤﺎن ﰒ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ وﻳﺪل ﻟﺬﻟﻚ
ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﻨﺎ ﻧﻘﻮل ورﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﺧﲑ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﺑﻌﺪ
ﻧﺒﻴﻬﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﰒ ﻋﻤﺮ ﰒ ﻋﺜﻤﺎن ﰒ ﻋﻠﻲ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻬﻨﺎ
Ketahuilah! Menurut Ahli Sunnah, sesungguhnya keutamaan
Khulafa ar-Rosyidin empat dalam jabatan kekhalifahan secara urut,
yang paling utama adalah Abu Bakar, namanya adalah Abdullah,
kemudian Umar, kemudian Usman, kemudian Ali radhiyallahu
‘anhum.
Dalil urutan keutamaan mereka ditunjukkan oleh hadis dari
Ibnu Umar, “Kami berkata dan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
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sallama mendengar perkataan kami, ‘Orang terbaik dari umat ini
setelah Nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian
Usman, kemudian Ali.’ Dan Rasulullah tidak menyangkal perkataan
kami.”

وﻳﻠﻴﻬﻢ ﰲ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺒﺎﻗﻮن وﻫﻢ ﻃﻠﺤﺔ واﻟﺰﺑﲑ وﻋﺒﺪاﻟﺮﲪﻦ وﺳﻌﺪ وﺳﻌﻴﺪ وﻋﺎﻣﺮ وﱂ
ﻳﺮد ﻧﺺ ﺑﺘﻔﺎوت ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﰲ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻓﻼ ﻧﻘﻮل ﺑﻪ
Setelah Khulafa ar-Rasyidin, kemudian disusul oleh 6
(enam) sabahat lain dalam hal lebih utama dibanding yang lain.
Mereka adalah Tolhah, Zubair, Abdurrahman, Sa’ad, Sa’id, dan
Amir. Tidak ada nash atau penjelasan yang menunjukkan urutan
keutamaan mereka karena adanya perbedaan keutamaan di antara
mereka. Oleh karena itu kami tidak mengurutkan mereka dari segi
siapa yang lebih utama.

أﻣﺎ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﻊ ﺑﺎﻷﻧﺒﻴﺎء ﻗﺒﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﻴﻘﺎل ﳍﻢ ﺣﻮارﻳﻮن
Adapun orang yang berkumpul bersama-sama dengan para
nabi sebelum Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, disebut
dengan Hawariyuun.

)أﲨﻌﲔ( ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻵﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ
[ اﲨﻌﲔatau seluruhnya.] Ini adalah taukid pada lafadz ‘ ’آﻟﻪdan
‘’ﺻﺤﺒﻪ. Maksudnya, semoga tercurahkan juga sholawat dan salam
atas seluruh keluarga dan sahabat Rasulullah.

)ﺗﻨﺒﻴﻪ( ﻗﺎل ﳏﻤﺪ اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ أﻣﺎ أﲨﻊ وﺗﻮاﺑﻌﻪ ﻓﻤﻌﺎرف ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳉﻨﺴﻴﺔ وأﻣﺎ اﻟﻨﻔﺲ
واﻟﻌﲔ وﻛﻞ ﻓﻤﻌﺎرف ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻀﻤﲑ اﳌﺆﻛﺪ
(TANBIH) Muhammad Andalusi berkata, “Adapun lafadz
‘ ’أﲨﻊdan lafadz-lafadz taukid yang mengikutinya merupakan isimisim ma’rifat dengan sifat alam al-jinsiah. Adapun lafadz ‘’ﻧـَ ْﻔﺲ, ‘’ َﻋ ْﲔ,
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dan ‘ ’ ُﻛ ّﻞmaka merupakan isim-isim
mengidhofahkannya pada dhomir muakkad.

makrifat

dengan

8. Makna dan Keutamaan ‘’ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ

)وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ( أي ﻻ ﲢﻮل ﻋﻦ ﻣﻌﺼﻴﺔ اﷲ إﻻ ﺑﺎﷲ وﻻ ﻗﻮة
ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻋﺔ اﷲ إﻻ ﺑﻌﻮن اﷲ ﻫﻜﺬا ورد ﺗﻔﺴﲑﻩ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻋﻦ ﺟﱪﻳﻞ أﻓﺎدﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ
ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺴﻨﺒﻼوﻳﲏ واﻟﻌﻠﻲ اﳌﺮﺗﻘﻊ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﳌﻨﺰﻩ ﻋﻤﺎ ﺳﻮاﻩ واﻟﻌﻈﻴﻢ ذو اﻟﻌﻈﻤﺔ واﻟﻜﱪﻳﺎء
ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺼﺎوي
[, ]ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢArtinya tidak ada kemampuan
menghindari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah dan tidak ada
kekuatan melakukan ketaatan kecuali dengan pertolongan-Nya.
Demikian ini adalah tafsirannya yang terdengar dari Rasulullah
‘alaihi as-salam dari Jibril, seperti yang disebutkan oleh Syaikhuna
Yusuf as-Sunbulawini. Lafadz ‘ ’اﻟﻌﻠﻲberarti Yang Maha Luhur
Derajat-Nya, dan Yang Maha Suci dari segala sesuatu selain-Nya.
Lafadz ‘ ’اﻟﻌﻈﻴﻢberarti Yang Memiliki Keagungan dan Kesombongan,
seperti yang dikatakan oleh as-Showi.

 ﻓﻬﺬﻩ ﻋﻼﻣﺔ اﻹﺧﻼص ﻣﻨﻪ رﺿﻲ اﷲ،وإﳕﺎ أﺗﻰ اﳌﺼﻨﻒ ﺑﺎﳊﻮﻗﻠﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﱪي ﻣﻨﻬﻤﺎ
ﺻﺤﺢ ﻋﻤﻠﻚ ﺑﺎﻹﺧﻼص وﺻﺤﺢ إﺧﻼﺻﻚ ﺑﺎﻟﺘﱪي ﻣﻦ اﳊﻮل: ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ
واﻟﻘﻮة وأﻳﻀﺎً ﻫﻲ ﻏﺮاس اﳉﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﳌﻌﺮاج ﳌﺎ رأى رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠّﻢ ﺳﻴﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺟﺎﻟﺴﺎً ﻋﻨﺪ ﺑﺎب اﳉﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﺳﻲ ﻣﻦ زﺑﺮﺟﺪ أﺧﻀﺮ
ﻗﺎل ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﺮ أﻣﺘﻚ ﻓﻠﺘﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﺮاس اﳉﻨﺔ ﻓﺈن أرﺿﻬﺎ
ﻃﻴﺒﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻘﺎل وﻣﺎ ﻏﺮاس اﳉﻨﺔ؟ ﻓﻘﺎل ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
Adapun Syeh Salim bin Sumair al-Hadromi mendatangkan
lafadz hauqolah ( )ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲadalah karena mengakui
ketidakmampuannya akan menghindari maksiat dan melakukan
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ketaatan kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Alasan ini
merupakan bukti keikhlasan darinya radhiyallahu ‘anhu,
sebagaimana telah dikatakan oleh sebagian ulama, “Absahkanlah
amalmu dengan ikhlas dan absahkanlah keikhlasanmu dengan
mengakui ketidakmampuanmu menghindari maksiat dan melakukan
ketaatan kecuali dengan (pertolongan) Allah!”
Selain itu, lafadz hauqolah adalah tanaman-tanaman surga,
seperti yang disebutkan dalam hadis Mi’roj, “Ketika Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama melihat Nabi Ibrahim ‘alaihi assalam yang tengah duduk di samping pintu surga di atas kursi yang
terbuat dari intan zabarjud hijau, Nabi Ibrahim berkata kepada
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama ‘Perintahkanlah umatmu
untuk memperbanyak tanaman-tanaman surga karena tanah surga
sangatlah subur dan luas!’ Rasulullah bertanya, ‘Apa tanamantanaman surga itu?’ Nabi Ibrahim menjawab, ‘Tanaman-tanaman
surga adalah ’ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ.

وﻗﺎل اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ ﰲ ﺷﺮح اﳌﻌﺮاج ﻓﺎﺋﺪة روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻗﺎل
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻦ ﻣﺸﻰ إﱃ ﻏﺮﳝﻪ ﲝﻘﻪ ﻳﺆدﻳﻪ إﻟﻴﻪ ﺻﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ دواب
اﻷرض وﻧﻮن اﻟﺒﺤﺎر أي ﺣﻴﺘﺎ ﺎ وﻏﺮس ﻟﻪ ﺑﻜﻞ ﺧﻄﻮة ﺷﺠﺮة ﰲ اﳉﻨﺔ وﻏﻔﺮ ﻟﻪ ذﻧﺐ وﻣﺎ
ﻣﲏ ﻏﺮﱘ ﻳﻠﻮي ﻏﺮﳝﻪ أي ﳝﺎﻃﻠﻪ وﻳﺴﻮف ﺑﻪ وﻫﻮ ﻗﺎدر إﻻ ﻛﺘﺐ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ
ًإﲦﺎ
Qulyubi berkata dalam Syarah al-Mi’roj, “(Faedah)
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwa ia
berkata, ‘Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda; Barang
siapa berjalan menuju orang yang menghutanginya dengan
membawa hak pihak yang menghutangi karena hendak membayar
hutang kepadanya maka binatang-binatang di atas bumi dan ikanikan di lautan memintakan rahmat untuknya, dan ditanamkan
baginya pohon di surga dengan setiap langkahnya, dan diampuni
dosa darinya. Tidak ada orang yang berhutang yang menunda-nunda
membayar kepada orang yang menghutanginya padahal ia mampu
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untuk membayarnya kecuali Allah menulis dosa untuknya di setiap
waktu.’”

وﻣﻦ ﺧﻮاﺻﻬﺎ ﻣﺎ ﰲ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺸﺮﺟﻲ ﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺴﻨﺪﻩ إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠّﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻣﻦ ﻗﺎل ﻛﻞ ﻳﻮم ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮة ﱂ ﻳﺼﺒﻪ
ﻓﻘﺮ أﺑﺪاً اﻩ
Termasuk keistimewaan kalimah hauqolah adalah seperti
yang tertulis dalam kitab Fawaid asy-Syarji bahwa Ibnu Abi Dun-ya
berkata dengan sanadnya yang sampai pada Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama bahwa beliau bersabda, “Barang siapa membaca
‘ ’ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢsetiap hari 100 kali maka ia tidak akan
tertimpa kefakiran selamanya.”

وروي ﰲ اﳋﱪ أﻳﻀﺎً إذا ﻧﺰل ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻣﻬﻢ وﺗﻼ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﻣﺮة ﻓﺮج اﷲ ﻋﻨﻪ أي أﻗﻠﻬﺎ ذﻟﻚ ذﻛﺮﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻳﻮﺳﻒ ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮاج
Diriwayatkan dalam hadis juga, “Ketika seseorang memiliki
hajat yang penting, dan ia membaca ‘’ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ
sebanyak minimal 300 kali maka Allah memudahkan hajat itu.”
Demikian ini disebutkan oleh Syaikhuna Yusuf dalam Hasyiah-nya
‘Ala al-Mi’roj.

)ﺗﻨﺒﻴﻪ( ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻢ اﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺜﺎب ذاﻛﺮ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮﻩ إﻻ إذا ﻋﺮف
 ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ،ًﻣﻌﻨﺎﻩ وﻟﻮ إﲨﺎﻻً ﲞﻼف اﻟﻘﺮآن ﻓﻴﺜﺎب ﻗﺎرﺋﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ
[TANBIH]
Ulama radhiyallahu ‘anhum berkata, “Ketahuilah!
Sesungguhnya seseorang tidak akan diberi pahala atas dzikirnya
kecuali ketika ia mengetahui makna dzikirnya tersebut meskipun
secara global. Berbeda dengan al-Quran, maka sesungguhnya orang
yang membacanya akan diberi pahala secara mutlak, baik
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mengetahui maknanya ataupun tidak.” Demikian ini disebutkan oleh
Qulyubi.

)ﻓﺎﺋﺪة( ﻗﺎل اﳌﻘﺪﺳﻲ رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻷﻟﻒ واﻟﻼم ﰲ أﲰﺎﺋﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﻠﻜﻤﺎل ﻻ ﻟﻠﻌﻤﻮم وﻻ
ﻟﻠﻌﻬﺪ ﻗﺎل ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ﺗﻜﻮن ﻻم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻜﻤﺎل ﺗﻘﻮل زﻳﺪ اﻟﺮﺟﻞ أي اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ اﻟﺮﺟﻮﻟﻴﺔ
 ذﻛﺮ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻘﻮﻟﲔ أﲪﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﰲ ﻧﺸﺮ اﻟﻶﱄ،وﻛﺬﻟﻚ ﻫﻲ ﻣﻦ أﲰﺎﺋﻪ ﺗﻌﺎﱃ
[FAEDAH]
Al-Muqoddasi rahimahullah berkata, “Huruf ‘ ’الyang masuk
dalam lafadz nama-nama Allah ta’ala berfungsi menunjukkan arti
kesempurnaan, bukan arti umum atau ‘ahdi.” Sibawaih berkata,
“Huruf ‘ ’لyang berfungsi memakrifatkan (isim nakiroh) bisa
menunjukkan arti kesempurnaan. Seperti kamu mengatakan;
زﻳﺪ اﻟﺮﺟﻞ
Zaid adalah orang yang sempurna sifat kelaki-lakiannya. Demikian
juga huruf ‘ ’لyang masuk dalam lafadz nama-nama Allah ta’ala.
[Dengan demikian ketika kamu mengatakan;
اﷲ اﻟﻘﺪﻳﺮ
maka artinya adalah Allah Yang Maha Sempurna Kekuasaan-Nya.]”
Dua pendapat ini, maksudnya dari al-Muqoddasi dan Sibawaih,
disebutkan oleh Ahmad at-Tunisi dalam kitab Nasyru al-La-aali.

وﳛﻜﻰ أن ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ رؤي ﰲ اﳌﻨﺎم وأﺧﱪ. واﻋﻠﻢ أن ﻟﻔﻆ اﳉﻼﻟﺔ أﻋﺮف اﳌﻌﺎرف ﺑﺎﺗﻔﺎق
ﺑﺄن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻛﺮﻣﻪ ﺑﻜﺮاﻣﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺑﻘﻮﻟﻪ ان اﲰﻪ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﺮف اﳌﻌﺎرف
Ketahuilah! Sesungguhnya lafadz Jalalah atau ‘ ’اﷲadalah
lafadz yang paling makrifat berdasarkan kesepakatan para ulama.
Dikisahkan bahwa Sibawaih diimpikan dalam tidur
seseorang. Sibawaih memberitahunya bahwa Allah telah
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memuliakannya dengan kemuliaan yang agung karena ucapannya,
“Sesungguhnya nama ‘ ’اﷲta’aala adalah kalimah isim yang paling
makrifat.”

25

BAGIAN KEDUA
RUKUN-RUKUN ISLAM

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن دﻋﺎﺋﻢ اﻹﺳﻼم وأﺳﺎﺳﻬﺎ وأﺟﺰاﺋﻬﺎ
Fasal ini menjelaskan tentang tiang-tiang Islam, dasardasarnya, dan bagian-bagiannya.

)أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم ﲬﺴﺔ( ﻓﻼ ﻳﻨﺒﲎ ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ اﻷرﻛﺎن ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ اﻷﺟﺰاء إﱃ اﻟﻜﻞ أي
اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ واﻷﺳﺎس واﻷﺟﺰاء اﻟﱵ ﻳﱰﻛﺐ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﻬﺎ ﲬﺴﺔ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻗﺎل
ًاﻟﺒﺎﺟﻮري اﻹﺳﻼم ﻟﻐﺔ ﻣﻄﻠﻖ اﻻﻧﻘﻴﺎد أي ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ أو ﻟﻐﲑﻫﺎ وﺷﺮﻋﺎ
اﻻﻧﻘﻴﺎد ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ وﻗﻴﻞ اﻹﺳﻼم ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻧﺘﻬﻰ
[Rukun-rukun Islam ada lima.] Dengan demikian, Islam
tidak tersusun oleh selain dari lima tersebut.
Mengidhofahkan lafadz ‘ ’أَْرَﻛﺎنpada lafadz ‘ ’ا ِﻹ ْﺳ َﻼمmerupakan
bentuk pengidhofahan bagian pada keseluruhan, maksudnya, tiangtiang, dasar-dasar, dan bagian-bagian yang islam tersusun atas
mereka ada lima. Oleh karena itu, Islam tidak tersusun atas selain
mereka.
Syeh Bajuri berkata, “Islam menurut bahasa berarti mutlak
mengikuti, maksudnya baik mengikuti hukum-hukum syariat atau
yang lainnya. Sedangkan Islam menurut istilah berarti mengikuti
hukum-hukum syariat. Ada yang mengatakan bahwa pengertian
Islam adalah mengamalkan (hukum-hukum syariat)”
A. Bersyahadat

أوﳍﺎ )ﺷﻬﺎدة( أي ﺗﻴﻘﻦ )أن ﻻ إﻟﻪ( أي ﻻ ﻣﻌﺒﻮد ﲝﻖ ﻣﻮﺟﻮد )إﻻ اﷲ( وﻫﻮ ﻣﺘﺼﻒ
ﺑﻜﻞ ﻛﻤﺎل ﻻ ﺎﻳﺔ ﻟﻪ وﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ ﻫﻮ وﻣﻨﺰﻩ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻧﻘﺺ وﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎﳌﻠﻚ واﻟﺘﺪﺑﲑ
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واﺣﺪ ﰲ ذاﺗﻪ وﺻﻔﺎﺗﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ )وأن ﳏﻤﺪاً( ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ
(ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف )رﺳﻮل اﷲ
Rukun Islam yang pertama adalah [bersaksi,] maksudnya
meyakini, [bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan,] maksudnya
tidak ada yang berhak disembah [kecuali Allah.]
Allah adalah Tuhan yang disembah yang bersifatan dengan
segala kesempurnaan yang tidak terbatas dan yang tidak diketahui
kecuali oleh-Nya sendiri, dan Tuhan yang disucikan dari segala
kekurangan, dan Tuhan Yang Maha Esa dalam merajai dan
mengatur, dan Yang Maha Esa dalam Dzat-Nya, sifat-sifat-Nya, dan
Perbuatan-perbuatan-Nya.
[Dan bersaksi sesungguhnya Muhammad] bin Abdullah bin
Abdul Mutholib bin Hasyim bin Abdu Manaf [adalah utusan
Allah.]

واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ إﱃ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﲔ وﺟﺰم
اﳊﻠﻴﻤﻲ واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺒﻌﻮﺛﺎً إﻟﻴﻬﻢ ورﺟﺢ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ واﻟﺸﻴﺦ ﺗﻘﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ
أﻧﻪ ﻛﺎن ﻣﺒﻌﻮﺛﺎً إﻟﻴﻬﻢ وزاد اﻟﺴﺒﻜﻲ أﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﺮﺳﻞ إﱃ ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺒﻴﺎء
واﻷﻣﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وأن ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﺑﻌﺜﺖ إﱃ اﻟﻨﺎس ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺎﻣﻞ ﳍﻢ ﻣﻦ ﻟﺪن
آدم إﱃ ﻗﻴﺎم اﻟﺴﺎﻋﺔ ورﺟﺤﻪ اﻟﺒﺎرزي وزاد أﻧﻪ ﻣﺮﺳﻞ إﱃ ﲨﻴﻊ اﳊﻴﻮاﻧﺎت واﳉﻤﺎدات ﻣﻦ
رﻣﻞ وﺣﺠﺮ وﻣﺪر وزﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻣﺮﺳﻞ إﱃ ﻧﻔﺴﻪ ذﻛﺮ ذﻟﻚ ﰲ ﺗﺰﻳﲔ اﻷراﺋﻚ ﻗﺎل
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وأرﺳﻠﺖ إﱃ اﳋﻠﻖ ﻛﺎﻓﺔ
Para ulama berselisih pendapat tentang terutusnya Rasulullah
Muhammad kepada para malaikat hingga menghasilkan dua
pendapat.
Syeh Halimi dan Baihaqi menetapkan bahwa Rasulullah
Muhammad tidak diutus kepada para malaikat. Syeh Suyuti dan Syeh
Taqiyudin as-Subki mengunggulkan bahwa Rasulullah Muhammad
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diutus kepada mereka. Syeh as-Subki menambahkan bahwa
Rasulullah Muhammad diutus kepada seluruh para nabi dan umatumat terdahulu dan bahwa sabda beliau shollallahu ‘alaihi wa
sallama yang berbunyi, “Aku diutus kepada seluruh manusia,”
mencakup manusia dari zaman Adam sampai Hari Kiamat.
Tambahan keterangan dari Syeh as-Subki ini diunggulkan
oleh Syeh al-Bazari dan ia menambahkan bahwa Rasulullah
Muhammad diutus kepada seluruh makhluk hidup dan benda mati,
seperti pasir, batu, dan lumpur. Kemudian ditambahkan lagi bahwa
Rasulullah Muhammad diutus kepada dirinya sendiri.
Demikian ini semua disebutkan dalam kitab Tazyiini alArooik. Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Aku
diutus kepada seluruh makhluk.”

)ﻓﺎﺋﺪة( ﻗﺎل اﻟﺒﺎﺟﻮري وﻗﺪ ذﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﻣﻦ ﲤﺎم اﻹﳝﺎن أن ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻹﻧﺴﺎن أﻧﻪ ﱂ
ﳚﺘﻤﻊ ﰲ أﺣﺪ ﻣﻦ اﶈﺎﺳﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻴﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
[FAEDAH]
Syeh al-Bajuri berkata, “Sesungguhnya sebagian ulama telah
menyebutkan bahwa termasuk salah satu kesempurnaan keimanan
adalah seseorang meyakini bahwa tidak ada satu pun makhluk yang
memiliki kebaikan dzohir dan batin seperti yang dimiliki oleh
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama.”
B. Mendirikan Sholat

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )إﻗﺎم اﻟﺼﻼة( وﻫﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺼﻮم ﰒ اﳊﺞ ﰒ
اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻔﺮﺿﻬﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﻔﺮاﺋﺾ وﻧﻔﻠﻬﺎ أﻓﻀﻞ اﻟﻨﻮاﻓﻞ وﻻ ﻳﻌﺬر أﺣﺪ ﰲ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻣﺎ دام ﻋﺎﻗﻼ
وأﻣﺎ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﺒﻴﺔ ﻛﺎﻹﳝﺎن واﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺘﻔﻜﺮ واﻟﺘﻮﻛﻞ واﻟﺼﱪ واﻟﺮﺟﺎء واﻟﺮﺿﺎ
ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر وﳏﺒﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ واﻟﺘﻮﺑﺔ واﻟﺘﻄﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺮذاﺋﻞ ﻛﺎﻟﻄﻤﻊ وﳓﻮﻩ ﻓﻬﻲ أﻓﻀﻞ
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ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺣﱴ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻓﻘﺪ ورد ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺎﻋﺔ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة
ﺳﺘﲔ ﺳﻨﺔ وأﻓﻀﻞ اﳉﻤﻴﻊ اﻹﳝﺎن
[Dan] rukun Islam yang kedua adalah [mendirikan sholat].
Sholat adalah ibadah badaniah dzohiroh2 yang paling utama,
kemudian puasa, kemudian haji, kemudian zakat. Fardhu-fardhu
sholat adalah fardhu-fardhu ibadah yang paling utama. Kesunahankesunahan sholat adalah kesunahan-kesunahan ibadah yang paling
utama. Seseorang tidak akan dianggap udzur (berhalangan)
meninggalkan sholat selama ia masih memiliki akal.
Adapun ibadah-ibadah badaniah qolbiah3, seperti keimanan,
makrifat, tafakur, tawakkal, sabar, rojak, ridho dengan qodho dan
qodar, cinta Allah ta’ala, taubat, dan membersihkan hati dari
kotoran-kotoran, seperti; tamak, dan lainnya, maka lebih utama
daripada ibadah-ibadah badaniah dzohiroh, bahkan lebih utama
daripada sholat, karena telah ada keterangan hadis, “Tafakkur selama
satu jam saja adalah lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun.”
Yang paling utama daripada semuanya adalah keimanan.
1. Macam-macam Tafakkur dan Buahnya

)ﻓﺎﺋﺪة( ﻗﺎل ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء إن اﻟﺘﻔﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﲬﺴﺔ أوﺟﻪ إﻣﺎ ﰲ آﻳﺎت اﷲ وﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﻮﺟﻪ
 أو ﰲ، أو ﰲ وﻋﺪ اﷲ وﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ،إﻟﻴﻪ واﻟﻴﻘﲔ ﺑﻪ أو ﰲ ﻧﻌﻤﺔ اﷲ وﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ اﶈﺒﺔ
وﻋﻴﺪ اﷲ وﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ اﻟﺮﻫﺒﺔ أو ﰲ ﺗﻘﺼﲑ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ وﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻨﻪ اﳊﻴﺎء ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ
واﳌﺪ وﻫﻮ اﻻﻧﻘﺒﺎض واﻻﻧﺰواء

2

Badaniah Dzohiroh adalah ibadah yang dilakukan dengan anggotaanggota tubuh dzohir.
3
Badaniah Batiniah adalah Ibadah yang dilakukan oleh hati.
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[FAEDAH]
Jumhur ulama mengatakan bahwa sesungguhnya tafakur
atau berpikir-pikir dapat dilakukan dengan lima cara, yaitu:
1
2
3
4
5

Tafakur tentang kekuasaan-kekuasaan Allah. Tafakur ini bisa
menetapkan penghadapan diri kepada Allah dan meyakini-Nya.
Tafakur tentang kenikmatan-kenikmatan Allah. Tafakur ini bisa
menghasilkan rasa cinta kepada-Nya.
Tafakur tentang janji Allah. Tafakur ini bisa menghasilkan rasa
senang beribadah kepada-Nya.
Tafakur tentang ancaman Allah. Tafakur ini bisa menghasilkan
rasa takut dari-Nya.
Tafakur tentang kecerobohan diri dari melakukan ketaatan.
Tafakur ini menghasilkan rasa ‘( ’اﳊَﻴَﺎءmalu) kepada Allah. Lafadz
‘ ’اﳊَﻴَﺎءadalah dengan dibaca fathah dan dengan hamzah
mamdudah yang berarti mengkerut atau mengkisut.

ﻗﺎل أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﻄﺎء اﷲ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻮت اﻟﻘﻠﺐ ﻋﺪم اﳊﺰن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻚ ﻣﻦ
وﻗﺎل أﻳﻀﺎً اﳊﺰن ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺪان. اﻟﻄﺎﻋﺎت وﺗﺮك اﻟﻨﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺰﻻت
اﻟﻄﺎﻋﺎت ﰲ اﳊﺎل ﻣﻊ ﻋﺪم اﻟﻨﻬﻮض أي اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻻﻏﱰار
Syeh Ahmad bin Athoillah berkata, “Termasuk tanda-tanda
kematian hati adalah kamu tidak memiliki rasa susah atau sedih
karena ketaatan yang kamu lewatkan dan tinggalkan, dan kamu tidak
memiliki rasa kecewa atas kesalahan dosa yang telah kamu lakukan.”
Ia juga berkata, “Rasa sedih karena tidak melakukan ketaatan pada
waktu sekarang disertai tidak adanya keinginan melakukan ketaatan
tersebut di waktu mendatang adalah termasuk salah satu tanda-tanda
tertipu atau terpedaya.”
2. Makna Cinta Allah

)ﻓﺎﺋﺪة( ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﳏﺒﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة ﻣﻌﺎن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﻌﺒﺪ أﺣﺪﻫﺎ أن ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﳏﻤﻮد ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﻪ وﺑﻜﻞ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ أن ﻳﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﳏﺴﻦ إﱃ ﻋﺒﺎدﻩ
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ﻣﻨﻌﻢ ﻣﺘﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ أن ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻹﺣﺴﺎن ﻣﻨﻪ إﱃ اﻟﻌﺒﺪ أﻛﱪ وأﺟﻞ ﻣﻦ أن
ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﻘﻮل أو ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻪ وإن ﺣﺴﻦ وﻛﺜﺮ راﺑﻌﻬﺎ أن ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻗﻠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ ﻋﻠﻴﻪ وﻗﻠﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻪ
ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﻋﺎﻣﺔ أوﻗﺎﺗﻪ ﺧﺎﺋﻔﺎً وﺟﻼً ﻣﻦ إﻋﺮاﺿﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ وﺳﻠﺐ ﻣﺎ أﻛﺮﻣﻪ
ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪ وﻏﲑﳘﺎ ﺳﺎدﺳﻬﺎ أن ﻳﺮى أﻧﻪ ﰲ ﲨﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻪ وآﻣﺎﻟﻪ ﻣﻔﺘﻘﺮاً إﻟﻴﻪ ﻻ
ﻏﲎ ﻟﻪ ﻋﻨﻪ ﺳﺎﺑﻌﻬﺎ أن ﻳﺪﱘ ذﻛﺮﻩ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﻪ ﺛﺎﻣﻨﻬﺎ أن ﳛﺮص ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ
ﻓﺮاﺋﻀﻪ وأن ﻳﺘﻘﺮب إﻟﻴﻪ ﺑﻨﻮاﻓﻠﻪ ﺑﻘﺪر ﻃﺎﻗﺘﻪ ﺗﺎﺳﻌﻬﺎ أن ﻳﺴﺮ أي ﻳﻔﺮح ﲟﺎ ﲰﻊ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ
ﺛﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ أو ﺗﻘﺮب إﻟﻴﻪ وﺟﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺳﺮاً وﻋﻼﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﺎً وﻣﺎﻻً ووﻟﺪاً ﻋﺎﺷﺮﻫﺎ إن ﲰﻊ
ﻣﻦ أﺣﺪ ذﻛﺮ اﷲ أﻋﺎﻧﻪ
[FAEDAH]
Sebagian ulama berkata bahwa cinta Allah memiliki 10 arti
dilihat dari segi hamba yang mencintai-Nya, yaitu;
1

2

3

4
5

6

Hamba meyakini bahwa sesungguhnya Allah ta’ala adalah yang
hanya dipuji dari sudut manapun dan dipuji dengan setiap sifat
dari sifat-sifat-Nya.
Hamba meyakini bahwa Allah adalah Dzat yang berbuat baik
kepada hamba-hamba-Nya, dan Dzat yang memberi nikmat dan
anugerah kepada mereka.
Hamba meyakini bahwa perbuatan baik Allah kepadanya tidak
dapat dibandingi oleh ucapan ataupun perbuatan baiknya,
meskipun sempurna dan banyak.
Hamba meyakini bahwa hukum-hukum Allah dan tuntutantuntutan-Nya itu sedikit baginya.
Dalam setiap waktu, hamba selalu merasa takut jika berpaling
dari Allah ta’ala dan merasa takut jika kemuliaan yang Allah
berikan kepadanya, seperti; makrifat, tauhid, dan lainnya, akan
hilang dari dirinya.
Hamba melihat bahwa dalam setiap keadaan dan pikirannya, ia
selalu membutuhkan Allah dan tidak bisa merasa tidak butuh
dari-Nya.
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7

Hamba selalu menyebut atau berdzikir Allah dengan dzikir yang
terbaik sesuai dengan kapasitas kemampuannya.
8 Hamba sangat senang melaksanakan ibadah-ibadah fardhunya
dan senang mendekatkan diri kepada-Nya dengan ibadah-ibadah
sunah sesuai dengan kapasitas kemampuannya.
9 Hamba merasa senang jika ia mendengar orang lain sedang
memuji Allah, beribadah kepada-Nya, dan berjuang di jalanNya, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan
dengan bentuk perjuangan mengorbankan diri, atau harta, atau
anak.
10 Jika hamba mendengar orang lain berdzikir Allah maka ia akan
menolongnya.

)ﺗﻨﺒﻴﻪ( اﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة واﳊﻴﺎة إذا ﱂ ﺗﻀﻒ ﺗﻜﺘﺐ ﺑﺎﻟﻮاو ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻬﺮ اﺗﺒﺎﻋﺎً ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ
وﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ ﻳﻜﺘﺒﻬﺎ ﺑﺎﻷﻟﻒ أﻣﺎ إذا أﺿﻴﻔﺖ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻷﻟﻒ ﺳﻮاء
أﺿﻴﻔﺖ إﱃ ﻇﺎﻫﺮ أو ﻣﻀﻤﺮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ اﳌﻠﻘﻦ
[TANBIH]
Lafadz ‘’اﻟﺼﻼة, ‘’اﻟﺰﻛﺎة, dan ‘ ’اﳊﻴﺎةketika tidak diidhofahkan pada
lafadz lain maka ditulis dengan huruf wawu /و/ sehingga menjadi
( اﳊﻴﻮة، اﻟﺰﻛﻮة، )اﻟﺼﻠﻮةmenurut pendapat yang paling masyhur, karena
meniru bentuk tulisan Mushaf, tetapi sebagian dari ulama ada yang
menulisnya dengan huruf alif /ا/ pada saat tidak diidhofahkan.
Adapun ketika lafadz-lafadz tersebut diidhofahkan maka hanya
ditulis dengan huruf alif, baik diidhofahkan pada isim dzohir atau
isim dhomir, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mulqin, sehingga
dikatakan, ‘ ’ﺻﻼة اﷲbukan ‘ﺻﻠَﻮةُ اﷲ
َ ’ atau, ‘’ﰱ َﺣﻴَﺎﺗِِﻪ
ِ bukan ‘’ ِﰱ ﺣَﻴﻮﺗِِﻪ.
C. Membayar Zakat

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )إﻳﺘﺎء اﻟﺰﻛﺎة( أي إﻋﻄﺎؤﻫﺎ ﳌﻦ وﺟﺪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ ﻓﻮراً إذا ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻷداء
ﻣﻊ وﺟﻮب اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ
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[Dan] rukun Islam yang ketiga adalah [membayar zakat],
maksudnya memberikan zakat kepada mustahik yang ada sesegera
mungkin ketika memungkinkan memberikannya serta wajib
meratakannya, dalam artian semua mustahik yang ada mendapatkan
bagiannya.
1. Mustahik Zakat

وﻫﻢ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﻧﻮاع اﻷول ﻓﻘﲑ وﺣﺪﻩ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﻣﺎل ﻟﻪ أﺻﻼً وﻻ ﻛﺴﺐ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻼﻟﲔ
ًواﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻜﺴﺐ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻴﺸﺔ أو ﻟﻪ ﻣﺎل ﻓﻘﻂ ﺣﻼل ﻻ ﻳﺴﺪ ﻣﻦ ﺟﻮﻋﺘﻪ ﻣﺴﺪا
ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﻮزﻳﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ إن ﱂ ﻳﺘﺠﺮ ﻓﻴﻪ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺒﻠﻎ
اﻟﻨﺼﻒ ﻛﺄن ﳛﺘﺎج إﱃ ﻋﺸﺮة دراﻫﻢ وﻟﻮ وزع اﳌﺎل اﻟﺬي ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﳋﺺ
ﻛﻞ ﻳﻮم أرﺑﻌﺔ أو أﻗﻞ ﲞﻼف ﻣﻦ ﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻒ ﻛﺎﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺴﻜﲔ وأﻣﺎ إن اﲡﺮ
ﻓﺎﻟﻌﱪة ﺑﻜﻞ ﻳﻮم أو ﻟﻪ ﻛﺴﺐ ﻓﻘﻂ ﺣﻼل ﻻﺋﻖ ﺑﻪ ﻻ ﻳﺴﺪ ﻣﺴﺪاً ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم
ﻛﻤﻦ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻋﺸﺮة وﻳﻜﺘﺴﺐ ﻛﻞ ﻳﻮم أرﺑﻌﺔ ﻓﺄﻗﻞ أو ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ وﻻ ﻳﺴﺪ
ﳎﻤﻮﻋﻬﻤﺎ ﻣﺴﺪاً ﻣﻦ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ
Mustahik zakat ada 8 (delapan) golongan, yaitu:
1) Fakir
Pengertian fakir adalah sebagai berikut;


orang yang tidak memiliki harta halal dan pekerjaan halal
sama sekali. Yang dimaksud dengan pekerjaan disini adalah
pekerjaan mencari kehidupan ekonomi.
orang yang memiliki harta halal saja, tetapi hartanya tersebut
tidak dapat mencukupi kebutuhan seumur hidup4 ketika



4

Ukuran seumur hidup disesuaikan pada umumnya orang-orang
hidup, menurut pendapat mu’tamad, yaitu 60 tahun. Akan tetapi, yang
dimaksud adalah kecukupan kebutuhan sisa dari 60 tahun.

)ﻗﻮﻟﻪ ﻳﻌﻄﻰ ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻐﺎﻟﺐ( أي ﺑﻘﻴﺘﻪ وﻫﻮ ﺳﺘﻮن ﺳﻨﺔ ﻛﺬا ذﻛﺮ ﰱ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ
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hartanya dibelanjakan, yang mana ia tidak menggunakan
hartanya itu untuk niaga atau berdagang, sekiranya hartanya
itu tidak sampai memenuhi setengah dari kebutuhannya,
misalnya, kebutuhan seharinya adalah 10 dirham, kemudian
apabila ia kalkulasi hartanya untuk kebutuhannya seumur
hidup, maka setiap harinya hanya mendapatkan 4 dirham
atau kurang. Berbeda dengan orang yang hartanya sampai
memenuhi setengah kebutuhannya per hari maka orang ini
bukanlah disebut fakir, tetapi miskin. Adapun apabila ia
memperdagangkan hartanya maka kalkulasi kebutuhannya
adalah per hari, bukan dikalkulasi berdasarkan kebutuhan
seumur hidup.
orang yang hanya memiliki pekerjaan halal yang layak
baginya, tetapi hasil pekerjaan tersebut tidak dapat
memenuhi kebutuhannya per hari, misalnya; ia
membutuhkan 10 dirham per hari, kemudian hasil
pekerjaannya hanyalah 4 dirham atau kurang.
orang yang memiliki harta dan pekerjaan yang halal, tetapi
harta yang telah dikalkulasi untuk kebutuhan seumur hidup
ditambah dengan hasil pekerjaannya per hari tidak mencapai
setengah dari kebutuhan per hari maka ia juga disebut fakir.

Misalnya; ada seseorang hanya memiliki harta sebesar Rp.
100.000.000. Ia telah berusia 40 tahun. Jadi sisa umur hidup menurut
umumnya adalah 20 tahun, yaitu 60-40 tahun. Apabila kebutuhan per
harinya adalah Rp. 50.000 maka;
1 tahun
: 360 hari
20 tahun
: 7.200 hari
100.000.000/7.200=13.889.
Jadi ia tergolong fakir, karena menurut kalkulasinya 13.889 kurang dari
25.000 (setengah dari 50.000).
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2) Miskin

واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺴﻜﲔ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻣﺎل أو ﻛﺴﺐ أو ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً ﻳﺴﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ أو
ﳎﻤﻮﻋﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻮﻋﺘﻪ ﻣﺴﺪاً ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﺼﻒ ﻓﺄﻛﺜﺮ وﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ ﻛﻤﻦ ﳛﺘﺎج إﱃ
،ﻋﺸﺮة وﻻ ﳝﻠﻚ أو ﻻ ﻳﻜﺘﺴﺐ إﻻ ﲬﺴﺔ أو ﺗﺴﻌﺔ وﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ إﻻ ﻋﺸﺮة
Pengertian miskin yaitu orang yang memiliki harta atau
pekerjaan atau memiliki dua-duanya yang masing-masing dari harta
dan pekerjaannya tersebut atau gabungan dari harta dan hasil
pekerjaannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhannya,
sekiranya sudah mencapai setengah kebutuhannya atau lebih,
misalnya; ia memiliki kebutuhan 10 dirham, kemudian ia tidak
memiliki harta, atau tidak dapat menghasilkan dari pekerjaannya
kecuali hanya 5 dirham atau 9 dirham dan tidak sampai 10 dirham.

وﳝﻨﻊ ﻓﻘﺮ اﻟﺸﺨﺺ وﻣﺴﻜﻨﺘﻪ ﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ﺑﻨﻔﻘﺔ اﻟﺰوج أو اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻟﺬي ﳚﺐ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﺄب وﺟﺪ ﻻ ﳓﻮ ﻋﻢ
Seseorang tidak masuk dalam kategori fakir atau miskin jika
kebutuhannya telah terpenuhi karena nafkah dari suami atau kerabat,
yaitu orang-orang yang wajib memberi nafkah kepadanya, seperti
ayah, kakek, bukan paman.

ًوﻛﺬا اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮاﻓﻞ واﻟﻜﺴﺐ ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻏﻨﻴﺎ
Begitu juga seseorang tidak masuk dalam kategori fakir atau
miskin jika ia disibukkan dengan aktivitas ibadah-ibadah sunah yang
apabila ia bekerja maka pekerjaannya tersebut akan mencegahnya
melakukan aktifitas tersebut, maka ia termasuk orang yang kaya.

 واﻟﻜﺴﺐ ﳝﻨﻌﻪ ﻷﻧﻪ ﻓﺮض ﻛﻔﺎﻳﺔ إذا،وﻻ ﳝﻨﻊ ذﻟﻚ اﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﻌﻠﻢ ﺷﺮﻋﻲ أو ﻋﻠﻢ آﻻت
ﻛﺎن زاﺋﺪاً ﻋﻦ ﻋﻠﻢ اﻵﻻت وإﻻ ﻓﻬﻮ ﻓﺮض ﻋﲔ ﻛﻤﺎ ﺑﲔ ذﻟﻚ ﺷﻴﺨﻨﺎ أﲪﺪ اﻟﻨﺤﺮاوي
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Seseorang masuk dalam kategori fakir atau miskin jika ia
disibukkan dengan aktifitas mencari ilmu syariat atau ilmu alat
(Nahwu, Shorof, dan lain-lain) yang apabila ia bekerja maka
pekerjaan tersebut akan mencegahnya melakukan aktifitas tersebut,
karena kesibukan tersebut hukumnya adalah fardhu kifayah jika ia
memang tidak memerlukan ilmu alat, tetapi jika ia memerlukannya
maka kesibukan tersebut hukumnya fardhu ain, seperti yang
dijelaskan oleh Syaikhuna Ahmad Nahrowi.

وﻻ ﳝﻨﻊ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً ﻣﺴﻜﻨﻪ وﺧﺎدﻣﻪ وﺛﻴﺎب وﻛﺘﺐ ﻟﻪ ﳛﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﺎل ﻟﻪ ﻏﺎﺋﺐ ﲟﺮﺣﻠﺘﲔ أو
ﻣﺆﺟﻞ ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻴﻪ إﱃ أن ﻳﺼﻞ ﻣﺎﻟﻪ أو ﳛﻞ اﻷﺟﻞ ﻷﻧﻪ اﻵن ﻓﻘﲑ أو ﻣﺴﻜﲔ
Rumah, pembantu, pakaian, dan buku-buku yang ia
butuhkan tidak mencegah seseorang dari status fakir dan miskin,
artinya, ia tergolong dari fakir atau miskin.
Adapun harta yang seseorang miliki, tetapi tidak ada di
tempat karena berada di tempat yang jauh sekiranya membutuhkan
perjalanan 2 marhalah (±81 km)5 atau karena masih dalam bentuk
piutang, maka tidak mencegah statusnya dari kefakiran dan
kemiskinan, oleh karena itu, ia diberi harta zakat sekiranya bisa
memperoleh kembali harta yang tidak ditangannya itu atau agar
piutangnya segera diterima, karena statusnya sekarang ia adalah
sebagai orang fakir atau miskin.
3) Amil

واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺴﺎع ﻳﻌﻤﻞ ﰲ أﺧﺬﻫﺎ ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻷﻣﻮال وﻛﺎﺗﺐ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﺎ أﻋﻄﺎﻩ أرﺑﺎ ﺎ
وﻗﺎﺳﻢ ﻳﻘﺴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺤﻘﲔ وﺣﺎﺷﺮ ﳚﻤﻊ اﳌﻼك أو ذوي اﻟﺴﻬﻤﺎن ﻻ ﻗﺎض ووال
Yang dimaksud amil yaitu seperti;
5

2 marhalal sama dengan 16 farsakh, yakni kurang lebih 81 km,
sebagaimana disebutkan oleh Dr. Mustofa Daibul Bagho dalam Tadzhib Fi
Adillah Matan al-Ghoyah Wa at-Taqrib. Ibarotnya adalah:

( ﻛﻴﻠﻮ ﻣﱰا ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ٨١) )ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﺮﺳﺨﺎ( إﱃ أن ﻗﺎل وﻫﻰ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻓﺮﺳﺨﺎ وﺗﺴﺎوى
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orang yang bertugas mengambil harta zakat dari orang-orang
yang membayar zakat,
orang yang menulis harta zakat yang diberikan oleh pemberi,
orang yang membagikan harta zakat kepada para mustahik,
hasyir atau orang yang mengumpulkan para pengeluar zakat
atau para mustahiknya, bukan qodhi dan wali.





4) Muallaf

واﻟﺮاﺑﻊ اﳌﺆﻟﻔﺔ إن ﻗﺴﻢ اﻹﻣﺎم وﻫﻢ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﺳﻠﻢ وﻟﻜﻦ ﺿﻌﻴﻒ ﻳﻘﲔ وﻫﻮ اﻹﳝﺎن أو
ﻗﻮﻳﻪ وﻟﻜﻦ ﻟﻪ ﺷﺮف ﰲ ﻗﻮﻣﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ إﺳﻼم ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر أو ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﺷﺮ
ﻣﻦ ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻔﺎر وﻣﻦ ﻳﻜﻔﻴﻨﺎ ﺷﺮ ﻣﺎﻧﻌﻲ اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻬﺬان اﻟﻘﺴﻤﺎن اﻷﺧﲑان إﳕﺎ ﻳﻌﻄﻴﺎن
إذا ﻛﺎن إﻋﻄﺎؤﳘﺎ أﻫﻮن ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﲡﻬﻴﺰ ﺟﻴﺶ ﻧﺒﻌﺜﻪ ﻟﻜﻔﺎر أو ﻣﺎﻧﻌﻲ اﻟﺰﻛﺎة أﻣﺎ اﻟﻘﺴﻤﺎن
اﻷوﻻن ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﰲ إﻋﻄﺎﺋﻬﻤﺎ ذﻟﻚ
Muallaf dapat menerima zakat apabila imam memang
memberikan jatah zakat untuknya.6 Muallaf dibagi menjadi 4
(empat), yaitu:
a

b

Orang yang telah masuk Islam tetapi masih memiliki keimanan
yang lemah sekiranya kelemahan imannya ini masih dianggap
sebagai iman.
Orang yang telah masuk Islam dan memiliki iman kuat tetapi ia
memiliki kehormatan tinggi di kalangan kaumnya yang non
muslim, yang mana dengan memberinya zakat akan diharapkan
kaumnya yang non muslim itu akan masuk Islam.
6

Mafhum ibarot ini adalah apabila pemilik harta zakat (Maalik)
telah langsung memberikan harta zakatnya kepada muallaf maka muallaf
tidak masuk dalam daftar sehingga imam tidak boleh memberinya. Yang
benar adalah maalik atau imam bisa memberikan harta zakat kepada
muallaf, seperti dalam Khasyiah al-Bujairami.

ﻗﻮﻟﻪ ) إن ﻗﺴﻢ اﻹﻣﺎم اﱁ ( ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻗﺴﻢ اﳌﺎﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻄﻰ اﳌﺆﻟﻔﺔ وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ وﻋﺒﺎرة اﻟﺸﺎرح ﰲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﻳﻠﻲ ﻫﺬﻩ واﳌﺆﻟﻔﺔ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ اﻹﻣﺎم أو اﳌﺎﻟﻚ ح ل
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c

d

Orang yang telah masuk Islam yang keberadaannya dapat
menjauhkan orang-orang muslim dari sikap buruk orang-orang
non muslim yang ada di sekitarnya.
Orang yang telah masuk Islam yang keberadaannya dapat
menjauhkan orang-orang muslim dari sikap buruk orang-orang
yang enggan membayar zakat.

Bagian yang [c] dan [d] hanya diberi zakat apabila
memberikan zakat kepada mereka itu lebih memudahkan bagi orangorang muslim daripada menyusun pasukan yang dipersiapkan untuk
memerangi orang-orang non muslim atau orang-orang yang enggan
membayar zakat.
Adapun bagian [a] dan [b] maka tidak disyaratkan apakah
memberikan zakat kepada mereka itu lebih memudahkan bagi orangorang muslim daripada menyusun pasukan yang dipersiapkan untuk
memerangi orang-orang non muslim atau orang-orang yang enggan
membayar zakat atau tidak.
5) Budak

واﳋﺎﻣﺲ اﻟﺮﻗﺎب وﻫﻢ اﳌﻜﺎﺗﺒﻮن ﻷن ﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎء ﻻ ﳝﻠﻜﻮن ذﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﻮا ﻟﻐﲑ
اﳌﺰﻛﻲ وﻟﻮ ﻟﻨﺤﻮ ﻛﺎﻓﺮ وﻫﺎﴰﻲ وﻣﻄﻠﱯ ﻓﻴﻌﻄﻮن ﻣﺎ ﻳﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺘﻖ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻬﻢ
 وﻳﺸﱰط ﻛﻮن اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺄن ﺗﺴﺘﻮﰲ،ﻣﺎ ﻳﻔﻲ ﺑﻨﺠﻮﻣﻬﻢ وﻟﻮ ﺑﻐﲑ إذن ﺳﻴﺪﻫﻢ
ﺷﺮوﻃﻬﺎ وأرﻛﺎ ﺎ
Yang dimaksud dengan ‘budak’ dalam mustahik zakat
adalah budak-budak mukatab7 karena selain mereka adalah budak-

7

Budak Mukatab adalah budak yang terikat transaksi kitabah.
Transaksi kitabah adalah transaksi merdeka (dari status budak) atas dasar
kesepakatan harta dalam jumlah tertentu yang dicicil sebanyak dua kali
atau lebih dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, tuan berkata, “Saya
melakukan akad kitabah kepadamu dengan biaya dua dinar yang dapat
kamu bayar/cicil selama dua bulan. Apabila kamu membayarnya maka
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budak murni yang dicegah memiliki zakat. Budak-budak mukatab
dapat menerima zakat ketika mereka dimiliki oleh tuan yang bukan
orang yang berzakat, meskipun mereka adalah milik tuan yang kafir
atau tuan yang berasal dari keturunan Hasyim dan Muthollib. Mereka
diberi zakat dalam jumlah yang dapat membantu untuk merdeka
apabila mereka tidak memiliki biaya yang dapat memenuhi cicilan
dalam akad kitabah, meskipun tanpa seizin dari tuan mereka.
Disyaratkan mereka adalah budak-budak mukatab yang
melakukan transaksi kitabah yang sah, sekiranya transaksi tersebut
memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.

ﻓﺄرﻛﺎ ﺎ أرﺑﻌﺔ أﺣﺪﻫﺎ رﻗﻴﻖ وﺷﺮط ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻴﺎر وﻋﺪم ﺻﺒﺎ وﺟﻨﻮن وأن ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﻖ
ﻻزم ﻛﺎﳌﺮﻫﻮن وﺛﺎﻧﻴﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ وﺷﺮط ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻔﻆ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ إﳚﺎﺑﺎً ﻛﻜﺎﺗﺒﺘﻚ أو أﻧﺖ
ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﺎرﻳﻦ ﺗﺄﰐ ﻤﺎ ﰲ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻓﺈن أدﻳﺘﻬﻤﺎ إﱄ ﻓﺄﻧﺖ ﺣﺮ وﻗﺒﻮﻻً ﻛﻘﺒﻠﺖ
ذﻟﻚ وﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ﻋﻮض وﺷﺮط ﻓﻴﻪ ﻛﻮﻧﻪ دﻳﻨﺎً أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺆﺟﻼً ﺑﻨﺠﻤﲔ ﻓﺄﻛﺜﺮ وﻻ ﳚﻮز أﻗﻞ
ﻣﻦ ﳒﻤﲔ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺎن ﻗﺪر اﻟﻌﻮض وﺻﻔﺘﻪ وﻋﺪد اﻟﻨﺠﻮم وﻗﺴﻂ ﻛﻞ ﳒﻢ وراﺑﻌﻬﺎ
ﺳﻴﺪ وﺷﺮط ﻓﻴﻪ ﻛﻮﻧﻪ ﳐﺘﺎراً أﻫﻞ ﺗﱪع ووﻻء ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﻣﻦ ﻣﻜﺮﻩ وﻣﻜﺎﺗﺐ وإن أذن ﻟﻪ
ﺳﻴﺪﻩ وﻻ ﻣﻦ ﺻﱯ وﳎﻨﻮن وﳏﺠﻮر ﺳﻔﻪ وأوﻟﻴﺎﺋﻬﻢ ﻻ ﻣﻦ ﳏﺠﻮر ﻓﻠﺲ وﻻ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﺪ ﻷن
ﻣﻠﻜﻪ ﻣﻮﻗﻮف
Rukun-rukun kitabah ada 4 (empat), yaitu;
a. Budak.
Disyaratkan dalam budak adalah ikhtiar atau tidak dipaksa untuk
melakukan akad kitabah, bukan shobi (anak kecil laki-laki) atau
majnun (orang gila), dan ia tidak terikat dengan hak yang wajib,
misalnya ia adalah budak yang digadaikan.

kamu merdeka.” (Tausyih ‘Ala Ibni Qosim al-Ghozi. Syeh Nawawi alBanteni. Hal. 297)
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b. Sighot.
Disyaratkan dalam sighot adalah lafadz atau pernyataan yang
mengandung pengertian kitabah, dari segi ijab, seperti; “Aku
melakukan akad kitabah denganmu,” atau, “kamu adalah budak
mukatab atas biaya dua dinar yang dapat kamu bayar selama dua
bulan. Kemudian apabila kamu membayarnya kepadaku maka kamu
adalah merdeka,” dan dari segi qobul, seperti; “Saya menerimanya.”
c. Biaya atau ‘Iwadh.
Disyaratkan dalam biaya adalah berupa hutang atau manfaat8 atau
jasa yang ditangguhkan dengan dua kali cicilan atau lebih. Oleh
karena itu, tidak diperbolehkan cicilan yang dilakukan kurang dari
dua kali. Begitu juga harus menjelaskan jumlah biaya, sifat biaya
(seperti dalam bab pesanan atau salam), berapa kali cicilan
dilakukan (seperti dua bulan atau tiga bulan sekali), dan
menjelaskan jumlah biaya dalam setiap kali cicilan (seperti 5 dirham
dalam setiap cicilan).
d. Tuan/sayyid.
Disyaratkan bagi tuan adalah mukhtar atau tidak dipaksa, ahli
tabarruk, dan ahli menjadi wali. Oleh karena itu, akad kitabah tidak
sah dari tuan yang dipaksa atau dari budak mukatab, meskipun si
tuan mengizinkan budak mukatab tersebut untuk melakukan
transaksi kitabah. Begitu juga, akad kitabah tidak sah dari shobi,
majnun, mahjur lis safih, dan wali-wali mereka. Adapun akad
kitabah dari mahjur lil falasi atau dari orang murtad maka akadnya
sah karena sifat kepemilikan mereka terhadap harta adalah mauquf
atau hanya diberhentikan, bukan dihilangkan.

8

Seperti tuan berkata, “Saya melakukan akad kitabah denganmu
atas dasar kamu membangun dua rumah selama dua bulan.”
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وﳚﻮز ﺻﺮف اﻟﺰﻛﺎة إﻟﻴﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻮل اﻟﻨﺠﻮم ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ وﻻ ﳚﻮز ﺻﺮف ذﻟﻚ إﱃ
 ﻟﻜﻦ إن دﻓﻊ إﱃ اﻟﺴﻴﺪ ﺳﻘﻂ ﻋﻦ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﺑﻘﺪر اﳌﺼﺮوف،ﺳﻴﺪﻫﻢ إﻻ ﺑﺈذن اﳌﻜﺎﺗﺒﲔ
إﱃ اﻟﺴﻴﺪ ﻷن ﻣﻦ أدى دﻳﻦ ﻏﲑﻩ ﺑﻐﲑ إذﻧﻪ ﺑﺮﺋﺖ ذﻣﺘﻪ
Menurut pendapat ashoh, boleh memberikan zakat kepada
budak-budak mukatab sebelum cicilan mereka lunas. Tidak
diperbolehkan memberikan zakat kepada tuan mereka kecuali
apabila ada izin dari para budak mukatab, tetapi apabila zakat
diberikan kepada tuan maka tanggungan cicilan yang wajib dibayar
oleh mereka kepada tuan akan berkurang sesuai dengan nilai ukuran
zakat yang diberikan kepada tuan tersebut, karena orang yang
membayarkan hutang orang lain yang menanggung hutang dengan
tanpa ada izin dari orang yang berhutang maka orang yang berhutang
bebas dari tanggungan hutang.

ًأﻣﺎ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﺎﺳﺪة وﻫﻮ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺴﺘﻮ ف ﺗﻠﻚ اﻷرﻛﺎن واﻟﺸﺮوط ﻓﻼ ﻳﻌﻄﻲ ﺷﻴﺌﺎ
ﻣﻦ اﻟﺰﻛﺎة
Adapun budak mukatab yang melakukan akad kitabah fasidah
atau yang tidak sah, yaitu yang tidak memenuhi syarat-syarat dan
rukun-rukun kitabah, maka tidak berhak menerima zakat.
6) Ghorim

واﻟﺴﺎدس اﻟﻐﺎرم وﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﺗﺪاﻳﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﰲ أﻣﺮ ﻣﺒﺎح ﻃﺎﻋﺔ ﻛﺎن أو ﻻ وإن ﺻﺮف
 أو ﺻﺮﻓﻪ ﰲ ﻣﺒﺎح ﻓﻴﻌﻄﻰ،ﰲ ﻣﻌﺼﻴﺔ أو ﰲ ﻏﲑ ﻣﺒﺎح ﻛﺨﻤﺮ وﺗﺎب وﻇﻦ ﺻﺪﻗﻪ ﰲ ﺗﻮﺑﺘﻪ
ﻣﻊ اﳊﺎﺟﺔ ﺑﺄن ﳛﻞ اﻟﺪﻳﻦ وﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ وﻓﺎﺋﻪ أو ﺗﺪاﻳﻦ ﻹﺻﻼح ذات اﳊﺎل ﺑﲔ اﻟﻘﻮم
ًﻛﺄن ﺧﺎف ﻓﺘﻨﺔ ﺑﲔ ﻗﺒﻴﻠﺘﲔ ﺗﻨﺎزﻋﺘﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺘﻴﻞ وﻟﻮ ﻏﲑ آدﻣﻲ ﺑﻞ وﻟﻮ ﻛﻠﺒﺎً ﻓﺘﺤﻤﻞ دﻳﻨﺎ
ﺗﺴﻜﻴﻨﺎً ﻟﻠﻔﺘﻨﺔ ﻓﻴﻌﻄﻰ وﻟﻮ ﻏﻨﻴﺎً أو ﺗﺪاﻳﻦ ﻟﻀﻤﺎن ﻓﻴﻌﻄﻰ إن أﻋﺴﺮ ﻣﻊ اﻷﺻﻴﻞ وإن ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻣﺘﱪﻋﺎً ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن أو أﻋﺴﺮﻩ وﺣﺪﻩ وﻛﺎن ﻣﺘﱪﻋﺎً ﺑﺎﻟﻀﻤﺎن ﲞﻼف ﻣﺎ إذا ﺿﻤﻦ
ﺑﺎﻹذن
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Yang dimaksud ghorim yaitu orang yang memiliki hutang.
Ghorim dibagi menjadi tiga jenis, yaitu;
1

2

3

Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri, baik hutang
tersebut untuk urusan yang diperbolehkan syariat atau tidak, dan
meskipun hutang tersebut dibelanjakan dalam hal maksiat atau
dalam hal yang tidak diperbolehkan syariat, seperti mirasantika,
dan ia telah bertaubat, dan taubatnya dianggap serius, atau ia
membelanjakan hutang tersebut dalam urusan yang
diperbolehkan syariat. Maka orang ini diberi zakat disertai rasa
butuhnya pada zakat itu, misalnya; karena waktu membayar
hutang telah jatuh tempo tetapi ia tidak mampu melunasinya.
Orang yang berhutang karena tujuan untuk mendamaikan
perselisihan yang terjadi di antara masyarakat, misalnya ia
kuatir akan terjadi fitnah antara dua suku atau kabilah yang
saling berselisih disebabkan permasalahan adanya korban yang
mati, meskipun bukan manusia, bahkan meskipun seekor anjing,
kemudian ia rela berhutang dan menanggung beban hutang
karena tujuan menghindari terjadinya fitnah antar dua kubu
tersebut. Maka orang yang berhutang ini diberi zakat meskipun
ia adalah orang yang kaya.
Orang yang berhutang karena tujuan menanggung hutang orang
lain. Maka orang ini diberi zakat apabila ia dan orang yang
ditanggung hutangnya adalah melarat, meskipun ia yang
menanggung bukan ahli tabarruk dalam menanggung, atau ia
yang menanggung hutang adalah orang yang melarat dan ahli
tabarruk sedangkan orang yang ditanggung hutangnya adalah
orang yang mampu sekiranya orang yang menanggung tidak
menagihnya karena tanpa ada izin dari orang yang ditanggung
hutangnya.
Berbeda dengan masalah apabila orang yang menanggung
hutang mendapat izin dari orang yang ditanggung hutangnya
sedangkan ia yang menanggung hutang adalah orang yang
melarat, maka ia tidak berhak menerima zakat, karena
tanggungan hutang itu dikembalikan kepada pihak yang
hutangnya ditanggung.
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7) Sabilillah

واﻟﺴﺎﺑﻊ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ وﻫﻢ اﻟﻐﺰاة اﳌﺘﻄﻮﻋﻮن ﺑﺎﳉﻬﺎد أي اﻟﺬﻳﻦ ﻻ رزق ﳍﻢ ﰲ اﻟﻔﻲء ﻓﻴﻌﻄﻮن
وﻟﻮ أﻏﻴﻨﺎء إﻋﺎﻧﺔ ﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺰو
Maksud Sabilillah yaitu orang-orang yang berperang jihad di
jalan Allah serta tidak memiliki jatah bagian harta dari Baitul Maal.
Maka mereka diberi zakat meskipun mereka kaya, karena bertujuan
untuk menolong mereka dalam berperang.
8) Ibnu Sabil (Musafir)

واﻟﺜﺎﻣﻦ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ ﳎﺎزي وﻫﻮ ﻣﻨﺸﻰء ﺳﻔﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻣﺎل اﻟﺰﻛﺎة
وﺣﻘﻴﻘﻲ وﻫﻮ ﻣﺎر ﺑﺒﻠﺪ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ ﺳﻔﺮﻩ وذﻟﻚ إن اﺣﺘﺎج ﺑﺄن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻳﻮﺻﻠﻪ
ًﻣﻘﺼﺪﻩ أو ﻣﺎﻟﻪ ﻓﻴﻌﻄﻰ ﻣﻦ ﻻ ﻣﺎل ﻟﻪ أﺻﻼ
Ibnu Sabil dibagi menjadi dua jenis, yaitu;
1
2

Ibnu Sabil Majazi, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh
yang bermula dari daerah zakat.
Ibnu Sabil Hakiki, yaitu musafir yang melewati daerah harta
zakat di tengah-tengah perjalanan.
Ibnu Sabil Majazi atau Hakiki diberi zakat apabila ia
membutuhkannya sekira ia kekurangan bekal yang dapat
membiayainya untuk sampai di tempat tujuan atau untuk sampai
di tempat hartanya berada. Oleh karena itu, musafir yang tidak
memiliki harta sama sekali diberi jatah zakat.

وﻛﺬا ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺎل ﰲ ﻏﲑ اﻟﺒﻠﺪ اﳌﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺸﺮط أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﺳﻔﺮﻩ ﻣﻌﺼﻴﺔ
Begitu juga diberi zakat adalah musafir yang memiliki harta
yang berada di daerah yang bukan menjadi tujuan kepergiannya,
dengan syarat kepergiannya bukan dalam hal maksiat.
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ﻗﺎل ﰲ اﳌﺼﺒﺎح وﻗﻴﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻟﺘﻠﺒﺴﻪ ﺑﻪ أي ﺑﺎﻟﺴﺒﻴﻞ واﻟﻄﺮﻳﻖ ﻗﺎﻟﻮا واﳌﺮاد
ﺑﺎﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﰲ اﻵﻳﺔ ﻣﻦ اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻪ اﻧﺘﻬﻰ
Di dalam kitab Misbah disebutkan bahwa musafir disebut
dengan Ibnu Sabil karena yang namanya musafir itu menetapi jalan
(sabil dan thoriq). Para ulama berkata, “Yang dimaksud dengan Ibnu
Sabil dalam ayat al-Quran yang menjelaskan tentang mustahikmustahik zakat adalah orang yang jauh atau terpisah dari hartanya.”
2. Syarat-syarat Mustahik Zakat

)ﺧﺎﲤﺔ( وﺷﺮط آﺧﺬ اﻟﺰﻛﺎة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺣﺮﻳﺔ وإﺳﻼم وأن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﺎﴰﻴﺎً وﻻ
ﻣﻄﻠﺒﻴﺎً ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ إن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﺪﻗﺔ أوﺳﺎخ اﻟﻨﺎس وإ ﺎ ﻻ ﲢﻞ ﶈﻤﺪ وﻻ
ﻵل ﳏﻤﺪ ووﺿﻊ اﳊﺴﻦ ﰲ ﻓﻴﻪ ﲤﺮة أي ﻣﻦ ﲤﺮ اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻓﻨﺰﻋﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠّﻢ ﺑﻠﻌﺎﺑﻪ وﻗﺎل ﻛﺦ ﻛﺦ إﻧﺎ آل ﳏﻤﺪ ﻻ ﲢﻞ ﻟﻨﺎ اﻟﺼﺪﻗﺎت
[KHOTIMAH]
Disyaratkan bagi orang yang mengambil atau menerima
zakat adalah merdeka, Islam, dan bukan termasuk keturunan Hasyim
dan Muthollib, karena sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, “Sesungguhnya zakat-zakat ini adalah kotoran-kotoran
manusia dan tidak halal bagi Muhammad dan keluarga Muhammad,”
dan karena berdasarkan perbuatan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, “Ketika Hasan meletakkan sebutir kurma dari harta zakat ke
dalam mulutnya, Rasulullah mengambil kurma itu dengan air
ludahnya dan berkata, ‘Kikh! Kikh! Sesungguhnya kami adalah
keluarga Muhammad yang tidak halal bagi kami menerima harta
zakat.’”

وﻣﻌﲎ أوﺳﺎخ اﻟﻨﺎس أن ﺑﻘﺎءﻫﺎ ﰲ اﻷﻣﻮال ﻳﺪﻧﺴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻧﺲ اﻟﺜﻮب اﻟﻮﺳﺦ وﻗﻮﻟﻪ ﻛﺦ
ﻛﺦ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺼﺒﺎن ﻧﻘﻼً ﻋﻦ اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻫﻮ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻜﺎف وﺗﺸﺪﻳﺪ اﳋﺎء ﺳﺎﻛﻨﺔ
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وﻣﻜﺴﻮرة وﻋﻦ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﺟﻮاز ﲣﻔﻴﻒ اﳋﺎء وﺟﻮاز ﺗﻨﻮﻳﻨﻬﺎ وﺟﻮاز ﻓﺘﺢ اﻟﻜﺎف وﻫﻲ اﺳﻢ
ﺻﻮت وﺿﻊ ﻟﺰﺟﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻋﻦ ﺗﻨﺎول ﺷﻲء
Pengertian zakat sebagai kotoran manusia adalah apabila
zakat tidak ditunaikan dari harta seseorang maka harta tersebut
menjadi terkotori sebagaimana baju terkotori oleh kotoran (noda).
Sabda Rasulullah, ‘ ’ﻛﺦ ﻛﺦseperti yang dikatakan oleh Syeh
Shoban dengan mengutip dari Ibnu Qosim adalah dengan dibaca
kasroh pada huruf /ك/ dan tasydid pada huruf /خ/ yang dapat dibaca
sukun dan kasroh.
Dikutip dari kitab al-Qomus bahwa diperbolehkan tidak
memberi tasydid pada huruf /خ/ dan diperbolehkan mentanwinnya
dan diperbolehkan menfathah huruf /ك/. Lafadz ‘ ’ﻛﺦ ﻛﺦadalah isim
shout atau kata benda suara yang mengandung arti mencegah anak
kecil menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu.

وﻧﻘﻞ ﻋﻦ اﻻﺻﻄﺨﺮي اﻟﻘﻮل ﲜﻮاز ﺻﺮف اﻟﺰﻛﺎة إﱃ ﺑﲏ ﻫﺎﺷﻢ وﺑﲏ اﳌﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﻌﻬﻢ
ﻣﻦ ﲬﺲ اﳋﻤﺲ ﻗﺎل اﻟﺒﻴﺠﻮري وﻻ ﺑﺄس ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ اﻻﺻﻄﺨﺮي ﰲ ﻗﻮﻟﻪ اﻵن ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﻬﻢ
وﻛﺎن اﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ اﻟﻔﻀﺎﱄ رﲪﻪ اﷲ ﳝﻴﻞ إﱃ ذﻟﻚ ﳏﺒﺔ ﻓﻴﻬﻢ ﻧﻔﻌﻨﺎ اﷲ ﻢ
Dikutip dari Syeh Isthokhori sebuah pendapat yang
mengatakan diperbolehkannya membagikan zakat kepada keturunan
Hasyim dan Muthollib ketika mereka enggan menerima 1/5 hak
mereka dari Baitul Maal. Syeh Bajuri berkata, “Tidak apa-apa
bertaklid atau mengikuti pendapat Isthokhori untuk saat ini, karena
mereka para keturunan Hasyim dan Muthollib membutuhkan zakat.”
Syeh Muhammad al-Fadholi cenderung pada pendapat Isthokhori ini
karena kecintaannya kepada mereka. Semoga Allah memberikan
manfaat kepada kita melalui perantara mereka, yaitu para keturunan
Hasyim dan Mutholib.
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D. Puasa Ramadhan

)و( راﺑﻌﻬﺎ )ﺻﻮم رﻣﻀﺎن( وﻓﺮض ﰲ ﺷﻌﺒﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳍﺠﺮة ﻓﺼﺎم ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﺗﺴﻊ رﻣﻀﺎﻧﺎت واﺣﺪاً ﻛﺎﻣﻼً وﲦﺎﻧﻴﺔ ﻧﻮاﻗﺺ
[Dan] rukun Islam yang keempat adalah [puasa
Ramadhan.] Puasa Ramadhan diwajibkan atau difardhukan pada
bulan Sya’ban tahun 2 Hijriah. Setelah mendapat perintah kewajiban,
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama berpuasa sebanyak 9
(sembilan) kali bulan Ramadhan. 1 (satu) bulan dari mereka, beliau
berpuasa penuh dan 8 bulan sisanya beliau tidak berpuasa penuh.

)ﺗﻨﺒﻴﻪ( اﻋﻠﻢ أن رﻣﻀﺎن ﻏﲑ ﻣﻨﺼﺮف ﻟﻠﻌﻠﻤﻴﺔ إﻻ إن ﻛﺎن اﳌﺮاد ﺑﻪ ﻛﻞ رﻣﻀﺎن ﻣﻦ ﻏﲑ
ﺗﻌﻴﲔ وإذا أرﻳﺪ ﺑﻪ ذﻟﻚ ﺻﺮف ﻷﻧﻪ ﻧﻜﺮة وﺑﻘﺎء اﻷﻟﻒ واﻟﻨﻮن اﻟﺰاﺋﺪﺗﲔ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻌﻪ
ﻣﻦ اﻟﺼﺮف ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي
[TANBIH]
Ketahuilah! Sesungguhnya lafadz ‘ ’رﻣﻀﺎنadalah isim ghoiru
munshorif karena ilat sifat alamiah, kecuali apabila yang diinginkan
dengan lafadz ‘ ’رﻣﻀﺎنadalah setiap bulan Ramadhan tanpa
menentukannya pada Ramadhan tertentu, maka ketika demikian, ia
adalah isim munshorif atau dapat menerima tanwin karena berupa
isim nakiroh. Sedangkan tetapnya huruf alif dan nun tambahan tidak
melatar belakangi lafadz ‘ ’رﻣﻀﺎنuntuk tercegah dari tanwin, seperti
yang dikatakan oleh as-Syarqowi.

:وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺮﻳﺮي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﺑﻨﺖ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﲝﺮ اﻟﺮﺟﺰ
وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻼﻧﺎ ** ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻓﺎﺋﻪ أﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺗﻘﻮل ﻣﺮوان أﺗﻰ ﻛﺮﻣﺎﻧﺎ ** ورﲪﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻤﺎﻧﺎ
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ﻓﻬﺬﻩ إن ﻋﺮﱢﻓﺖ ﱂ ﺗﻨﺼﺮف ** وﻣﺎ أﺗﻰ ﻣﻨﻜﺮاً ﻣﻨﻬﺎ ﺻﺮف
Syeh Abu al-Qosim berkata dalam kitabnya Bintu al-Lailah
dengan bahar Rojaz;
Begitu juga lafadz yang mengikuti wazan ‘ ’ﻓَـ ْﻌ َﻼ َنdengan huruf faa
/ف/ yang berbeda-beda.
Kamu mengatakan ‘ ’ﻣَﺮْوَا ُن أَﺗَﻰ ﻛ ِْﺮﻣَﺎ َنdan ‘’رﲪﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻋُﺜْﻤَﺎﻧَﺎ.
Lafadz yang mengikuti wazan ini apabila dimakrifatkan atau
dikhususkan cakupan maksudnya maka tidak dapat menerima tanwin
dan apabila dinakirohkan maka dapat menerima tanwin.

ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﻔﺎﻛﻬﻲ أي وﻣﻦ ﻏﲑ اﳌﻨﺼﺮف اﻟﻌﻠﻢ اﳌﺰﻳﺪ ﰲ آﺧﺮﻩ أﻟﻒ وﻧﻮن اﳉﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ
وزن ﻓﻌﻼن ﻣﺜﻠﺚ اﻟﻔﺎء ﻛﻤﺮ وان وﻛﺮﻣﺎن وﻋﺜﻤﺎن ﻓﻬﺬﻩ إن ﻗﺼﺪ ﺎ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﱂ
 وإن ﻗﺼﺪ ﺎ اﻟﺘﻨﻜﲑ ﺻﺮﻓﺖ ﻟﺰوال اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺗﻘﻮل،ﺗﻨﺼﺮف ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﻠﺘﲔ ﻛﻤﺮرت ﲟﺮوان
رب ﻣﺮوان ﻟﻘﻴﺘﻪ ﺑﺎﳉﺮ واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ
Abdullah al-Fakihi berkata, “Maksudnya termasuk isim ghoiru
munshorif adalah isim alam yang ditambahi dengan huruf alif /ا/ dan
nun /ن/ di akhirnya yang berwazan ‘ ’ﻓ ْﻌ َﻼنdengan dibaca tiga bentuk
harokat (dhommah, kasroh, fathah) pada huruf faa, seperti lafadz,
‘’ﻣ َْﺮوان, ‘’ﻛِﺮْﻣﺎن, dan ‘’ﻋُﺜْﻤﺎن. Lafadz-lafadz ini apabila dimaksudkan pada
arti yang makrifat karena sifat alamiah maka tidak dapat menerima
tanwin karena adanya dua ilat, seperti contoh; ‘ت ﲟَِْﺮَوا َن
ُ ’ َﻣَﺮْر. Dan apabila
dimaksudkan pada arti nakiroh maka dapat menerima tanwin karena
hilangnya ilat alamiah, seperti dalam kalam; ُب ﻣﺮوا ٍن ﻟﻘﻴﺘﻪ
رﱠ

ﻗﺎل ﻋﺜﻤﺎن ﰲ ﲢﻔﺔ اﳊﺒﻴﺐ وإﳕﺎ ﲰﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺬا اﻻﺳﻢ ﻷﻧﻪ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺾ
وﻫﻮ اﻹﺣﺮاق ﻟﺮﻣﺾ اﻟﺬﻧﻮب ﻓﻴﻪ أي إﺣﺮاﻗﻬﺎ ﻗﺎل أﲪﺪ اﳌﻘﺮي ﰲ اﳌﺼﺒﺎح ورﻣﻀﺎن اﺳﻢ
اﻟﺸﻬﺮ ﻗﻴﻞ ﲰﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻷن وﺿﻌﻪ واﻓﻖ اﻟﺮﻣﺾ وﻫﻮ ﺷﺪة اﳊﺮ وﲨﻌﻪ رﻣﻀﺎﻧﺎت وأرﻣﻀﺎء
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Usman berkata dalam kitab Tuhfatu al-Khabib, “Bulan ini
disebut dengan bulan Ramadhan karena kata  َرَﻣﻀَﺎنdiambil dari kata
 اﻟَﺮﻣَﺾyang berarti membakar karena bulan Ramadhan adalah
membakar dosa-dosa. Ahmad Muqri berkata dalam al-Misbah, “رﻣﻀﺎن
adalah nama bulan. Bulan tersebut disebut dengan nama  رﻣﻀﺎنkarena
asal artinya sesuai dengan  اﻟﺮﻣﺾyang berarti sangat panas. Bentuk
Jamak dari ‘ ’رﻣﻀﺎنadalah ‘ ’ َرَﻣﻀَﺎﻧَﺎتdan ‘’أ َْرِﻣﻀَﺎء.

) ﺗﺒﺼﺮة (ﻗﺎل أﲪﺪ اﻟﻔﺸﲏ وﻗﺪ ﻗﻴﻞ اﻟﺼﻮم ﻋﻤﻮم وﺧﺼﻮص وﺧﺼﻮص اﳋﺼﻮص
ﻓﺎﻟﻌﻤﻮم ﻛﻒ اﻟﺒﻄﻦ واﻟﻔﺮج ﻋﻦ ﻗﺼﺪ اﻟﺸﻬﻮة واﳋﺼﻮص ﻫﻮ ﻛﻒ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ
واﻟﻠﺴﺎن واﻟﻴﺪ واﻟﺮﺟﻞ وﺳﺎﺋﺮ اﳉﻮارح ﻋﻦ اﻵﺛﺎم وﺧﺼﻮص اﳋﺼﻮص ﺻﺮف اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻦ
اﳍﻤﻢ اﻟﺪﻧﻴﺔ وﻛﻔﻪ ﻋﻤﺎ ﺳﻮى اﷲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ
[TABSHIROH]
Ahmad al-Fasyani berkata, “Sesungguhnya ada yang
mengatakan bahwa pengertian puasa mengandung pengertian yang
umum, khusus, dan khususnya khusus. Pengertian puasa secara
umum adalah mencegah perut dan farji dari mengikuti keinginan
syahwat. Pengertian puasa secara khusus adalah mencegah
pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan anggota tubuh
lainnya dari dosa-dosa. Pengertian puasa secara khususnya khusus
adalah memalingkan hati dari keinginan-keinginan hina dan
menjauhkannya dari segala sesuatu selain Allah.
E. Haji

)و( ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ )ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ( أي ﻗﺼﺪﻩ ﻟﻠﺤﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة )ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ( وﻫﻮ
ًﻣﻦ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﺑﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﱯ إﻻ وﺣﺞ ﺧﻼﻓﺎً ﳌﻦ اﺳﺘﺜﲎ ﻫﻮداً وﺻﺎﳊﺎ
[Dan] rukun Islam yang kelima adalah [haji ke Baitullah,]
maksudnya, menuju ke Baitullah karena untuk menunaikan haji atau
umrah [bagi orang yang mampu.]
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Haji termasuk salah satu syariat terdahulu, bahkan tidak ada
seorang nabi pun kecuali ia pasti pernah melakukan ibadah haji.
Berbeda dengan pendapat ulama yang mengecualikan Nabi Hud dan
Nabi Sholih.

وروي أن آدم ﺣﺞ أرﺑﻌﲔ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﳍﻨﺪ ﻣﺎﺷﻴﺎً وﻋﻴﺴﻰ ﳛﺘﻤﻞ أﻧﻪ ﺣﺞ ﻗﺒﻞ رﻓﻌﻪ إﱃ
اﻟﺴﻤﺎء أو أﻧﻪ ﳛﺞ ﺣﲔ ﻳﻨﺰل اﻷرض وﰲ اﳋﱪ ﻣﻦ ﻗﻀﻰ ﻧﺴﻜﻪ وﺳﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻳﺪﻩ
وﻟﺴﺎﻧﻪ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ وإﻧﻔﺎق اﻟﺪرﻫﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﻳﻌﺪل أﻟﻒ
أﻟﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻮاﻩ رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي
Diriwayatkan bahwa Nabi Adam ‘alaihi as-salaam
melakukan haji selama 40 tahun berjalan dari India. Begitu juga,
Nabi Isa ‘alaihi as-salaam telah melakukan haji sebelum ia diangkat
ke langit atau akan melakukan haji ketika ia turun ke bumi.
Di dalam hadis disebutkan, “Barang siapa melaksanakan
ibadah-ibadah haji dan orang-orang selamat dari (kejahatan)
tangannya dan lisannya maka diampuni darinya dosa-dosa yang telah
lalu dan yang mendatang. Meninfakkan satu dirham untuk
melaksanakan ibadah haji adalah sama dengan meninfakkan satu juta
dirham untuk ibadah lainnya.” (HR. Turmudzi)

وورد ﰲ اﳋﱪ أن اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺮام ﳛﺠﻪ ﻛﻞ ﻋﺎم ﺳﺒﻌﻮن أﻟﻔﺎً ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﺈذا ﻧﻘﺼﻮا ﻋﻦ ذﻟﻚ
أﲤﻬﻢ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ وإذا زادوا ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻳﻔﻌﻞ اﷲ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ وأن اﻟﺒﻴﺖ اﳌﻌﻤﻮر
ﰲ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﲢﺞ إﻟﻴﻪ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻛﻤﺎ ﲢﺞ اﻟﺒﺸﺮ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ اﳊﺮام
Disebutkan dalam hadis, “Sesungguhnya setiap tahun,
70.000 manusia berhaji ke Bait al-Haram. Ketika mereka kurang dari
70.000 maka Allah akan melengkapinya dengan para malaikat. Dan
ketika mereka lebih dari 70.000 maka Allah akan berbuat sesuai
kehendak-Nya. Dan sesungguhnya Bait al-Makmur yang berada di
langit keempat dijadikan tempat haji bagi para malaikat sebagaimana
manusia berhaji ke Bait al-Haram.”
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)ﻧﻜﺘﺔ( ﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﻨﻜﺪر أﻧﻪ ﺣﺞ ﺛﻼﺛﺎً وﺛﻼﺛﲔ ﺣﺠﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن آﺧﺮ ﺣﺠﺔ
ﺣﺠﻬﺎ ﻗﺎل وﻫﻮ ﺑﻌﺮﻓﺎت اﻟﻠﻬﻢ إﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ أﱐ وﻗﻔﺖ ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻲ ﻫﺬا ﺛﻼﺛﺎً وﺛﻼﺛﲔ وﻗﻔﺔ
ﻓﻮاﺣﺪة ﻋﻦ ﻓﺮﺿﻲ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ أﰊ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻦ أﻣﻲ وأﺷﻬﺪك ﻳﺎ رب أﱐ ﻗﺪ وﻫﺒﺖ
اﻟﺜﻼﺛﲔ ﳌﻦ وﻗﻒ ﻣﻮﻗﻔﻲ ﻫﺬا وﱂ ﺗﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻤﺎ دﻓﻊ أي رﺣﻞ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺎت ﻧﻮدي ﻳﺎ اﺑﻦ
اﳌﻨﻜﺪر أﺗﺘﻜﺮم ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻟﻜﺮم واﳉﻮد وﻋﺰﰐ وﺟﻼﱄ ﻗﺪ ﻏﻔﺮت ﳌﻦ ﻳﻘﻒ ﰲ ﻋﺮﻓﺎت
ﻗﺒﻞ أن أﺧﻠﻖ ﻋﺮﻓﺎت ﺑﺄﻟﻒ ﻋﺎم
[NUKTAH]
Diceritakan dari Muhammad bin Munkadir bahwa ia telah
melakukan haji sebanyak 33 kali. Ketika ia melakukan hajinya yang
terakhir, ia berkata di Arofah. “Ya Allah! Sesungguhnya Engkau
mengetahui bahwa aku telah berdiri disini sebanyak 33 kali. Haji
pertama adalah untuk kewajibanku. Haji kedua adalah untuk ayahku.
Haji ketiga adalah untuk ibuku. Dan aku bersaksi kepada-Mu. Ya
Tuhanku! bahwa yang 30 haji sisanya aku hadiahkan kepada orang
yang berdiri di tempatku ini yang tidak Engkau terima ibadah
hajinya.” Setelah itu, ketika ia pergi dari Arofah, tiba-tiba ada seruan,
“Hai Ibnu Munkadir! Apakah kamu berusaha lebih mulia dibanding
Dzat yang menciptakan kemuliaan dan anugerah. Demi kemuliaanKu dan keagungan-Ku! Sesungguhnya Aku telah mengampuni
orang-orang yang berdiri di Arofah jauh-jauh 1000 tahun sebelum
Aku menciptakan Arofah.’”

)ﺗﻮﺿﻴﺢ( ﻗﻮﻟﻪ ﺣﺞ ﺑﻔﺘﺢ اﳊﺎء وﻛﺴﺮﻫﺎ وﻫﻮ ﻣﺼﺪر ﻣﻀﺎف ﳌﻔﻌﻮﻟﻪ وﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﻪ وﻫﻮ اﺳﻢ
ﻣﻮﺻﻮل ﻣﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﻮن ﰲ ﳏﻞ رﻓﻊ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ وأن ﳛﺞ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﺴﺘﻄﻴﻊ وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ
ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي رواﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎن وﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﺑﲏ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﲬﺲ
إﱃ أن ﻗﺎل وﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻋﻠﻲ اﻷﴰﻮﱐ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻠﻘﺐ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺴﺎﻟﻚ وأﻣﺎ
:ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ )آل ﻋﻤﺮان
( ﻓﻼ ﻳﺘﻌﲔ ﻣﻦ ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺑﻞ ﳛﺘﻤﻞ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺪل ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺣﺬف٧٩
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 وأن ﻳﻜﻮن ﻣﺒﺘﺪأ ﺧﱪﻩ ﳏﺬوف أي ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﳛﺞ أو،راﺑﻄﻪ ﻟﻔﻬﻤﻪ أي ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻨﻬﻢ
ﺷﺮﻃﻴﺔ ﺟﻮا ﺎ ﳏﺬوف أي ﻓﻠﻴﺤﺞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎن ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ
[TAUDIH]
Perkataan Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi, ‘ ’ﺣﺞadalah
dengan difathah dan dikasroh huruf khaa /ح/, yaitu bentuk masdar
yang diidhofahkan pada maf’ulnya. Lafadz ‘ ’ َﻣ ْﻦadalah faa’ilnya yang
menjadi isim maushul yang dimabnikan sukun pada mahal rofak.
Taqdir atau perkiraannya adalah ‘’وأن ﳛﺞ اﻟﺒﻴﺖ اﳌﺴﺘﻄﻴﻊ. Begitu juga
susunan lafadz yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Bukhori dan Muslim, yaitu sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, ‘ ’ﺑﲏ اﻹﺳﻼم ﻋﻠﻰ ﲬﺲsampai ‘’وﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ, seperti yang dikatakan
oleh Ali Asymuni dalam kitabnya yang diberi judul dengan Manhaj
as-Saalik. Adapun lafadz, ‘ ’ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖdalam Firman Allah;
وﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﺣﺞ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ
maka lafadz ‘ ’ﻣﻦtidak harus menjadi faa’il, tetapi memungkinkan
menjadi badal dari lafadz ‘ ’اﻟﻨﺎسyang merupakan badal min kul yang
roobith (dhomir)-nya dibuang karena dianggap mafhum. Taqdirnya
adalah ‘ ’ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎع ﻣﻨﻬﻢdan memungkinkan menjadi mubtadak yang
khobarnya dibuang. Taqdirnya adalah ‘’ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﳛﺞ, atau
memungkinkan menjadi ‘ ’ﻣﻦsyartiah yang jawabnya dibuang.
Taqdirnya adalah ‘’ﻓﻠﻴﺤﺞ, seperti yang dikatakan oleh Shoban dalam
Khasyiahnya.

وﻗﻮﻟﻪ إﻟﻴﻪ ﻋﺎﺋﺪ إﱃ اﻟﺒﻴﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎع وﺳﺒﻴﻼً إﻣﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻻﺳﺘﻄﺎع أو ﲤﻴﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ اﺳﺘﺤﺴﻨﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﻘﺎﻋﻲ وﻋﻤﺮ اﳉﱪﰐ أي ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ
Perkataannya Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi ‘’إﻟﻴﻪ
adalah ‘a-id (dhomir) yang kembali atau merujuk pada lafadz ‘’اﻟﺒﻴﺖ,
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yang berta’alluq atau berhubungan dengan lafadz ‘’اﺳﺘﻄﺎع. Sedangkan
lafadz ‘ ’ﺳﺒﻴﻼbisa menjadi maf’ul bihi bagi lafadz ‘ ’اﺳﺘﻄﺎعatau tamyiz
menurut pertimbangan Syaikhuna Umar al-Baqoi dan Umar alJabroti. Taqdirnya adalah kalimah ‘’ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ.
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BAGIAN KETIGA
RUKUN-RUKUN IMAN
Pendahuluan

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن ﲨﻴﻊ ﻣﺎ وﺟﺐ ﺑﻪ اﻹﳝﺎن واﻟﱪاﻫﲔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﳝﺎن
Fasal ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang wajib diimani dan
dalil-dalil yang menunjukkan hakikat keimanan.

)أرﻛﺎن اﻹﳝﺎن ﺳﺘﺔ( ﻓﺈﺿﺎﻓﺔ اﻷرﻛﺎن ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻼم إﱃ اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﺴﺮﻫﺎ أي
 واﻟﱪاﻫﲔ اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﳝﺎن ﺳﺘﺔ ﻷن اﻹﳝﺎن اﻟﺬي ﻫﻮ،ﲨﻴﻊ ﻣﺎ وﺟﺐ اﻹﳝﺎن ﺑﻪ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ اﻟﻘﻠﱯ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻌﲎ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺬﻟﻚ
[Rukun-rukun Iman ada 6/enam.] Mengidhofahkan lafadz
‘’أرﻛَﺎن
ْ pada lafadz ‘ ’اﻹِﳝَْﺎنmerupakan pengidhofahan muta’allaq (makna
yang dihubungi) pada muta’alliq (makna yang berhubungan dengan).
Maksudnya adalah semua perkara yang wajib diimani dan dalil-dalil
yang menunjukkan hakikat keimanan ada 6 (enam), karena iman
yang berarti membenarkan dengan hati memiliki hubungan dengan
makna yang mana iman tersebut berpedoman pada makna semua
perkara itu dan dalil-dalil itu.
Pengertian Iman

ﻓﺎﻹﳝﺎن ﻟﻐﺔ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﲟﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﱯ أو ﺑﻐﲑﻩ وﺷﺮﻋﺎً اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﲜﻤﻴﻊ
ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﳑﺎ ﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎً وﻣﻌﲎ
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻫﻮ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺠﺰم ﺳﻮاء ﻛﺎن اﳉﺰم ﻋﻦ دﻟﻴﻞ وﻳﺴﻤﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ أو
رﺿﻴﺖ ﲟﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ: ﻋﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪ وﻣﻌﲎ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﻔﺲ أن ﺗﻘﻮل ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻔﺲ أي اﻟﻘﻠﺐ
اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
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Iman menurut bahasa berarti membenarkan secara mutlak,
baik membenarkan berita yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad
atau membenarkan selainnya. Sedangkan menurut istilah syara’,
pengertian iman adalah membenarkan semua yang dibawa oleh
Rasulullah Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallama, yaitu semua
perkara yang diketahui secara dhorurot atau pasti dari agama.9
Maksud membenarkan disini adalah omongan hati yang
mengarah pada kemantapan, baik kemantapan itu dihasilkan dari
dalil, yang disebut dengan ma’rifat (mengetahui), atau dihasilkan
dari tanpa dalil, yang disebut taqlid (mengikuti).
Maksud omongan hati adalah sekiranya hatimu berkata,
“Aku meridhoi semua perkara agama yang dibawa oleh Rasulullah
Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallama.”
Tingkatan-tingkatan Keimanan

)ﻏﺮة( ﻣﺮاﺗﺐ اﻹﳝﺎن ﲬﺴﺔ أوﳍﺎ إﳝﺎن ﺗﻘﻠﻴﺪ وﻫﻮ اﳉﺰم ﺑﻘﻮل اﻟﻐﲑ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﻌﺮف
دﻟﻴﻼً وﻫﻮ ﻳﺼﺢ إﳝﺎﻧﻪ ﻣﻊ اﻟﻌﺼﻴﺎن ﺑﱰﻛﻪ اﻟﻨﻈﺮ أي اﻻﺳﺘﺪﻻل إن ﻛﺎن ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻟﻴﻞ
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ إﳝﺎن ﻋﻠﻢ وﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ ﺑﺄدﻟﺘﻬﺎ وﻫﺬا ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻴﻘﲔ وﻛﻼ اﻟﻘﺴﻤﲔ
ﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﳏﺠﻮب ﻋﻦ ذات اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ إﳝﺎن ﻋﻴﺎن وﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﷲ ﲟﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻼ
ﻳﻐﻴﺐ رﺑﻪ ﻋﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻃﺮﻓﺔ ﻋﲔ ﺑﻞ ﻫﻴﺒﺘﻪ داﺋﻤﺎً ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮاﻩ وﻫﻮ ﻣﻘﺎم اﳌﺮاﻗﺒﺔ
وﻳﺴﻤﻰ ﻋﲔ اﻟﻴﻘﲔ راﺑﻌﻬﺎ إﳝﺎن ﺣﻖ وﻫﻮ رؤﻳﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻘﻠﺒﻪ وﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﳍﻢ اﻟﻌﺎرف
ﻳﺮى رﺑﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء وﻫﻮ ﻣﻘﺎم اﳌﺸﺎﻫﺪة وﻳﺴﻤﻰ ﺣﻖ اﻟﻴﻘﲔ وﺻﺎﺣﺒﻪ ﳏﺠﻮب ﻋﻦ
اﳊﻮادث وﺧﺎﻣﺴﻬﺎ إﳝﺎن ﺣﻘﻴﻘﺔ وﻫﻮ اﻟﻔﻨﺎء ﺑﺎﷲ واﻟﺴﻜﺮ ﲝﺒﻪ ﻓﻼ ﻳﺸﻬﺪ إﻻ إﻳﺎﻩ ﻛﻤﻦ
ًﻏﺮق ﰲ ﲝﺮ وﱂ ﻳﺮ ﻟﻪ ﺳﺎﺣﻼ

9

Pengertian perkara agama yang diketahui secara dhorurot adalah
sekiranya perkara agama tersebut diketahui oleh orang awam atau orang
khusus.
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[GHURROH] Tingkatan-tingkatan keimanan ada 5 (lima),
yaitu;
1

2

Iman Taqlid, yaitu mantap dengan ucapan orang lain tanpa
mengetahui dalil. Orang yang memiliki tingkatan keimanan ini
dihukumi sah keimanannya tetapi berdosa karena ia
meninggalkan mencari dalil apabila ia mampu untuk
menemukannya.
Iman ‘Ilmi, yaitu mengetahui akidah-akidah beserta dalildalilnya. Tingkatan keimanan ini disebut ilmu yaqin.

Masing-masing orang yang memiliki keimanan tingkat [1] dan
[2] termasuk orang yang terhalang jauh dari Dzat Allah Ta’aala.
3

4

5

Iman ‘Iyaan, yaitu mengetahui Allah dengan pengawasan hati.
Oleh karena itu, Allah tidak hilang dari hati sekedip mata pun
karena rasa takut kepada-Nya selalu ada di hati, sehingga seolaholah orang yang memiliki tingkatan keimanan ini melihat-Nya di
maqom muroqobah (derajat pengawasan hati). Tingkat keimanan
ini disebut dengan Ainul Yaqin.
Iman Haq, yaitu melihat Allah dengan hati. Tingkatan keimanan
ini adalah pengertian dari perkataan ulama, “Orang yang
makrifat Allah dapat melihat-Nya dalam segala sesuatu.”
Tingkat keimanan ini berada di maqom musyahadah dan disebut
dengan haq al-yaqiin. Orang yang memiliki tingkatan keimanan
ini adalah orang yang terhalang jauh dari selain Allah.
Iman Hakikat, yaitu sirna bersama Allah dan mabuk karena cinta
kepada-Nya. Oleh karena itu, orang yang memiliki tingkatan
keimanan ini hanya melihat Allah seperti orang yang tenggelam
di dalam lautan dan tidak melihat adanya tepi pantai sama sekali.

 وأﻣﺎ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﺮ ﻓﻌﻠﻮم رﺑﺎﻧﻴﺔ ﳜﺺ ﺎ،واﻟﻮاﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ أﺣﺪ اﻟﻘﺴﻤﲔ اﻷوﻟﲔ
ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدﻩ
Tingkatan keimanan yang wajib dicapai seseorang adalah
tingkatan nomer [1] dan [2]. Sedangkan tingkatan keimanan nomer
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[3], [4], dan [5] merupakan tingkatan-tingkatan keimanan yang
dikhususkan oleh Allah untuk para hamba-Nya yang Dia kehendaki.
A. Iman Kepada Allah

أﺣﺪﻫﺎ )أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ( ﺑﺄن ﺗﻌﺘﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺪﱘ ﺑﺎق ﳐﺎﻟﻒ
ﻟﻠﺤﻮادث ﻣﺴﺘﻐﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﻲء واﺣﺪ ﻗﺎدر ﻣﺮﻳﺪ ﻋﺎﱂ ﲰﻴﻊ ﺑﺼﲑ ﻣﺘﻜﻠﻢ وﻋﻠﻰ اﻹﲨﺎل
أن ﷲ ﻛﻤﺎﻻت ﻻ ﺗﺘﻨﺎﻫﻰ
Rukun iman yang pertama adalah bahwa [kamu beriman
kepada Allah] sekiranya kamu meyakini secara tafsil (rinci) bahwa
sesungguhnya Allah itu Yang Maha Ada (maujud), Dahulu (qodim),
Kekal (baqi), Berbeda dengan makhluk (mukholif lil hawadis), Tidak
membutuhkan siapa dan apapun (mustaghnin ‘an kulli syaik), Esa
(wahid), Kuasa (qodir), Berkehendak (murid), Mengetahui (‘alim),
Mendengar (samik), Melihat (bashir), Berfirman (mutakallim), dan
kamu meyakini secara ijmal (global) bahwa sesungguhnya Allah
memiliki kesempurnaan yang tiada batas.

واﻋﻠﻢ أن اﳌﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﶈﻞ واﳌﺨﺼﺺ وﻋﺪﻣﻪ أرﺑﻌﺔ اﻷول ﻣﺎ ﻻ
ﻳﻔﺘﻘﺮ ﳍﻤﺎ ﻣﻌﺎً وﻫﻮ ذات اﷲ اﻟﺜﺎﱐ ﻋﻜﺴﻪ وﻫﻮ ﺻﻔﺎت اﳊﻮادث اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎ ﻳﻘﻮم ﲟﺤﻞ
دون اﳌﺨﺼﺺ وﻫﻮ ﺻﻔﺔ اﻟﺒﺎري أي اﻟﺬي ﳜﻠﻖ اﳋﻠﻖ وﻳﻈﻬﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺪم اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻜﺴﻪ
وﻫﻮ ذات اﳌﺨﻠﻮﻗﲔ
Ketahuilah! Sesungguhnya segala sesuatu yang wujud dilihat
dari sisi butuh atau tidak butuhnya pada tempat (mahal) dan yang
mewujudkan (mukhossis) dibagi menjadi 4 (empat), yaitu;
1
2

Sesuatu yang tidak membutuhkan mahal dan juga mukhossis,
yaitu Dzat Allah.
Sesuatu yang membutuhkan mahal dan juga mukhossis, yaitu
sifat-sifat makhluk.
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3

4

Sesuatu yang menempati mahal tanpa adanya mukhossis, yaitu
sifat10 Allah al-Bari, yaitu Allah Yang menciptakan makhluk dan
mewujudkan mereka dari keadaan tidak ada menjadi ada.
Sesuatu yang membutuhkan mukhossis, bukan mahal, yaitu dzat
makhluk.

)ﻓﺎﺋﺪة( ﻣﻦ ﺗﺮك أرﺑﻊ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻤﻞ إﳝﺎﻧﻪ أﻳﻦ وﻛﻴﻒ وﻣﱴ وﻛﻢ ﻓﺈن ﻗﺎل ﻟﻚ ﻗﺎﺋﻞ أﻳﻦ
اﷲ؟ ﻓﺠﻮاﺑﻪ ﻟﻴﺲ ﰲ ﻣﻜﺎن وﻻ ﳝﺮ ﻋﻠﻴﻪ زﻣﺎن وإن ﻗﺎل ﻟﻚ ﻛﻴﻒ اﷲ؟ ﻓﻘﻞ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ
ﺷﻲء وإن ﻗﺎل ﻟﻚ ﻣﱴ اﷲ؟ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ أول ﺑﻼ اﺑﺘﺪاء وآﺧﺮ ﺑﻼ اﻧﺘﻬﺎء وإن ﻗﺎل ﻟﻚ ﻗﺎﺋﻞ
ﻛﻢ اﷲ؟ ﻓﻘﻞ ﻟﻪ واﺣﺪ ﻻ ﻣﻦ ﻗﻠﺔ ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ أﺣﺪ
[FAEDAH]
Barang siapa meninggalkan 4 (empat) kata ini maka imannya
telah sempurna, yaitu dimana, bagaimana, kapan, dan berapa.
Apabila ada orang bertanya kepadamu, “Dimana Allah?” maka
jawabnya adalah “Allah tidak bertempat dan tidak mengalami
perjalanan waktu.” Apabila ada orang bertanya kepadamu,
“Bagaimana Allah?” maka jawabnya adalah “Allah tidak sama
dengan sesuatu apapun.” Apabila orang kepadamu, “Kapan Allah itu
ada?” maka jawabnya adalah “Allah ada tanpa permulaan dan tidak
akan pernah berakhir.” Apabila ada orang bertanya kepadamu,
“Berapakah Allah itu?” maka jawabnya adalah “Allah adalah Satu
yang bukan dari hal sedikit. Katakanlah (Hai Muhammad)! Dialah
Allah Yang Maha Satu.11

10

Sifat Allah membutuhkan mahal atau tempat karena sifat tidak
dapat berdiri sendiri kecuali apabila bertempat. Sedangkan sifat Allah
bertempat pada mahal dimana yang dimaksud dengan mahal adalah Dzat
Allah.
11
QS. Al-Ikhlas:1
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B. Iman Kepada Malaikat

ً)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ أن ﺗﺆﻣﻦ )ﲟﻼﺋﻜﺘﻪ( ﺑﺄن ﺗﻌﺘﻘﺪ أ ﻢ أﺟﺴﺎم ﻧﻮراﻧﻴﺔ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﻟﻴﺴﻮا ذﻛﻮراً وﻻ إﻧﺎﺛﺎ
وﻻ ﺧﻨﺎﺛﻰ ﻻ أب ﳍﻢ وﻻ أم ﳍﻢ ﺻﺎدﻗﻮن ﻓﻴﻤﺎ أﺧﱪوا ﺑﻪ ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﻳﺄﻛﻠﻮن وﻻ
ﻳﺸﺮﺑﻮن وﻻ ﻳﺘﻨﺎﻛﺤﻮن وﻻ ﻳﺘﻮاﻟﺪون وﻻ ﻳﻨﺎﻣﻮن وﻻ ﺗﻜﺘﺐ أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻷ ﻢ اﻟﻜﺘﺎب وﻻ
ﳛﺎﺳﺒﻮن ﻷ ﻢ اﳊﺴﺎب وﻻ ﺗﻮزن أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻷ ﻢ ﻻ ﺳﻴﺌﺎت ﳍﻢ وﳛﺸﺮون ﻣﻊ اﳉﻦ
واﻹﻧﺲ ﻳﺸﻔﻌﻮن ﰲ ﻋﺼﺎة ﺑﲏ آدم وﻳﺮاﻫﻢ اﳌﺆﻣﻨﻮن ﰲ اﳉﻨﺔ وﻳﺪﺧﻠﻮن اﳉﻨﺔ وﻳﺘﻨﺎوﻟﻮن
وﺟﺎء ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻲ أ ﻢ ﻻ: اﻟﻨﻌﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﲟﺎ ﺷﺎء اﷲ ﻟﻜﻦ ﻗﺎل أﲪﺪ اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ
ﻳﺄﻛﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﺸﺮﺑﻮن وﻻ ﻳﻨﻜﺤﻮن وأ ﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ
أن اﳊﻮر واﻟﻮﻟﺪان ﻛﺬﻟﻚ اﻩ
Rukun iman yang kedua adalah [kamu beriman kepada
para malaikat Allah,] sekiranya kamu meyakini bahwa mereka
adalah materi-materi cahaya yang tidak berkelamin laki-laki,
perempuan, atau khuntsa dan yang tidak memiliki bapak dan ibu,
yang benar dalam berita yang mereka sampaikan dari Allah, yang
tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak melestarikan
keturunan, tidak tidur, tidak ditulis amal-amalnya karena mereka
adalah yang menulis, tidak dihisab dan tidak ditimbang amal-amal
mereka karena mereka tidak memiliki amal-amal jelek, yang akan
dikumpulkan bersama golongan jin dan manusia, yang dapat
memberikan syafaat kepada mereka yang durhaka dari anak cucu
Adam dan melihat orang-orang mukmin di dalam surga, yang masuk
surga, yang menikmati kenikmatan di surga dengan kenikmatan yang
sesuai kehendak Allah, tetapi Ahmad Suhaimi berkata, “Telah
diriwayatkan dari Mujahid tentang suatu riwayat yang menunjukkan
bahwa para malaikat tidak makan, tidak minum, dan tidak menikah
di dalam surga, dan tentang riwayat yang menunjukkan bahwa
mereka akan dalam keadaan seperti mereka ada di dunia. Riwayat ini
juga menunjukkan bahwa bidadari surga dan anak-anak kecil surga
tidak makan, tidak minum, dan seterusnya di dalam surga.”
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وﳝﻮﺗﻮن ﺑﺎﻟﻨﻔﺨﺔ اﻷوﱃ إﻻ ﲪﻠﺔ اﻟﻌﺮش واﻟﺮؤﺳﺎء اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﺈ ﻢ ﳝﻮﺗﻮن ﺑﻌﺪﻫﺎ أﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻼ
ﳝﻮت أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
Para malaikat akan mati saat tiupan pertama terompet Isrofil
kecuali malaikat Hamalatu al-‘Arsy (penggotong ‘Arsy) dan 4
(empat) pembesar mereka, yaitu Jibril, Mikail, Isrofil, dan Izroil.
Adapun mereka yang dikecualikan ini akan mati setelah tiupan
pertama selesai. Adapun sebelum tiupan terompet pertama maka
tidak ada satupun malaikat yang mati.

ﻓﻴﺠﺐ اﻹﳝﺎن ﺑﺄ ﻢ ﺑﺎﻟﻐﻮن ﰲ اﻟﻜﺜﺮة إﱃ ﺣﺪ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ اﻹﲨﺎل إﻻ
ﻣﻦ ورد ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﺎﲰﻪ اﳌﺨﺼﻮص أو ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻴﺠﺐ اﻹﳝﺎن ﻢ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﻓﺎﻷول ﻛﺠﱪﻳﻞ
وﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ وإﺳﺮاﻓﻴﻞ وﻋﺰراﺋﻴﻞ وﻣﻨﻜﺮ وﻧﻜﲑ ورﺿﻮان وﻣﺎﻟﻚ ورﻗﻴﺐ وﻋﺘﻴﺪ وروﻣﺎن واﻟﺜﺎﱐ
ﻛﺤﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮش واﳊﻔﻈﺔ واﻟﻜﺘﺒﺔ
Wajib beriman secara global bahwa para malaikat itu ada
dan mencapai jumlah batas yang tidak dapat diketahui kecuali oleh
Allah, dan wajib mengimani mereka yang nama-nama mereka
disebutkan dan ditentukan atau yang jenis-jenis mereka ditentukan.
Malaikat yang nama-nama mereka disebutkan dan
ditentukan adalah Jibril, Mikail, Isrofil, Izroil, Munkar, Nakir,
Ridwan, Malik, Roqib, Atid, dan Ruman12.
Malaikat yang jenis-jenis mereka ditentukan adalah malaikat
Hamalatu al-‘Arsy, malaikat al-Khafadzoh,13 dan malaikat alKatabah.

12

Ruman adalah malaikat yang mendatangi mayit di dalam kubur
sebelum Munkar dan Nakir mendatanginya.
13
Malaikat al-Khafidzun (para penjaga) dibagi menjadi dua, yaitu alKhafidzun yang menjaga hamba dari bahaya dan al-Khafidzun yang
menjaga apa yang keluar dari hamba, seperti; ucapan, perbuatan, dan
keyakinan.
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ﻗﺎل أﲪﺪ اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ واﻋﻠﻢ أن ﺟﱪﻳﻞ أﻓﻀﻞ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺣﱴ ﻣﻦ إﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ
ﻗﺎل اﳉﻼل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ وإﻧﻪ ﳛﻀﺮ ﻣﻮت ﻣﻦ ﳝﻮت ﻋﻠﻰ وﺿﻮء ﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ وأﻓﻀﻞ
اﳌﻼﺋﻜﺔ ﺟﱪﻳﻞ ﰒ إﺳﺮاﻓﻴﻞ وﻗﻴﻞ ﻋﻜﺴﻪ ﰒ ﻣﻜﻴﺎﺋﻴﻞ ﰒ ﻣﻠﻚ اﳌﻮت وﻗﺎل اﻟﻔﺨﺮ اﻟﺮازي
أﻓﻀﻞ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﲪﻠﺔ اﻟﻌﺮش واﳊﺎﻓﻈﻮن ﺑﻪ ﰒ ﺟﱪﻳﻞ ﰒ إﺳﺮاﻓﻴﻞ ﰒ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﰒ ﻣﻠﻚ
اﳌﻮت ﰒ ﻣﻼﺋﻜﺔ اﳉﻨﺔ ﻓﻤﻼﺋﻜﺔ اﻟﻨﺎر ﰒ اﳌﻮﻛﻠﻮن ﺑﺄوﻻد آدم ﰒ اﳌﻮﻛﻠﻮن ﺑﺄﻃﺮاف اﻟﻌﺎﱂ
وﻗﺎل اﻟﻐﺰاﱄ أﻗﺮب اﻟﻌﺒﺎد إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وأﻋﻼﻫﻢ درﺟﺔ إﺳﺮاﻓﻴﻞ ﰒ ﺑﻘﻴﺔ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﰒ اﻷﻧﺒﻴﺎء
ﰒ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰒ اﻟﺴﻼﻃﲔ اﻟﻌﺎدﻟﻮن ﰒ اﻟﺼﺎﳊﻮن اﻧﺘﻬﻰ وأﻧﺖ ﺧﺒﲑ ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ
اﻟﻘﺮب اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻓﺎﻟﻮﺟﻪ ﺗﻘﺪﱘ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻰ إﺳﺮاﻓﻴﻞ اﻧﺘﻬﻰ ﻗﻮل اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ
Malaikat al-Khafidzun yang menjaga hamba dari bahaya ada 10 di
malam hari, dan 10 di siang hari.
Tobari meriwayatkan dari jalur Kinanah al-Adawi bahwa Usman
bertanya kepada Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
tentang jumlah malaikat yang ditugaskan menjaga manusia.
Rasulullah menjawab, “Se ap manusia dijaga oleh 10 malaikat di
malam hari dan 10 malaikat di siang hari. 1 (satu) malaikat berada
di sisi kanannya. 1 (satu) malaikat berada di sisi kirinya. 1 (satu)
malaikat berada di depannya. 1 (satu) malaikat berada di
belakangnya. 2(dua) malaikat berada di dua sampingnya. 1 (satu)
malaikat memegang ubung-ubunnya yang apabila hamba bersikap
tawadhuk maka malaikat mengangkatnya dan apabila hamba
bersikap sombong maka malaikat merendahkannya. 2 (dua)
malaikat berada di kedua bibirnya, 2 malaikat ini hanya menjaga
sholawat Nabi bagi hamba. Dan 1 (satu) malaikat lagi menjaganya
dari ular agar tidak masuk ke dalam mulutnya ketika ia tidur.
2. Malaikat al-Khafidzun yang menjaga apa yang keluar dari diri
hamba, seper ucapan, perbuatan, dan keyakinan, ada 2 (dua),
yaitu Malaikat Roqib dan Atid. Masing-masing dari 2 malaikat ini
bisa disebut dengan Roqib dan juga bisa disebut dengan Atid.
Tidak seperti orang-orang yang salah paham kalau yang satu
bernama Roqib dan yang satunya lagi bernama Atid.
Demikian ini terkutip dari Cahaya Kegelapan; Terjemahan Nur ad-Dzolam
Nawawi oleh Ihsan ibnu Zuhri. Hal. 96-98.
1.
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Ahmad Qulyubi berkata;
Ketahuilah! Sesungguhnya Jibril adalah malaikat yang paling utama
secara mutlak, bahkan lebih utama daripada Isrofil, sebagaimana
menurut pendapat ashoh.
Jalal Suyuti berkata, “Jibril akan ikut menghadiri orang yang mati
yang masih dalam keadaan masih menanggung wudhu (belum
hadas).”
Sebagian ulama berkata, “Malaikat yang paling utama secara urutan,
mereka adalah Jibril, kemudian Isrofil, (ada yang mengatakan Isrofil
dulu, kemudian Jibril), kemudian Mikail, kemudian Malaikat Maut
(Izroil).”
Fahrurrozi berkata, “Malaikat yang paling utama secara mutlak
adalah malaikat Hamalatu al-‘Arsy dan malaikat al-Hafadzoh,
kemudian Jibril, kemudian Isrofil, kemudian Mikail, kemudian
Malaikat Maut, kemudian malaikat surga, kemudian malaikat neraka,
kemudian malaikat yang dipasrahi untuk anak-anak Adam, dan
kemudian malaikat yang dipasrahi bertugas untuk mengatur setiap
ujung alam semesta.”
Ghazali berkata, “Hamba-hamba Allah yang paling dekat denganNya dan yang paling luhur derajatnya adalah Isrofil, kemudian
malaikat-malaikat lain, kemudian para nabi, kemudian para ulama
yang mengamalkan ilmunya, kemudian para pemimpin yang adil,
kemudian orang-orang yang sholih.”
Kamu adalah orang yang cermat bahwa yang dekat belum tentu yang
lebih diunggulkan. Pendapat wajhnya adalah mendahulukan Jibril
daripada Isrofil.”
Sampai sinilah perkataan Qulyubi berakhir.
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C. Iman kepada Kitab-kitab Allah

()و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑ)ﻛﺘﺒﻪ
[Dan] rukun iman yang ketiga adalah kamu beriman
[dengan Kitab-kitab Allah.]

ﻣﻌﲎ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺄ ﺎ ﻛﻼم اﷲ اﳌﻨﺰل ﻋﻠﻰ رﺳﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم
وﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺣﻖ وﻧﺰوﳍﺎ ﺑﺄن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻮاح ﻛﺎﻟﺘﻮراة أو ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﻟﺴﻤﻊ ﺑﺎﳌﺸﺎﻫﺪة ﻛﻤﺎ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﳌﻌﺮاج أو ﻣﻦ وراء ﺣﺠﺎب ﻛﻤﺎ وﻗﻊ ﳌﻮﺳﻰ ﰲ اﻟﻄﻮر أو
ﻣﻦ ﻣﻠﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪ ﻛﻤﺎ روي أن اﻟﻴﻬﻮد ﻗﺎﻟﻮا ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ أﻻ ﺗﻜﻠﻢ
اﷲ وﺗﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ إن ﻛﻨﺖ ﻧﺒﻴﺎً ﻛﻤﺎ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﻮﺳﻰ وﻧﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎل ﱂ ﻳﻨﻈﺮ ﻣﻮﺳﻰ إﱃ اﷲ
ﻓﻨﺰل وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﺒﺸﺮ أن ﻳﻜﻠﻤﻪ اﷲ إﻻ وﺣﻴﺎً أو ﻣﻦ وراء ﺣﺠﺎب أو ﻳﺮﺳﻞ رﺳﻮﻻً ﻓﻴﻮﺣﻲ
(ﺑﺈذﻧﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء )اﻟﺸﻮرى
Pengertian beriman kepada Kitab-kitab Allah adalah
membenarkan bahwa Kitab-kitab itu merupakan Firman Allah yang
diturunkan kepada para rasul-Nya ‘alaihim as-sholatu wa assalaamu, dan semua isi kandungannya adalah benar.
Kitab-Kitab itu diturunkan bisa dalam bentuk tertulis pada
papan-papan, seperti; Taurat, atau terdengar dengan telinga secara
langsung, seperti; dalam malam Mi’roj, atau terdengar dari balik
tabir, seperti yang terjadi pada Musa di Gunung Thursina, atau
terdengar dari malaikat secara langsung, seperti yang diriwayatkan
bahwa kaum Yahudi berkata kepada Rasulullah Muhammad
shollallahu ‘alaihi wa sallam, “Sebaiknya kamu berbicara langsung
kepada Allah dan melihat-Nya jika kamu seorang nabi sebagaimana
Musa berbicara dengan-Nya dan melihat-Nya.” Kemudian
Rasulullah Muhammad menjawab, “Musa tidaklah melihat Allah.”
Kemudian diturunkan ayat, “Dan tidak ada bagi seorang manusia pun
bahwa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan perantara
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wahyu atau dari balik tabir atau dengan mengutus seorang utusan
(malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya …”14

ًﻗﺎل اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ذﻟﻚ أي ﻣﺎ ﺻﺢ ﻟﺒﺸﺮ أن ﻳﻜﻠﻤﻪ اﷲ إﻻ أن ﻳﻮﺣﻲ إﻟﻴﻪ وﺣﻴﺎ
أي ﻛﻼﻣﺎً ﺧﻔﻴّﺎً ﻳﺪرك ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻛﻤﺎ ﲰﻊ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﰲ اﳌﻨﺎم أن اﷲ ﻳﺄﻣﺮك ﺑﺬﺑﺢ وﻟﺪك وﻛﻤﺎ
ًأﳍﻤﺖ أم ﻣﻮﺳﻰ أن ﺗﻘﺬﻓﻪ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ أو ﻣﻦ وراء ﺣﺠﺎب أو أن ﻳﺮﺳﻞ رﺳﻮﻻً أي ﻣﻠﻜﺎ
ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻴﻜﻠﻢ اﻟﺮﺳﻮل أي اﳌﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻣﺮ رﺑﻪ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء
Suhaimi berkata dalam menafsiri ayat di atas, “Tidaklah sah
bagi seorang manusia diajak berbicara oleh Allah kecuali
diwahyukan kepadanya sebuah wahyu, yaitu sebuah kalimat samar
yang diketahui dengan cepat seperti yang didengar oleh Ibrahim
dalam mimpi, ‘Sesungguhnya Allah memerintahmu menyembelih
putramu’, dan seperti yang diilhamkan kepada Ibu Musa untuk
membuang Musa yang masih kecil di lautan, atau dari balik tabir
atau dengan mengutus seorang utusan, yaitu malaikat Jibril, ia
mengatakan dengan perintah Tuhannya apa yang Tuhannya
kehendaki kepada rasul yang ditemui Jibril.

)ﻓﺮع( ﻗﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳉﻤﻞ وﻋﻦ اﳊﺮث ﺑﻦ ﻫﺸﺎم أﻧﻪ ﺳﺄل اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
ﻛﻴﻒ ﻳﺄﺗﻴﻚ اﻟﻮﺣﻲ؟ ﻓﻘﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ أﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﺄﺗﻴﲏ ﰲ ﻣﺜﻞ ﺻﻠﺼﻠﺔ اﳉﺮس
وﻫﻮ أﺷﺪﻩ ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻔﺼﻢ ﻋﲏ وﻗﺪ وﻋﻴﺖ ﻣﺎ ﻗﺎل وأﺣﻴﺎﻧﺎً ﻳﺘﻤﺜﻞ ﱄ اﳌﻠﻚ رﺟﻼً ﻓﻴﻜﻠﻤﲏ
ﻓﺄﻋﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﻮل واﳉﺮس ﺑﻔﺘﺢ اﳉﻴﻢ واﻟﺮاء وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻖ اﳊﻤﺎر وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻔﺼﻢ
ﻋﲏ أي ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﲏ وﻳﻔﺎرﻗﲏ وﻗﻮﻟﻪ وﻋﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﺎب وﻋﻰ أي ﺣﻔﻈﺖ ﻣﺎ ﻗﺎل
[CABANG]
Sulaiman al-Jamal berkata dengan riwayat dari Harts bin
Hisyam, “Harts bertanya kepada Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, ‘Bagaimana wahyu mendatangimu?’ Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama, menjawab, ‘Terkadang wahyu mendatangiku
14
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seperti bunyi lonceng yang keras, kemudian bunyi lonceng itu hilang
dan aku telah hafal apa yang dikatakannya. Terkadang wahyu
mendatangiku dengan dibawa oleh malaikat yang menjelma seorang
laki-laki, kemudian ia berkata kepadaku dan aku langsung hafal apa
yang ia katakan.’”
Lafadz ‘ ’اﳉﺮسdalam hadis adalah dengan fathah pada huruf
jim /ج/ dan roo /ر/, yaitu sesuatu (lonceng) yang digantungkan di
leher hewan himar. Lafadz ‘ ’ﻓﻴﻔﺼﻢberarti ‘ ’ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﲎdan ‘’ﻳﻔﺎرﻗﲎ, yang
berarti memisahiku. Lafadz ‘ ’وﻋﻴﺖadalah berasal dari bab lafadz ‘’وﻋﻰ,
maksudnya aku telah menghafal apa yang ia katakan kepadaku.

واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺼﺤﻒ وﻗﺪ اﺷﺘﻬﺮ أ ﺎ ﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﺔ وﻗﻴﻞ إ ﺎ ﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ
وﻗﺎل اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ واﳊﻖ ﻋﺪم ﺣﺼﺮ اﻟﻜﺘﺐ ﰲ ﻋﺪد ﻣﻌﲔ ﻓﻼ ﻳﻘﺎل إ ﺎ ﻣﺎﺋﺔ وأرﺑﻌﺔ ﻓﻘﻂ
ﻷﻧﻚ إذا ﺗﺘﺒﻌﺖ أي ﻓﺘﺸﺖ اﻟﺮواﻳﺎت ﲡﺪﻫﺎ ﺗﺒﻠﻎ أرﺑﻌﺔ وﲦﺎﻧﲔ وﻣﺎﺋﺔ
Yang dimaksud dengan Kitab-kitab adalah sesuatu yang
mencakup lembaran-lembaran. Telah masyhur bahwa jumlah Kitabkitab yang diturunkan oleh Allah ada 104. Ada yang mengatakan
114. Suhaimi berkata, “Yang benar adalah tidak perlu menentukan
jumlah Kitab-kitab pada hitungan tertentu. Oleh karena itu tidak
perlu dikatakan, ‘Kitab-Kitab itu ada 104 saja’, karena jika kamu
mau meneliti riwayat-riwayat yang ada maka sesungguhnya Kitabkitab itu mencapai 184.”

ﻓﻴﺠﺐ اﻋﺘﻘﺎد أن اﷲ أﻧﺰل ﻛﺘﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﲨﺎل ﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺘﺐ
اﻷرﺑﻌﺔ ﺗﻔﺼﻴﻼً وﻫﻲ اﻟﺘﻮراة ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ واﻟﺰﺑﻮر ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ داود واﻹﳒﻴﻞ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ ﻋﻴﺴﻰ
واﻟﻔﺮﻗﺎن ﳋﲑ اﳋﻠﻖ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وﻋﻠﻴﻬﻢ أﲨﻌﲔ
Dengan demikian wajib meyakini secara global (ijmal)
bahwa sesungguhnya Allah telah menurunkan Kitab-kitab dari langit,
tetapi wajib mengetahui 4 (empat) Kitab secara tafshil (rinci), yaitu
Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan
kepada Nabi Daud, Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan al64

Furqon yang diturunkan kepada makhluk terbaik, yaitu Nabi kita,
Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallama wa ‘alaihim ajma’iin.
1. Lembaran-lembaran Ibrahim.

)ﺗﺘﻤﻴﻢ( روي ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ذر ﻗﺎل ﻗﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻒ إﺑﺮاﻫﻴﻢ؟
ﻗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ أﻣﺜﺎﻻً ﻣﻨﻬﺎ أﻳﻬﺎ اﳌﻠﻚ اﳌﺴﻠﻂ اﳌﺒﺘﻠﻲ اﳌﻐﺮور إﱐ ﱂ أﺑﻌﺜﻚ ﻟﺘﺠﻤﻊ
اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺜﺘﻚ ﻟﱰد ﻋﲏ دﻋﻮة اﳌﻈﻠﻮم ﻓﺈﱐ ﻻ أردﻫﺎ وﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻦ ﻓﻢ ﻛﺎﻓﺮ
[TATMIIM]
Diriwayatkan dari hadis Abu Dzar bahwa ia berkata, “Saya
berkata, ‘Wahai Rasulullah! Apa itu lembaran-lembaran Ibrahim?’
Rasulullah menjawab, ‘Semua lembaran-lembaran Ibrahim adalah
kalimat-kalimat perumpamaan. Di antaranya adalah; Hai pemimpin
yang telah dikuasai (oleh setan), yang ditimpa cobaan, dan yang
tertipu! Sesungguhnya Aku tidak mengutusmu untuk mengumpulkan
dunia, maksudnya mengumpulkan bagian dunia satu dengan
bagiannya yang lain, tetapi aku mengutusmu agar kamu bisa
menghentikan adanya doa orang-orang yang teraniaya karena Aku
tidak akan menolaknya meskipun doa itu keluar dari mulut orang
kafir.’”

وﻣﻨﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻨﺎﺟﻲ ﻓﻴﻬﺎ رﺑﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وﺳﺎﻋﺔ ﳛﺎﺳﺐ ﻓﻴﻬﺎ
ﻧﻔﺴﻪ وﺳﺎﻋﺔ ﻳﺘﻔﻜﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻨﻊ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺳﺎﻋﺔ ﳜﻠﻮ أي ﻳﺘﺠﺮد ﻓﻴﻬﺎ ﳊﺎﺟﺘﻪ ﻣﻦ اﳌﻄﻌﻢ
واﳌﺸﺮب
Di antaranya lagi, “Wajib bagi orang yang berakal memiliki
(meluangkan) sebagian waktu untuk bermunajat kepada Tuhan-nya
azza wa jalla, dan memiliki sebagian waktu untuk mengintrospeksi
dirinya sendiri, dan memiliki sebagian waktu untuk bertafakkur
tentang ciptaan-ciptaan Allah, dan memiliki sebagian waktu untuk
memenuhi hajat makannya dan minumnya.”
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وﻣﻨﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻃﺎﻣﻌﺎً أي ﻣﺆﻣﻼً إﻻ ﰲ ﺛﻼث ﺗﺰود ﳌﻌﺎد وﻣﺮﻣﺔ ﳌﻌﺎش
ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺮﻣﺔ ﺑﻔﺘﺤﺎت وﺗﺸﺪﻳﺪ اﳌﻴﻢ أي إﺻﻼح. وﻟﺬة ﰲ ﻏﲑ ﳏﺮم
Di antaranya lagi, “Wajib bagi orang yang berakal untuk
tidak menjadi orang yang berangan-angan kecuali dalam tiga hal,
yaitu berangan-angan dalam mencari bekal untuk akhirat,
membaguskan kehidupan dunia/ekonomi, dan kenikmatan pada hal
yang tidak diharamkan.”

وﻣﻨﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻗﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺼﲑاً ﺑﺰﻣﺎﻧﻪ ﻣﻘﺒﻼً ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻧﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎً ﻟﻠﺴﺎﻧﻪ وﻣﻦ ﻋﺪ
ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﻗﻞ ﻛﻼﻣﻪ إﻻ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻨﻴﻪ ﺑﻔﺘﺢ أوﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺎب رﻣﻰ أي ﻣﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻨﺎﻳﺘﻪ
ﺑﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ ﻓﺘﺢ اﳌﺒﲔ
Di antaranya lagi, “Wajib atas orang yang berakal untuk
waspada terhadap masa-masa (yang dilalui)-nya, menghadapi
keadaan (zaman)-nya, dan menjaga lisannya. Barang siapa
menghitung-hitung omongannya
daripada amalnya
maka
omongannya akan sedikit kecuali dalam jenis omongan yang
bermanfaat baginya,” maksudnya, hanya banyak omongan tentang
hal-hal yang bermanfaat baginya.
Lafadz ‘ ’ﻳﻌﻨﻴﻪadalah dengan fathah pada huruf awal, yaitu yaa
/ي/. Lafadz tersebut termasuk dalam bab lafadz ‘’ َرَﻣﻰ, maksud
pengertiannya adalah omongan yang berhubungan dengan adanya
pertolongan bagi dirinya, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Hajar
dalam kitab Fathu al-Mubiin.
2. Lembaran-lembaran Musa

ًﻗﺎل أﺑﻮ ذر أﻳﻀﺎً ﻗﻠﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﺤﻒ ﻣﻮﺳﻰ؟ ﻗﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﱪا
ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻌﲔ وﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎء ﲨﻊ ﻋﱪة ﺑﺴﻜﻮ ﺎ ﻣﺜﻞ ﺳﺪر وﺳﺪرة أي ﻣﻮاﻋﻆ وﻣﻨﻬﺎ ﻋﺠﺒﺖ
 ﻋﺠﺒﺖ ﳌﻦ ﻳﺮى، ﻋﺠﺒﺖ ﳌﻦ أﻳﻘﻦ ﺑﺎﻟﻨﺎر ﻛﻴﻒ ﻳﻀﺤﻚ،ﳌﻦ أﻳﻘﻦ ﺑﺎﳌﻮت ﻛﻴﻒ ﻳﻔﺮح
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اﻟﺪﻧﻴﺎ وﺗﻘﻠﺒﻬﺎ ﺑﺄﻫﻠﻬﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﻄﻤﺌﻦ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﺠﺒﺖ ﳌﻦ أﻳﻘﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﰒ ﻳﺘﻌﺐ وﰲ ﻧﺴﺨﺔ
ﻛﻴﻒ ﻳﻐﻀﺐ ﻋﺠﺒﺖ ﳌﻦ أﻳﻘﻦ ﺑﺎﳊﺴﺎب ﰒ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ
Abu Dzar juga berkata bahwa ia bertanya, “Wahai
Rasulullah! Apa itu lembaran-lembaran Musa?” Rasulullah
menjawab, “Lembaran-lembaran Musa mengandung nasehatnasehat. Di antaranya adalah ‘Aku heran dengan orang yang
meyakini adanya kematian, bagaimana bisa ia merasa senangsenang? Aku heran dengan orang yang meyakini adanya neraka,
bagaimana bisa ia tertawa-tawa? Aku heran dengan orang yang
melihat dunia dan melihat bagaimana dunia mengontang-antingkan
pengikutnya? Bagaimana ia bisa merasa tenang-tenang saja mengejar
dunia? Aku heran dengan orang yang meyakini adanya Qodar,
bagaimana bisa ia kok tidak terima atau marah dengan keadaan
(nasibnya)? Aku heran dengan orang yang meyakini adanya
penghitungan amal (hisab), bagaimana bisa ia tidak beramal?’”

وﰲ اﻟﺘﻮراة ﻳﺎ اﺑﻦ آدم ﻻ ﲣﻒ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺎ دام ﺳﻠﻄﺎﱐ ﺑﺎﻗﻴﺎً وﺳﻠﻄﺎﱐ ﺑﺎق ﻻ ﻳﻨﻔﺪ
أﺑﺪاً ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻔﺎء وﺑﺎﻟﺪال اﳌﻬﻤﻠﺔ أي ﻻ ﻳﻔﲎ وﻻ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻳﺎ اﺑﻦ آدم ﺧﻠﻘﺘﻚ ﻟﻌﺒﺎدﰐ ﻓﻼ
ﺗﻠﻌﺐ ﻳﺎ اﺑﻦ آدم ﻻ ﲣﺎﻓﻦ ﻓﻮات اﻟﺮزق ﻣﺎ داﻣﺖ ﺧﺰاﺋﲏ ﳑﻠﻮءة وﺧﺰاﺋﲏ ﻻ ﺗﻨﻔﺪ أﺑﺪاً ﻳﺎ
اﺑﻦ آدم ﺧﻠﻘﺖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض وﱂ أﻋﻲ ﲞﻠﻘﻬﻦ أﻳﻌﻴﻴﲏ رﻏﻴﻒ واﺣﺪ أﺳﻮﻗﻪ إﻟﻴﻚ ﰲ
ﻛﻞ ﺣﲔ
Di dalam Taurat disebutkan;
Wahai anak cucu Adam! Janganlah takut dengan kekuasaan
seseorang selama kekuasaan-Ku masih tetap dan Kekuasaan-Ku akan
selalu tetap dan tidak akan sirna selama-lamanya.
Hai anak cucu Adam! Aku telah menciptakanmu agar kamu
beribadah kepada-Ku. Oleh karena itu, janganlah kamu bermainmain!
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Hai anak cucu Adam! Janganlah kamu takut dengan rizki yang
sedikit selama gedung-gedung rizki-Ku itu penuh banyak. Dan
(sesungguhnya) gedung-gedung rizki-Ku itu tidak akan sirna/habis
selama-lamanya.
Wahai anak cucu Adam! Aku telah menciptakan langit dan bumi.
Aku tidaklah lemah dalam menciptakan semuanya. Apakah kamu
menganggap-Ku lemah untuk memberikan satu roti yang Aku
bagikan setiap waktu kepadamu?

وﻗﻮﻟﻪ أﻋﻰ ﻣﻀﺎرع ﻋﻲ ﺑﻜﺴﺮ ﻋﲔ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺗﻌﺐ أي وﱂ أﻋﺠﺰ وﻳﻌﲕ ﺑﻀﻢ
ﺣﺮف اﳌﻀﺎرﻋﺔ ﻣﻦ أﻋﻴﺎ اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ
Lafadz ‘ ’أﻋﻰdalam perkataan Rasulullah merupakan bentuk
fi’il mudhorik dari fi’il madhi ‘ ’ﻋ ّﻲdengan kasroh pada huruf ain fi’il,
yaitu termasuk bab lafadz ‘’ﺗﻌِﺐ, artinya adalah ‘ ’ﱂ أﻋﺠﺰatau Aku tidak
lemah. Sedangkan lafadz ‘ ’ﻳُﻌﲕdengan dhommah pada huruf ya
mudhoroah ( )يtermasuk bab lafadz ‘’أﻋﻴﺎ, yaitu fi’il ruba’i.

ﻳﺎ اﺑﻦ آدم ﻛﻤﺎ ﻻ أﻃﺎﻟﺒﻚ ﺑﻌﻤﻞ ﻏﺪ ﻓﻼ ﺗﻄﺎﻟﺒﲏ ﺑﺮزق ﻏﺪ ﻳﺎ اﺑﻦ آدم ﱄ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺮﻳﻀﺔ
وﻟﻚ ﻋﻠﻲ رزق ﻓﺈن ﺧﺎﻟﻔﺘﲏ ﰲ ﻓﺮﻳﻀﱵ ﱂ أﺧﺎﻟﻔﻚ ﰲ رزﻗﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻚ ﻳﺎ اﺑﻦ
آدم إن رﺿﻴﺖ ﲟﺎ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻟﻚ أرﺣﺖ ﺑﺪﻧﻚ وﻗﻠﺒﻚ وإن ﱂ ﺗﺮض ﲟﺎ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻟﻚ ﺳﻠﻄﺖ
 وﻋﺰﰐ وﺟﻼﱄ ﻻ،ﻋﻠﻴﻚ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﱴ ﺗﺮﻛﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺮﻛﺾ اﻟﻮﺣﺶ ﰲ اﻟﱪﻳﺔ أي اﻟﺼﺤﺮاء
ﻳﻨﺎﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ إﻻ ﻣﺎ ﻗﺴﻤﺘﻪ ﻟﻚ وأﻧﺖ ﻋﻨﺪي ﻣﺬﻣﻮم
Hai anak cucu Adam! Sebagaimana Aku tidak menuntutmu dengan
amal besok, maka janganlah kamu menuntut-Ku dengan rizki besok!
Hai anak cucu Adam! Wajib atasmu melakukan kefardhuan untukKu dan wajib atas-Ku memberikan rizki kepadamu. Kemudian
apabila kamu tidak mentaati kefardhuan-Ku maka Aku tetap
memberimu rizki sesuai apa yang telah ditetapkan.
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Hai anak cucu Adam! Apabila kamu ridho dengan apa yang telah
Aku bagikan untukmu maka sungguh kamu telah memuaskan
tubuhmu dan hatimu. Dan apabila kamu tidak ridho dengan apa yang
telah Aku bagikan untukmu maka Aku menguasakan dunia untuk
mengalahkanmu sehingga kamu akan bingung di dunia sebagaimana
binatang-binatang liar merasa bingung di lahan yang lapang. Demi
kemuliaan dan keagungan-Ku! Kamu tidak akan memperoleh dari
dunia kecuali apa yang telah Aku bagikan kepadamu dan kamu
disisi-Ku adalah orang yang tercela.”
D. Iman kepada Para Rasul

)و( راﺑﻌﻬﺎ أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑ)رﺳﻠﻪ( وﻫﻢ أﻓﻀﻞ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ وﻛﻼ ﻓﻀﻠﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﳌﲔ
ﺑﺄن ﺗﻌﺘﻘﺪ ان اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أرﺳﻞ ﻟﻠﺨﻠﻖ رﺳﻼً رﺟﺎﻻً ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﺪدﻫﻢ إﻻ اﷲ أوﳍﻢ آدم
وﺧﺎﲤﻬﻢ وأﻓﻀﻠﻬﻢ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وﻛﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﻞ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
وأ ﻢ ﺻﺎدﻗﻮن ﰲ ﲨﻴﻊ أﻗﻮاﳍﻢ ﰲ دﻋﻮى اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﻮﻩ ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﰲ اﻟﻜﻼم
اﻟﻌﺮﰲ ﳓﻮ أﻛﻠﺖ ﺷﺮﺑﺖ وأ ﻢ ﻣﻌﺼﻮﻣﻮن ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﳏﺮم أو ﻣﻜﺮوﻩ وأ ﻢ ﻣﺒﻠﻐﻮن ﻣﺎ
أﻣﺮوا ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﻟﻠﺨﻠﻖ وإن ﱂ ﻳﻜﻦ أﺣﻜﺎﻣﺎً وأ ﻢ ﺣﺎذﻗﻮن ﲝﻴﺚ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﻢ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ
إﻟﺰام اﳋﺼﻮم وﳏﺎﺟﺠﺘﻬﻢ وإﺑﻄﺎل دﻋﺎوﻳﻬﻢ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت اﻷرﺑﻌﺔ ﲡﺐ ﻟﻠﻤﺮﺳﻠﲔ
[Dan] rukun iman yang keempat adalah kamu beriman kepada
[para rasul Allah.] Mereka adalah hamba-hamba Allah yang paling mulia.
Dia berfirman, “Masing-masingnya Kami lebihkan derajatnya di atas umat
(di masanya).”15
Cara mengimani mereka adalah dengan kamu meyakini bahwa
sesungguhnya Allah telah mengutus para rasul kepada makhluk. Mereka
adalah para laki-laki yang tidak diketahui jumlahnya kecuali hanya Allah
yang mengetahui. Rasul yang pertama kali adalah Adam dan yang terakhir
dan yang paling utama di antara mereka adalah pemimpin kita, Muhammad
shollallahu ‘alaihi wa sallama. Mereka semua berasal dari keturunan
Adam, ‘alaihi as-salaam. Mereka adalah orang-orang yang jujur dalam
berkata tentang pengakuan sebagai rasul, dan yang jujur dalam apa yang
15
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mereka sampaikan dari Allah ta’ala, dan yang jujur dalam perkataanperkataan umum, seperti; aku telah makan, aku telah minum, dan lain-lain.
Mereka adalah orang-orang yang terjaga dari melakukan keharaman atau
kemakruhan. Mereka adalah orang-orang yang menyampaikan apa yang
diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk meskipun bukan hal-hal
yang berkaitan dengan hukum-hukum. Mereka adalah orang-orang yang
cerdas sekiranya mereka itu memiliki kemampuan untuk menghadapi
perselisihan, berdebat, dan mengalahkan tuduhan-tuduhan lawan debat
mereka. Empat sifat ini (jujur, menyampaikan wahyu, cerdas, dan amanah)
adalah sifat-sifat bagi para rasul.

وأﻣﺎ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻏﲑ اﳌﺮﺳﻠﲔ ﻓﻼ ﻳﻜﻮﻧﻮن ﻣﺒﻠﻐﲔ وإﳕﺎ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﻨﺎس أ ﻢ
أﻧﺒﻴﺎء ﻟﻴﺤﱰﻣﻮا
Adapun para nabi, mereka bukanlah para rasul. Oleh karena
itu, mereka tidak menyampaikan wahyu dari Allah. Mereka hanya
berkewajiban menyampaikan kepada orang-orang bahwa mereka
adalah para nabi agar orang-orang memuliakan mereka.

واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻴﻬﻢ اﻹﻣﺴﺎك ﻋﻦ ﺣﺼﺮﻫﻢ ﰲ ﻋﺪد ﻷﻧﻪ رﲟﺎ أدى إﱃ إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﳌﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ أو إﱃ ﻧﻔﻲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻦ ﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ
ﺑﺄن ﷲ رﺳﻼً وأﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻰ اﻹﲨﺎل
Pendapat shohih menyebutkan bahwa tidak perlu
menghitung atau menentukan jumlah para nabi dan rasul karena
terkadang menghitung mereka dapat menetapkan sifat kerasulan dan
kenabian pada orang yang sebenarnya tidak memiliki sifat tersebut,
atau terkadang menafikan sifat kerasulan dan kenabian dari orang
yang sebenarnya memiliki sifat tersebut. Dengan demikian, kita
hanya wajib membenarkan secara global atau ijmal bahwa Allah
memiliki para rasul dan para nabi.

ﻗﺎل اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ ﻧﻌﻢ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻦ أن ﻳﻌﻠﻢ وﻳﻌﻠﻢ ﺻﺒﻴﺎﻧﻪ وﻧﺴﺎءﻩ وﺧﺪﻣﻪ أﲰﺎء اﻟﺮﺳﻞ
اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺣﱴ ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﻪ وﻳﺼﺪﻗﻮا ﲜﻤﻴﻌﻬﻢ ﺗﻔﺼﻴﻼً وأن ﻻ ﻳﻈﻨﻮا أن اﻟﻮاﺟﺐ
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ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻹﳝﺎن ﲟﺤﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﻓﺈن اﻹﳝﺎن ﲜﻤﻴﻊ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺳﻮاء ذﻛﺮ اﲰﻬﻢ ﰲ اﻟﻘﺮآن أو ﱂ
ﻳﺬﻛﺮ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻜﻠﻒ وﻫﻢ أي اﳌﺬﻛﻮرون ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮون أو ﲬﺴﺔ
وﻋﺸﺮون وﻧﻈﻤﺘﻬﺎ ﻓﻘﻠﺖ
أﲰﺎء رﺳﻞ ﺑﻘﺮآن ﻋﻠﻴﻚ ﲡﺐ ** ﻛﺂدم زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻧﺴﻬﻢ
ﻧﻮح وإدرﻳﺲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ واﻟﻴﺴﻊ ** إﺳﺤﺎق ﻳﻌﻘﻮب إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﺎﳊﻬﻢ
أﻳﻮب ﻫﺎرون ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻊ ﺷﻌﻴﺒﻬﻢ ** داود ﻫﻮد ﻋﺰﻳﺮ ﰒ ﻳﻮﺳﻔﻬﻢ
ﻟﻮط واﻟﻴﺎس ذي اﻟﻜﻔﻞ أو اﲢﺪا ** ﳛﲕ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻋﻴﺴﻰ ﻣﻊ ﳏﻤﺪﻫﻢ
ﻫﺬا ﻣﻦ ﲝﺮ اﻟﺒﺴﻴﻂ وﻣﻌﲎ اﲢﺪا أن ذا اﻟﻜﻔﻞ ﻗﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﻴﺎس وﻗﻴﻞ ﻳﻮﺷﻊ وﻗﻴﻞ زﻛﺮﻳﺎ
وﻗﻴﻞ ﺣﺰﻗﻴﻞ اﺑﻦ اﻟﻌﺠﻮز ﻷن أﻣﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺠﻮزاً ﻓﺴﺄﻟﺖ اﷲ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﻌﺪ ﻛﱪﻫﺎ ﻓﻮﻫﺐ ﳍﺎ
ﻗﻮل اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ. ﺣﺰﻗﻴﻞ اﻩ
Suhaimi berkata;
Wajib atas orang yang beriman untuk mengetahui dan mengajarkan
anak-anak dan istri-istrinya tentang nama-nama rasul yang
disebutkan di dalam al-Quran, sehingga mereka semua dapat
membenarkan dan mengimani para rasul secara rinci atau tafsil dan
sehingga mereka tidak menganggap kalau yang wajib diimani hanya
Muhammad saja, karena mengimani seluruh para nabi, baik nama
mereka disebutkan di dalam al-Quran atau tidak, adalah perkara yang
wajib atas setiap mukallaf.
Mereka yang disebutkan dalam al-Quran ada 26 atau 25 yang telah
aku nadzomkan;
Nama-nama rasul yang disebutkan di dalam al-Quran yang wajib
atasmu mengimani mereka adalah ** Adam, Zakaria, Yunus
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Nuh, Idris, Ibrahim, Yasak, ** Ishak, Ya’qub, Ismail, Sholih,
Ayub, Harun, Musa, Syu’aib, ** Daud, Hud, Uzair, Yusuf,
Lut, Ilyas, Dzulkifli, atau bisa kedua-duanya,** Yahya, Sulaiman,
Isa, Muhammad
Nadzom ini berpola bahar basit. Arti bunyi nadzom, “atau bisa
kedua-duanya” adalah bahwa ada yang mengatakan kalau Dzulkifli
adalah Ilyas. Ada pula yang mengatakan bahwa Dzulkifli adalah
Yusak. Ada yang mengatakan bahwa Dzulkifli adalah Zakaria. Ada
yang mengatakan bahwa Dzulkifli adalah Huzqail bin Ajuuz (Ajuuz
berarti tua renta) karena ibunya sudah tua renta. Kemudian ibunya
yang sudah tua itu meminta kepada Allah agar diberi seorang anak.
Lalu Allah memberinya Huzqoil itu.” Sampai sinilah perkataan
Suhaimi berakhir.

وﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺪء اﳋﻠﻖ ﻗﺎل وﻫﺐ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ أﻳﻮب ﻳﺴﻤﻰ ذا اﻟﻜﻔﻞ ﻛﺎن ﻣﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎﻟﺸﺎم
ﻣﺪة ﻋﻤﺮﻩ ﺣﱴ ﻣﺎت وﻛﺎن ﻋﻤﺮﻩ ﲬﺴﺎً وﺳﺒﻌﲔ ﺳﻨﺔ وﻛﺎن ﻗﺒﻞ ﺷﻌﻴﺐ اﻧﺘﻬﻰ
Pengarang kitab Bad-ul Kholqi berkata, “Wahab berkata,
‘Basyar bin Ayub dikenal dengan Dzulkifli. Ia bermukim di tanah
Syam sepanjang hidupnya hingga ia meninggal dunia. Umurnya
adalah 75 tahun. Ia adalah rasul sebelum Syuaib.”

وأوﻟﻮ اﻟﻌﺰم ﻣﻨﻬﻢ ﲬﺴﺔ ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻌﻠﻢ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﻢ ﰲ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻷ ﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة
واﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﺰم ﻫﻨﺎ اﻟﺼﱪ وﲢﻤﻞ اﳌﺸﺎق أو اﳉﺰم ﻛﻤﺎ ﻓﺴﺮﻩ ﺑﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰲ اﻵﻳﺔ
ﻓﺄﻓﻀﻠﻬﻢ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﻓﺴﻴﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻓﺴﻴﺪﻧﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻓﺴﻴﺪﻧﺎ ﻋﻴﺴﻰ ﻓﺴﻴﺪﻧﺎ ﻧﻮح ﺻﻠﻮات
اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ أﲨﻴﻌﻦ وﻳﻠﻴﻬﻢ ﰲ اﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺮﺳﻞ ﰒ ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء وﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻮن
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻟﻜﻦ ﳝﺘﻨﻊ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎو ﻢ ﻷن ﱂ ﻳﺮد ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰒ رؤﺳﺎء
اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻛﺠﱪﻳﻞ وﳓﻮﻩ ﰒ اﻷوﻟﻴﺎء ﺧﺼﻮﺻﺎً ﺳﻴﺪﻧﺎ أﺑﺎ ﺑﻜﺮ وﺑﻘﻴﺔ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﳊﺪﻳﺚ إن
اﷲ اﺧﺘﺎر أﺻﺤﺎﰊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﳌﲔ ﺳﻮى اﻟﻨﺒﻴﲔ واﳌﺮﺳﻠﲔ ﰒ ﻋﻮام اﳌﻼﺋﻜﺔ ﰒ ﻋﻮام اﻟﺒﺸﺮ
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Dari 25 rasul tersebut, ada yang dijuluki dengan Ulul Azmi.
Mereka berjumlah 5 (lima). Wajib (atas mukallaf) mengetahui urutan
keutamaan mereka karena keutamaan mereka tidaklah sama. Yang
dimaksud dengan kata ‘Azmi’ disini berarti bersabar dan
menanggung beban berat atau berarti kemantapan, seperti yang
ditafsirkan oleh Ibnu Abbas dalam ayat al-Quran.
Urutan mereka dari yang paling utama adalah Muhammad,
kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nuh
sholawatullah wa salaamuhu ‘alaihim ajma’iin.
Dari segi keutamaan, setelah Ulul Azmi adalah para rasul
yang lain, kemudian para nabi yang lain. Sebenarnya para rasul dan
para nabi memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda dari segi
siapa yang lebih utama di antara mereka di sisi Allah, tetapi kita
tidak bisa menentukannya karena tidak ada keterangan yang
menjelaskan tentang hal tersebut. Setelah mereka, kemudian para
pembesar malaikat, seperti Jibril dan selainnya, kemudian para wali,
terutama Abu Bakar dan para sahabat yang lain, karena ada hadis
Rasulullah, “Sesungguhnya Allah telah memilih/mengutamakan para
sahabatku dibanding makhluk lainnya selain para nabi dan rasul,
kemudian memilih para malaikat pada umumnya, kemudian para
manusia pada umumnya.”

)إﻳﻀﺎح( ﻗﺎل اﻟﻔﺸﲏ وﻗﺪﻣﺖ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻞ ﰲ اﻟﺬﻛﺮ اﺗﺒﺎﻋﺎً ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ اﻟﻮﺟﻮدي
ﻓﺈن اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﳋﻠﻖ أو ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﲎ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
أرﺳﻞ اﳌﻼﺋﻜﺔ إﱃ اﻟﺮﺳﻞ
[IDHOH]
Al-Fasyani
berkata,
“Para
malaikat
didahulukan
penyebutannya daripada para rasul (dalam bunyi hadis) karena
mengikuti urutan dari segi siapa yang lebih dahulu diciptakan oleh
Allah, karena malaikat adalah lebih dahulu diciptakan oleh-Nya
daripada para rasul, atau dari segi urutan sebenarnya dalam hal
terutus, karena Allah mengutus para malaikat terlebih dahulu,
kemudian malaikat menyampaikannya kepada para rasul.”
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E. Iman kepada Hari Akhir

)و( ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ أن ﺗﺆﻣﻦ )ﺑﺎﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ( ﺑﺄن ﺗﺼﺪق ﺑﻮﺟﻮدﻩ وﲜﻤﻴﻊ ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﺎﳊﺸﺮ واﳊﺴﺎب واﳉﺰاء واﳉﻨﺔ واﻟﻨﺎر
[Dan] rukun iman yang kelima adalah kamu beriman
[dengan Hari Akhir] dengan cara kamu membenarkan
keberadaannya dan membenarkan segala sesuatu yang tercakup di
dalam Hari Akhir, seperti; dikumpulkannya seluruh makhluk (hasyr),
penghitungan amal (hisab), pembalasan amal (jazak), surga, dan
neraka.

ﲰﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻟﻴﻞ ﺑﻌﺪﻩ وﻻ ﺎر وﻻ ﻳﻘﺎل ﻳﻮم ﺑﻼ ﺗﻘﻴﻴﺪ إﻻ ﳌﺎ ﻳﻌﻘﺒﻪ ﻟﻴﻞ أو ﻷﻧﻪ
آﺧﺮ اﻷوﻗﺎت اﶈﺪودة أي آﺧﺮ أﻳﺎم اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻌﺪﻩ ﻳﻮم آﺧﺮ أو ﻟﺘﺄﺧﺮﻩ ﻋﻦ اﻷﻳﺎم
اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ أﻳﺎم اﻟﺪﻧﻴﺎ
Hari Akhir disebut dengan nama hari akhir karena tidak ada
malam dan siang setelah hari tersebut. Tidak bisa disebut dengan
hari tanpa menyebutkan qoyidnya, kecuali apabila disertai dengan
malam setelahnya. Atau Hari Akhir disebut dengan nama hari akhir
adalah karena hari tersebut merupakan akhir waktu yang terbatasi,
maksudnya, akhir hari-hari dunia, oleh karena itu, tidak ada hari lain
setelahnya, atau karena hari tersebut memang berada di akhir dari
hari-hari dunia.

وأوﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺨﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻫﻰ وﻫﻮ اﳊﻖ وﻗﻴﻞ إﱃ اﺳﺘﻘﺮار اﳋﻠﻖ ﰲ اﻟﺪارﻳﻦ
اﳉﻨﺔ واﻟﻨﺎر ﻓﺼﺪرﻩ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وآﺧﺮﻩ ﻣﻦ اﻵﺧﺮة وﻫﻮ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﲰﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻘﻴﺎم اﳌﻮﺗﻰ
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻮرﻫﻢ واﻟﻘﱪ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﻴﺎ وﻗﻴﻞ ﻓﺎﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة
Permulaan Hari Akhir dimulai dari tiupan terompet yang
kedua sampai tidak ada akhirnya. Ini adalah pendapat yang benar.
Ada yang mengatakan bahwa Hari Akhir berakhir sampai
para makhluk menetap di surga dan neraka. Oleh karena itu,
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permulaan Hari Akhir terjadi di alam dunia dan akhirnya terjadi di
alam akhirat.
Hari Akhir disebut juga dengan Hari Kiamat karena qiyamnya atau bangkitnya makhluk-makhluk yang mati dari kuburan
mereka.
Sedangkan alam kubur termasuk dari alam dunia. Ada yang
mengatakan bahwa alam kubur merupakan pemisah antara alam
dunia dan alam akhirat.

وﻗﻴﻞ أوﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮت اﳌﻴﺖ ﻓﺎﻟﻘﱪ ﻣﻦ اﻵﺧﺮة وﻟﺬا ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻣﻦ ﻣﺎت ﻗﺎﻣﺖ ﻗﻴﺎﻣﺘﻪ أي
اﻟﺼﻐﺮى وﲰﻲ ﻗﻴﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻟﻘﻴﺎم اﳌﻴﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺠﺎع إﱃ اﻟﻘﻌﻮد ﻟﺴﺆال اﳌﻠﻜﲔ
ﰒ ﺿﻢ اﻟﻘﱪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ اﻟﻜﱪى
Ada yang mengatakan bahwa Hari Kiamat dimulai dari
kematian mayit, sehingga alam kubur termasuk alam akhirat. Oleh
karena ini, para ulama berkata, “Barang siapa telah meninggal dunia
maka kiamat-nya telah datang, maksudnya Kiamat Sughro.”
Kematian seseorang disebut dengan kiamat karena qiyam-nya atau
bangkitnya mayit dari tidur miring, kemudian duduk untuk ditanyai
dua malaikat Munkar dan Nakir, kemudian dihimpit oleh kuburan,
sehingga demikian ini menyerupai dengan Kiamat Kubro.

وﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي أوﻟﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ اﳊﺸﺮ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻨﺎﻫﻰ أو إﱃ أن ﻳﺪﺧﻞ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ اﳉﻨﺔ
وأﻫﻞ اﻟﻨﺎر اﻟﻨﺎر
Zamahsyari berkata, “Permulaan Hari Kiamat adalah dari
waktu dikumpulkannya seluruh makhluk (hasyr) sampai tidak ada
akhirnya atau sampai penduduk surga masuk ke dalam surga dan
penduduk neraka masuk ke dalam neraka.”

وﻣﻘﺪارﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﻜﻔﺎر ﲬﺴﻮن أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﻟﺸﺪة أﻫﻮاﻟﻪ وﻫﻮ أﺧﻒ ﻣﻦ ﺻﻼة
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﳌﺆﻣﻦ اﻟﺼﺎﱀ وﻳﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﻋﺼﺎة اﳌﺆﻣﻨﲔ وﻗﻴﻞ ﻳﻮم
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اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴﻪ ﲬﺴﻮن ﻣﻮﻃﻨﺎً ﻛﻞ ﻣﻮﻃﻦ أﻟﻒ ﺳﻨﺔ ﻧﺴﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳜﻔﻔﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﲟﻨﻪ
وﻓﻀﻠﻪ ﺣﻜﺎﻩ اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ واﻟﻔﺸﲏ
Lamanya Hari Akhir bagi orang-orang kafir adalah 50.000
tahun karena dahsyatnya kesulitan-kesulitan yang terjadi pada hari
itu, dan lamanya Hari Akhir adalah lebih sebentar daripada sholat
wajib di dunia bagi orang-orang mukmin yang sholih, dan lamanya
Hari Akhir adalah sedang-sedang bagi orang-orang mukmin yang
durhaka atau yang ahli maksiat.
Ada yang mengatakan bahwa di dalam Hari Kiamat terdapat
50 medan yang setiap medan ditempuh selama 1000 tahun.
Kami meminta kepada Allah ta’ala agar meringankan Hari
Kiamat bagi kami dengan anugerah dan pemberian-Nya.
Demikian di atas diceritakan oleh Suhaimi dan Fasyani.
F. Iman kepada Qodar

()و( ﺳﺎدﺳﻬﺎ أن ﺗﺆﻣﻦ )ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ وﺷﺮﻩ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
[Dan] rukun iman yang keenam adalah kamu beriman
[dengan Qodar bahwa baik dan buruknya merupakan dari
Allah ta’ala.]

ﻗﺎل اﻟﻔﺸﲏ وﻣﻌﲎ اﻹﳝﺎن ﺑﻪ أن ﺗﻌﺘﻘﺪ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪر اﳋﲑ واﻟﺸﺮ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻖ اﳋﻠﻖ
 وﻳﻜﻔﻲ اﻋﺘﻘﺎد ﺟﺎزم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﲑ،وأن ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺑﻘﻀﺎء اﷲ وﻗﺪرﻩ وﻫﻮ ﻣﺮﻳﺪ ﳍﺎ
ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻫﺎن
Fasyani berkata, “Pengertian beriman dengan qodar adalah
kamu meyakini bahwa sesungguhnya Allah telah mentakdirkan
kebaikan dan keburukan sebelum menciptakan makhluk, dan
meyakini bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang terwujud adalah
sesuai dengan qodho dan qodar Allah. Dialah yang Maha
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Menghendaki semuanya itu. Dicukupkan adanya keyakinan yang
mantap tentang hal di atas tanpa menegaskan dalil.

وﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﺮﻏﲏ واﻹﳝﺎن ﺑﺎﻟﻘﺪر ﻫﻮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺄن ﻣﺎ ﻛﺎن وﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ
ًﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻟﻠﺸﻲء ﻛﻦ ﻓﻴﻜﻮن ﺧﲑاً أو ﺷﺮاً ﻧﻔﻌﺎً أو ﺿﺮاً ﺣﻠﻮاً أو ﻣﺮا
Sayyid Abdullah al-Murghini berkata, “Beriman dengan
qodar adalah membenarkan bahwa segala sesuatu yang telah wujud
dan yang akan wujud adalah sesuai dengan takdir Allah yang berkata
kepada segala sesuatu, ‘Jadilah! Maka sesuatu itu jadi, baik atau
buruk, bermanfaat atau berbahaya, manis atau pahit.’”

وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء ﺑﻘﻀﺎء وﻗﺪر ﺣﱴ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﻜﻴﺲ وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﺎﷲ ﺣﱴ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ وﺷﺮﻩ رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Segala
sesuatu pasti sesuai dengan qodho dan qodar, bahkan kelemahan dan
kecerdasan sekalipun.” Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallama
bersabda, “Tidaklah seseorang beriman kepada Allah hingga ia
beriman dengan qodar, baik atau buruknya.” (HR. Turmudzi)

وأﻣﺎ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ دﻋﺎء اﻻﻓﺘﺘﺎح واﻟﺸﺮ ﻟﻴﺲ إﻟﻴﻚ ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ وﻻ ﺷﺮ ﻳﺘﻘﺮب ﺑﻪ إﻟﻴﻚ أو
 ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺎ،ًﻻ ﻳﻀﺎف إﱃ اﷲ ﺗﺄدﺑﺎً ﻷن اﻟﻼﺋﻖ ﻧﺴﺒﺔ اﳋﲑ ﷲ واﻟﺸﺮ ﻟﻠﻨﻔﺲ ﺗﺄدﺑﺎ
 وﻣﺎ أﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻤﻦ ﻧﻔﺴﻚ- ًأﺻﺎﺑﻚ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﺔ ﻓﻤﻦ اﷲ – أي إﳚﺎداً وﺧﻠﻘﺎ
أي ﻛﺴﺒﺎً ﻻ ﺧﻠﻘﺎً ﻛﻤﺎ ﻳﻔﺴﺮﻩ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﻣﺎ أﺻﺎﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﻓﺒﻤﺎ ﻛﺴﺒﺖ أﻳﺪﻳﻜﻢ
ﻷن اﻟﻘﺮآن ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ
Adapun hadis Muslim dalam doa Iftitah, ‘ﻚ
َ ْﺲ إِﻟَﻴ
َ ْ ’ َواﻟ ﱠﺸﱡﺮ ﻟَﻴmaka
maksudnya adalah tidak ada keburukan yang dapat digunakan untuk
mendekatkan diri kepada-Mu atau keburukan tidak diperbolehkan
untuk disandarkan kepada Allah demi tujuan berbuat adab, karena
yang pantas adalah menyandarkan kebaikan kepada Allah dan
menyandarkan keburukan kepada diri sendiri demi tujuan berbuat
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adab, karena Allah berfirman, “Apa saja bentuk kebaikan yang
menimpamu maka itu adalah dari Allah – dari segi mewujudkan dan
menciptakan – dan apa saja keburukan yang menimpamu maka itu
adalah dari dirimu sendiri – dari segi melakukan, bukan
menciptakan,”16 sebagaimana ditafsiri oleh Firman Allah lainnya,
“Apa saja musibah yang menimpa kalian maka itu dikarenakan apa
yang telah kalian perbuat,”17 karena ayat al-Quran dapat menafsiri
ayat yang lain.

وأﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻓﺮﺟﻮع ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ واﻧﻈﺮ إﱃ أدب اﳋﻀﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم
ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻓﺄراد رﺑﻚ أن ﻳﺒﻠﻐﺎ أﺷﺪﳘﺎ وﻗﺎل ﻓﺄردت أن أﻋﻴﺒﻬﺎ وﺗﺄﻣﻞ ﻗﻮل إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻠﻴﻞ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم اﻟﺬي ﺧﻠﻘﲏ ﻓﻬﻮ ﻳﻬﺪﻳﻦ واﻟﺬي ﻫﻮ ﻳﻄﻌﻤﲏ وﻳﺴﻘﲔ وإذا ﻣﺮﺿﺖ ﻓﻬﻮ
ً ﻓﻠﻢ ﻳﻘﻞ أﻣﺮﺿﲏ ﺗﺄدﺑﺎ،ﻳﺸﻔﲔ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺐ اﳍﺪاﻳﺔ واﻹﻃﻌﺎم واﻟﺸﻔﺎء ﷲ واﳌﺮض ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﻣﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وإﻻ ﻓﺎﻟﻜﻞ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ واﷲ ﺧﻠﻘﻜﻢ وﻣﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن
أي ﻣﻦ ﺧﲑ وﺷﺮ اﺧﺘﻴﺎري واﺿﻄﺮاري وﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﺒﺪ إﻻ ﳎﺮد اﳌﻴﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر وﻟﺬﻟﻚ
ﻃﻮﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﺔ واﻹﻗﻼع واﻟﻨﺪم واﺳﺘﺤﻖ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ واﳊﺪود واﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب وﻫﺬا ﻫﻮ
اﻟﻜﺴﺐ وﻫﻮ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﻘﺪرة اﳊﺎدﺛﺔ وﻗﻴﻞ ﻫﻮ اﻹرادة اﳊﺎدﺛﺔ
Adapun Firman Allah, “Katakanlah! Segala sesuatu berasal
dari sisi Allah,”18 maka dikembalikan pada hakikatnya. Lihatlah adab
Khidr, ‘alaihi as-salam, sekiranya ia berkata, “Maka Tuhanmu
menghendaki agar mereka sampai pada kedewasaannya …” 19 dan ia
berkata, “dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu …” 20.
Berangan-anganlah tentang perkataan Ibrahim al-Kholil
‘alaihi as-salam, “(yaitu Tuhan) Yang telah menciptakan aku, maka
Dialah yang menunjukkan aku, dan Tuhanku, Yang Dia memberi
16

QS. An-Nisak: 79
QS. As-Syuuro: 30
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QS. An-Nisak; 78
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QS. Al-Kahﬁ: 82
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QS. Al-Kahﬁ: 79
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makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit, Dialah yang
menyembuhkan aku.”21 Dalam ayat-ayat ini, Ibrahim menisbatkan
petunjuk, memberi makan, dan mengobati kepada Allah dan
menisbatkan sakit kepada dirinya sendiri. Ibrahim tidak berkata,
“Dialah yang membuatku sakit” karena berbuat adab. Apabila tidak
ada tujuan berbuat adab maka sesungguhnya segala sesuatu berasal
dari perbuatan-perbuatan Allah. Dia berfirman, “Padahal Allah-lah
yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu.” 22
Maksud ‘apa yang kalian perbuat itu’ adalah hal yang baik dan
yang buruk, hal yang karena kehendak sendiri atau bukan kerena
kehendak sendiri. Tidak ada bagi seorang hamba kecuali hanya
condong ketika dalam keadaan berkehendak sendiri. Oleh karena itu,
ia dituntut untuk bertaubat, berjanji tidak akan mengulangi, kecewa,
dan berhak untuk menerima ta’zir, had, pahala, dan siksa.
Kecondongan ini disebut dengan berbuat. Berbuat adalah ta’alluq
dari sifat Qudroh Haditsah. Ada yang mengatakan bahwa berbuat itu
adalah Irodah Haditsah.

)ﻓﺮع( اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر ﻓﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻨﺪ اﻷﺷﺎﻋﺮة إرادة اﷲ اﻷﺷﻴﺎء ﰲ اﻷزل
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﻏﲑ اﻷزل واﻟﻘﺪر ﻋﻨﺪﻫﻢ إﳚﺎد اﷲ اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﳐﺼﻮص ﻋﻠﻰ
وﻓﻖ اﻹرادة ﻓﺈرادة اﷲ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ أزﻻً ﺑﺄﻧﻚ ﺗﺼﲑ ﻋﺎﳌﺎً ﻗﻀﺎء وإﳚﺎد اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻚ ﺑﻌﺪ وﺟﻮدك
ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻹرادة ﻗﺪر وأﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﻓﺎﻟﻘﻀﺎء إﳚﺎد اﷲ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻹﺗﻘﺎن
ﻋﻠﻰ وﻓﻖ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﱃ أي ﲢﺪﻳﺪ اﷲ أزﻻً ﻛﻞ ﳐﻠﻮق ﲝﺪﻩ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻦ
وﻗﺒﺢ وﻧﻔﻊ وﺿﺮ إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ أي ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﺎﱃ أزﻻً ﺻﻔﺎت اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت وﻗﻴﻞ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻢ
اﷲ اﻷزﱄ ﻣﻊ ﺗﻌﻠﻘﻪ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮم واﻟﻘﺪر إﳚﺎد اﷲ اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ وﻓﻖ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻌﻠﻢ اﷲ اﳌﺘﻌﻠﻖ
أزﻻً ﺑﺄن اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺼﲑ ﻋﺎﳌﺎً ﺑﻌﺪ وﺟﻮدﻩ ﻗﻀﺎء وإﳚﺎد اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺪ وﺟﻮدﻩ ﻗﺪر ﻫﺬا
 ﲞﻼف ﻗﻮل،وﻗﻮل اﻷﺷﺎﻋﺮة ﻫﻮ اﳌﺸﻬﻮر وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺎﻟﻘﻀﺎء ﻗﺪﱘ واﻟﻘﺪر ﺣﺎدث
اﳌﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ وﻗﻴﻞ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲟﻌﲎ إرادﺗﻪ ﺗﻌﺎﱃ
21
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[CABANG]
Para ulama telah berselisih pendapat tentang pengertian
Qodho dan Qodar. Menurut Asya’iroh, pengertian Qodho adalah
kehendak Allah terhadap sesuatu di zaman azali sesuai dengan
kenyataan sesuatu tersebut di zaman bukan azali. Sedangkan
pengertian Qodar menurut mereka adalah bahwa Allah mewujudkan
sesuatu sesuai dengan kadar tertentu yang sesuai dengan kehendak.
Dengan demikian, kehendak Allah di zaman azali, yang
berhubungan dengan bahwa kamu akan menjadi orang yang berilmu
adalah contoh Qodho. Sedangkan Allah mewujudkan ilmu dalam
dirimu setelah kamu diwujudkan sesuai dengan kehendak-Nya
adalah contoh Qodar.
Adapun menurut Maturidiah maka pengertian Qodho adalah
bahwa Allah mewujudkan sesuatu disertai menambahkan
penyempurnaan yang sesuai dengan pengetahuan-Nya ta’aala,
maksudnya, pembatasan dari Allah di zaman azali terhadap setiap
makhluk dengan batasan yang ditemukan pada setiap makhluk itu,
yaitu berupa batasan baik, buruk, bermanfaat, berbahaya, dan lainlain, maksudnya pengetahuan Allah di zaman azali terhadap sifatsifat makhluk. Ada yang mengatakan bahwa pengertian Qodho
adalah pengetahuan Allah yang azali disertai hubungannya dengan
sesuatu yang diketahui. Sedangkan pengertian Qodar menurut
mereka adalah bahwa Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan
pengetahuan itu. Dengan demikian, pengetahuan Allah di zaman
azali tentang seseorang akan menjadi orang yang berilmu setelah ia
diwujudkan adalah contoh Qodho. Sedangkan Allah mewujudkan
ilmu pada dirinya setelah ia diwujudkan adalah contoh Qodar.
Pendapat ini dan pendapat Asya’iroh tentang Qodho dan Qodar
adalah pendapat yang masyhur.
Menurut masing-masing pendapat, maka Qodho Allah
adalah qodim dan Qodar-Nya adalah Haadis, berbeda dengan
pendapat Maturidiah.
Ada yang mengatakan bahwa masing-masing Qodho dan
Qodar berarti kehendak Allah Ta’ala.
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)ﺗﻔﺼﻴﻞ( ﻗﺎل ﺳﻠﻴﻤﺎن اﳉﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ ﰲ اﳌﺼﺒﺎح واﻟﻘﺪر ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻻ ﻏﲑ ﻣﺎ
ﻳﻘﺪرﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر ﺑﺴﻜﻮن اﻟﺪال وﻓﺘﺤﻬﺎ ﻫﻮ اﳌﻘﺪار واﳌﺜﻞ ﻳﻘﺎل ﻫﺬا
ﻗﺪر ﻫﺬا أي ﳝﺎﺛﻠﻪ وأﻣﺎ اﻟﻘﺪر ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﻘﺪر ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﻣﻦ أﻣﺮﻩ إﱃ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻦ
أﻣﺮ اﳌﻮت واﻷﺟﻞ واﻟﺮزق وﻏﲑ ذﻟﻚ وﻳﺴﻠﻤﻪ إﱃ ﻣﺪﺑﺮات اﻷﻣﻮر وﻫﻢ أرﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ
إﺳﺮاﻓﻴﻞ وﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ وﻋﺰراﺋﻴﻞ وﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم وﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ ﻟﻴﻠﺔ اﳊﻜﻢ وﻗﻴﻞ ﻟﻴﻠﺔ
اﻟﺸﺮف واﻟﻌﻈﻢ وﻗﻴﻞ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻀﻴﻖ ﻟﻀﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎزدﺣﺎم اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
أن اﷲ ﻳﻘﻀﻲ اﻷﻗﻀﻴﺔ ﰲ ﻟﻴﻠﺔ ﻧﺼﻒ ﺷﻌﺒﺎن وﻳﺴﻠﻤﻬﺎ إﱃ أرﺑﺎ ﺎ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر ﻫﺬا وﻟﻴﺲ
اﳌﺮاد أن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﷲ ﻻ ﳛﺪث إﻻ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺪر اﳌﻘﺎدﻳﺮ ﰲ اﻷزل ﻗﺒﻞ
ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﺑﻞ اﳌﺮاد إﻇﻬﺎر ﺗﻠﻚ اﳌﻘﺎدﻳﺮ ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ
[TAFSHIL]
Sulaiman al-Jamal berkata, seperti yang dikatakan oleh alFuyumi dalam kitab al-Misbah, “Lafadz ‘ ’اﻟ َﻘ َﺪرdengan hanya fathah
pada huruf /د/ berarti qodho yang ditakdirkan oleh Allah. Lafadz
‘ ’اﻟ َﻘ ْﺪرdengan sukun dan bisa fathah pada huruf /د/ berarti ukuran dan
jumlah. Boleh dikatakan ‘ ’ﻫﺬا ﻗﺪر ﻫﺬاyang berarti ini adalah seukuran
ini. Adapun lafadz ‘ ’اﻟﻘﺪرdalam Firman Allah Ta’aala, ‘ إﻧﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﰱ ﻟﻴﻠﺔ
 ’اﻟﻘﺪرmaka maksud lafadz ‘ ’اﻟﻘﺪرadalah malam mentakdirkan atau ‘ ﻟﻴﻠﺔ
( ’اﻟﺘﻘﺪﻳﺮLailatul Takdir). Mengapa malam itu disebut dengan lailatul
takdir adalah karena Allah mentakdirkan (menetapkan) perkaraperkara yang Dia kehendaki sampai pada malam lailatul takdir di
tahun-tahun berikut-berikutnya. Perkara-perkara itu adalah seperti;
kematian, ajal, rizki, dan lain-lain. Allah memasrahkan perkaraperkara-Nya itu kepada para petugasnya, yaitu 4 (empat) malaikat;
Isrofil, Mikail, Izrail, dan Jibril ‘alaihim as-salam. Mujahid berkata
bahwa malam lailatu al-qodar disebut lailatu al-hukm. Ada yang
mengatakan disebut dengan lailatu asy-syarof dan lailatu al-‘udzmi.
Ada yang mengatakan pula disebut dengan lailatu ad-doiq atau
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malam kesempitan (kepadatan) karena padatnya tugas yang harus
dilakukan oleh para malaikat pada malam itu. Diriwayatkan dari Ibnu
Abbas bahwa Allah menetapkan qodho-qodho-Nya pada malam
separuh Sya’ban dan memasrahkan kepada para petugasnya di
malam lailatu al-qodr.
Hal di atas bukan berarti bahwa pentakdiran Allah terjadi
pada malam lailatu al-qodr karena Allah telah mentaqdirkan segala
taqdir-Nya di zaman Azali sebelum menciptakan langit dan bumi,
tetapi maksudnya adalah bahwa Allah memperlihatkan takdir-takdirNya kepada para malaikat di malam lailatu al-qodr.
Dalil Naqli Rukun-rukun Islam dan Iman

)ﺗﻨﺒﻴﻪ( إﳕﺎ أﺗﻰ اﳌﺼﻨﻒ أوﻻً ﺑﺬﻛﺮ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم واﻹﳝﺎن ﻷﻧﻪ ﻋﻈﻴﻢ اﳌﻮﻗﻊ وﻗﺪ اﺷﺘﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻗﺎل اﳉﻔﺮي وﻳﻘﺒﺢ ﺑﺎﻟﻌﺎﻗﻞ أن ﻳﺴﺄل ﻋﻦ
أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم واﻹﳝﺎن ﻓﻼ ﻳﺮد ﺟﻮاﺑﺎً وﻫﻮ ﻳﺰﻋﻢ أﻧﻪ ﻣﺴﻠﻢ وﻣﺆﻣﻦ اﻧﺘﻬﻰ
[TANBIH]
Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi menyebutkan
penjelasan tentang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman terlebih
dahulu dikarenakan penjelasan tentang itu merupakan objek
pembahasan yang sangat penting karena mencakup seluruh
perbuatan-perbuatan ibadah yang dzohir dan batin. Bahkan, Jufri
berkata, “Tidaklah pantas bagi orang yang berakal ketika ia ditanya
tentang rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, kemudian ia tidak
bisa menjawab, padahal ia menganggap dirinya sebagai orang
muslim dan mukmin.”

وﻫﻮ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺟﱪﻳﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻛﻤﺎ ﰲ اﻷرﺑﻌﲔ ﻟﻠﻨﻮوي ﻗﺎل رﲪﻪ اﷲ
ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل ﺑﻴﻨﻤﺎ ﳓﻦ ﺟﻠﻮس ﻋﻨﺪ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠّﻢ ذات ﻳﻮم إذ ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ رﺟﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﺎض اﻟﺜﻴﺎب ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻮاد اﻟﺸﻌﺮ ﻻ ﻳﺮى ﻋﻠﻴﻪ
أﺛﺮ اﻟﺴﻔﺮ وﻻ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﻣﻨﺎ أﺣﺪ ﺣﱴ ﺟﻠﺲ إﱃ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﺄﺳﻨﺪ رﻛﺒﺘﻴﻪ إﱃ
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رﻛﺒﺘﻴﻪ ووﺿﻊ ﻛﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬﻳﻪ وﻗﺎل ﻳﺎ ﳏﻤﺪ أﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ اﻹﺳﻼم أن ﺗﺸﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وأن ﳏﻤﺪاً رﺳﻮل اﷲ وﺗﻘﻴﻢ اﻟﺼﻼة
وﺗﺆﰐ اﻟﺰﻛﺎة وﺗﺼﻮم رﻣﻀﺎن وﲢﺞ اﻟﺒﻴﺖ إن اﺳﺘﻄﻌﺖ إﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ ﻗﺎل ﺻﺪﻗﺖ ﻓﺘﻌﺠﺒﻨﺎ ﻟﻪ
ﻳﺴﺄﻟﻪ وﻳﺼﺪﻗﻪ ﻗﺎل ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﳝﺎن ﻗﺎل أن ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ وﻛﺘﺒﻪ ورﺳﻠﻪ واﻟﻴﻮم
اﻵﺧﺮ وﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺧﲑﻩ وﺷﺮﻩ ﻗﺎل ﺻﺪﻗﺖ ﻗﺎل ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎن ﻗﺎل أن ﺗﻌﺒﺪ
اﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈن ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك ﻗﺎل ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻗﺎل ﻣﺎ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ
ﺑﺄﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎل ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ أﻣﺎرا ﺎ ﻗﺎل أن ﺗﻠﺪ اﻷﻣﺔ رﺑﺘﻬﺎ وأن ﺗﺮى اﳊﻔﺎة اﻟﻌﺮاة
اﻟﻌﺎﻟﺔ رﻋﺎء اﻟﺸﺎة ﻳﺘﻄﺎوﻟﻮن ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺎن ﰒ اﻧﻄﻠﻖ ﻓﻠﺒﺚ ﻣﻠﻴﺎً ﰒ ﻗﺎل ﻳﺎ ﻋﻤﺮ أﺗﺪري ﻣﻦ
اﻟﺴﺎﺋﻞ؟ ﻗﻠﺖ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ ﻗﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﺟﱪﻳﻞ أﺗﺎﻛﻢ ﻳﻌﻠﻤﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Rukun-rukun Islam dan Iman terkutip dari hadis Sayyidina
Jibril ‘alaihi as-Salam, seperti yang disebutkan dalam kitab Arba’in
Nawawi, bahwa diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu
‘anhu bahwa ia berkata;
Suatu ketika kami duduk disamping Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berpakaian
sangat putih, berambut sangat hitam, dan tidak ada bekas-bekas
kalau ia adalah seorang musafir, serta tidak ada satupun dari kami
yang mengenalnya. Laki-laki itu duduk mendekati Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama. Laki-laki itu menyandarkan kedua
lututnya berdekatan dengan kedua lutut Rasulullah sambil laki-laki
itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha
Rasulullah. Kemudian ia berkata, “Hai Muhammad! Beritahu aku
tentang Islam!”
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama menjawab, “Islam adalah
kamu bersaksi sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah dan
sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, kamu mendirikan
sholat, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa di bulan Ramadhan,
dan kamu berhaji ke Baitullah jika mampu perjalanannya.”
Laki-laki itu berkata, “Kamu benar!”
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Kami para sahabat sangat terkejut dan heran kepada laki-laki itu. Ia
bertanya kepada Rasulullah dan membenarkan jawaban beliau.
“Beritahu aku tentang Iman!” kata laki-laki itu.
Rasulullah menjawab, “Iman adalah kamu mengimani
(mempercayai) Allah, para malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para
rasul-Nya, Hari Akhir, dan Qodar, baik dan buruknya.”
Laki-laki itu berkata, “Kamu benar. Beritahu aku tentang Ihsan!”
Rasulullah menjawab, “Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah
seolah-olah kamu melihat-Nya. Apabila kamu tidak bisa melihat-Nya
maka sesungguhnya Allah melihatmu.”
Laki-laki itu berkata lagi, “Beritahu aku tentang Hari Kiamat!”
Rasulullah menjawab, “Tidaklah orang yang ditanya tentang Hari
Kiamat itu lebih mengetahui daripada yang bertanya.”
Laki-laki itu berkata, “Beritahu aku tentang tanda-tanda Hari
Kiamat!”
Rasulullah menjawab, “(Tanda-tanda Hari Kiamat adalah) amat atau
budak perempuan melahirkan majikan atau nyonyanya sendiri, kamu
melihat orang-orang yang bertelanjang kaki dan dada, yang miskin,
dan yang hanya berprofesi sebagai penggembala domba berlombalomba meninggikan bangunan rumah.”
Setelah itu, laki-laki itu pergi. Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama diam. Lalu beliau berkata, “Hai Umar! Apakah kamu tahu
siapa tadi yang bertanya?”
Umar menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya.”
Rasulullah menjelaskan, “Yang bertanya barusan adalah Jibril. Ia
datang kemari untuk mengajari agama kalian.”
Hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim.
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ﻗﻮﻟﻪ ووﺿﻊ ﻛﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬﻳﻪ أي وﺿﻊ اﻟﺮﺟُﻞ ﻛﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬﻳﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
وﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎس ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺲ ﰲ اﻷﺻﻞ ﺣﲔ ﻳﺄﺗﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺣﻲ
وﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﺼﺮﺣﺎً ﺬا ﰲ رواﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة وأﰊ ذر ﺣﻴﺚ ﻗﺎل وﺿﻊ
ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ رﻛﺒﱵ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
Bunyi hadis, ‘ ’ووﺿﻊ ﻛﻔﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬﻳﻪberarti Laki-laki itu
meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama. Malaikat Jibril yang menjelma
sebagai seorang laki-laki melakukan hal demikian itu karena merasa
sudah akrab dengan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
dengan melihat hubungan keakraban yang terjadi antara mereka
berdua ketika Jibril mendatangi Rasulullah dengan membawa wahyu.
Perbuatan Malaikat Jibril di atas dijelaskan secara gamblang
atau tersurat menurut riwayat Nasai dari hadis Abu Hurairah dan
Abu Dzar bahwa ia berkata, “Laki-laki itu meletakkan kedua
tangannya di atas kedua lutut Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama.”

ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻹﺣﺴﺎن ﻳﻌﲏ ﺑﻪ اﻹﺧﻼص وﳚﻮز أن ﻳﻌﲏ ﺑﻪ إﺟﺎدة اﻟﻌﻤﻞ وﻫﺬا
اﻟﺘﻔﺴﲑ أﺧﺺ ﻣﻦ اﻷول
Bunyi hadis, ‘ ’ا ِﻻ ْﺣ َﺴﺎنberarti bahwa yang dimaksud dengan
ihsan adalah ikhlas. Bisa juga yang dimaksud dengan ihsan adalah
membaguskan amal. Tafsiran membaguskan amal adalah lebih
khusus daripada tafsiran ikhlas.

ﻗﻮﻟﻪ أن ﺗﻌﺒﺪ اﷲ ﻛﺄﻧﻚ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈن ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮاك ﻫﺬا ﻣﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻠﻤﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻷﻧﻪ ﴰﻞ ﻣﻘﺎم اﳌﺸﺎﻫﺪة وﻣﻘﺎم اﳌﺮاﻗﺒﺔ
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ﺑﻴﺎن ذﻟﻚ وإﻳﻀﺎﺣﻪ أن ﻟﻠﻌﺒﺪ ﰲ ﻋﺒﺎدﺗﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻷول أن ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ
اﻟﺬي ﻳﺴﻘﻂ ﻣﻌﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﺮع ﺑﺄن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ اﻟﺸﺮوط واﻷرﻛﺎن اﻟﺜﺎﱐ أن ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ
ﻛﺬﻟﻚ وﻗﺪ اﺳﺘﻐﺮق ﰲ ﲝﺮ اﳌﻜﺎﺷﻔﺔ ﺣﱴ ﻛﺄﻧﻪ ﻳﺮى اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻫﺬا ﻣﻘﺎﻣﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وﺟﻌﻠﺖ ﻗﺮة ﻋﻴﲏ ﰲ اﻟﺼﻼة اﻟﺜﺎﻟﺚ أن
ﻳﻔﻌﻠﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ وﻗﺪ ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺸﺎﻫﺪﻩ وﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﻘﺎم اﳌﺮاﻗﺒﺔ
Bunyi dalam hadis, ‘kamu beribadah kepada Allah seolaholah kamu melihat-Nya. Apabila kamu tidak bisa melihat-Nya maka
sesungguhnya Allah melihatmu,’ adalah kesimpulan dari seluruh
sabda-sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama karena
pernyataan dalam hadis tersebut mencakup maqom musyahadah dan
maqom muroqobah.
Jelasnya adalah bahwa hamba memiliki tiga maqom atau
tingkatan dalam ibadahnya, yaitu;
1. Hamba melakukan ibadah dengan tata cara yang telah memenuhi
tuntutan syariat, yaitu sekiranya ibadahnya telah memenuhi
syarat-syarat dan rukun-rukun.
2. Hamba melakukan ibadah dengan tata cara nomer pertama, dan
ia telah tenggelam dalam lautan maqom mukasyafah sehingga
seolah-olah ia melihat Allah dalam ibadahnya. Ini adalah
tingkatan atau maqom Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama,
sebagaimana beliau bersabda, “Aku menjadikan penghibur
hatiku dalam sholat.”
3. Hamba melakukan ibadah dengan tata cara nomer pertama
disertai ia telah dikuasai dengan keadaan bahwa Allah
melihatnya. Ini adalah maqom Muroqobah.

ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻓﺈن ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﺮاﻩ ﻧﺰول ﻋﻦ ﻣﻘﺎم اﳌﻜﺎﺷﻔﺔ إﱃ ﻣﻘﺎم اﳌﺮاﻗﺒﺔ أي إن ﱂ ﺗﻌﺒﺪﻩ وأﻧﺖ
ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﺎﻋﺒﺪﻩ وأﻧﺖ ﲝﻴﺚ ﺗﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﺮاك
Oleh karena itu, dalam perkataan hadis, ‘Apabila kamu tidak
bisa melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihatmu,’ adalah
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penurunan dari maqom mukasyafah ke maqom muroqobah,
maksudnya jika kamu beribadah kepada Allah dengan keadaan yang
mana kamu bukan termasuk ahli melihat-Nya maka beribadahlah
kepada-Nya dengan keadaanmu yang meyakini bahwa Allah
melihatmu.

ﻓﻜﻞ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻣﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ إﺣﺴﺎن إﻻ أن اﻹﺣﺴﺎن اﻟﺬي ﻫﻮ ﺷﺮط ﰲ ﺻﺤﺔ اﻟﻌﺒﺎدة إﳕﺎ
ﻫﻮ اﻷول ﻷن اﻹﺣﺴﺎن اﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ اﻷﺧﲑﻳﻦ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ اﳋﻮاص وﻳﺘﻌﺬر ﻣﻦ ﻛﺜﲑ
Dengan demikian, masing-masing dari tiga maqom di atas
disebut dengan ihsan, hanya saja ihsan yang merupakan syarat
sahnya ibadah hanya pada maqom nomer [1] karena ihsan pada
maqom nomer [2] dan [3] adalah ihsan yang merupakan sifat yang
hanya diberikan kepada orang-orang tertentu atau khowas dan sangat
sulit bagi kebanyakan orang untuk memilikinya.

ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ أي ﻋﻦ وﻗﺖ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﺎ اﳌﺴﺆول ﻋﻨﻬﺎ أي ﻋﻦ وﻗﺘﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ
ﺑﺄﻋﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ أي أﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وأﻧﺎ ﻻ أﻋﻠﻤﻬﺎ ﻓﺎﳌﺮاد اﻟﺘﺴﺎوي ﰲ ﻧﻔﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﻗﺘﻬﺎ
ﻻ اﻟﺘﺴﺎوي ﰲ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻮﻗﺘﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻦ أﻣﺎرا ﺎ ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰة أي ﻋﻼﻣﺎ ﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﰲ
اﳌﺼﺒﺎح اﻷﻣﺎرة اﻟﻌﻼﻣﺔ وزﻧﺎً وﻣﻌﲎ وأﻣﺎ اﻹﻣﺎرة ﺑﻜﺴﺮ اﳍﻤﺰة ﻓﻬﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ واﻹﻣﺎﻣﺔ واﳌﺮاد
ﻋﻼﻣﺎ ﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻘﺪﻣﺎ ﺎ ﻻ اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﳌﻀﺎﻳﻘﺔ ﳍﺎ ﻛﻄﻠﻮع اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ ﻣﻐﺮ ﺎ
وﺧﺮوج اﻟﺪاﺑﺔ ﻓﻠﺬا ﻗﺎل أن ﺗﻠﺪ اﻷﻣﺔ رﺑﺘﻬﺎ وﰲ رواﻳﺔ ر ﺎ
Bunyi hadis ‘Beritahu aku tentang Hari Kiamat’, bermaksud
‘Beritahu aku tentang kapan terjadinya Hari Kiamat.’
Bunyi hadis ‘Tidaklah orang yang ditanya tentangnya’
bermaksud ‘Tidaklah orang yang ditanya tentang waktunya’.
Bunyi hadis ‘lebih mengetahui daripada yang bertanya’
bermaksud bahwa Rasulullah dan Jibril sama-sama tidak mengetahui
kapan terjadinya Hari Kiamat.
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Bunyi hadis ‘tentang tanda-tanda Hari Kiamat!’ yang
diungkapkan dengan ‘ ’ َﻋ ْﻦ أََﻣﺎ َراَِﺎadalah dengan fathah pada huruf /ء/,
berarti ‘’ َﻋ ْﻦ َﻋ َﻼ َﻣﺎَِﺎ, seperti yang disebutkan dalam kitab al-Misbah,
“Lafadz ‘ ’اﻷََﻣﺎرةdan ‘ ’اﻟ َﻌ َﻼ َﻣﺔadalah sama dari segi wazan dan arti.’”
Adapun lafadz ‘ ’ا ِﻹﻣَﺎرَةdengan dibaca kasroh pada huruf /ء/ maka
berarti sifat kewalian atau sifat kepemimpinan.
Maksud tanda-tanda Hari Kiamat adalah tanda-tanda
sebelum terjadinya Hari Kiamat, bukan tanda-tanda yang menyertai
terjadinya Hari Kiamat yang seperti; terbitnya matahari dari arah
barat dan keluarnya Daabah atau hewan melata. Oleh karena
maksudnya adalah tanda-tanda sebelum terjadinya Hari Kiamat,
maka Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama berkata, ‘Budak
perempuan melahirkan majikan atau nyonyanya sendiri.’ Dalam
riwayat lain disebutkan, ‘Budak perempuan melahirkan majikan atau
tuannya sendiri.’

واﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﻮال أﺻﺤﻬﺎ أﻧﻪ إﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻛﺜﺮة اﻟﺴﺮاري وأوﻻدﻫﻦ وأن وﻟﺪﻫﺎ
ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻷن ﻣﺎل اﻹﻧﺴﺎن ﺻﺎﺋﺮ إﱃ وﻟﺪﻩ وﻗﺪ ﻳﺘﺼﺮف ﻓﻴﻪ ﰲ اﳊﺎل
ﺗﺼﺮف اﳌﺎﻟﻜﲔ إﻣﺎ ﺑﺎﻹذن أو ﺑﻘﺮﺑﻨﺔ اﳊﺎل أو ﻋﺮف اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل وﻋﱪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄن
ﻳﺴﺘﻮﱄ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻼد اﻟﻜﻔﺎر ﻓﺘﻜﺜﺮ اﻟﺴﺮاري ﻓﻴﻜﻮن وﻟﺪ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﲟﻨﺰﻟﺔ
ﺳﻴﺪﻫﺎ ﻟﺸﺮﻓﻪ ﺑﺄﺑﻴﻪ ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ أن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ أن اﻹﻣﺎء ﺗﻠﺪ اﳌﻠﻮك ﻓﺘﻜﻮن أﻣﻪ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ رﻋﻴﺘﻪ إذ
ﻫﻮ ﺳﻴﺪﻫﺎ ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ أن ﻣﻌﻨﺎﻩ أن ﺗﻔﺴﺪ أﺣﻮال اﻟﻨﺎس ﻓﻴﻜﺜﺮ ﺑﻴﻊ أﻣﻬﺎت اﻷوﻻد ﰲ آﺧﺮ
اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻴﻜﺜﺮ ﺗﺮدادﻫﺎ ﰲ أﻳﺪي اﳌﺸﱰﻳﻦ ﺣﱴ ﻳﺸﱰﻳﻬﺎ اﺑﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻋﻠﻢ أ ﺎ أﻣﻪ وﻣﻦ
ذﻟﻚ ﻳﻜﺜﺮ اﻟﻌﻘﻮق ﰲ اﻷوﻻد ﻓﻴﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮﻟﺪ أﻣﻪ ﲟﺎ ﻳﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻴﺪ أﻣﺘﻪ ﻣﻦ اﻹﻫﺎﻧﺔ واﻟﺴﺐ
Pernyataan dalam hadis ‘Budak perempuan melahirkan
majikannya sendiri,’ masih diperselisihkan oleh para ulama tentang
maksudnya hingga menghasilkan beberapa macam pendapat;
1. Pendapat ashoh mengatakan bahwa pernyataan tersebut
menginformasikan tentang banyaknya sarori (para budak
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perempuan) dan anak-anak mereka. Dan anak laki-laki mereka
yang hasil dari tuan menempati kedudukan derajat tuan mereka
sendiri karena harta seseorang akan menjadi milik anak lakilakinya, kemudian terkadang harta tersebut akan dibelanjakan
oleh anak laki-laki itu sebagaimana harta dibelanjakan oleh para
pemilik asli dengan adanya izin untuk membelanjakan, qorinatu
al-haal atau izin yang diindikasikan oleh keadaan, atau izin
pembelanjakan berdasarkan keadaan umumnya. Sebagian ulama
mengartikan pernyataan di atas dengan pengertian bahwa orangorang muslim banyak menguasai negara-negara orang-orang
kafir. Kemudian para sarori menjadi banyak. Kemudian anak
laki-laki amat (budak perempuan) yang hasil dari tuannya
menempati kedudukan tuannya dalam segi derajat (status sosial)
karena derajat anak laki-laki itu menjadi luhur sebab ayahnya.
2. Para budak amat melahirkan para pemimpin. Oleh karena itu, ibu
anak laki-laki yang merupakan hasil dari tuan termasuk golongan
rakyat anaknya sendiri karena anaknya itu adalah tuan ibunya
sendiri.
3. Keadaan para manusia akan hancur atau kacau. Para ibu (yang
budak) dari anak-anak yang hasil dari tuan mereka akan banyak
dijual di akhir zaman. Para ibu tersebut berada di tangan banyak
pembeli. Tanpa sengaja, pembeli mereka adalah anak-anak
mereka sendiri, tetapi anak-anak mereka tidak mengetahui kalau
budak-budak perempuan yang mereka beli adalah ibu mereka
sendiri. Setelah terbeli, akan banyak terjadi kasus anak
berdurhaka kepada ibu karena anak (yang berkedudukan sebagai
tuan) akan memperlakukan ibu (yang berkedudukan sebagai
budaknya anak) dengan penghinaan atau omongan tercela
sebagaimana sayyid atau tuan memperlakukan budak-budaknya.

ﻗﻮﻟﻪ وأن ﺗﺮى اﳊﻔﺎة ﺑﻀﻢ اﳊﺎء اﳌﻬﻤﻠﺔ ﲨﻊ ﺣﺎف ﻫﻮ ﻣﻦ ﻻ ﻧﻌﻞ ﰲ رﺟﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻌﺮاة
ﲨﻊ ﻋﺎر وﻫﻮ ﻣﻦ ﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪﻩ ﻗﻮﻟﻪ اﻟﻌﺎﻟﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻼم اﳌﺨﻔﻔﺔ ﲨﻊ ﻋﺎﺋﻞ واﻟﻌﺎﻟﺔ
ﻫﻲ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻓﻌﻠﺔ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﻓﺮ وﻛﻔﺮة ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻔﻘﺮاء ﻗﻮﻟﻪ رﻋﺎء اﻟﺸﺎء ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺮاء واﳌﺪ ﲨﻊ
راع وأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻀﻢ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎء اﳌﺮﺑﻮﻃﺔ ﻣﺜﻞ ﻗﺎض وﻗﻀﺎة ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺼﺒﺎح وأﺻﻞ اﻟﺮﻋﻲ
اﳊﻔﻆ واﻟﺸﺎء ﺑﺎﳍﻤﺰة اﻟﻐﻨﻢ ﲨﻊ ﺷﺎة وﻫﻮ ﻣﻦ اﳉﻤﻮع اﻟﱵ ﻳﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ واﺣﺪﻩ ﺑﺎﳍﺎء
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وﲡﻤﻊ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﺷﻴﺎﻩ ﺑﺎﳍﺎء وﺧﺼﻬﻢ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻷ ﻢ أﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﻳﺘﻄﺎوﻟﻮن ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺎن
أي ﻳﺘﺒﺎﻫﻮن ﰲ ارﺗﻔﺎﻋﻪ واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ اﳊﺪﻳﺚ اﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﳊﺎل وﺗﻐﲑﻩ ﺑﺄن ﻳﺴﺘﻮﱄ
أﻫﻞ اﻟﺒﺎدﻳﺔ واﻟﻔﺎﻗﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﺬﻩ ﺻﻔﺎ ﻢ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﳊﺎﺿﺮة وﻳﺘﻤﻠﻜﻮن ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ واﻟﻐﻠﺒﺔ
ﻓﺘﻜﺜﺮ أﻣﻮاﳍﻢ وﺗﺘﺴﻊ ﰲ اﳊﻄﺎم أي ﰲ اﻟﻔﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ اﳌﺘﺎع اﻟﻜﺜﲑ اﳍﻤﺔ ﻓﺘﺼﺮف ﳘﻤﻬﻢ
إﱃ ﺗﺸﻴﻴﺪ اﻟﺒﻨﻴﺎن أي ﺗﻄﻮﻳﻠﻪ ورﻓﻌﻪ ﺑﺎﳉﺺ واﳍﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ أول اﻟﻌﺰم وﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺰم اﻟﻘﻮي ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺼﺒﺎح ﻗﻮﻟﻪ ﰒ اﻧﻄﻠﻖ أي اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻋﻤﺎ ذﻛﺮ وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻠﺒﺚ أي
اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ أي اﺳﺘﻤﺮ ﺳﺎﻛﺘﺎً ﻋﻦ اﻟﻜﻼم ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﻴﺔ وﺟﺎء ﰲ رواﻳﺔ
ﻓﻠﺒﺜﺖ ﺑﺘﺎء ﻣﻀﻤﻮﻣﺔ ﻓﻴﻜﻮن ﻋﻤﺮ ﻫﻮ اﳌﺨﱪ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﻣﻠﻴّﺎً ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء أي
زﻣﺎﻧﺎً ﻛﺜﲑاً وﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﺰﻣﺎن ﺛﻼﺛﺎً ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ رواﻳﺔ أﰊ داود واﻟﱰﻣﺬي وﻏﲑﳘﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﰒ
ﻗﺎل ﻳﺎ ﻋﻤﺮ أﺗﺪري ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺋﻞ؟ ﻗﻠﺖ اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ أﻋﻠﻢ ﻗﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﺟﱪﻳﻞ أﺗﺎﻛﻢ ﻳﻌﻠﻤﻜﻢ
دﻳﻨﻜﻢ أي ﻗﻮاﻋﺪ دﻳﻨﻜﻢ ﻓﻔﻴﻪ أن اﻟﺪﻳﻦ اﺳﻢ ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ اﻹﺳﻼم واﻹﳝﺎن واﻹﺣﺴﺎن وﻓﻬﻢ
ﻣﻨﻪ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ وﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺗﻨﺒﻴﻪ أﺗﺒﺎﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻢ وﻏﺮاﺋﺐ
اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻨﻔﻌﻬﻢ وﻓﺎﺋﺪ ﻢ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﺸﲏ
’ adalah dengan dhommah padaوأن ﺗﺮى اﳊﻔﺎة‘ Bunyi dalam hadis
ﺎف‘ /, yaitu bentuk jamak dari mufrodحhuruf /
َ ’. Pengertiannyaﺣ ٍ
adalah orang yang tidak memakai alas kaki.
’ adalah merupakan bentuk jamak dariاﻟﻌﺮاة‘ Bunyi dalam hadis
َ ’, yaitu orang yang tidak mengenakan apapun padaﻋﺎ ٍر‘ mufrod
tubuhnya.
/ل’ adalah dengan fathah pada huruf /اﻟﻌﺎﻟﺔ‘ Bunyi dalam hadis
’. Lafadzﻋﺎﺋﻞ‘ yang tidak ditasydid, yaitu bentuk jamak dari mufrod
َ ’. Artiﻛﺎﻓِﺮ َﻛ َﻔَﺮة‘ ’ seperti lafadzﻓَـ َﻌﻠَﺔ‘ ’ adalah dengan mengikuti wazanاﻟﻌﺎﻟﺔ‘
’.اﻟﻔﻘﺮاء‘ ’ adalah orang-orang fakir /اﻟﻌﺎﻟﺔ‘
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Bunyi dalam hadis ‘ ’رﻋﺎء اﻟﺸﺎةadalah dengan kasroh pada huruf
/ر/ dan dengan hamzah mamdudah, yaitu bentuk jamak dari mufrod
‘’ َرا ٍع. Adapun lafadz ‘ ’رﻋﺎءdengan dhommah pada huruf /ر/ maka wajib
adanya huruf Taak Marbutoh seperti lafadz ‘ﻀﺎة
َ ُ ﻗ،ﺎض
ٍ َ’ﻗ, seperti
disebutkan dalam kitab al-Misbah. Asal arti ‘ ’اﻟﺮﻋﻲadalah menjaga.
Sedangkan lafadz ‘ ’اﻟﺸﺎءadalah dengan hamzah yang berarti kambingkambing. Lafadz ‘ ’اﻟﺸﺎءadalah bentuk jamak dari mufrod ‘’ﺷﺎة, yaitu
merupakan bentuk jamak yang antara bentuk jamak dan mufrodnya
dapat dibedakan dengan adanya huruf Haa. Begitu juga lafadz ‘’ﺷﺎة
dapat dijamakkan ke dalam lafadz ‘ ’ﺷﻴﺎﻩdengan huruf Haa. Lafadz
‘ ’رﻋﺎء اﻟﺸﺎءyang berarti para penggembala kambing-kambing
dikhususkan untuk disebut di dalam hadis karena mereka adalah
ahlul badiah atau orang-orang pedalaman.
Bunyi dalam hadis ‘ ’ﻳـَﺘَﻄَ َﺎوﻟُْﻮ َن ِﰱ اﻟْﺒُـْﻨـﻴَﺎ ِنberarti mereka unggulunggulan dalam meninggikan bangunan. Maksud hadis adalah
memberitahukan tentang pergantian keadaan atau dan perubahannya
dengan ditunjukkan oleh satu fenomena kenyataan bahwa ahlul
badiah atau orang-orang miskin akan berusaha menyaingi dan
menguasai ahlul khadiroh atau orang-orang kaya. Mereka yang ahlul
badiah akan memperoleh atau merebut harta-harta kaum ahlul
hadiroh secara paksa dan dzalim sehingga mereka akan berlimpah
rumah faniah mereka ‘’اﻟﻔﺎﻧﻴﺔ. Pengertian faniah ‘’اﻟﻔﺎﻧﻴﺔadalah harta
benda yang banyak memiliki himmah (fungsi)/ ‘’اﳍﻤﺔ. Ahlul badiah
menggunakan harta-harta itu untuk memperluas atau memperpanjang
dan meninggikan bangunan (misal rumah) dengan bata (dan lainlain).
Lafadz ‘ ’اﳍﻤﺔdengan dibaca kasroh pada huruf /ه/ berarti
keadaan pertama kali saat memiliki tujuan. Terkadang lafadz
tersebut diartikan dengan tujuan yang kuat, seperti yang disebutkan
dalam kitab al-Misbah.
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Bunyi dalam hadis ‘ ’ﰒ اﻧﻄﻠﻖberarti laki-laki yang bertanya itu
pergi.
Bunyi dalam hadis ‘ِﺚ
َ  ’ﻟَﺒberarti bahwa kemudian Rasulullah
diam tidak berkata dalam hal ini. Dalam riwayat lain disebutkan
dengan lafadz ‘’ﻟﺒﺜﺖ
ُ dengan huruf /ت/ yang didhommah sehingga yang
diam adalah Umar selaku orang yang memberitahukan hadis.
Bunyi dalam hadis ‘ ’ َﻣﻠِﻴﺎadalah dengan tasydid pada huruf /ي/,
maksudnya (diam) dalam waktu yang lama. Waktu diam tersebut
terjadi 3 kali, seperti yang disebutkan dalam riwayat Abu Daud,
Turmudzi, dan lain-lain.
Bunyi dalam hadis ‘Kemudian beliau berkata: Hai Umar!
Apakah kamu tahu siapa tadi yang bertanya? Umar menjawab, Allah
dan Rasul-Nya lebih mengetahuinya. Rasulullah berkata, Yang
bertanya barusan adalah Jibril. Ia datang kemari untuk mengajari
agama kalian,’ berarti bahwa Jibril mengajarkan kaidah-kadiah
agama kalian.
Berdasarkan keterangan hadis secara keseluruhan, dapat
dimengerti dan disimpulkan bahwa agama adalah nama bagi
gabungan tiga perkara, yaitu Islam, Iman, dan Ihsan.
Dari hadis, dapat pula dipahami bahwa disunahkan bagi guru
mengingatkan para santrinya, dan bagi pemimpin mengingatkan para
pengikutnya, tentang kaidah-kadiah ilmu, dan kejadian-kejadian
yang langka atau aneh, dengan tujuan memberikan manfaat dan
faedah kepada mereka. Demikian ini disebutkan oleh al-Fasyani.
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BAGIAN KEEMPAT
KALIMAH TAHLIL
Pendahuluan

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﻔﺘﺎح اﳉﻨﺔ
Fasal ini menjelaskan tentang kunci surga.

وﻫﻲ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻛﻠﻤﺔ اﻹﺧﻼص وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻨﺠﺎة وﻗﺪ ذﻛﺮت ﰲ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﺳﺒﻌﺔ
ًوﺛﻼﺛﲔ ﻣﻮﺿﻌﺎ
Yang dimaksud dengan kunci surga adalah kalimah tauhid,
kalimah ikhlas, dan kalimah najaah (keselamatan). Kalimah-kalimah
tersebut telah disebutkan di dalam al-Quran dalam 30 tempat.
A. Makna Kalimah ‘إﻻ ﷲ

’ﻻ إﻟﮫ

ﻗﺎل اﳌﺼﻨﻒ رﲪﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ )وﻣﻌﲎ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻻ ﻣﻌﺒﻮد ﲝﻖ( ﻛﺎﺋﻦ )ﰲ اﻟﻮﺟﻮد إﻻ
اﷲ( أي ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻖ أن ﻳﺬل ﻟﻪ ﻛﻞ ﺷﻲء إﻻ اﷲ
Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi rahimahullah berkata;
[Makna kalimah ‘ ’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲadalah tidak ada yang disembah
dengan haq] yang tetap [dalam wujudnya kecuali Allah.]
Maksudnya adalah bahwa segala sesuatu tidak berhak menghinakan
diri atau menyembah kecuali kepada Allah.

ﻗﻮﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺑﺎﻟﺮﻓﻊ ﺑﺪل ﻣﻦ ﳏﻞ ﻻ ﻣﻊ اﲰﻬﺎ ﻷن ﳏﻠﻬﺎ رﻓﻊ ﺑﺎﻻﺑﺘﺪاء ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ أو ﺑﺪل
ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺴﺘﱰ ﰲ ﺧﱪ ﻻ اﶈﺬوف واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻻ إﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد أو ﳑﻜﻦ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن اﻟﻌﺎم
إﻻ اﷲ أو ﺑﺎﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء وﻻ ﻳﺼﺢ ﺟﻌﻠﻪ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﳏﻞ اﺳﻢ ﻻ ﻷن ﻻ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ
ﰲ اﳌﻌﺎرف ﻛﺬا ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻳﻮﺳﻒ
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Perkataan Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi ‘ ’إﻻ اﷲadalah
dengan membaca rofak pada lafadz ‘ُ ’اﷲkarena menjadi badal dari
mahal huruf ‘ ’ﻻbeserta isim-nya karena mahal ‘ ’ﻻberkedudukan
rofak karena amil ibtidak menurut Sibawaih, atau menjadi badal dari
dhomir mustatar dalam khobar ‘ ’ﻻyang terbuang yang mana
taqdirnya adalah ‘ُ ’َﻻ إِﻟَﻪَ َﻣ ْﻮ ُﺟ ْﻮٌد إِﱠﻻ اﷲatau berupa ‘ُﺎﻹ ْﻣ َﻜﺎ ِن اﻟْ َﻌ ِﺎم إِﱠﻻ اﷲ
ِْ ِ’ َﻻ إِﻟَﻪَ ﳑُْ ِﻜ ٌﻦ ﺑ,
atau dengan nashob karena istisnak. Tidak boleh menjadikan lafadz
‘ ’إﻻ اﷲsebagai badal dari mahal isim ‘ ’ﻻkarena ‘ ’ﻻtidak dapat
beramal dalam isim-isim yang ma’rifat. Demikian ini disebutkan
oleh Syaikhuna Yusuf.

ﻗﺎل اﻟﺴﻨﻮﺳﻲ واﻟﻴﻮﺳﻰ واﳌﻨﻔﻲ ﰲ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﳌﻌﺒﻮد ﲝﻖ ﰲ اﻋﺘﻘﺎد ﻋﺎﺑﺪ ﳓﻮ اﻷﺻﻨﺎم
واﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ وذﻟﻚ أن اﳌﻌﺒﻮد ﺑﺒﺎﻃﻞ ﻟﻪ وﺟﻮد ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﳋﺎرج ووﺟﻮد ﰲ ذﻫﻦ
اﳌﺆﻣﻦ ﺑﻮﺻﻒ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺎﻃﻼً ووﺟﻮد ﰲ ذﻫﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﻮﺻﻒ ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻘﺎً ﻓﻬﻮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
وﺟﻮدﻩ ﰲ اﳋﺎرج ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻻ ﻳﻨﻔﻰ ﻷن اﻟﺬوات ﻻ ﺗﻨﻔﻰ وﻛﺬا ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺟﻮدﻩ ﰲ ذﻫﻦ
اﳌﺆﻣﻦ ﺑﻮﺻﻒ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺎﻃﻼً إذ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺒﻮداً ﺑﺒﺎﻃﻞ أﻣﺮ ﳏﻘﻖ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻧﻔﻴﻪ وإﻻ ﻛﺎن
ﻛﺎذﺑﺎً وإﳕﺎ ﻳﻨﻔﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ وﺟﻮدﻩ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﻮﺻﻒ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻌﺒﻮداً ﲝﻖ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻒ
ﰲ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ إﻻ اﳌﻌﺒﻮد ﲝﻖ ﻏﲑ اﷲ ﻓﺎﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺘﺼﻞ وﻟﻴﺲ اﳌﻨﻔﻲ أﻳﻀﺎً اﳌﻌﺒﻮد
ﺑﺒﺎﻃﻞ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻷﻧﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ واﻟﻘﺼﺪ ﺬﻩ اﳉﻤﻠﺔ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ
Sanusi dan Yusi berkata;
Yang dinafikan atau ditiadakan dalam pernyataan ‘’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ
adalah perkara-perkara yang disembah secara haq menurut
keyakinan orang-orang yang menyembah berhala-berhala, matahari,
dan bulan karena perkara-perkara yang disembah secara batil
memiliki wujud dzat di dunia nyata dan wujud di dalam hati orang
mukmin dengan sifat keyakinan bahwa perkara-perkara yang
disembah itu (spt; berhala, matahari, dan dst.) adalah batil dan wujud
di dalam hati orang kafir dengan sifat keyakinan bahwa perkaraperkara yang disembah itu adalah haq.
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Dengan demikian, perkara-perkara yang disembah selain
Allah yang dzat-dzat perkara-perkara tersebut wujud di dunia nyata
tidak dinafikan karena yang namanya dzat-dzat itu tidak dapat
dinafikan.
Begitu juga, tidak dinafikan adalah perkara-perkara yang
disembah selain Allah (spt; berhala, matahari, bulan, dst) dari segi
wujudnya perkara-perkara tersebut di hati orang mukmin dengan
sifat keyakinan kalau perkara-perkara tersebut merupakan suatu
kebatilan karena adanya perkara-perkara tersebut sebagai
sesembahan yang batil merupakan hal yang nyata yang tidak dapat
dinafikan, karena apabila dapat dinafikan maka orang mukmin itu
tadi tergolong orang yang bohong.
Adapun yang dinafikan adalah perkara-perkara yang selain
Allah dari segi wujudnya perkara-perkara tersebut di dalam hati
orang kafir dengan sifat keyakinan kalau perkara-perkara itu
merupakan dzat-dzat yang disembah secara haq menurut orang kafir
itu sendiri.
Dengan demikian dalam kalimah ‘’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ, YANG
DINAFIKAN adalah perkara-perkara yang disembah secara haq
(menurut orang kafir) selain Allah. Istisnak dalam kalimah ‘’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ
adalah istisnak muttasil. Begitu juga, yang dinafikan dalam kalimah
‘ ’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲbukanlah Dzat yang disembah secara bathil menurut hati
orang kafir, karena menurutnya, dzat yang ia sembah secara bathil
itu adalah Allah ta’ala. Tujuan pokok dari kalimah ‘ ’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲadalah
untuk membantah orang-orang yang meyakini adanya persekutuan
dalam penyembahan.
B. Keutamaan Kalimah ‘’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ

)وﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎ( ﻻ ﲢﺼﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺛﻼث ﻣﺮات
ﰲ ﻳﻮﻣﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻛﻔﺎرة ﻟﻜﻞ ذﻧﺐ أﺻﺎﺑﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم
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[Keutamaan-keutamaan lafadz ‘ ]’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲtidak terhitung
banyaknya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama, “Barang siapa mengucapkan kalimah ‘’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ
sebanyak tiga kali di setiap harinya maka baginya kalimah tersebut
adalah pelebur dosa-dosa yang telah ia lakukan pada hari itu.”

وﻋﻦ ﻛﻌﺐ اﻷﺧﺒﺎر رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ أوﺣﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﱃ ﻣﻮﺳﻰ ﰲ اﻟﺘﻮراة ﻟﻮﻻ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻻ
إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻟﺴﻠﻄﺖ ﺟﻬﻨﻢ ﻋﻠﻰ أﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ
Diriwayatkan dari Ka’ab bin Akhbar radhiyallahu ‘anhu,
“Allah telah memberikan wahyu kepada Musa di dalam kitab Taurat.
(Wahyu tersebut berbunyi), ‘Andaikan tidak ada orang yang
mengucapkan kalimah ‘ ’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲniscaya Aku akan memberikan
wewenang kepada Jahanam agar menghancurkan para penduduk
dunia.”

ﻗﺎل اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ أﻓﻀﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻹﳝﺎن وﻫﻮ ﻗﻠﱯ وأﻓﻀﻞ اﻟﻜﻼم ﻛﻼم اﷲ وأﻓﻀﻠﻪ اﻟﻘﺮآن
وأﻓﻀﻞ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪﻩ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﻓﻬﻲ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﳊﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻷ ﺎ ﺗﻨﻔﻲ
اﻟﻜﻔﺮ
Suhaimi berkata, “Segala sesuatu yang paling utama adalah
iman. Iman adalah perbuatan hati (qolbiy). Ucapan yang paling
utama adalah Firman Allah. Firman Allah yang paling utama adalah
al-Quran. Ucapan yang paling utama setelah Firman Allah adalah
kalimah ‘’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ. Menurut pendapat shohih, kalimah ‘’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ
adalah lebih utama daripada kalimah ‘ ’اﳊﻤﺪ ﷲkarena ‘’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ
menafikan kekufuran.”
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C. Hikmah di Balik Kalimah ‘’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ

وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ إن ﻛﻠﻤﺔ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ ﺣﺮﻓﺎً ﻓﻼ ﺟﺮم أي ﻓﻼ ﺑﺪ أﻧﻪ وﺟﺐ ﺎ
اﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮة ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺳﻨﺔ ﻇﺎﻫﺮة وﺳﻨﺔ ﺑﺎﻃﻨﺔ أﻣﺎ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﺎﻟﻄﻬﺎرة واﻟﺼﻼة واﻟﺰﻛﺎة واﻟﺼﻮم
واﳊﺞ واﳉﻬﺎد وأﻣﺎ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﻓﺎﻟﺘﻮﻛﻞ واﻟﺘﻔﻮﻳﺾ واﻟﺼﱪ واﻟﺮﺿﺎ واﻟﺰﻫﺪ واﻟﺘﻮﺑﺔ
Sebagian ulama berkata, “Sesungguhnya kalimah ‘’ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ
terdiri dari 12 huruf. Berdasarkan jumlah huruf-hurufnya,
difardhukan 12 kefardhuan. 6 kefardhuan adalah kefardhuan dzohir
dan 6 sisanya adalah kefardhuan batin. Adapun 6 kefardhuan dzohir
adalah thoharoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan jihad. Sedangkan 6
kefardhuan batin adalah tawakkal, tafwidh, sabar, ridho, zuhud, dan
taubat.”

ﻗﻮﻟﻪ واﳉﻬﺎد أي اﻟﻘﺘﺎل ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ وﻫﺬا ﻫﻮ اﳉﻬﺎد اﻷﺻﻐﺮ وأﻣﺎ اﳉﻬﺎد
اﻷﻛﱪ ﻓﻬﻮ ﳎﺎﻫﺪة اﻟﻨﻔﺲ
Perkataan sebagian ulama di atas yang berbunyi ‘jihad’
(اﳉ َﻬﺎد
ِ ) berarti berperang di jalan Allah karena menegakkan agama.
Jihad dengan pengertian ini disebut dengan jihad asghor atau jihad
kecil. Adapun jihad akbar atau jihad besar adalah memerangi hawa
nafsu.

وﻗﻮﻟﻪ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻫﻮ ﺛﻘﺔ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﻟﻮﻛﻴﻞ اﳊﻖ ﺗﻌﺎﱃ ﲝﻴﺚ ﻳﺴﻜﻦ ﻋﻦ اﻻﺿﻄﺮاب ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬر
اﻷﺳﺒﺎب ﺛﻘﺔ ﲟﺴﺒﺐ اﻷﺳﺒﺎب
Perkataan sebagian ulama di atas yang berbunyi ‘tawakkal’
berarti rasa hati mempercayai Wakil, yaitu Allah ta’ala, sekiranya
hati merasa tenang-tenang saja dan tidak goyah ketika mengalami
kesulitan asbab (semua jenis perantara untuk menghasilkan tujuan,
seperti; bekerja sebagai perantara untuk mendapatkan rizki, belajar
sebagai perantara untuk menghasilkan ilmu, dll.) karena hati percaya
kepada Yang Menciptakan asbab itu.

97

وﻋﻦ أوﻳﺲ اﻟﻘﺮﱐ أﻧﻪ ﻗﺎل ﻟﻮ ﻋﺒﺪت اﷲ ﻋﺒﺎدة أﻫﻞ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ ﻣﻨﻚ
ﺣﱴ ﺗﻜﻮن آﻣﻨﺎً ﲟﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﷲ ﻣﻦ أﻣﺮ رزﻗﻚ وﺗﺮى ﺟﺴﺪك ﻓﺎرﻏﺎً ﻟﻌﺒﺎدﺗﻪ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﺘﻮﻛﻠﻮا إن ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺆﻣﻨﲔ
Diriwayatkan dari Uwais al-Qorni bahwa ia berkata,
“Andaikan kamu beribadah kepada Allah dengan bentuk ibadah
seperti yang dilakukan penduduk langit dan bumi maka Dia tidak
akan menerima ibadahmu itu sampai kamu benar-benar merasa
tenang dan nyaman atas segala sesuatu yang Dia tanggung untukmu,
seperti; urusan rizkimu, dan kamu melihat dan meyakini bahwa
jasadmu hanyalah diperuntukkan beribadah kepada-Nya. Dia
berfirman, ‘Bertawakkalah kalian jika kalian adalah orang-orang
mukmin.’23”

وﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻟﻮ ﺗﻮﻛﻠﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﷲ ﺣﻖ ﺗﻮﻛﻠﻪ ﻟﺮزﻗﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﺮزق اﻟﻄﲑ ﺗﻐﺪو
ﲬﺎﺻﺎً أي ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻜﺮة وﻫﻲ ﺟﻴﺎع وﺗﺮوح ﺑﻄﺎﻧﺎً أي وﺗﺮﺟﻊ ﻋﺸﻴﺔ وﻫﻲ ﳑﺘﻠﺌﺔ اﻷﺟﻮاف
ﻓﺬﻛﺮ أ ﺎ ﺗﻐﺪو وﺗﺮوح ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﺮزق واﳌﻌﲎ ﻟﻮ اﻋﺘﻤﺪﰎ ﻋﻠﻰ اﷲ ﰲ ذﻫﺎﺑﻜﻢ وﳎﻴﺌﻜﻢ
وﺗﺼﺮﻓﻜﻢ وﻋﻠﻤﺘﻢ أن اﳋﲑ ﺑﻴﺪﻩ ﱂ ﺗﻨﺼﺮﻓﻮا إﻻ ﻏﺎﳕﲔ ﺳﺎﳌﲔ وﻷﻏﻨﺎﻛﻢ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﷲ
ﻋﻦ اﻻدﺧﺎر ﻛﺎﻟﻄﲑ ﻟﻜﻨﻜﻢ اﻋﺘﻤﺪﰎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻜﻢ وﻛﺴﺒﻜﻢ وﻫﺬا ﻳﻨﺎﰲ اﻟﺘﻮﻛﻞ
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda,
“Apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya
tawakal maka Dia akan memberi kalian rizki sebagaimana Dia
memberi rizki kepada burung yang pagi hari pergi dalam keadaan
lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang.”
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama menyebutkan bahwa
burung itu pergi pada pagi hari dan merasa nyaman dalam mencari
rizki. Maksud sabda beliau shollallahu ‘alaihi wa sallama tersebut
adalah bahwa jika kalian berpegang teguh kepada Allah saat pergi
(mencari rizki), saat pulang (dari bekerja mencari rizki), dan saat
menggunakan (rizki), disertai kalian mengetahui bahwa segala
23

QS. Al-Maidah: 23
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kebaikan berada dalam kekuasaan-Nya maka tidaklah kalian pulang
kecuali sebagai orang-orang yang mendapat keuntungan dan yang
selamat. Sesungguhnya perkara yang lebih mencukupi bagi kalian
adalah tawakkal kepada Allah daripada menyimpan atau menabung,
seperti burung itu, tetapi kalian malahan berpegang teguh pada
kekuatan dan pekerjaan kalian. Ini meniadakan ketawakkalan kepada
Allah.

وروي ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻠﻤﺎء أن أﺷﺪ اﳋﻠﻖ ﺗﻮﻛﻼ اﻟﻄﲑ وﻃﻤﻌﺎً اﻟﻨﻤﻞ
Diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa makhluk yang
paling besar tawakkalnya adalah burung. Makhluk yang paling besar
tamaknya adalah semut.

وﻟﻴﺲ اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻮﻛﻞ ﺗﺮك اﻟﻜﺴﺐ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ وﺳﺌﻞ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ رﺟﻞ
ﺟﻠﺲ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ أو ﰲ اﳌﺴﺠﺪ وﻗﺎل ﻻ أﻋﻤﻞ ﺷﻴﺌﺎً ﺣﱴ ﻳﺄﺗﻴﲏ رزﻗﻲ ﻓﻘﺎل ﻫﺬا رﺟﻞ ﺟﻬﻞ
اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻘﺪ ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ان اﷲ ﺟﻌﻞ رزﻗﻲ ﲢﺖ ﻇﻞ رﳏﻲ أي اﻟﺮﻣﺢ ﺳﺒﺐ
ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﺮزق وﻣﺮادﻩ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺮزق ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ وإﻻ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻳﺄﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺎت
أﺧﺮى ﻏﲑ اﻟﺮﻣﺢ ذﻛﺮﻩ اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ
Yang dimaksud dengan tawakkal bukan berarti tidak bekerja
sama sekali. Imam Ahmad radhiyallahu ‘anhu ditanya tentang
seorang laki-laki yang duduk di rumahnya atau di masjid dan
berkata, “Aku tidak akan melakukan aktifitas apapun sampai rizkiku
telah mendatangiku dulu.” Imam Ahmad menjawab, “Laki-laki itu
adalah orang yang bodoh tentang ilmu karena sesungguhnya
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama telah bersabda,
‘Sesungguhnya Allah telah menjadikan rizkiku di bawah bayangan
tombakku.’ (Maksudnya, tombak adalah sebab atau perantara
menghasilkan rizkiku).” Suhaimi berkata, “Maksud hadis di atas
adalah bahwa sebagian besar rizki Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama berasal dari jarahan-jarahan perang. Jika tidak demikian
maka beliau makan atau mendapat rizki dengan cara yang lain.”
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ﻗﻮﻟﻪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻫﻮ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﷲ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻣﻮرﻩ وﻫﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻛﻞ ﻗﺎل اﻟﻐﺰاﱄ وﻫﻮ إرادة
أن ﳛﻔﻆ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﺼﺎﳊﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﺄﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳋﻄﺮ وﺿﺪ اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻄﻤﻊ
Perkataan sebagian ulama sebelumnya yang berbunyi
‘tafwiidh’ berarti memasrahkan segala urusan kepada Allah. Tafwidh
adalah lebih tinggi daripada tawakkal. Al-Ghazali berkata, “Tafwidh
adalah keinginanmu agar Allah menjaga lahan-lahan kebaikanmu
dari segala sesuatu yang kamu khawatirkan. Kebalikan dari tafwidh
adalah tamak.”

ﻗﻮﻟﻪ اﻟﺼﱪ وﻫﻮ ﺣﺒﺲ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺎق وﻋﻦ اﳉﺰع ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻘﻤﻰ اﻟﺼﱪ ﺣﺒﺲ اﻟﻨﻔﺲ
ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻳﻪ ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ وﻋﻦ ﻟﺬﻳﺬ ﺗﻔﺎرﻗﻪ
Perkataan sebagian ulama sebelumnya yang berbunyi
‘sabar’ berarti menahan diri atas beban-beban berat, dan menahan
diri dari mengeluh. ‘Alqoma berkata, “Sabar adalah menahan diri
atas sesuatu yang tidak disukai yang sedang ditanggung, dan
menahan diri dari kenikmatan yang belum diperoleh.”

ﻗﻮﻟﻪ اﻟﺮﺿﺎ ﻫﻮ ﻏﲎ اﻟﻘﻠﺐ ﲟﺎ ﻗﺴﻢ وﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺮﺿﺎ ﺗﺮك اﻟﺴﺨﻂ واﻟﺴﺨﻂ ذﻛﺮ ﻏﲑ
ﻗﻀﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺄﻧﻪ أوﱃ ﺑﻪ وأﺻﻠﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻴﻘﻦ إﺻﻼﺣﻪ وﻓﺴﺎدﻩ
روي أﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل ﻣﻦ ﱂ ﻳﺮض ﺑﻘﻀﺎﺋﻲ وﱂ ﻳﺼﱪ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺋﻲ وﱂ ﻳﺸﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻌﻤﺎﺋﻲ
ﻓﻠﻴﺘﺨﺬ رﺑﺎً ﺳﻮاﺋﻲ
Perkataan sebagian ulama sebelumnya yang berbunyi ‘ridho’
berarti hati merasa puas atau kaya atas apa yang telah dibagikan oleh
Allah. Para ulama berkata, “Ridho berarti tidak sukhtu. Sedangkan
pengertian sukhtu adalah sekiranya seseorang menyebutkan sesuatu
yang tidak ditetapkan atau diqodhokan untuknya oleh Allah dengan
artian bahwa ia merasa kalau ia-lah yang lebih berhak dan pantas
memiliki sesuatu itu dan lebih berwewenang atas-nya, padahal ia
belum tahu dampak positif dan negatifnya.”
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Diriwayatkan bahwa Allah berfirman, “Barang siapa tidak
ridho dengan Qodho-Ku dan tidak sabar atas cobaan-Ku dan tidak
bersyukur atas nikmat-nikmat-Ku maka sebaiknya ia mencari tuhan
selain Aku.”

ﻗﻮﻟﻪ اﻟﺰﻫﺪ ﻫﻮ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﲟﺎ ﰲ أﻳﺪي اﻟﻨﺎس أوﺛﻖ ﻣﻨﻪ ﲟﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ وﻟﻴﺲ اﻟﺰﻫﺪ ﻫﻮ ﺗﺮك
اﳊﻼل وإﺿﺎﻋﺔ اﳌﺎل وﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﺳﺮﻩ أن ﻳﻜﻮن أﻛﺮم اﻟﻨﺎس ﻓﻠﻴﺘﻖ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻣﻦ
ﺳﺮﻩ أن ﻳﻜﻮن أﻗﻮى اﻟﻨﺎس ﻓﻠﻴﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﷲ وﻣﻦ ﺳﺮﻩ أن ﻳﻜﻮن أﻏﲎ اﻟﻨﺎس ﻓﻠﻴﻜﻦ ﲟﺎ ﰲ
ﻳﺪ اﷲ أوﺛﻖ ﻣﻨﻪ ﲟﺎ ﰲ ﻳﺪﻩ ﻓﻘﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﺮﻩ ﺎء اﻟﻀﻤﲑ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ أﺣﺐ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺴﻴﺪ
أﲪﺪ دﺣﻼن
Perkataan sebagian ulama sebelumnya yang berbunyi
‘zuhud’ adalah sekiranya seseorang merasa kalau apapun yang
dimiliki oleh orang lain bukanlah suatu hal yang lebih menjanjikan
atau yang lebih dapat diandalkan daripada apa yang ada di sisi Allah.
Zuhud bukan berarti meninggalkan/menjauhi perkara yang
halal dan menyia-nyiakan atau membuang-buang harta. Di dalam
hadis disebutkan, “Barang siapa ingin sekali menjadi orang yang
paling mulia di antara manusia maka bertakwallah ia kepada Allah
‘azza wa jalla. Dan barang siapa ingin menjadi orang yang paling
kuat di antara manusia maka bertakwallah ia kepada Allah. Dan
barang siapa ingin menjadi orang yang paling kaya di antara manusia
maka jadikanlah apa yang di miliki Allah adalah lebih menjanjikan
(dan lebih dapat diandalkan) daripada apa yang dimiliki manusia
lain.”
Sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama yang
berbunyi; ‘ ’ﻣﻦ ﺳﺮﻩadalah dengan huruf /ه/ haa dhomir yang berarti ‘ َﻣ ْﻦ
ﺐ
 ’أَ َﺣ ﱠatau barang siapa suka atau ingin, seperti yang dikatakan
Sayyid Ahmad Dahlan.
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وﰲ ﳐﺘﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎج اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ روي رﻛﻌﺘﺎن ﻣﻦ رﺟﻞ ﻋﺎﱂ زاﻫﺪ ﻗﻠﺒﻪ ﺧﲑ وأﺣﺐ إﱃ اﷲ
ًﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﻋﺒﺎدة اﳌﺘﻌﺒﺪﻳﻦ إﱃ آﺧﺮ اﻟﺪﻫﺮ أﺑﺪاً وﺳﺮﻣﺪا
Disebutkan di dalam kitab Mukhtashor Minhaj al-Abidin,
“Diriwayatkan bahwa dua rakaat yang dilakukan oleh laki-laki yang
alim dan yang zuhud hatinya adalah lebih baik dan lebih disukai oleh
Allah daripada ibadahnya orang-orang yang beribadah sampai akhir
masa selama-lamanya (yang mana hati mereka tidak memiliki sifat
zuhud).”

ﻗﻮﻟﻪ واﻟﺘﻮﺑﺔ وﳍﺎ ﺛﻼﺛﺔ أرﻛﺎن اﻷول اﻹﻗﻼع ﻋﻦ اﻟﺬﻧﺐ ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺗﻮﺑﺔ اﳌﻜﺎس ﻣﺜﻼً إﻻ
إذا أﻗﻠﻊ ﻋﻦ اﳌﻜﺲ واﻟﺜﺎﱐ اﻟﻨﺪم ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻨﺪم
أو ﻧﺪم ﻟﻐﲑ وﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻛﺄن ﻧﺪم ﻷﺟﻞ ﻣﺼﻴﺒﺔ ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻪ واﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ أن ﻻ
ﻳﻌﻮد إﱃ ﻣﺜﻠﻬﺎ أﺑﺪاً ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﺗﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻌﺰم ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﻌﻮد وﻫﺬا إن ﱂ ﺗﺘﻌﻠﻖ اﳌﻌﺼﻴﺔ
ﺑﺎﻵدﻣﻲ ﻓﺈن ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﻬﺎ ﺷﺮط راﺑﻊ وﻫﻮ رد اﻟﻈﻼﻣﺔ إﱃ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ أو ﲢﺼﻴﻞ اﻟﱪاءة
ﻣﻨﻪ ﺗﻔﺼﻴﻼً ﻻ إﲨﺎﻻ
Perkataan sebagian ulama sebelumnya yang berbunyi
‘taubat’, jelasnya adalah taubat memiliki tiga rukun;
1) Menjauhkan diri dari dosa. Dengan demikian, taubatnya
seorang pemungut cukai liar tidak akan sah kecuali ia telah
menghindari perbuatan pemungutan cukai liarnya.
2) Kecewa atas kecerobohan melakukan dosa. Dengan merasa
kecewa dapat dihasilkan keseriusan bertaubat karena Allah.
Dengan demikian, tidaklah sah taubatnya orang yang tidak
kecewa atas dosa atau yang kecewa tetapi bukan karena
Allah, seperti; kecewa atas dosa karena adanya musibah
sebagai balasan/karma yang menimpanya.
3) Menyengaja atau bertekad untuk tidak akan mengulangi
selamanya dosa yang telah dilakukan. Dengan demikian,
tidaklah sah taubat orang yang tidak menyengaja dan
bertekad untuk tidak akan mengulanginya lagi.
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Rukun-rukun taubat di atas adalah rukun-rukun taubat dari
dosa yang tidak berkaitan dengan hak manusia. Apabila dosa yang
dilakukan berkaitan dengan hak manusia maka jumlah rukun-rukun
taubatnya ada 4 (empat), yaitu 3 (tiga) rukun telah disebutkan dan
rukun yang ke [4] adalah mengembalikan semua yang diambil secara
dzalim kepada pemiliknya, atau meminta kebebasan dari tanggungan
dosa kedzaliman tersebut (semisal dengan meminta maaf), baik
secara rinci atau global.

)ﻓﺎﺋﺪة( ﻗﺎل اﻟﻐﺰاﱄ وﲨﻠﺔ اﻷﻣﺮ أﻧﻚ إذا ﺑﺮأت ﻗﻠﺒﻚ ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺄن ﺗﻮﻃﻨﻪ ﻋﻠﻰ
أن ﻻ ﺗﻌﻮد إﱃ ذﻧﺐ أﺑﺪاً وﺗﻨﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﻀﻰ وﺗﻘﻀﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺖ ﲟﺎ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺮﺿﻲ
اﳋﺼﻮم ﲟﺎ أﻣﻜﻨﻚ ﺑﺄداء واﺳﺘﺤﻼل وﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻴﻤﺎ ﲣﺸﻰ ﰲ إﻇﻬﺎرﻩ ﻫﻴﺠﺎن
ﻓﺘﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻀﺮع إﱃ اﷲ ﻟﲑﺿﻴﻪ ﻋﻨﻚ ﺗﺬﻫﺐ ﻓﺘﻐﺴﻞ ﺛﻴﺎﺑﻚ وﺗﺼﻠﻲ أرﺑﻊ رﻛﻌﺎت وﺗﻀﻊ
ﺟﺒﻬﺘﻚ ﺑﺎﻷرض ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﺎل ﰒ ﲡﻌﻞ اﻟﱰاب ﻋﻠﻰ رأﺳﻚ وﲤﺮغ وﺟﻬﻚ ﰲ اﻟﱰاب
ﺑﺪﻣﻊ ﺟﺎر وﻗﻠﺐ ﺣﺰﻳﻦ وﺻﻮت ﻋﺎل ،وﺗﺬﻛﺮ ذﻧﻮﺑﻚ واﺣﺪاً واﺣﺪاً ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻚ وﺗﻠﻮم
ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻘﻮل أﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤﲔ ﻳﺎ ﻧﻔﺲ؟ أﻣﺎ آن ﻟﻚ أن ﺗﺘﻮﰊ؟ أﻟﻚ ﻃﺎﻗﺔ ﺑﻌﺬاب اﷲ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ؟ أﻟﻚ ﺣﺎﺟﺔ؟ وﺗﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻛﺜﲑاً وﺗﺒﻜﻲ ﰒ ﺗﺮﻓﻊ ﻳﺪﻳﻚ إﱃ اﻟﺮب اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺼ ْﻠ ِﺢ َﻋْﺒ ُﺪ َك
ﻚ َﻋْﺒ ُﺪ َك اﻟْ َﻌﺎ ِﺻﻲ َر َﺟ َﻊ إِ َﱃ اﻟ ﱡ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻘﻮل إِﳍَِ ْﻲ َﻋْﺒ ُﺪ َك اﻵﺑِ ُﻖ َر َﺟ َﻊ إِ َﱃ ﺑَﺎﺑِ َ
ﻚ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
ﱄ ﺑَِﺮﲪَْﺘِ َ
ﻚ َواﻧْﻈُْﺮ إِ َﱠ
ﻀﻠِ َ
ﻒ َﻋ ﱢﲏ ﲜُِ ْﻮِد َك َوﺗَـ َﻘﺒﱠ ْﻞ ِﻣ ﱢﲏ ﺑَِﻔ ْ
ﺎك ﺑِﺎﻟْﻌُ ْﺬ ِر ﻓَﺎ ْﻋ ُ
ﺐ أَﺗَ َ
اﻟْ ُﻤ ْﺬﻧِ ُ
ﺼ ْﻤ ِﲏ ﻓِْﻴ َﻤﺎ ﺑَِﻘ َﻲ ِﻣ َﻦ ْاﻷَ َﺟ ِﻞ ﻓَِﺈ ﱠن اﳋَْْﻴـَﺮ ُﻛﻠﱠﻪُ ﺑِﻴَ ِﺪ َك
ب َوا ْﻋ ِ
ﻒ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱡﺬﻧـُ ْﻮ ِ
ﱄ َﻣﺎ َﺳﻠَ َ
ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِ ْ
ف َرِﺣْﻴ ٌﻢ ﰒ ﺗﺪﻋﻮ دﻋﺎء اﻟﺸﺪة وﻫﻮ ﻳَﺎ ُْﳎﻠِﻲ َﻋﻈَﺎﺋِ ِﻢ ْاﻷُُﻣ ْﻮِر ﻳَﺎ ُﻣﻨْﺘَـ َﻬﻰ ﳘِﱠِﺔ
ﺖ ﺑِﻨَﺎ َرُؤْو ٌ
َوأَﻧْ َ
ﺖ
ﺖ ﺑِﻨَﺎ ذُﻧـُ ْﻮﺑـُﻨَﺎ َوأَﻧْ َ
ﲔ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ إِذَا أََرا َد أَْﻣﺮاً ﻓَِﺈﳕﱠَﺎ ﻳـَ ُﻘ ْﻮ ُل ﻟَﻪُ ُﻛ ْﻦ ﻓَـﻴَ ُﻜ ْﻮ َن أَ َﺣﺎﻃَ ْ
اﻟْ َﻤ ْﻬ ُﻤ ْﻮِﻣ َْ
اب
ﺖ اﻟﺘﱠـ ﱠﻮ ُ
ﻚ أَﻧْ َ
ﺐ َﻋﻠَ ﱠﻲ إِﻧﱠ َ
ﺖ أُ ْد ِﺧُﺮَك ﳍََِﺬﻩِ اﻟ ﱠﺴﺎ َﻋ ِﺔ ﻓَـﺘُ ْ
اﻟْ َﻤ ْﺪ ُﺧ ْﻮُر ﳍََﺎ َﻣ ْﺪ ُﺧ ْﻮراً ﻟِ ُﻜ ﱢﻞ ِﺷ ﱠﺪ ٍة ُﻛﻨْ ُ
اﻟﱠﺮِﺣْﻴ ُﻢ ﰒ ﺗﻜﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻜﺎء واﻟﺘﺬﻟﻞ وﺗﻘﻮل ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﻻ ﻳُ ْﺸﻐِﻠُﻪُ ﲰَْ ٌﻊ َﻋ ْﻦ ﲰَْ ٍﻊ َوَﻻ ﺗَ ْﺸﺘَﺒِﻪُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ
ح
ﺎت ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﻻ ﻳـَْﺒـَﺮُﻣﻪُ إِﳊَْﺎ ُ
ﻒ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟﻠﱡﻐَ ُ
ات ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﻻ ﺗـُ ْﻐﻠِﻄُﻪُ اﻟْ َﻤ َﺴﺎﺋِ ُﻞ َوَﻻ ﲣَْﺘَﻠِ ُ
ﺻ َﻮ ُ
ْاﻷَ ْ
ﻚ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪﻳْـٌﺮ ﰒ ﺗﺼﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﻚ إِﻧﱠ َ
ﲔ أَِذﻗْـﻨَﺎ ﺑـُْﺮَد ﻋَ ْﻔ ِﻮ َك َو َﺣ َﻼ َوةَ َﻣﻐْ ِﻔَﺮﺗِ َ
اﻟْ ُﻤ ْﻠ ِﺤ َْ
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اﻟﻨﱯ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وﺗﺴﺘﻐﻔﺮ رﺑﻚ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺆﻣﻨﲔ وﺗﺮﺟﻊ إﱃ ﻃﺎﻋﺔ اﷲ ﺟﻞ
ﺟﻼﻟﻪ ﻓﺘﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﺒﺖ ﺗﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮﺣﺎً وﺻﺮت ﻃﺎﻫﺮاً ﻣﻦ اﻟﺬﻧﻮب وﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ واﻟﺮﲪﺔ ﻣﺎ
ﻻ ﳛﺼﻰ واﷲ اﳌﻮﻓﻖ
[FAEDAH]
Al-Ghazali berkata:
Kesimpulannya adalah bahwa ketika kamu telah membebaskan
hatimu dari dosa-dosa sekiranya kamu mempersiapkan hatimu untuk
tidak akan kembali pada dosa-dosa itu selamanya, dan kamu kecewa
atas dosa-dosa yang telah lalu, dan kamu mengqodho ibadah-ibadah
yang tertinggal sesuai kemampuanmu, dan kamu bersikap kepada
yang kamu dzalimi dengan sikap tertentu sebagai bentuk cara
melakukan kewajibanmu kepadanya atau meminta kehalalan darinya,
dan kamu bertaubat atau kembali kepada Allah dengan cara
mendekatkan diri kepada-Nya agar Dia meridhoimu atas dosa yang
jikalau diperlihatkan maka kamu akan takut terjadinya fitnah oleh
sebabnya, kemudian kamu pergi, kemudian membasuh pakaianmu,
kemudian sholat 4 (empat) rakaat, kemudian kamu bersujud di
tempat yang sepi, kemudian kamu menjadikan debu menempel di
kepalamu, kemudian kamu memenuhi wajahmu dengan air mata
yang mengalir, hati yang bersedih, dan suara yang tinggi, sambil
kamu mengingat dosa-dosamu satu per satu sebisamu, dan kamu
mencela dirimu sendiri, dan kamu berkata kepada dirimu sendiri,
“Apakah kamu tidak malu? Hai diriku? Bukankah sekarang
waktunya untuk bertaubat? Apakah kamu, hai diriku, memiliki
kekuatan untuk menanggung siksa Allah? Apakah kamu, hai diriku,
memiliki hajat?”, dan kamu terus mengingat pertanyaan-pertanyaan
ini, kemudian kamu menangis, kemudian kamu mengangkat kedua
tanganmu untuk berdoa;

ﺎك
َ َﺐ أَﺗ
ُ ِﺼ ْﻠ ِﺢ َﻋْﺒ ُﺪ َك اﻟْ ُﻤ ْﺬﻧ
ﻚ َﻋْﺒ ُﺪ َك اﻟْ َﻌﺎ ِﺻﻲ َر َﺟ َﻊ إِ َﱃ اﻟ ﱡ
َ ِإِﳍَِ ْﻲ َﻋْﺒ ُﺪ َك اﻵﺑِ ُﻖ َر َﺟ َﻊ إِ َﱃ ﺑَﺎﺑ
ﱄ َﻣﺎ
ْ ِ ﻚ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ
َ ِﱄ ﺑَِﺮﲪَْﺘ
ﻚ َواﻧْﻈُْﺮ إِ َﱠ
َ ِﻀﻠ
ْ ﻒ َﻋ ﱢﲏ ﲜُِ ْﻮِد َك َوﺗَـ َﻘﺒﱠ ْﻞ ِﻣ ﱢﲏ ﺑَِﻔ
ُ ﺑِﺎﻟْﻌُ ْﺬ ِر ﻓَﺎ ْﻋ
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ف
ٌ ﺖ ﺑِﻨَﺎ َرُؤْو
َ ْﺼ ْﻤ ِﲏ ﻓِْﻴ َﻤﺎ ﺑَِﻘ َﻲ ِﻣ َﻦ ْاﻷَ َﺟ ِﻞ ﻓَِﺈ ﱠن اﳋَْْﻴـَﺮ ُﻛﻠﱠﻪُ ﺑِﻴَ ِﺪ َك َوأَﻧ
ِ ب َوا ْﻋ
ِ ﻒ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱡﺬﻧـُ ْﻮ
َ ََﺳﻠ
َرِﺣْﻴ ٌﻢ
‘Ya Allah! Hamba-Mu yang telah membangkang telah kembali ke
pintu-Mu. Ya Allah! Hamba-Mu yang bermaksiat telah kembali
kepada kebaikan. Ya Allah! Hamba-Mu yang berdosa telah
menghadap-Mu dengan membawa permohonan maaf. Maafkanlah
aku dengan anugerah-Mu! Terimalah amal dariku dengan
anugerah-Mu! Lihatlah aku dengan rahmat-Mu! Ya Allah!
Ampunilah dosaku yang telah lalu! Jagalah aku dari dosa! Karena
seluruh kebaikan berada dalam kuasa-Mu. Engkau adalah Dzat
Yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada kami,’
kemudian kamu berdoa dengan memohon dengan sangat;

ﲔ ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ إِذَا أََرا َد أَْﻣﺮاً ﻓَِﺈﳕﱠَﺎ ﻳـَ ُﻘ ْﻮ ُل
َ ْ ﻳَﺎ ُْﳎﻠِﻲ َﻋﻈَﺎﺋِ ِﻢ ْاﻷُُﻣ ْﻮِر ﻳَﺎ ُﻣْﻨﺘَـ َﻬﻰ ﳘِﱠِﺔ اﻟْ َﻤ ْﻬ ُﻤ ْﻮِﻣ
ﺖ اﻟْ َﻤ ْﺪ ُﺧ ْﻮُر ﳍََﺎ َﻣ ْﺪ ُﺧ ْﻮراً ﻟِ ُﻜ ﱢﻞ ِﺷ ﱠﺪ ٍة
َ ْﺖ ﺑِﻨَﺎ ذُﻧـُ ْﻮﺑـُﻨَﺎ َوأَﻧ
ْ َﻟَﻪُ ُﻛ ْﻦ ﻓَـﻴَ ُﻜ ْﻮ َن أَ َﺣﺎﻃ
اب اﻟﱠﺮِﺣْﻴ ُﻢ
ُ ﺖ اﻟﺘﱠـ ﱠﻮ
َ ْﻚ أَﻧ
َ ﺐ َﻋﻠَ ﱠﻲ إِﻧﱠ
ْ ُﺖ أُ ْد ِﺧ ُﺮَك ﳍََِﺬﻩِ اﻟ ﱠﺴﺎ َﻋ ِﺔ ﻓَـﺘ
ُ ُﻛْﻨ
‘Wahai Allah yang menjadikan besar segala sesuatu! Wahai Allah
yang menjadi tujuan bagi orang-orang yang bersedih hati! Wahai
Allah yang ketika menghendaki sesuatu maka Dia akan berkata,
‘Jadilah!’ maka sesuatu itu akan terjadi. Kami telah dikotori oleh
dosa-dosa. Engkau adalah yang dilapori dosa-dosa serta yang
dilapori segala kesulitan. Kini kami melapor kepada-Mu. Terimalah
taubatku. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat Yang menerima taubat
dan Dzat Yang Maha Penyayang,’
kemudian kamu memperbanyak menangis dan merasa hina dan
berkata;
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ات ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﻻ ﺗـُ ْﻐﻠِﻄُﻪُ اﻟْ َﻤ َﺴﺎﺋِﻞُ َوَﻻ
ُ ﺻ َﻮ
ْ َﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﻻ ﻳُ ْﺸﻐِﻠُﻪُ ﲰَْ ٌﻊ َﻋ ْﻦ ﲰَْ ٍﻊ َوَﻻ ﺗَ ْﺸﺘَﺒِﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ْاﻷ
ﻚ
َ ِﲔ أَ ِذﻗْـﻨَﺎ ﺑـُْﺮَد ﻋَ ْﻔ ِﻮ َك َو َﺣ َﻼ َوةَ َﻣﻐْ ِﻔَﺮﺗ
َْ ﺎت ﻳَﺎ َﻣ ْﻦ َﻻ ﻳـَْﺒـَﺮُﻣﻪُ إِﳊَْﺎ ُح اﻟْ ُﻤ ْﻠ ِﺤ
ُ َﻒ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟﻠﱡﻐ
ُ ِﲣَْﺘَﻠ
ﻚ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪﻳْـٌﺮ
َ إِﻧﱠ
‘Wahai Dzat Yang Mendengar! Dzat Yang Mendengar pasti
segala suara! Wahai Dzat yang mengetahui segala sesuatu!
Wahai Dzat Yang mengetahui segala bahasa makhluk! Wahai
Dzat yang tidak dibosankan oleh desakan hamba-hamba yang
mendesak-Mu! Berilah kami dinginnya ampunan-Mu dan
manisnya ampunan-Mu. Sesungguhnya Engkau adalah Dzat
Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu,’
kemudian kamu membaca sholawat atas Nabi Muhammad
shollallahu ‘alaihi wa sallama, kemudian kamu meminta ampunan
kepada Allah untuk seluruh orang-orang mukmin, kemudian kamu
kembali melakukan ketaatan kepada-Nya jalla jalaaluhu, maka
apabila kamu telah melakukan semua ini maka kamu telah bertaubat
dengan taubat nashuha dan kamu telah suci dari dosa-dosa dan kamu
mendapatkan pahala dan rahmat yang tidak terhitung dan Allah
adalah Dzat Yang Memberikan taufiq.

)ﻓﺮع( ﺣﻜﻲ أن اﺑﻦ أﰊ رأى اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ادع ﺬا اﻟﺪﻋﺎء وﻗﺪﻣﻪ
ﰲ أول دﻋﺎﺋﻚ ﰒ ﺗﺪﻋﻮ ﺑﻌﺪﻩ ﲟﺎ ﺷﺌﺖ ﻳﺴﺘﺠﺎب ﻟﻚ ﺑﻪ وﻣﻦ دﻋﺎ ﺑﻪ ﻗﻮي إﳝﺎﻧﻪ وﻫﻮ
ْﺖ وََﻻ ﻳـَْﻨـ َﻔ ُﻊ ذَا
َ ﻀﻴ
َ َْﺖ وََﻻ رَا ﱠد ﻟِﻤَﺎ ﻗ
َ ْﺖ وََﻻ ُﻣ ْﻌ ِﻄ َﻲ ﻟِﻤَﺎ َﻣﻨَـﻌ
َ ﻫﺬا اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻻ ﻣَﺎﻧِ َﻊ ﻟِﻤَﺎ أَ ْﻋﻄَﻴ
ْﺖ وََﻻ ُﻣ ْﺸ ِﻘ َﻲ ﻟِ َﻤ ْﻦ
َ ﺿﻠَﻠ
ْ َي ﻟِ َﻤ ْﻦ أ
َ ْﺖ وََﻻ ﻫَﺎ ِد
َ ﻀﻞﱠ ﻟِ َﻤ ْﻦ َﻫ َﺪﻳ
ِ ْﻚ اﳉَْ ﱡﺪ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻻ ُﻣ
َ اﳉَْ ﱢﺪ ِﻣﻨ
ْت وََﻻ رَاﻓِ َﻊ
َ ِل ﻟِ َﻤ ْﻦ أَ ْﻋﺰَز
ْﺖ وََﻻ ُﻣﺬ ﱠ
َ ْﺖ وََﻻ ُﻣﻌِﱠﺰ ﻟِ َﻤ ْﻦ أَ ْذﻟَﻠ
َ ْت وََﻻ ُﻣ ْﺴﻌِ َﺪ ﻟِ َﻤ ْﻦ أَ ْﺷ َﻘﻴ
َ أَ ْﺳ َﻌﺪ
ْﺖ ﻟَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ
َ ﺿ َﻤﻨ
َ َف ﻟَﻨَﺎ ﲟَِﺎ
ْﺖ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻫ ِﺪﻧَﺎ ﻟِﻤَﺎ أَْﻣَﺮﺗَـﻨَﺎ وَو ﱢ
َ ﺾ ﻟِ َﻤ ْﻦ َرﻓَـﻌ
َ ِْﺖ وََﻻ ﺧَﺎﻓ
َ ﻟِ َﻤ ْﻦ َﺧ ِﻔﻀ
ْﻵﺧَﺮةِ َوﻗَـ ﱢﻮ ﻳَِﻘْﻴـﻨَـﻨَﺎ ﻓِْﻴﻤَﺎ َر َﺟْﻴﺘَـﻨَﺎ وَاﻧْﺼ ُْﺮﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ أَ ْﻋﺪَاﺋِﻨَﺎ ِﰲ اﻟﻈﱠﺎ ِﻫ ِﺮ وَاﻟْﺒَﺎ ِﻃ ِﻦ
ِ َﺧْﻴـَﺮ ْي اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َوا
َﻚ ﺑِِﻪ
َ ِﲔ َوﻣَﺎ َﺳﺄَﻟ
ِ ْ ﱠﻼمُ ِﻣ َﻦ اﻟﻨـ ْﱡﻮِر وَاﻟْﻴَﻘ
َ ُﻚ إِﺑْـﺮَا ِﻫْﻴ ُﻢ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ اﻟﺴ
َ َﻚ ﺑِِﻪ َﺧﻠِْﻴـﻠ
َ ُﻚ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﲟَِﺎ َﺳﺄَﻟ
َ َوأَ ْﺳﺄَﻟ
ﲪﻴْ ٌﺪ َِﳎْﻴ ٌﺪ
َِ ﱠﻚ
َ ﺼ ِﺮ وَاﻟﺘـ ْﱠﻮﻓِﻴ ِْﻖ إِﻧ
ْ ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱠ
َ َﺳﻴﱢ ُﺪﻧَﺎ َوﻣَﻮَْﻻﻧَﺎ ﳏَُ ﱠﻤ ٌﺪ
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[CABANG]
Dikisahkan bahwa anak laki-laki ayahku memimpikan
Rasulullah shollallahu ‘alahi wa sallama. Dalam mimpinya itu,
beliau shollallahu ‘alaihi wa sallama berkata kepadanya, “Bacalah
doa ini dan dahulukan untuk membacanya di awal doamu. Setelah
itu, kamu bisa berdoa dengan doa yang kamu inginkan maka doa
tersebut akan dikabulkan untukmu. Barang siapa berdoa dengan doa
ini maka imannya akan kuat. Doa tersebut berbunyi;

ْﺖ وََﻻ ﻳـَْﻨـ َﻔ ُﻊ ذَا اﳉَْ ﱢﺪ
َ ﻀﻴ
َ َْﺖ وََﻻ رَا ﱠد ﻟِﻤَﺎ ﻗ
َ ْﺖ وََﻻ ُﻣ ْﻌ ِﻄ َﻲ ﻟِﻤَﺎ َﻣﻨَـﻌ
َ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻻ ﻣَﺎﻧِ َﻊ ﻟِﻤَﺎ أَ ْﻋﻄَﻴ
ْت
َ ْﺖ وََﻻ ُﻣ ْﺸ ِﻘ َﻲ ﻟِ َﻤ ْﻦ أَ ْﺳ َﻌﺪ
َ ﺿﻠَﻠ
ْ َي ﻟِ َﻤ ْﻦ أ
َ ْﺖ وََﻻ ﻫَﺎ ِد
َ ﻀ ﱠﻞ ﻟِ َﻤ ْﻦ َﻫ َﺪﻳ
ِ ْﻚ اﳉَْ ﱡﺪ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻻ ُﻣ
َ ِﻣﻨ
ْت وََﻻ رَاﻓِ َﻊ ﻟِ َﻤ ْﻦ
َ ِل ﻟِ َﻤ ْﻦ أَ ْﻋﺰَز
ْﺖ وََﻻ ُﻣﺬ ﱠ
َ ْﺖ وََﻻ ُﻣﻌِﱠﺰ ﻟِ َﻤ ْﻦ أَ ْذﻟَﻠ
َ وََﻻ ُﻣ ْﺴﻌِ َﺪ ﻟِ َﻤ ْﻦ أَ ْﺷ َﻘﻴ
ْﺖ ﻟَﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ
َ ﺿ َﻤﻨ
َ َف ﻟَﻨَﺎ ﲟَِﺎ
ْﺖ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻫ ِﺪﻧَﺎ ﻟِﻤَﺎ أَْﻣَﺮﺗَـﻨَﺎ وَو ﱢ
َ ﺾ ﻟِ َﻤ ْﻦ َرﻓَـﻌ
َ ِْﺖ وََﻻ ﺧَﺎﻓ
َ َﺧ ِﻔﻀ
ْﻵﺧَﺮةِ َوﻗَـ ﱢﻮ ﻳَِﻘْﻴـﻨَـﻨَﺎ ﻓِْﻴﻤَﺎ َر َﺟْﻴﺘَـﻨَﺎ وَاﻧْﺼ ُْﺮﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ أَ ْﻋﺪَاﺋِﻨَﺎ ِﰲ اﻟﻈﱠﺎ ِﻫ ِﺮ وَاﻟْﺒَﺎ ِﻃ ِﻦ
ِ َﺧْﻴـَﺮ ْي اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َوا
َﻚ ﺑِِﻪ
َ ِﲔ َوﻣَﺎ َﺳﺄَﻟ
ِ ْ ﱠﻼمُ ِﻣ َﻦ اﻟﻨـ ْﱡﻮِر وَاﻟْﻴَﻘ
َ ُﻚ إِﺑْـﺮَا ِﻫْﻴ ُﻢ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ اﻟﺴ
َ َﻚ ﺑِِﻪ َﺧﻠِْﻴـﻠ
َ ُﻚ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﲟَِﺎ َﺳﺄَﻟ
َ َوأَ ْﺳﺄَﻟ
ﲪﻴْ ٌﺪ َِﳎْﻴ ٌﺪ
َِ ﱠﻚ
َ ﺼ ِﺮ وَاﻟﺘـ ْﱠﻮﻓِﻴ ِْﻖ إِﻧ
ْ ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﻨﱠ
َ َﺳﻴﱢ ُﺪﻧَﺎ َوﻣَﻮَْﻻﻧَﺎ ﳏَُ ﱠﻤ ٌﺪ
Ya Allah! Tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau
berikan. Tidak ada yang bisa memberikan apa yang Engkau halangi.
Tidak ada yang bisa menolak apa yang Engkau tetapkan. Kekayaan
tidak dapat memberikan manfaat kepada orang yang kaya tetapi
yang dapat memberikan manfaat untuknya adalah amal ketaatan
kepada-Mu. Tidak ada yang bisa menyesatkan orang yang Engkau
beri petunjuk. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada orang
yang Engkau sesatkan. Tidak ada yang bisa mencelakakan orang
yang Engkau beri keberuntungan. Tidak ada yang bisa memberikan
keberuntungan orang yang Engkau celakakan. Tidak ada yang bisa
memuliakan orang yang Engkau rendahkan. Tidak ada yang bisa
merendahkan orang yang Engkau muliakan. Tidak ada yang bisa
meninggikan orang yang Engkau rendahkan. Tidak ada yang bisa
merendahkan orang yang Engkau tinggikan. Ya Allah! Berilah kami
petunjuk pada apa yang telah Engkau perintahkan kepada kami.
Penuhilah kami dengan apa yang telah Engkau simpankan untuk
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kami, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Kuatkanlah keyakinan kami
dalam tingkatan kuat yang Engkau harapkan. Tolonglah kami dari
para musuh kami dalam urusan dzohir dan batin. Aku meminta
kepada-Mu, Ya Allah!, apa yang telah diminta oleh kekasih-Mu
Ibrahim, ‘Alaihi as-Salaam, yaitu cahaya dan keyakinan. Dan kami
meminta kepada-Mu apa yang telah diminta oleh pemimpin kami,
Muhammad , yaitu pertolongan dan taufik. Sesungguhnya, Engkau
adalah Dzat Yang Maha Terpuji dan Agung.

ُك َواِﺑْ ُﻦ
َ ِﱐ َﻋْﺒﺪ
)ﻓﺎﺋﺪة( وﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺎ أﺻﺎب ﻋﺒﺪاً ﻫﻢ أو ﻏﻢ أو ﺣﺰن ﻓﻘﺎل اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إ ﱢ
ُﻚ ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ اِ ْﺳ ٍﻢ
َ ِك أَ ْﺳﺄَﻟ
َ ِﻚ ﻧَﺎﻓِ ٌﺪ ِﰲ ﻗَﻀَﺎؤ
َ َﺎض ِﰲ ُﺣ ْﻜﻤ
ٍ ِك ﻣ
َ َﱵ ﺑِﻴَﺪ
ِْ ِﻚ ﻧَﺎ ِﺻﻴ
َ ِك َواِﺑْ ُﻦ أََﻣﺘ
َ َﻋْﺒﺪ
ِْت ﺑِﻪ
َ ِﻚ أ َْو اِ ْﺳﺘَﺄْﺛـَﺮ
َ ِﻚ أ َْو َﻋﻠﱠ ْﻤﺘَﻪُ أَﺣَﺪاً ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠﻘ
َ َﻚ أ َْو أَﻧْـَﺰﻟْﺘَﻪُ ِﰲ ﻛِﺘَﺎﺑ
َ ْﺖ ﺑِِﻪ ﻧـَ ْﻔﺴ
َ َﻚ ﲰَﱠﻴ
َ ُﻫ َﻮ ﻟ
َﻼءَ ﺣُﺰِْﱐ
َ ﺼ ِﺮ ْي َوﺟ
َ َْﱯ َوﻧـ ُْﻮَر ﺑ
ْ َِك أَ ْن َْﲡ َﻌ َﻞ اﻟْﻘُﺮْآ َن اﻟْ َﻌ ِﻈْﻴ َﻢ َرﺑِْﻴ َﻊ ﻗَـﻠ
َ ْﺐ ِﻋْﻨﺪ
ِ ِﰲ ِﻋ ْﻠ ِﻢ اﻟْﻐَﻴ
ًﱢﻲ إﻻ أذﻫﺐ اﷲ ﺣﺰﻧﻪ وﳘﻪ وﻏﻤﻪ وأﺑﺪﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﺮﺟﺎً أي وﺳﻌﺎ
ْ َﱢﻲ َو َﻏﻤ
ْ َﺎب ﳘ
َ َوِذﻫ
ًوﺧﻼﺻﺎ
[FAEDAH]
Di dalam hadis disebutkan, “Tidak ada seorang hamba yang tertimpa
keprihatinan, kesedihan, atau kesusahan, kecuali Allah akan
menghilangkan kesedihan dan kesusahannya itu, dan Dia akan
memberinya kelapangan, kemudahan, dan keselamatan, dengan ia
berdoa;

ِك
َ ِﻚ ﻧَﺎﻓِ ٌﺪ ِﰲ ﻗَﻀَﺎؤ
َ َﺎض ِﰲ ُﺣ ْﻜﻤ
ٍ ِك ﻣ
َ َﱵ ﺑِﻴَﺪ
ِْ ِﻚ ﻧَﺎ ِﺻﻴ
َ ِك َواِﺑْ ُﻦ أََﻣﺘ
َ ُك َواِﺑْ ُﻦ َﻋْﺒﺪ
َ ِﱐ َﻋْﺒﺪ
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إ ﱢ
ِﻚ أ َْو َﻋﻠﱠ ْﻤﺘَﻪُ أَﺣَﺪاً ِﻣ ْﻦ
َ َﻚ أ َْو أَﻧْـَﺰﻟْﺘَﻪُ ِﰲ ﻛِﺘَﺎﺑ
َ ْﺖ ﺑِِﻪ ﻧـَ ْﻔﺴ
َ َﻚ ﲰَﱠﻴ
َ ُﻚ ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ اِ ْﺳ ٍﻢ ُﻫ َﻮ ﻟ
َ أَ ْﺳﺄَﻟ
ْﱯ َوﻧـ ُْﻮَر
ْ َِك أَ ْن َْﲡ َﻌ َﻞ اﻟْﻘُﺮْآ َن اﻟْﻌَ ِﻈﻴْ َﻢ َرﺑِْﻴ َﻊ ﻗَـﻠ
َ ْﺐ ِﻋْﻨﺪ
ِ ْت ﺑِِﻪ ِﰲ ِﻋ ْﻠ ِﻢ اﻟْﻐَﻴ
َ ِﻚ أ َْو اِ ْﺳﺘَﺄْﺛـَﺮ
َ َﺧ ْﻠﻘ
ﱢﻲ
ْ َﱢﻲ َو َﻏﻤ
ْ َﺎب ﳘ
َ َﻼءَ ﺣُﺰِْﱐ َوِذﻫ
َ ﺼ ِﺮ ْي َوﺟ
َ َﺑ
‘Ya Allah! Sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak hamba-Mu,
anak hamba perempuan-Mu. Jiwaku yang ada di Kuasa-Mu berlalu
dalam hukum-hukum-Mu dan berlangsung dalam Qodho-Mu. Aku
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meminta kepada-Mu dengan perantara setiap nama yang Engkau
jadikan sebagai nama untuk Dzat-Mu, atau setiap nama yang
Engkau wahyukan dalam Kitab-Mu, atau setiap nama yang Engkau
ajarkan kepada salah satu dari makhluk-Mu, atau setiap nama yang
hanya Engkau miliki di alam ghaib di sisi-Mu, agar Engkau
menjadikan al-Quran yang agung sebagai hujan bagi hatiku, cahaya
mataku, penghilang kesusahanku, penghilang keprihatinanku dan
kesedihanku,’

ﻗﻮﻟﻪ اﺳﺘﺄﺛﺮت ﺑﻪ أي اﻧﻔﺮدت ﺑﺎﻻﺳﻢ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺸﺎرك ﻟﻚ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ رﺑﻴﻊ ﻗﻠﱯ أي ﻣﻄﺮ
ﻗﻠﱯ ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻼء ﺣﺰﱐ ﺑﻔﺘﺢ اﳉﻴﻢ وﺑﺎﳌﺪ أي ﻛﺸﻒ ﺣﺰﱐ ﻗﻮﻟﻪ ﳘﻲ اﳍﻢ أول اﳌﺸﻘﺔ أو
ﻣﺎ ﻳﺼﻴﺐ اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﻜﺮوﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة واﻟﻐﻢ واﳊﲑة واﻹﺷﻜﺎل أو اﻟﻜﺮب وﻫﻮ ﻣﺎ
ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ ﻣﻸ ﺻﺪرﻩ ﻏﻴﻈﺎً وﻗﻴﻞ اﳍﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺎﺿﻲ واﻟﻐﻢ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
 واﳊﺰن ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻛﺎن ﰲ اﳌﺎﺿﻲ،وﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي اﳍﻢ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻩ
Bunyi lafadz dalam doa di atas, ‘’اﺳﺘﺄﺛﺮت ﺑﻪ, berarti hanya
Engkau yang memiliki nama itu tanpa ada pihak lain yang
memilikinya.
Bunyi lafadz, ‘’رﺑﻴﻊ ﻗﻠﱮ, berarti hujan bagi hatiku.
Bunyi lafadz, ‘ ’ﺟﻼء ﺣﺰﱏdengan fathah pada huruf /ج/ dan
dengan hamzah mamdudah, berarti penghilang kesusahanku.
Bunyi lafadz, ‘ ’ﳘﻰberarti awal beban berat atau sesuatu yang
menimpa seseorang yang berupa perkara yang tidak disukainya di
dunia dan akhirat, dan lafadz ‘’اﻟﻐﻢ, ‘’ﺣﲑة, ‘’إﺷﻜﺎل, atau, ‘ ’اﻟﻜﺮبberarti
sesuatu yang berat ditanggung sehingga membuat hati merasakan
bebannya. Ada yang mengatakan bahwa ‘ ’اﳍﻢadalah beban berat yang
berkaitan dengan masa lalu, sedangkan ‘ ’اﻟﻐﻢadalah beban berat yang
berkaitan dengan masa mendatang.
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Syarqowi berkata bahwa ‘ ’اﳍﻢadalah beban berat yang
berkaitan dengan masalah yang akan terjadi di masa mendatang dan
‘ ’اﳊﺰنadalah beban berat yang berkaitan dengan masalah yang telah
terjadi di masa lampau.
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BAGIAN KELIMA
BALIGH
A. Tanda-tanda Baligh

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن ﺑﻠﻮغ اﳌﺮاﻫﻖ واﳌﻌﺼﺮ
[Fasal] ini menjelaskan kebalighan murohiq (anak yang
mendekati masa dewasa atau hampir baligh) dan anak yang
sebayanya.

)ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺒﻠﻮغ ﺛﻼث( ﰲ ﺣﻖ اﻷﻧﺜﻰ واﺛﻨﺎن ﰲ ﺣﻖ اﻟﺬﻛﺮ أﺣﺪﻫﺎ )ﲤﺎم ﲬﺲ ﻋﺸﺮة
ﺳﻨﺔ( ﻗﻤﺮﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪﻳﺔ ﺑﺎﺗﻔﺎق )ﰲ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ( واﺑﺘﺪاؤﻫﺎ ﻣﻦ اﻧﻔﺼﺎل ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺪن )و(
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )اﻻﺣﺘﻼم( أي اﻹﻣﻨﺎء وإن ﱂ ﳜﺮج اﳌﲏ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﺮ ﻛﺄن أﺣﺲ ﲞﺮوﺟﻪ ﻓﺄﻣﺴﻜﻪ
وﺳﻮاء ﺧﺮج ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﳌﻌﺘﺎد أو ﻏﲑﻩ ﻣﻊ اﻻﻧﺴﺪاد اﻷﺻﻠﻲ وﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ ﻧﻮم أو ﻳﻘﻈﺔ
ﲜﻤﺎع أو ﻏﲑﻩ )ﰲ اﻟﺬﻛﺮ واﻷﻧﺜﻰ ﻟﺘﺴﻊ ﺳﻨﲔ( ﻗﻤﺮﻳﺔ ﲢﺪﻳﺪﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻴﺠﻮري واﻟﺸﺮﺑﻴﲏ
واﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ وﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم أ ﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ وﻧﻘﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﱘ ﻋﻦ اﻟﺮﻣﻠﻲ أ ﺎ
ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﻷﻧﺜﻰ وﲢﺪﻳﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﺬﻛﺮ )و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )اﳊﻴﺾ ﰲ اﻷﻧﺜﻰ ﻟﺘﺴﻊ ﺳﻨﲔ( ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ
ﺑﺄن ﻛﺎن ﻧﻘﺼﻬﺎ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً وﻟﻮ ﺑﻠﺤﻈﺔ وأﻣﺎ ﺣﺒﻠﻬﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻠﻮﻏﺎً ﺑﻞ ﻋﻼﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ﺑﺎﻹﻣﻨﺎء ﻗﺒﻠﻪ وأﻣﺎ اﳋﻨﺜﻰ ﻓﺤﻜﻤﻪ أﻧﻪ إن أﻣﲎ ﻣﻦ ذﻛﺮﻩ وﺣﺎض ﻣﻦ ﻓﺮﺟﻪ
ﺣﻜﻢ ﺑﺒﻠﻮﻏﻪ ﻓﺈن وﺟﺪ أﺣﺪﳘﺎ أو ﻛﻼﳘﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻓﺮﺟﻴﻪ ﻓﻼ ﳛﻜﻢ ﺑﺒﻠﻮﻏﻪ
[Tanda-tanda baligh ada 3/tiga] bagi perempuan dan ada
;2/dua bagi laki-laki, yaitu
Pertama adalah [genap berusia 15 tahun] Qomariah [bagi
laki-laki dan perempuan.] Hitungan usia tersebut dimulai dari
terpisahnya seluruh tubuh manusia setelah dilahirkan.
[Dan] kedua adalah [ihtilaam,] maksudnya mengeluarkan
sperma, meskipun sperma tersebut tidak keluar secara nyata dari
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dzakar, misalnya; murohiq merasakan keluarnya sperma, kemudian
ia menahannya; baik sperma itu keluar dari jalur biasa atau keluar
dari jalur tidak biasa dengan syarat ketika jalur biasa tertutup asli
sejak lahir; baik sperma itu keluar saat tidur atau sadar; baik sperma
itu keluar karena jimak atau lainnya.
Ihtilam sebagai tanda baligh berlaku [bagi laki-laki dan
perempuan ketika masing-masing telah berusia 9/sembilan
tahun] Qomariah, maksudnya, 9 tahun genap pas (tahdidiah) sesuai
hitungan hari seperti pendapat menurut Baijuri dan Syarbini.
Sedangkan pendapat yang dipedomani oleh Ibnu Hajar dan Syaikhul
Islam adalah berusia hampir 9 tahun (taqribiah). Abdul Karim
mengutip dari Romli bahwa usia 9 tahun yang dimaksud adalah
hampir 9 tahun bagi perempuan (taqribiah) dan genap 9 tahun secara
pas (tahdidiah) bagi laki-laki.
[Dan] ketiga adalah [haid bagi perempuan ketika ia
berusia 9/sembilan tahun] kurang lebih atau hampir, sekiranya
waktu kurangnya dari 9 tahun tersebut adalah lebih sedikit daripada
16 hari24.
Adapun kehamilan perempuan bukanlah termasuk tanda
kebalighannya, tetapi tanda balighnya adalah karena keluarnya
sperma sebelum hamil.
Adapun khuntsa,25 apabila ia mengeluarkan sperma dari
dzakarnya dan juga mengeluarkan haid dari farjinya maka baru
dihukumi baligh. Apabila ditemukan mengeluarkan sperma saja atau
24

Apabila ada seorang perempuan mengeluarkan darah pada
usianya 9 tahun kurang 15 hari, atau 14 hari, atau 13 hari, maka darah
tersebut dihukumi sebagai darah haid dan perempuan itu telah baligh.
Berbeda apabila ada seorang perempuan mengeluarkan darah pada
usianya 9 tahun kurang 16 hari, atau 17 hari, atau 18 hari, maka darah
tersebut dihukumi darah istihadhoh, bukan darah haid, dan perempuan itu
belum dihukumi baligh.
25
Khuntsa musykil adalah orang yang memiliki alat kelamin laki-laki
dan alat kelamin perempuan, atau tidak memiliki kedua-duanya sama
sekali.
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mengeluarkan haid saja, atau ditemukan mengeluarkan sperma dan
juga mengeluarkan darah haid dari salah satu kelaminnya, entah itu
dzakar atau farjinya, maka ia belum dihukumi baligh.
B. Kewajiban Wali Anak

وإﳕﺎ ذﻛﺮ اﳌﺼﻨﻒ أول ﻣﺴﺄﻟﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺒﻠﻮغ ﻷن ﻣﻨﺎط اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻟﻎ
دون اﻟﺼﱯ واﻟﺼﺒﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻬﻤﺎ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث
أن ﻳﺄﻣﺮﳘﺎ ﺑﺎﻟﺼﻼة وﻣﺎ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﻮﺿﻮء وﳓﻮﻩ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎﳍﻤﺎ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﲔ إذا ﻣﻴﺰا
وﺣﺪ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻫﻮ أن ﻳﺼﲑا ﲝﻴﺚ ﻳﺄﻛﻼن وﺣﺪﳘﺎ وﻳﺸﺮﺑﺎن وﺣﺪﳘﺎ وﻳﺴﺘﻨﺠﻴﺎن وﺣﺪﳘﺎ
ﻓﻼ ﳚﺐ اﻷﻣﺮ إذا ﻣﻴﺰا ﻗﺒﻞ اﻟﺴﺒﻊ ﺑﻞ ﻳﺴﻦ وأن ﻳﺄﻣﺮﳘﺎ أﻳﻀﺎً ﺑﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﳓﻮ
اﻟﺼﻮم إذا أﻃﺎﻗﺎ
Alasan Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi menjelaskan
tanda-tanda baligh di awal pembahasan Fiqih karena tuntutan hukum
atau taklif dibebankan atas orang baligh, bukan shobi (anak kecil
laki-laki) atau shobiah (anak kecil perempuan). Namun, diwajibkan
secara fardhu kifayah atas orang tua shobi atau shobiah, baik bapak
atau ibu, untuk memerintahkan mereka berdua melakukan sholat dan
melakukan apa yang menjadi syarat sahnya sholat, seperti; wudhu
dan selainnya, setelah mereka berdua berusia genap 7 tahun dengan
syarat ketika mereka berdua telah tamyiz. Batasan tamyiz adalah
ketika shobi dan shobiah dapat makan sendiri, minum sendiri, dan
cebok atau istinjak sendiri.
Dengan demikian tidak diwajibkan secara fardhu kifayah
atas orang tua untuk memberikan perintah apa yang telah disebutkan
ketika shobi atau shobiah telah tamyiz sebelum berusia 7 tahun,
tetapi disunahkan memerintah mereka berdua.
Begitu juga, diwajibkan secara fardhu kifayah atas orang tua
untuk memerintahkan shobi dan shobiah melakukan syariat-syariat
dzohir agama, seperti berpuasa Ramadhan, ketika mereka berdua
telah kuat atau mampu.
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وﻻ ﺑﺪ ﻣﻊ ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻛﺄن ﻳﻘﻮل ﳍﻤﺎ ﺻﻠﻴﺎ وإﻻ ﺿﺮﺑﺘﻜﻤﺎ
Dalam memberikan perintah kepada shobi atau shobiah,
orang tua wajib menggunakan pernyataan perintah yang disertai
menakut-nakuti, seperti; wali berkata kepada mereka berdua,
“Sholatlah! Jika kalian tidak sholat maka aku akan memukul kalian
berdua.”

وأن ﻳﻌﻠﻤﻬﻤﺎ أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وﻟﺪ ﲟﻜﺔ وأرﺳﻞ ﻓﻴﻬﺎ وﻣﺎت ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ودﻓﻦ
ﻓﻴﻬﺎ
Begitu juga diwajibkan atas orang tua untuk mengajari shobi
dan shobiah tentang bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama dilahirkan dan diutus di Mekah, wafat dan dikuburkan di
Madinah.

وﳚﺐ أﻳﻀﺎً أن ﻳﻀﺮ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك ذﻟﻚ ﺿﺮﺑﺎً ﻏﲑ ﻣﱪح ﰲ أﺛﻨﺎء اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ ﻛﻤﺎل
اﻟﺘﺴﻊ ﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺒﻠﻮغ ﻓﻴﻪ
Orang tua juga wajib memukul shobi atau shobiah ketika
mereka meninggalkan perintah (sholat, wudhu, dan lain-lain) dengan
pukulan yang tidak menyakiti pada saat mereka berdua telah berusia
di tengah-tengah 10 tahun setelah genap usia 9 tahun karena
memungkinkannya terjadinya baligh saat itu.

 وﻣﺜﻠﻪ اﻟﺰوج ﰲ زوﺟﺘﻪ ﻓﻠﻪ اﻷﻣﺮ ﻻ،وﻟﻠﻤﻌﻠﻢ أﻳﻀﺎً اﻷﻣﺮ ﻻ اﻟﻀﺮب إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻮﱄ
اﻟﻀﺮب إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻮﱄ واﻟﺴﻮاك ﻛﺎﻟﺼﻼة ﰲ اﻷﻣﺮ واﻟﻀﺮب
Bagi mu’allim atau guru didik diperbolehkan memberi
perintah sholat dan syariat-syariat dzhohir dari agama kepada shobi
dan shobiah, tetapi ia tidak boleh memukul mereka berdua ketika
mereka meninggalkan perintah kecuali apabila dapat izin dari wali.
Seorang suami diperbolehkan memberi perintah sholat dan
lain-lainnya kepada istri, tetapi suami tidak boleh memukul istri
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ketika istri meninggalkan perintahnya tersebut, kecuali apabila suami
telah mendapat izin dari wali.
Siwakan adalah seperti sholat dalam segi hukum wajib
secara fardhu kifayah atas orang tua untuk memerintahkan shobi dan
shobiah untuk melakukannya dan memukul mereka ketika mereka
meninggalkannya.

وﺣﻜﻤﺔ ذﻟﻚ اﻟﺘﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻴﻌﺘﺎدﻫﺎ ﻓﻼ ﻳﱰﻛﻬﺎ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
Hikmah memberi perintah dan memukul shobi dan shobiah
di atas adalah agar mereka terlatih melakukan ibadah sehingga
mereka akan terbiasa dan tidak meninggalkannya, Insya Allah
Ta’aala.

)واﻋﻠﻢ( أﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﺮض اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ أوﻻدﻫﻢ اﻟﻄﻬﺎرة
واﻟﺼﻼة وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮاﺋﻊ وﻣﺆﻧﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ ﰲ أﻣﻮاﳍﻢ إن ﻛﺎن ﳍﻢ ﻣﺎل ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻔﻲ
 ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻔﻲ ﺑﻴﺖ اﳌﺎل ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ،ﻣﺎل آﺑﺎﺋﻬﻢ ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻔﻲ ﻣﺎل أﻣﻬﺎ ﻢ
ﻓﻌﻠﻰ أﻏﻨﻴﺎء اﳌﺴﻠﻤﲔ
(Ketahuilah!) Sesungguhnya diwajibkan atas para bapak dan
ibu (mencakup kakek-nenek dan seatasnya) secara fardhu kifayah
untuk mengajari anak-anak mereka tentang thoharoh, sholat, dan
ibadah-ibadah lain. Masalah biaya mengajari diambilkan dari harta
anak-anak tersebut jika memang mereka memilikinya. Namun,
apabila anak-anak tidak memiliki harta maka biaya mengajari
diambilkan dari harta para bapak. Apabila para bapak tidak memiliki
harta maka biaya mengajari anak-anak diambil dari harta para ibu.
Apabila para ibu juga tidak memiliki harta maka biaya mengajari
mereka diambilkan dari baitul maal. Apabila baitul maal tidak ada
biaya maka biaya mengajari mereka diambilkan dari harta para
muslimin yang kaya.
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)ﻓﺎﺋﺪة( إذا ﻗﻴﻞ ﻟﻚ ﱂ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﱯ ﻏﺮاﻣﺔ اﳌﺘﻠﻔﺎت وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ
ﻋﻨﻪ؟ ﻗﻠﺖ اﻷﻗﻼم ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻠﻢ اﻟﺜﻮاب وﻗﻠﻢ اﻟﻌﻘﺎب وﻗﻠﻢ اﳌﺘﻠﻔﺎت ﻓﻘﻠﻢ اﻟﺜﻮاب ﻣﻜﺘﻮب ﻟﻪ
وﻗﻠﻢ اﻟﻌﻘﺎب ﻣﺮﻓﻮع ﻋﻨﻪ وﻗﻠﻢ اﳌﺘﻠﻔﺎت ﻣﻜﺘﻮب ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪﻳﺔ وﻛﺬﻟﻚ ا ﻨﻮن واﻟﻨﺎﺋﻢ
إﻻ أن ﻗﻠﻢ اﻟﺜﻮاب واﻟﻌﻘﺎب ﻣﺮﻓﻮﻋﺎن ﻋﻨﻬﻤﺎ وأﻣﺎ اﻟﻘﺼﺎص واﳊﺪ ﻓﻼ ﳚﺒﺎن ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻌﺪم
اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ ﻟﻸﺣﻜﺎم ﻗﺎل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ رﻓﻊ اﻟﻘﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ
وﻋﻦ اﻟﺼﱯ ﺣﱴ ﳛﺘﻠﻢ وﻋﻦ ا ﻨﻮن ﺣﱴ ﻳﻌﻘﻞ أﺧﺮﺟﻪ أﺑﻮ داود واﻟﱰﻣﺬي
[FAEDAH]
Ketika kamu ditanya, “Mengapa shobi wajib menanggung
ganti atas barang-barang harta yang ia rusakkan, padahal para ulama
berkata, ‘Pena atau qolam tuntutan hukum dihilangkan dari diri
shobi’?” maka jawablah, “Pena atau qolam dibagi menjadi tiga, yaitu
qolam pahala, qolam dosa, dan qolam menanggung ganti atas
barang-barang harta yang dirusakkan. Qolam pahala ditetapkan bagi
shobi. Qolam dosa dihilangkan dari shobi. Dan Qolam menanggung
ganti ditetapkan atas shobi. Termasuk menanggung ganti atas
barang-barang yang dirusakkan adalah diyat (denda). Sama dengan
shobi adalah orang gila dan orang tidur, hanya saja bagi mereka
berdua, qolam pahala dan qolam dosa dihilangkan dari mereka.”
Adapun qishos dan had maka tidak wajib atas mereka, yakni;
shobi, orang gila, dan orang tidur, karena mereka tidak memiliki
kesanggupan memenuhi hukum-hukum syariat (sebab belum baligh,
gila, dan tidur). Rasulullah Muhammad shollallahu ‘alaihi wa
sallama bersabda, “Pena atau qolam tuntutan hukum dihilangkan
dari orang tidur sampai ia sadar, dari shobi sampai ia mengeluarkan
sperma, dan dari orang gila sampai ia sembuh akalnya.” Hadis ini
diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi .

ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ ﻗﻠﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ دون ﻗﻠﻢ اﻟﻀﻤﺎن ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﺎب اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻴﺠﺐ ﺿﻤﺎن
اﳌﺘﻠﻔﺎت واﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﳍﻢ ﲞﻼف اﻟﻘﺼﺎص واﳊﺪ
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Yang dimaksud dengan istilah pena atau qolam adalah pena
taklif atau pena tuntutan menyanggupi hukum-hukum syariat, bukan
pena tuntutan menanggung tanggungan (dhoman) karena pena
tuntutan menanggung tanggungan merupakan khitob wadh’i (yang
tidak terpengaruhi oleh lupa dan bodoh) sehingga menanggung ganti
atas barang-barang yang dirusakkan dan diyat diwajibkan atas shobi,
orang gila, dan orang tidur dengan harta mereka. Berbeda dengan
qishoh dan had maka tidak wajib atas mereka.
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BAGIAN KEENAM
ISTINJAK
A. Hukum Beristinjak

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑﺎﳊﺠﺮ
Fasal ini menjelaskan tentang beristinjak dengan batu.

وﻫﻮ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻄﻬﺮ اﳌﺨﻔﻒ وأﻣﺎ اﳌﺎء ﻓﻬﻮ اﳌﻄﻬﺮ اﳌﺰﻳﻞ وﳚﺐ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر
ﻋﻨﺪ ﺧﺸﻴﺔ ﺗﻨﺠﻴﺲ ﻏﲑ ﳏﻠﻪ أو إرادة ﳓﻮ اﻟﺼﻼة ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﺎرج ﻣﻦ اﻟﻔﺮج ﳒﺲ ﻳﻠﻮث
اﶈﻞ ﻳﻐﺴﻞ ﺑﺎﳌﺎء أو ﳝﺴﺢ ﺑﺎﳊﺠﺮ
Batu disebut dengan muthohhir mukhoffif.26 Adapun air
disebut dengan muthohhir muziil.27
Diwajibkan melakukan istinja secara segera ketika takut akan
menajiskan selain tempat yang wajib diistinjai dan ketika hendak
melakukan semisal sholat, dari setiap benda yang keluar dari farji,
yang najis, yang mengotori tempat keluarnya, dengan cara dibasuh
dengan air atau diusap dengan batu.
B. Syarat-syarat Batu Istinjak

)ﺷﺮوط أﺟﺰاء اﳊﺠﺮ( ﳌﻦ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻴﻪ )ﲦﺎﻧﻴﺔ( أﺣﺪﻫﺎ )أن ﻳﻜﻮن ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺣﺠﺎر( أو
ﺛﻼﺛﺔ أﻃﺮاف اﳊﺠﺮ وﻟﻮ ﺣﺼﻞ اﻹﻧﻘﺎء ﺑﺪو ﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وﻟﻴﺴﺘﻨﺞ
ﺑﺜﻼﺛﺔ أﺣﺠﺎر ﻓﻠﻮ ﱂ ﳛﺼﻞ إﻻ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ وﺟﺒﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻳﺴﻦ اﻹﻳﺘﺎر إن
ﺣﺼﻞ اﻹﻧﻘﺎء ﺑﺸﻔﻊ

26
27

Alat bersuci yang menghilangkan dzat najis saja.
Alat bersuci yang menghilangkan dzat dan bekas najis.
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[Syarat-syarat batu yang mencukupi untuk digunakan
istinjak] bagi orang yang hanya ingin beristinjak dengannya, tanpa
air, [ada 8/delapan,] yaitu;
Pertama adalah [berjumlah 3/tiga batu] atau 3/tiga sisi
dengan satu batu, meskipun najisnya dapat dibersihkan dengan
kurang dari 3/tiga karena sabda Rasulullah Muhammad shollallahu
‘alaihi wa sallama, “Dan wajib beristinja dengan 3 batu.”
Apabila najis hanya bisa bersih dengan lebih dari 3 batu
maka wajib menambahinya. Disunahkan mengganjilkan batu apabila
najis dapat bersih dengan jumlah batu yang genap.28

واﻷﻓﻀﻞ ﰲ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ أن ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻷول ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻴﻤﲎ وﻳﺪﻳﺮﻩ ﻗﻠﻴﻼً ﻗﻠﻴﻼً إﱃ أن
ﻳﺼﻞ إﱃ اﻟﺬي ﺑﺪأ ﻣﻨﻪ ﰒ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻴﺴﺮى ﻛﺬﻟﻚ ﰒ ﳝﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ
ًاﻟﺼﻔﺤﺘﲔ واﳌﺴﺮﺑﺔ ﲨﻴﻌﺎ
ﻗﺎل ﰲ اﳌﺼﺒﺎح واﳌﺴﺮﺑﺔ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺮاء ﻻ ﻏﲑ ﳎﺮى اﻟﻐﺎﺋﻂ وﳐﺮﺟﻪ ﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻻﻧﺴﺮاب
اﳋﺎرج ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻲ اﺳﻢ ﻟﻠﻤﻮﺿﻊ
Cara yang paling utama dalam beristinja dengan batu adalah
bahwa seseorang mengawali mengusap dengan batu pertama dari
bagian sisi kanan saluran kotoran, kemudian diputar sedikit demi
sedikit hingga sampai lagi pada bagian sisi kanan dimana ia
mengawali. Kemudian mengusapkan batu kedua diawali dari sisi kiri
saluran kotoran, kemudian diputar sedikit demi sedikit hingga
sampai lagi pada bagian sisi kiri dimana ia mengawali. Kemudian
mengusapkan batu ketiga pada sisi kanan dan kiri saluran kotoran
dan saluran kotoran itu sendiri secara bersamaan.
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Apabila najis dapat bersih dengan 4 batu maka disunahkan
menambahkan satu batu lagi agar ganjil. Apabila najis dapat bersih dengan
5 batu maka dak perlu menambahnya lagi karena sudah ganjil.
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Disebutkan dalam kitab al-Misbah bahwa lafadz ‘’اﻟْ َﻤ ْﺴَﺮﺑَﺔ
dengan hanya difathah pada huruf /ر/ berarti saluran kotoran tinja
dan tempat keluarnya. Saluran dan tempat keluar kotoran tersebut
disebut dengan nama ‘ ’اﻟْ َﻤ ْﺴَﺮﺑَﺔkarena اب اﳋَْﺎ ِرِج ِﻣْﻨـ َﻬﺎ
ُ  اِﻧْ ِﺴَﺮyaitu keluarnya najis
dari saluran dan tempat tersebut. Dengan demikian lafadz ‘’اﻟْ َﻤ ْﺴَﺮﺑَﺔ
adalah nama bagi tempat.

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )أن ﻳﻨﻘﻰ اﶈﻞ( ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ إﻻ أﺛﺮ ﻻ ﻳﺰﻳﻠﻪ إﻻ اﳌﺎء أو ﺻﻐﺎر اﳋﺰف
[Dan] yang kedua adalah [bersihnya tempat yang
diistinjai] sekiranya tidak ada yang tersisa kecuali hanya bekas yang
hanya dapat dihilangkan dengan air atau tembikar kecil.

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )أن ﻻ ﳚﻒ اﻟﻨﺠﺲ( ﻷن اﳊﺠﺮ ﻻ ﻳﺰﻳﻠﻪ ﺣﻴﻨﺌﺬ وﻗﻮﻟﻪ ﳚﻒ ﺑﻜﺴﺮ اﳉﻴﻢ ﻣﻦ
ﺑﺎب ﺿﺮب وﰲ ﻟﻐﺔ ﻟﺒﲏ أﺳﺪ ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺗﻌﺐ ﻓﺈن ﺟﻒ ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﺗﻌﲔ اﳌﺎء
ﻣﺎ ﱂ ﳜﺮج ﺑﻌﺪﻩ ﺧﺎرج آﺧﺮ وﻟﻮ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺟﻨﺴﻪ وﻳﺼﻞ إﱃ ﻣﺎ وﺻﻞ إﻟﻴﻪ اﻷول وإﻻ
ﻛﻔﻰ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑﺎﳊﺠﺮ
[Dan] yang ketiga adalah [najisnya belum kering] karena
apabila najisnya sudah kering maka batu tidak bisa
menghilangkannya.
Perkataan Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi, ‘ﻒ
’ َِﳚ ﱡ, adalah
dengan kasroh pada huruf /ج/ yang termasuk dari Bab ‘ب
َ ﺿَﺮ
َ ’. Menurut
bahasa Bani Asad, lafadz ‘ ’ﳚﻒadalah dengan fathah pada huruf /ج/
yang termasuk dari Bab ‘ﺐ
َ ِ’ﺗَﻌ.
Apabila sebagian najis atau seluruh najis telah kering maka
wajib beristinja dengan air, bukan batu, selama najis lain tidak keluar
setelah najis yang kering itu, meskipun najis lain itu tidak sejenis
dengan najis yang kering, dan najis lain itu mengenai tempat yang
dikenai najis pertama yang kering.
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Apabila najis pertama kering, kemudian keluar najis lain
setelahnya, dan najis lain tersebut mengenai tempat yang dikenai
oleh najis pertama yang kering, maka cukup beristinja dengan batu,
dan tidak wajib menggunakan air.

)و( راﺑﻌﻬﺎ )ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻞ( أي ﻋﻦ اﶈﻞ اﻟﺬي أﺻﺎﺑﻪ ﻋﻨﺪ اﳋﺮوج واﺳﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﺈن ﻛﺎن
 وﻳﺸﱰط أﻳﻀﺎً أن،اﳌﻨﺘﻘﻞ ﻣﺘﺼﻼً ﺗﻌﲔ اﳌﺎء ﰲ اﳉﻤﻴﻊ أو ﻣﻨﻔﺼﻼً ﺗﻌﲔ ﰲ اﳌﻨﺘﻘﻞ ﻓﻘﻂ
ﻻ ﻳﺘﻘﻄﻊ ﻓﺈن ﺗﻘﻄﻊ ﺑﺄن ﺧﺮج ﻗﻄﻌﺎً ﰲ ﳏﺎل ﺗﻌﲔ اﳌﺎء ﰲ اﳌﺘﻘﻄﻊ وأﺟﺰأ اﳉﺎﻣﺪ ﰲ ﻏﲑﻩ
[Dan] yang keempat adalah [najis yang keluar tidak
berpindah] dari tempat yang dikenainya pada saat keluar serta najis
yang keluar itu menetap di tempat yang dikenainya itu. Apabila najis
yang keluar yang berpindah dari tempatnya bersambung (muttasil)
dengan tempatnya maka semua najis wajib diistinjai dengan air.
Apabila najis yang keluar yang berpindah dari tempatnya terpisah
(munfasil) dari tempatnya maka najis yang berpindah itu wajib
dibasuh dengan air, sedangkan najis yang masih ada di tempat
keluarnya dapat diistinjai dengan batu. Selain itu, disyaratkan pula
bahwa najis yang keluar tidak keluar secara terpotong-potong.
Apabila keluarnya terpotong-potong di beberapa tempat maka wajib
menggunakan air pada najis yang terpotong-potong itu dan cukup
menggunakan batu (benda keras lain) pada najis yang tidak
terpotong-potong.

)و( ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ )ﻻ ﻳﻄﺮأ ﻋﻠﻴﻪ آﺧﺮ( أي ﳒﺲ ﻣﻄﻠﻘﺎً أو ﻃﺎﻫﺮ رﻃﺐ ﻏﲑ اﻟﻌﺮق أﻣﺎ ﻫﻮ
وﻛﺬا اﻟﻄﺎﻫﺮ اﳉﺎف ﻛﺤﺼﺎة ﻓﻼ ﻳﻀﺮ ﻓﺈن ﻃﺮأ ﻋﻠﻴﻪ ﳒﺲ ﺳﻮاء ﻛﺎن رﻃﺒﺎً أو ﺟﺎﻓﺎً أو
ﻃﺎﻫﺮ رﻃﺐ وﻟﻮ ﻣﻦ رﺷﺎش اﳋﺎرج ﺗﻌﲔ اﳌﺎء ﻷن ﻣﻮرد اﻟﻨﺺ اﳋﺎرج واﻷﺟﲏ ﻟﻴﺲ ﰲ
ﻣﻌﻨﺎﻩ
[Dan] yang kelima adalah [najis yang telah keluar tidak
dikenai sesuatu yang lain,] maksudnya, baik sesuatu yang lain itu
berupa benda najis secara mutlak (basah atau kering) atau berupa
benda suci yang basah yang selain keringat. Adapun keringat, dan
sesuatu yang lain, yang suci, dan yang kering, seperti; batu kerikil,
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maka tidak apa-apa, artinya, masih diperbolehkan beristinja dengan
batu.
Apabila najis yang keluar dikenai sesuatu yang lain dan yang
najis, baik sesuatu yang lain dan yang najis itu berupa benda basah
atau kering, atau dikenai sesuatu yang lain, yang suci, dan yang
basah meskipun berasal dari rembesan najis yang keluar itu sendiri,
maka wajib menggunakan air karena menurut kejelasan yang ada
adalah bahwa najis yang keluar dan najis lain itu tidak semakna atau
tidak sama.

)و( ﺳﺎدﺳﻬﺎ )ﻻ ﳚﺎوز( اﳋﺎرج )ﺻﻔﺤﺘﻪ( أي ﺟﺎﻧﺐ دﺑﺮﻩ ﰲ اﻟﻐﺎﺋﻂ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻨﻀﻢ ﻣﻦ
اﻷﻟﻴﲔ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم )وﺣﺸﻔﺘﻪ( أي رأس ذﻛﺮﻩ ﰲ اﻟﺒﻮل وﺗﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎً ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻮام ﺑﺎﻟﺒﻠﺠﺔ
ﺑﻔﺘﺤﺎت وإن اﻧﺘﺸﺮ اﳋﺎرج ﺣﻮل اﳌﺨﺮج ﻓﻮق ﻋﺎدة اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻏﲑ اﻧﺘﻘﺎل وﺗﻘﻄﻊ
وﳎﺎوزة وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻄﻮﻋﻬﺎ أو ﻓﺎﻗﺪﻫﺎ ﺧﻠﻘﺔ ﻓﻼ ﲡﺰىء ﰲ ﺣﺸﻔﺔ اﳋﻨﺜﻰ وﻻ ﰲ
ﻓﺮﺟﻪ ﻟﻠﺸﻚ ﻓﻴﻪ وﻳﺸﱰط ﰲ اﻟﺜﻴﺐ أن ﻻ ﻳﺼﻞ ﺑﻮﳍﺎ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺬﻛﺮ وﻫﻮ ﲢﺖ ﳐﺮج اﻟﺒﻮل
وﰲ اﻟﺒﻜﺮ أن ﻻ ﳚﺎوز ﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﻗﻌﻮدﻫﺎ وإﻻ ﺗﻌﲔ اﳌﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻌﲔ ﰲ ﺣﻖ اﻷﻗﻠﻒ
إن وﺻﻞ ﺑﻮﻟﻪ ﻟﻠﺠﻠﺪة
[Dan] yang keenam adalah najis yang keluar [tidak
melewati batas shofhah seseorang,] maksudnya tidak keluar
melewati batas sisi duburnya saat buang air besar. Yang dimaksud
sisi dubur disini adalah bagian dua pantat yang saling menempel
ketika berdiri, [dan tidak melewati batas khasyafahnya,]
maksudnya tidak keluar melewati helm dzakarnya saat buang air
kecil. Khasyafah disebut juga oleh orang awam dengan nama
balajah.
Sebagaimana diketahui bahwa seseorang boleh beristinjak
dengan batu selama najis yang keluar tidak melewati batas
khasyafahnya, meskipun najis yang keluar itu telah tersebar parah di
sekitar tempat keluarnya tanpa adanya perpindahan najis, terpotongpotong, dan melewati batas.
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Sama dengan khasyafah adalah batas perkiraan ukuran
khasyafah bagi mustanji (orang yang beristinjak) yang khasyafahnya
terpotong atau yang tidak memilikinya sama sekali sejak lahir,
artinya, baginya diperbolehkan beristinjak dengan batu selama najis
yang keluar tidak melewati batas perkiraan ukuran khasyafah
tersebut. Oleh karena itu, tidak cukup dalam masalah khasyafah
khuntsa dan farjinya karena masih diragukan identitas status aslinya
dari khuntsa tersebut.
Disyaratkan atas perempuan janda agar cukup beristinja
dengan batu adalah bahwa air kencingnya tidak sampai mengenai
lubang tempat masuknya dzakar, yaitu lubang yang berada di bawah
lubang tempat keluarnya air kencing. Disyaratkan bagi perempuan
perawan agar cukup beristinja dengan batu adalah najis yang keluar
tidak melewati bagian yang nampak ketika ia duduk.
Apabila syarat atas perempuan janda dan perawan di atas
tidak terpenuhi maka wajib menggunakan air dalam beristinja, bukan
batu, sebagaimana diwajibkan menggunakan air dalam beristinja atas
laki-laki yang belum dikhitan yang air kencingnya hanya keluar
sampai pada kulitnya.

)و( ﺳﺎﺑﻌﻬﺎ )ﻻ ﻳﺼﻴﺒﻪ ﻣﺎء( ﻏﲑ ﻣﻄﻬﺮ ﻟﻪ وإن ﻛﺎن ﻃﻬﻮراً أو ﻣﺎﺋﻊ آﺧﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺠﻤﺎر
أو ﻗﺒﻠﻪ ﻟﺘﻨﺠﺴﻬﻤﺎ وﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻮ اﺳﺘﻨﺠﻰ ﲝﺠﺮ ﻣﺒﻠﻮل ﱂ ﻳﺼﺢ اﺳﺘﻨﺠﺎؤﻩ ﻷﻧﻪ
ﺑﺒﻠﻠﻪ ﻳﺘﻨﺠﺲ ﺑﻨﺠﺎﺳﺔ اﶈﻞ ﰒ ﻳﻨﺠﺴﻪ ﻓﻴﺘﻌﲔ اﳌﺎء
[Dan] yang ketujuh adalah bahwa [najis yang keluar tidak
terkena air] yang tidak mensucikannya, meskipun air tersebut
adalah air suci mensucikan, atau cairan lain, dan juga baik air yang
mengenainya itu setelah selesai melakukan istinja dengan batu atau
sebelumnya, karena air yang mengenai najis itu menjadi mutanajis.
Dapat diambil pemahaman bahwa apabila ada seseorang
beristinja dengan batu yang basah maka tidak sah istinjanya karena
batu yang basah tersebut menjadi mutanajis sebab basah-basahnya
yang terkena najis tempatnya. Oleh karena ini, diwajibkan
menggunakan air.
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)و( ﺛﺎﻣﻨﻬﺎ )أن ﺗﻜﻮن اﻷﺣﺠﺎر ﻃﺎﻫﺮة( ﻓﻼ ﳚﺰىء اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﲝﺠﺮ ﻣﺘﻨﺠﺲ
[Dan] yang kedelapan adalah bahwa [batu-batu itu adalah
batu-batu yang suci.] Dengan demikian tidak cukup dalam
beristinja menggunakan batu yang mutanajis atau yang terkena najis.
C. Benda-benda yang Disamakan dengan Batu

واﻋﻠﻢ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﳊﺠﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ وﻫﻮ ﻣﺎ إذا وﺟﺪت اﻟﻘﻴﻮد اﻷرﺑﻌﺔ
ﻓﻴﺴﻤﻰ ﺣﺠﺮاً ﺷﺮﻋﻴﺎً ﳚﻮز اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑﻪ اﻷول أن ﻳﻜﻮن ﻃﺎﻫﺮاً ﻓﺨﺮج ﺑﻪ اﻟﻨﺠﺲ
ﻛﺎﻟﺒﻌﺮ واﳌﺘﻨﺠﺲ ﻛﺎﳊﺠﺮ اﳌﺘﻨﺠﺲ واﻟﺜﺎﱐ أن ﻳﻜﻮن ﺟﺎﻣﺪاً ﻓﻠﻮ اﺳﺘﻨﺠﻰ ﺑﺮﻃﺐ ﻣﻦ
ﺣﺠﺮ أو ﻏﲑﻩ ﻛﻤﺎء اﻟﻮرد واﳋﻞ ﱂ ﳚﺰﺋﻪ واﻟﺜﺎﻟﺚ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﻟﻌﺎً ﻟﻠﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﻨﺸﻔﺎً ﻓﻼ
ﳚﺰىء اﻟﺰﺟﺎج واﻟﻘﺼﺐ اﻷﻣﻠﺲ وﻻ اﻟﱰاب اﳌﺘﻨﺎﺛﺮ ﲞﻼف اﻟﱰاب اﻟﺼﻠﺐ ﻗﺎل ﰲ
اﳌﺼﺒﺎح واﻟﻘﺼﺐ ﺑﻔﺘﺤﺘﲔ ﻛﻞ ﻧﺒﺎت ﻳﻜﻮن ﺳﺎﻗﻪ أﻧﺎﺑﻴﺐ وﻛﻌﻮﺑﺎً اﻧﺘﻬﻰ ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﺎﻷﻣﻠﺲ
ﻫﻮ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ ﻛﻌﺒﻪ واﻟﺮاﺑﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻏﲑ ﳏﱰم ﺧﺮج ﺑﻪ اﶈﱰم ﻛﻤﻄﻌﻮم اﻵدﻣﻴﲔ ﻛﺎﳋﺒﺰ
وﻣﻄﻌﻮم اﳉﻦ ﻛﺎﻟﻌﻈﻢ وﻛﺎﳉﺰء ﻣﻨﻪ ﻛﻴﺪﻩ وﻳﺪ ﻏﲑﻩ وﻛﺬﻧﺐ اﻟﺒﻌﲑ اﳌﻨﻔﺼﻞ وأﻣﺎ اﳉﻠﺪ
ﻓﺎﻷﻇﻬﺮ أﻧﻪ إن ﻛﺎن ﻣﺪﺑﻮﻏﺎً ﺟﺎز اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺑﻪ وإﻻ ﻓﻼ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﳊﺼﲏ
Ketahuilah! Sesungguhnya setiap benda yang dapat diqiyaskan
atau disamakan dengan batu yang sebenarnya dapat digunakan untuk
beristinja dengan catatan bahwa benda lain tersebut memiliki
4/empat qoyyid (batasan) yang membuatnya disebut sebagai batu
secara syariat. 4/empat qoyyid atau batasan itu adalah;
1. Benda itu adalah benda yang suci. Oleh karena itu, dikecualikan
darinya adalah tahi kering, dan benda yang mutanajis, seperti
batu mutanajis.
2. Benda itu adalah benda yang keras. Apabila seseorang beristinja
dengan basah-basah batu atau lainnya, seperti air mawar dan
cukak, maka tidak sah istinjanya.
3. Benda itu adalah benda yang dapat mengangkat atau
menghilangkan najis serta yang meresapnya. Oleh karena itu
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tidak cukup beristinja dengan menggunakan kaca, bambu yang
halus, debu yang dapat rontok, bukan debu yang keras.
Disebutkan dalam kitab al-Misbah bahwa lafadz ‘ﺼﺐ
َ َ ’ﻗdengan
dua fathah adalah setiap tumbuhan yang memiliki ruas-ruas
batang (Jawa: ros-rosan). Yang dimaksud dengan bambu yang
halus adalah bambu yang tidak memiliki ros-rosan.
4. Benda itu bukanlah benda yang dimuliakan. Dikecualikan
darinya adalah benda yang dimuliakan, seperti makanan
manusia, misal; roti, dan makanan jin, misal; tulang, dan bagian
yang terpotong dari manusia, misal; tangan, dan bagian yang
terpotong dari selain manusia, misal; ekor unta yang terpotong.
Adapun kulit binatang maka pendapat adzhar mengatakan bahwa
apabila kulit itu telah disamak maka diperbolehkan beristinja
dengannya dan apabila belum disamak maka tidak
diperbolehkan, seperti yang dikatakan oleh al-Hisni.

)ﺗﺘﻤﺔ( وإذا اﺳﺘﻨﺠﻰ ﺑﺎﳌﺎء ﺳﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ دﺑﺮﻩ وﻋﻜﺴﻪ ﰲ اﳊﺠﺮ
[TATIMMAH]
Ketika seseorang beristinja dengan air maka disunahkan
baginya mendahulukan qubulnya dan mengakhirkan duburnya.
Sedangkan apabila ia beristinja dengan batu maka disunahkan
baginya mendahulukan duburnya dan mengakhirkan qubulnya.
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BAGIAN KETUJUH
WUDHU
Pendahuluan

)ﻓﺼﻞ( ﰲ اﻟﻮﺿﻮء وﻫﻮ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻄﻬﺮ اﻟﺮاﻓﻊ واﳌﻌﺘﻤﺪ أﻧﻪ ﻣﻌﻘﻮل اﳌﻌﲎ ﻷن اﻟﺼﻼة
ًﻣﻨﺎﺟﺎة اﻟﺮب ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻷﺟﻠﻬﺎ وإﳕﺎ اﺧﺘﺺ اﻟﺮأس ﺑﺎﳌﺴﺢ ﻟﺴﱰﻩ ﻏﺎﻟﺒﺎ
ﻓﺎﻛﺘﻔﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﺄدﱏ ﻃﻬﺎرة وﺧﺼﺖ اﻷﻋﻀﺎء اﻷرﺑﻌﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻷ ﺎ ﳏﻞ اﻛﺘﺴﺎب اﳋﻄﺎﻳﺎ أو
ﻷن آدم ﻣﺸﻰ إﱃ اﻟﺸﺠﺮة ﺑﺮﺟﻠﻴﻪ وﺗﻨﺎول ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻴﺪﻳﻪ وأﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻔﻤﻪ وﻣﺲ رأﺳﻪ ورﻗﻬﺎ
Fasal ini menjelaskan tentang wudhu.
Wudhu disebut dengan mutohir rofik (bersuci yang
mensucikan serta yang menghilangkan hadas). Menurut pendapat
mu’tamad, wudhu adalah ibadah yang ma’qul ma’na atau dapat
diketahui hikmah disyariatkannya, yaitu bahwa sholat adalah
aktivitas ibadah bermunajat atau berbisik-bisik kepada Allah
sehingga dituntut untuk membersihkan diri karenanya, yaitu dengan
berwudhu.
Adapun mengapa hanya kepala yang diusap, bukan dibasuh,
dalam wudhu karena pada umumnya kepala itu tertutup. Oleh karena
itu, dicukupkan mensucikannya dengan thoharoh yang paling
sederhana. Adapun dikhususkan pada 4 (empat) anggota tubuh dalam
wudhu karena 4 anggota tubuh tersebut adalah tempat melakukan
dosa, atau karena Adam berjalan menuju pohon buah khuldi dengan
kedua kakinya, mengambilnya dengan kedua tangannya,
memakannya dengan mulutnya, dan kepalanya tersentuh daunnya.

وﻣﻮﺟﺒﻪ اﳊﺪث ﻣﻊ اﻟﻘﻴﺎم إﱃ اﻟﺼﻼة وﳓﻮﻫﺎ وﻗﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻘﻂ وﻗﻴﻞ اﳊﺪث ﻓﻘﻂ ﲟﻌﲎ
أﻧﻪ إذا ﻓﻌﻠﻪ وﻗﻊ واﺟﺒﺎً ﺳﻮاء أدﺧﻞ ﰲ اﻟﺼﻼة أم ﻻ واﻟﻘﻴﺎم إﱃ اﻟﺼﻼة ﺷﺮط ﰲ ﻓﻮرﻳﺘﻪ
واﻧﻘﻄﺎع اﳊﺪث ﺷﺮط ﰲ ﺻﺤﺘﻪ
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Perkara yang mewajibkan wudhu adalah hadas disertai ingin
mendirikan sholat dan ibadah lainnya (yang mewajibkan wudhu).
Ada yang mengatakan bahwa perkara yang mewajibkan
wudhu hanya mendirikan sholat dan ibadah lainnya.
Ada juga yang mengatakan bahwa perkara yang mewajibkan
wudhu hanya hadas dengan pengertian bahwa ketika seseorang
melakukan wudhu (karena hadas) maka wudhunya tersebut berstatus
wajib, baik ia masuk dalam sholat atau tidak. Sedangkan mendirikan
sholat hanyalah syarat dalam menyegerakan wudhu dan terputusnya
hadas adalah syarat keabsahan wudhu.
A. Fardhu-fardhu Wudhu

)ﻓﺮوض اﻟﻮﺿﻮء( وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻮﺿﻮء ﻣﻨﺪوﺑﺎً أي أرﻛﺎﻧﻪ )ﺳﺘﺔ( وﻋﱪ اﳌﺼﻨﻒ ﺑﺎﻟﻔﺮض ﻫﻨﺎ
وﰲ اﻟﺼﻼة ﺑﺎﻷرﻛﺎن ﻷﻧﻪ ﳌﺎ اﻣﺘﻨﻊ ﺗﻔﺮﻳﻖ أﻓﻌﺎل اﻟﺼﻼة ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺤﻘﻴﻘﺔ واﺣﺪة ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ
أﺟﺰاء ﻓﻨﺎﺳﺐ ﻋﺪ أﺟﺰاﺋﻬﺎ أرﻛﺎﻧﺎً ﲞﻼف اﻟﻮﺿﻮء ﻷن ﻛﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﻨﻪ ﻛﻐﺴﻞ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﺑﻨﻔﺴﻪ وﳚﻮز ﺗﻔﺮﻳﻖ أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻓﻼ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻴﻪ
[Fardhu-fardhu wudhu,] maksudnya rukun-rukunnya,
meskipun wudhunya adalah wudhu sunah, [ada 6/enam.]
Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi mengibaratkan teks
dengan istilah fardhu dalam fasal wudhu dan mengibaratkan teks
dengan istilah rukun dalam fasal sholat karena ketika tidak
diperbolehkannya memisah-misah perbuatan-perbuatan sholat maka
sholat adalah seperti satu kesatuan yang tersusun dari beberapa
bagian. Dengan demikian, pantaslah menganggap bagian-bagian
sholat tersebut sebagai rukun-rukun. Berbeda dengan wudhu, karena
setiap perbuatan dari wudhu, seperti membasuh wajah, merupakan
perbuatan yang berdiri sendiri dan juga diperbolehkan memisahmisahkan antara perbuatan-perbuatan wudhu tersebut, sehingga tidak
ada tarkib (penyusunan) di dalamnya atau tidak ada rangkaian
perbuatan-perbuatan wudhu yang dianggap sebagai satu kesatuan.
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1. Niat

)اﻷول اﻟﻨﻴﺔ( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ إﳕﺎ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻴﺎت وإﳕﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺮىء ﻣﺎ ﻧﻮى
ﻗﺎل اﻟﻔﺸﲏ أي إﳕﺎ ﲢﺴﺐ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ أﻗﻮاﳍﺎ وأﻓﻌﺎﳍﺎ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻨﻴﺔ وإﳕﺎ ﻟﻜﻞ اﻣﺮىء ﺟﺰاء ﻣﺎ ﻧﻮاﻩ إن ﺧﲑاً ﻓﺨﲑ وإن ﺷﺮاً ﻓﺸﺮ اﻧﺘﻬﻰ
Fardhu wudhu [yang pertama adalah niat]. Ini berdasarkan
sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, “Adapun keabsahan
amal-amal hanya tergantung pada niat-niatnya. Seseorang hanya
akan memperoleh apa yang ia niatkan.”
Syeh Fasyani berkata dalam menafsiri hadis di atas,
“Adapun tuntutan-tuntutan hukum syariat (taklif) yang dilakukan
oleh tubuh (badaniah), yaitu ucapan dan perbuatan, dari orang-orang
mukmin hanya akan dianggap sah ketika disertai dengan niat. Setiap
orang akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan.
Apabila niatnya baik maka balasan yang diperolehnya adalah
kebaikan dan apabila niatnya buruk maka balasan yang diperolehnya
adalah keburukan.”

وﺗﻜﻮن اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻞ أول ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻷول ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ أو
وﺳﻄﻪ أو أﺳﻔﻠﻪ وإﳕﺎ وﺟﺐ ﻗﺮ ﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻴﻌﺘﺪ ﺑﺎﳌﻐﺴﻮل ﻻ ﻟﻴﻌﺘﺪ ﺎ ﻓﻠﻮ ﻏﺴﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ
ﻗﺒﻠﻬﺎ وﺟﺐ إﻋﺎدﺗﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ
Niat dalam berwudhu dilakukan ketika membasuhkan air
pada bagian wajah yang pertama kali, baik bagian wajah tersebut
adalah bagian atasnya, atau bagian tengahnya, atau bagian
bawahnya. Adapun mengapa diwajibkan menyertakan niat dengan
basuhan pertama kali yang mengenai bagian wajah tersebut adalah
agar bagian yang dibasuh bisa dianggap sah, bukan agar niatnya sah.
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Oleh karena itu, apabila seseorang membasuh bagian wajah sebelum
melakukan niat maka ia wajib membasuhnya lagi setelah berniat.29

وﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﳊﺼﲏ إن ﻛﺎن اﳌﺘﻮﺿﻰء ﺳﻠﻴﻤﺎً ﻻ ﻋﻠﺔ ﺑﻪ أن ﻳﻨﻮي أﺣﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر
أﺣﺪﻫﺎ أن ﻳﻨﻮي رﻓﻊ اﳊﺪث أو اﻟﻄﻬﺎرة ﻋﻦ اﳊﺪث أو اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻠﺼﻼة اﻟﺜﺎﱐ أن ﻳﻨﻮي
اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﺼﻼة أو ﻏﲑﻫﺎ ﳑﺎ ﻻ ﻳﺒﺎح إﻻ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎرة اﻟﺜﺎﻟﺚ أن ﻳﻨﻮي ﻓﺮض اﻟﻮﺿﻮء أو أداء
ًاﻟﻮﺿﻮء أو اﻟﻮﺿﻮء وإن ﻛﺎن اﻟﻨﺎوي ﺻﺒﻴﺎً أو ﳎﺪدا
Kaifiah atau tata cara niat dalam wudhu, seperti yang
dikatakan oleh Syeh al-Hisni, adalah bahwa apabila mutawaddik
(orang yang berwudhu) adalah orang yang sehat (salim), maksudnya,
tidak memiliki penyakit pada anggota-anggota wudhu, maka ia bisa
berniat dengan salah satu dari tiga kaifiah niat di bawah ini;
a. Mutawaddik berniat menghilangkan hadas, atau ia berniat
melakukan thoharoh (bersuci) dari hadas, atau ia berniat
melakukan thoharoh karena melakukan sholat.
b. Mutawaddik berniat agar diperbolehkan melakukan sholat
(istibaahatu as-Sholah) atau selain sholat, yaitu ibadahibadah yang tidak diperbolehkan dilakukan kecuali dengan
thoharoh terlebih dahulu, seperti; memegang mushaf alQuran bagi yang telah hadas; sehingga mutawaddik berniat,
“Saya berniat wudhu agar diperbolehkan memegang mushaf
al-Quran.”
c. Mutawaddik berniat melakukan fardhu wudhu atau berniat
melakukan wudhu atau berniat wudhu, meskipun
mutawaddik adalah anak kecil (shobi) atau mujaddid.30

29

Maksudnya, apabila Syafik membasuh hidung tanpa bersamaan
dengan niat. Kemudian ia membasuh dahi bersamaan dengan niat. Maka,
hidung dianggap belum terbasuh secara sah sehingga hidung wajib dibasuh
kembali.
30
Mujaddid adalah orang yang memperbaharui wudhu atau orang
yang berwudhu dengan keadaan belum hadas sebelumnya.
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أﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻀﺮورة ﻛﺴﻠﺲ اﻟﺒﻮل وﳓﻮﻩ ﻓﻼ ﺗﻜﻔﻴﻪ ﻧﻴﺔ رﻓﻊ اﳊﺪث أو اﻟﻄﻬﺎرة ﻋﻨﻪ ﻷن
وﺿﻮءﻩ ﻣﺒﻴﺢ ﻻ راﻓﻊ وأﻣﺎ ا ﺪد ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻴﺔ اﻟﺮﻓﻊ واﻻﺳﺘﺒﺎﺣﺔ واﻟﻄﻬﺎرة ﻋﻦ اﳊﺪث
وﻛﺬا اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻠﺼﻼة ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﻮﺑﺮي
Adapun shohibu dhorurah, seperti orang beser dan lainnya,
maka tidak cukup baginya berniat menghilangkan hadas, atau berniat
thoharoh dari hadas, karena wudhunya adalah wudhu yang
berpengaruh untuk memperbolehkan, bukan menghilangkan.
Adapun wudhunya mujaddid, tidak cukup baginya berniat
menghilangkan hadas, atau berniat agar diperbolehkan melakukan
semisal sholat, atau berniat thoharoh dari hadas. Syeh asy-Syaubari
berkata, “Begitu juga tidak cukup bagi mujaddid berniat thoharoh
karena melakukan sholat.”

وﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ذات اﻟﻮﺿﻮء اﳌﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻷرﻛﺎن وﻳﻘﺼﺪ ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ اﳌﺴﺘﺤﻀﺮ ﻛﻤﺎ
ﰲ اﻟﺼﻼة ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﻧﻮى رﻓﻊ اﳊﺪث ﻛﻔﻰ وإن ﱂ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻟﺘﻀﻤﻦ رﻓﻊ اﳊﺪث
ﻟﺬﻟﻚ
Ketika berniat, diwajibkan menghadirkan dzat wudhu yang
tersusun dari beberapa rukun ke dalam niat itu sendiri dan
diwajibkan menyengaja melakukan dzat wudhu yang dihadirkan
tersebut, seperti dalam niat sholat. Namun, apabila mutawaddik
berniat dalam wudhu dengan niatan menghilangkan hadas maka
sudah cukup baginya niat tersebut, meskipun tidak menghadirkan
dzat wudhu yang tersusun dari rukun-rukun, karena menghilangkan
hadas sudah mencakupnya.

)ﺗﻨﺒﻴﻪ( اﻟﻨﻴﺔ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﻴﺎء ﻣﻦ ﻧﻮى ﲟﻌﲎ ﻗﺼﺪ واﻷﺻﻞ ﻧﻮﻳﺔ ﻗﻠﺒﺖ اﻟﻮاو ﻳﺎء وأدﻏﻤﺖ ﰲ
اﻟﻴﺎء وﲣﻔﻴﻔﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﻜﺎﻫﺎ اﻷزﻫﺮي ﻣﻦ وﱏ ﻳﲏ إذا أﺑﻄﺄ ﻷﻧﻪ ﳛﺘﺎج ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
إﱃ ﻧﻮع إﺑﻄﺎء أي ﻋﺪم ﻣﺒﺎدرة
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[TANBIH]
Lafadz, “”اﻟﻨِﻴﱠﺔ, dengan tasydid pada huruf /ي/ yang berasal dari
Fi’il Madhi “ ”ﻧﻮىmemiliki arti menyengaja. Asal lafadz “ ”اﻟﻨﻴﺔadalah
“”ﻧِْﻮﻳَﺔ. Huruf /و/ diganti dengan huruf /ي/. Kemudian huruf /ي/
pergantian tersebut diidghomkan pada /ي/ setelahnya.
Adapun lafadz “ ”اﻟﻨِﻴَﺔdengan huruf /ي/ yang tidak ditasydid
menurut bahasa, seperti yang diceritakan oleh Syeh al-Azhari,
berasal dari lafadz “ ﻳﲎ، ”وﱏyang berarti pelan-pelan karena dalam
keabsahan niat dibutuhkan adanya unsur pelan-pelan atau tidak
terburu-buru.
2. Membasuh Wajah

)اﻟﺜﺎﱐ ﻏﺴﻞ اﻟﻮﺟﻪ( وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻣﻨﺎﺑﺖ ﺷﻌﺮ رأﺳﻪ وﲢﺖ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﳊﻴﺘﻪ وﻣﺎ ﺑﲔ أذﻧﻴﻪ
ﻓﻤﻨﻪ ﺷﻌﻮرﻩ ﻛﺎﳊﺎﺟﺒﲔ واﻷﻫﺪاب واﻟﺸﺎرﺑﲔ واﻟﻌﺬارﻳﻦ ﻓﻴﺠﺐ ﻏﺴﻞ ﻇﺎﻫﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮر
وﺑﺎﻃﻨﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﺸﺮة اﻟﱵ ﲢﺘﻬﺎ وإن ﻛﺜﻔﺖ ﻷ ﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ ﻻ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻜﺜﻴﻒ اﳋﺎرج ﻋﻨﻪ
Fardhu wudhu [yang kedua adalah membasuh wajah.]
Dari sisi bagian atas ke bawah, batasan wajah adalah bagian
antara tempat-tempat tumbuhnya rambut dan bawah ujung jenggot.
Dari sisi bagian samping, batasan wajah adalah bagian antara kedua
telinga. Termasuk dalam bagian wajah adalah rambut-rambut yang
tumbuh di atasnya, seperti; dua alis, bulu mata, kumis, dan rambut di
tepi pipi yang berhadapan dengan telinga (Jawa; Godek). Oleh
karena itu, diwajibkan membasuh bagian luar dan bagian dalam
rambut-rambut tersebut beserta kulit di bawahnya, meskipun tebal,
karena rambut-rambut tersebut termasuk bagian wajah. Sedangkan
rambut tebal yang di luar batas wajah maka hanya diwajibkan
membasuh bagian luarnya saja.
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وأﻣﺎ اﻟﻠﺤﻴﺔ واﻟﻌﺎرﺿﺎن ﻓﺈن ﺧﻔﺎ وﺟﺐ ﻏﺴﻞ ﻇﺎﻫﺮﳘﺎ وﺑﺎﻃﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﺸﺮة اﻟﱵ ﲢﺘﻬﻤﺎ
وإن ﻛﺜﻔﺎ وﺟﺐ ﻏﺴﻞ ﻇﺎﻫﺮﳘﺎ دون ﺑﺎﻃﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺸﻘﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺎ ﻻﻣﺮأة وﺧﻨﺜﻰ ﻓﻴﺠﺐ
إﻳﺼﺎل اﳌﺎء ﻟﺒﺎﻃﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﺸﺮ ﻤﺎ ﻟﻨﺪرة ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻨﺪب ﻟﻠﻤﺮأة إزاﻟﺘﻬﻤﺎ
Adapun rambut jenggot dan rambut yang tumbuh berada di
antara jenggot dan godek maka apabila mereka tumbuh tipis maka
wajib membasuh bagian luar, bagian dalam, beserta kulit yang ada di
bawahnya, dan apabila tumbuh tebal atau lebat maka hanya wajib
membasuh bagian luar saja, bukan bagian dalam, karena sulit,
kecuali apabila mereka tumbuh tebal atau lebat pada wanita dan
khuntsa maka wajib membasuh dengan mendatangkan air sampai ke
bagian dalam beserta kulit di bawahnya karena rambut-rambut
tersebut jarang tumbuh pada wanita dan khuntsa dan karena
disunahkannya bagi wanita untuk menghilangkannya.

ﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ اﳌﺮﻏﲏ وﳚﺐ ﻏﺴﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻼﻗﻲ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﳉﻮاﻧﺐ إذ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ
اﻟﻮاﺟﺐ إﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ واﺟﺐ وﻛﺬا ﻳﺰﻳﺪ أدﱏ زﻳﺎدة ﰲ اﻟﻴﺪﻳﻦ واﻟﺮﺟﻠﲔ اﻧﺘﻬﻰ ﻟﻴﺘﺤﻘﻖ ﻏﺴﻞ
ﲨﻴﻌﻬﻤﺎ
Sayyid al-Murghini berkata, “Wajib membasuh bagian yang
bersambung dengan bagian sisi-sisi wajah, karena sesuatu yang mana
perkara wajib hanya bisa disempurnakan dengannya, maka sesuatu
itu adalah wajib. Begitu juga, wajib sedikit menambahkan bagian
yang di luar batas dalam membasuh kedua tangan dan kedua kaki,”
agar basuhan menjadi sempurna.

)ﻓﺮع( ﻗﺎل ﻋﺜﻤﺎن ﰲ ﲢﻔﺔ اﳊﺒﻴﺐ ﺣﻠﻖ اﻟﻠﺤﻴﺔ ﻣﻜﺮوﻩ وﻟﻴﺲ ﺣﺮاﻣﺎً وأﺧﺬ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
 وﻻ ﺑﺄس ﺑﺈﺑﻘﺎء اﻟﺴﻴﺎﻟﲔ وﳘﺎ ﻃﺮﻓﺎ اﻟﺸﺎرب وأﺧﺬ،اﳊﻠﻘﻮم ﻗﻴﻞ ﻣﻜﺮوﻩ وﻗﻴﻞ ﻣﺒﺎح
اﻟﺸﺎرب ﺑﺎﳊﻠﻖ أو اﻟﻘﺺ ﻣﻜﺮوﻩ ﻓﺎﻟﺴﻨﺔ أن ﳛﻠﻖ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﺣﱴ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﺸﻔﺔ وأن ﻳﻘﺺ ﻣﻨﻪ
ًﺷﻴﺌﺎً وﻳﺒﻘﻲ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎ
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[CABANG]
Usman berkata dalam kitab Tuhfatu al-Habib, “Mencukur
rambut jenggot adalah perkara yang dimakruhkan, bukan yang
diharamkan. Hukum menghilangkan rambut yang tubuh di atas
tenggorokan, ada yang mengatakan, ‘dimakruhkan,’ ada yang
mengatakan, ‘diperbolehkan.’ Diperbolehkan memelihara rambut
bagian tepi kumis. Menghilangkan kumis sampai habis dengan
mencukur (mengerok) atau menggunting adalah perkara yang
dimakruhkan. Sedangkan kesunahannya adalah mencukur
(mengerok) kumis sedikit atau tipis sekiranya bibir menjadi terlihat
dan menggunting kumis sedikit dan menyisakan sedikit (tidak
digunting habis).”
3. Membasuh Kedua Tangan sampai Siku-siku

)اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻊ اﳌﺮﻓﻘﲔ( أو ﻗﺪرﳘﺎ ﻋﻨﺪ ﻓﻘﺪﳘﺎ واﻟﻌﱪة ﺑﺎﳌﺮﻓﻘﲔ ﻋﻨﺪ وﺟﻮدﳘﺎ
وﻟﻮ ﰲ ﻏﲑ ﳏﻠﻬﻤﺎ اﳌﻌﺘﺎد ﺣﱴ ﻟﻮ اﻟﺘﺼﻘﺎ ﺑﺎﳌﻨﻜﺒﲔ اﻋﺘﱪا
[Ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai kedua
siku-siku] atau sampai perkiraan tempat siku-siku berada ketika
mutawaddik tidak memiliki siku-siku sama sekali. Ibroh (patokan
kewajiban membasuh kedua tangan sampai) kedua siku-siku adalah
ketika kedua siku-siku itu ada, meskipun tidak terletak pada bagian
tangan semestinya, sehingga apabila ada orang memiliki kedua sikusiku yang bersambung dengan kedua pundak maka wajib membasuh
kedua tangan sampai kedua siku-siku tersebut dalam wudhu.

واﳌﺮﻓﻘﺎن ﺗﺜﻨﻴﺔ ﻣﺮﻓﻖ ﺑﻜﺴﺮ اﳌﻴﻢ وﻓﺘﺢ اﻟﻔﺎء أﻓﺼﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻜﺲ وﻫﻮ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻈﺎم
اﻟﺜﻼث ﻋﻈﻤﱵ اﻟﻌﻀﺪ وإﺑﺮة اﻟﺬراع اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﻃﻲ اﻟﻴﺪ
ﻛﺎﻹﺑﺮة
Lafadz “ ”ﻣﺮﻓﻘﺎنadalah bentuk isim tasniah dari mufrod “” ِﻣ ْﺮﻓَﻖ
dengan kasroh pada huruf /م/ dan fathah pada huruf /ف/ menurut
bahasa yang lebih fasih daripada sebaliknya, yaitu dengan fathah
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pada huruf /م/ dan kasroh pada huruf /ف/. Siku-siku tangan adalah
tempat berkumpulnya 3 tulang, yaitu 2 tulang lengan atas dan 1
tulang jarum dziro’ yang berada di antara 2 tulang lengan atas, yaitu
tulang yang apabila tangan dilipat maka akan terlihat menonjol pada
siku-siku, seperti jarum.

 ﻓﺈن أﺑﲔ ﺑﻌﺾ ﳏﻞ اﻟﻔﺮض وﺟﺐ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ،وﳚﺐ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ وﻏﲑﻩ
ﺑﻘﻲ أو ﻣﻦ ﻣﺮﻓﻘﻪ وﺟﺐ ﻏﺴﻞ رأس ﻋﻈﻢ ﻋﻀﺪﻩ أو ﻣﻦ ﻓﻮﻗﻪ ﺳﻦ ﻏﺴﻞ ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻀﺪﻩ
ﳏﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺠﻴﻞ وﻟﺌﻼ ﳜﻠﻮ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﻦ ﻃﻬﺎرة
Wajib membasuh rambut atau yang selainnya yang berada di
atas kedua tangan. Apabila sebagian tangan terpotong dan yang
terpotong tersebut masih termasuk bagian tangan yang wajib dibasuh
saat berwudhu, maka wajib membasuh bagian tangan yang tersisa.
Apabila tangan terpotong dari siku-siku maka wajib membasuh
ujung tulang lengan atas. Apabila tangan terpotong dari bagian atas
siku-siku maka disunahkan membasuh bagian lengan atas yang
tersisa karena mempertahankan tahjil31 dan karena agar tidak
mengosongkan anggota tubuh dari thoharoh.
4. Mengusap Sebagian Kepala

)اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺴﺢ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﺮأس( وﻟﻮ ﺑﻌﺾ ﺷﻌﺮة أو ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮة وﺷﺮط اﻟﺸﻌﺮ
اﳌﻤﺴﻮح أن ﻻ ﳜﺮج ﻋﻦ ﺣﺪ اﻟﺮأس ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻧﺰوﻟﻪ ﻣﻦ أي ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺎن ﻟﻮ ﻣﺪﻩ ﺑﺄن
ﻛﺎن ﻣﺘﺠﻌﺪاً وﻟﻮ ﻏﺴﻞ رأﺳﻪ ﺑﺪل اﳌﺴﺢ أو أﻟﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﺮة وﱂ ﺗﺴﻞ أو وﺿﻊ ﻳﺪﻩ اﻟﱵ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺎء ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ وﱂ ﳝﺮﻫﺎ أﺟﺰأﻩ
Fardhu wudhu [yang keempat adalah mengusap sebagian
kepala] meskipun hanya mengusap sebagian rambut, atau mengusap
kulit bagi yang tidak memiliki rambut. Disyaratkan rambut yang
31

Sinar putih yang keluar dari kedua tangan dan kedua kaki karena
bekas wudhu kelak di Hari Kiamat bagi umat Muhammad. Sedangkan
Ghurroh adalah sinar putih yang keluar dari wajah karena bekas wudhu.
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diusap adalah rambut yang tidak keluar dari batas kepala jika
diuraikan dari arah manapun, baik yang rambut lurus atau yang
keriting jika ditarik turun. Apabila seseorang membasuh kepalanya
sebagai ganti dari mengusap sebagian kepala, atau ia menjatuhkan
setetes air di atas kepala dan air tersebut tidak mengalir, atau ia
meletakkan tangan yang ada airnya di atas kepala dan ia tidak
menggerakkan tangannya tersebut, maka sudah mencukupi baginya
dalam mengusap sebagian kepala.
5. Membasuh Kedua Kaki

)اﳋﺎﻣﺲ ﻏﺴﻞ اﻟﺮﺟﻠﲔ ﻣﻊ اﻟﻜﻌﺒﲔ وإن ﱂ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﰲ ﳏﻠﻬﻤﺎ اﳌﻌﺘﺎد واﺗﻔﻖ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ
أن اﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻜﻌﺒﲔ اﻟﻌﻈﻤﺎن اﻟﺒﺎرزان ﺑﲔ اﻟﺴﺎق واﻟﻘﺪم ﰲ ﻛﻞ رﺟﻞ ﻛﻌﺒﺎن وﺷﺬت
اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻗﺒﺤﻬﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﰲ ﻛﻞ رﺟﻞ ﻛﻌﺐ وﻫﻮ اﻟﻌﻈﻢ اﻟﺬي ﰲ ﻇﻬﺮ اﻟﻘﺪم
Fardhu wudhu [yang kelima adalah membasuh kedua
kaki sampai kedua mata kaki] meskipun kedua mata kaki tersebut
tidak terletak di tempat semestinya.
Para ulama telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan
kedua mata kaki adalah dua tulang yang njendol antara betis dan
telapak kaki. Setiap kaki memiliki dua mata kaki. Sangat aneh
pendapat dari mereka kaum Rofidhoh, semoga Allah mencela
mereka, yang mengatakan bahwa setiap kaki hanya memiliki satu
mata kaki, yaitu tulang yang berada di bagian telapak kaki atas.

ﻓﺈن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﺮﺟﻞ ﻛﻌﺒﺎن اﻋﺘﱪ ﻗﺪرﳘﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺘﺪل اﳋﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﺎﻟﺐ أﻣﺜﺎﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ وﻟﻮ
ﻗﻄﻊ ﺑﻌﺾ ﻗﺪﻣﻴﻪ وﺟﺐ ﻏﺴﻞ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﺈن ﻗﻄﻊ ﻣﻦ ﻓﻮق اﻟﻜﻌﺐ ﻓﻼ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺴﻦ
ﻏﺴﻞ اﻟﺒﺎﻗﻲ وﳚﺐ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﻌﺮ وﻏﲑﻩ
Apabila mutawaddik memiliki kaki yang tidak memiliki dua mata
kaki maka dikira-kirakan tempatnya berdasarkan dimana pada umumnya
tempat kedua mata kaki itu berada dari orang yang memiliki keduanya.
Apabila sebagian telapak kakinya terpotong maka wajib membasuh bagian
yang tersisa. Apabila kaki seseorang terpotong dari bagian atas kedua mata
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kaki maka tidak ada kewajiban atasnya membasuh kedua kaki ketika
berwudhu, tetapi disunahkan baginya membasuh bagian yang tersisa.
Diwajibkan membasuh rambut dan selainnya yang tumbuh di atas kedua
kaki.
6.

Tertib

)اﻟﺴﺎدس اﻟﱰﺗﻴﺐ( ﰲ أﻓﻌﺎﻟﻪ واﻟﺴﺘﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أرﺑﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺺ اﻟﻜﺘﺎب وواﺣﺪ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ وﻫﻮ
اﻟﻨﻴﺔ وواﺣﺪ ﻤﺎ وﻫﻮ اﻟﱰﺗﻴﺐ ووﺟﻪ دﻻﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﻛﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮ ﳑﺴﻮﺣﺎً ﺑﲔ
ﻣﻐﺴﻮﻻت ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا وﺟﻮﻫﻜﻢ وأﻳﺪﻳﻜﻢ إﱃ اﳌﺮاﻓﻖ واﻣﺴﺤﻮا ﺑﺮؤوﺳﻜﻢ وأرﺟﻠﻜﻢ
إﱃ اﻟﻜﻌﺒﲔ وﻫﻮ ﻣﻨﺰل ﺑﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮب واﻟﻌﺮب ﻻ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺗﻔﺮﻳﻖ اﳌﺘﺠﺎﻧﺲ إﻻ ﻟﻔﺎﺋﺪة وﻫﻲ
ﻫﻨﺎ وﺟﻮب اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻻ ﻧﺪﺑﻪ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻮا
أﻧﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎ أم ﺑﺎﳌﺮوة؟ اﺑﺪؤوا ﲟﺎ ﺑﺪأ اﷲ ﺑﻪ ﻓﺎﻟﻌﱪة ﺑﻌﻤﻮم اﻟﻠﻔﻆ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﲟﺎ ﺑﺪأ
اﷲ ﺑﻪ أي اﺑﺪؤوا ﺑﻜﻞ ﺷﻲء ﺑﺪأ اﷲ ﺑﻪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﺒﺎدات ﻻ ﲞﺼﻮص اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﻫﻮ
اﻟﺴﻌﻲ ﺑﲔ اﻟﺼﻔﺎ واﳌﺮوة
Fardhu wudhu [yang keenam adalah tertib] dalam urutan
perbuatan-perbuatan wudhu.
Enam rukun-rukun wudhu yang telah disebutkan di atas, 4
(empat) darinya adalah berdasarkan penjelasan al-Quran, dan 1 (satu)
darinya adalah berdasarkan dari hadis, yaitu niat, dan 1 (satu) sisa
terakhir adalah berdasarkan penjelasan al-Quran dan hadis, yaitu
tertib.
Cara al-Quran menunjukkan adanya rukun tertib adalah
bahwa Allah menyebutkan bagian anggota yang diusap berada di
antara bagian-bagian anggota yang dibasuh dalam Firman-Nya;
32

32

ﻓﺎﻏﺴﻠﻮا وﺟﻮﻫﻜﻢ وأﻳﺪﻳﻜﻢ إﱃ اﳌﺮاﻓﻖ واﻣﺴﺤﻮا ﺑﺮؤوﺳﻜﻢ وأرﺟﻠﻜﻢ إﱃ اﻟﻜﻌﺒﲔ

QS. Al-Maidah: 6
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dan Firman-Nya tersebut diturunkan dengan menggunakan Bahasa
Arab. Sedangkan orang-orang Arab sendiri tidak melakukan
pemisahan pada perkara-perkara yang saling berjenisan (dalam hal
ini anggota-anggota yang dibasuh) kecuali karena ada faedah
tertentu. Faedah disini adalah adanya kewajiban tertib, bukan
kesunahan tertib atas dasar indikasi sabda Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama pada saat Haji Wadak ketika para sahabat
berkata, “Manakah yang harus kita awali, apakah dari bukit Shofa ke
Marwa atau dari bukit Marwa ke Shofa?” Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama menjawab, “Awalilah dengan apa yang Allah
mengawali darinya!”
Ibroh atau patokan pengambilan pemahaman adalah dengan
cakupan umumnya kata “ﻣﺎ/apa” dari sabda beliau, “ﺑﻤﺎ/dengan apa”,
maksudnya, “Awalilah dengan segala sesuatu yang Allah mengawali
darinya dalam jenis-jenis ibadah!”, bukan terkhususkan pada jenis
ibadah Sa’i saja antara Shofa dan Marwa di atas.
B. Kesunahan-kesunahan Wudhu

وأﻣﺎ ﺳﻨﻦ اﻟﻮﺿﻮء ﻓﻜﺜﲑة ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ واﻟﺴﻮاك وﻏﺴﻞ اﻟﻴﺪﻳﻦ ﻗﺒﻞ إدﺧﺎﳍﻤﺎ اﻹﻧﺎء
واﳌﻀﻤﻀﺔ واﻻﺳﺘﻨﺸﺎق وﻣﺴﺢ ﲨﻴﻊ اﻟﺮأس وﻣﺴﺢ ﲨﻴﻊ اﻷذﻧﲔ واﻟﺘﻴﺎﻣﻦ واﳌﻮاﻻة
ﻚ ﻟَﻪُ َوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ﱠن
َ ْواﻟﺪﻟﻚ واﻟﺘﺜﻠﻴﺚ وأن ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺪﻩ أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إﱠِﻻ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ َﻻ َﺷ ِﺮﻳ
ُﳏَُ ﱠﻤﺪاً َﻋْﺒ ُﺪﻩُ َوَر ُﺳ ْﻮﻟُﻪ
Adapun sunah-sunah wudhu maka sangatlah banyak. Di
antaranya adalah;








membaca basmalah
bersiwakan
membasuh kedua tangan sebelum memasukkan mereka ke
dalam wadah air yang digunakan untuk berwudhu
berkumur
menghirup air ke dalam hidung atau disebut istinsyaq
mengusap seluruh bagian kepala
mengusap seluruh kedua telinga
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mendahulukan anggota yang kanan
muwalah (melakukan masing-masing rukun dalam waktu
seketika tanpa dipisah waktu yang lama)
menggosok anggota-anggota wudhu
melakukan masing-masing rukun secara tiga kali-tiga kali
dan membaca doa setelah wudhu, yang berbunyi;

ُﻚ ﻟَﻪُ َوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ﱠن ﳏَُ ﱠﻤﺪاً َﻋْﺒ ُﺪﻩُ َوَر ُﺳ ْﻮﻟُﻪ
َ ْأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إﱠِﻻ اﷲُ َو ْﺣ َﺪﻩُ َﻻ َﺷ ِﺮﻳ
Aku bersaksi sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah Yang
Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa
sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.
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BAGIAN KEDELAPAN
HUKUM-HUKUM NIAT

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن أﺣﻜﺎم اﻟﻨﻴﺔ وﻫﻲ ﺳﺒﻌﺔ ﻟﻜﻦ ذﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻘﺎل )اﻟﻨﻴﺔ( أي ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
ﺷﺮﻋﺎً )ﻗﺼﺪ اﻟﺸﻲء ﻣﻘﱰﻧﺎً ﺑﻔﻌﻠﻪ( ﻓﺈن ﺗﺮاﺧﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﺪ ﲰﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺼﺪ
ﻋﺰﻣﺎً ﻻ ﻧﻴﺔ وأﻣﺎ ﻟﻐﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻄﻠﻖ اﻟﻘﺼﺪ ﺳﻮاء ﻗﺎرن اﻟﻔﻌﻞ أو ﻻ
Fasal ini menjelaskan tentang hukum-hukum niat.
Hukum-hukum niat ada 7 (tujuh), tetapi Syeh Salim bin
Sumair al-Khadromi hanya menyebutkan 3 saja. Beliau berkata;
1. Hakikat Niat
[Niat,] pengertiannya menurut istilah adalah [menyengaja
sesuatu bersamaan dengan melakukan sesuatu tersebut.] Apabila
menyengaja melakukan sesuatu, tetapi sesuatu tersebut akan
dilakukan di masa mendatang, maka penyengajaan ini disebut
dengan ‘azm, bukan niat.
Adapun niat menurut bahasa maka berarti mutlak
menyengaja perbuatan, baik penyengajaannya bersamaan dengan
melakukan perbuatan itu atau tidak bersamaan dengannya.
2. Tempat Niat

)وﳏﻠﻬﺎ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺘﻠﻔﻆ ﺎ ﺳﻨﺔ( ﻟﻴﻌﺎون اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻘﻠﺐ وﲰﻲ اﻟﻘﻠﺐ ﻗﻠﺒﺎً ﻟﺘﻘﻠﺒﻪ ﰲ اﻷﻣﻮر
ﻛﻠﻬﺎ أو ﻷﻧﻪ وﺿﻊ ﰲ اﳉﺴﺪ ﻣﻘﻠﻮﺑﺎ ﻛﻘﻤﻊ اﻟﺴﻜﺮ وﻫﻮ ﳊﻢ ﺻﻨﻮﺑﺮي اﻟﺸﻜﻞ أي ﺷﻜﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪﺗﻪ ﰲ وﺳﻂ اﻟﺼﺪر ورأﺳﻪ إﱃ اﳉﺎﻧﺐ اﻷﻳﺴﺮ
[Tempat niat adalah di hati. Sedangkan melafadzkan
atau mengucapkan niat adalah kesunahan] agar lisan membantu
hati.
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Kata “ ”اﻟﻘﻠﺐyang berarti hati bisa disebut dengan “”اﻟﻘﻠﺐ
karena “ ”ﺗَـ َﻘﻠﱡﺐatau terbolak-baliknya hati dalam segala macam
perkara atau urusan, atau karena “ ”اﻟﻘﻠﺐatau hati diletakkan oleh
Allah di dalam tubuh dengan posisi “ ” َﻣ ْﻘﻠُ ْﻮبatau terbalik, seperti
gumpalan gula. Istilah “ ”اﻟﻘﻠﺐini adalah daging yang bentuknya
seperti buah sanubar. Dasar daging tersebut berada di tengah dada
dan ujungnya berada agak ke arah kiri.

Gambar Buah Sanubar

3. Waktu Niat

)ووﻗﺘﻬﺎ( ﰲ اﻟﻮﺿﻮء ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻞ أول ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ( ﻫﻜﺬا ﻋﺒﺎرة ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﻟﻔﻆ
ﻏﺴﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ أول وﻫﻮ ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻧﻈﺮاً إﱃ أن اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻟﻠﻔﻌﻞ وﻋﺒﺎرة
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ وﻫﻮ ﻣﺮﺿﻰ اﻟﺒﻴﺠﻮري ﻧﻈﺮاً إﱃ أن اﳌﻌﺘﱪ ﻗﺮ ﺎ ﺑﺄول اﻟﻐﺴﻞ
[Waktu melakukan niat] dalam wudhu adalah [ketika
membasuh pertama kali bagian dari wajah.] Demikian ini adalah
pernyataan sebagian ulama yang mengibaratkan waktu niat dalam
wudhu dengan mendahulukan kata membasuh dan mengakhirkan
kata pertama kali. Pernyataan ini adalah pernyataan yang disetujui
oleh Syeh Syarqowi karena melihat sisi pemahaman bahwa yang
wajib adalah menyertakan niat dengan melakukan perbuatan.
Ulama lain mengibaratkan dengan sebaliknya, yaitu
mendahulukan kata pertama kali dan mengakhirkan kata membasuh
sehingga pernyataannya adalah “ketika pertama kali membasuh
bagian dari wajah.” Pernyataan ini adalah yang disetujui oleh Syeh
Baijuri karena melihat sisi pemahaman bahwa yang menjadi titik
poin adalah menyertakan niat dengan pertama kali basuhan.
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ﻗﺎل اﻟﺒﻴﺠﻮري وﳑﺎ ﻳﻌﺘﱪ ﻗﺮن اﻟﻨﻴﺔ ﺑﻪ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﻣﻦ ﺷﻌﻮرﻩ وﻟﻮ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﺴﱰﺳﻞ ﻻ
ﻣﺎ ﻳﻨﺪب ﻏﺴﻠﻪ ﻛﺒﺎﻃﻦ ﳊﻴﺔ ﻛﺜﻴﻔﺔ وﻟﻮ ﻗﺺ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﻧﻮى ﻣﻌﻪ ﱂ ﲡﺐ اﻟﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪ
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺒﺎﻗﻲ أو ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ أﺟﺰاء اﻟﻮﺟﻪ وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﻘﺮن اﻟﻨﻴﺔ ﲟﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﻏﺴﻞ
اﻟﻜﻔﲔ واﳌﻀﻤﻀﺔ أو اﻻﺳﺘﻨﺸﺎق إن ﱂ ﻳﻨﻐﺴﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻪ ﻛﺤﻤﺮة اﻟﺸﻔﺘﲔ
وإﻻ ﻛﻔﺘﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً وﻓﺎﺗﻪ ﺛﻮاب اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻄﻠﻘﺎً اﻧﺘﻬﻰ
Syeh Baijuri berkata, “Bagian yang harus dibasuh dengan
disertai niat adalah bagian yang wajib dibasuh, seperti; rambutrambut meskipun rambut yang terurai, bukan bagian yang sunah
dibasuh, seperti; bagian dalam pada jenggot yang lebat. Apabila
seseorang yang berkumis telah berniat wudhu dan membasuh
wajahnya, kemudian ia mencukur kumis yang telah ia sertakan
dengan niat wudhu, maka ia tidak wajib lagi berniat wudhu kembali
pada sisa rambut kumisnya atau bagian lain wajahnya yang telah
diniati dengan niat yang pertama. Tidak cukup menyertakan niat
wudhu dengan basuhan sebelum membasuh wajah, seperti
membasuh kedua telapak tangan, berkumur, menghirup air ke dalam
hidung, dengan catatan apabila bagian wajah tidak ikut terbasuh,
seperti merah-merah dua bibir. Apabila bagian wajah tersebut sudah
ikut terbasuh bersamaan dengan berkumur dan lainnya maka niatnya
sudah mencukupi secara mutlak dan pahala kesunahan (pahala
berkumur dan lainnya) terlewatkan secara mutlak.”

ووﻗﺘﻬﺎ ﰲ ﻏﲑﻩ أول اﻟﻌﺒﺎدات إﻻ ﰲ اﻟﺼﻮم ﻓﺈ ﺎ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻌﺴﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻔﺠﺮ
واﻟﺼﺤﻴﺢ أﻧﻪ ﻋﺰم ﻗﺎم ﻣﻘﺎم اﻟﻨﻴﺔ
Waktu berniat selain dalam wudhu berada di awal ibadahibadah kecuali dalam puasa karena niat dalam puasa lebih dahulu
dilakukan sebelum melakukan puasa itu sendiri karena sulitnya
mengetahui terbitnya fajar secara pasti. Menurut pendapat shohih,
niat dalam puasa disebut dengan ‘azm yang menempati kedudukan
niat.
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4. Hukum Niat

وأﻣﺎ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻓﻬﻮ اﻟﻮﺟﻮب ﻏﺎﻟﺒﺎً وﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﺗﻨﺪب ﻛﻤﺎ ﰲ ﻏﺴﻞ اﳌﻴﺖ
Adapun hukum niat pada umumnya adalah wajib. Terkadang
juga dihukumi sunah, seperti berniat memandikan mayit.
5. Kaifiah Niat

وﻛﻴﻔﻴﺘﻬﺎ ﲣﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﳌﻨﻮي ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﺼﻮم وﻫﻜﺬا
Kaifiah atau tata cara niat adalah sesuai dengan apa yang
diniatkan, seperti; niat sholat, niat puasa, dan sebagainya.
6. Syarat Niat

وﺷﺮﻃﻬﺎ إﺳﻼم اﻟﻨﺎوي وﲤﻴﻴﺰﻩ وﻋﻠﻤﻪ ﺑﺎﳌﻨﻮي وﻋﺪم إﺗﻴﺎﻧﻪ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄن ﻳﺴﺘﺼﺤﺒﻬﺎ ﰲ
اﻟﻘﻠﺐ ﺣﻜﻤﺎً وأن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻓﺈن ﻗﺎل إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺈن ﻗﺼﺪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ أو أﻃﻠﻖ
ﱂ ﺗﺼﺢ أو اﻟﺘﱪك ﺻﺤﺖ
Syarat niat adalah bahwa orang yang berniat beragama
Islam, telah tamyiz, mengetahui apa yang diniatkan, tidak melakukan
perkara yang dapat merusak niat sekiranya ia melangsungkan terus
niat di dalam hati secara hukum, tidak menggantungkan (ta’liq) niat,
misalnya ia berkata, “Apabila Allah berkehendak maka saya berniat
(misal) menghilangkan hadas…” Apabila ia menyengaja ta’liq atau
memutlakkan maka niatnya tidak sah. Adapun apabila ia menyengaja
tabarrukan atau mengharap barokah maka niatnya sah.
7. Tujuan Niat

واﳌﻘﺼﻮد ﺎ ﲤﻴﻴﺰ اﻟﻌﺒﺎدة ﻋﻦ اﻟﻌﺎدة ﻛﺘﻤﻴﻴﺰ اﳉﻠﻮس ﻟﻼﻋﺘﻜﺎف ﻋﻦ ﺟﻠﻮﺳﻪ ﻟﻼﺳﱰاﺣﺔ
أو ﲤﻴﻴﺰ رﺗﺒﺘﻬﺎ ﻛﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻐﺴﻞ اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﻞ اﳌﻨﺪوب
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Tujuan niat adalah untuk membedakan antara ibadah dan
kebiasaan, seperti membedakan antara manakah yang namanya
duduk di masjid karena niatan i’tikaf dengan duduk di masjid karena
beristirahat, atau untuk membedakan tingkatan ibadah, seperti niat
melakukan mandi wajib atau mandi sunah.

وﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺴﺒﻌﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﻴﻞ ﻫﻮ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﻌﺴﻘﻼﱐ وﻗﻴﻞ اﻟﺘﺘﺎﺋﻲ ﻣﻦ
ﲝﺮ اﻟﺮﺟﺰ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺖ ِﰲ ﻧِﻴﱠ ٍﺔ ** ﺗَ ْﻜ ِﻔﻲ ﻟِ َﻤ ْﻦ َﺣ َﻮى ﳍََﺎ ﺑِ َﻼ َو َﺳ ٍﻦ
ْ ََﺳْﺒ ُﻊ َﺷَﺮاﺋِ ٍﻂ أَﺗ
ﺼ ْﻮٌد َﺣ َﺴ ْﻦ
ُ َﺣ ِﻘْﻴـ َﻘﺔٌ ُﺣ ْﻜ ٌﻢ ﳏََﻞﱞ َوَزَﻣ ْﻦ ** َﻛْﻴ ِﻔﻴَﺔٌ َﺷ ْﺮ ٌط َوَﻣ ْﻘ
ﻗﻮﻟﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺎﻟﺼﺮف ﻟﻠﻀﺮورة وﻗﻮﻟﻪ وﺳﻦ ﺑﻔﺘﺤﺘﲔ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻧﻌﺎس وﻫﻮ ﺗﺘﻤﻴﻢ ﻟﻠﺒﻴﺖ وﻛﺬا
ﻗﻮﻟﻪ ﺣﺴﻦ وﻓﻴﻪ إﺷﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﳛﺴﻦ أن ﻳﻘﺼﺪ اﻹﺧﻼص ﰲ اﻟﻌﺒﺎدة
Tujuh hukum niat di atas telah dinadzomkan oleh sebagian
ulama. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Ibnu Hajar alAsqolani. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah at-Tatai.
Nadzom tersebut berpola bahar rojaz;
Tujuh syarat yang ada dalam niat ** mencukupi seseorang yang
mengetahuinya tanpa mengantuk.
[1] Hakikat [2] Hukum [3] Tempat [4] Waktu ** [5] Kaifiah atau tata cara
[7] Syarat dan [6] Tujuan.

Perkataan dalam nadzom “ ”ﺷﺮاﺋﻂadalah dibaca dengan
tanwin karena dhorurot. Perkataannya, “ ” َو َﺳﻦadalah dengan dua
fathah yang berarti kantuk. Lafadz “ ”وﺳﻦadalah pelengkap bait.
Begitu juga lafadz “ ” َﺣﺴَﻦadalah pelengkap bait yang mengandung
indikasi bahwa sebaiknya seseorang menyengaja ikhlas dalam
beribadah.
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)ﺗﻨﺒﻴﻪ( ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻗﺎل )واﻟﱰﺗﻴﺐ أن ﻻ ﻳﻘﺪم ﻋﻀﻮاً ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ( ﺑﻀﻢ اﻟﻌﲔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ
ﻛﺴﺮﻫﺎ وﻫﻮ ﻛﻞ ﻋﻈﻢ واﻓﺮ ﻣﻦ اﳉﺴﺪ أي ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﱰﺗﻴﺐ وﺿﻊ ﻛﻞ ﺷﻲء ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ
[TANBIH]
Dalam lafadz “”اﻟﱰﺗﻴﺐ, Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi
berkata dalam mendefinisikannya;

واﻟﱰﺗﻴﺐ أن ﻻ ﻳﻘﺪم ﻋﻀﻮاً ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ
[Tertib adalah mutawaddik tidak mendahulukan anggota tubuh
yang seharusnya diakhirkan dari anggota tubuh yang
seharusnya didahulukan.]
Lafadz “ ”ﻋﻀﻮdengan dibaca dhommah pada huruf /ع/ yang
lebih masyhur daripada dengan mengkasrohnya adalah setiap tulang
yang utuh dari tubuh atau jasad. Maksudnya, pengertian tertib adalah
meletakkan setiap sesuatu sesuai dengan tingkatannya. (Misalnya
apabila seseorang berwudhu dengan membasuh kedua tangannya
terlebih dahulu, kemudian ia baru membasuh wajah maka ia tidak
melakukan tertib).

ﻗﺎل اﳊﺼﲏ وﻓﺮﺿﻴﺘﻪ ﻣﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ إذا ﻗﻠﻨﺎ اﻟﻮاو ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ وإﻻ ﻓﻤﻦ ﻓﻌﻠﻪ وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ
 وﻷﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ،ًاﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ إذ ﱂ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم أﻧﻪ ﺗﻮﺿﺄ إﻻ ﻣﺮﺗﺒﺎ
اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻗﺎل ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮﺿﺄ ﻣﺮﺗﺒﺎً ﻫﺬا وﺿﻮء ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ اﻟﺼﻼة إﻻ ﺑﻪ أي ﲟﺜﻠﻪ
رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري
Syeh al-Hisni berkata, “Kewajiban tertib dalam wudhu
adalah berdasarkan ayat al-Quran Surat al-Maidah ayat 6, yaitu
apabila kita mengatakan bahwa huruf athof wawu dalam ayat
tersebut berfaedah tertib. Jika tidak dengan perkiraan seperti ini,
maka berdasarkan perbuatan dan sabda Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama karena belum pernah diketahui kalau beliau tidak
berwudhu kecuali secara tertib dan setelah itu beliau bersabda, “Ini
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adalah wudhu yang Allah tidak akan menerima sholat kecuali dengan
wudhu,” yang sama seperti ini. Hadis ini diriwayatkan oleh
Bukhari.”
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BAGIAN KESEMBILAN
AIR DAN PEMBAGIAN-PEMBAGIANNYA
A. Air Sedikit dan Air Banyak

)ﻓﺼﻞ( ﰲ اﳌﺎء اﻟﺬي ﻻ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ واﻟﺬي ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻗﺎل )اﳌﺎء( ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮع
ﻗﺴﻤﺎن )ﻗﻠﻴﻞ وﻛﺜﲑ
Fasal ini menjelaskan tentang air yang tidak dapat menolak
kenajisan dan yang dapat menolaknya.
Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi berkata bahwa [air]
menurut kaidah syariat dibagi menjadi dua, yaitu air [yang sedikit
dan yang banyak.

اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﺎ دون اﻟﻘﻠﺘﲔ( ﺑﺄن ﻧﻘﺺ ﻣﻨﻬﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ رﻃﻠﲔ
Air sedikit adalah air yang kurang dari dua kulah]
sekiranya kurangnya dari dua kulah tersebut adalah lebih banyak dari
dua kathi.

ً)واﻟﻜﺜﲑ ﻗﻠﺘﺎن ﻓﺄﻛﺜﺮ( ﻣﻦ ﳏﺾ اﳌﺎء ﻳﻘﻴﻨﺎً وﻟﻮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ
[Sedangkan air banyak adalah air dua kulah atau lebih]
dengan catatan air tersebut adalah air murni secara yakin meskipun
berupa air musta’mal.

وﻗﺪرﳘﺎ ﺑﺎﻟﻮزن ﲬﺴﻤﺎﺋﺔ رﻃﻞ ﺑﺎﻟﺒﻐﺪادي اﻟﱵ ﻫﻲ أرﺑﻌﺔ وﺳﺘﻮن أﻟﻒ درﻫﻢ وﻣﺎﺋﺘﺎن
وﲬﺴﺔ وﲦﺎﻧﻮن درﳘﺎً وﲬﺴﺔ أﺳﺒﺎع درﻫﻢ إذ ﻛﻞ رﻃﻞ ﺑﻐﺪادي ﻣﺎﺋﺔ وﲦﺎﻧﻴﺔ وﻋﺸﺮون
درﳘﺎً وأرﺑﻌﺔ أﺳﺒﺎع درﻫﻢ
Ukuran timbangan air dua kulah adalah 500 Rithl Baghdad
yang sama dengan 64. 285 dirham lebih 5/7 dirham karena per Rithl
Baghdad adalah 128 dirham lebih 4/7 dirham.
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وﺑﺎﳌﻜﻲ أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ رﻃﻞ واﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ رﻃﻼً وﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ درﳘﺎً وﲬﺴﺔ أﺳﺒﺎع درﻫﻢ ﻋﻠﻰ أن
اﻟﺮﻃﻞ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘﺔ وﲬﺴﻮن درﳘﺎً أﻓﺎد ذﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﺮﺋﻴﺲ
Adapun dengan ukuran Rithl Mekah, maka dua kulah adalah
412 rithl lebih 13 dirham lebih 5/7 dirham dengan alasan karena per
rithl adalah 156 dirham. Demikian ini disebutkan oleh Muhammad
Sholih ar-Rois.

وﺑﺎﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﻋﺸﺮون رﻃﻼً وﺛﻠﺜﺎ رﻃﻞ إذ ﻛﻞ رﻃﻞ ﻃﺎﺋﻔﻲ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘﺔ
وﺗﺴﻌﻮن درﳘﺎً ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳌﺮﻏﲏ ﰲ ﻣﻔﺘﺎح ﻓﻼح اﳌﺒﺘﺪي
Adapun dengan ukuran rithl Thoif, maka dua kulah adalah
327 rithl lebih 2/3 rithl, karena setiap rithl Thoif adalah 196 dirham,
seperti yang ditanbihkan oleh Abdullah al-Murghini di dalam kitab
Miftah Fallah al-Mubtadi.

وﺑﺎﳌﺼﺮي أرﺑﻌﻤﺎﺋﺔ رﻃﻞ وﺳﺘﺔ وأرﺑﻌﻮن رﻃﻼً وﺛﻼﺛﺔ أﺳﺒﺎع رﻃﻞ
Adapun dengan rithl Mesir, dua kulah adalah 446 rithl lebih
3

/7 rithl.

وﺑﺎﻟﺪﻣﺸﻘﻲ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ أرﻃﺎل وﺳﺒﻊ رﻃﻞ
Adapun dengan rithl Damaskus, maka dua kulah adalah 107
rithl lebih 1/7 rithl.33

33

Satu Dirham menurut Imam Tsalatsah: 0,715 Gr
Air dua kulah:
3
Menurut an-Nawawi
: 55,9 cm
=174,580 Ltr
3
Menurut ar-Rofi’i : 56,1 Cm = 176,245 Ltr
3
Menurut Ahli Iraq
: 63,4 Cm = 245,325 Ltr
3
Menurut Aktsarinnas
: 60 Cm
=187,385 Ltr
(Daftar Istilah Ukuran dalam Kitab Fiqih. Pondok Pesantren Hidayatul
Mubtadiien. Ngunut Tulungagung)
147

ًوﻗﺪرﳘﺎ ﺑﺎﳌﺴﺎﺣﺔ ﰲ اﳌﺮﺑﻊ ذراع ورﺑﻊ ﻃﻮﻻً وﻋﺮﺿﺎً وﻋﻤﻘﺎً ﺑﺬراع اﻵدﻣﻲ وﻫﻮ ﺷﱪان ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ
وﰲ اﳌﺪور ذراﻋﺎن ﻋﻤﻘﺎً ﺑﺬراع اﳊﺪﻳﺪ وذراع ﻋﺮﺿﺎً ﺑﺬراع اﻵدﻣﻲ ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ ﺑﺬراع اﻟﻴﺪ
ذراﻋﺎً ﻋﺮﺿﺎً وذراﻋﲔ وﻧﺼﻔﺎً ﻋﻤﻘﺎً ﻷن ذراع اﳊﺪﻳﺪ ﺑﺬراع اﻵدﻣﻲ ذراع ورﺑﻊ وﰲ اﳌﺜﻠﺚ
وﻫﻮ ﻣﺎﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔ ذراع وﻧﺼﻒ ﻃﻮﻻً وﻋﺮﺿﺎً وذراﻋﺎن ﻋﻤﻘﺎً ﺑﺬراع اﻵدﻣﻲ
ﻓﺎﻟﻌﺮض ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺑﲔ اﻟﺮﻛﻨﲔ واﻟﻄﻮل ﻫﻮ اﻟﺮﻛﻨﺎن اﻵﺧﺮان
Ukuran dua kulah menurut ukuran ruang kubus adalah
dengan panjang, lebar, dan tinggi 1 ¼ dzirok dengan ukuran dzirok
anak Adam, yaitu kurang lebih dua jengkal.
Dua kulah menurut ukuran ruang lingkaran adalah dengan
tinggi 2 dzirok tukang besi, dan diameter 1 dzirok anak Adam.
Dengan demikian, dengan ukuran dzirok tangan anak Adam, maka
dua kulah adalah dengan diameter 1 dzirok dan tinggi 2 ½ dzirok
karena dzirok tukang besi dengan dzirok anak Adam selisih 1 ¼
dzirok.
Ukuran dua kulah dalam ruang segi tiga sama sisi adalah
dengan panjang dan lebar 1 ½ dzirok dan tinggi 2 dzirok dengan
ukuran dzirok anak Adam. Lebar adalah bagian antara dua sisi
sedangkan panjang adalah bagian 2 sisi yang lain.34

Sedangkan menurut Kitab at-Tadzhib Fi Adillati Matni Abi Syujak, Dr.
Mushtofa Daib al-Bagho menuliskan bahwa ukuran dua kulah adalah
kurang lebih 190 Ltr.
34
Satu Dzirok al-Mu’tadil:
- Menurut Aktsarinnas
: 48 cm
- Menurut al-Makmun
: 41, 666625 cm
- Menurut an-Nawawi
: 44,720 cm
- Menurut ar-Rofii : 44,820 cm
(Daftar Istilah Ukuran dalam Kitab Fiqih. Pondok Pesantren
Hidayatul Mubtadiien. Ngunut Tulungagung)
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B. Hukum Air Sedikit

)اﻟﻘﻠﻴﻞ( ﺣﻜﻤﻪ )ﻳﺘﻨﺠﺲ ﺑﻮﻗﻮع اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ( اﳌﻨﺠﺴﺔ ﻳﻘﻴﻨﺎً )ﻓﻴﻪ وإن ﱂ ﻳﺘﻐﲑ( ﳌﻔﻬﻮم ﻗﻮﻟﻪ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ إذا ﺑﻠﻎ اﳌﺎء ﻗﻠﺘﲔ ﱂ ﳛﻤﻞ ﺧﺒﺜﺎً وﰲ رواﻳﺔ ﳒﺴﺎً إذ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ أن ﻣﺎ
دو ﺎ ﳛﻤﻞ اﳋﺒﺚ
[Air sedikit,] maksudnya hukum air sedikit dapat [menjadi
najis karena kejatuhan najis] yang menajiskan secara yakin
[meskipun air sedikit tersebut tidak berubah] karena berdasarkan
pemahaman dari sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama,
”“Ketika air mencapai dua kulah maka tidak mengandung kotoran,
dan dalam riwayat lain, kata kotoran diganti dengan kata najis.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa air yang kurang dua kulah
dapat mengandung najis.
C. Najis-najis yang Ma’fu pada Air

وﺧﺮج ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﳌﻨﺠﺴﺔ اﻟﻨﺠﺲ اﳌﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﻴﺘﺔ ﻻ دم ﳍﺎ ﺳﺎﺋﻞ وﳒﺲ ﻻ ﻳﺪرﻛﻪ
ﻃﺮف ﻣﻌﺘﺪل ﺣﻴﺚ ﱂ ﳛﺼﻞ ﺑﻔﻌﻠﻪ وﻟﻮ ﻣﻦ ﻣﻐﻠﻆ ﻛﻤﺎ إذا ﻋﻒ اﻟﺬﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﳒﺲ
رﻃﺐ ﰒ وﻗﻊ ﰲ ﻣﺎء ﻗﻠﻴﻞ أو ﻣﺎﺋﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ ﻣﻊ أﻧﻪ ﻋﻠﻖ ﰲ رﺟﻠﻪ ﳒﺎﺳﺔ ﻻ ﻳﺪرﻛﻬﺎ
اﻟﻄﺮف وﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﺬ ﺣﻴﻮان ﻃﺎﻫﺮ ﻏﲑ آدﻣﻲ وروث ﲰﻚ ﱂ ﻳﻐﲑ اﳌﺎء وﱂ ﻳﻀﻌﻪ ﻓﻴﻪ
ﻋﺒﺜﺎً وﻣﺎ ﳝﺎﺳﻪ اﻟﻌﺴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻮارة اﻟﱵ ﲡﻌﻞ ﻣﻦ روث ﳓﻮ اﻟﺒﻘﺮ وﺟﺮة اﻟﺒﻌﲑ وأﳊﻖ ﺑﻪ ﻓﻢ
ﻣﺎ ﳚﱰ ﻣﻦ وﻟﺪ اﻟﺒﻘﺮ واﻟﻀﺄن إذا اﻟﺘﻘﻢ أﺧﻼف أﻣﻪ وﻓﻢ ﺻﱯ ﺗﻨﺠﺲ ﰒ ﻏﺎب واﺣﺘﻤﻞ
ﻃﻬﺎرﺗﻪ ﻛﻔﻢ اﳍﺮة ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ اﳌﺎء اﻟﻘﻠﻴﻞ وذرق اﻟﻄﻴﻮر ﰲ اﳌﺎء وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻦ
ﻃﻴﻮرﻩ وﺑﻌﺮ ﻓﺄرة ﻋﻢ اﻻﺑﺘﻼء ﺑﻪ وﺑﻌﺮ ﺷﺎة وﻗﻊ ﰲ اﻟﻠﱭ ﺣﺎل اﳊﻠﺐ وﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ ﳓﻮ
اﻟﻜﺮش ﳑﺎ ﻳﺸﻖ ﺗﻨﻘﻴﺘﻪ واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ دﺧﺎن اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وﻟﻮ ﻣﻦ ﻣﻐﻠﻆ وﻫﻮ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻨﻬﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺎر واﻟﻴﺴﲑ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﳌﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺄﻛﻮل ﻏﲑ ﻣﻐﻠﻆ واﻟﻜﺜﲑ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ
ﻣﺮﻛﻮب واﻟﻘﺼﺎص واﻟﺪم اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻢ واﻟﻌﻈﻢ اﻟﺬي ﱂ ﳜﺘﻠﻂ ﺑﺸﻲء ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ذﲝﺖ
ﺷﺎة وﻗﻄﻊ ﳊﻤﻬﺎ وﺑﻘﻲ ﻋﻠﻴﻪ أﺛﺮ اﻟﺪم ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻂ ﺑﻐﲑﻩ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﺒﻘﺮ اﻟﱵ
149

ﺗﺬﺑﺢ ﰲ اﶈﻞ اﳌﻌﺪ ﻟﺬﲝﻬﺎ اﻵن ﻣﻦ ﺻﺐ اﳌﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹزاﻟﺔ اﻟﺪم ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ
اﻟﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻢ ﺑﻌﺪ ﺻﺐ اﳌﺎء ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ وإن ﻗﻞ ﻻﺧﺘﻼﻃﻪ ﺑﺄﺟﻨﱯ ﻓﻠﻴﺘﻨﺒﻪ ﻟﻪ
Mengecualikan dengan pernyataan najis yang menajiskan
adalah najis ma’fu atau najis yang dimaafkan (pada air), seperti;













bangkai yang tidak mengalirkan darah (sekiranya ketika
disobek jasadnya, seperti; lalat, kecoa, dan lain-lain)
najis yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata biasa,
sekiranya najis tersebut tidak terlihat setelah berusaha
melihatnya, meskipun najis tersebut adalah najis
mugholadzoh, misalnya; ada lalat hinggap di atas najis yang
basah, kemudian lalat itu jatuh ke dalam air sedikit atau
benda cair, maka air sedikit atau benda cair tersebut tidak
najis meskipun pada kaki lalat itu ada najis yang tidak dapat
terlihat oleh mata.
najis yang berada di alat kelamin hewan yang suci selain
milik anak Adam.
kotoran ikan yang tidak sampai merubah sifat-sifat air (rasa,
bau, dan warna) dengan tidak dijatuhkan secara sengaja.
bahan sarang lebah madu yang berasal dari kotoran sapi dan
muntahan unta. Disamakan dengan sarang lebah ini adalah
mulut binatang, seperti anak sapi dan kambing, ketika
disuapi oleh induknya.
Mulut anak laki-laki kecil (shobi) yang terkena najis,
kemudian ia pergi dan dimungkinkan sudah suci, seperti
mulut kucing, maka tidak menajiskan air sedikit.
kotoran burung yang berada di air meskipun itu bukanlah
termasuk burung-burung air dan kotoran tikus dimana
keduanya biasa mengenai air sedikit (‘Amaa al-Ibtilak Bihi)
kotoran kambing yang jatuh ke dalam susu ketika diperah.
najis yang masih tetap berada di perut kecil binatang
memamah biah, yaitu najis yang sulit dibersihkan
najis sedikit yang berasal dari asap najis meskipun najis
mugholadzoh, maksudnya asap yang naik dari najis akibat
bakaran api,
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rambut atau bulu sedikit yang terlepas dari binatang yang
tidak halal dimakan selain biatang mugholadzoh, dan bulu
banyak yang berasal dari binatang tunggangan dan tukang
potong bulu kambing,
dan darah yang masih ada pada daging dan tulang yang
darah tersebut tidak bercampur dengan yang lain, seperti;
ada kambing disembelih, kemudian dagingnya di potongpotong, kemudian masih ada sisa-sisa darah pada daging,
berbeda apabila darah sudah bercampur dengan yang lain
maka tidak dima’fu, seperti yang dilakukan pada sapi yang
disembelih di tempat penjagalan yang biasa digunakan
sebagai tempat menyembelih, kemudian daging sapi itu
dituangi air guna menghilangkan darahnya, maka darah yang
tersisa pada daging dihukumi tidak ma’fu meskipun darah
yang tersisa adalah sedikit karena sudah tercampur dengan
yang lainnya, yaitu air. Ingatlah ini!

،ًواﻟﻀﺎﺑﻂ ﰲ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻔﻮ ﻣﻨﻮط ﲟﺎ ﻳﺸﻖ اﻻﺣﱰاز ﻋﻨﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ
Patokan atau kaidah dalam najis-najis ma’fu (pada air
sedikit) di atas adalah bahwa hukum ma’fu didasarkan pada kesulitan
menghindari najis pada umumnya.

واﳌﻌﺘﻤﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻦ دم اﻟﱪاﻏﻴﺚ واﻟﻘﻤﻞ وﳓﻮﻩ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺎﺋﻊ واﳌﺎء اﻟﻘﻠﻴﻞ وإن ﻗﻞ
ًاﻟﺪم دون اﳌﺎء اﻟﻜﺜﲑ وﻟﻮ ﻗﺘﻞ ﻗﻤﻼً أو ﺑﺮاﻏﻴﺚ ﺑﲔ أﺻﺎﺑﻌﻪ ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﺪم اﳊﺎﺻﻞ ﻛﺜﲑا
ﱂ ﻳﻌﻒ ﻋﻨﻪ أو ﻗﻠﻴﻼً ﻋﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ
Menurut pendapat mu’tamad disebutkan bahwa tidaklah
dima’fu darah nyamuk, kutu, dan lainnya jika terjatuh ke benda cair
atau air sedikit, meskipun darah itu sedikit. Berbeda apabila darah
binatang tersebut jatuh ke air yang banyak. Apabila ada seseorang
membunuh kutu atau nyamuk dengan jari-jarinya, maka apabila
darah yang keluar itu banyak maka darah tersebut tidak dima’fu, dan
apabila darah tersebut sedikit maka dihukumi ma’fu menurut
pendapat Ashoh.

151

ﻫﺬا وﺧﺮج ﺑﺪﺧﺎن اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﲞﺎرﻫﺎ وﻫﻮ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺎر ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻫﺮ وﻣﻨﻪ
اﻟﺮﻳﺢ اﳋﺎرج ﻣﻦ اﻟﻜﻨﻒ أو ﻣﻦ اﻟﺪﺑﺮ ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﻓﻠﻮ ﻣﻸ ﻣﻨﻪ ﻗﺮﺑﺔ وﲪﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮﻩ
وﺻﻠﻰ ﺎ ﺻﺤﺖ ﺻﻼﺗﻪ
Mengecualikan dengan najis ma’fu yang berupa asap najis
yang keluar dari bakaran api adalah asap najis yang keluar bukan
karena bakaran api, maka asap ini dihukumi suci. Dan angin (bau)
yang keluar dari jamban atau dubur dihukumi suci. Apabila ada
geriba dipenuhi dengan angin tersebut, kemudian seseorang
memanggulnya, kemudian ia sholat dengan membawa geriba
tersebut, maka sholatnya sah.
D. Hukum Air Banyak

)واﳌﺎء اﻟﻜﺜﲑ ﻻ ﻳﺘﻨﺠﺲ( ﲟﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ )إﻻ إذا ﺗﻐﲑ ﻃﻌﻤﻪ( وﺣﺪﻩ )أو ﻟﻮﻧﻪ( وﺣﺪﻩ
)أو رﳛﻪ( وﺣﺪﻩ أي ﻋﻘﺐ ﻣﻼﻗﺎﺗﻪ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﻠﻮ ﺗﻐﲑ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة ﱂ ﳛﻜﻢ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﱂ
ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻘﻮل أﻫﻞ اﳋﱪة ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﲑﻩ إﻟﻴﻬﺎ وﺧﺮج ﺑﺎﳌﻼﻗﺎة ﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﻐﲑ ﺑﺮﻳﺢ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﱵ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻂ ﻟﻘﺮ ﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ ﻟﻌﺪم اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻞ ﺮد اﺳﱰواح
[Air banyak tidak menjadi najis] sebab terkena najis
[kecuali rasanya] saja [telah berubah atau warnanya] saja [atau
baunya] saja dimana perubahan tersebut terjadi setelah air banyak
itu terkena najis. Apabila air banyak (terkena najis), beberapa waktu
kemudian, air tersebut baru berubah, maka tidak dihukumi najis
selama tidak diketahui kalau ahli khibroh mengatakan bahwa
perubahan tersebut disebabkan oleh najis yang sebelumnya telah
mengenainya.
Mengecualikan dengan pernyataan sebab terkena najis
adalah apabila ada najis di dekat air banyak, karena saking dekatnya,
bau najis tersebut menyebabkan air banyak menjadi berubah, maka
air banyak yang telah berubah tersebut tidak dihukumi najis karena
tidak ada unsur pertemuan antara keduanya, tetapi hanya sebatas
membaui.
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واﳌﺮاد ﺑﺎﳌﺘﻐﲑ ﻛﻞ اﳌﺎء أﻣﺎ إذا ﻏﲑت اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﻌﻀﻪ دون ﺑﺎﻗﻴﻪ وﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻗﻠﺘﲔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺠﺲ ﺑﻞ اﻟﻨﺠﺲ ﻫﻮ اﳌﺘﻐﲑ ﻓﻘﻂ
Yang dimaksud dengan air mutanajis yang berubah adalah
sekiranya air tersebut berubah total atau semua. Apabila najis hanya
merubah sebagian air dan tidak merubah sebagian air yang lain maka
apabila sebagian air yang lain yang tidak berubah adalah dua kulah
maka tidak dihukumi mutanajis. Sedangkan sebagian air yang
berubah dihukumi mutanajis.

وﻻ ﳚﺐ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﻘﺪر ﻗﻠﺘﲔ ﺑﻞ ﳚﻮز اﻻﻏﱰاف ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ
Tidak wajib menghindari najis yang berada di dalam air
dengan ukuran dua kulah bahkan boleh mencibuk air dari sisi
najisnya.

وﻻ ﻓﺮق ﰲ اﻟﺘﻐﲑ ﺑﺎﻟﻨﺠﺲ ﺑﲔ اﻟﻜﺜﲑ واﻟﻴﺴﲑ وﻻ ﺑﲔ ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺎﳌﺨﺎﻟﻂ أو ا ﺎور وﻻ ﺑﲔ
اﳌﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ وﻏﲑﻩ وﻻ ﺑﲔ اﳌﻴﺘﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﻴﻞ دﻣﻬﺎ وﻏﲑﻫﺎ ﻟﻐﻠﻆ أﻣﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وﻟﻮ ﻛﺎن
اﻟﺘﻐﲑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺎً ﺑﺄن وﻗﻊ ﰲ اﳌﺎء ﳒﺲ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ﰲ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻛﺎﻟﺒﻮل اﳌﻨﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺋﺤﺔ واﻟﻠﻮن
واﻟﻄﻌﻢ ﻓﻴﻘﺪر ﳐﺎﻟﻔﺎً أﺷﺪ اﻟﻄﻌﻢ ﻃﻌﻢ اﳋﻞ واﻟﻠﻮن ﻟﻮن اﳊﱪ واﻟﺮﻳﺢ رﻳﺢ اﳌﺴﻚ ﻓﻠﻮ ﻛﺎن
اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪر رﻃﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻮل اﳌﺬﻛﻮر ﻓﻨﻘﻮل ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪر رﻃﻞ ﻣﻦ اﳋﻞ ﻫﻞ ﻳﻐﲑ
ﻃﻌﻢ اﳌﺎء أو ﻻ؟ ﻓﺈن ﻗﺎل أﻫﻞ اﳋﱪة ﻳﻐﲑﻩ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ وإن ﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﻳﻐﲑﻩ ﻧﻘﻮل ﻟﻮ
ﻛﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪر رﻃﻞ ﻣﻦ اﳊﱪ ﻫﻞ ﻳﻐﲑ ﻟﻮن اﳌﺎء أم ﻻ؟ ﻓﺈن ﻗﺎﻟﻮا ﻳﻐﲑﻩ ﺣﻜﻤﻨﺎ
ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ وإن ﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﻳﻐﲑﻩ ﻧﻘﻮل ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺪر رﻃﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﻚ ﻫﻞ ﻳﻐﲑ رﳛﻪ أو
ﻻ؟ ﻓﺈن ﻗﺎﻟﻮا ﻳﻐﲑﻩ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ وإن ﻗﺎﻟﻮا ﻻ ﻳﻐﲑﻩ ﺣﻜﻤﻨﺎ ﺑﻄﻬﺎرﺗﻪ ﻫﺬا إذا ﻛﺎن
اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻘﺪت ﻓﻴﻪ اﻷوﺻﺎف اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻓﺈن ﻓﻘﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﻪ وﱂ ﻳﻐﲑ ﻓﻴﻔﺮض اﳌﻔﻘﻮد
ﻓﻘﻂ ﻷن اﳌﻮﺟﻮد إذا ﱂ ﻳﻐﲑ ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﻟﻔﺮﺿﻪ
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Tidak ada perbedaan dalam air banyak yang berubah sebab
najis tentang apakah perubahan tersebut banyak atau sedikit, dan
tidak ada perbedaan tentang apakah perubahan tersebut sebab najis
yang mencampuri (larut) atau hanya berdampingan (tidak larut), dan
tidak ada perbedaan tentang apakah air itu biasa terhindar dari najis
atau tidak, dan tidak ada perbedaan tentang apakah najis tersebut
berupa bangkai yang tidak mengalirkan darah atau tidak, karena
beratnya masalah najis, dan meskipun perubahan tersebut bersifat
taqdiri atau mengira-ngirakan, seperti; air kejatuhan sebuah najis
yang memiliki sifat-sifat yang sama dengan air, seperti air kencing
yang sudah hilang bau, warna, dan rasa, maka dikira-kirakan air
tersebut berubah dengan rasa cuka, warna tinta, dan bau misik,
kemudian, apabila air kencing yang mengenai air sebanyak satu kati,
maka kita mengatakan, “Apabila cuka sebanyak satu kati menjatuhi
air tersebut, maka apakah air tersebut berubah rasanya atau tidak?
Apabila ahli khibroh mengatakan, ‘Berubah,’ maka kita
menghukumi air tersebut najis. Kemudian apabila mereka
mengatakan, ‘Tidak berubah,’ maka kita bertanya, ‘Apabila tinta
sebanyak satu kati menjatuhi air tersebut maka apakah warna air
berubah atau tidak?’ Apabila mereka berkata, ‘Berubah,’ maka kita
menghukumi air tersebut najis, dan apabila mereka mengatakan,
‘Tidak berubah,’ maka kita bertanya lagi, ‘Apabila misik satu kati
menjatuhi air tersebut maka apakah bau air tersebut berubah atau
tidak?’ Apabila mereka berkata, ‘Berubah,’ maka kita menghukumi
air tersebut najis, dan apabila mereka berkata, ‘Tidak berubah,’ maka
kita baru menghukumi air tersebut suci.” Perkiraan di atas adalah
apabila najis yang mengenai air tidak diketahui sifat-sifatnya yang
berjumlah tiga (bau, rasa, dan warna). Apabila sebagian sifat tidak
diketahui ketika mengenai air, maka hanya dikira-kirakan sifat yang
tidak diketahui tersebut karena tidak ada fungsinya mengira-ngirakan
sifat-sifat yang diketahui.
Perkiraan di atas kita sebut dengan PERKIRAAN
PERBEDAAN BERAT.
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E. Hukum Air Mutaghoyyir (Air yang Berubah Sebab

Benda Suci)

وأﻣﺎ اﳌﺘﻐﲑ ﻛﺜﲑاً ﻳﻘﻴﻨﺎً ﺑﺸﻲء ﳐﺎﻟﻂ ﺑﺄن ﱂ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ أو ﱂ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﰲ رأي اﻟﻌﲔ ﻃﺎﻫﺮ
ﻣﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ﺑﺄن ﺳﻬﻞ ﺻﻮﻧﻪ ﻋﻨﻪ وﻟﻴﺲ ﺗﺮاﺑﺎً وﻣﻠﺢ ﻣﺎء ﻃﺮﺣﺎ ﻓﻴﻪ ﺗﻐﲑاً ﳝﻨﻊ إﻃﻼق اﺳﻢ
ًاﳌﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻏﲑ ﻣﻄﻬﺮ وﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﺎء ﻗﻠﺘﲔ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ اﳋﻠﻴﻂ ﻣﺎء ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ
Adapun air yang berubah banyak secara yakin sebab benda
yang mencampurinya, sekiranya tidak dapat memisahkan perubahan
tersebut dari air atau air tidak dapat dibedakan menurut pandangan
mata (sederhananya kita mengatakan perubahan tersebut larut dalam
air), dimana benda tersebut adalah suci dan dapat dihindarkan dari
air sekiranya mudah (bagi kita) menjaga air dari benda tersebut, dan
benda tersebut bukanlah debu atau garam air yang sengaja dibuang
ke dalamnya, dimana perubahannya adalah perubahan yang dapat
mencegah kemutlakan air, maka air yang berubah ini tidak
mensucikan meskipun dua kulah selama benda yang mencampuri air
bukanlah air mustakmal.
Sedangkan apabila benda yang mencampurinya adalah air
mustakmal maka air yang dikenainya serta air mustakmalnya adalah
suci mensucikan apabila campuran keduanya mencapai dua kulah.

وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺘﻐﲑ ﺗﻘﺪﻳﺮﻳﺎً ﺑﺄن اﺧﺘﻠﻂ ﺑﺎﳌﺎء ﻣﺎ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ﰲ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎء اﻟﻮرد اﳌﻨﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺋﺤﺔ
واﻟﻄﻌﻢ واﻟﻠﻮن ﻓﻴﻘﺪر ﳐﺎﻟﻔﺎً وﺳﻄﺎً ﺑﲔ أﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﺎت وأدﻧﺎﻫﺎ اﻟﻄﻌﻢ ﻃﻌﻢ اﻟﺮﻣﺎن واﻟﻠﻮن
ﻟﻮن اﻟﻌﺼﲑ واﻟﺮﻳﺢ رﻳﺢ اﻟﻼذن ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺬال اﳌﻌﺠﻤﺔ وﻫﻮ اﻟﻠﺒﺎن اﻟﺬﻛﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳌﺸﻬﻮر
وﻗﻴﻞ ﻫﻲ رﻃﻮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻮ ﺷﻌﺮ اﳌﻌﺰ وﻗﺸﺮﻫﺎ أي أﻧﺎ ﻧﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻐﲑ اﻟﻠﻮن ﻣﺜﻼً ﻓﺈن ﺣﻜﻢ
 ﻓﻼ،أﻫﻞ اﳋﱪة ﺑﺘﻐﲑﻩ ﺳﻠﺒﻨﺎ اﻟﻄﻬﻮرﻳﺔ وإﻻ ﻋﺮﺿﻨﺎ ﻣﻐﲑ اﻟﻄﻌﻢ ﰒ ﻣﻐﲑ اﻟﺮﻳﺢ ﻛﺬﻟﻚ
ﻳﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺜﺎﱐ إﻻ إذا ﱂ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﲑ ﺑﺎﻷول وﻻ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻻ إذا ﱂ ﳛﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑ
ﺑﺎﻟﺜﺎﱐ
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Apabila perubahan pada air mutaghoyyir adalah perubahan
yang taqdiri (secara perkiraan), misal; air tercampuri benda yang
memiliki kesamaan sifat dengan air itu sendiri, seperti air mawar
yang hilang bau, rasa, dan warna, maka kita mengira-ngirakannya
dengan PERKIRAAN PERBEDAAN YANG SEDANG antara
sifat-sifat yang tinggi dan rendah. Kita mengira-ngirakan sifat rasa
dengan rasa delima, sifat warna dengan warna anggur, dan sifat bau
dengan bau luban. Maksudnya kita mengira-ngirakan dengan
mengatakan, “[1] Apabila air tersebut terjatuhi anggur maka apakah
warna air tersebut berubah? Apabila ahli khibroh mengatakan,
‘Berubah,’ maka air tersebut tidak mensucikan. Apabila mereka
mengatakan, ‘Tidak berubah,’ maka [2] apakah rasa air tersebut
berubah bila terjatuhi delima? Apabila mereka mengatakan,
‘Berubah’ maka air tersebut tidak mensucikan. Apabila mereka
mengatakan, ‘Tidak berubah,’ maka [3] apakah air tersebut berubah
bau ketika terjatuhi luban? Apabila mereka mengatakan, ‘Berubah’
maka air tersebut tidak mensucikan. Apabila mereka mengatakan,
‘Tidak berubah,’ maka air tersebut dihukumi (suci) yang
mensucikan. Dengan demikian, perkiraan nomer [2] tidaklah
ditanyakan kecuali ketika perkiraan [1] tidak merubah air, dan
perkiraan nomer [3] tidaklah ditanyakan ketika perkiraan [2] tidak
merubah air.

وﺧﺮج ﳑﺎ ذﻛﺮ اﻟﺘﻐﲑ اﻟﻴﺴﲑ واﻟﺸﻚ ﰲ ﻛﺜﺮة اﻟﺘﻐﲑ واﻟﺘﻐﲑ ﺑﺎ ﺎور وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﰲ رأي
ًاﻟﻌﲔ أو ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﻛﺪﻫﻦ وﻋﻮد وﻟﻮ ﻣﻄﻴﺒﲔ أو ﺑﻐﲑ ﻣﺴﺘﻐﲎ ﻋﻨﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺧﻠﻘﻴﺎ
ﰲ اﻷرض ﻛﻄﲔ وإن ﻣﻨﻊ اﻻﺳﻢ أو ﻣﺼﻨﻮﻋﺎً ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﲝﻴﺚ ﻳﺸﺒﻪ اﳋﻠﻘﻲ
ﻛﺎﻟﻔﺴﺎﻗﻲ اﳌﻌﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﳉﲑ وﻛﺎﻟﻘﺮب اﳌﺪﺑﻮﻏﺔ ﺑﺎﻟﻘﻄﺮان وﻟﻮ ﳐﺎﻟﻄﺎً وﻟﻮ ﻛﺜﲑاً ﻷﻧﻪ وﺿﻊ
ﻹﺻﻼﺣﻬﺎ ﻓﺈن اﳌﺎء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻄﻬﺮ
واﻟﻘﻄﺮان ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻘﺎف ﻣﻊ ﻛﺴﺮ اﻟﻄﺎء وﺳﻜﻮ ﺎ وﺑﻜﺴﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺳﻜﻮن اﻟﻄﺎء دﻫﻦ ﺷﺠﺮ
ﻳﻄﻠﻰ ﺑﻪ اﻹﺑﻞ ﻟﻠﺠﺮب وﻳﺴﺮج ﺑﻪ ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ وﺿﻊ ﻹﺻﻼح اﳌﺎء ﻓﺈﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﻄﻬﺮ
 وﳑﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ اﳌﺎء ﻋﻨﻪ ﻏﲑ اﳌﻤﺮﻳﺔ واﳌﻘﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ اﻷوﺳﺎخ،ﻻﺳﺘﻐﻨﺎء اﳌﺎء ﻋﻨﻪ
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اﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ أرﺟﻞ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺴﺎﻗﻲ واﳌﻨﻔﺼﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﺪن اﳌﻨﻐﻤﺲ ﻓﺈ ﺎ ﻻ
ﺗﺴﻠﺐ اﻟﻄﻬﻮرﻳﺔ ﻧﺒﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ
Mengecualikan dengan air mutaghoyyir dengan perubahan
banyak oleh benda-benda di atas adalah air-air yang berubah yang
tetap dihukumi suci mensucikan; yaitu;




air yang berubah sedikit
air yang berubah banyak tetapi perubahannya tersebut masih
diragukan
air yang berubah sebab benda yang menyandinginya (tidak
larut), yaitu perubahan yang dapat dibedakan oleh
pandangan mata, atau perubahan yang masih dapat
dipisahkan dari air, seperti; air terkena minyak dan kayu
yang meskipun keduanya memiliki bau wangi, dan
perubahan sebab benda yang air tidak dapat terhindarkan
darinya, baik asli muncul dari tanah, seperti lumpur,
meskipun perubahan tersebut mencegah kemutlakan air, atau
benda tersebut buatan (bukan asli) dari tanah, meskipun
perubahannya juga mencegah kemutlakan air, sekiranya
yang buatan ini menyerupai yang asli, seperti saluran air
mancur yang terbuat dari kapur, dan seperti geriba yang
terbuat dari ter, meskipun mencampuri air dan merubahnya
dengan perubahan banyak karena air yang dialirkan pada
saluran dan geriba ini adalah untuk mengawetkannya.

Dengan demikian, air-air dalam contoh di atas adalah air yang suci
mensucikan.
Lafadz ‘ ’اﻟﻘﻄﺮانdengan fathah pada huruf /ق/, kasroh atau
sukun pada huruf /ط/, atau kasroh pada huruf /ق/ dan sukun pada
huruf /ط/ berarti minyak pohon yang dioleskan pada unta untuk
mengobati sakit kudis dan untuk mempercantiknya, berbeda dengan
benda yang dimasukkan ke dalam air agar mengawetkan air, bukan
air yang mengawetkan benda itu, maka hukum airnya adalah suci
tidak mensucikan karena air dapat dihindarkan darinya.
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Termasuk benda yang air tidak dapat dihindarkan darinya,
selain benda yang ada di tempat mengalir air dan tempat salurannya,
adalah kotoran-kotoran yang berasal dari kaki orang-orang yang
dibasuh dalam suatu saluran tertentu, dan kotoran yang terpisah dari
tubuh orang yang menyelam (berenang), maka kotoran-kotoran ini
tidak dapat menghilangkan sifat mensucikannya air, demikan ini
disebutkan oleh Suwaifi.

وﺧﺮج أﻳﻀﺎً اﻟﺘﻐﲑ ﺑﱰاب وﻣﻠﺢ ﻣﺎء ﻃﺮﺣﺎ ﻓﻴﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺘﻐﲑ ﻤﺎ ﻛﺜﲑاً وﲟﻜﺜﻪ ﻷﻧﻪ ﱂ
 وﻛﺬا ﻟﻮ ﺗﻐﲑ ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم ﻣﺎء ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ إﻟﻴﻪ ﻓﺒﻠﻎ ﺑﻪ،ﳜﺎﻟﻄﻪ ﺷﻲء ﻓﺈن اﳌﺎء ﰲ ﻫﺬا ﻣﻄﻬﺮ
ًﻗﻠﺘﲔ ﻓﻴﺼﲑ ﻣﻄﻬﺮاً وإن أﺛﺮ ﰲ اﳌﺎء ﺑﻔﺮﺿﻪ ﳐﺎﻟﻔﺎً وﺳﻄﺎ
Dikecualikan juga, maksudnya air yang berubah dihukumi
suci mensucikan, yaitu air yang berubah dengan perubahan yang
disebabkan oleh debu atau garam air yang sengaja dibuang ke
dalamnya, meskipun perubahan tersebut banyak, dan perubahan yang
disebabkan oleh lamanya diam karena tidak tercampur oleh apapun
sehingga air yang berubah semacam ini adalah suci mensucikan.
Begitu juga, air yang berubah sebab air mustakmal yang
dicampurkan dengannya, kemudian campuran tersebut mencapai dua
kulah, maka air campuran ini adalah suci mensucikan meskipun jika
diperkirakan dengan perkiraan sedang, air mustakmal tersebut
merubah air yang dicampurinya.

 ﻓﻠﻮ ﻫﺠﻢ ﺷﺨﺺ واﺳﺘﻌﻤﻞ اﳌﺎء أﺟﺰأ،واﻋﻠﻢ أن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻨﺪوب ﻻ واﺟﺐ
ذﻟﻚ إذ ﻏﺎﻳﺔ اﻷﻣﺮ أﻧﻪ ﺷﺎك ﰲ اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻀﺮ واﻷﺻﻞ ﻋﺪﻣﻪ
Ketahuilah!
Sesungguhnya
mengira-ngirakan
yang
disebutkan di atas adalah hukumnya sunah, tidak wajib. Apabila
seseorang dengan langsung menggunakan air yang tercampur oleh
air mustakmal tersebut maka sudah mencukupi baginya karena
hakikatnya adalah bahwa ia ragu tentang perubahan yang
membahayakan air sedangkan asalnya adalah tidak adanya
perubahan tersebut.
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F. Hukum Air Mengalir

)اﻋﻠﻢ( أن اﳌﺎء اﳉﺎري ﻛﺎﻟﺮاﻛﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﺮ ﻟﻜﻦ اﻟﻌﱪة ﰲ اﳉﺎري ﺑﺎﳉﺮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﳎﻤﻮع
اﳌﺎء ﻓﺈن اﳉﺮﻳﺎت ﻣﺘﻔﺎﺻﻠﺔ ﺣﻜﻤﺎً وإن اﺗﺼﻠﺖ ﰲ اﳊﺲ ﻷن ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺔ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
ﻫﺎرﺑﺔ ﻋﻤﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ
(Ketahuilah!) Sesungguhnya hukum-hukum air yang
mengalir adalah seperti hukum-hukum air yang diam tenang seperti
yang telah disebutkan. Akan tetapi, objek hukum dalam air yang
mengalir adalah aliran air itu sendiri, bukan seluruh air, karena
aliran-aliran air itu saling terpisah secara hukum meskipun secara
kasat mata terlihat saling sambung menyambung. Alasan mengapa
aliran-aliran air saling terpisah secara hukum adalah karena masingmasing aliran mengalir maju hendak mengenai bagian depannya dan
menjauh dari bagian belakangnya.

ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ اﳉﺮﻳﺔ وﻫﻲ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﱵ ﺑﲔ ﺣﺎﻓﱵ اﻟﻨﻬﺮ ﰲ اﻟﻌﺮض دون اﻟﻘﻠﺘﲔ ﺗﻨﺠﺲ
ﲟﻼﻗﺎة اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺳﻮاء ﺗﻐﲑ أم ﻻ وﻳﻜﻮن ﳏﻞ ﺗﻠﻚ اﳉﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺮ ﳒﺴﺎً وﻳﻄﻬﺮ ﺑﺎﳉﺮﻳﺔ
ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﻜﻢ ﻏﺴﺎﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻐﻠﻈﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﺟﺮﻳﺎت
 ﻓﺈن، ﻫﺬا ﰲ ﳒﺎﺳﺔ ﲡﺮي ﰲ اﳌﺎء،ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﻦ اﻟﺘﱰﻳﺐ أﻳﻀﺎً ﰲ ﻏﲑ اﻷرض اﻟﱰاﺑﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﺟﺎﻣﺪة واﻗﻔﺔ ﻓﺬﻟﻚ اﶈﻞ ﳒﺲ وﻛﻞ ﺟﺮﻳﺔ ﲤﺮ ﺎ ﳒﺴﺔ إﱃ أن ﳚﺘﻤﻊ ﻗﻠﺘﺎن ﻣﻨﻪ
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ ﻛﻔﺴﻘﻴﺔ ﻣﺜﻼً ﻓﺤﻴﻨﺌﺬ ﻫﻮ ﻃﻬﻮر إذا ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﺎ وﻳﻠﻐﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻨﺎ ﻣﺎء أﻟﻒ
ﻗﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﻐﲑ وﻫﻮ ﳒﺲ أي ﻷﻧﻪ ﻣﺎ دام ﱂ ﳚﺘﻤﻊ ﻓﻬﻮ ﳒﺲ وإن ﻃﺎل ﳏﻞ ﺟﺮي اﳌﺎء
 وأﻣﺎ اﻟﺬي ﱂ ﳝﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻓﻮﻗﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺑﺎق،واﻟﻔﺮض أن ﻛﻞ ﺟﺮﻳﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺘﲔ
ﻋﻠﻰ ﻃﻬﻮرﻳﺘﻪ
Dari keterangan di atas, maka apabila jumlah aliran air yang
mengalir yang berada di antara dua sisi sungai kurang dari dua kulah
maka dapat menjadi najis karena mengenai najis, baik berubah atau
tidak, dan tempat atau medan aliran tersebut juga najis. Kemudian
medan aliran tersebut dapat suci dengan terbasuh oleh aliran setelah
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aliran yang pertama tadi. (Suci tidaknya) tempat atau medan aliran
tersebut disesuaikan dalam hukum basuhan najis sehingga apabila
najisnya adalah najis mugholadzoh maka wajib adanya tujuh aliran
yang membasuh najis tersebut dan wajib adanya unsur tercampur
debu apabila tempat atau medan aliran air bukanlah medan yang
berdebu.
Hukum medan aliran air pertama yang suci dengan basuhan
aliran air setelahnya ini adalah apabila najisnya ikut hanyut terbawa
arus aliran air. Sedangkan apabila najis yang mengenai adalah najis
keras yang diam di dalam air maka medan aliran air menjadi najis
dan setiap aliran yang melewatinya pun dihukumi najis hingga
apabila air terkumpul dalam satu muara dan mencapai dua kulah,
seperti tampungan air mancur, maka air tersebut baru dihukumi suci
mensucikan ketika tidak mengalami perubahan sebab najis yang
mengenainya tadi.
Dari rincian hukum di atas, kami para ulama Fiqih memiliki
pernyataan teka-teki (Jawa: Cangkriman), “Kami memiliki air
sebanyak 1000 kulah yang tidak berubah karena dikenai najis, tetapi
hukum air sebanyak itu adalah najis,” maksudnya, air yang mengaliri
najis yang diam selama air tersebut belum terkumpul dalam satu
muara maka tetap dihukumi najis meskipun medan aliran sangatlah
panjang, dan perkiraannya adalah bahwa setiap aliran air (yang
melewati najis tersebut) adalah lebih sedikit dari dua kulah. Adapun
aliran air yang tidak mengalir mengenai najis, yaitu aliran air yang
berada di atas najis, maka dihukumi tetap sebagai air suci yang
mensucikan.

)ﻣﺴﺄﻟﺔ( ﻟﻨﺎ ﲨﺎﻋﺔ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﲢﺼﻴﻞ ﺑﻮﳍﻢ ﻟﻄﻬﺮﻫﻢ وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺎء ﻗﻠﺘﺎن
ﻓﺄﻛﺜﺮ وﻻ ﻳﻜﻔﻴﻬﻢ ﻟﻄﻬﺮﻫﻢ وﻟﻮ ﻛﻤﻞ ﺑﺒﻮل وﻗﺪر ﳐﺎﻟﻔﺎً أﺷﺪ ﱂ ﻳﻐﲑﻩ ﻓﻴﻠﺰﻣﻬﻢ ﺧﻠﻄﻪ
واﺳﺘﻌﻤﺎل ﲨﻴﻌﻪ وإﳕﺎ اﺣﺘﻴﺞ ﻟﻠﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺗﻐﲑﻩ ﺣﺴﺎً ﻹﻣﻜﺎن ﺗﻐﲑﻩ ﺗﻘﺪﻳﺮاً وﻫﻮ ﻣﻀﺮ
ًأﻳﻀﺎ
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[MASALAH]
Ada sebuah jamaah yang wajib atas mereka untuk buang air
kencing dan mengumpulkannya untuk digunakan bersuci,
maksudnya, pernyataan ini terjadi dalam kasus apabila mereka
mendapati air dua kulah atau lebih, tetapi air tersebut tidak cukup
bagi mereka untuk bersuci, maka apabila air tersebut dicampurkan
dengan air kencing mereka, kemudian dikira-kirakan dengan
perkiraan yang paling berat dan ternyata air kencing itu tidak sampai
merubah air, maka wajib bagi mereka mencampurkan air kencing ke
dalam air banyak itu dan wajib menggunakannya untuk bersuci.
Adapun dalam kasus ini dibutuhkan adanya mengira-ngirakan
padahal air kencing tersebut secara kasat mata tidak merubah air,
karena masih adanya kemungkinan perubahan secara kira-kira juga.
Dan perubahan secara kira-kira ini juga berbahaya, dalam artian
dapat menajiskan air.
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BAGIAN KESEPULUH
MANDI
A. Perkara-perkara Yang Mewajibkan Mandi

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻐﺴﻞ )ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻐﺴﻞ( ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء )ﺳﺘﺔ( ﺛﻼﺛﺔ ﺗﺸﱰك
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء وﻫﻲ دﺧﻮل اﳊﺸﻔﺔ ﰲ اﻟﻔﺮج وﺧﺮوج اﳌﲏ واﳌﻮت وﺛﻼﺛﺔ ﲣﺘﺺ ﺎ
اﻟﻨﺴﺎء وﻫﻲ اﳊﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس واﻟﻮﻻدة
Fasal ini menjelaskan
mewajibkan mandi.

tentang

perkara-perkara

yang

[Perkara-perkara yang mewajibkan mandi] atas laki-laki
dan perempuan [ada 6 (enam).] 3 (tiga) diantaranya dialami oleh
masing-masing laki-laki dan perempuan, yaitu masuknya khasyafah
ke dalam farji, keluarnya sperma, dan mati. Sedangkan 3 (tiga)
sisanya hanya dialami oleh perempuan, yaitu haid, nifas, dan
melahirkan.

ﰒ اﻋﻠﻢ أن ﻟﻔﻆ اﻟﻐﺴﻞ إن أﺿﻴﻒ إﱃ اﻟﺴﺒﺐ ﻛﻐﺴﻞ اﳉﻤﻌﺔ وﻏﺴﻞ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﻓﺎﻷﻓﺼﺢ
ﰲ اﻟﻐﲔ اﻟﻀﻢ وﻛﺬا ﻏﺴﻞ اﻟﺒﺪن وإن أﺿﻴﻒ إﱃ اﻟﺜﻮب وﳓﻮﻩ ﻛﻐﺴﻞ اﻟﺜﻮب ﻓﺎﻷﻓﺼﺢ
اﻟﻔﺘﺢ
Ketahuilah sesungguhnya lafadz ‘’اﻟﻐﺴﻞ, apabila ia
diidhofahkan pada sebab (perkara yang menganjurkan melakukan
mandi), seperti pengidhofahan dalam lafadz ‘’ﻏﺴﻞ اﳉﻤﻌﺔ, ‘’ﻏﺴﻞ اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ,
maka yang paling fasih adalah dengan membaca dhommah pada
huruf /غ/, begitu juga sama seperti lafadz ‘’ﻏﺴﻞ اﻟﺒﺪن. Dan apabila
lafadz ‘ ’اﻟﻐﺴﻞdiidhofahkan pada pakaian dan lainnya (spt; piring,
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gelas, tangan, kaki, wajah, dst) seperti dalam lafadz ‘ ’ﻏﺴﻞ اﻟﺜﻮبmaka
yang paling fasih adalah dengan membaca fathah pada huruf /غ/.35
Masuknya Khasyafah ke dalam Farji

1.

أﺣﺪﻫﺎ )إﻳﻼج اﳊﺸﻔﺔ( أي دﺧﻮﳍﺎ ﻛﻠﻬﺎ وإن ﻃﺎﻟﺖ وﻻ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻐﲑﻫﺎ ﻣﻊ وﺟﻮدﻫﺎ أو
ﻗﺪرﻫﺎ ﻣﻦ ﻓﺎﻗﺪﻫﺎ وﻟﻮ ﺑﻼ ﻗﺼﺪ وﻟﻮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻨﻮم )ﰲ اﻟﻔﺮج( أي ﰲ أي ﻓﺮج ﻛﺎن ﺳﻮاء
ﻛﺎن ﻗﺒﻞ اﻣﺮأة أو ﻴﻤﺔ أو دﺑﺮﳘﺎ أو دﺑﺮ رﺟﻞ ﺻﻐﲑ أو ﻛﺒﲑ ﺣﻲ أو ﻣﻴﺖ أو دﺑﺮ ﻧﻔﺴﻪ
أو ذﻛﺮ آﺧﺮ
Perkara pertama yang mewajibkan mandi atas laki-laki
adalah [menancapkan khasyafah], maksudnya, memasukkan
seluruh khasyafah meskipun panjang, oleh karena itu, tidak ada
tuntutan wajib mandi jika yang dimasukkan bukan khasyafah bagi
35

Kesimpulannya adalah bahwa apabila lafadz ‘ ’اﻟﻐﺴﻞdibaca dengan
dhommah pada huruf /غ/ maka berarti mandi, dan apabila ia dibaca dengan
fathah pada huruf /غ/ maka berarti membasuh.
Menurut bahasa, ghusl ( اﻟﻐﺴﻞdengan dhommah pada huruf /غ/) berarti
mengalirnya air ke sesuatu, baik sesuatu itu adalah tubuh atau yang lainnya,
secara mutlak, artinya, baik disertai dengan niat atau tidak.
Menurut istilah, ghusl berarti mengalirnya air ke seluruh tubuh
dengan disertai niat tertentu, meskipun hukum niat tersebut disunahkan,
seperti dalam memandikan mayit.
Lafadz ( )اﻟﻐﺴﻞdengan kasroh pada huruf /غ/ berarti sesuatu yang
digabungkan dengan air mandi, seperti; daun bidara.

)واﻟﻐﺴﻞ ﻟﻐﺔ ﺳﻴﻼن اﳌﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻴﺊ( أى ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺪﻧﺎ أو ﻏﲑﻩ )ﻣﻄﻠﻘﺎ( أى ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﻨﻴﺔ أم ﻻ
)وﺷﺮﻋﺎ ﺳﻴﻼﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﺪن ﺑﻨﻴﺔ ﳐﺼﻮﺻﺔ( أى وﻟﻮ ﻣﻨﺪوﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﰱ ﻏﺴﻞ اﳌﻴﺖ واﻟﻐﺴﻞ ﺑﻜﺴﺮ
اﻟﻐﲔ ﻣﺎ ﻳﻀﺎف إﱃ ﻣﺎء اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ ﳓﻮ ﺳﺪر ﻛﺬا ﰱ ﺗﻮﺷﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻟﻠﺸﺎرح
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orang yang memilikinya, atau memasukkan bagian seukuran
khasyafah bagi orang yang tidak memilikinya, meskipun
memasukkannya dilakukan secara tidak sengaja dan meskipun ketika
dalam kondisi tidur, [ke dalam farji,] maksudnya ke dalam farji
apapun, baik qubul perempuan atau binatang, atau ke dalam dubur
mereka, atau ke dalam dubur laki-laki yang masih kecil atau sudah
tua, yang masih hidup atau sudah mati, atau ke dalam dubur sendiri,
atau ke dalam lubang dzakar orang lain.

وﳚﺐ أﻳﻀﺎً اﻟﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة ﺑﺄي ذﻛﺮ دﺧﻞ ﰲ ﻓﺮﺟﻬﺎ ﺣﱴ ذﻛﺮ اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ واﳌﻴﺖ
واﻟﺼﱯ وﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﺮ اﳌﻮﰿ ﰲ دﺑﺮﻩ أو ذﻛﺮﻩ
Diwajibkan mandi juga atas perempuan yang farjinya
kemasukan oleh dzakar apapun, meskipun dzakar binatang, dzakar
mayit laki-laki, atau dzakar anak laki-laki kecil (shobi). Diwajibkan
mandi juga atas laki-laki yang dubur atau dzakarnya dimasuki oleh
dzakar orang lain.

وﻻﳚﺐ إﻋﺎدة ﻏﺴﻞ اﳌﻴﺖ اﳌﻮﰿ ﻓﻴﻪ واﳌﺴﺘﺪﺧﻞ ذﻛﺮﻩ وﻳﺼﲑ اﻟﺼﱯ وا ﻨﻮن اﳌﻮﰿ ﻓﻴﻬﻤﺎ
ﺟﻨﺒﲔ ﺑﻼ ﺧﻼف وﻛﺬا اﳌﻮﳉﺎن ﻓﺈن اﻏﺘﺴﻞ اﻟﺼﱯ وﻫﻮ ﳑﻴﺰ ﺻﺢ ﻏﺴﻠﻪ وﻻ ﳚﺐ إﻋﺎدﺗﻪ
إذا ﺑﻠﻎ وﻋﻠﻰ اﻟﻮﱄ أن ﻳﺄﻣﺮ اﻟﺼﱯ اﳌﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ ﰲ اﳊﺎل ﻛﻤﺎ ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء ﰒ ﻻ ﻓﺮق
ﰲ ذﻟﻚ ﺑﲔ أن ﻳﻨﺰل ﻣﻨﻪ ﺷﻲء أم ﻻ
Adapun
mayit,
maka
tidak
wajib
mengulangi
memandikannya, baik sebab farjinya dimasuki atau dzakarnya
dimasukkan.
Shobi dan orang gila yang farjinya dimasuki (oleh
khasyafah) menjadi berstatus junub secara pasti. Begitu juga, mereka
berstatus junub jika memasukkan farji.
Apabila shobi telah mandi dan ia telah tamyiz maka hukum
mandinya adalah sah dan tidak wajib atasnya mengulangi mandi
tersebut ketika ia telah baligh. Wajib atas wali untuk memerintahkan
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shobi yang telah tamyiz untuk mandi seketika itu sebagaimana ia
wajib memerintahkannya melakukan wudhu.
Kewajiban mandi sebab masuknya khasyafah ke dalam farji
adalah baik mengelurkan sperma atau tidak.

واﻷﺻﻞ ﰲ ذﻟﻚ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻗﺎل
إذا اﻟﺘﻘﻰ اﳋﺘﺎﻧﺎن أو ﻣﺲ اﳋﺘﺎن اﳋﺘﺎن وﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﻓﻌﻠﺘﻪ أﻧﺎ ورﺳﻮل اﷲ ﻓﺎﻏﺘﺴﻠﻨﺎ
Dalil kewajiban mandi karena menancapkan khasyafah ke
dalam farji adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwa
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Ketika dua
persunatan saling bertemu atau satu persunatan mengenai persunatan
yang lain maka wajib melakukan mandi,” aku dan Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama melakukan gituan, kemudian kami
mandi.

وﻻ ﺑﺪ ﰲ وﺟﻮب اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳊﺸﻔﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻻ ﳚﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﰲ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﻓﺈن ﱂ
ﺗﺼﻞ إﱃ ذﻟﻚ ﺑﺄن وﺻﻠﺖ إﱃ ﻣﺎ ﳚﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻂ ﱂ ﳚﺐ
Masuknya khasyafah yang mewajibkan mandi diharuskan
sekiranya khasyafah masuk sampai pada bagian farji yang tidak
wajib dibasuh pada saat istinja. Apabila khasyafah masuk ke dalam
farji dan tidak sampai pada bagian tersebut, dalam artian hanya
masuk sampai pada bagian farji yang masih wajib dibasuh pada saat
istinja maka tidak wajib mandi.

ًوﻟﻮ دﺧﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﺮج اﻣﺮأة وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﻐﺴﻞ ﻷﻧﻪ ﺻﺪق ﻋﻠﻴﻪ دﺧﻮل ﺣﺸﻔﺔ ﻓﺮﺟﺎ
ًوﻻ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻜﻮﻧﻪ دﺧﻞ ﺗﺒﻌﺎ
Andaikan ada seorang laki-laki masuk ke dalam farji
perempuan maka tetap wajib atas keduanya melakukan mandi karena
ketika laki-laki tersebut masuk ke dalam farji berarti secara tidak
langsung khasyafahnya pun ikut masuk ke dalam farji juga.
(Bagaimana bisa diwajibkan mandi padahal kasusnya adalah diri
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laki-laki tersebut masuk ke dalam farji, bukan khasyafahnya yang
masuk ke dalamnya?) I’tibar atau titik tekannya bukan pada diri lakilaki tersebut masuk ke dalam farji, tetapi khasyafahnya yang masuk
mengikuti masuknya diri laki-laki tersebut ke dalam farji.

وﻻ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰاﱐ اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ اﳉﻨﺎﺑﺔ ﻓﻮراً ﻻﻧﻘﻀﺎء اﳌﻌﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮاغ ﻣﻦ اﻟﺰﱏ وﻓﺎرق ﻣﻦ
ًﻋﺼﻰ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﺄن ﺗﻀﻤﺦ ﺎ ﻟﺒﻘﺎء اﻟﻌﺼﻴﺎن ﺎ ﻣﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻓﻮﺟﺐ إزاﻟﺘﻬﺎ ﻓﻮرا
Tidak wajib atas pezina melakukan mandi jinabat dengan
segera karena ia telah selesai dari melakukan maksiat zina. Berbeda
dengan orang yang bermaksiat dengan najis, misalnya ia sengaja
mengotori tubuhnya dengan najis, maka wajib atasnya
menghilangkan najis tersebut dari tubuh dengan segera karena
kemaksiatannya masih tetap berlangsung selama najis masih
mengotorinya.
2.

Keluarnya Sperma

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )ﺧﺮوج اﳌﲏ( أي ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ اﳋﺎرج ﻣﻨﻪ أول ﻣﺮة ﰲ اﻟﻴﻘﻈﺔ أو ﰲ
اﻟﻨﻮم ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﳌﻌﺘﺎد ﻣﻄﻠﻘﺎً أو ﻣﻦ ﻏﲑﻩ إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﺤﻜﻤﺎً ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻜﺎف أي إن
ﺧﺮج ﻟﻐﲑ ﻋﻠﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺻﻠﺐ اﻟﺮﺟﻞ وﺗﺮاﺋﺐ اﳌﺮأة إذا ﻛﺎن اﳌﻌﺘﺎد
ًﻣﻨﺴﺪاً اﻧﺴﺪاداً ﻋﺎرﺿﺎً ﲞﻼف اﻻﻧﺴﺪاد اﻷﺻﻠﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺐ ﻣﻌﻪ اﻟﻐﺴﻞ ﺑﺎﳋﺎرج ﻣﻄﻠﻘﺎ
ﺳﻮاء أﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﺼﻠﺐ أم ﻻ ﻣﺎ ﻋﺪا اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻷﺻﻠﻴﺔ
[Dan] perkara kedua yang mewajibkan mandi adalah
[keluarnya sperma] dari diri seseorang dimana sperma itu keluar
darinya saat pertama kali, baik keluarnya dalam keadaan sadar atau
tidur, baik dari lubang biasa (mu’tad) atau dari lubang lainnya
(ghoiru mu’tad).
Apabila sperma keluar dari lubang ghoiru mu’tad, maka
untuk menetapkan kewajiban mandi, disyaratkan keluarnya sperma
tersebut;
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-
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mustahkim atau keluar bukan karena suatu penyakit tertentu,
dengan syarat bahwa keluarnya sperma tersebut bersumber
dari tulang punggung laki-laki dan tulang dada perempuan
kalau memang lubang mu’tad tidak asli tertutup atau
tersumbat (bawaan lahir).
apabila lubang mu’tad tertutup atau tersumbat secara asli
(bawaan lahir) maka wajib mandi sebab keluarnya sperma
dari lubang ghoiru mu’tad secara mutlak, baik keluarnya itu
bersumber dari tulang punggung atau tidak, selama lubang
tersebut bukan termasuk lubang-lubang yang sudah asli ada
sejak lahir.

وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺧﺮوﺟﻪ أي ﺑﺮوزﻩ واﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺼﺒﺔ اﻟﺬﻛﺮ أو ﻧﺰوﻟﻪ ﲟﺤﻞ ﳚﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﰲ
اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﰲ ﻓﺮج اﻟﺜﻴﺐ أو ﳎﺎوزﺗﻪ اﻟﺒﻜﺎرة ﰲ اﻟﺒﻜﺮ
Kewajiban mandi karena keluar sperma disyaratkan bahwa
sperma yang keluar benar-benar keluar secara jelas dan terpisah dari
batang dzakar laki-laki, atau nyata keluar sampai pada bagian yang
wajib dibasuh dalam istinja pada farji perempuan janda, atau keluar
hingga melewati lapisan keperawanan bagi farji perempuan perawan.

ﻓﻠﻮ ﻗﻄﻊ اﻟﺬﻛﺮ وﻓﻴﻪ اﳌﲏ ﻗﺒﻞ ﺑﺮوزﻩ وﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ وإن ﱂ ﻳﱪز ﻣﻦ اﳉﺰء اﳌﻨﻔﺼﻞ ﺷﻲء
وﻻ ﻣﻦ اﳌﺘﺼﻞ ﻷن ﺑﺮوز اﳌﲏ ﰲ اﳉﺰء اﳌﻘﻄﻮع ﰲ ﺣﻜﻢ ﺑﺮوزﻩ وﺣﺪﻩ ﻻﻧﻔﺼﺎﻟﻪ ﻋﻦ اﻟﺒﺪن
وإن ﻛﺎن ﻣﺴﺘﱰاً ﰲ ذﻟﻚ اﳉﺰء
Apabila seseorang telah memotong dzakarnya, kemudian di
dalam potongan dzakar tersebut terdapat sperma yang belum sempat
keluar terpisah dari batang dzakar maka wajib atasnya mandi,
meskipun tidak ada sedikitpun sperma yang keluar secara nyata dari
bagian dzakar yang terpotong dan dari bagiannya yang tersisa,
karena keluarnya sperma yang terdapat dalam bagian dzakar yang
terpotong termasuk dalam hukum keluarnya sperma secara nyata
atau nampak karena sperma tersebut telah terpisah dari tubuh
meskipun sperma itu tertutup di dalam bagian yang terpotong itu.
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وﻟﻮ أﺣﺲ ﺑﻨﺰول ﻣﻨﻴﻪ ﻓﺄﻣﺴﻚ ذﻛﺮﻩ ﻓﻠﻢ ﳜﺮج ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﻓﻼ ﻏﺴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﻦ ﳛﻜﻢ
ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ ﺑﻨﺰوﻟﻪ إﱃ اﻟﻘﺼﺔ وإن ﱂ ﳜﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎن ﰲ ﺻﻼة أﲤﻬﺎ وأﺟﺰأﺗﻪ ﻋﻦ
ﻓﺮﺿﻪ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻮاﺿﺢ
أﻣﺎ اﳋﻨﺜﻰ ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺴﻞ إﻻ إذا ﺧﺮج ﻣﻦ ﻓﺮﺟﻴﻪ ﻣﻌﺎً ﻓﺈن ﺧﺮج ﻣﻦ أﺣﺪﳘﺎ ﱂ
 واﳊﻴﺾ ﰲ ﺣﻘﻪ ﻛﺎﳌﲏ وإن أﻣﲎ ﻣﻦ أﺣﺪﳘﺎ،ﳚﺐ ﻻﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎدﺗﻪ ﻣﻊ اﻧﻔﺘﺎح اﳌﻌﺘﺎد
وﺣﺎض ﻣﻦ اﻵﺧﺮ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺴﻞ
Apabila seseorang merasa spermanya keluar, kemudian ia
menahannya hingga tidak ada sedikitpun yang keluar terpisah dari
dzakarnya maka tidak wajib atasnya mandi, tetapi ia dihukumi telah
baligh sebab telah mengeluarkan sperma sampai pada batang dzakar
meskipun tidak sampai keluar terpisah dari batangnya, bahkan
apabila keluarnya sperma seperti dalam kasus ini terjadi dalam sholat
maka ia wajib menyempurnakan sholat dan ia telah melaksanakan
kewajiban sholat.
Hukum demikian ini adalah bahwa apabila ia adalah orang
yang memiliki dzakar tulen.
Adapun apabila ia adalah khuntsa, maka tidak wajib atasnya
mandi kecuali apabila sperma keluar dari kedua farjinya secara
bersamaan. Sedangkan apabila spermanya keluar dari salah satu
farjinya saja maka ia tidak wajib mandi karena masih ada
kemungkinan kalau farji dimana spermanya keluar darinya adalah
alat kelamin tambahan (bukan asli) disertai keadaan terbukanya alat
kelamin yang spermanya biasa keluar darinya. Haid bagi khuntsa
adalah seperti sperma. Apabila khuntsa mengeluarkan sperma dari
salah satu farjinya dan mengeluarkan haid dari salah satu farjinya
yang lain maka wajib atasnya mandi.

وﺧﺮج ﲟﲏ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﲏ ﻏﲑﻩ ﻛﺄن ﺧﺮج ﻣﻦ اﳌﺮأة ﻣﲏ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻴﻔﺼﻞ ﰲ ذﻟﻚ إن وﻃﺌﺖ ﰲ
دﺑﺮﻫﺎ وﺧﺮج ﻣﻨﻪ اﳌﲏ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﻬﺎ ﱂ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﻋﺎد ﺎ أو ﰲ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ
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ذﻛﺮ ﻓﺈن ﻗﻀﺖ ﺷﻬﻮ ﺎ ﺣﺎل اﻟﻮطء ﺑﺄن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﳐﺘﺎرة ﻣﺴﺘﻴﻘﻈﺔ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 وأﻗﻴﻢ اﻟﻈﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻘﺎم اﻟﻴﻘﲔ ﻛﻤﺎ،إﻋﺎدة اﻟﻐﺴﻞ ﻷن اﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﻣﻨﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً ﻻﺧﺘﻼﻃﻬﻤﺎ
ﰲ اﻟﻨﻮم وإن ﱂ ﺗﻘﺾ ﺷﻬﻮ ﺎ ﺑﺄن ﱂ ﻳﻜﻦ ﳍﺎ ﺷﻬﻮة أﺻﻼً ﻛﺼﻐﲑة أو ﳍﺎ ﺷﻬﻮة وﱂ
ﺗﻘﻀﻬﺎ ﻛﻨﺎﺋﻤﺔ وﻣﻜﺮﻫﺔ ﱂ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻋﺎدﺗﻪ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ا ﻨﻮﻧﺔ ﻹﻣﻜﺎن أن ﺗﻘﻀﻲ
ﺷﻬﻮ ﺎ وﻟﻮ اﺳﺘﺪﺧﻞ ﻣﻨﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻠﻪ ﰒ ﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﱂ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻐﺴﻞ ﲞﺮوﺟﻪ ﺛﺎﱐ ﻣﺮة
Syarat keluarnya sperma yang mewajibkan mandi adalah
apabila sperma tersebut keluar dari diri orang yang mengeluarkan itu
sendiri. Oleh karena itu, dikecualikan spermanya yang keluar dari
orang lain, seperti; apabila ada istri mengeluarkan sperma suaminya
maka hukumnya dirinci, yaitu;



apabila istri melakukan jimak pada duburnya, kemudian ada
sperma keluar dari duburnya itu setelah ia mandi, maka ia tidak
wajib mengulangi mandinya,
atau apabila ia melakukan jimak pada qubulnya, kemudian ada
sperma keluar dari qubulnya, (setelah ia mandi) maka dirinci
lagi, yaitu;
 apabila istri mencapai syahwatnya ketika jimak
sekiranya ia adalah istri yang baligh, tidak dipaksa atau
tidak diperkosa, dan juga sadar (tidak tidur) maka wajib
atasnya mengulangi mandi karena secara dzohir sperma
yang keluar itu adalah spermanya sendiri dan sperma
suaminya yang keduanya saling tercampur, sehingga
dalam kasus ini menerapkan dzon sebagai keyakinan
seperti masalah saat istri mengeluarkan sperma pada saat
ia tidur.
 apabila istri tidak mencapai syahwatnya karena mungkin
ia tidak memiliki syahwat sama sekali, seperti istri yang
masih bocah, atau ia memiliki syahwat tetapi ia tidak
mencapainya, seperti istri yang dijimak dalam keadaan
tidur atau dipaksa (diperkosa) maka tidak wajib atasnya
mengulangi mandi.

169




Kewajiban mengulangi mandi dalam kasus di atas juga
mencakup istri yang gila atau majnunah karena ia juga bisa
mencapai syahwatnya.
Apabila seseorang laki-laki telah mandi, kemudian ia
memasukkan sperma ke dalam farjinya, kemudian sperma keluar
darinya untuk yang kedua kalinya, maka tidak wajib baginya
mengulangi mandi.

واﻋﻠﻢ أن ﺧﺮوج اﳌﲏ ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻐﺴﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺪﺧﻮل ﺣﺸﻔﺔ أم ﻻ ودﺧﻮل اﳊﺸﻔﺔ
ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻪ ﺳﻮاء ﺣﺼﻞ ﻣﲏ أم ﻻ ﻓﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻋﻤﻮم وﺧﺼﻮص ﻣﻦ وﺟﻪ وﻻ ﳚﺐ اﻟﻐﺴﻞ
ﺑﺎﻻﺣﺘﻼم إﻻ إن أﻧﺰل
Ketahuilah sesungguhnya keluarnya sperma adalah perkara
tersendiri yang mewajibkan mandi, baik keluarnya disertai dengan
memasukkan khasyafah atau tidak. Sedangkan memasukkan
khasyafah juga perkara tersendiri yang mewajibkan mandi, baik
ketika dimasukkan disertai mengeluarkan sperma atau tidak. Dengan
demikian, antara dua perkara ini terdapat pengertian umum dan
khusus. Sedangkan bermimpi tidaklah mewajibkan mandi kecuali
apabila ketika bermimpi disertai dengan mengeluarkan sperma.
Ciri-ciri Sperma

ﰒ اﻋﻠﻢ أن ﻟﻠﻤﲏ ﺛﻼث ﺧﻮاص ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺎ ﻋﻦ اﳌﺬي واﻟﻮدي أﺣﺪﻫﺎ ﻟﻪ راﺋﺤﺔ ﻛﺮاﺋﺤﺔ
اﻟﻌﺠﲔ أو اﻟﻄﻠﻊ ﻣﺎ دام رﻃﺒﺎً ﻓﺈذا ﺟﻒ أﺷﺒﻬﺖ راﺋﺤﺘﻪ راﺋﺤﺔ اﻟﺒﻴﺾ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺘﺪﻓﻖ أي
ﻣﻦ ﻣﺎء داﻓﻖ أي ﻣﺪﻓﻮق أي ﻣﺼﺒﻮب ﰲ-  أي اﻹﻧﺴﺎن- ﺧﻠﻖ: اﻟﺘﺪاﻓﻊ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
اﻟﺮﺣﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻠﺬذ ﲞﺮوﺟﻪ
Ketahuilah sesungguhnya cairan sperma memiliki 3 (tiga)
ciri-ciri yang dapat membedakannya dari cairan madzi dan wadi.
Ciri-ciri sperma adalah;
a. Sperma memiliki bau seperti bau adonan roti atau bunga
sari kurma ketika sperma masih basah. Sedangkan ketika
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sperma telah kering maka baunya seperti bau putih-putih
telur.
b. Sperma keluar dengan muncrat. Allah berfirman,
“[Manusia] diciptakan dari air yang muncrat [yang
dituangkan ke dalam rahim].”36
c. Ada rasa enak ketika sperma keluar.

وﻻ ﻳﺸﱰط اﺟﺘﻤﺎع اﳋﻮاص ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ واﺣﺪة ﰲ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﻴﺎً ﺑﻼ ﺧﻼف واﳌﺮأة ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﰲ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﺢ ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ وﻗﺎل ﰲ ﺷﺮح ﻣﺴﻠﻢ ﻻ ﻳﺸﱰط اﻟﺘﺪﻓﻖ ﰲ ﺣﻘﻬﺎ وﺗﺒﻊ ﻓﻴﻪ
اﺑﻦ اﻟﺼﻼح
Agar bisa disebut dengan cairan sperma, tidak perlu
disyaratkan 3 (tiga) ciri-ciri di atas harus ada semua, tetapi ketika
salah satu dari 3 tersebut ditemukan maka cairan itu pasti disebut
dengan sperma.
Menurut pendapat rojih dalam kitab ar-Roudhoh, ciri-ciri
sperma perempuan sama dengan ciri-ciri sperma laki-laki yang telah
disebutkan di atas.
Dalam kitab Syarah Muslim disebutkan, “Tidak disyaratkan
adanya ciri-ciri keluar dengan muncrat bagi sperma perempuan.”
Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Sholah.
Haid

3.

a. Pengertian Darah Haid

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )اﳊﻴﺾ( وﻫﻮ دم ﻃﺒﻴﻌﺔ ﳜﺮج ﻣﻦ أﻗﺼﻰ رﺣﻢ اﳌﺮأة ﰲ أوﻗﺎت ﳐﺼﻮﺻﺔ
واﻟﺮﺣﻢ ﺟﻠﺪة داﺧﻞ اﻟﻔﺮج ﺿﻴﻘﺔ اﻟﻔﻢ واﺳﻌﺔ اﳉﻮف ﻛﺎﳉﺮة وﻓﻴﻬﺎ ﳉﻬﺔ ﺑﺎب اﻟﻔﺮج
 وﳍﺬا ﺟﺮت،ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﲏ ﰒ ﺗﻨﻜﻤﺶ أي ﻳﻨﺴﺪ ﻓﻤﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻴﺎً آﺧﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
ﻋﺎدة اﷲ أن ﻻ ﳜﻠﻖ وﻟﺪاً ﻣﻦ ﻣﺎء رﺟﻠﲔ
36
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[Dan] perkara ketiga yang mewajibkan mandi [adalah
haid.] Pengertian haid adalah darah yang secara tabiat keluar dari
dasar rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Rahim adalah
sebuah lapisan yang berada di dalam farji, yang memiliki lubang
sempit, dan ruang luas, seperti guci. Lubang sempit tersebut
mengarah ke lubang farji yang mana sperma masuk melaluinya.
Setelah sperma masuk, lubang sempit tersebut akan menutup dan
tidak bisa menampung sperma lain. Oleh karena ini, Allah
memberlakukan hukum-Nya bahwa Dia tidak akan menciptakan
seorang anak dari sperma dua laki-laki yang berbeda.
b. Pengertian Darah Istihadhoh.

وﺧﺮج ﺑﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔ وﻫﻲ دم ﻋﻠﺔ ﳜﺮج ﻣﻦ ﻋﺮق ﻓﻤﻪ ﰲ أدﱏ اﻟﺮﺣﻢ ﺳﻮاء أﺧﺮج
ﻋﻘﺐ ﺣﻴﺾ أم ﻻ ﺳﻮاء ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻠﻮغ أم ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ ﻣﻦ أن دم اﻟﺼﻐﲑة وﻛﺬا
اﻵﻳﺴﺔ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﺳﺘﺤﺎﺿﺔ وﻗﻴﻞ ﻻ ﺗﻄﻠﻖ اﻻﺳﺘﺤﺎﺿﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ دم ﺧﺮج ﻋﻘﺐ ﺣﻴﺾ
Mengecualikan dengan darah haid sebagai perkara yang
mewajibkan mandi adalah darah istihadhoh. Darah istihadhoh adalah
darah penyakit yang keluar dari otot-otot lubang farji di bagian
pangkal rahim, baik keluarnya setelah darah haid atau sebelumnya,
dan baik keluarnya sebelum baligh atau setelahnya, menurut
pendapat Ashoh, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa darah yang
keluar dari farji perempuan bocah, begitu juga dari farji perempuan
tua [lebih dari 50 tahun] disebut dengan darah istihadhoh.
Ada yang mengatakan bahwa darah yang keluar bisa disebut
dengan istihadhoh apabila keluarnya setelah haid.
c. Dalil Kewajiban Mandi Sebab Haid

ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ أن اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻗﺎل إذا أﻗﺒﻠﺖ اﳊﻴﻀﺔ ﻓﺪﻋﻲ
اﻟﺼﻼة ﻓﺈذا ذﻫﺐ ﻗﺪرﻫﺎ ﻓﺎﻏﺴﻠﻲ ﻋﻨﻚ اﻟﺪم وﺻﻠﻲ رواﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎن وﰲ رواﻳﺔ اﻟﺒﺨﺎري
ﰒ اﻏﺘﺴﻠﻲ وﺻﻠﻲ
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Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama bersabda, “Ketika perempuan mengalami haid
maka janganlah ia melakukan sholat! Apabila masa haid telah usai
maka basuhlah darah haid dan baru sholatlah!” Hadis ini
diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Dalam riwayat Bukhori
disebutkan, “Kemudian mandilah dan sholatlah!”
4.

Nifas

a. Pengertian Nifas

)و( راﺑﻌﻬﺎ )اﻟﻨﻔﺎس( وﻫﻮ اﻟﺪم اﳋﺎرج ﻋﻘﺐ ﻓﺮاغ رﺣﻢ اﳌﺮأة ﻣﻦ اﳊﻤﻞ وﻟﻮ ﻋﻠﻘﺔ أو
ﻣﻀﻐﺔ وﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ أﻗﻞ اﻟﻄﻬﺮ
[Dan] perkara keempat yang mewajibkan mandi [adalah
nifas.] Nifas adalah darah yang keluar seusai rahim telah kosong dari
kehamilan (melahirkan), meskipun darah tersebut berupa darah
kempal atau daging kempal, sebelum terlewatnya masa minimal suci
(15 hari).

ﺧﺮج ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺪم اﳋﺎرج ﻣﻊ اﻟﻮﻟﺪ أو ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻠﻖ ﻓﻬﻮ دم ﻓﺴﺎد إن ﱂ ﻳﺘﺼﻞ ﲝﻴﺾ ﻗﺒﻠﻪ
وإﻻ ﻓﻬﻮ ﺣﻴﺾ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أن اﳊﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﲢﻴﺾ وﻫﻮ اﻷﺻﺢ
Dari pengertian nifas di atas, dikecualikan dengannya adalah
darah yang keluar bersamaan dengan anak yang dilahirkan atau
darah yang keluar ketika mengalami talaq (yaitu keadaan merasa
sakit saat akan melahirkan), maka kedua darah ini disebut dengan
darah fasad jika memang keluarnya darah tersebut tidak bersambung
dengan darah haid sebelumnya, tetapi apabila keluarnya darah
tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya maka disebut
dengan darah haid, bukan darah fasad, atas dasar pendapat ashoh
yang menyebutkan bahwa perempuan hamil juga terkadang
mengalami haid.
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b. Masalah Terkait Nifas

ﻓﻠﻮ ﱂ ﺗﺮ اﻟﺪم إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ اﻟﻮﻻدة ﻓﻼ ﻧﻔﺎس ﳍﺎ ﻓﺈن رأﺗﻪ ﻗﺒﻞ
ذﻟﻚ وﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻدة ﺑﺄن ﺗﺄﺧﺮ ﺧﺮوﺟﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺎﺑﺘﺪاؤﻩ ﻣﻦ رؤﻳﺔ اﻟﺪم وزﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎء ﻣﻨﻪ ﻻ
ﻧﻔﺎس ﻓﻴﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﳏﺴﻮب ﻣﻦ اﻟﺴﺘﲔ ﻓﻴﺠﺐ ﻗﻀﺎء اﻟﺼﻼة اﻟﱵ ﻓﺎﺗﺖ ﻓﻴﻪ
Apabila perempuan yang telah melahirkan tidak mengetahui
keluarnya darah kecuali setelah terlewatnya 15 hari dari masa
kelahiran maka ia tidak mengalami nifas. Apabila ia mengetahui
keluarnya darah sebelum terlewatnya 15 hari dan setelah melahirkan,
misalnya; keluarnya darah agak terlambat dari waktu melahirkan,
maka permulaan masa nifasnya dimulai dari melihat darah. Masamasa berhentinya darah tidak termasuk masa nifas tetapi masa-masa
tersebut masuk dalam hitungan 60 hari. Oleh karena, itu ia wajib
mengqodho sholat yang ditinggalkan pada masa-masa berhentinya
darah tersebut.
5.

Melahirkan

)و( ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ )اﻟﻮﻻدة( أي وﻟﻮ ﻷﺣﺪ اﻟﺘﻮأﻣﲔ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﺑﻮﻻدة أﺣﺪﳘﺎ وﻳﺼﺢ ﻗﺒﻞ
 وﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻدة إﻟﻘﺎء اﻟﻌﻠﻘﺔ واﳌﻀﻐﺔ ﻓﻼ ﺑﺪ،ًوﻻدة اﻵﺧﺮ ﰒ إذا وﻟﺪﺗﻪ وﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ أﻳﻀﺎ
ﻣﻦ إﺧﺒﺎر اﻟﻘﻮاﺑﻞ ﺑﺄن ﻛﻼًّ ﻣﻨﻬﻤﺎ أﺻﻞ آدﻣﻲ وﻳﻜﻔﻲ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ
[Dan] perkara kelima yang mewajibkan mandi [adalah
melahirkan,] meskipun baru melahirkan salah satu anak dari dua
anak kembar. Oleh karena itu, diwajibkan mandi karena melahirkan
salah satu dari keduanya dan hukum mandinya sah sebelum
melahirkan satu anak yang lain. Kemudian ketika perempuan
melahirkan anak yang satunya lagi maka ia wajib mandi lagi. Sama
seperti kewajiban mandi karena melahirkan anak adalah karena
mengeluarkan darah kempal atau daging kempal dengan syarat
adanya informasi dari ahli bidan kalau darah kempal atau daging
kempal itu merupakan asal terbentuknya manusia (anak).
Dicukupkan informasi tersebut berasal dari satu ahli bidan saja.
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ﻓﻴﺠﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ اﳉﺎف وإن ﱂ ﻳﻨﺘﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء وﳚﻮز ﻟﺰوﺟﻬﺎ وﻃﺆﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺴﻞ
 أﻣﺎ اﳌﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﻞ ﻓﻼ ﳚﻮز وﻃﺆﻫﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﱴ،ﻷن اﻟﻮﻻدة ﺟﻨﺎﺑﺔ وﻫﻲ ﻻ ﲤﻨﻊ اﻟﻮطء
ﺗﻐﺘﺴﻞ
Diwajibkan mandi atas perempuan yang melahirkan anak
dalam kondisi kering, meskipun keluarnya anak tersebut tidak
membatalkan wudhu.37 Diperbolehkan bagi suami menjimak istrinya
yang telah melahirkan anak dalam kondisi kering sebelum istrinya
mandi karena melahirkan tersebut adalah jinabat. Sedangkan jinabat
tidak melarang untuk dijimak. Adapun perempuan yang melahirkan
anak yang keluar dalam kondisi basah maka tidak diperbolehkan
bagi suami untuk menjimaknya sebelum ia mandi.

وﻳﺒﻄﻞ ﺻﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﻟﺪ اﳉﺎف ﺳﻮاء ﻛﺎن ﳍﺎ ﻧﻔﺎس أو ﻻ ﻷن ذات اﻟﻮﻻدة ﻣﺒﻄﻠﺔ ﻟﻪ وإن
ﱂ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻧﻔﺎس ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ أﻟﻘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻟﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء وﻻ ﳚﺐ
اﻟﻐﺴﻞ وﻛﺬا ﻟﻮ ﺧﺮج ﺑﻌﻀﻪ ﰒ رﺟﻊ
Puasa dapat batal karena melahirkan anak yang keluar dalam
kondisi kering, baik mengalami nifas atau tidak, karena hakikat
melahirkan itu sendiri adalah perkara yang membatalkan puasa
meskipun tidak ditemukan nifas yang dialami.
Berbeda apabila perempuan melahirkan sebagian tubuh anak
yang kering, maka wudhunya batal dan ia tidak wajib mandi. Begitu
juga apabila ia melahirkan sebagian tubuh anak yang kering,
kemudian anak tersebut masuk lagi, maka wudhunya batal dan ia
tidak wajib mandi.

37

karena keluarnya anak tersebut mewajibkan mandi yang lebih
umum daripada wudhu.
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6.

Mati

)و( ﺳﺎدﺳﻬﺎ )اﳌﻮت( ﳌﺴﻠﻢ ﻏﲑ ﺷﻬﻴﺪ أﻣﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻼ ﳚﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﺑﻞ ﳚﻮز وأﻣﺎ اﻟﺸﻬﻴﺪ
ﻓﻼ ﳚﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﺑﻞ ﳛﺮم ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻓﻴﻬﻢ ﻻ ﺗﻐﺴﻠﻮﻫﻢ ﻓﺈن ﻛﻞ ﺟﺮح
ﻳﻔﻮح ﻣﺴﻜﺎً ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﺪﺧﻞ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ اﳌﻮت اﻟﺴﻘﻂ اﻟﻨﺎزل ﺑﻼ ﺣﻴﺎة ﺑﻌﺪ ﲤﺎم أﺷﻬﺮﻩ وﱂ
ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ أﻣﺎرا ﺎ
[Dan] perkara keenam yang mewajibkan mandi adalah
[mati] bagi orang muslim yang bukan mati syahid.
Adapun orang kafir yang mati maka tidak wajib dimandikan,
tetapi hukumnya boleh dimandikan.
Adapun orang muslim yang mati syahid maka tidak wajib
dimandikan, bahkan haram dimandikan karena sabda Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama yang menjelaskan tentang orangorang yang mati syahid, “Janganlah kalian memandikan mereka
[yang mati syahid] karena setiap luka [dari mereka] akan semerbak
bau misik di Hari Kiamat!”
Termasuk dalam sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama di atas adalah bayi yang gugur, yang tidak mengalami
kehidupan, yang dilahirkan setelah waktunya (setelah berusia 4
bulan), yang tidak ada tanda-tanda kehidupan darinya, (maka tidak
wajib dimandikan, tetapi boleh dimandikan).

ًواﳌﻮت ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﻐﺴﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻴﺎء ﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺖ ﻓﺎﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﻐﺴﻞ إﻣﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺎ
ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻞ أو ﺑﻐﲑﻩ ﳌﺎ روي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ أن رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻗﺎل ﰲ اﶈﺮم اﻟﺬي وﻗﺼﺘﻪ ﻧﺎﻗﺘﻪ اﻏﺴﻠﻮﻩ ﲟﺎء وﺳﺪر رواﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎن وﻇﺎﻫﺮﻩ،وﺳﻠّﻢ
اﻟﻮﺟﻮب واﻟﻮﻗﺺ ﻛﺴﺮ اﻟﻌﻨﻖ
Mati merupakan perkara yang mewajibkan mandi yang mana
kewajiban tersebut dibebankan atas orang-orang yang hidup, bukan
mayitnya. Oleh karena itu, perkara-perkara yang mewajibkan mandi,
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adakalanya dibebankan atas pelaku yang mandi atau yang lainnya,
karena adanya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas
radhiyallahu ‘anhuma, bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama bersabda dalam masalah orang yang ihram yang mati karena
terinjak untanya, “Mandikanlah ia dengan air dan air campuran daun
bidara.” Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Dzohirnya
hadis menunjukkan bahwa perintah memandikan tersebut adalah
wajib.
B. Fardhu-fardhu Mandi

()ﻓﺼﻞ( ﰲ اﻟﻐﺴﻞ )ﻓﺮوض اﻟﻐﺴﻞ( أي أرﻛﺎﻧﻪ واﺟﺒﺎً ﻛﺎن اﻟﻐﺴﻞ أو ﻣﻨﺪوﺑﺎً )اﺛﻨﺎن
اﻷول )اﻟﻨﻴﺔ( ﻛﺄن ﻳﻨﻮي اﳉﻨﺐ رﻓﻊ اﳉﻨﺎﺑﺔ واﳊﺎﺋﺾ واﻟﻨﻔﺴﺎء رﻓﻊ اﳊﻴﺾ أو اﻟﻨﻔﺎس أو
ﻳﻨﻮي ﻛﻞ أداء اﻟﻐﺴﻞ أو ﻓﺮﺿﻪ أو واﺟﺒﻪ أو اﻟﻐﺴﻞ اﻟﻮاﺟﺐ أو اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﺼﻼة أو رﻓﻊ
 أو اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﻮاﺟﺒﺔ أو ﻟﻠﺼﻼة ﻻ اﻟﻐﺴﻞ،اﳊﺪث ﻓﻘﻂ أو اﻟﻄﻬﺎرة ﻋﻨﻪ أو ﻟﻪ أو ﻷﺟﻠﻪ
 إذ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻋﺎدة أو ﻧﻮت اﳊﺎﺋﺾ أو اﻟﻨﻔﺴﺎء ﺣﻞ اﻟﻮطء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ،وﻻ اﻟﻄﻬﺎرة ﻓﻘﻂ
ﺗﻮﻗﻔﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺴﻞ وإن ﻛﺎن ﺣﺮاﻣﺎً ﻛﺎﻟﺰﱏ ﻷن ﻟﻪ ﺟﻬﺘﲔ وإن ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ وﻻ
،ًاﻟﻮاﻃﻰء ﻣﺴﻠﻤﺎ
[Fasal] ini menjelaskan tentang mandi.
[Fardhu-fardhu mandi,] maksudnya rukun-rukun mandi,
baik mandi wajib atau mandi sunah, ada [2 (dua)].
A. Niat

Rukun mandi yang pertama adalah [niat,] misalnya orang
junub berniat menghilangkan jinabat, orang yang haid atau nifas
berniat menghilangkan haid atau nifas, atau masing-masing dari
mereka bertiga berniat melakukan mandi, atau berniat melakukan
fardhu mandi, atau berniat melakukan kewajiban mandi, atau berniat
mandi wajib, atau berniat mandi karena sholat, atau berniat
menghilangkan hadas, atau berniat bersuci dari hadas, atau berniat
bersuci karena hadas, atau berniat bersuci wajib, atau berniat
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bersuci karena sholat. Tidak cukup kalau hanya berniat mandi saja
atau berniat bersuci saja karena mandi saja atau bersuci saja
terkadang adalah kebiasaan (bukan ibadah).
Perempuan haid atau nifas boleh berniat mandi agar
dihalalkan berjimak dari segi bahwa kehalalannya tersebut hanya
tergantung pada mandi, meskipun jimaknya itu haram, seperti zina,
karena kata jimak mengandung dua maksud, yaitu jimak halal atau
haram, meskipun ia bukanlah perempuan muslim dan meskipun yang
laki-laki juga bukan laki-laki muslim.

ﻗﺎل اﳊﺼﲏ وﻟﻮ ﻧﻮى اﳉﻨﺐ اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺴﻞ ﻛﺎﻟﺼﻼة واﻟﻄﻮاف وﻗﺮاءة
ً وإن ﻧﻮى ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﻛﻐﺴﻞ اﳉﻤﻌﺔ وﳓﻮﻩ ﱂ ﳚﺰﺋﻪ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﻨﻮ أﻣﺮا،اﻟﻘﺮآن أﺟﺰأﻩ
 وﻟﻮ ﻧﻮى اﻟﻐﺴﻞ ﻟﻠﻔﺮوض أو ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﻐﺴﻞ أﺟﺰأﻩ ﻗﻄﻌﺎً ﻗﺎﻟﻪ ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ اﻧﺘﻬﻰ،ًواﺟﺒﺎ
Al-Hisni berkata, “Apabila orang junub mandi dengan niatan
agar diperbolehkan melakukan sesuatu yang harus mandi terlebih
dahulu, seperti; sholat, thowaf, membaca al-Quran, maka niatnya
sudah mencukupi. Apabila ia berniat agar melakukan sesuatu yang
disunahkan mandi terlebih dahulu, seperti; mandi Jumat dan lainnya
maka belum mencukupi karena ia tidak meniatkan perkara yang
wajib. Apabila ia berniat mandi karena melakukan fardhu-fardhu
atau berniat kefardhuan mandi maka sudah pasti mencukupi.
Demikian ini disebutkan dalam kitab ar-Roudhoh.”

وﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻴﺔ ﻣﻘﱰﻧﺔ ﺑﺄول ﻣﻐﺴﻮل ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻦ أﺳﻔﻞ اﻟﺒﺪن أو أﻋﻼﻩ أو
 ﻓﻠﻮ ﻧﻮى ﺑﻌﺪ ﻏﺴﻞ ﺟﺰء ﻣﻨﻪ وﺟﺒﺖ إﻋﺎدﺗﻪ،وﺳﻄﻪ ﻷن ﺑﺪن اﳉﻨﺐ ﻛﻠﻪ ﻛﻌﻀﻮ واﺣﺪ
 ﻓﻮﺟﻮب ﻗﺮ ﺎ ﺑﺄوﻟﻪ إﳕﺎ ﻫﻮ ﻟﻼﻋﺘﺪاد ﺑﻪ ﻻ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻴﺔ ﻷ ﺎ،ﻟﻌﺪم اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻴﺔ
ﻗﺪ ﺻﺤﺖ وﻟﻮ ﱂ ﻳﻘﺮ ﺎ ﺑﺄوﻟﻪ
Niat mandi wajib bersamaan dengan awal bagian yang
dibasuh, baik yang dibasuh itu adalah bagian bawah tubuh atau
bagian atasnya, atau bagian tengahnya, karena seluruh tubuh orang
junub adalah seperti satu anggota utuh. Apabila ia melakukan niat
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setelah membasuh bagian tertentu maka wajib baginya mengulangi
membasuh bagian tertentu tersebut karena tidak dianggap sah sebab
dibasuh sebelum niat. Dengan demikian, kewajiban menyertakan niat
dengan awal bagian yang dibasuh adalah agar bagian tersebut
dianggap sah bukan agar niatnya sah karena niat tetap sudah sah
meskipun tidak dibersamakan dengan awal bagian yang dibasuh.
B. Meratakan Air ke Seluruh Tubuh

)و( اﻟﺜﺎﱐ )ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺒﺪن( أي ﻇﺎﻫﺮﻩ )ﺑﺎﳌﺎء( وﻣﻨﻪ اﻷﻧﻒ واﻷﳕﻠﺔ اﳌﺘﺨﺬان ﻣﻦ ﳓﻮ ذﻫﺐ
ﻓﻴﺠﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﺑﺪﻻً ﻋﻤﺎ ﲢﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﺻﺎر ﻣﻦ اﻟﻈﺎﻫﺮ واﻟﻈﻔﺮ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺸﺮة ﻫﻨﺎ
 وﻻ ﳚﺐ ﻏﺴﻞ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻨﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﻌﲔ أو اﻷﻧﻒ وإﳕﺎ وﺟﺐ،ﲞﻼﻓﻪ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻨﺎﻗﺾ
،ﻏﺴﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻟﻐﻠﻈﻬﺎ
[Dan] rukun mandi yang kedua adalah [meratai tubuh]
pada bagian luar atau dzohirnya [dengan air.]
Termasuk bagian dzohir tubuh adalah hidung dan ujung jarijari yang keduanya terbuat dari misal, logam emas. Oleh karena itu,
hidung dan ujung jari-jari tersebut wajib dibasuh atau dikenai air
sebagai ganti dari bagian yang ada di bawah mereka karena jelas
mereka termasuk bagian dzohir.
Dalam bab mandi, kuku disebut dengan kulit (sehingga wajib
dikenai air.) Berbeda apabila dalam bab perkara-perkara yang
membatalkan wudhu, maka kuku tidak disebut dengan kulit
(sehingga apabila saling bersentuhan kuku antara laki-laki dan
perempuan maka wudhu tidak batal.)
Tidak diwajibkan membasuh rambut yang tumbuh di bagian
mata atau hidung. Adapun apabila rambut-rambut tersebut terkena
najis maka wajib dibasuh karena beratnya masalah najis.

وﳚﺐ إﻳﺼﺎل اﳌﺎء إﱃ ﻣﺎ ﲢﺖ اﻟﻐﺮﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﻜﻤﺎً وإن ﱂ ﻳﻈﻬﺮ ﺣﺴﺎً ﻷ ﺎ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ اﻹزاﻟﺔ وﻣﻦ ﰒ ﻟﻮ أزاﳍﺎ ﺷﺨﺺ ﻓﻼ ﺿﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ
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Wajib membasuhkan air pada bagian di bawah kulup karena
bagian tersebut dihukumi sebagai bagian dzohir meskipun tidak
nampak secara nyata karena kulup berhak untuk dihilangkan. Oleh
karena berhak dihilangkan, apabila ada orang menghilangkan kulup
orang lain maka ia tidak berkewajiban dhoman.

وﻟﻮ ﱂ ﳝﻜﻦ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﻬﺎ إﻻ ﺑﺈزاﻟﺘﻬﺎ وﺟﺒﺖ ﻓﺈن ﺗﻌﺬرت ﺻﻠﻰ ﻛﻔﺎﻗﺪ اﻟﻄﻬﻮرﻳﻦ وﻫﺬا
ﰲ اﳊﻲ وأﻣﺎ اﳌﻴﺖ ﻓﺤﻴﺚ ﱂ ﳝﻜﻦ ﻏﺴﻞ ﻣﺎ ﲢﺘﻬﺎ ﻻ ﺗﺰال ﻷن ذﻟﻚ ﻳﻌﺪ ازدراء ﺑﻪ
وﻳﺪﻓﻦ ﺑﻼ ﺻﻼة ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﻣﻠﻲ وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻳﻴﻤﻢ ﻋﻤﺎ ﲢﺘﻬﺎ وﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻟﻠﻀﺮورة ﻗﺎل اﻟﺒﻴﺠﻮري وﻻ ﺑﺄس ﺑﺘﻘﻠﻴﺪﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺳﱰاً ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺖ
Apabila tidak memungkinkan membasuh bagian yang berada
di bawah kulup orang yang hidup kecuali kulup tersebut harus
dihilangkan terlebih dahulu, maka jika kulup itu sulit dihilangkan
(udzur) maka ia melakukan sholat seperti faqid tuhuroini (orang
yang tidak mendapati dua alat toharoh, yaitu air dan debu).
Apabila tidak memungkinkan membasuh bagian yang berada
di bawah kulup mayit kecuali kulup tersebut harus dihilangkan
terlebih dahulu maka kulup itu tidak perlu dihilangkan karena jika
dihilangkan maka terhitung sebagai bentuk penghinaan terhadap
mayit. Konsekuensinya adalah bahwa menurut pendapat mu’tamad
dari Romli, mayit tersebut tidak perlu disholati. Ibnu Hajar
mengatakan bahwa bagian yang berada di bawah kulup mayit
ditayamumi, kemudian ia disholati karena dhorurot. Baijuri
mengatakan bahwa dalam masalah ini, diperbolehkan bertaqlid pada
pendapat Ibnu Hajar demi menjaga kemuliaan mayit itu.

وﳚﺐ إﻳﺼﺎل اﳌﺎء إﱃ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﺸﻌﺮ وﻟﻮ ﻛﺜﻴﻔﺎً ﻟﻜﻦ ﻳﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﺒﺎﻃﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺼﻞ
اﳌﺎء إﻟﻴﻬﺎ إذا ﺗﻌﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﻠﻴﻼً أو ﻛﺜﲑاً ﻓﺈن ﺗﻌﻘﺪ ﺑﻔﻌﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻋﻔﻲ
ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻋﺮﻓﺎً وﻳﻌﻔﻰ ﻋﻦ ﳏﻞ ﻃﺒﻮع ﻋﺴﺮ زواﻟﻪ أو ﺣﺼﻠﺖ ﻟﻪ ﻣﺜﻠﺔ أي ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ ﻣﺎ
 وﻻ ﳛﺘﺎج ﻟﻠﺘﻴﻤﻢ ﻋﻦ ﳏﻠﻪ وﳚﺐ ﻧﻘﺾ اﻟﻀﻔﺎﺋﺮ إن ﱂ ﻳﺼﻞ اﳌﺎء إﱃ،ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ
ﺑﺎﻃﻨﻬﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻨﻘﺾ
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Wajib membasuhkan air pada bagian dalam (batin) rambut
sekalipun tebal, tetapi dihukumi ma’fu pada bagian dalam rambut
yang menggelung sendiri, baik sedikit atau banyak, jika tidak terkena
air. Namun, apabila rambut tersebut sengaja digelung, kemudian
bagian dalamnya tidak terkena air, maka dihukumi ma’fu jika
memang sedikit dan tidak ma’fu jika memang banyak menurut ‘urf.
Bagian-bagian rambut yang ditempati liso (semacam telur kutu) yang
sulit dihilangkan atau bagian-bagian rambut yang tertutup oleh
kotoran-kotoran rambut yang sulit dihilangkan dihukumi ma’fu dan
bagian-bagian rambut tersebut tidak perlu ditayamumi.
Adapun rambut yang digelung atau dikucir, maka jika air
tidak bisa sampai pada bagian dalamnya kecuali hanya dengan
melepas gelungan maka wajib melepaskannya.
C. Kesunahan–kesunahan Mandi

ً)ﺗﺘﻤﺔ( وﺳﻨﻨﻪ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ وﻏﺴﻞ اﻷذى ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻃﺎﻫﺮاً ﻛﻤﲏ وﳐﺎط أو ﳒﺴﺎ
ﻛﻮدي وﻣﺬي وذﻟﻚ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻏﲑ ﻣﻐﻠﻈﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﺣﻜﻤﻴﺔ أو ﻋﻴﻨﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﺰول
 أﻣﺎ اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰول ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺈزاﻟﺘﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﺷﺮط ﻓﻼ ﻳﺼﺢ ﻣﻊ،ﺑﻐﺴﻠﺔ واﺣﺪة
ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﳊﻴﻠﻮﻟﺘﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻌﻀﻮ واﳌﺎء وأﻣﺎ اﳌﻐﻠﻈﺔ ﻓﻐﺴﻠﻬﺎ ﺑﻐﲑ ﺗﱰﻳﺐ أو ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻔﺎء
اﻟﺴﺒﻊ ﻻ ﻳﺮﻓﻊ اﳊﺪث واﻟﻮﺿﻮء واﻟﺘﺜﻠﻴﺚ واﻟﺘﺨﻠﻴﻞ ﻟﻠﺸﻌﺮ واﻷﺻﺎﺑﻊ ﺑﺎﳌﺎء ﻗﺒﻞ إﻓﺎﺿﺘﻪ
واﻟﺒﺪاءة ﺑﺎﻟﺸﻖ اﻷﳝﻦ وﺑﺄﻋﻠﻰ ﺑﺪﻧﻪ واﻟﺪﻟﻚ وﺗﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ وﻛﻮﻧﻪ ﲟﺤﻞ ﻻ ﻳﻨﺎﻟﻪ رﺷﺎش
واﻟﺴﱰ ﰲ اﳋﻠﻮة وﺟﻌﻞ اﻹﻧﺎء اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ واﻟﻀﻴﻖ ﻋﻦ ﻳﺴﺎرﻩ وﺗﺮك اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ إﻻ
ﻟﻌﺬر واﻟﺸﻬﺎدﺗﺎن آﺧﺮﻩ واﳌﻀﻤﻀﺔ واﻻﺳﺘﻨﺸﺎق وﳘﺎ ﺳﻨﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﻠﺘﺎن ﻏﲑ اﻟﻠﺘﲔ ﰲ
وﺿﻮﺋﻪ وواﺟﺒﺘﺎن ﻋﻨﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻛﻮن ﻣﺎء اﻟﻐﺴﻞ ﺻﺎﻋﺎً إن ﻛﻔﺎﻩ وﺗﻌﻬﺪ اﻟﺼﻤﺎﺧﲔ
وﻏﻀﻮن اﳉﻠﺪ
[Tatimmah]
Sunah-sunah mandi ada 17 (tujuh belas), yaitu;
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1) Membaca Basmalah atau menyebut Nama Allah.
2) Membasuh kotoran terlebih dahulu, baik kotoran tersebut
suci, seperti; sperma dan ingus, atau najis, seperti; wadi,
madzi. Membasuh kotoran najis yang dianggap sebagai
kesunahan mandi adalah ketika najis tersebut bukan najis
mugholadzoh, hukmiah, atau ainiah yang dapat hilang
dengan sekali basuhan. Adapun najis ainiah yang tidak dapat
hilang dengan sekali basuhan, maka menghilangkannya
sebelum mandi merupakan syarat (bukan kesunahan)
sehingga mandi menjadi tidak sah jika najis ainiah masih
ada, karena dapat menghalang-halangi antara anggota tubuh
yang dikenainya dan air. Terkait najis mugholadzoh yang
mengenai anggota tubuh, maka membasuhkan air pada
tempat yang dikenainya saat mandi belum dapat
menghilangkan hadas jika membasuhnya tanpa disertai tatrib
(menyampurkan debu di basuhan tertentu) atau sudah
disertai tatrib tetapi belum selesai dari 7 (tujuh) kali
basuhan.
3) Berwudhu sebelum mandi.
4) Mentaslis (membasuhkan air sebanyak tiga kali-tiga kali).
5) Menyela-nyelai rambut dengan air dan menyela-nyelai jarijari dengan air sebelum menuangkan air untuk mandi.
6) Mengawali basuhan pada separuh tubuh yang kanan.
7) Mengawali basuhan pada bagian atas tubuh.
8) Menggosok-gosok tubuh (Jawa: ngosoki).
9) Menghadap kiblat.
10) Mandi di tempat yang sekiranya orang yang mandi tidak
terkena percikan air basuhan.
11) Menggunakan penutup di tempat yang sepi.
12) Menjadikan wadah air yang luas di sebelah kanan dan wadah
air yang sempit di sebelah kiri.
13) Tidak melakukan istianah (meminta tolong orang lain untuk
membasuhkan, misalnya) kecuali karena udzur.
14) Membaca dua syahadat setelah mandi.
15) Berkumur dan Istinsyaq (menghirup air ke dalam hidung).
Mengenai berkumur dan istinsyaq, mereka adalah kesunahan
mandi sendiri, bukan kesunahan wudhu sebelum mandi.
Menurut Abu Hanifah, mereka hukumnya wajib.
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16) Air yang digunakan mandi sebanyak 1 shok jika memang
mencukupi.
17) Memberikan perhatian lebih pada bagian lipatan-lipatan
kedua telinga dan lipatan-lipatan tubuh (spt; leher, ketiak,
dan lain-lain).
D. Kemakruhan-kemakruhan Mandi dan Wudhu

)ﺗﺬﻧﻴﺐ( وﻣﻜﺮوﻫﺎت اﻟﻐﺴﻞ واﻟﻮﺿﻮء أرﺑﻌﺔ اﻹﺳﺮاف ﰲ اﳌﺎء وﻫﻮ أﺧﺬ اﳌﺎء زﻳﺎدة ﻋﻤﺎ
 واﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼث إذا ﻛﺎﻧﺖ،ﻳﻜﻔﻲ اﻟﻌﻀﻮ وإن ﱂ ﻳﺰد ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻼث وﻟﻮ ﺑﺸﻂ ﺮ
ﻣﺘﻴﻘﻨﺔ وﻛﺎن اﳌﺎء ﳑﻠﻮﻛﺎً ﻟﻪ أو ﻣﺒﺎﺣﺎً ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً ﺣﺮم وﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﰲ اﻟﻮﺿﻮء ﻏﺴﻞ
اﻟﺮأس وإن ﻛﺎن اﻷﺻﻞ ﻣﺴﺤﻪ ﻷﻧﻪ اﻟﻜﺜﲑ ﰲ أﻓﻌﺎل اﻟﻮﺿﻮء إذ ﲢﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
ً وﻟﻮ ﻛﺜﲑا،واﻟﻨﻘﺺ ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻً إﻻ ﳊﺎﺟﺔ ﻛﱪد وﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﻟﻠﺠﻨﺐ ﰲ ﻣﺎء راﻛﺪ
ﺑﻼ ﻋﺬر ﺑﺄن ﻳﺘﻮﺿﺄ أو ﻳﻐﺘﺴﻞ وﻫﻮ واﻗﻒ ﻓﻴﻪ إذا ﻛﺎن ﰲ ﻏﲑ اﳌﺴﺠﺪ وإﻻ ﺣﺮم ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ اﳌﻜﺚ ﻓﻴﻪ
Kemakruhan-kemakruhan mandi dan wudhu ada 4 (empat);
Menggunakan air secara berlebihan, yaitu mengambil air
melebihi air yang mencukupi membasuh anggota tubuh
tertentu meskipun tidak melebihi tiga kali basuhan sekalipun
di tepi sungai.
2. Melakukan lebih dari tiga kali-tiga kali jika hitungan tiga
kali tersebut telah diyakini dan status air sendiri adalah milik
orang yang mandi, atau bukan miliknya tetapi dimubahkan
menggunakannya. Apabila air mandi adalah mauquf (harta
wakaf) maka melakukan lebih dari tiga kali hukumnya
haram.
1.

Tidak dimakruhkan membasuh kepala saat berwudhu
meskipun perintah asalnya hanya mengusap sebagian kepala.
Hal ini dikarenakan sebagian besar perbuatan-perbuatan
dalam berwudhu dilakukan dengan cara membasuh sebab
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dengan membasuh itu dapat menghasilkan nadzofah atau
bersih.
3. Kurang dari tiga kali-tiga kali meskipun hitungan tiga kali
tersebut tidak diyakini, kecuali ada hajat, semisal dingin.
4. Melakukan mandi atau wudhu di dalam air yang diam
sekalipun air itu banyak bagi orang junub ketika tidak ada
udzur, sekiranya ia berdiri dengan menyelam di dalam kolam
air sambil berwudhu atau mandi, dengan catatan jika kolam
air tersebut tidak berada di masjid, jika berada di masjid
maka dihukumi haram dari segi keharaman muktsu (berdiam
diri) di dalam masjid bagi orang junub.
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BAGIAN
SYARAT-SYARAT TOHAROH

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺷﺮوط اﻟﻄﻬﺎرة )ﺷﺮوط اﻟﻮﺿﻮء( وﻛﺬا اﻟﻐﺴﻞ )ﻋﺸﺮة( اﻷول )اﻹﺳﻼم( ﻓﻼ
ﻳﺼﺢ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﻷﻧﻪ ﻋﺒﺎدة ﺑﺪﻧﻴﺔ ﺑﻐﲑ ﺿﺮورة وﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﻣﻦ أﻫﻠﻬﺎ )و( اﻟﺜﺎﱐ )اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ(
ﻓﻼ ﻳﺼﺢ وﺿﻮء ﻏﲑ اﳌﻤﻴﺰ ﻛﻄﻔﻞ وﳎﻨﻮن ﳌﺎ ذﻛﺮ )و( اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﻟﻨﻘﺎء( ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻨﻮن ﺑﺎﳌﺪ
وﻣﺎﺿﻴﻪ ﻧﻘﻲ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻘﺎف وﻣﻀﺎرﻋﻪ ﻳﻨﻘﻰ ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ أي اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ )ﻋﻦ اﳊﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس و(
اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻨﻘﺎء )ﻋﻤﺎ ﳝﻨﻊ وﺻﻮل اﳌﺎء إﱃ اﻟﺒﺸﺮة( ﻛﺪﻫﻦ ﺟﺎﻣﺪ وﴰﻊ وﻋﲔ ﺣﱪ وﺣﻨﺎء
ﲞﻼف أﺛﺮﳘﺎ وﺷﻮﻛﺔ ﻟﻮ أزﻳﻠﺖ ﱂ ﻳﻠﺘﺌﻢ ﳏﻠﻬﺎ ودم وﻏﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻻ ﻋﺮق ﻣﺘﺠﻤﺪ
ﻋﻠﻴﻪ ووﺳﺦ ﲢﺖ اﻷﻇﻔﺎر ورﻣﺾ ﰲ اﻟﻌﲔ وﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﻃﺒﻮع ﻋﺴﺮ زواﻟﻪ ﻓﻴﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ وﻛﺬا
ﻗﺸﺮة اﻟﺪﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوج ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ وإن ﺳﻬﻠﺖ إزاﻟﺘﻬﺎ ﺑﻞ أوﱃ ﻣﻦ اﻟﻌﺮق ﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ
اﻟﺒﺪن )و( اﳋﺎﻣﺲ )أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮ ﻣﺎ ﻳﻐﲑ اﳌﺎء( ﻛﺰﻋﻔﺮان وﺻﻨﺪل )و(
اﻟﺴﺎدس )اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻔﺮﺿﻴﺘﻪ( أي ﻳﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮء واﻟﻐﺴﻞ ﻓﺮﺿﺎً وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﺎب ﻋﻠﻰ
ﻓﻌﻠﻪ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻪ ﻷن اﳉﺎﻫﻞ ﺑﻔﺮﺿﻴﺘﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳉﺰم ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﳑﻦ
ﺟﻬﻞ ﻓﺮﺿﻴﺘﻪ )و( اﻟﺴﺎﺑﻊ )أن ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﻓﺮﺿﺎً ﻣﻦ ﻓﺮوﺿﻪ( أي ﻓﺮوض ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ )ﺳﻨﺔ(
ﺳﻮاء اﻋﺘﻘﺪ أن أﻓﻌﺎﻟﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﺮوض أو اﻋﺘﻘﺪ أن ﻓﻴﻪ ﻓﺮﺿﺎً وﺳﻨﺔ وإن ﱂ ﳝﻴﺰ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻦ
اﻵﺧﺮ وﻫﺬا ﰲ ﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﻲ أﻣﺎ اﻟﻌﺎﱂ وﻫﻮ ﻣﻦ اﺷﺘﻐﻞ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ زﻣﻨﺎً ﻓﻼ ﺑﺪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﲤﻴﻴﺰ
ﻓﺮاﺋﻀﻪ ﻣﻦ ﺳﻨﻨﻪ )و( اﻟﺜﺎﻣﻦ )اﳌﺎء اﻟﻄﻬﻮر( ﰲ ﻇﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺿﻰء واﳌﻐﺘﺴﻞ واﻋﺘﻘﺎدﻩ
وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻃﻬﻮراً ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻩ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﺷﺘﺒﻪ اﻟﻄﻬﻮر ﺑﺎﳌﺘﻨﺠﺲ ﻣﻦ إﻧﺎءﻳﻦ وﻗﻊ ﰲ أﺣﺪﳘﺎ
ﻻ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﳒﺎﺳﺔ ﻓﻈﻦ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﻬﺎرة إﻧﺎﺋﻪ ﻓﺘﻮﺿﺄ ﻓﻄﻬﺎرة ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﻼ
ﻳﺼﺢ اﻟﻮﺿﻮء واﻟﻐﺴﻞ ﲟﺴﺘﻌﻤﻞ وﻣﺘﻐﲑ ﺗﻐﲑاً ﻛﺜﲑاً )و( اﻟﺘﺎﺳﻊ )دﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ( أي ﰲ
ﻃﻬﺎرة داﺋﻢ اﳊﺪث ﻛﻤﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﻓﻠﻮ ﺗﻄﻬﺮ ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻪ ﱂ ﺗﺼﺢ ﻷ ﺎ ﻃﻬﺎرة ﺿﺮورة وﻻ
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ﺿﺮورة ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﺖ )و( اﻟﻌﺎﺷﺮ )اﳌﻮاﻻة( أي ﺑﲔ اﻷﻋﻀﺎء واﳌﻮاﻻة ﺑﲔ أﺟﺰاء اﻟﻮﺿﻮء
اﻟﻮاﺣﺪ )ﻟﺪاﺋﻢ اﳊﺪث( وﻫﺬا اﻟﻘﻴﺪ راﺟﻊ ﳍﺎﺗﲔ اﳌﺴﺄﻟﺘﲔ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻤﺖ
Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat toharoh.
Syarat-syarat wudhu dan mandi ada 10 (sepuluh), yaitu;
1. Islam; oleh karena itu, wudhu dan mandi tidak sah dari orang
kafir karena wudhu dan mandi adalah suatu ibadah badaniah
yang dilakukan tanpa dilatar belakangi oleh dhorurot
sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli ibadah.
2. Tamyiz; oleh karena itu, wudhu yang dilakukan oleh orang
yang belum tamyiz dihukumi tidak sah, seperti; bocah dan
majnun karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya.
3. Naqok/ bersih ( ;)اﻟﻨﻘﺎءlafadz ‘ ’اﻟﻨﻘﺎءdengan fathah pada huruf
/ن/ dan hamzah mamdudah. Bentuk fi’il madhi-nya adalah
‘ ’ﻧَﻘِﻰdengan kasroh pada huruf /ق/ dan bentuk fi’il mudhoriknya adalah ‘ ’ﻳﻨﻘَﻰdengan fathah pada huruf /ق/, maksudnya
bersih dari haid dan nifas.
4. Naqok atau bersih dari benda yang mencegah datangnya air
sampai pada kulit, seperti; minyak yang telah mengeras, atau
lilin, atau dzat tinta dan pacar, bukan bekasnya, atau duri
yang apabila dicabut maka bagian yang dikenainya itu tidak
merapat, atau darah, atau debu yang ada di anggota tubuh,
bukan keringat yang telah mengeras, atau kotoran di bawah
kuku, atau kotoran di mata.
Tidak termasuk benda yang mencegah datangnya air sampai
pada kulit adalah; lingso di rambut yang sulit dihilangkan,
maka hukumnya dima’fu, dan kulit bisul yang sudah
dikeluarkan isinya, meskipun sebenarnya mudah untuk
dihilangkan, bahkan kulit bisul ini lebih utama sebagai
perkara yang tidak mencegah datangnya air sampai ke kulit
daripada keringat yang telah mengeras, karena kulit tersebut
masih termasuk bagian dari tubuh.
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5. Tidak ada benda yang menempel di atas anggota tubuh yang
dapat merubah sifat-sifat air, seperti; zakfaron, cendana.
6. Mengetahui fardhiah (sifat kefardhuan) wudhu atau mandi,
maksudnya mengetahui bahwa masing-masing dari
keduanya adalah fardhu, yakni yang apabila dilakukan maka
diberi pahala dan yang apabila ditinggalkan maka disiksa,
karena orang yang tidak mengetahui fardhiah wudhu atau
mandi tidak mungkin memiliki kemantapan niat, oleh karena
inilah, niat tidak sah dari orang yang tidak mengetahi
fardhiah wudhu atau mandi.
7. Tidak meyakini satu fardhu dari fardhu-fardhu wudhu atau
mandi sebagai suatu kesunahan, baik seseorang meyakini
bahwa semua perbuatan-perbuatan wudhu atau mandi itu
fardhu atau ia meyakini bahwa di dalam wudhu atau mandi
ada yang fardhu dan yang sunah meskipun tidak bisa
membedakan manakah yang fardhu dan manakah yang
sunah. Ini adalah bagi orang ‘am.
Adapun orang yang alim, yakni orang yang selama waktu
tertentu telah fokus mempelajari Fiqih, maka wajib atasnya
kemampuan membedakan fardhu-fardhu wudhu atau mandi
dari sunah-sunahnya, artinya, ia harus mengetahui manakah
yang fardhu dan manakah yang sunah.
8. Air suci yang mensucikan menurut sangkaan mutawadhik
(orang yang berwudhu) dan mughtasil (orang yang mandi)
dan menurut keyakinannya, meskipun menurut orang lain air
tersebut tidak suci mensucikan, misalnya; ketika tidak
diketahui manakah air suci yang mensucikan dan manakah
air yang najis dari dua wadah, kemudian masing-masing
mutawadhik dan mughtasil menyangka kesucian wadah yang
berbeda, lalu mutawadhik bersuci dengan air wadah ini, dan
mughtasil bersuci dengan air wadah itu, maka masingmasing toharohnya dihukumi sah. Oleh karena syarat
toharoh adalah air suci mensucikan, maka tidak sah
melakukan toharoh, baik wudhu atau mandi, dengan air
mustakmal dan mutaghoyyir yang berubah banyak.
9. Masuknya waktu sholat dalam masalah toharohnya daim alhadas (orang yang selalu menetapi hadas), seperti;
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perempuan istihadhoh. Oleh karena ini, toharoh, baik wudhu
atau mandi, yang dilakukan oleh daim al-hadas sebelum
masuknya waktu sholat dihukumi tidak sah, karena status
toharohnya adalah dhorurot, sedangkan tidak ada unsur
dhorurot sebelum masuk waktunya sholat.
10. Muwalah di antara anggota-anggota dalam mandi dan
muwalah di antara rukun-rukun wudhu bagi daim al-hadas.
Batasan atau qoyid dengan pernyataan bagi daim al-hadas
dikembalikan pada dua masalah di atas, yakni masuknya waktu
sholat dan muwalah, seperti yang kamu ketahui.
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BAGIAN KEDUA BELAS
HADAS
A. Perkara-perkara Yang Membatalkan Wudhu

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن اﻻﺣﺪاث )ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﻮﺿﻮء أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء( أي أﺣﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء
Fasal ini menjelaskan tentang hadas-hadas.
[Perkara-perkara yang membatalkan wudhu ada 4
(empat).] Maksudnya, masing-masing dari 4 tersebut dapat
membatalkan wudhu, yaitu;
1. Keluarnya Sesuatu dari Qubul dan Dubur.

)اﻷول اﳋﺎرج ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو دﺑﺮ( ﻫﺬا ﺑﻴﺎن ﻟﻠﺴﺒﻴﻠﲔ أو ﻣﻦ أي ﺛﻘﺐ
ﻛﺎن إذا ﻛﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻨﺴﺪاً اﻧﺴﺪاداً ﺧﻠﻘﻴﺎً وﻛﺎن اﳋﺎرج ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺒﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﻠﻤﻨﺴﺪ
ﻛﺄن اﻧﺴﺪ اﻟﻘﺒﻞ ﻓﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮل أو اﻟﺪﺑﺮ ﻓﺨﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻏﺎﺋﻂ وﻛﺬا إذا ﻛﺎن ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺎﻟﺪم وأﻣﺎ إن ﻛﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻟﻠﻤﻨﻔﺘﺢ ﻓﻘﻂ ﻓﻼ ﻧﻘﺾ وأﻣﺎ إن ﻛﺎن أﺣﺪﳘﺎ
 ﻓﺈن ﻛﺎن ﰲ رﺟﻠﻪ أو،ﻣﻨﺴﺪاً اﻧﺴﺪاداً ﻋﺎرﺿﺎً ﻓﻼ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺜﻘﺒﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺪة
ﳓﻮﻫﺎ ﱂ ﻳﻨﻘﺾ اﳋﺎرج ﻣﻨﻬﺎ
Perkara pertama yang membatalkan wudhu adalah keluarnya
sesuatu (al-khorij) dari salah satu dua jalan, maksudnya dari qubul
atau dubur. Lafadz ‘ ’ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أو دﺑﺮadalah athof bayan bagi lafadz ‘’اﻟﺴﺒﻴﻠﲔ.
Atau perkara yang membatalkan wudhu adalah adanya
sesuatu yang keluar (al-khorij) dari lubang manapun (selain qubul
atau dubur) ketika salah satu dari qubul dan dubur tertutup karena
asli bawaan lahir, dengan rincian sebagai berikut;


al-khorij sama jenisnya dengan al-khorij yang biasa
dikeluarkan oleh qubul atau dubur yang tertutup, seperti ada
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orang memiliki qubul yang tertutup, kemudian ia
mengeluarkan air kencing dari lubang tertentu, atau seperti
ada orang memiliki dubur yang tertutup, kemudian ia
mengeluarkan tahi dari lubang tertentu.
Atau al-khorij tidak sama dengan sesuatu yang biasa keluar
dari qubul atau dubur (yang tertutup), seperti darah.
Adapun apabila al-khorij sama jenis dengan qubul atau
dubur yang terbuka maka wudhunya tidak batal, misalkan;
ada orang memiliki qubul yang tertutup dan dubur yang
terbuka, kemudian ia memiliki satu lubang lain dan
mengeluarkan tahi, sedangkan tahi biasanya keluar dari
dubur, maka wudhunya tidak batal, atau ada orang memiliki
qubul yang terbuka dan dubur yang tertutup, kemudian ia
mengeluarkan air kencing dari lubang lain, maka wudhunya
juga tidak batal, karena dalam dua contoh ini, al-khorij sama
jenis dengan al-khorij yang keluar dari qubul atau dubur
yang terbuka.

Apabila salah satu qubul atau dubur tertutup bukan bawaan
lahir, maka wudhu dapat batal sebab al-khorij yang keluar dari
lubang yang dekat dengan lambung. Apabila lubang tersebut berada
jauh dari lambung, seperti di kaki atau lainnya, seperti tangan,
kepala, paha, dan lain-lain, maka wudhu tidak batal dengan adanya
al-khorij darinya.

)رﻳﺢ( ﻫﺬا ﺑﺪل ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ اﳋﺎرج أي ﺳﻮاء ﺧﺮج ذﻟﻚ اﻟﺮﻳﺢ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻞ أو اﻟﺪﺑﺮ وﺳﺌﻞ أﺑﻮ
ﻫﺮﻳﺮة رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﳊﺪث ﻓﻘﺎل ﻓﺴﺎء أو ﺿﺮاط رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻗﺎل ﰲ اﳌﺼﺒﺎح
اﻟﻔﺴﺎء رﻳﺢ ﳜﺮج ﺑﻐﲑ ﺻﻮت ﻳﺴﻤﻊ وﻗﺎل اﻟﺼﺎوي ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﺮﻳﺢ اﳋﺎرج ﻣﻦ اﻟﺪﺑﺮ ﺑﻼ
ﺻﻮت ﺷﺪﻳﺪ ﲰﻲ ﻓﺴﻮة وإن ﻛﺎن ﺧﻔﻴﻔﺎً ﲰﻲ ﻓﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻐﲑ وإن ﻛﺎن ﺑﺼﻮت ﲰﻲ
ﺿﺮاﻃﺎً اﻩ
Sesuatu yang keluar atau al-khorij yang dapat membatalkan
wudhu adalah (angin) atau ‘’اﻟ ِﺮﻳْﺢ. Kata ‘ ’اﻟ ِﺮﻳْﺢadalah badal dari kata
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‘’اﳋَﺎرِج. Angin dapat membatalkan wudhu, baik keluar dari qubul atau
dubur.
Abu Hurairah rodhiyallahu ‘anhu ditanya tentang hadas.
Kemudian ia menjawab, “Hadas adalah ‘ ’ﻓَﺴَﺎءatau ‘ﺿﺮَاط
َ ’38. Hadis ini
diriwayatkan oleh Bukhori.
Disebutkan dalam kitab al-Misbah bahwa pengertian ‘’اﻟ َﻔﺴَﺎء
adalah angin yang keluar tanpa adanya suara yang terdengar. Syeh
Showi berkata, “Apabila angin yang keluar dari dubur tidak disertai
dengan suara keras maka disebut dengan ‘( ’ﻓَ ْﺴﻮَةbaca faswah).
Sedangkan apabila ia keluar disertai dengan suara pelan maka
disebut dengan ‘( ’ﻓُ َﺴﻴﱠﺔbaca; fusayyah). Dan apabila ia keluar disertai
dengan suara yang keras maka disebut dengan ‘ﺿﺮﱠاط
َ ’ (baca;
Dhorrot).”

)أو ﻏﲑﻩ( أي ﺳﻮاء ﻛﺎن اﳋﺎرج ﻋﻴﻨﺎً أو رﳛﺎً ﻃﺎﻫﺮاً أو ﳒﺴﺎً ﺟﺎﻓﺎً أو رﻃﺒﺎً ﻣﻌﺘﺎداً ﻛﺒﻮل
أو ﻧﺎدراً ﻛﺪم اﻧﻔﺼﻞ أوﻻ ﻛﺪودة أﺧﺮﺟﺖ رأﺳﻬﺎ وإن رﺟﻌﺖ وإذا أﻟﻘﺖ اﳌﺮأة ﺟﺰء وﻟﺪ
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء أﻣﺎ ﻟﻮ أﻟﻘﺖ وﻟﺪاً ﺗﺎﻣﺎً ﺑﻼ ﺑﻠﻞ ﻓﻼ ﻳﻨﺘﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء وإن وﺟﺐ
اﻟﻐﺴﻞ
Atau perkara yang membatalkan wudhu adalah al-khorij
yang selain angin (kentut), baik al-khorij tersebut berupa benda atau
angin, baik suci atau najis, baik kering atau basah, baik yang biasa
keluar seperti air kencing atau yang langka keluar seperti darah, baik
keluar kemudian putus (munfasil) atau keluar dan tidak terputus
semisal ulat yang mengeluarkan kepalanya dari dubur kemudian ia
masuk lagi ke dalamnya.
Ketika perempuan masih melahirkan sebagian tubuh anak
maka wudhunya menjadi batal. Adapun apabila ia melahirkan
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Masing-masing berarti angin yang keluar.
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seluruh tubuh anak tanpa disertai basah-basah (balal) maka
wudhunya tidak menjadi batal meskipun ia diwajibkan mandi.

)إﻻ اﳌﲏ( أي اﳌﻮﺟﺐ ﻟﻠﻐﺴﻞ ﻓﻼ ﻧﻘﺾ ﺑﻪ ﻛﺄن أﻣﲏ ﲟﺠﺮد ﻧﻈﺮﻩ وﻫﻮ اﻟﺘﺄﻣﻞ ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﻌﲔ
ﻷﻧﻪ أوﺟﺐ أﻋﻈﻢ اﻷﻣﺮﻳﻦ وﻫﻮ اﻟﻐﺴﻞ ﲞﺼﻮص ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻨﻴﺎً ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺐ أدو ﻤﺎ وﻫﻮ
ًاﻟﻮﺿﻮء ﺑﻌﻤﻮم ﻛﻮﻧﻪ ﺧﺎرﺟﺎ
Dikecualikan adalah sperma, maksudnya, keluarnya sperma
yang mewajibkan mandi, maka tidak membatalkan wudhu, misalnya;
seseorang mengeluarkan sperma gara-gara melihat, kemudian
dengan melihat tersebut, ia membayangkan sesuatu (mungkin yang
bersifat mesum), maka diwajibkan atasnya salah satu yang terbesar
dari dua hal, yaitu mandi atas dasar faktor khusus yang disebabkan
oleh sperma, maka tidak diwajibkan atasnya salah satu yang terendah
dari dua hal, yaitu wudhu atas dasar faktor umum yang disebabkan
oleh al-khorij.
2. Hilang Akal

)اﻟﺜﺎﱐ زوال اﻟﻌﻘﻞ( أي اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻟﻨﺎﺷﻰء ﻋﻨﻪ )ﺑﻨﻮم( أي ﰲ ﻏﲑ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم
وﻫﻮ رﻳﺢ ﻟﻄﻴﻔﺔ ﺗﺄﰐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﻣﺎغ ﻓﺘﻐﻄﻲ اﻟﻌﲔ وﺗﺼﻞ إﱃ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﺈن ﱂ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻪ
ﻛﺎن ﻧﻌﺎﺳﺎً واﺳﱰﺧﺎء أﻋﺼﺎب اﻟﺪﻣﺎغ ﺑﺴﺒﺐ اﻷﲞﺮة اﻟﺼﺎﻋﺪة ﻣﻦ اﳌﻌﺪة ودﻟﻴﻞ اﻟﻨﻘﺾ
ﺑﺎﻟﻨﻮم ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ اﻟﻌﻴﻨﺎن وﻛﺎء اﻟﺴﻪ ﻓﺈذا ﻧﺎﻣﺖ اﻟﻌﻴﻨﺎن اﺳﺘﻄﻠﻖ اﻟﻮﻛﺎء
ﻓﻤﻦ ﻧﺎم ﻓﻠﻴﺘﻮﺿﺄ رواﻩ أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
Maksudnya, perkara kedua yang membatalkan wudhu adalah
hilangnya sifat tamyiz yang muncul dari akal sebab tidur, tetapi
selain tidurnya para nabi ‘alaihim as-salam.
Pengertian tidur adalah angin lembut yang keluar dari arah
otak yang menyebabkan tertutupnya mata yang nantinya angin
lembut tersebut akan sampai pada hati. Apabila angin tersebut tidak
sampai pada hati maka disebut dengan kantuk. Mengendornya otak
disebabkan oleh naiknya uap-uap dari lambung.
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Dalil tentang batalnya wudhu sebab tidur adalah sabda
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, “Kedua mata adalah
pengikat kelalaian. Ketika kedua mata tidur maka pengikat tersebut
”terlepas sehingga barang siapa tidur maka wajib atasnya berwudhu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah.

)أو ﻏﲑﻩ( ﻛﺠﻨﻮن وﻫﻮ زوال اﻹدراك ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻊ ﺑﻘﺎء اﻟﻘﻮة واﳊﺮﻛﺔ ﰲ اﻷﻋﻀﺎء أو
ﺻﺮع وﻫﻮ داء ﻳﺸﺒﻪ اﳉﻨﻮن وﺻﺎﺣﺒﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻳﺴﻴﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﰲ اﻷرض أو ﺧﺒﻞ وﻫﻮ
ذﻫﺎب اﻟﻌﻘﻞ وﻓﺴﺎدﻩ ﻣﻦ اﳉﻨﻮن أوﻋﺘﻪ وﻫﻮ ﻧﻘﺺ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺟﻨﻮن أو ذﻫﺎﺑﻪ ﺣﻴﺎء
أو ﺧﻮﻓﺎً أو ﺳﻜﺮ وﻫﻮ ﻓﺴﺎد ﰲ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﻊ اﺿﻄﺮاب واﺧﺘﻼط ﻧﻄﻖ أو ﻣﺮض وﻫﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻊ ﺿﺎرة ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ أو إﻏﻤﺎء وﻫﻮ زوال اﻹدارك ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ ﻣﻊ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﻘﻮة
واﳊﺮﻛﺔ ﰲ اﻷﻋﻀﺎء وﻗﻴﻞ ﻫﻮ اﻣﺘﻼء ﺑﻄﻮن اﻟﺪﻣﺎغ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﻢ ﺑﺎرد ﻏﻠﻴﻆ وﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﺳﻬﻮ
ﻳﻠﺤﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻊ ﻓﺘﻮر اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻌﻠﺔ واﻹﻏﻤﺎء ﺟﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺼﻼة
واﻟﺴﻼم وﻻ ﻧﻘﺾ ﺑﺈﻏﻤﺎﺋﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻣﺮض ﻣﻦ ﻏﻠﺒﺔ اﻷوﺟﺎع ﻟﻠﺤﻮاس اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻓﻘﻂ دون
اﻟﻘﻠﺐ ﻷﻧﻪ إذا ﺣﻔﻈﺖ ﻗﻠﻮ ﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻮم اﻟﺬي ﻫﻮ أﺧﻒ ﻣﻦ اﻹﻏﻤﺎء ﻛﻤﺎ ورد ﰲ
ﺣﺪﻳﺚ ﺗﻨﺎم أﻋﻴﻨﻨﺎ وﻻ ﺗﻨﺎم ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻓﻤﻦ اﻹﻏﻤﺎء أوﱃ ﻟﺸﺪة ﻣﻨﺎﻓﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺮب ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ
وﺗﻌﺎﱃ وﻟﻴﺲ ﻛﺎﻹﻏﻤﺎء اﻟﺬي ﳛﺼﻞ ﻵﺣﺎد اﻟﻨﺎس وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻐﺸﻲ ﰲ ﺣﻘﻬﻢ وأﻣﺎ ﰲ ﺣﻘﻨﺎ
ﻓﻬﻮ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﻘﻮى اﶈﺮﻛﺔ واﻹرادة اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻟﻀﻌﻒ اﻟﻘﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻊ ﺷﺪﻳﺪ أو ﺑﺮد أو
ﺟﻮع ﻣﻔﺮط ﻓﻴﻨﻘﺾ أﻳﻀﺎً وﳑﺎ ﻳﻨﻘﺾ اﺳﺘﻐﺮاق اﻷوﻟﻴﺎء ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أو ﺑﺎﻟﺘﻔﻜﺮ
Wudhu bisa batal karena hilang sifat tamyiz yang disebabkan
oleh selain tidur, seperti; gila. Pengertian gila adalah hilangnya sifat
pengetahuan dari hati, tetapi masih memiliki kekuatan dan gerak
pada anggota tubuh.
Atau hilang sifat tamyiz sebab kelenger, yaitu suatu penyakit
yang menyerupai gila. Pada umumnya, orang yang kelenger jatuh
telungkup.
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Atau hilang sifat tamyiz sebab khobal, yaitu hilang akal yang
rusaknya akal tersebut berasal dari gila atau kedunguan. Sedangkan
pengertian kedunguan adalah kurang akal tanpa disertai gila atau
hilang akal karena malu atau takut.
Atau hilang sifat tamyiz sebab mabuk. Pengertian mabuk
adalah rusaknya akal disertai kondisi gentuyuran dan melantur.
Atau hilang sifat tamyiz sebab sakit, yaitu keadaan di luar
tabiat yang membahayakan secara nyata.
Atau hilang sifat tamyiz sebab ayan, yaitu hilangnya
pengetahuan dari hati disertai terputusnya kekuatan dan gerak dari
anggota tubuh. Ada yang mengatakan, ayan adalah kondisi dimana
isi otak terpenuhi oleh lendir dingin dan kental. Ada yang
mengatakan, ayan adalah kelalaian yang menimpa manusia disertai
mengendornya anggota tubuh karena suatu penyakit tertentu. Ayan
bisa saja dialami oleh para nabi ‘alaihim as-solatu wa as-salamu,
tetapi wudhu mereka tidak batal sebab ayan karena ayan sendiri
merupakan suatu penyakit yang menyerang alat-alat indera saja,
bukan hati, lagi pula ketika hati para nabi terjaga dari tidur dimana
tidur adalah lebih ringan pengaruhnya daripada ayan, seperti dalam
hadis, “Mata kami tidur tetapi hati kami tidak tidur,” maka sudah
lebih tentu mereka terjaga dari ayan sebab ayan lebih menyamarkan
hubungan kepada Allah. Ayan yang dialami oleh para nabi tidaklah
sama seperti ayan yang dialami oleh manusia biasa.
Sama seperti ayan adalah pingsan bagi para nabi, artinya
pingsan yang dialami oleh mereka tidaklah sama dengan pingsan
yang dialami oleh kita yang sebagai manusia biasa. Pingsan bagi kita
adalah suatu kondisi dimana hilangnya kekuatan untuk bergerak dan
kehendak untuk mengindra karena lemahnya hati sebab sakit parah,
dingin, atau lapar yang kebangetan. Pingsan dapat membatalkan
wudhu.
Termasuk yang dapat membatalkan wudhu adalah rasa
tenggelam sebab dzikir atau tafakkur yang dialami oleh para wali.
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)إﻻ ﻧﻮم ﻗﺎﻋﺪ ﳑﻜﻦ ﻣﻘﻌﺪﻩ ﻣﻦ اﻷرض( أي ﻣﻦ ﻣﻘﺮﻩ وﻫﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﲟﻤﻜﻦ أي وﻟﻮ
اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺣﱴ ﻟﻮ ﺗﻴﻘﻦ اﻟﻨﻮم وﺷﻚ ﻫﻞ ﻛﺎن ﻣﺘﻤﻜﻨﺎً أو ﻻ ﱂ ﻳﻨﺘﻘﺾ وﺿﻮءﻩ وﻟﻮ زاﻟﺖ
إﺣﺪى أﻟﻴﱵ ﻧﺎﺋﻢ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﻋﻦ ﻣﻘﺮﻩ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﺒﺎﻫﻪ ﻳﻘﻴﻨﺎً اﻧﺘﻘﺾ وﺿﻮءﻩ أو ﺑﻌﺪﻩ أو ﻣﻌﻪ
أوﺷﻚ ﰲ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻓﻼ ﻧﻘﺾ
Dikecualikan adalah tidurnya orang yang duduk dengan
menetapkan pantatnya di atas lantai. Lafadz ‘ ’ﻣﻦ اﻷرضberta’alluk
dengan lafadz ‘’ﳑﻜﻦ. Maksudnya, tidak membatalkan wudhu adalah
tidurnya orang yang memungkinkan menetapkan pantatnya di atas
lantai sehingga apabila seseorang yakin telah tidur, tetapi ia ragu
apakah ia menetapkan pantat atau tidak maka wudhunya tidak batal.
Apabila salah satu pantatnya lepas dari lantai, artinya tidak
lagi menetap, sebelum ia sadar secara yakin, maka wudhunya batal.
Berbeda apabila salah satu pantatnya lepas dari lantai, artinya tidak
lagi menetap, tetapi setelah ia sadar secara yakin, atau bersamaan
dengan sadarnya secara yakin, atau ragu manakah yang lebih dulu
antara terlepasnya pantatku dari lantai ataukah sadarku, maka
wudhunya tidak batal.
3. Bertemunya Dua Kulit (al-lamsu)

)اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻘﺎء ﺑﺸﺮﰐ رﺟﻞ واﻣﺮأة ﻛﺒﲑﻳﻦ أﺟﻨﺒﻴﲔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺣﺎﺋﻞ( وﻳﻨﺘﻘﺾ وﺿﻮء ﻛﻞ
ًﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻟﺬة أو ﻻ ﻋﻤﺪاً أو ﺳﻬﻮاً أو ﻛﺮﻫﺎً ﺑﻌﻀﻮ ﺳﻠﻴﻢ أو أﺷﻞ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺮﺟﻞ ﻫﺮﻣﺎ
،أو ﳑﺴﻮﺣﺎً وﻟﻮ ﻛﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻴﺘﺎً ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﺾ وﺿﻮء اﳌﻴﺖ أو ﻛﺎن أﺣﺪﳘﺎ ﻣﻦ اﳉﻦ
وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﺻﻮرة اﻵدﻣﻲ ﻛﻜﻠﺐ ﺣﻴﺚ ﲢﻘﻘﺖ اﻟﺬﻛﻮرة أو اﻷﻧﻮﺛﺔ ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ
ﺗﻮﻟﺪ ﺷﺨﺺ ﺑﲔ آدﻣﻲ وﺣﻴﻮان آﺧﺮ ﻏﲑ ﺟﲏ ﻓﻼ ﻧﻘﺾ ﺑﻠﻤﺴﻪ وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻵدﻣﻲ
Maksudnya, perkara ketiga yang membatalkan wudhu adalah
saling bertemunya kulit laki-laki ajnabi yang dewasa dan kulit
perempuan ajnabiah yang dewasa tanpa adanya penghalang. Masingmasing dari mereka, wudhunya batal, baik sama-sama merasakan
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enak atau tidak, baik secara sengaja bersentuhan atau lupa atau
dipaksa, baik kulit yang saling bersentuhan adalah kulit anggota
tubuh yang berfungsi atau yang sudah mati, meskipun si laki-laki
adalah yang pikun atau yang tidak memiliki dzakar sama sekali,
meskipun salah satu dari mereka berdua adalah mayit, tetapi
wudhunya mayit tidak menjadi batal, meskipun salah satu dari
mereka berdua adalah jin, meskipun salah satu dari mereka memiliki
bentuk tidak seperti manusia, misalnya seperti anjing, sekiranya
terbukti kelaki-lakiannya atau keperempuanannya, berbeda dengan
masalah peranakan hasil manusia dan hewan lain yang bukan jin
maka wudhu menjadi batal sebab menyentuh kulit peranakan
tersebut meskipun peranakan itu memiliki bentuk tidak seperti
manusia.

وﺣﺎﺻﻠﻪ أن اﻟﻠﻤﺲ ﻧﺎﻗﺾ ﺑﺸﺮوط ﲬﺴﺔ أﺣﺪﻫﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻔﻲ ذﻛﻮرة وأﻧﻮﺛﺔ
ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺒﺸﺮة دون اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺴﻦ واﻟﻈﻔﺮ ﻓﻼ ﻧﻘﺾ ﺑﺸﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﲞﻼف اﻟﻌﻈﻢ
إذا ﻛﺸﻂ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻘﺾ وﻟﻮ اﲣﺬت اﳌﺮأة أو اﻟﺮﺟﻞ أﺻﺒﻌﺎً ﻣﻦ ذﻫﺐ أو ﻓﻀﺔ ﱂ ﻳﻨﻘﺾ
ﳌﺴﻬﺎ وﻟﻮ ﺳﻠﺦ ﺟﻠﺪ اﻟﺮﺟﻞ أو اﳌﺮأة وﺣﺸﻲ ﱂ ﻳﻨﻘﺾ ﳌﺴﻪ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ آدﻣﻴﺎً وﻛﺬا ﻟﻮ
ﺳﻠﺦ ذﻛﺮ اﻟﺮﺟﻞ وﺣﺸﻲ إذ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ذﻛﺮاً ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺪون ﺣﺎﺋﻞ ﻓﻠﻮ ﻛﺎن ﲝﺎﺋﻞ
وﻟﻮ رﻗﻴﻘﺎً ﻓﻼ ﻧﻘﺾ وﻣﻦ اﳊﺎﺋﻞ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺜﺮ اﻟﻮﺳﺦ اﳌﺘﺠﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺸﺮة ﻣﻦ ﻏﺒﺎر ﲞﻼف
ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺮق ﻓﺈن ﳌﺴﻪ ﻳﻨﻘﺾ ﻷﻧﻪ ﺻﺎر ﻛﺎﳉﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﺪن راﺑﻌﻬﺎ أن ﻳﺒﻠﻎ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺣﺪ اﻟﻜﱪ ﻳﻘﻴﻨﺎً وﻫﻮ ﰲ ﺣﻖ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻎ ﺣﺪاً ﺗﺸﺘﻬﻴﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﺮﻓﺎً ذوات اﻟﻄﺒﺎع
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻛﺎﻟﺴﻴﺪة ﻧﻔﻴﺴﺔ ﺑﻨﺖ اﳊﺴﻨﱭ زﻳﺪ اﺑﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ اﳊﺴﻦ ﺳﺒﻂ رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ اﺑﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻠﻲ ﻛﺮم اﷲ وﺟﻬﻪ ورﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وذﻟﻚ ﺑﺄن ﳝﻴﻞ
ﻗﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺎء إﻟﻴﻪ وﰲ اﳌﺮأة ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺪاً ﻳﺸﺘﻬﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﺮﻓﺎً ذوو اﻟﻄﺒﺎع اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ
ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل ﻛﺎﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وذﻟﻚ ﺑﺄن ﻳﻨﺘﺸﺮ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻠﻮ ﺑﻠﻎ
أﺣﺪﳘﺎ ﺣﺪاً ﻳﺸﺘﻬﻲ وﱂ ﻳﺒﻠﻐﻪ اﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﻧﻘﺾ ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ ﻋﺪم اﶈﺮﻣﻴﺔ وﻟﻮ اﺣﺘﻤﺎﻻً واﶈﺮم
ﻣﻦ ﺣﺮم ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ وﻳﻜﻮن ﲢﺮﳝﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺒﺎح ﻻ ﻻﺣﱰاﻣﻬﺎ وﻻ ﻟﻌﺎرض ﻳﺰول
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ﻓﺎﺣﱰز ﺑﻘﻮﳍﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﻋﻦ أﺧﺖ اﻟﺰوﺟﺔ وﻋﻤﺘﻬﺎ وﺧﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﺈن ﲢﺮﳝﻬﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
اﳉﻤﻊ ﻓﻘﻂ وﺑﻘﻮﳍﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺒﺎح ﻋﻦ ﺑﻨﺖ اﳌﻮﻃﻮأة ﻳﺸﺒﻬﻪ وأﻣﻬﺎ ﻷن وطء اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻻ
ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ وﻻ ﲢﺮﱘ وﻋﻦ اﳌﻼﻋﻨﺔ ﻟﺘﺤﺮﱘ ﺳﺒﺐ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﺰﱏ وﺑﻘﻮﳍﻢ ﻻ
ﻻﺣﱰاﻣﻬﺎ ﻋﻦ زوﺟﺎت اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﺈن ﲢﺮﳝﻬﻦ ﻻﺣﱰاﻣﻬﻦ ﻓﺈ ﻦ ﳛﺮﻣﻦ
ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢ وﻋﻠﻰ اﻷﻧﺒﻴﺎء أﻳﻀﺎً ﻷ ﻢ ﻣﻦ أﻣﺘﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وﻟﻮ ﱂ ﻳﺪﺧﻞ ﻦ
ﲞﻼف إﻣﺎﺋﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﻼ ﳛﺮﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ إﻻ إن ﻛﻦ ﻣﻮﻃﻮآت ﻟﻪ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وأﻣﺎ زوﺟﺎت ﺑﻘﻴﺔ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻓﻴﺤﺮﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺒﻴﺎء
وﺑﻘﻮﳍﻢ وﻻ ﻟﻌﺎرض ﻳﺰول ﻋﻦ اﳌﻮﻃﻮءة ﰲ ﳓﻮ ﺣﻴﺾ وا ﻮﺳﻴﺔ واﻟﻮﺛﻨﻴﺔ واﳌﺮﺗﺪة ﻷن
ﲢﺮﳝﻬﻦ ﻟﻌﺎرض ﻳﺰول ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﲢﻞ ﻟﻪ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﰲ وﻗﺖ
Kesimpulannya adalah bahwa bersentuhan kulit (lamsu)
dapat membatalkan wudhu dengan 5 (lima) syarat, yaitu:
1) Bersentuhan kulit terjadi antara dua jenis kelamin yang berbeda,
yaitu laki-laki dan perempuan.
2) Yang saling bersentuhan adalah kulit, bukan rambut, gigi, atau
kuku, sehingga apabila laki-laki dan perempuan saling
bersentuhan rambut, gigi, atau kuku maka wudhu masingmasing dari mereka tidak menjadi batal. Berbeda dengan tulang
ketika terbuka, maka saling bersentuhan tulang antara laki-laki
dan perempuan dapat membatalkan wudhu.
Apabila ada perempuan atau laki-laki menjadikan jari-jarinya
terbuat dari emas atau perak maka wudhu tidak batal sebab
menyentuhnya.
Apabila ada laki-laki atau perempuan yang kulitnya diubah
menjadi kulit binatang liar, misalnya buaya, maka wudhu tidak
batal sebab menyentuhnya karena pada saat demikian itu ia
tidak disebut sebagai manusia. Begitu juga, apabila dzakar lakilaki diubah menjadi alat kelamin binatang lain maka menyentuh
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kulitnya tidak membatalkan wudhu sebab pada saat demikian itu
ia tidak disebut sebagai laki-laki.
3) Tidak ada penghalang (haa-il) antara kulit laki-laki dan kulit
perempuan. Apabila antara keduanya terdapat penghalang
sekalipun tipis maka saling bersentuhan tidak menyebabkan
batalnya wudhu. Termasuk penghalang adalah kotoran debu
banyak yang menempel dan mengeras di atas kulit, berbeda
apabila kotoran tersebut dari keringat maka wudhu menjadi
batal sebab menyentuhnya karena kotoran keringat tersebut
seperti bagian dari tubuh.
4) Masing-masing laki-laki atau perempuan telah mencapai batas
kedewasaan secara yakin.
Batas kedewasaan bagi laki-laki adalah sekiranya ia telah
mencapai batas yang mensyahwati pada umumnya menurut para
perempuan yang bertabiat selamat, seperti; Sayyidah Nafisah,
yakni putri Hasan bin Zaid bin Sayyidina Hasan Sang Cucu
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama dan Sang Putra
Sayyidina Ali karromallahu wajhahu dan rodhiallahu ‘anhu.
Pengertian mensyahwati di atas adalah sekiranya hati para
perempuan tersebut condong kepada laki-laki itu.
Batas kedewasaan bagi perempuan adalah sekiranya ia telah
mencapai batas yang mensyahwati pada umumnya menurut para
laki-laki yang bertabiat selamat, seperti; Imam Syafii
rodhiallahu ‘anhu. Pengertian mensyahwati disini adalah
sekiranya dzakar laki-laki mulai ereksi.
Oleh karena itu, apabila ada laki-laki yang telah mencapai batas
mensyahwati sedangkan perempuan belum mencapainya,
kemudian mereka saling bersentuhan kulit, maka wudhu tidak
menjadi batal.
5) Tidak ada sifat mahramiah antara laki-laki dan perempuan,
meskipun hanya menurut kemungkinan. Pengertian mahram
adalah perempuan yang haram dinikahi yang mana
keharamannya tersebut terus menerus berlangsung selamanya
karena faktor yang mubah, bukan karena kemuliaannya dan
bukan karena faktor baru yang dapat hilang.
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Dikecualikan dengan pernyataan yang terus menerus
berlangsung selama-lamanya adalah saudara perempuan istri,
bibi istri (dari bapak) dan bibi istri (dari ibu) karena keharaman
mereka untuk dinikahi dilihat dari segi sebab perkumpulan
(jam’i).
Dikecualikan dengan pernyataan sebab faktor yang mubah
adalah anak perempuan dari perempuan yang diwati syubhat
dan ibu dari perempuan yang diwati syubhat karena wati
syubhat tidak disifati dengan hukum ibahah (boleh) dan haram.
Dan dikecualikan juga dengan pernyataan sebab faktor yang
mubah adalah perempuan li’an karena keharaman sebabnya,
yaitu zina.
Dikecualikan dengan pernyataan bukan karena kemuliaannya
adalah istri-istri Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
karena keharaman dalam menikahi istri-istri beliau adalah
karena kemuliaan mereka sebab mereka haram dinikahi oleh
umat-umat secara umum dan juga oleh para nabi yang lain
karena para nabi yang lain juga termasuk umat Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama meskipun Rasulullah sendiri
belum menjimak mereka. Berbeda dengan para perempuan amat
milik Rasulullah, maka tidak haram dinikahi oleh laki-laki lain
kecuali apabila para perempuan amat tersebut telah dijimak oleh
Rasulullah. Adapun istri para nabi yang lain maka haram
dinikahi oleh umat tertentu, bukan oleh nabi yang lain.
Dikecualikan dengan pernyataan bukan karena faktro baru
yang dapat hilang adalah perempuan yang dijimak dalam
kondisi haid, perempuan majusiah, perempuan watsaniah, dan
perempuan murtadah, karena keharaman dalam menikahi
mereka disebabkan oleh faktor baru yang dapat hilang dan
memungkinkan halal untuk dinikahi pada waktu tertentu,
misalnya; ketika perempuan majusiah telah masuk Islam dst.
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Macam-macam wati syubhat

)ﺗﺘﻤﺔ( اﻋﻠﻢ أن وطء اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﺬي ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ وﻻ ﲢﺮﱘ ﻫﻮ ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﺄن
ﻳﻈﻦ اﻣﺮأة أﺟﻨﺒﻴﺔ زوﺟﺘﻪ ﻓﻴﻄﺆﻫﺎ وﻛﻮطء اﳌﻜﺮﻩ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺮاء ،وأﻣﺎ اﻟﻮطء ﺑﺸﺒﻬﺔ اﶈﻞ ﻛﻮطء
أﻣﺔ وﻟﺪﻩ أو ﺷﺮﻳﻚ اﻷﻣﺔ اﳌﺸﱰﻛﺔ أو ﺳﻴﺪ ﻣﻜﺎﺗﺒﺘﻪ أو ﺑﺸﺒﻬﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ أي اﳌﺬﻫﺐ وﻫﻮ أن
ﻳﻌﻘﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ أي اﳌﺮأة ﲜﻬﺔ ﻗﺎﳍﺎ ﻋﺎﱂ ﻳﻌﺘﺪ ﲞﻼﻓﻪ ﻛﺎﳊﻨﻔﻲ وﳓﻮﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺻﻒ ﲝﺮﻣﺔ،
وﲰﻲ وطء أﻣﺔ اﻟﻮﻟﺪ ﺑﺸﺒﻬﺔ اﶈﻞ ﻷن ﻣﺎل اﻟﻮﻟﺪ ﻛﻠﻪ ﳏﻞ ﻹﻋﻔﺎف أﺻﻠﻪ وﻣﻨﻪ اﳉﺎرﻳﺔ،
ﻓﺈﻋﻔﺎف اﻟﻮﻟﺪ ﻫﻮ أن ﻳﻬﲕء ﻟﻸﺻﻞ ﻣﺴﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﺎﳊﻠﻴﻠﺔ وﳝﻮ ﺎ ،وﻣﺜﺎل ﺷﺒﻬﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ
ﻛﺎﻟﻨﻜﺎح ﺑﻼ ﺷﻬﻮد ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ وﳚﺐ اﻹﺷﻬﺎد ﻋﻨﺪﻩ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل وﺑﻼ وﱄ
ﻋﻨﺪ أﰊ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﺑﻼ وﱄ وﺷﻬﻮد ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ داود اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻛﺄن زوﺟﺘﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻼ
ﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻃﻰء ﰲ ذﻟﻚ وإن ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ وإن اﻋﺘﻘﺪ اﻟﺘﺤﺮﱘ ،وﻗﺪ ﻧﻈﻢ ﺑﻌﻀﻬﻢ
اﻟﺸﺒﻬﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ
اﻟﻠﺬ أﺑﺎح اﻟﺒﻌﺾ ﺣﻠﻪ ﻓﻼ ** ﺣﺪ ﺑﻪ وﻟﻠﻄﺮﻳﻖ اﺳﺘﻌﻤﻼ
وﺷﺒﻬﺔ ﻟﻔﺎﻋﻞ ﻛﺄن أﺗﻰ ** ﳊﺮﻣﺔ ﻳﻈﻦ ﺣﻼً ﻣﺜﺒﺘﺎ
ذات اﺷﱰاك أﳊﻘﻦ وﲰﱢﲔ ** ﻫﺬا اﻷﺧﲑ ﺑﺎﶈﻞ ﻓﺎﻋﻠﻤﻦ
][Tatimmah
Ketahuilah sesungguhnya wati (jimak) syubhat yang tidak
disifati dengan hukum ibahah dan tahrim adalah syubhat faa’il,
seperti; laki-laki menyangka perempuan ajnabiah sebagai istrinya,
kemudian ia menjimaknya, dan seperti jimak yang dilakukan oleh
laki-laki yang dipaksa.
Adapun wati (jimak) sebab syubhat mahal maka tidak
disifati hukum haram, seperti; laki-laki menjimak perempuan amat
milik anak laki-lakinya, atau laki-laki menjimak perempuan amat
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yang diserikatinya, atau tuan menjimak perempuan amat mukatabnya.
Begitu juga, wati syubhat torik atau syubhat madzhab tidak
disifati hukum haram, seperti; laki-laki menjimak perempuan atas
dasar aturan yang dikatakan oleh orang alim yang terakui menurut
madzhab lain, seperti yang bermadzhab Hanafiah atau selainnya,
sekiranya madzhab Hanafiah tidak mengharamkan jimak tersebut.
Menjimak perempuan amat milik anak laki-laki disebut
dengan syubhat mahal karena semua harta anak laki-laki tersebut
adalah tempat untuk menjaga dan memelihara bapaknya dan budak
perempuannya. Pengertian penjagaan anak kepada bapaknya adalah
sekiranya anak tersebut menyediakan perempuan halal untuk
bapaknya agar bapaknya bisa bersenang-senang dengannya dan anak
membiayai perempuan halal tersebut.
Contoh syubhat torik adalah seperti pernikahan tanpa
beberapa saksi ketika akad menurut Imam Malik. Sedangkan
menurut Abu Hanifah, diwajibkan mendatangkan beberapa saksi
ketika akad sebelum dukhul (jimak) tanpa disertai adanya wali.
Sedangkan menurut madzhab Daud adz-Dzohiri, akad nikah sah
meski tanpa beberapa saksi dan wali, seperti; perempuan
menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki. Dengan demikian, tidak
ada had yang wajib ditegakkan bagi orang yang jimak menurut
madzhab-madzhab tersebut meski ia tidak sengaja bertaklid kepada
mereka sekalipun ia meyakini keharamannya.
Sebagian ulama telah menadzomkan 3 macam syubhat di
atas dengan perkataannya;
Jimak yang diperbolehkan oleh sebagian ulama tentang
kehalalannya, maka tidak ada had yang ditegakkan atasnya. (1)
Jimak sebab syubhat torik sungguh diberlakukan.
(2) Jimak sebab syubhat faa’il, seperti; laki-laki menjimak
perempuan ajnabiah yang ia sangka sebagai istrinya sendiri.
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(3) Laki-laki menjimak perempuan amat yang diserikati. Sebutlah
hubungan jimak terakhir ini dengan istilah syubhat mahal.
Ketahuilah.
4. Menyentuh Alat Kelamin (al-massu)

)اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺲ ﻗﺒﻞ اﻵدﻣﻲ( وﻟﻮ ﺳﻬﻮاً وﻟﻮ ﻣﺒﺎﻧﺎً ﺣﻴﺚ ﲰﻲ ﻓﺮﺟﺎً وﻟﻮ أﺷﻞ وﻟﻮ ﺻﻐﲑاً أو
ﻣﻴﺘﺎً ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻏﲑﻩ
Perkara keempat yang membatalkan wudhu adalah
menyentuh qubul manusia, meskipun karena lupa, meskipun qubul
yang disentuh telah terpotong sekiranya masih disebut sebagai farji,
meskipun qubul sudah tidak berfungsi, meskipun qubul anak kecil
atau mayit, dan meskipun qubul milik sendiri atau orang lain.

وﻫﻮ ﰲ اﻟﺮﺟﻞ ﲨﻴﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻀﻴﺐ أو ﳏﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﻻ ﻣﺎ ﺗﻨﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺎﻧﺔ واﻟﺒﻴﻀﺘﺎن وﻣﺎ
ﺑﲔ اﻟﻘﺒﻞ واﻟﺪﺑﺮ
Pengertian bagian qubul disini bagi laki-laki adalah seluruh
batang dzakar atau tempat terpotongnya, bukan bagian yang
ditumbuhi bulu roma (jembut) dan dua telur dan bukan bagian antara
qubul dan dubur.

وﰲ اﳌﺮأة ﺷﻔﺮاﻫﺎ اﳌﻠﺘﻘﻴﺎن وﳘﺎ ﺣﺮﻓﺎ اﻟﻔﺮج اﶈﻴﻄﺎن ﺑﻪ ﻛﺈﺣﺎﻃﺔ اﻟﺸﻔﺘﲔ ﺑﺎﻟﻔﻢ أو اﳋﺎﰎ
 ﻓﻠﻮ،ﺑﺎﻷﺻﺒﻊ ﻻ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﻤﺎ ﳑﺎ ﻳﻨﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻌﺮ وﺧﺮج ﺑﺎﻟﺸﻔﺮﻳﻦ اﳌﻠﺘﻘﻴﲔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﳘﺎ
وﺿﻌﺖ أﺻﺒﻌﻬﺎ داﺧﻞ ﻓﺮﺟﻬﺎ ﱂ ﻳﻨﺘﻘﺾ وﺿﻮءﻫﺎ وإن ﻧﻘﺾ ﺧﺮوﺟﻪ وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﻈﺮ
،ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎء وﻫﻮ ﳊﻤﺔ ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮج واﻟﻘﻠﻔﺔ ﺣﺎل اﺗﺼﺎﳍﻤﺎ ﻓﺈن ﻗﻄﻌﺎ ﻓﻼ ﻧﻘﺾ ﻤﺎ
Pengertian bagian qubul bagi perempuan adalah dua bibir
vagina yang saling bertemu. Kedua bibir tersebut adalah dua sisi
vagina yang menutupinya sebagaimana dua bibir menutupi mulut
atau cincin menutupi bagian jari-jari dibawahnya. Tidak termasuk
qubul disini adalah bagian atas kedua bibir vagina yang ditumbuhi
bulu roma.
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Mengecualikan dengan dua bibir vagina yang saling
bertemu adalah bagian di belakang dua bibir tersebut sehingga
apabila perempuan meletakkan jari-jari tangan ke dalam vagina tanpa
menyentuk dua bibir vagina maka tidak batal wudhunya meskipun
wudhu bisa batal sebab ia mengeluarkan jari-jarinya dari dalam
vagina.
Termasuk bagian di belakang dua bibir vagina yang saling
bertemu adalah badzr ‘’اﻟﺒﻈﺮ, yaitu dengan fathah pada huruf /ب/.
Pengertian badzr adalah tonjolan daging yang berada di atas lubang
vagina. Dan termasuk bagian di belakangnya adalah qulfah ketika
badzr masih bersambung dengannya. Apabila keduanya dipotong
maka wudhu tidak menjadi batal sebab menyentuh masing-masing
dari mereka.

 وأﻣﺎ اﳉﲏ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻵدﻣﻲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻛﺤﺘﻨﺎ ﳍﻢ،واﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻵدﻣﻲ ﳜﺮج اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ
Mengqoyyidi dengan pernyataan manusia mengecualikan
qubul binatang. Artinya, menyentuh qubul binatang tidak
membatalkan wudhu. Adapun makhluk jin, ia seperti manusia atas
dasar kehalalan menikahi mereka sehingga apabila menyentuh qubul
jin maka wudhunya menjadi batal.

)أو ﺣﻠﻘﺔ دﺑﺮﻩ( وﻫﻮ اﳌﻨﻔﺬ اﳌﺘﻠﻘﻰ ﻛﻔﻢ اﻟﻜﻴﺲ ﻻ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻪ وﻣﺎ ﲢﺘﻪ
Atau wudhu bisa menjadi batal sebab menyentuh halaqoh
dubur manusia. Pengertian halaqoh adalah lubang yang sisinya
saling bertemu, seperti mulut dan sisi-sisi kantong kain. Tidak
termasuk halaqoh adalah bagian di atasnya dan di bawahnya.

)ﺑﺒﻄﻦ اﻟﺮاﺣﺔ أو ﺑﻄﻮن اﻷﺻﺎﺑﻊ( وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﱰ ﻋﻨﺪ وﺿﻊ إﺣﺪى اﻟﺮاﺣﺘﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮى
 أﻣﺎ ﳘﺎ ﻓﻴﻀﻊ ﺑﺎﻃﻦ إﺣﺪاﳘﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻦ اﻷﺧﺮى،ﻣﻊ ﲢﺎﻣﻞ ﻳﺴﲑ ﰲ ﻏﲑ اﻹ ﺎﻣﲔ
Syarat menyentuh qubul atau halaqoh dubur manusia yang
dapat membatalkan wudhu adalah sekiranya disentuh dengan bagian
dalam telapak tangan atau bagian dalam jari-jari tangan. Maksud
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bagian dalam dari keduanya tersebut adalah bagian yang tertutup
ketika dua telapak tangan saling dipertemukan dengan sedikit
menekan, selain dua ibu jari. Adapun bagian dalam dua ibu jari dapat
diketahui dengan meletakkan bagian dalam satu ibu jari di atas
bagian dalam ibu jari yang satunya.

ﻓﻴﻨﺘﻘﺾ وﺿﻮء اﳌﺎس دون اﳌﻤﺴﻮس ﲞﻼف اﻟﻠﻤﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﺘﻘﺾ وﺿﻮء ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻼﻣﺲ
واﳌﻠﻤﻮس
Dengan demikian, ketika menyentuh qubul atau halaqoh
dubur manusia, maka wudhunya pihak penyentuh dihukumi batal,
sedangkan wudhunya pihak yang disentuh dihukumi tidak batal.
Berbeda dengan al-lamsu atau saling bersentuhan kulit, karena
masing-masing dari pihak penyentuh dan yang disentuh, wudhunya
dihukumi batal.
Perbedaan Antara al-Massu dan al-Lamsu

واﳊﺎﺻﻞ أن اﳌﺲ ﻳﻔﺎرق اﻟﻠﻤﺲ ﰲ ﲦﺎن ﺻﻮر أﺣﺪﻫﺎ أن اﻟﻨﻘﺾ ﰲ اﳌﺲ ﺧﺎص
ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻜﻒ ﻓﻘﻂ ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﱰط ﰲ اﳌﺲ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﻮع ذﻛﻮرة وأﻧﻮﺛﺔ ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ أن
اﳌﺲ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﻴﺤﺼﻞ ﲟﺲ ﻓﺮج ﻧﻔﺴﻪ راﺑﻌﻬﺎ أن ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ
ﺑﺒﺎﻃﻦ اﻟﻜﻒ ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﰲ اﶈﺮم وﻏﲑﻩ ﺳﺎدﺳﻬﺎ أن ﻣﺲ اﻟﻔﺮج اﳌﺒﺎن ﻳﻨﻘﺾ
وإن ﳌﺲ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﺒﺎن ﻣﻦ اﳌﺮأة ﻻ ﻳﻨﻘﺾ ﺳﺎﺑﻌﻬﺎ اﺧﺘﺼﺎص اﳌﺲ ﺑﺎﻟﻔﺮج ﺛﺎﻣﻨﻬﺎ ﻻ
ﻳﺸﱰط اﻟﻜﱪ ﰲ اﳌﺲ دون اﻟﻠﻤﺲ
Kesimpulannya adalah bahwa al-massu berbeda dengan allamsu dari 8 segi, yaitu;
No

1.

Al-Massu
Al-Lamsu
(Menyentuh qubul atau
(Saling bersentuhan kulit)
halaqoh dubur manusia)
Batalnya wudhu hanya Batalnya wudhu tidak hanya
berlaku bagi orang yang berlaku bagi orang yang
memiliki telapak tangan.
memiliki telapak tangan saja.
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2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Tidak disyaratkan adanya
perbedaan jenis kelamin.
Terkadang melibatkan satu
orang sehingga bisa batal
dengan menyentuh farji
milik sendiri.
Disyaratkan harus dengan
bagian
dalam
telapak
tangan.

Disyaratkan adanya perbedaan
jenis kelamin.
Harus melibatkan lebih dari satu
orang.

Tidak
disyaratkan
hanya
tersentuh dengan bagian dalam
telapak
tangan,
tetapi
menyeluruh.
Bisa berlaku bagi mahram Hanya berlaku antara dua orang
atau bukan mahram.
yang tidak ada hubungan
mahram.
Menyentuh farji yang telah Menyentuh kulit anggota tubuh
terpotong
membatalkan perempuan
yang
telah
wudhu.
terkelupas tidak membatalkan
wudhu.
Hanya berlaku pada farji.
Tidak hanya terbatas pada
menyentuh farji.
Tidak disyaratkan dewasa.
Disyaratkan harus dewasa dari
penyentuh dan yang disentuh.
B. Perkara-Perkara Yang Diharamkan Sebab Hadas

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﳛﺮم ﺑﺎﳊﺪث اﻷﺻﻐﺮ واﳌﺘﻮﺳﻂ واﻷﻛﱪ
Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang
diharamkan sebab hadas kecil (asghor), sedang (mutawasit), dan
besar (akbar).
1.

Perkara-perkara yang Diharamkan Sebab Hadas Kecil
(Asghor)

()ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺾ وﺿﻮءﻩ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻪ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء
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Barang siapa telah batal wudhunya maka diharamkan
atasnya 4 (empat) perkara, yaitu;
a. Sholat

أﺣﺪﻫﺎ )اﻟﺼﻼة( وﻟﻮ ﻧﻔﻼً وﺻﻼة ﺟﻨﺎزة ﳋﱪ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ ﺻﻼة أﺣﺪﻛﻢ إذا
أﺣﺪث ﺣﱴ ﻳﺘﻮﺿﺄ أي ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ ﺻﻼة أﺣﺪﻛﻢ ﺣﲔ ﺣﺪﺛﻪ إﱃ أن ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻓﻴﻘﺒﻞ
ﺻﻼﺗﻪ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻄﻬﻮرﻳﻦ ﻓﻴﺼﻠﻲ اﻟﻔﺮض دون اﻟﻨﻔﻞ ﳊﺮﻣﺔ اﻟﻮﻗﺖ وﻳﻘﻀﻲ إذا ﻗﺪر
ﻋﻠﻰ أﺣﺪﳘﺎ وﰲ ﻣﻌﲎ اﻟﺼﻼة ﺧﻄﺒﺔ اﳉﻤﻌﺔ وﺳﺠﺪة اﻟﺘﻼوة واﻟﺸﻜﺮ
(Orang yang telah batal wudhunya atau yang tengah
menanggung hadas kecil tidak diperbolehkan melakukan sholat)
sekalipun itu sholat sunah, sholat jenazah, karena berdasarkan hadis
yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, “Allah tidak akan
menerima sholat yang dilakukan oleh salah satu dari kalian ketika ia
telah menanggung hadas sampai ia berwudhu terlebih dahulu,”
maksudnya, Allah tidak akan menerima sholat salah satu dari kalian
ketika hadas ditanggungnya sampai ia berwudhu terlebih dahulu agar
Dia menerima sholatnya.
Dikecualikan yaitu faqid tuhuroini (orang yang tidak
mendapati dua alat toharoh, yaitu air dan debu), maka ia melakukan
sholat fardhu (tanpa bersuci, dalam hal ini, tanpa berwudhu), bukan
sholat sunah, karena lihurmatil waqti. Dan ketika ia telah mendapati
salah satu dari air atau debu, ia mengqodho sholatnya itu.
Masuk dalam makna sholat adalah khutbah Jumat, Sujud
Tilawah, dan Sujud Syukur, (artinya, ketika seseorang telah
menanggung hadas dan belum berwudhu, ia tidak diperbolehkan
melakukan khutbah Jumat dst.)
b. Towaf

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )اﻟﻄﻮاف( ﻓﺮﺿﺎً أو ﻧﻔﻼً ﻛﻄﻮاف اﻟﻘﺪوم ﳋﱪ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻄﻮاف ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﺼﻼة
إﻻ أن اﷲ أﺣﻞ ﻓﻴﻪ اﻟﻨﻄﻖ ﻓﻤﻦ ﻧﻄﻖ ﻓﻼ ﻳﻨﻄﻖ إﻻ ﲞﲑ
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(Orang yang telah batal wudhunya atau yang tengah
menanggung hadas kecil tidak diperbolehkan melakukan) towaf, baik
towaf fardhu atau sunah, seperti; towaf qudum, karena berdasarkan
hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, “Towaf menduduki kedudukan
sholat. Hanya saja, Allah memperbolehkan berbicara di dalam towaf
(bukan sholat). Barang siapa berbicara (saat towaf) maka janganlah
ia berbicara kecuali kebaikan.”
c. Menyentuh Mushaf

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )ﻣﺲ اﳌﺼﺤﻒ( وﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺮآن ﻟﺪراﺳﺔ وﻟﻮ ﻋﻤﻮداً أو ﻟﻮﺣﺎً أو
ﺟﻠﺪاً أو ﻗﺮﻃﺎﺳﺎً وﺧﺮج ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻤﻴﻤﺔ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻟﻠﺘﱪك وﺗﻌﻠﻖ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮأس ﻣﺜﻼً ﻓﻼ ﳛﺮم ﻣﺴﻬﺎ وﻻ ﲪﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﱂ ﺗﺴﻢ ﻣﺼﺤﻔﺎً ﻋﺮﻓﺎً ﻓﺈذا ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮآن
ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﲤﻴﻤﺔ وﻟﻮ ﺻﻐﺮ وإن ﻗﺼﺪ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻋﱪة ﻟﻘﺼﺪﻩ
ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ واﻟﻌﱪة ﰲ ﻗﺼﺪ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﱪك ﲝﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ دون ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﺑﺎﻟﻜﺎﺗﺐ
ﻟﻨﻔﺴﻪ أو ﻏﲑﻩ ﺗﱪﻋﺎً أي ﺑﻼ أﺟﺮة وﻻ أﻣﺮ وإﻻ ﻓﺂﻣﺮﻩ أو ﻣﺴﺘﺄﺟﺮﻩ
(Orang yang telah batal wudhunya atau yang tengah
menanggung hadas kecil tidak diperbolehkan menyentuh mushaf.
Pengertian mushaf adalah setiap benda yang diatasnya tertulis alQuran untuk tujuan dirosah (dipelajari yang mencakup dibaca)
sekalipun benda tersebut adalah kayu, papan, kulit binatang, atau
kertas.
Dikecualikan yaitu tamimah atau azimat. Pengertian
tamimah adalah setiap benda yang didalamnya terdapat sedikit
tulisan al-Quran untuk tujuan tabarruk (mengharap keberkahan) dan
dikalungkan di atas, misalnya, kepala. Maka orang yang telah batal
wudhunya tidak diharamkan menyentuh dan membawa tamimah
selama tamimah tersebut menurut urf-nya tidak disebut sebagai
mushaf. Ketika seluruh al-Quran ditulis maka tidak bisa disebut
sebagai tamimah meskipun bentuknya diperkecil sekali dan
meskipun tidak ada tujuan menjadikan tulisan seluruh al-Quran
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tersebut sebagai tamimah. Jadi, tidak ada ibroh (ketetapan hukum)
bagi tujuannya tersebut.
Ibnu Hajar berkata, “Ibroh (ketetapan hukum) terkait tujuan
dirosah dan tabarruk tergantung pada kondisi tulisan dan penulis,
baik penulis tersebut menulis al-Quran untuk dirinya sendiri atau ia
memang sukarela menuliskannya untuk orang lain tanpa adanya upah
dan perintah. Jika ada upah dan perintah, maka ibroh-nya tergantung
pada kondisi pemberi perintah dan penyewanya.”

ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﺘﺒﻴﺎن وﺳﻮاء ﻣﺲ ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺤﻒ اﳌﻜﺘﻮب أو اﳊﻮاﺷﻲ أو اﳉﻠﺪ وﳛﺮم
ﻣﺲ اﳋﺮﻳﻄﺔ واﻟﻐﻼف واﻟﺼﻨﺪوق إذا ﻛﺎن ﻓﻴﻬﻦ اﳌﺼﺤﻒ ﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ اﳌﺨﺘﺎر وﻗﻴﻞ
ﻻ ﲢﺮم ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ وﻟﻮ ﻛﺘﺐ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻟﻮح ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﳌﺼﺤﻒ ﺳﻮاء
ﻗﻞ اﳌﻜﺘﻮب أو ﻛﺜﺮ ﺣﱴ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﻌﺾ آﻳﺔ ﻛﺘﺐ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺣﺮم
Nawawi berkata dalam kitabnya at-Tibyan Fi Adabi
Hamalati al-Quran, “(Diharamkan atas muhdis atau orang yang
menanggung hadas untuk menyentuh mushaf), baik menyentuh
tulisan mushaf itu sendiri, atau pinggirnya, atau sampulnya.
Diharamkan atas muhdis menyentuh kantong, sampul, dan peti kecil
yang di dalamnya terdapat mushaf. Hukum keharaman ini adalah
pendapat madzhab yang dipilih. Menurut qiil, tidak diharamkan atas
muhdis menyentuh kantong, sampul, dan peti kecil tersebut. Qiil ini
adalah pendapat dhoif. Apabila seseorang menulis al-Quran di atas
papan maka hukum papan tersebut adalah seperti hukum mushaf,
baik sedikit atau banyak tulisannya, bahkan apabila ia hanya menulis
sebagian ayat al-Quran dengan tujuan dirosah maka diharamkan
atasnya yang sedang menanggung hadas untuk menyentuhnya.”

وﻗﺎل أﻳﻀﺎً وﰲ اﳌﺼﺤﻒ ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻐﺎت ﺿﻢ اﳌﻴﻢ وﻓﺘﺤﻬﺎ وﻛﺴﺮﻫﺎ ﻓﺎﻟﻀﻢ واﻟﻜﺴﺮ
ﻣﺸﻬﻮران واﻟﻔﺘﺢ ذﻛﺮﻫﺎ أﺑﻮ ﺣﻔﺺ اﻟﻨﺤﺎس وﻏﲑﻩ
Nawawi juga berkata dalam kitabnya at-Tibyan, “Lafadz
‘ ’اﳌﺼﺤﻒmemiliki tiga bahasa, yaitu dengan dhommah, fathah, dan
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kasroh pada huruf /م/. Yang masyhur adalah yang dengan dhommah
dan kasroh, sedangkan yang dengan fathah telah disebutkan oleh
Abu Hafs an-Nuhas dan selainnya.”

ﻗﺎل اﻟﺸﱪاﻣﻠﺴﻲ وﻇﺎﻫﺮ أن ﻣﺴﻪ ﻣﻊ اﳊﺪث ﻟﻴﺲ ﻛﺒﲑة ﲞﻼف اﻟﺼﻼة وﳓﻮﻫﺎ
ﻛﺎﻟﻄﻮاف وﺳﺠﺪﰐ اﻟﺘﻼوة واﻟﺸﻜﺮ ﻓﺈ ﺎ ﻛﺒﲑة
Syabromalisi berkata, “Menurut pendapat dzohir, menyentuh
mushaf disertai menanggung hadas bukan termasuk dosa besar.
Berbeda dengan melakukan sholat, towaf, sujud tilawah, dan sujud
syukur, disertai menanggung hadas maka termasuk dosa besar.”
d. Membawa Mushaf

)و( راﺑﻌﻬﺎ )ﲪﻠﻪ( إﻻ ﰲ ﻣﺘﺎع ﻓﻴﺤﻞ ﲪﻠﻪ ﻣﻌﻪ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻪ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻘﺼﻮداً ﺑﺎﳊﻤﻞ وﺣﺪﻩ
ﺑﺄن ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺷﻴﺌﺎً أو ﻗﺼﺪ اﳌﺘﺎع وﺣﺪﻩ وﻛﺬا إذا ﻗﺼﺪﻩ ﻣﻊ اﳌﺘﺎع ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﲞﻼف
ﻣﺎ إذا ﻗﺼﺪﻩ وﺣﺪﻩ أو ﻗﺼﺪ واﺣﺪاً ﻻ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺮم
(Orang yang telah batal wudhunya atau yang tengah
menanggung hadas kecil tidak diperbolehkan membawa mushaf),
kecuali apabila mushaf yang dibawanya bersamaan dengan barangbarang lain, maka ia diperbolehkan membawa mushaf karena diikut
sertakan pada barang-barang lain tersebut, dengan catatan, jika
memang ia tidak menyengaja mushaf saja sekiranya ia tidak
menyengaja apapun atau ia hanya menyengaja barang-barang lain
tersebut, dan juga, atau ia menyengaja mushaf dan barang-barang
lain tersebut menurut pendapat mu’tamad. Berbeda, apabila ia hanya
menyengaja mushaf, atau ia menyengaja salah satu dari mushaf atau
barang-barang lain tersebut tanpa menentukan mana yang
sebenarnya dimaksud, maka diharamkan atasnya membawa mushaf.

وﻻ ﻳﺸﱰط ﻛﻮن اﳌﺘﺎع ﻇﺮﻓﺎً ﻟﻪ وﳏﻞ ﺟﻮاز اﳊﻤﻞ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﻌﺪ ﻣﺎﺳﺎً ﻟﻪ ﺑﺄن
ﻏﺮز ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎً وﲪﻠﻪ إذ ﻣﺴﻪ ﺣﺮام وﻟﻮ ﲝﺎﺋﻞ وﻟﻮ ﺑﻼ ﻗﺼﺪ
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Dalam masalah orang yang menanggung hadas kecil yang
membawa mushaf beserta barang-barang lain, seperti yang baru saja
disebutkan, tidak disyaratkan barang-barang lain tersebut adalah
wadah bagi mushaf. Diperbolehkannya membawa mushaf dalam
masalah ini adalah sekiranya ia tidak dianggap sebagai penyentuh
mushaf, misalkan, ia memberi cantolan pada barang-barang lain itu,
kemudian ia membawanya, karena menyentuh mushaf saja atas
orang yang menanggung hadas kecil dihukumi haram meskipun
disertai penghalang dan meskipun tanpa tujuan tertentu.

ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﺘﺒﻴﺎن أﲨﻊ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺻﻴﺎﻧﺔ اﳌﺼﺤﻒ واﺣﱰاﻣﻪ ﻗﺎل
أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ وﻏﲑﻫﻢ وﻟﻮ أﻟﻘﺎﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ اﻟﻘﺎذورة واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺻﺎر اﳌﻠﻘﻰ ﻛﺎﻓﺮاً ﻗﺎﻟﻮا
وﳛﺮم ﺗﻮﺳﺪﻩ ﺑﻞ ﺗﻮﺳﺪ آﺣﺎد ﻛﺘﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺮام وﻳﺴﺘﺤﺐ أن ﻳﻘﻮم ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ إذا ﻗﺪم ﺑﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻷن اﻟﻘﻴﺎم ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﻔﻀﻼء ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء واﻷﺧﻴﺎر ﻓﺎﳌﺼﺤﻒ أوﱃ
Nawawi berkata dalam kitabnya at-Tibyan, “Kaum muslimin
telah bersepakat bahwa wajib menjaga mushaf dan memuliakannya.
Para ashab kami dan lainnya berkata, ‘Andaikan seorang muslim
menjatuhkan mushaf di tempat sampah, naudzu billah, maka ia telah
kufur.’ Mereka juga berkata, ‘Diharamkan bantalan dengan mushaf,
bahkan diharamkan bantalan dengan buku ilmu agama.’ Seseorang
disunahkan berdiri karena memuliakan mushaf, yakni ketika mushaf
dibawakan kepadanya . Oleh karena berdiri untuk menghormati para
ulama dan para kyai saja disunahkan, maka berdiri karena
memuliakan mushaf tentu lebih utama untuk dihukumi sunah.”
2.

Perkara-perkara yang Diharamkan Sebab Hadas Sedang
(Ausat)

()وﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺐ( أي اﶈﺪث ﺣﺪﺛﺎً أوﺳﻂ )ﺳﺘﺔ أﺷﻴﺎء
Diharamkan atas orang junub, yaitu orang yang menanggung
hadas sedang, 6 (enam) perkara, yaitu;
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a. Sholat

أﺣﺪﻫﺎ )اﻟﺼﻼة( ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﷲ ﺻﻼة ﺑﻐﲑ ﻃﻬﻮر وﻻ ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻦ ﻏﻠﻮل واﻟﻐﻠﻮل
ﺑﻀﻢ اﻟﻐﲔ اﳌﻌﺠﻤﺔ اﳊﺮام
Maksudnya, orang junub diharamkan melakukan sholat
karena berdasarkan hadis, “Allah tidak akan menerima sholat yang
tidak disertai suci dan tidak akan menerima sedekah dari harta
haram.” Dalam hadis, lafadz ‘ ’اﻟﻐﻠﻮلdengan dhommah pada huruf /غ/,
berarti ‘ ’اﳊﺮامatau haram.

ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي أﻣﺎ إذا ﱂ ﳚﺪ اﳉﻨﺐ ﻣﺎء وﻻ ﺗﺮاﺑﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻠﻲ ﳊﺮﻣﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ
ﺣﺎﻟﻪ وﳛﺮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮاءة ﺧﺎرج اﻟﺼﻼة وﳛﺮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﺮأ ﰲ اﻟﺼﻼة ﻣﺎ زاد ﻋﻠﻰ ﻓﺎﲢﺔ
اﻟﻜﺘﺎب وﻫﻞ ﳛﺮم ﻗﺮاءة اﻟﻔﺎﲢﺔ؟ ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن اﻟﺼﺤﻴﺢ اﳌﺨﺘﺎر أﻧﻪ ﻻ ﳛﺮم ﺑﻞ ﳚﺐ ﻓﺈن
اﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ﺎ وﻛﻤﺎ ﺟﺎزت اﻟﺼﻼة ﻟﻠﻀﺮورة ﻣﻊ اﳉﻨﺎﺑﺔ ﲡﻮز اﻟﻘﺮاءة واﻟﺜﺎﱐ ﻻ
ﳚﻮز ﺑﻞ ﻳﺄﰐ ﺑﺎﻷذﻛﺎر اﻟﱵ ﻳﺄﰐ ﺎ اﻟﻌﺎﺟﺰ اﻟﺬي ﻻ ﳛﻔﻆ ﺷﻴﺌﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻷن ﻫﺬا
ﻋﺎﺟﺰ ﺷﺮﻋﺎً ﻓﺼﺎر ﻛﺎﻟﻌﺎﺟﺰ ﺣﺴﺎً واﻟﺼﻮاب اﻷول اﻩ
Nawawi berkata, “Ketika orang junub tidak mendapati air
dan debu maka ia melakukan sholat karena lihurmatil waqti yang
sesuai dengan keadaannya. Ia diharamkan membaca al-Quran di luar
sholat. Sedangkan ketika di dalam sholat, ia diharamkan membaca
bacaan al-Quran yang melebihi Surat al-Fatihah. Pertanyaannya,
apakah ia diharamkan membaca Surat al-Fatihah? Jawaban dari
pertanyaan ini terdapat dua wajah. Pertama, menurut pendapat
shohih yang dipilih, ia tidak diharamkan membaca Surat al-Fatihah
di dalam sholat, bahkan ia wajib membacanya karena sholat tidak
akan sah tanpa disertai membaca Surat-al-Fatihah dan karena
sebagaimana ia diperbolehkan sholat karena dhorurot padahal
disertai menanggung jinabat maka ia diperbolehkan membaca Surat
al-Fatihah. Pendapat kedua, ia tidak diperbolehkan membaca Surat
al-Fatihah di dalam sholat, tetapi ia menggantinya dengan dzikirdzikir sebagaimana yang dibaca oleh musholli yang tidak hafal sama
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sekali ayat al-Quran, oleh karena orang junub yang tidak mendapati
air dan debu ini adalah orang yang tidak mampu menurut syariat
maka ia menjadi seperti orang yang tidak mampu menurut
kenyataannya. Yang benar adalah pendapat yang pertama.”
b. Towaf

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )اﻟﻄﻮاف( ﳋﱪ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﻄﻮاف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﺻﻼة أي ﻛﺎﻟﺼﻼة ﰲ اﻟﺴﱰ واﻟﻄﻬﺎرة
Maksudnya, orang junub tidak diperbolehkan towaf karena
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Hakim, “Towaf di Ka’bah
adalah sholat,” maksudnya seperti sholat dalam hal kewajiban
menutup aurat dan bersuci.
c. Menyentuh Mushaf

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )ﻣﺲ اﳌﺼﺤﻒ( ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي إذا ﻛﺘﺐ اﳉﻨﺐ أو اﶈﺪث ﻣﺼﺤﻔﺎً إن ﻛﺎن
ﳛﻤﻞ اﻟﻮرﻗﺔ وﳝﺴﻬﺎ ﺣﺎل اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻬﻮ ﺣﺮام وإن ﱂ ﳛﻤﻠﻬﺎ وﱂ ﳝﺴﻬﺎ ﻓﻔﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ
اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺟﻮازﻩ واﻟﺜﺎﱐ ﲢﺮﳝﻪ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﳚﻮز ﻟﻠﻤﺤﺪث وﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﳉﻨﺐ
Orang junub tidak diperbolehkan menyentuh mushaf.
Nawawi berkata, “Ketika orang junub atau muhdis (orang yang
menanggung hadas) menulis mushaf di kertas, maka apabila ia
sambil membawa dan menyentuh kertas pada saat menulis maka
hukumnya adalah haram, tetapi apabila ia tidak membawa dan
menyentuh kertas pada saat menulis maka terdapat tiga wajah
pendapat; yaitu pendapat pertama yang shohih menyebutkan boleh
bagi orang junub dan muhdis, pendapat kedua menyebutkan boleh
bagi muhdis saja, dan pendapat ketiga menyebutkan boleh bagi orang
junub saja.”
d. Membawa Mushaf

)و( راﺑﻌﻬﺎ )ﲪﻠﻪ( ﻷﻧﻪ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﳌﺲ ﻓﻬﻮ ﺣﺮام ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس اﻷوﻟﻮي ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﺳﻮاء
ﲪﻠﻪ ﺑﻐﻼﻓﻪ أو ﺑﻐﲑﻩ اﻧﺘﻬﻰ
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Orang junub tidak diperbolehkan membawa mushaf karena
membawanya lebih parah daripada menyentuhnya. Jadi, bagi orang
junub, membawa mushaf adalah haram berdasarkan pengqiyasan
aulawi.
Nawawi berkata, “(Diharamkan atas orang junub membawa
mushaf), baik membawanya disertai penghalang berupa sampulnya
atau lainnya.”

وﳚﻮز ﲪﻞ ﺣﺎﻣﻞ اﳌﺼﺤﻒ وﻻ ﳚﺮي ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﳌﺘﺎع ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺣﺎﻣﻼً ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ
وﻟﻮ ﻗﺼﺪﻩ ﻓﻼ ﻋﱪة ﺑﻘﺼﺪﻩ
Orang junub diperbolehkan menggendong orang lain yang
membawa mushaf. Dalam masalah ini, tidak berlaku rincian-rincian
yang telah disebutkan dalam hal membawa mushaf beserta barangbarang lain, karena dengan menggendong orang lain tersebut, orang
junub tidak bisa dianggap sebagai pembawa mushaf meskipun ia
qosdu atau menyengaja mushaf. Jadi, dalam kasus ini, tidak ada
ibroh bagi qosdunya itu.

وﻟﻮ ﲪﻞ ﻣﺼﺤﻔﺎً ﻣﻊ ﻛﺘﺎب ﰲ ﺟﻠﺪ واﺣﺪ ﻓﺤﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﳌﺼﺤﻒ ﻣﻊ اﳌﺘﺎع ﰲ
اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﳌﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﻤﻞ أﻣﺎ اﳌﺲ ﻓﻴﺤﺮم ﻣﺲ اﳉﻠﺪ اﳌﺴﺎﻣﺖ ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ دون ﻣﺎ
ﻋﺪاﻩ وإﳕﺎ ﺣﺮم ﻣﺲ ﺟﻠﺪ اﳌﺼﺤﻒ ﻣﻊ أﻧﻪ ﺣﺎﺋﻞ واﳌﺲ ﻣﻦ وراﺋﻪ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻋﺪم
ﻧﻘﺾ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﺎﳌﺲ ﻣﻦ وراء ﺣﺎﺋﻞ ﻷن ﺣﺮﻣﺔ اﳌﺲ ﻫﻨﺎ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﺼﺤﻒ ﻓﺤﺮم ﻣﻦ
وراء ﺣﺎﺋﻞ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻴﻪ واﻟﻨﻘﺾ ﰲ اﻟﻮﺿﻮء ﺑﺎﳌﺲ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ إﺛﺎرة اﻟﺸﻬﻮة اﳌﻔﻘﻮد ذﻟﻚ ﻣﻊ
اﳊﺎﺋﻞ
Apabila seseorang membawa mushaf beserta buku lain
dalam satu jilidan maka hukum membawanya adalah seperti hukum
membawa mushaf bersamaan dengan barang-barang lain dalam hal
rincian yang telah disebutkan sebelumnya dengan dinisbatkan pada
perbuatan membawa. Adapun menyentuh, maka diharamkan
menyentuh jilidan yang menghadap ke mushaf, bukan jilidan lain
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yang tidak menghadapnya. Alasan diharamkan menyentuh jilidan
mushaf tersebut, padahal jilidan tersebut adalah penghalang, lagi
pula menyentuh dari belakang mushaf sama sekali tidak berpengaruh
sebagaimana menyentuh alat kelamin dari balik penghalang tidak
membatalkan wudhu, adalah karena dalam menetapkan keharaman
menyentuh disini terdapat unsur mengagungkan mushaf. Oleh karena
ini, diharamkan menyentuh mushaf dari balik penghalang karena
menunjukkan sikap lebih mengagungkannya. Adapun batalnya
wudhu sebab menyentuh alat kelamin adalah karena dapat
membangkitkan syahwat, sedangkan syahwat sendiri tidak bisa
muncul disertai adanya penghalang, sehingga menyentuh alat
kelamin disertai adanya penghalang tidak memberikan pengaruh
terhadap batalnya wudhu.

وﻻ ﳚﺐ ﻣﻨﻊ ﺻﱯ ﳑﻴﺰ وﻟﻮ ﺟﻨﺒﺎً ﻣﻦ ﲪﻞ ﻣﺼﺤﻔﻪ وﻣﺴﻪ ﳊﺎﺟﺔ ﺗﻌﻠﻤﻪ وﻣﺸﻘﺔ اﺳﺘﻤﺮارﻩ
ﻣﺘﻄﻬﺮاً ﻓﻤﺤﻞ ذﻟﻚ إن ﻛﺎن ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻗﺎل اﻟﺸﱪاﻣﻠﺴﻲ ﲞﻼف ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻼة
واﻟﻄﻮاف أو ﳓﻮﳘﺎ ﻣﻊ اﳊﺪث اﻧﺘﻬﻰ وﳛﺮم ﲤﻜﲔ ﻏﲑ اﳌﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﳓﻮ ﻣﺼﺤﻒ وﻟﻮ ﺑﻌﺾ
آﻳﺔ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﻫﺎﻧﺔ
Tidak wajib melarang anak kecil (shobi) yang tamyiz
meskipun ia sedang menanggung junub dari membawa dan
menyentuh mushaf karena ada tujuan belajar dan karena sulitnya
anak kecil tersebut untuk selalu menetapi suci dari hadas. Jadi,
ketidak wajiban melarangnya disini adalah ketika membawa dan
menyentuhnya tersebut bertujuan untuk dirosah.
Syabromalisi
berkata,
“Berbeda
dengan
masalah
memberikan kuasa kepada anak kecil (shobi) untuk melakukan
sholat, towaf, dan lain-lainnya disertai ia menanggung hadas, (maka
wajib dilarang).”
Diharamkan memberikan kuasa kepada anak kecil (shobi)
yang belum tamyiz untuk mendekati semisal mushaf meskipun hanya
sebagian ayat karena mengandung unsur ihanah atau menghina.
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)ﻓﺎﺋﺪة( ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﺘﺒﻴﺎن ﻻ ﳝﻨﻊ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﻦ ﲰﺎع اﻟﻘﺮآن ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ وإن أﺣﺪ
ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ اﺳﺘﺠﺎرك ﻓﺄﺟﺮﻩ ﺣﱴ ﻳﺴﻤﻊ ﻛﻼم اﷲ وﳝﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺲ اﳌﺼﺤﻒ وﻫﻞ ﳚﻮز
ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ اﻟﻘﺮآن؟ ﻗﺎل أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ إن ﻛﺎن ﻻ ﻳﺮﺟﻰ إﺳﻼﻣﻪ ﱂ ﳚﺰ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ وإن رﺟﻲ إﺳﻼﻣﻪ
ﻓﻔﻴﻪ وﺟﻬﺎن أﺻﺤﻬﻤﺎ ﳚﻮز رﺟﺎء ﻹﺳﻼﻣﻪ واﻟﺜﺎﱐ ﻻ ﳚﻮز ﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻮز ﺑﻴﻊ اﳌﺼﺤﻒ
ﻣﻨﻪ وإن رﺟﻰ وأﻣﺎ إذا رأﻳﻨﺎﻩ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻓﻬﻞ ﳝﻨﻊ ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن اﻧﺘﻬﻰ
(Faedah) Nawawi berkata dalam kitabnya at-Tibyan, “Orang
kafir tidak boleh dilarang atau dicegah dari mendengarkan al-Quran
karena berdasarkan Firman Allah, ‘Dan jika seorang di antara kaum
musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia
supaya ia sempat mendengar Firman Allah.’39 Orang kafir dilarang
atau dicegah dari menyentuh mushaf. Pertanyaannya, apakah
diperbolehkan mengajarinya al-Quran? Jawaban dari pertanyaan ini,
para ashab kami berkata, ‘Apabila tidak diharapkan keislamannya
maka tidak boleh mengajarinya al-Quran. Dan apabila diharapkan
keislamannya maka ada dua wajah pendapat; pendapat pertama yang
paling ashoh menyebutkan boleh mengajarinya karena
mengharapkan keislamannya, dan pendapat kedua menyebutkan
tidak boleh mengajarinya sebagaimana tidak boleh menjual mushaf
kepadanya meskipun diharapkan keislamannya.’ Adapun ketika kami
melihat orang kafir belajar al-Quran, maka apakah ia dicegah atau
tidak? Jawaban dari pertanyaan ini juga terdapat dua wajah
pendapat.”
e. Berhenti Sebentar di Masjid (al-Lubts)

)و( ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ )اﻟﻠﺒﺚ( ﺑﻀﻢ اﻟﻼم وﻓﺘﺤﻬﺎ ﻣﺼﺪر ﻟﺒﺚ ﻣﻦ ﺑﺎب ﲰﻊ أي ﻟﺒﺚ ﻣﺴﻠﻢ
ﺑﺎﻟﻎ ﻏﲑ ﻧﱯ )ﰲ اﳌﺴﺠﺪ( وﻫﻮ ﻣﺎ وﻗﻒ ﻟﻠﺼﻼة وﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﻠﺒﺚ ﺑﻘﺪر اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻻ
ﻋﺒﻮرﻩ وﻫﻮ اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻦ ﺑﺎب واﳋﺮوج ﻣﻦ آﺧﺮ ﲞﻼف ﻣﺎ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ إﻻ ﺑﺎب واﺣﺪ
ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ اﻟﺪﺧﻮل أﻣﺎ اﻟﱰدد ﻓﺈﻧﻪ ﺣﺮام ﻛﺎﳌﻜﺚ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺼﻼة وأﻧﺘﻢ ﺳﻜﺎرى
39

QS. At-Taubah: 6
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ﺣﱴ ﺗﻌﻠﻤﻮا ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻮن وﻻ ﺟﻨﺒﺎً إﻻ ﻋﺎﺑﺮي ﺳﺒﻴﻞ ﺣﱴ ﺗﻐﺘﺴﻠﻮا أي ﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا ﻣﻮﺿﻊ
ًاﻟﺼﻼة ﺣﺎل ﻛﻮﻧﻜﻢ ﺳﻜﺎرى وﻻ ﰲ ﺣﺎل ﻛﻮﻧﻜﻢ ﺟﻨﺒﺎ
Orang junub tidak diperbolehkan berhenti sebentar (alLubts) di masjid. Lafadz ‘ ’اﻟﻠُﺒْﺚdengan dhommah atau fathah pada
huruf /ل/ adalah bentuk masdar dari lafadz ‘ِﺚ
َ ’ﻟَﺒ, yaitu termasuk dari
bab lafadz ‘’ َِﲰ َﻊ ﻳَ ْﺴ َﻤ ُﻊ. Maksudnya, orang junub yang muslim, yang
baligh, yang selain nabi tidak diperbolehkan al-lubts di masjid.
Pengertian masjid adalah setiap bidang tanah atau bangunan yang
diwakafkan untuk sholat. Keharaman al-lubts atas orang junub
adalah meskipun berhentinya seukuran dengan lamanya tumakninah.
Berbeda dengan ‘ubur atau melewati masjid, maka tidak
diharamkan atasnya. Pengertian ‘ubur adalah masuk dari pintu
tertentu dan keluar dari pintu lain. Berbeda dengan masalah apabila
masjid hanya memiliki satu pintu saja, maka orang junub tidak
diperbolehkan memasukinya.
Adapun taroddud (mondar-mandir) di masjid bagi orang
junub adalah haram karena seperti berdiam diri.
Allah berfirman, “Janganlah kamu mendekati sholat
sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui
apa yang kamu katakan dan janganlah kamu mendekati sholat
sedangkan kamu dalam keadaan sebagai orang junub sampai kamu
mandi (terlebih dahulu), kecuali mereka yang hanya melewati
jalan,”40 maksudnya, janganlah kamu mendekati tempat sholat pada
saat kamu dalam keadaan mabuk dan janganlah kamu mendekati
tempat sholat pada saat kamu dalam keadaan junub.

40

QS. An-Nisak: 43
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ﻧﻌﻢ ﳚﻮز ﻟﺒﺜﻪ ﻓﻴﻪ ﻟﻀﺮورة ﻛﺄن ﻧﺎم ﻓﻴﻪ ﻓﺎﺣﺘﻠﻢ وﺗﻌﺬر ﺧﺮوﺟﻪ ﳋﻮف ﻣﻦ ﻋﺴﺲ وﳓﻮﻩ
ﻟﻜﻦ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺘﻴﻤﻢ إن وﺟﺪ ﻏﲑ ﺗﺮاب اﳌﺴﺠﺪ أﻣﺎ ﺗﺮاﺑﻪ وﻫﻮ اﻟﺪاﺧﻞ ﰲ وﻗﻔﻴﺘﻪ ﻛﺄن ﻛﺎن
اﳌﺴﺠﺪ ﺗﺮاﺑﻴﺎً ﻓﻴﺤﺮم اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺑﻪ وﻳﺼﺢ واﻟﻌﺴﺲ ﻫﻮ اﳊﺎﻛﻢ اﻟﺬي ﻳﻄﻮف ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ
Namun, orang junub diperbolehkan al-lubts di dalam masjid
karena dhorurot, seperti; ia tidur di masjid, kemudian ia bermimpi
basah dan kesulitan keluar dari sana karena takut dengan ‘asas atau
orang-orang yang sedang ronda di malam hari (semisal; takut
disangka oleh mereka sebagai pencuri) atau dengan yang lainnya,
tetapi ia wajib tayamum jika memang mendapati debu yang selain
debu masjid. Adapun debu masjid, yaitu debu yang termasuk dari
sifat kewakafan masjid sekiranya masjid masih berlantai tanah, maka
diharamkan bertayamum dengannya tetapi sah tayamumnya. Arti
kata ‘asas adalah penjaga yang berkeliling ronda di malam hari.

وﻟﻮ ﺟﺎﻣﻊ زوﺟﺘﻪ ﻓﻴﻪ وﳘﺎ ﻣﺎران ﱂ ﳛﺮم أﻣﺎ ﻟﻮ ﻣﻜﺜﺎ ﻓﻴﻪ ﻟﻌﺬر ﻓﺈﻧﻪ ﳝﺘﻨﻊ ﳎﺎﻣﻌﺘﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ
Andaikan suami menjimak istrinya di masjid tetapi dengan
cara jimak sambil berjalan maka tidak diharamkan sebab tidak ada
aktifitas berhenti sebentar atau berdiam diri. Adapun apabila mereka
berdua berdiam diri di dalam masjid karena udzur maka suami tidak
boleh menjimak istri.

وﻣﻦ اﳌﺴﺠﺪ ﺳﻄﺤﻪ ورﺣﺒﺘﻪ وروﺷﻨﻪ وﺟﺪارﻩ وﺳﺮداب ﲢﺖ أرﺿﻪ وﺧﺮج ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ ﻣﺼﻠﻰ
اﻟﻌﻴﺪ واﳌﺪارس وﻫﻲ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻳﺪرس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺮﺑﺎط وﻫﻮ اﻟﺒﻴﺖ اﻟﺬي
ﻳﺒﲎ ﻟﻠﻔﻘﺮاء وﻟﻠﻄﻠﺒﺔ أو ﻫﻮ ﻣﻌﺒﺪ اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ أو ﻫﻮ اﻟﺜﻐﻮر أي اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﳜﺎف ﻣﻨﻬﺎ
ﻫﺠﻮم اﻟﻌﺪو
Termasuk bagian dari masjid adalah loteng, serambi, jendela
atap, tembok, dan bangunan di bawah tanah masjid. Dikecualikan
dengan masjid adalah musholla atau tempat sholat hari raya,
madrasah; yakni tempat yang digunakan untuk proses belajar
mengajar oleh syeh dan para santri, dan pondokan; yakni rumah yang
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dibangun untuk ditempati oleh para fakir dan para santri atau rumah
yang dibangun sebagai tempat ibadah oleh para sufi, atau yang
dimaksud dengan pondokan adalah tsughur, yaitu tempat yang
dikhawatirkan mendapat serangan musuh.

وأﻣﺎ اﻟﺼﱯ ﻓﻴﺠﻮز ﻟﻮﻟﻴﻪ ﲤﻜﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﳌﻜﺚ ﻛﺎﻟﻘﺮاءة
Adapun anak kecil (shobi) yang junub, maka diperbolehkan
bagi wali memberinya kuasa untuk berdiam diri di dalam masjid
sebagaimana diperbolehkan bagi wali memberinya kuasa untuk
membaca al-Quran.

وأﻣﺎ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﻴﺤﻞ ﻣﻜﺜﻪ ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ ﺟﻨﺒﺎً وﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ
ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻷن اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ أﻛﺜﺮ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺠﻮز ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻪ
وﻷن ذاﺗﻪ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ ذات اﳌﺴﺠﺪ
Adapun Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, maka
beliau diperbolehkan berdiam diri di masjid dalam kondisi junub
karena termasuk salah satu dari keistimewaan-keistimewaan beliau
dan karena keberadaan beliau di masjid sangat dibutuhkan untuk
menyebar luaskan Sunah, dan karena dzat beliau adalah lebih utama
daripada dzat masjid. Akan tetapi, belum pernah terjadi kalau beliau
berdiam diri di masjid dalam kondisi junub.

وأﻣﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻼ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﳌﻜﺚ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﺟﻨﺒﺎً ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺣﺮﻣﺘﻪ وإن ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ
ﳐﺎﻃﺐ ﺑﻔﺮوع اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ وﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ دﺧﻮل اﳌﺴﺠﺪ وﻟﻮ ﻏﲑ ﺟﻨﺐ إﻻ ﺑﺈذن ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻟﻎ
ﻣﻊ اﳊﺎﺟﺔ وﻣﻨﻬﺎ ﺟﻠﻮس اﻟﻘﺎﺿﻲ أو اﳌﻔﱵ ﻓﻴﻪ أو ﻋﻤﺎرﺗﻪ
Adapun orang kafir, ia tidak dilarang untuk berdiam diri di
dalam masjid dalam kondisi junub karena ia tidak meyakini
keharamannya meskipun sebenarnya diharamkan atasnya karena ia
dituntut atas cabang-cabang syariat.
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Tidak diperbolehkan atas orang kafir untuk masuk ke dalam
masjid meskipun ia tidak dalam kondisi junub kecuali dengan izin
dari orang muslim yang baligh serta adanya hajat atau keperluan
darinya untuk masuk ke sana. Termasuk kategori hajat atau
keperluan adalah ikut duduk bersama qodhi atau mufti di dalam
masjid atau meramaikan masjid.
f.

Membaca al-Quran

)و( ﺳﺎدﺳﻬﺎ )ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن( وﺷﺮط ﰲ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﺷﺮوط اﻷول ﻛﻮن اﻟﻘﺮاءة ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ
وﻣﺜﻠﻪ إﺷﺎرة اﻷﺧﺮس اﳌﻔﻬﻤﺔ ﻷن إﺷﺎرﺗﻪ ﻣﻌﺘﺪ ﺎ إﻻ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻮاب اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﺗﺒﻄﻞ
ﺎ واﳊﻨﺚ ﻓﺈذا ﺣﻠﻒ وﻫﻮ ﻧﺎﻃﻖ أن ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﰒ ﺧﺮس وأﺷﺎر ﺑﺎﻟﻜﻼم ﱂ ﳛﻨﺚ
واﻟﺸﻬﺎدة ﻓﺈذا أﺷﺎر ﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ
وإﺷﺎرة اﻟﻨﺎﻃﻖ ﻏﲑ ﻣﻌﺘﺪ ﺎ إﻻ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻮاب أﻣﺎن اﻟﻜﺎﻓﺮ واﻹﻓﺘﺎء ﻛﺄن ﻗﻴﻞ ﻟﻪ أﺗﺘﻮﺿﺄ
ﺬا اﳌﺎء؟ ﻓﺄﺷﺎر أن ﻧﻌﻢ أو ﻻ ورواﻳﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﻛﺄن ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﻧﺮوي ﻋﻨﻚ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ؟
ﻓﺄﺷﺎر أن ﻧﻌﻢ أو ﻻ
وﺧﺮج ﺑﺎﻟﻠﻔﻆ ﻣﺎ إذا أﺟﺮى اﻟﻘﺮاءة ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ
Orang junub diharamkan membaca al-Quran dengan 7
(tujuh) syarat, yaitu;
1) Membaca dengan cara dilafadzkan, atau bagi orang junub
yang bisu dengan cara berisyarat yang memahamkan, karena
isyarat dari akhros (orang bisu) dianggap (mu’tad biha)
kecuali dalam tiga bab, yaitu;
a. Sholat; oleh karena itu, ketika akhros sholat,
kemudian ia berisyarat dengan isyarat yang
memahamkan, maka sholatnya tidak batal.
b. Melanggar sumpah; oleh karena itu, ketika
seseorang telah bersumpah untuk tidak akan
berbicara sama sekali, padahal ia mampu berbicara,
lalu ia berubah menjadi bisu, lalu ia berisyarat
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dengan isyarat yang memahamkan, maka ia tidak
dihukumi telah melanggar sumpahnya
c. Syahadah atau bersaksi; oleh karena itu, ketika
akhros bersyahadah dengan cara berisyarat maka
syahadahnya tidak dapat diterima.
Isyarat dari natiq (orang yang dapat berbicara) tidak
dianggap (mu’tad biha) kecuali dalam 3 (tiga) bab, yaitu:
a. Akad aman bagi natiq kafir.
b. Iftak atau berfatwa, misal; natiq ditanya, “Apakah
kamu berwudhu dengan air ini?” Kemudian natiq
berisyarat dengan menganggukkan kepala (Iya) atau
menggelengkannya (tidak).
c. Meriwayatkan hadis, misal; natiq ditanya, “Apakah
kami meriwayatkan hadis ini darimu?” natiq
menjawab dengan berisyarat menganggukkan kepala
(Iya) atau menggelengkannya (tidak).
Dikecualikan dengan pernyataan membaca dengan cara
dilafadzkan adalah membaca al-Quran dengan cara dibatin,
maka tidak diharamkan atas orang junub.

اﻟﺜﺎﱐ ﻛﻮن اﻟﻘﺎرىء ﻣﺴﻤﻌﺎً ﺎ ﻧﻔﺴﻪ وﺧﺮج ﻣﺎ إذا ﺗﻠﻔﻆ وﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺪل
ﲰﻌﻪ وﻻ ﻣﺎﻧﻊ
2) Orang junub yang membaca al-Quran dapat mendengar
suara bacaannya sendiri. Oleh karena itu, dikecualikan ketika
ia melafadzkan bacaan al-Quran, tetapi ia tidak mendengar
suara bacaannya sendiri, sekiranya pendengarannya
berkemampuan sedang dan tidak ada manik atau penghalang
(spt; ramai, gaduh, dll).

اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻓﺨﺮج اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻼ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻟﻌﺪم اﻋﺘﻘﺎدﻩ اﳊﺮﻣﺔ وإن ﻋﻮﻗﺐ
ﻋﻠﻴﻬﺎ
3) Orang junub adalah orang muslim. Oleh karena itu,
dikecualikan ketika orang junub adalah orang kafir, maka ia
tidak dilarang membaca al-Quran dalam kondisi junub
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karena ia tidak meyakini keharaman membacanya meski ia
kelak akan disiksa sebab telah membaca al-Quran dalam
kondisi junub.

اﻟﺮاﺑﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻜﻠﻔﺎً ﻓﺨﺮج اﻟﺼﱯ وا ﻨﻮن
4) Orang junub adalah orang yang mukallaf (baligh dan
berakal). Oleh karena itu, dikecualikan dengannya yaitu anak
kecil (shobi) dan majnun.

اﳋﺎﻣﺲ ﻛﻮن ﻣﺎ أﺗﻰ ﺑﻪ ﻗﺮآﻧﺎً ﺣﻴﺚ ﻗﺎل ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻓﺨﺮج اﻟﺘﻮراة واﻹﳒﻴﻞ وﻣﻨﺴﻮخ
ًاﻟﺘﻼوة وﻟﻮ ﺑﻘﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻛﺂﻳﺔ اﻟﺮﺟﻢ وﻫﻢ اﻟﺸﻴﺦ واﻟﺸﻴﺨﺔ إذا زﻧﻴﺎ ﻓﺎرﲨﻮﳘﺎ أﻟﺒﺘﺔ ﻧﻜﺎﻻ
ﻋﻦ اﷲ واﷲ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ
5) Bacaan yang dibaca adalah al-Quran, sekiranya ketika orang
junub membacanya, ia bisa disebut sebagai pembaca alQuran. Jadi, dikecualikan dengannya yaitu Taurat, Injil, dan
tilawah yang dimansukh meskipun hukumnya masih tetap,
seperti ayat rajam;

اﻟﺸﻴﺦ واﻟﺸﻴﺨﺔ إذا زﻧﻴﺎ ﻓﺎرﲨﻮﳘﺎ أَﻟْﺒَﺘﱠﺔَ ﻧﻜﺎﻻً ﻣﻦ اﷲ واﷲ ﻋﺰﻳﺰ ﺣﻜﻴﻢ
واﻟﺴﺎدس اﻟﻘﺼﺪ ﻟﻠﻘﺮاءة وﺣﺪﻫﺎ أو ﻣﻊ اﻟﺬﻛﺮ واﻟﻘﺼﺪ ﻟﻮاﺣﺪ ﻻ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﺈن ﻗﺮأ آﻳﺔ
ﻟﻼﺣﺘﺠﺎج ﺎ ﺣﺮم وإن ﻗﺼﺪ اﻟﺬﻛﺮ أو أﻃﻠﻖ ﻛﺄن ﺟﺮى اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ
ﻗﺼﺪ ﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻼ ﳛﺮم ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﻗﺮآﻧﺎً ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺎرف إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺼﺪ وأﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﻋﺪم
اﻟﺼﺎرف ﻓﻴﺴﻤﻰ ﻗﺮآﻧﺎً وﻟﻮ ﺑﻼ ﻗﺼﺪ
6) Orang junub membaca al-Quran dengan bermaksud qiroah
(membaca) saja, atau bermaksud qiroah dan dzikir, atau
bermaksud salah satu dari qiroah atau dzikir tetapi tidak
ditentukan manakah yang sebenarnya ia maksud.
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Apabila ia membaca satu ayat al-Quran dengan bermaksud
ihtijaj atau mengambil dalil maka diharamkan.
Apabila orang junub membaca al-Quran dengan bermaksud
dzikir saja atau ia memutlakkan, artinya, ia membaca alQuran
dengan
menggerak-gerakkan
lisan
tanpa
memaksudkan salah satu dari qiroah atau dzikir, maka tidak
diharamkan karena demikian itu tidak disebut sebagai quran
(membaca) karena adanya shorif (perkara yang
mengalihkan) kecuali dengan disertai maksud tertentu.
Sebaliknya, apabila tidak ada shorif maka bisa disebut
dengan quran meskipun tanpa disertai maksud tertentu.

اﻟﺴﺎﺑﻊ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺮاءة ﻧﻔﻼً ﲞﻼف ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ واﺟﺒﺔ ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﺼﻼة ﻛﻔﺎﻗﺪ
اﻟﻄﻬﻮرﻳﻦ ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﲔ أن ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻘﺮاءة وأن ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺜﻼً ﻓﺘﻜﻮن ﻗﺮآﻧﺎً ﻋﻨﺪ اﻹﻃﻼق
ﻟﻮﺟﻮب اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻼ ﻳﻌﺘﱪ اﳌﺎﻧﻊ وﻫﻮ اﳉﻨﺎﺑﺔ أو ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻛﺄن ﻧﺬر أن ﻳﻘﺮأ ﺳﻮرة ﻳﺲ
ًﻣﺜﻼً ﰲ وﻗﺖ ﻛﺬا ﻓﻜﺎن ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﺟﻨﺒﺎً ﻓﺎﻗﺪاً اﻟﻄﻬﻮرﻳﻦ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺮؤﻫﺎ وﺟﻮﺑﺎ
ﻟﻠﻀﺮورة ﻟﻜﻦ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻘﺮآن ﻻ ﻣﻄﻠﻘﺎً وﻻ ﺣﺮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺲ ذﻟﻚ ﻛﺎﻟﻔﺎﲢﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ وﺟﻪ
7) Hukum membaca al-Quran yang dilakukan oleh orang junub
adalah sunah. Berbeda, ketika hukum membacanya adalah
wajib, baik di dalam sholat atau di luarnya.
Adapun bacaan al-Quran yang wajib di dalam sholat adalah
seperti; faqid at-tuhuroini (orang yang tidak mendapati dua
alat bersuci, yaitu air dan debu). Oleh karena itu, bagi si
faqid, tidak ada bedanya antara ia menyengaja qiroah atau
memutlakkan karena ketika dimutlakkan, bacaannya tetap
disebut sebagai quran sebab adanya kewajiban sholat
atasnya (lihurmatil waqti), sehingga manik (yakni jinabat)
tidak dianggap atau tidak mu’tabar.
Adapun bacaan al-Quran yang wajib di luar sholat adalah
seperti; seseorang telah bernadzar akan membaca Surat
Yaasin di waktu tertentu, lalu ternyata ia menanggung
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jinabat pada waktu tersebut dan dalam kondisi sebagai faqid
at-tuhuroini, maka ia wajib membaca Surat Yaasin sebab
dhorurot, tetapi dengan maksud qiroah (quran), bukan
memutlakkan, dan tidak ada hukum keharaman atasnya.
Contoh ini tidaklah sama dengan rincian hukum keharaman
dalam membaca al-Fatihah atas orang junub di luar sholat
sebab ada faktor bernadzar.
3.

Perkara-perkara yang Diharamkan Sebab Hadas Besar

()وﳛﺮم ﺑﺎﳊﻴﺾ( وﻣﺜﻠﻪ اﻟﻨﻔﺎس )ﻋﺸﺮة أﺷﻴﺎء
Perkara-perkara yang diharamkan sebab haid dan nifas ada
10 (sepuluh), yaitu;
a. Sholat

أﺣﺪﻫﺎ )اﻟﺼﻼة( أي ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺪة اﻟﻌﺎﳌﺔ وﻻ ﺗﺼﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎً أي وﻟﻮ ﻣﻊ اﳉﻬﻞ أو اﻟﻨﺴﻴﺎن
وﻻ ﻳﻠﺰﻣﻬﺎ ﻗﻀﺎؤﻫﺎ ﻓﻠﻮ ﻗﻀﺘﻬﺎ ﻛﺮﻩ وﺗﻨﻌﻘﺪ ﻧﻔﻼً ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻻ ﺛﻮاب ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ
Maksudnya, perempuan haid atau nifas diharamkan
melakukan sholat ketika ia adalah perempuan yang sengaja dan tahu
tentang keharamannya. Apabila ia melakukan sholat maka sholatnya
tersebut tidak sah secara mutlak, artinya, meskipun ia bodoh tentang
keharamannya atau lupa melakukannya. Ia tidak diwajibkan
mengqodho sholat fardhu yang ditinggalkannya saat haid atau nifas,
tetapi jika ia mengqodhonya maka dimakruhkan dan sholat fardhu
tersebut berubah menjadi sholat sunah mutlak yang tidak berpahala
menurut pendapat mu’tamad.

وﻓﺎرﻗﺖ اﻟﺼﻮم ﺣﻴﺚ ﳚﺐ ﻗﻀﺎؤﻩ ﻷن اﻟﺼﻼة ﺗﺘﻜﺮر ﻛﺜﲑاً ﻓﻴﺸﻖ ﻗﻀﺎؤﻫﺎ وﻻ ﻛﺬﻟﻚ
اﻟﺼﻮم ﻓﻼ ﻳﺸﻖ ﻗﻀﺎؤﻩ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺆﻣﺮ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﺼﻮم وﻻ
ﻧﺆﻣﺮ ﺑﻘﻀﺎء اﻟﺼﻼة
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Perbedaan antara mengapa perempuan haid tidak diwajibkan
mengqodho sholat sedangkan ia diwajibkan mengqodho puasa
adalah karena sholat terjadi berulang-kali (setiap hari 5 kali
misalnya) sehingga ia merasa kesulitan dan berat untuk
mengqodhonya, tidak seperti puasa (yang hanya terjadi di bulan
Ramadhan) sehingga mengqodhonya tidak dirasa berat. Oleh karena
alasan inilah, Aisyah rodhiallahu ‘anha berkata, “Kami
diperintahkan untuk mengqodho puasa dan tidak diperintahkan untuk
mengqodho sholat.”
b. Towaf

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )اﻟﻄﻮاف( ﺳﻮاء ﻛﺎن ﰲ ﺿﻤﻦ ﻧﺴﻚ أم ﻻ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ
Maksudnya, perempuan haid atau nifas tidak diperbolehkan
melakukan towaf, baik towaf yang termasuk dalam nusuk atau
manasik (haji atau umrah) atau yang tidak termasuk di dalamnya,
karena towaf dilakukan hanya di dalam masjid.

ﻓﺈن ﻗﻠﺖ إذا ﻛﺎن دﺧﻮل اﳌﺴﺠﺪ ﺣﺮاﻣﺎً ﻓﺎﻟﻄﻮاف أوﱃ ﻓﻤﺎ اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ذﻛﺮﻩ؟ ﻗﻠﺖ ﻟﺌﻼ
ﻳﺘﻮﻫﻢ أﻧﻪ ﳌﺎ ﺟﺎز ﳍﺎ اﻟﻮﻗﻮف ﻣﻊ أﻧﻪ أﻗﻮى أرﻛﺎن اﳊﺞ ﻓﻸن ﳚﻮز ﳍﺎ اﻟﻄﻮاف أوﱃ
Apabila kamu bertanya, “Ketika masuk ke dalam masjid
diharamkan atas perempuan haid atau nifas maka towaf lebih utama
untuk diharamkan juga atasnya. Lantas apa tujuan menyebutkan
towaf sebagai perkara tersendiri yang diharamkan atasnya?” Aku
menjawab, “Tujuannya menyebutkan towaf disini adalah agar tidak
terjadi kesalah pahaman bahwa ketika perempuan haid atau nifas
diperbolehkan melakukan wukuf, padahal wukuf adalah rukun haji
yang paling kukuh, maka towaf seharusnya lebih diperbolehkan
atasnya.”
c. Menyentuh Mushaf

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )ﻣﺲ اﳌﺼﺤﻒ( ﺣﱴ ﺣﻮاﺷﻴﻪ وﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﻄﻮرﻩ واﻟﻮرق اﻟﺒﻴﺎض ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﺟﻠﺪﻩ
ﰲ أوﻟﻪ وآﺧﺮﻩ اﳌﺘﺼﻞ ﺑﻪ
224

Maksudnya, perempuan haid atau nifas tidak diperbolehkan
menyentuh mushaf, bahkan tidak diperbolehkan sekalipun
menyentuh sisi tepi mushaf, bagian antara baris atas dan baris bawah,
dan kertas putih yang berada di antara mushaf dan jilidannya yang
bersambung dengannya.

وﳛﺮم اﳌﺲ وﻟﻮ ﲝﺎﺋﻞ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺛﺨﻴﻨﺎً ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻣﺎﺳﺎ ﻟﻪ ﻋﺮﻓﺎً ﻷﻧﻪ ﳜﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
Diharamkan atas perempuan haid atau nifas menyentuh
mushaf sekalipun disertai dengan haa-il (penghalang) yang tebal
sekiranya menurut ‘urf ia masih bisa disebut sebagai penyentuh
mushaf karena dapat mengurangi sikap ta’dzim pada mushaf.

واﳌﺮاد ﻣﺴﻪ ﺑﺄي ﺟﺰء ﻻ ﺑﺒﺎﻃﻦ اﻟﻜﻒ ﻓﻘﻂ
Yang dimaksud dengan menyentuh disini adalah menyentuh
dengan bagian anggota tubuh manapun, tidak terkhusus pada bagian
dalam telapak tangan.

ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي إذا ﻣﺲ اﶈﺪث أو اﳉﻨﺐ أو اﳊﺎﺋﺾ أو ﲪﻞ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ أو ﻏﲑﻩ
ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم وﻓﻴﻪ آﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن أو ﺛﻮﺑﺎً ﻣﻄﺮزاً ﺑﺎﻟﻘﺮآن أو دراﻫﻢ أو دﻧﺎﻧﲑ ﻣﻨﻘﻮﺷﺔ ﺑﻪ أو
ﻣﺲ اﳉﺪار أو اﳊﻠﻮ أو اﳋﺒﺰ اﳌﻨﻘﻮش ﻓﻴﻪ ﻓﺎﳌﺬﻫﺐ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﺟﻮاز ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ
ﲟﺼﺤﻒ وﻓﻴﻪ وﺟﻪ أﻧﻪ ﺣﺮام وﻗﺎل أﻗﻀﻰ اﻟﻘﻀﺎة أﺑﻮ اﳊﺴﻦ اﳌﺎوردي ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳊﺎوي
ﳚﻮز ﻣﺲ اﻟﺜﻴﺎب اﳌﻄﺮزة ﺑﺎﻟﻘﺮآن وﻻ ﳚﻮز ﻟﺒﺴﻬﺎ ﺑﻼ ﺧﻼف ﻷن اﳌﻘﺼﻮد ﺑﻠﺒﺴﻬﺎ اﻟﺘﱪك
ﺑﺎﻟﻘﺮآن وﻫﺬا اﻟﺬي ﻗﺎﻟﻪ ﺿﻌﻴﻒ ﱂ ﻳﻮاﻓﻘﻪ أﺣﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ رأﻳﺘﻪ ﺑﻞ ﺟﺰم اﻟﺸﻴﺦ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ
اﳉﻮﻳﲏ وﻏﲑﻩ ﲜﻮاز ﻟﺒﺴﻬﺎ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺼﻮاب واﷲ أﻋﻠﻢ وأﻣﺎ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﻔﻘﻪ ﻓﺈن
ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن ﻓﻴﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﲑﻩ ﺣﺮم ﻣﺴﻬﺎ وﲪﻠﻬﺎ وإن ﻛﺎن ﻏﲑﻩ أﻛﺜﺮ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﻓﻔﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ أﺻﺤﻬﺎ ﻻ ﳛﺮم واﻟﺜﺎﱐ ﳛﺮم واﻟﺜﺎﻟﺚ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن ﲞﻂ ﻣﺘﻤﻴﺰ ﺑﻠﻔﻆ
أي ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع أو ﲪﺮة وﳓﻮﻫﺎ ﺣﺮم وإن ﱂ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﱂ ﳛﺮم ﻗﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺘﻤﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ
إذا ﻗﻠﻨﺎ ﻻ ﳛﺮم ﻓﻬﻮ ﻣﻜﺮوﻩ وأﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﺣﺪﻳﺚ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﺈن ﱂ
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ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ آﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻓﻼ ﳛﺮم ﻣﺴﻬﺎ واﻷوﱃ أن ﲤﺲ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎرة وإن ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ
آﻳﺎت ﻓﻼ ﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ ﺑﻞ ﻳﻜﺮﻩ وﻓﻴﻪ وﺟﻪ أﻧﻪ ﳛﺮم وﻫﻮ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺬي ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ
وأﻣﺎ اﳌﻨﺴﻮخ ﺗﻼوﺗﻪ ﻛﺎﻟﺸﻴﺦ واﻟﺸﻴﺨﺔ إذا زﻧﻴﺎ ﻓﺎرﲨﻮﳘﺎ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﳛﺮم ﻣﺴﻪ وﻻ
ﲪﻠﻪ ﻗﺎل أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮراة واﻹﳒﻴﻞ اﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼم اﻟﻨﻮوي
Nawawi berkata;
Ketika muhdis (disini orang yang menanggung hadas kecil),
junub, atau perempuan haid, menyentuh atau membawa kitab-kitab
Ilmu Fiqih atau selainnya, sedangkan di dalam kitab-kitab tersebut
terdapat ayat al-Quran, atau baju yang dibordir atau disulam dengan
bentuk tulisan al-Quran, atau dirham/dinar yang diukir dengan
bentuk ukiran ayat al-Quran, atau menyentuh tembok, manisan, atau
roti yang diukir dengan bentuk ukiran ayat al-Quran, maka menurut
madzhab yang shohih menyebutkan bahwa semua itu diperbolehkan
karena semua yang disentuh atau dibawa tersebut tidak bisa disebut
sebagai mushaf. Akan tetapi, menurut satu wajh pendapat, hukumnya
adalah haram.
Aqdhol Qudhot, yakni Abu Hasan Mawardi, berkata dalam
kitabnya al-Hawi, “Diperbolehkan menyentuh pakaian-pakaian yang
dibordir atau disulam dengan bentuk tulisan al-Quran, tetapi secara
pasti tidak diperbolehkan memakainya tanpa ada khilaf pendapat
ulama, karena tujuan memakainya adalah untuk tabarruk atau
mengharapkan keberkahan al-Quran.”
Pendapat yang dikatakan oleh Mawardi ini adalah dhoif dan
tidak ada satu ulama pun yang sependapat dengannya. Bahkan, Syeh
Abu Muhammad al-Juwaini dan selainnya mantap dengan
diperbolehkannya memakai pakaian-pakaian tersebut. Pendapat
mereka inilah yang dibenarkan. Wallahu a’lam.
Adapun buku-buku Tafsir dan Fiqih, apabila tulisan ayat alQuran adalah lebih banyak daripada tulisan selainnya maka
diharamkan menyentuh dan membawanya. Sebaliknya, apabila
tulisan selain ayat al-Quran adalah yang lebih banyak, maka hukum
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menyentuh dan membawanya terdapat tiga wajh pendapat; pertama
dan yang paling ashoh adalah tidak diharamkan, kedua; diharamkan,
dan ketiga; apabila al-Quran ditulis dengan tulisan yang dapat
dibedakan, semisal; dari segi kerapatannya, atau ada yang merah dan
ada yang hitam, atau yang lainnya, maka diharamkan, sebaliknya
apabila al-Quran ditulis dengan tulisan yang tidak dapat dibedakan
maka tidak diharamkan. Pengarang kitab Tatimmah dari ashab kami
berkata, “Ketika tidak diharamkan maka hukumnya dimakruhkan.”
Adapun kitab-kitab hadis Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, maka apabila di dalamnya tidak terdapat ayat-ayat al-Quran
maka tidak diharamkan menyentuhnya. Tetapi yang lebih utama
adalah menyentuh kitab-kitab hadis dalam kondisi suci dari hadas.
Apabila di dalamnya terdapat ayat-ayat al-Quran maka menurut
madzhab tidak diharamkan, tetapi dimakruhkan. Menurut satu wajh
pendapat menyebutkan diharamkan. Pendapat wajh inilah yang
banyak tertulis di dalam kitab-kitab Fiqih.
Adapun ayat al-Quran yang telah dimansukh tilawahnya,
seperti;

اﻟﺸﻴﺦ واﻟﺸﻴﺨﺔ إذا زﻧﻴﺎ ﻓﺎرﲨﻮﳘﺎ
dan semisalnya maka tidak diharamkan menyentuh dan
membawanya. Ashab kami berkata, “Begitu juga tidak diharamkan
menyentuh dan membawa kitab Taurat dan Injil.” Sampai sinilah
keterangan dari Nawawi berakhir.
d. Membawa Mushaf

)و( راﺑﻌﻬﺎ )ﲪﻠﻪ( وﻟﻮ وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻗﺮآن وﺗﻔﺴﲑ ﻓﻬﻮ ﻛﺎﳊﻤﻞ ﰲ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺑﲔ ﻛﻮن
اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺬي ﲢﺖ ﻳﺪﻩ أﻛﺜﺮ أو ﻻ
Maksudnya, perempuan yang haid atau nifas tidak
diperbolehkan membawa mushaf. Apabila ia meletakkan tangannya
di atas al-Quran dan Tafsir maka hukum meletakkannya tersebut
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sama rinciannya dengan hukum membawanya, yaitu apakah tafsir
tersebut lebih banyak daripada al-Qurannya ataukah sebaliknya.

ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي إذا ﺗﺼﻔﺢ اﶈﺪث أو اﳉﻨﺐ أو اﳊﺎﺋﺾ أوراق اﳌﺼﺤﻒ ﺑﻌﻮد وﺷﺒﻬﻪ ﻓﻔﻲ
ﺟﻮازﻩ وﺟﻬﺎن ﻷﺻﺤﺎﺑﻨﺎ أﻇﻬﺮﳘﺎ ﺟﻮازﻩ وﺑﻪ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻷﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺎس
وﻻ ﺣﺎﻣﻞ واﻟﺜﺎﱐ وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﲢﺮﳝﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﻌﺪ ﺣﺎﻣﻼً ﻟﻠﻮرﻗﺔ واﻟﻮرﻗﺔ ﻛﺎﳉﻤﻴﻊ ﻓﺄﻣﺎ
إذا ﻟﻒ ﻛﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻩ وﻗﻠﺐ اﻟﻮرﻗﺔ ﻓﺤﺮام ﺑﻼ ﺧﻼف وﻏﻠﻂ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﺤﻜﻰ ﻓﻴﻪ
وﺟﻬﲔ واﻟﺼﻮاب اﻟﻘﻄﻊ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﱘ ﻷن اﻟﻘﻠﺐ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﻟﻴﺪ ﻻ ﺑﺎﻟﻜﻢ اﻧﺘﻬﻰ
Nawawi berkata, “Ketika muhdis (disini orang yang telah
batal wudhunya), atau junub, atau perempuan haid, membalikkan
kertas-kertas mushaf dengan kayu atau yang lain, maka hukumnya
terdapat dua wajh pendapat dari kalangan ashab kami. Pendapat
pertama yang paling adzhar menyebutkan diperbolehkan. Para ulama
Irak dari ashab kami memutuskan dan memastikan pendapat pertama
ini karena mereka tidak disebut sebagai orang yang menyentuh dan
yang membawa. Pendapat kedua menyebutkan diharamkan.
Pendapat kedua ini dipilih oleh Rofii karena mereka dianggap
sebagai orang-orang yang membawa kertas mushaf, sedangkan
membawa kertasnya adalah seperti membawa mushaf secara
keseluruhan itu sendiri. Adapun ketika mereka melipat lengan baju
gamisnya di tangan, kemudian dijadikan sebagai landasan untuk
membolak-balikan kertas mushaf, maka secara pasti diharamkan
tanpa ada khilaf pendapat di kalangan ulama. Sungguh keliru
pendapat yang dikatakan oleh sebagian ashab kami, “Hukum
membolak-balikkan kertas mushaf dengan lengan baju yang
dilipatkan pada tangan terdapat dua wajh pendapat. Pendapat yang
benar adalah memastikan keharamannya,” karena membalikkan
kertas mushaf terjadi dengan tangan, bukan dengan lengan baju.”

ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻓﻤﺤﻞ ﺟﻮاز ﻗﻠﺐ اﻟﻮرﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻮد إذا ﱂ ﻳﻠﺰم ﻋﻠﻴﻪ ﲪﻞ ﳍﺎ ﺑﺄن ﻳﺘﺤﺎﻣﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻮد ﻓﺘﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﺘﻬﺎ أو ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻴﺨﻔﻀﻬﺎ ﺑﻪ وﻟﻴﺲ اﳌﺮاد أﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ
اﻟﻌﻮد ﺑﲔ اﻟﻮرق وﻳﻔﺼﻞ ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﻷن ذﻟﻚ ﲪﻞ
228

Syarqowi berkata, “Diperbolehkannya membalikkan kertas
mushaf dengan kayu adalah ketika tidak ada unsur membawa,
artinya, sekiranya kayu tersebut tidak ditekan pada kertas. Dengan
demikian, dalam kondisi seperti ini, kertas satu terpisah dari kertas
berikutnya, atau kertas berposisi tegak kemudian diturunkan dengan
kayu. Yang dimaksud bukanlah kondisi kayu masuk di antara kertaskertas mushaf, kemudian kayu memisahkan kertas satu dari kertas
berikutnya, karena demikian ini masih disebut sebagai membawa.”
e. Berdiam Diri di dalam Masjid

)و( ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ )اﻟﻠﺒﺚ( أي اﻹﻗﺎﻣﺔ )ﰲ اﳌﺴﺠﺪ( وﻣﺜﻠﻪ اﻟﱰدد ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
ﻻ أﺣﻞ اﳌﺴﺠﺪ ﳊﺎﺋﺾ وﻻ ﳉﻨﺐ رواﻩ أﺑﻮ داود ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ
Maksudnya, perempuan haid atau nifas tidak diperbolehkan
al-lubts di dalam masjid. Maksud al-lubts adalah berdiam diri.
Begitu juga, ia tidak diperbolehkan mondar-mandir di masjid.
Keharaman ini berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, “Aku tidak menghalalkan masjid bagi perempuan haid dan
orang junub.” Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Aisyah
rodhiallahu ‘anha.

ودﺧﻞ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﻫﻮاؤﻩ وﻣﺎ اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﳓﻮ روﺷﻦ وﻏﺼﻦ ﺷﺠﺮة أﺻﻠﻬﺎ ﺧﺎرج ﻻ
ﻋﻜﺴﻪ ورﺣﺒﺘﻪ ﻻ ﺣﺮﳝﻪ ﻓﺮﺣﺒﺔ اﳌﺴﺠﺪ ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﳌﻨﺒﺴﻄﺔ واﳊﺮﱘ ﻣﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﳌﺮﻓﻖ
ﺑﻜﺴﺮ اﳌﻴﻢ وﻓﺘﺢ اﻟﻔﺎء ﻻ ﻏﲑ أي ﻛﺎﳌﻄﺒﺦ وﳓﻮﻩ
Termasuk masjid adalah ruang udaranya (Jawa; awangawang) dan bagian yang bersambung dengan masjid, seperti; jendela
atap, batang pohon yang keluar dari batas masjid tetapi akar pohon di
dalam masjid, bukan sebaliknya, serambi, bukan harim serambi.
Serambi masjid adalah bagian halaman yang membentang sedangkan
harimnya adalah bagian siku yang berada di sekitar atau kanan kiri
serambi.
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)ﻓﺎﺋﺪة( ﻻ ﺑﺄس ﺑﺎﻟﻨﻮم ﰲ اﳌﺴﺠﺪ ﻟﻐﲑ اﳉﻨﺐ وﻟﻮ ﻟﻐﲑ أﻋﺰب وﻫﻮ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻨﺪﻩ
أﻫﻞ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ أن أﺻﺤﺎب اﻟﺼﻔﺔ وﻫﻢ زﻫﺎد ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻓﻘﺮاء ﻏﺮﺑﺎء ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻨﺎﻣﻮن ﻓﻴﻪ
ﰲ زﻣﻨﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻧﻌﻢ ﳛﺮم اﻟﻨﻮم ﻓﻴﻪ إذا ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﲔ وﳚﺐ ﺣﻴﻨﺌﺬ
ﺗﻨﺒﻴﻬﻪ وﻳﻨﺪب ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺎم ﰲ ﳓﻮ اﻟﺼﻒ اﻷول أو أﻣﺎم اﳌﺼﻠﲔ وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺼﺪق ﰲ
اﳌﺴﺠﺪ وﻳﻠﺰم ﻣﻦ رآﻩ اﻹﻧﻜﺎر ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻨﻌﻪ إن ﻗﺪر وﻳﻜﺮﻩ اﻟﺴﺆال ﻓﻴﻪ ﺑﻞ ﳛﺮم إن ﺷﻮش
ﻋﻠﻰ اﳌﺼﻠﲔ أو ﻣﺸﻰ أﻣﺎم اﻟﺼﻔﻮف أو ﲣﻄﻰ رﻗﺎ ﻢ وأﻣﺎ إﻋﻄﺎء اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﻨﺪب
وﳛﺮم اﻟﺮﻗﺺ ﻓﻴﻪ وﻟﻮ ﻟﻐﲑ ﺷﺎﺑﺔ وﳛﺮم اﻟﻨﻂ ﻓﻴﻪ وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻄﻴﻊ ﺣﺼﺮﻩ
وإﻳﺬاء ﻏﲑﻩ واﻟﻨﻂ اﻟﻮﺛﺐ وﻫﻮ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﳏﻞ إﱃ ﳏﻞ آﺧﺮ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى واﳊﺼﺮ
ﺑﻀﻢ اﳊﺎء واﻟﺼﺎد ﲨﻊ ﺣﺼﲑ وﻫﻮ اﻟﺒﺎرﻳﺔ اﳋﺸﻨﺔ
(Faedah) Diperbolehkan tidur di masjid bagi orang yang
bukan junub meskipun bagi seorang duda, yaitu orang yang tidak
memiliki istri. Sungguh ada dasar diperbolehkannya tidur di masjid,
yaitu bahwa para sahabat sifat, yaitu para sahabat yang ahli zuhud,
yang fakir, dan yang mengembara, pernah tidur di masjid pada
zaman Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama.
Namun, tidur di masjid dihukumi haram ketika
mempersempit orang-orang yang sedang sholat. Dalam keadaan
seperti ini, diwajibkan membangunkan orang yang sedang tidur di
dalamnya.
Disunahkan membangunkan orang yang sedang tidur di
tempat bagian shof pertama masjid atau di tempat depan orang-orang
yang sholat.
Seharusnya aktifitas memberikan sedekah tidak dilakukan di
dalam masjid. Ketika seseorang melihat orang lain bersedekah di
dalamnya, maka wajib atasnya mengingkari dan mencegah jika
memang ia mampu dan kuasa.
Dimakruhkan meminta-minta di dalam masjid, bahkan
diharamkan jika sampai mengganggu orang-orang yang sedang
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sholat. Begitu juga dimakruhkan berjalan di depan shof-shof orangorang yang sholat atau berjalan melangkahi leher mereka.
Adapun memberi peminta-minta di masjid maka hukumnya
sunah.
Diharamkan atas seseorang menari-nari di dalam masjid
meskipun ia bukan pemudi.
Diharamkan melompat-lompat di dalam masjid meskipun
disertai dengan berdzikir karena melompat-lompat dapat merusak
tikar masjid dan menyakiti orang lain. Pengertian melompat-lompat
adalah memindah-mindah kaki dari satu tempat ke tempat yang lain.
Pengertian tikar adalah alas lantai yang kasar.
Membaca al-Quran

f.

)و( ﺳﺎدﺳﻬﺎ )ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن(
Maksudnya, perempuan haid atau nifas tidak diperbolehkan
membaca al-Quran.

ﻗﺎل اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻟﺘﺒﻴﺎن ﺳﻮاء ﻛﺎن آﻳﺔ أو أﻗﻞ ﻣﻨﻬﺎ وﳚﻮز ﻟﻠﺠﻨﺐ واﳊﺎﺋﺾ إﺟﺮاء اﻟﻘﺮآن
ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻠﻔﻆ ﺑﻪ وﳚﻮز ﳍﻤﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ وإﻣﺮارﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ وأﲨﻊ
اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺟﻮاز اﻟﺘﻬﻠﻴﻞ واﻟﺘﺴﺒﻴﺢ واﻟﺘﺤﻤﻴﺪ واﻟﺘﻜﺒﲑ واﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷذﻛﺎر ﻟﻠﺠﻨﺐ واﳊﺎﺋﺾ ﻗﺎل أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ وﻛﺬا إذا ﻗﺎﻻ
ﻹﻧﺴﺎن ﺧﺬ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﻘﻮة وﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﻏﲑ اﻟﻘﺮآن ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ وﻛﺬا ﻣﺎ أﺷﺒﻬﻪ ﻗﺎﻟﻮا وﳚﻮز ﳍﻤﺎ
أن ﻳﻘﻮﻻ ﻋﻨﺪ اﳌﺼﻴﺒﺔ إﻧﺎ ﷲ وإﻧﺎ إﻟﻴﻪ راﺟﻌﻮن إذا ﱂ ﻳﻘﺼﺪ اﻟﻘﺮآن وﻗﺎل أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ
اﳋﺮاﺳﺎﻧﻴﻮن وﳚﻮز أن ﻳﻘﻮل ﻋﻨﺪ رﻛﻮب اﻟﺪاﺑﺔ ﺳﺒﺤﺎن اﻟﺬي ﺳﺨﺮ ﻟﻨﺎ ﻫﺬا وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻪ
ﻣﻘﺮﻧﲔ أي ﻣﻄﻴﻘﲔ وﻋﻨﺪ اﻟﺪﻋﺎء رﺑﻨﺎ آﺗﻨﺎ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺣﺴﻨﺔ وﰲ اﻵﺧﺮة ﺣﺴﻨﺔ وﻗﻨﺎ ﻋﺬاب
اﻟﻨﺎر إذا ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ اﻟﻘﺮآن ﻗﺎل إﻣﺎم اﳊﺮﻣﲔ وإن ﻗﺎل اﳉﻨﺐ ﺑﺴﻢ اﷲ واﳊﻤﺪ ﷲ ﻓﺈن
ﻗﺼﺪ اﻟﻘﺮآن ﻋﺼﻰ وإن ﻗﺼﺪ اﻟﺬﻛﺮ أو ﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﺷﻴﺌﺎً ﱂ ﻳﺄﰒ وﳚﻮز ﳍﻤﺎ ﻗﺮاءة ﻣﺎ
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ﻧﺴﺨﺖ ﺗﻼوﺗﻪ ﻛﺎﻟﺸﻴﺦ واﻟﺸﻴﺨﺔ إذا زﻧﻴﺎ ﻓﺎرﲨﻮﳘﺎ أﻟﺒﺘﺔ ﻧﻜﺎﻻً ﻣﻦ اﷲ اﻧﺘﻬﻰ ﻗﻮل اﻟﻨﻮوي
رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ
Nawawi berkata di dalam kitabnya at-Tibyan;
Orang junub dan perempuan haid diharamkan membaca alQuran) meskipun hanya satu ayat atau lebih sedikit.
Diperbolehkan bagi orang junub dan perempuan haid
membatin al-Quran di dalam hati tanpa melafadzkannya.
Diperbolehkan juga bagi mereka melihat mushaf dan membatin alQuran di dalam hati.
Para
ulama
muslim
telah
bersepakat
tentang
diperbolehkannya membaca tahlil, tahmid, takbir, sholawat atas
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama dan dzikir-dzikir lain bagi
orang junub dan perempuan haid.
Para ashab kami berkata, “Begitu juga, ketika orang junub
dan perempuan haid berkata kepada orang lain;
41

ٍﺎب ﺑُِﻘ ﱠﻮة
َ َُﺧ ِﺬ اﻟْ ِﻜﺘ

dengan memaksudkan selain al-Quran maka diperbolehkan, dan
ayat-ayat lain yang bisa digunakan untuk sekiranya berdialog antar
sesama.” Mereka juga berkata, “Diperbolehkan bagi orang junub dan
perempuan haid membaca ketika tertimpa musibah;
42

َاﺟﻌﻮ َن
ِ إِﻧﱠﺎ ﻟﻠﱠ ِﻪ َوإِﻧﱠﺂ إِﻟَﻴْ ِﻪ ر

dengan tanpa memaksudkan al-Quran dalam bacaan tersebut.”

41
42

QS. Maryam: 12
QS. Al-Baqoroh: 156
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Para ashab kami dari Khurasan berkata, “Diperbolehkan
bagi orang junub dan perempuan haid membaca ketika naik
kendaraan;
43

ﲔ
َ ُِﺳْﺒﺤَﺎ َن اﻟﱠﺬِي َﺳ ﱠﺨَﺮ ﻟَﻨَﺎ َﻫﺬَا َوﻣَﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ﻟَﻪُ ُﻣ ْﻘ ِﺮﻧ

Lafadz ‘ ’اﳌﻘﺮﻧﲔberarti orang-orang yang kuat. Dan boleh bagi mereka
ketika berdoa membaca;
44

َاب اﻟﻨﱠﺎر
َ َرﺑـﱠﻨَﺎ آﺗِﻨَﺎ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﺣ َﺴﻨَﺔً وَِﰲ ْاﻵ ِﺧَﺮةِ َﺣ َﺴﻨَﺔً َوﻗِﻨَﺎ َﻋﺬ

Akan tetapi, dengan catatan bahwa mereka tidak memaksudkan alQuran dalam bacaannya.
Imam Haromain berkata, “Apabila orang junub membaca,
‘ ’ﺑﺴﻢ اﷲdan, ‘’اﳊﻤﺪ ﷲ, maka jika ia memaksudkan al-Quran maka ia
berdosa dan jika ia memaksudkan dzikir atau tidak memaksudkan
apapun maka tidak berdosa. Diperbolehkan bagi orang junub dan
perempuan haid membaca ayat yang telah dimansukh tilawahnya,
seperti;

اﻟﺸﻴﺦ واﻟﺸﻴﺨﺔ إذا زﻧﻴﺎ ﻓﺎرﲨﻮﳘﺎ أﻟﺒﺘﺔ ﻧﻜﺎﻻً ﻣﻦ اﷲ
Sampai sinilah keterangan dari Nawawi berakhir.
g. Berpuasa

)و( ﺳﺎﺑﻌﻬﺎ )اﻟﺼﻮم( ﻓﻤﱴ ﻧﻮت اﻟﺼﻮم ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻬﺎ وأﻣﺎ إذا ﱂ ﺗﻨﻮ وﻣﻨﻌﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻄﻌﺎم
واﻟﺸﺮاب ﻓﻼ ﳛﺮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻤﻰ ﺻﻮﻣﺎً واﻷوﺟﻪ أﻧﻪ ﱂ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺻﻼً ووﺟﻮب
اﻟﻘﻀﺎء إﳕﺎ ﻫﻮ ﺑﺄﻣﺮ ﺟﺪﻳﺪ وﻗﻴﻞ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰒ ﺳﻘﻂ
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QS. Az-Zukhruf: 13
QS. Al-Baqoroh: 201
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Maksudnya, perempuan haid atau nifas tidak diperbolehkan
berpuasa. Ketika ia berniat puasa maka puasa diharamkan atasnya.
Berbeda apabila ia tidak berniat puasa, tetapi ia enggan makan dan
minum, maka tidak diharamkan atasnya karena demikian itu tidak
disebut sebagai puasa.
Menurut pendapat aujah, puasa tidak diwajibkan sama sekali
atas perempuan haid dan nifas. Adapun kewajiban mengqodhonya
merupakan perintah baru.
Menurut qiil, awalnya puasa diwajibkan atas perempuan haid
atau nifas, kemudian kewajiban tersebut digugurkan.
h. Talak

)و( ﺛﺎﻣﻨﻬﺎ )اﻟﻄﻼق( وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ إﻻ ﰲ ﺳﺒﻊ ﺻﻮر ﻓﻼ ﳛﺮم ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷول إذا
ﻗﺎل أﻧﺖ ﻃﺎﻟﻖ ﰲ آﺧﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺣﻴﻀﻚ أو ﻣﻊ آﺧﺮﻩ أو ﻋﻨﺪﻩ وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻮ ﰎ ﻟﻔﻆ
اﻟﻄﻼق ﰲ آﺧﺮ اﳊﻴﺾ ﻻﺳﺘﻌﻘﺎب ذﻟﻚ اﻟﻄﻼق اﻟﺸﺮوع ﰲ اﻟﻌﺪة اﻟﺜﺎﱐ أن ﺗﻜﻮن
اﳌﻄﻠﻘﺔ ﰲ ذﻟﻚ ﻏﲑ ﻣﺪﺧﻮل ﺎ ﻟﻌﺪم اﻟﻌﺪة ﲞﻼف اﳌﺘﻮﰱ ﻋﻨﻬﺎ زوﺟﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل
ﻓﺘﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪة اﻟﺜﺎﻟﺚ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻣﻼً ﻣﻨﻪ ﻻﺳﺘﻌﻘﺎب ذﻟﻚ اﻟﻄﻼق اﻟﺸﺮوع ﰲ
اﻟﻌﺪة اﻟﺮاﺑﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼق ﺑﻌﻮض ﻣﻨﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﺋﻼً ﻷن إﻋﻄﺎءﻫﺎ اﳌﺎل ﻳﺸﻌﺮ
ﺑﺎﳊﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻄﻼق وﺧﺮج ﺑﺎﻟﻌﻮض ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺑﺴﺆاﳍﺎ ﺑﻼ ﻋﻮض أو ﺑﻌﻮض ﻣﻦ
ﻏﲑﻫﺎ ﻓﻴﺤﺮم واﳋﺎﻣﺲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼق ﰲ إﻳﻼء ﲟﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ اﻟﻄﻼق ﰲ ﺣﺎل اﳊﻴﺾ ﺑﻌﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮطء ﻣﻦ اﻟﺰوج ﰲ ﺣﺎل اﻟﻄﻬﺮ ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ ﻣﻨﻪ ﻷن ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪة إﱃ اﻟﻄﻼق
اﻟﺴﺎدس ﻣﺎ إذا ﻃﻠﻘﻬﺎ اﳊﻜﻢ ﰲ ﺷﻘﺎق وﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ زوﺟﻬﺎ ﳊﺎﺟﺘﻬﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة إﻟﻴﻪ
اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ ﻷﻣﺘﻪ إن ﻃﻠﻘﻚ اﻟﺰوج اﻟﻴﻮم ﻓﺄﻧﺖ ﺣﺮة ﻓﻌﻠﻢ اﻟﺰوج ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ
وﻋﺪم رﺟﻮع اﻟﺴﻴﺪ ﻓﻄﻠﻘﻬﺎ أو ﺳﺄﻟﺘﻪ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﳛﺮم ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻟﻠﺨﻼص ﻣﻦ اﻟﺮق إذ دواﻣﻪ
أﺿﺮ ﺎ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﻞ اﻟﻌﺪة وﻗﺪ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أو ﳝﻮت ﻓﻴﺪوم أﺳﺮﻫﺎ
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Maksudnya, diharamkan menjatuhkan talak kepada istri
yang dalam kondisi haid dan keharamannya termasuk dosa besar,
kecuali dalam 7 (tujuh) contoh berikut, maka tidak diharamkan
menjatuhkan talak kepadanya;
1) Ketika suami berkata, “Kamu tertalak di saat akhir sebagian
waktu dari masa haidmu,” atau, “Kamu tertalak di saat yang
bersamaan dengan akhir haidmu,” atau,” Kamu tertalak di
saat akhir haidmu.” Begitu juga, apabila kata tertalak selesai
diucapkan di akhir haid maka tidak diharamkan menjatuhkan
talak kepada istri pada saat haid sebab pentalakan tersebut
bersambung langsung dengan memasuki masa iddah.
2) Istri yang ditalak pada saat haid bukanlah istri yang pernah
dijimak karena tidak berlaku masa iddah baginya sehingga
tidak diharamkan mentalaknya pada saat haid. Berbeda
dengan istri yang ditinggal mati suaminya sebelum dijimak
maka wajib atasnya berlaku masa iddah.
3) Istri yang ditalak saat haid sedang mengandung anak dari
suami yang mentalaknya sehingga hukum mentalaknya tidak
diharamkan karena masa tertalak bersambung langsung
dengan memasuki masa iddah.
4) Talak yang dijatuhkan berbanding dengan ‘iwadh atau
gantian dari istri ketika istri tersebut tidak hamil karena sikap
dimana ia memberikan harta kepada suaminya menunjukkan
bahwa ia benar-benar butuh untuk ditalak.
Dikecualikan dengan kata ‘iwadh dari istri adalah masalah
apabila suami mentalak istrinya atas dasar permintaan istri
sendiri tanpa adanya ‘iwadh atau dengan adanya ‘iwadh
tetapi dari orang lain selain istri, maka diharamkan mentalak
istri pada saat haid dalam dua masalah ini.
5) Talak terjadi di dalam masa sumpah ilak atas dasar istri
sendiri meminta di talak pada saat haid setelah istri meminta
suami untuk menjimaknya pada saat suci, tetapi suami
enggan menjimaknya, maka menjatuhkan talak kepada istri
tersebut pada saat haid tidak diharamkan karena istri sangat
butuh sekali untuk ditalak.
6) Ketika istri yang tengah haid ditalak oleh hakim di tengahtengah terjadinya perselisihan antara istri tersebut dan
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suaminya. Maka talak yang dijatuhkan oleh hakim tersebut
tidak diharamkan sebab istri sangat membutuhkan untuk
ditalak.
7) Apabila tuan berkata kepada perempuan amatnya, “Jika
suamimu mentalakmu hari ini maka kamu merdeka.”
Ternyata, suami amat tersebut tahu atau mendengar
perkataan tuan dan tuan sendiri tidak mencabut perkataannya
itu. Kemudian suami mentalak amat atau amat meminta
suaminya untuk mentalak. Maka talak yang dijatuhkan
kepada amat yang sedang haid itu tidak diharamkan sebab
menyelamatkan diri dari status budak. Lagi pula, bagi amat
sendiri, menyandang status sebagai budak adalah lebih berat
daripada menunggu lamanya masa iddah. Selain itu, jarangjarang tuan mau memerdekakannya dengan cara demikian
atau dikuatirkan tuan keburu mati sehingga menyebabkan
amat tetap dalam statusnya sebagai budak.

واﳊﻜﻤﺔ ﰲ ﲢﺮﱘ اﻟﻄﻼق ﺑﺎﳊﻴﺾ ﺗﻀﺮرﻫﺎ ﺑﻄﻮل ﻣﺪة اﻟﱰﺑﺺ ﻷن ﺑﻘﻴﺔ اﳊﻴﺾ ﻻ
ﲢﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺪة ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إذا ﻃﻠﻘﺘﻢ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﻦ ﻟﻌﺪ ﻦ أي إذا أردﰎ ﻃﻼق
اﻷزواج اﳌﻮﻃﻮآت اﻟﻼﰐ ﻳﻌﺘﺪدن ﺑﺎﻷﻗﺮاء ﻓﻄﻠﻘﻮﻫﻦ ﰲ أول اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺸﺮﻋﻦ ﻓﻴﻪ ﰲ
اﻟﻌﺪة ﺑﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼق ﰲ ﻃﻬﺮ ﱂ ﲡﺎﻣﻊ ﻓﻴﻪ واﳌﺮاد ﺑﻮﻗﺖ ﺷﺮوﻋﻬﻦ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ وﻗﺖ
ﺗﻠﺒﺴﻬﻦ ﺎ ﻓﻠﻮ ﻃﻠﻘﺖ ﰲ ﻋﺪة ﻃﻼق رﺟﻌﻲ ﻓﻼ ﺣﺮﻣﺔ ﻟﺘﻠﺒﺴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪة
Hikmah mengapa menjatuhkan talak kepada istri yang
sedang haid diharamkan adalah karena menyakiti istri dengan
memperpanjang masa tarobbus-nya karena sisa masa haid tidak
terhitung termasuk iddah.
Allah berfirman, “Ketika kamu mentalak para perempuan
maka talaklah mereka karena iddah mereka,” maksudnya, ketika
kamu hendak menjatuhkan talak kepada para istri yang pernah
dijimak yang mengalami masa iddah selama beberapa masa suci
maka talaklah mereka di awal waktu yang mana mereka mulai
memasuki masa iddah di waktu tersebut, sekiranya talak dijatuhkan
pada masa suci yang mana istri belum dijimak di masa suci tersebut.
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Yang dimaksud dengan waktu yang mana istri mulai memasuki masa
iddah di waktu tersebut adalah waktu yang mencakup waktu-waktu
iddahnya sehingga apabila ada seorang perempuan ditalak di tengahtengah masa iddah talak roj’i maka menjatuhkan talak kepadanya itu
tidak diharamkan sebab perempuan tersebut tengah menjalani masa
iddahnya.
i.

Melewati Masjid

)و( ﺗﺎﺳﻌﻬﺎ )اﳌﺮور( أي ﳎﺮد اﻟﻌﺒﻮر )ﰲ اﳌﺴﺠﺪ( ﻟﻐﻠﻆ ﺣﺪﺛﻬﺎ و ﺬا ﻓﺎرﻗﺖ اﳉﻨﺐ
ﺣﻴﺚ ﱂ ﳛﺮم ﰲ ﺣﻘﻪ ﳎﺮد اﻟﻌﺒﻮر )إن ﺧﺎﻓﺖ ﺗﻠﻮﻳﺜﻪ( ﺑﺎﻟﺜﺎء اﳌﺜﻠﺜﺔ أي ﺗﻠﻄﻴﺨﻪ ﺑﺎﻟﺪم
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ ﻓﺈن أﻣﻨﺘﻪ ﻛﺎن ﳍﺎ اﻟﻌﺒﻮر ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻔﺎء ﺣﺎﺟﺔ ﻋﺒﻮرﻫﺎ
ﲞﻼف اﳉﻨﺐ ﻓﺈن اﻟﻌﺒﻮر ﰲ ﺣﻘﻪ ﺑﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺧﻼف اﻷوﱃ ﻓﺈن ﻛﺎن ﳍﺎ ﻏﺮض ﺻﺤﻴﺢ
ﻛﻘﺮب ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻼ ﻛﺮاﻫﺔ وﻻ ﺧﻼف اﻷوﱃ
Maksudnya, perempuan haid atau nifas tidak diperbolehkan
lewat di dalam masjid karena beratnya hadas yang ditanggungnya.
Oleh karena alasan ini, maka dapat dibedakan dari orang junub yang
tidak diharamkan atasnya sekedar lewat di dalam masjid.
Keharaman lewat di dalam masjid atas perempuan haid atau
nifas adalah dengan catatan jika ia kuatir mengotori masjid dengan
darahnya. Apabila ia merasa aman tidak akan mengotorinya maka
diperbolehkan baginya kalau hanya sekedar lewat di dalam masjid,
tetapi dimakruhkan jika memang ia tidak punya hajat melewatinya.
Berbeda dengan orang junub, karena hukum melewati masjid tanpa
didasari hajat adalah khilaf al-aula. Sedangkan apabila perempuan
haid atau nifas memiliki hajat yang dibenarkan, seperti; mencari
jalan pintas, maka melewati masjid baginya tidak dimakruhkan dan
juga tidak khilaf al-aula.
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وﺧﺮج ﺑﺎﳌﺴﺠﺪ اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﺮﺑﻂ ﺑﻀﻢ اﻟﺮاء واﻟﺒﺎء ﲨﻊ رﺑﺎط ﻛﻜﺘﺐ ﲨﻊ ﻛﺘﺎب وﻣﺼﻠﻰ
اﻟﻌﻴﺪ وﻣﻠﻚ اﻟﻐﲑ ﻓﻼ ﳛﺮم ﻋﺒﻮرﻫﺎ إﻻ ﻋﻨﺪ ﲢﻘﻖ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ أو ﻇﻨﻪ ﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﳘﻪ واﻟﻔﺮق أن
ﺣﺮﻣﺔ اﳌﺴﺠﺪ ذاﺗﻴﺔ وﺣﺮﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﺮﺿﻴﺔ
Mengecualikan dengan masjid adalah madrasah, pondokan,
tempat sholat hari raya (bukan masjid), dan tempat yang milik orang
lain, maka tidak diharamkan atas perempuan haid atau nifas
melewati tempat-tempat tersebut kecuali ketika benar-benar yakin
atau menyangka akan mengotorinya dengan darah, bukan ketika
salah sangka. Perbedaannya adalah bahwa keharaman dalam
melewati masjid bersifat dzatiah sedangkan keharaman dalam
melewati tempat-tempat tersebut adalah ‘ardhiah.

وﻛﺎﳊﺎﺋﺾ ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺣﺪث داﺋﻢ ﻛﻤﺴﺘﺤﺎﺿﺔ وﺳﻠﺲ ﺑﻮل أو ﻣﺬي وﻣﻦ ﺑﻪ
ﺟﺮاﺣﺔ ﻧﻀﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺪم ﻓﺈذا ﺧﻴﻒ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺣﺮم اﻟﻌﺒﻮر وإﻻ ﻛﺮﻩ إﻻ
ﳊﺎﺟﺔ وﻛﺬا ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت اﳌﻠﻮﺛﺔ وﻟﻮ ﰲ ﻧﻌﻞ أو ﺛﻮب ﻓﻼ ﳚﻮز إدﺧﺎل اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ
ﳓﻮ اﻟﻨﻌﻞ إﻻ ﺑﺸﺮﻃﲔ أن ﻳﺄﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮﻳﺚ وأن ﻳﻜﻮن ﳊﺎﺟﺔ ﻛﺨﻮف اﻟﻀﻴﺎع
Sama seperti perempuan haid dalam boleh tidaknya
melewati masjid adalah daim al-hadas (orang yang langgeng
menanggung hadas) seperti; perempuan istihadhoh, orang beser air
kencing atau madzi, orang yang memiliki luka yang ternodai darah,
maka jika dikuatirkan akan mengotori masjid dengan darah, air
kencing, madzi, maka diharamkan melewatinya, jika tidak
dikuatirkan maka dimakruhkan kecuali ada hajat. Begitu juga najisnajis lain yang dapat mengotori sekalipun menempel di sandal atau
baju, oleh karena itu, tidak diperbolehkan membawa masuk najis
yang menempel, misal, di sandal ke dalam masjid, kecuali dengan
dua syarat, yaitu aman tidak akan mengotori dan ada hajat seperti;
takut kehilangan sandal, dll.
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j.

Istimtak

()و( ﻋﺎﺷﺮﻫﺎ )اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع( أي اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺸﻬﻮة أم ﻻ )ﲟﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﺮة واﻟﺮﻛﺒﺔ
ﺑﻮطء ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﲝﺎﺋﻞ أم ﻻ وﺑﻐﲑﻩ ﺣﻴﺚ ﻻ ﺣﺎﺋﻞ وﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺒﺎﺷﺮة ﲟﺎ ﻳﻨﻘﺾ
ﻣﺴﻪ اﻟﻮﺿﻮء ﻟﻴﺨﺮج اﻟﺴﻦ واﻟﺸﻌﺮ ﻓﻼ ﲢﺮم اﳌﺒﺎﺷﺮة ﺑﻪ
Maksudnya, perempuan haid atau nifas tidak diperbolehkan
istimtak, yaitu mubasyaroh (bersentuhan secara langsung), baik
disertai dengan syahwat atau tidak, pada bagian antara pusar dan
lutut dengan cara jimak, baik bersentuhan yang disertai adanya
penghalang atau tidak, atau dengan cara selain jimak sekiranya tidak
ada penghalang. Dalam mubasyaroh, bagian yang saling bersentuhan
harus bagian yang jika disentuh dapat membatalkan wudhu agar
mengecualikan gigi dan rambut karena tidak diharamkan atas
perempuan haid saling mubasyaroh dengan suaminya dalam rambut
atau gigi.

واﳊﺎﺻﻞ أن ﺑﺪن اﳌﺮأة ﺣﺎل اﳊﻴﺾ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع واﳌﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ أﺣﺪﳘﺎ
ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﺮة واﻟﺮﻛﺒﺔ ﻓﻴﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻮطء أو ﺑﻠﻤﺲ
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﲢﺖ اﻟﺜﻴﺎب ﲞﻼف اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﻐﲑﳘﺎ ﻛﻨﻈﺮ ﺑﺸﻬﻮة ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳛﺮم وأﻣﺎ اﳌﺒﺎﺷﺮة
ﻓﻮﻗﻬﻤﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻮطء ﻓﻴﺤﺮم أﻳﻀﺎً وأﻣﺎ ﺑﻐﲑﻩ ﻓﻼ وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻣﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﺮة واﻟﺮﻛﺒﺔ
ﻓﻼ ﳛﺮم ﻣﻄﻠﻘﺎً وﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﳌﺮأة وﻫﻲ ﺣﺎﺋﺾ أن ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻟﺮﺟﻞ ﲟﺎ ﺑﲔ ﺳﺮ ﺎ ورﻛﺒﺘﻬﺎ ﰲ
أي ﺟﺰء ﻣﻦ ﺑﺪﻧﻪ وﻟﻮ ﻏﲑ ﻣﺎ ﺑﲔ ﺳﺮﺗﻪ ورﻛﺒﺘﻪ ﻷن ﻣﺎ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺴﻪ ﳝﻨﻌﻬﺎ أن ﲤﺴﻪ ﺑﻪ
Kesimpulannya adalah bahwa tubuh perempuan yang sedang
haid dengan dinisbatkan pada istimtak dan mubasyaroh dibagi
menjadi dua, yaitu;
1) Bagian antara pusar dan lutut; maka diharamkan atas lakilaki bermubasyaroh dengan perempuan pada bagian tersebut
secara mutlak, artinya, baik dengan jimak atau dengan
menyentuh ketika perempuan mengenakan baju. Berbeda
dengan istimtak dengan cara selain jimak dan menyentuh
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pada bagian tubuh antara pusar dan lutut, seperti; melihatnya
dengan syahwat, maka tidak diharamkan. Adapun
mubasyaroh pada bagian di luar antara pusar dan lutut, maka
apabila dilakukan dengan cara jimak maka diharamkan,
sebaliknya, apabila dilakukan dengan cara selain jimak maka
tidak diharamkan.
2) Bagian tubuh selain bagian antara pusar dan lutut; maka
tidak diharamkan istimtak padanya secara mutlak.
Diharamkan atas perempuan haid menyentuhkan bagian
antara pusar dan lututnya dengan bagian manapun dari tubuh
laki-laki sekalipun selain antara pusar dan lutut laki-laki
tersebut, karena bagian tubuh yang dilarang untuk disentuh
oleh laki-laki maka dilarang pula atas perempuan untuk
menyentuh laki-laki dengan bagian tubuh tersebut.

وﳑﺎ ﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺋﺾ اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﻠﺤﺪث ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺘﻌﺒﺪ ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﳊﺮﻣﺔ ﻟﺘﻼﻋﺒﻬﺎ ﻓﺈن
ﻛﺎن اﳌﻘﺼﻮد اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﻛﺄﻏﺴﺎل اﳊﺞ ﱂ ﳝﺘﻨﻊ وﻻ ﳛﺮم ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺋﺾ واﻟﻨﻔﺴﺎء ﺣﻀﻮر
اﶈﺘﻀﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﺧﻼﻓﺎً ﳌﺎ ﰲ اﻟﻌﺒﺎب واﻟﺮوض وﻋﻠﻠﻪ ﺑﺘﻀﺮرﻩ ﺑﺎﻣﺘﻨﺎع ﻣﻼﺋﻜﺔ اﻟﺮﲪﺔ
ﻣﻦ اﳊﻀﻮر ﻋﻨﺪﻩ ﺑﺴﺒﺒﻬﻤﺎ ﻛﺬا ذﻛﺮﻩ اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ ﻧﻘﻼً ﻋﻦ اﻟﺮﻣﻠﻲ
Termasuk perkara yang diharamkan atas perempuan haid
adalah bersuci karena hadas dengan maksud beribadah yang disertai
tahu akan keharamannya sebab talaub (bercanda). Apabila yang
dimaksudkan adalah nadzofah (bersih-bersih), seperti; mandi-mandi
dalam haji, maka tidak dilarang.
Tidak diharamkan atas perempuan haid dan nifas untuk
menghadiri muhtadhir (orang yang sekarat mati). Ini adalah menurut
pendapat muktamad. Berbeda dengan pendapat yang tertulis dalam
kitab al-Ubab dan ar-Roudh yang menyebutkan bahwa diharamkan
atas perempuan haid atau nifas menghadiri muhtadhir karena mereka
hanya akan menyakitinya sebab keberadaan mereka mencegah
hadirnya malaikat rahmat di sampingnya. Demikian ini disebutkan
oleh Suwaifi dengan mengutip dari Romli.
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BAGIAN
TAYAMUM
A. Sebab-sebab Tayamum

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎء )أﺳﺒﺎب اﻟﺘﻴﻤﻢ( أي ﺟﻮازﻩ )ﺛﻼﺛﺔ( أﺣﺪﻫﺎ
)ﻓﻘﺪ اﳌﺎء( ﰲ اﻟﺴﻔﺮ أو ﰲ اﳊﻀﺮ
Fasal
ini
menggunakan air.

menjelaskan

tentang

ketidak-mampuan

Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum ada 3 (tiga), yaitu:
1. Tidak ada air, baik di tengah-tengah perjalanan atau di
tengah-tengah mukim.

وﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ أرﺑﻌﺔ أﺣﻮال اﳊﺎﻟﺔ اﻷوﱃ أن ﻳﺘﻴﻘﻦ ﻋﺪم اﳌﺎء ﺣﻮﻟﻪ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺑﻌﺾ رﻣﺎل
اﻟﺒﻮادي ﻓﻴﺘﻴﻤﻢ وﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﻃﻠﺐ اﳌﺎء ﻷﻧﻪ واﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﻋﺒﺚ
Musafir memiliki 4 (empat) keadaan, yaitu:
a. Musafir meyakini tidak adanya air di sekitarnya, misalnya ia
sedang berada di tempat-tempat berpadang pasir. Maka ia
langsung bertayamum dan tidak perlu mencari air karena
mencari air baginya percuma.

اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ﳚﻮز وﺟﻮد اﳌﺎء ﺣﻮﻟﻪ ﲡﻮﻳﺰاً ﻗﺮﻳﺒﺎً أو ﺑﻌﻴﺪاً ﻓﻬﺬا ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﻼ
ﺧﻼف
b. Mungkin ada air di sekitarnya, baik kemungkinannya besar
atau kecil. Dalam keadaan seperti ini, musafir secara pasti
wajib mencari air terlebih dahulu.
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وﻳﺸﱰط ﻛﻮﻧﻪ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ ﻷن اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻃﻬﺎرة ﺿﺮورة وﻻ ﺿﺮورة ﻣﻊ إﻣﻜﺎن اﻟﻄﻬﺎرة
ﺑﺎﳌﺎء ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ وﻻ ﻳﻜﻔﻴﻪ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﱂ ﻳﺄذن ﻟﻪ ﺑﻼ ﺧﻼف
Dalam mencari air, disyaratkan dilakukan setelah masuknya
waktu sholat karena tayamum adalah toharoh dhorurot sedangkan
tidak ada dhorurot dalam keadaan yang masih dimungkinkannya
melakukan toharoh atau imkan toharoh dengan air sebelum
masuknya waktu sholat. Apabila ada orang lain yang mencarikan air
dan ia tidak diizini maka belum mencukupi dari tuntutan kewajiban
mencari air.

وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻄﻠﺐ أن ﻳﻔﺘﺶ رﺣﻠﻪ أي ﻣﺴﻜﻨﻪ ﻻﺣﺘﻤﺎل أن ﻳﻜﻮن ﰲ رﺣﻠﻪ ﻣﺎء وﻫﻮ ﻻ ﻳﺸﻌﺮ
ﻓﺈن ﱂ ﳚﺪ ﻧﻈﺮ ﳝﻴﻨﺎً وﴰﺎﻻً وأﻣﺎﻣﺎً وﺧﻠﻔﺎً إن اﺳﺘﻮى ﻣﻮﺿﻌﻪ وﺧﺺ ﻣﻮﺿﻊ اﳋﻀﺮة
واﺟﺘﻤﺎع اﻟﻄﲑ ﲟﺰﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎط
Cara mencari air adalah seseorang memeriksa tempat
tinggalnya karena barang kali disana ada air yang tidak ia sadari dan
ketahui. Apabila air tidak ditemukan di tempat tinggalnya maka ia
melihat kanan, kiri, depan, dan belakang jika memang tempat yang ia
tempati itu dataran rata. Hendaklah ia lebih memeriksa di tempattempat ramai dan tempat dimana burung-burung berkumpul.

وإن ﱂ ﻳﺴﺘﻮ اﳌﻮﺿﻊ ﻓﻔﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ إن ﺧﺎف ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻣﺎﻟﻪ وإن ﻗﻞ أو اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ
ﻛﺠﻠﺪ ﻣﻴﺘﺔ أو اﻧﻘﻄﺎﻋﻪ ﻋﻦ رﻓﻘﺔ أو ﺧﺮوج وﻗﺖ ﻟﻮ ﺗﺮدد ﱂ ﳚﺐ اﻟﱰدد ﻷن ﻫﺬا اﳋﻮف
ﻳﺒﻴﺢ ﻟﻪ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﻨﺪ ﺗﻴﻘﻦ اﳌﺎء ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺘﻮﻫﻢ أوﱃ وإن ﱂ ﳜﻒ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﱰدد إﱃ ﺣﺪ
ﻳﻠﺤﻘﻪ ﻏﻮث اﻟﺮﻓﺎق ﻣﻊ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺎﻏﻞ ﺑﺸﻐﻠﻬﻢ واﻟﺘﻔﺎوض ﰲ أﻗﻮاﳍﻢ وﳜﺘﻠﻒ
ذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻮاء اﻷرض واﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﺻﻌﻮد اً وﻫﺒﻮﻃﺎً ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻌﻪ رﻓﻘﺔ وﺟﺐ ﺳﺆاﳍﻢ إﱃ
أن ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻬﻢ أو ﻳﻀﻴﻖ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻼ ﻳﺒﻘﻰ إﻻ ﻣﺎ ﻳﺴﻊ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﺢ وﻗﻴﻞ
ﻳﺴﺘﻮﻋﺒﻬﻢ وﻟﻮ ﺧﺮج اﻟﻮﻗﺖ وﻻ ﳚﺐ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻘﺔ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﺑﻞ ﻳﻜﻔﻲ
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أن ﻳﻨﺎدي ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﺎء ﳚﻮد ﺑﻪ أو ﺑﺜﻤﻨﻪ وﳚﺐ أن ﳚﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻟﻮ ﺑﻌﺚ اﻟﻨﺎزﻟﻮن
ﺛﻘﺔ ﻳﻄﻠﺐ ﳍﻢ ﻛﻔﺎﻫﻢ ﻛﻠﻬﻢ
Apabila tempat yang ia tempati bukanlah dataran yang rata
maka dirinci;






Apabila ia kuatir akan keselamatan dirinya sendiri atau
hartanya sekalipun itu sedikit atau hanya berupa harta
ikhtisos, seperti; kulit bangkai, atau kuatir tertinggal oleh
rombongan, atau kuatir waktu sholat akan habis jika ia
mondar-mandir mencari air, maka dalam keadaan seperti ini
tidak diwajibkan mondar-mandir mencari air karena
kekuatiran yang semacam ini saja memperbolehkannya
bertayamum ketika diyakini adanya air, apalagi hanya
sekedar ketika disangka ada tidaknya air, tentu lebih utama
diperbolehkan tayamum atas dasar kekuatiran tersebut.
Apabila ia tidak mengalami kekuatiran di atas, maka
diwajibkan atasnya mondar-mandir sampai batas dimana ia
bisa meminta tolong dan bertanya-tanya kepada orang-orang.
Batas tersebut bisa berbeda-beda jaraknya tergantung datar
tidaknya tanah yang ditempati dari segi naik turunnya.
Apabila ia bersamaan dengan keramaian orang maka ia
wajib bertanya kepada mereka sampai merata atau sampai
waktu sholat hanya tersisa waktu yang hanya mencakup
lamanya melakukan sholat menurut pendapat rojih. Menurut
qiil, ia wajib bertanya kepada mereka meski sampai waktu
sholat telah keluar. Tidak diwajibkan bertanya kepada
mereka satu persatu, tetapi cukup menyerukan pertanyaan
kepada mereka, “Siapakah diantara kalian yang mau
memberiku air atau menjual air kepadaku dengan
harganya?” Diwajibkan menyebutkan kata air dan harga.
Apabila orang-orang yang menetap mengutus orang-orang
kepercayaan untuk mencari air maka sudah mencukupi
semuanya dari tuntutan kewajiban mencari air.
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اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أن ﻳﺘﻴﻘﻦ وﺟﻮد اﳌﺎء ﺣﻮاﻟﻴﻪ وﻫﺬا ﻟﻪ ﺛﻼث ﻣﺮاﺗﺐ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﱃ أن ﻳﻜﻮن
اﳌﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﻳﻨﺘﺸﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎزﻟﻮن ﻟﻠﺤﻄﺐ واﳊﺸﻴﺶ واﻟﺮﻋﻲ ﻓﻴﺠﺐ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ اﳌﺎء،
وﻻ ﳚﻮز اﻟﺘﻴﻤﻢ إﻻ إن ﺧﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻏﲑ اﺧﺘﺼﺎص وﻣﺎ ﳚﺐ ﺑﺬﻟﻪ ﰲ ﲢﺼﻴﻞ اﳌﺎء
ﲦﻨﺎً وأﺟﺮة ،ﻗﺎل ﳏﻤﺪﺑﻦ ﳛﲕ ﻟﻌﻠﻪ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻓﺮﺳﺦ وﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻓﻮق اﳌﺴﺎﻓﺔ
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﻫﻢ
اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻴﺪاً ﲝﻴﺚ ﻟﻮ ﺳﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﺧﺮج اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻬﺬا ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻫﺐ
ﻷﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻠﻤﺎء ﰲ اﳊﺎل ،وﻟﻮ وﺟﺐ اﻧﺘﻈﺎر اﳌﺎء ﻣﻊ ﺧﺮوج اﻟﻮﻗﺖ ﳌﺎ ﺳﺎغ اﻟﺘﻴﻤﻢ أﺻﻼً
ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﺎء ﻣﻌﻪ وﺧﺎف ﻓﻮت اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻮ ﺗﻮﺿﺄ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳚﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﻠﻰ
اﳌﺬﻫﺐ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﺎﻗﺪاً ﻟﻠﻤﺎء ﰲ اﳊﺎل
اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺎء ﺑﲔ اﳌﺮﺗﺒﺘﲔ ﺑﺄن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﺴﺎﻓﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺸﺮ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﺎزﻟﻮن
وﺗﻘﺼﺮ ﻋﻦ ﺧﺮوج اﻟﻮﻗﺖ وﰲ ذﻟﻚ ﺧﻼف ﻣﻨﺘﺸﺮ ،واﳌﺬﻫﺐ ﺟﻮاز اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻷﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ
ﻟﻠﻤﺎء ﰲ اﳊﺎل وﰲ اﻟﺴﻌﻲ زﻳﺎدة ﻣﺸﻘﺔ
c. Musafir meyakini adanya air di sekitarnya. Keadaan ini
;memiliki 3 (tiga) tingkatan, yaitu
1) Air berada di jarak tempat dekat dimana orang-orang
yang menetap mencari kayu, rumput, dan
menggembala kesana. Oleh karena itu, musafir wajib
berjalan menuju dimana air berada dan tidak
diperbolehkan baginya bertayamum kecuali apabila
ia kuatir atas apa yang telah disebutkan sebelumnya,
yang selain kuatir atas barang ikhtisos dan barang
yang wajib diserahkan untuk memperoleh air, baik
harganya atau upahnya. Muhammad bin Yahya
½ berkata, “Ukuran jarak disini adalah kurang lebih
farsakh. Ukuran jarak ini lebih jauh daripada ukuran
jarak air yang keberadaannya masih bersifat
”sangkaan.
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2) Air berada di tempat yang jauh sekiranya andaikan
seseorang pergi kesana maka waktu sholat akan
habis. Dalam tingkatan ini, menurut madzhab, ia
langsung boleh bertayamum karena ia tidak
mendapati air pada saat itu juga.
Apabila seseorang dipastikan harus menunggu
datangnya air disertai waktu sholat pasti akan habis
maka ia tidak boleh bertayamum sama sekali pada
saat itu, berbeda dengan masalah apabila ia
mendapati air dan ia kuatir kehabisan waktu sholat
jika berwudhu maka ia tidak boleh bertayamum
menurut madzhab, karena ia bukanlah orang yang
tidak mendapati air pada saat itu.
3) Air berada di tempat sejauh antara tingkatan pertama
dan kedua, artinya, di tempat yang jaraknya sedang,
sekiranya jaraknya tersebut melebihi jarak yang
ditempuh oleh orang-orang yang menetap untuk
mencari kayu, menggembala, dan lain-lain, dengan
kondisi waktu sholat yang tersedia akan mepet jika
jarak tersebut ditempuh. Dalam tingkatan ini,
terdapat perbedaan pendapat. Menurut madzhab,
diperbolehkan bertayamum karena seseorang
dianggap sebagai orang yang tidak mendapati air
pada saat itu, sedangkan menempuh tempat dimana
air berada akan menyebabkan bertambahnya
kesulitan.

اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺎء ﺣﺎﺿﺮاً ﻟﻜﻦ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ زﲪﺔ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺑﺌﺮ وﻻ
ﳝﻜﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻪ إﻻ ﺑﺂﻟﺔ وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك إﻻ آﻟﺔ واﺣﺪة أو ﻷن ﻣﻮﻗﻒ اﻻﺳﺘﻘﺎء ﻻ ﻳﺴﻊ
 واﻟﺮاﺟﺢ أﻧﻪ ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻟﻠﻌﺠﺰ اﳊﺴﻲ وﻻ إﻋﺎدة ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ،إﻻ واﺣﺪاً وﰲ ذﻟﻚ ﺧﻼف
 وﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ أﻳﻀﺎً إذا ﻛﺎن ﺑﻘﺮﺑﻪ ﻣﺎء وﳜﺎف ﻟﻮ ﺳﻌﻰ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ،اﳌﺬﻫﺐ
ﻣﻦ ﺳﺒﻊ أو ﻋﺪو ﻋﻨﺪ اﳌﺎء أو ﳜﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﺬي ﻣﻌﻪ أو اﳌﺨﻠﻒ ﰲ رﺣﻠﻪ ﻣﻦ
ﻏﺎﺻﺐ أو ﺳﺎرق أو ﻛﺎن ﰲ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻟﻮ اﺳﺘﻘﻰ ﻻﺳﺘﻠﻘﻰ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻠﻪ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﰲ ذﻟﻚ
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ً وﻟﻮ ﺧﺎف اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﺮﻓﻘﺔ إن ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮر ﻟﻮ ﻗﺼﺪ اﳌﺎء ﻓﻠﻪ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻗﻄﻌﺎ،ﻛﻠﻪ
وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺿﺮر ﻓﺨﻼف واﻟﺮاﺟﺢ أن ﻟﻪ أن ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻟﻠﻮﺣﺸﺔ
d. Air berada di tempat dimana musafir berada, akan tetapi
disana ada banyak musafir lain yang juga menginginkan air
tersebut, misalnya; air tersebut berada di sumur, lalu air
tersebut tidak dapat diambil kecuali dengan perantara alat,
sedangkan disana hanya tersedia satu alat saja, atau karena
tempat menggunakan air tidak muat kecuali hanya satu orang
saja, maka dalam dua keadaan ini terdapat perbedaan
pendapat ulama. Pendapat rojih mengatakan bahwa musafir
tersebut boleh bertayamum seketika itu karena
ketidakmampuannya mendapati air secara nyata dan menurut
madzhab ia tidak wajib mengulangi sholatnya lagi.
e. Termasuk sebab yang memperbolehkan tayamum adalah
ketika air berada di tempat yang dekat dengan musafir, tetapi
jika ia mendatangi tempat tersebut, ia kuatir atas
keselamatan dirinya sendiri dari binatang buas atau musuh
yang berada di samping air, atau ia kuatir atas hartanya yang
sedang ia bawa atau yang ia tinggal dari penggosob atau
pencuri, atau misal ia berada di perahu yang andaikan ia
hendak menggunakan air maka ia akan tercebur ke laut,
maka dalam keadaan semua ini ia diperbolehkan tayamum.
Ketika musafir kuatir tertinggal oleh rombongannya, maka
apabila ia akan tertimpa bahaya jika mendatangi air maka ia
secara pasti diperbolehkan tayamum, sebaliknya apabila ia
tidak akan tertimpa bahaya jika mendatangi air maka boleh
tidaknya tayamum baginya masih terdapat perselisihan
ulama, pendapat rojih menyebutkan bahwa ia boleh
bertayamum karena kegelisahannya.
2. Sakit

)و( اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﱐ )اﳌﺮض( وﻫﻮ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
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اﻷول أن ﳜﺎف ﻣﻌﻪ ﺑﺎﻟﻮﺿﻮء ﻓﻮت اﻟﺮوح أو ﻓﻮت ﻋﻀﻮ أو ﻓﻮت ﻣﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﻀﻮ وﻳﻠﺤﻖ
ًﺑﺬﻟﻚ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺑﻪ ﻣﺮض ﳐﻮف إﻻ أﻧﻪ ﳜﺎف ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎء أن ﻳﺼﲑ ﻣﺮﺿﺎ
ﳐﻮﻓﺎً ﻓﻴﺒﺎح ﻟﻪ اﻟﺘﻴﻤﻢ
Sebab kedua yang memperbolehkan tayamum adalah sakit.
Sakit dibagi menjadi tiga macam, yaitu;
a. Sakit yang jika melakukan wudhu (menggunakan air) maka
dikuatirkan akan menyebabkan mati, hilangnya anggota
tubuh, dan hilangnya fungsi anggota tubuh. Begitu juga,
ketika seseorang mengidap penyakit yang tidak
mengkuatirkan, tetapi ia hanya kuatir jika menggunakan air
maka penyakitnya itu akan menjadi penyakit yang
mengkuatirkan. Maka dalam semua kondisi tersebut, ia
diperbolehkan tayamum.

اﻟﺜﺎﱐ أن ﳜﺎف زﻳﺎدة اﻟﻌﻠﺔ وﻫﻲ ﻛﺜﺮة اﻷﱂ وإن ﱂ ﺗﺰد اﳌﺪة أو ﳜﺎف ﻃﻮل ﻣﺪة اﻟﱪء وإن
ﱂ ﻳﺰد اﻷﱂ أو ﳜﺎف ﺷﺪة اﻟﻀﲎ وﻫﻮ اﳌﺮض اﳌﻼزم اﳌﻘﺮب إﱃ اﳌﻮت أو ﳜﺎف ﺣﺼﻮل
ﺷﲔ ﻗﺒﻴﺢ ﻛﺎﻟﺴﻮاد ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻛﺎﻟﻮﺟﻪ وﻏﲑﻩ ﳑﺎ ﻳﺒﺪو ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﻨﺪ اﳌﻬﻨﺔ وﻫﻲ ﺑﻔﺘﺢ
اﳌﻴﻢ وﻛﺴﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﻛﺴﺮ اﳍﺎء وﺳﻜﻮ ﺎ وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳋﺪﻣﺔ وﰲ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮر ﺧﻼف
ﻣﻨﺘﺸﺮ واﻟﺮاﺟﺢ ﺟﻮاز اﻟﺘﻴﻤﻢ وﻋﻠﺔ اﻟﺸﲔ اﻟﻔﺎﺣﺶ أﻧﻪ ﻳﺸﻮﻩ اﳋﻠﻘﺔ وﻳﺪوم ﺿﺮرﻩ ﻓﺄﺷﺒﻪ
ﺗﻠﻒ اﻟﻌﻀﻮ
b. Sakit yang jika menggunakan air untuk bersuci maka rasa
sakitnya tersebut akan bertambah parah meskipun tidak
bertambah masa perkiraan sembuh, atau sakit yang jika
menggunakan air untuk bersuci maka masa perkiraan
sembuh akan bertambah lama meskipun rasa sakitnya tidak
bertambah, atau sakit yang jika menggunakan air untuk
bersuci maka dikuatirkan sakitnya tersebut akan menjadi
dhini, yaitu sakit yang hampir mendekati kematian, atau
sakit yang jika menggunakan air untuk bersuci maka akan
dikuatirkan menyebabkan cacat buruk, seperti; hitam-hitam
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pada anggota tubuh yang nampak semisal wajah atau
anggota-anggota tubuh yang biasanya terlihat pada saat
mahnah atau menjalankan aktifitas, MAKA dalam kondisikondisi semacam ini terdapat perselisihan antara ulama
tentang boleh tidaknya tayamum. Pendapat rojih
menyebutkan bahwa diperbolehkan tayamum dalam kondisikondisi tersebut. Penyakit yang menyebabkan cacat buruk
adalah penyakit yang memperburuk keadaan fisik dan rasa
sakitnya terus menerus menyerang sehingga disamakan
dengan rusaknya anggota tubuh. Kata mahnah ‘ ’ﻣﻬﻨﺔdengan
difathah atau kasroh ada huruf /م/ dan sukun pada huruf /ه/
berarti melayani atau ‘’اﳋﺪﻣﺔ.

اﻟﺜﺎﻟﺚ أن ﳜﺎف ﺷﻴﻨﺎً ﻳﺴﲑاً ﻛﺄﺛﺮ اﳉﺪري أو ﺳﻮاداً ﻗﻠﻴﻼً أو ﳜﺎف ﺷﻴﻨﺎً ﻗﺒﻴﺤﺎً ﻋﻠﻰ ﻏﲑ
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻈﺎﻫﺮة أو ﻳﻜﻮن ﺑﻪ ﻣﺮض ﻻ ﳜﺎف ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺎء ﻣﻌﻪ ﳏﺬوراً ﰲ اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ
وإن ﺗﺄﱂ ﰲ اﳊﺎل ﳉﺮاﺣﺔ أو ﺑﺮد أو ﺣﺮ ﻓﻼ ﳚﻮز اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا ﺑﻼ ﺧﻼف
c. Sakit yang jika menggunakan air untuk bersuci maka akan
dikuatirkan menyebabkan munculnya cacat ringan, seperti;
bekas jerawat atau hitam-hitam sedikit, atau akan dikuatirkan
cacat berat yang menimpa bagian anggota tubuh yang tidak
nampak, atau sakit yang jika menggunakan air untuk bersuci
maka tidak akan dikuatirkan adanya bahaya setelahnya
meskipun merasakan sakit saat sedang menggunakan air
tersebut sebab luka, dingin, atau panas, MAKA dalam
kondisi-kondisi sakit seperti tidak diperbolehkan tayamum
secara pasti tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan
ulama.

)ﻓﺮع( ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ أن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﰲ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻌﺪل ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ وﻳﻌﻤﻞ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﻧﻔﺴﻪ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎن ﻋﺎﳌﺎً ﺑﺎﻟﻄﺐ وﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻻﺧﺘﻼف اﳌﺰاج ﺑﺎﺧﺘﻼف
اﻷزﻣﻨﺔ وﳏﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﳊﻀﺮ أﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﱪﻳﺔ ﻻ ﳚﺪ ﺎ ﻃﺒﻴﺒﺎً ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز ﻟﻪ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺣﻴﺚ
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ﻇﻦ ﺣﺼﻮل ﻣﺎ ذﻛﺮ وﻟﻜﻦ ﲡﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻹﻋﺎدة وﻇﻨﻪ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻓﻘﺪ اﻟﻄﺒﻴﺐ ﳎﻮز ﻟﻠﺘﻴﻤﻢ
ﻻ ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻠﺼﻼة
[Cabang]
Dalam mengetahui parah tidaknya penyakit jika dikenai air,
orang sakit boleh berpedoman dengan perkataan dokter yang adil
riwayat, atau boleh mengamalkan pengetahuan yang ia miliki sendiri
tentangnya sekiranya ia adalah orang yang tahu tentang ilmu
pengobatan. Menurut pendapat muktamad, orang sakit tidak boleh
mengamalkan hasil eksperimennya sendiri tentang cara pengobatan
sebab perbedaan tabiat akibat perbedaan masa. Diperbolehkannya
berpedoman pada saran dokter adalah ketika orang sakit tersebut
berada di tempat mukim, tidak sedang bepergian. Adapun apabila ia
berada di suatu wilayah yang tidak ditemui satu dokter pun disana
maka ia boleh bertayamum sekiranya ia menyangka (dzon) kalau
penyakitnya akan menjadi lebih parah jika menggunakan air, tetapi ia
wajib mengulangi sholatnya. Adapun sangkaannya tersebut dengan
kondisi tidak ditemui satu dokter pun merupakan perkara yang
memperbolehkan tayamum, bukan perkara yang menggugurkan
sholat sehingga tetap diwajibkan mengulangi sholatnya.
3. Butuh pada Air

)و( اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ )اﻻﺣﺘﻴﺎج إﻟﻴﻪ( أي إﱃ اﳌﺎء )ﻟﻌﻄﺶ ﺣﻴﻮان ﳏﱰم( وﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺮم ﻗﺘﻠﻪ
ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻨﻮوي ﰲ اﻹﻳﻀﺎح
Sebab ketiga yang memperbolehkan tayamum adalah air
yang tersedia dibutuhkan untuk memenuhi rasa haus hewan yang
muhtarom atau dimuliakan. Pengertian hewan muhtarom adalah
hewan yang haram membunuhnya, seperti yang dikatakan oleh
Nawawi dalam kitab al-Idhoh.

وﻟﻮ وﺟﺪﻩ وﻫﻮ ﳏﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻟﻌﻄﺸﻪ أو ﻋﻄﺶ رﻓﻴﻘﻪ أو داﺑﺘﻪ أو ﺣﻴﻮان ﳏﱰم ﺗﻴﻤﻢ وﱂ
ﻳﺘﻮﺿﺄ ﺳﻮاء ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻌﻄﺶ ﰲ ﻳﻮﻣﻪ أو ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻗﺒﻞ وﺻﻮﻟﻪ إﱃ ﻣﺎء آﺧﺮ ﻗﺎل
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أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ وﳛﺮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺿﻮء ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎل ﻷن ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻨﻔﺲ آﻛﺪ وﻻ ﺑﺪل ﻟﻠﺸﺮب
وﻟﻠﻮﺿﻮء ﺑﺪل وﻫﻮ اﻟﺘﻴﻤﻢ واﻟﻐﺴﻞ ﻋﻦ اﳉﻨﺎﺑﺔ وﻋﻦ اﳊﻴﺾ وﻏﲑﳘﺎ ﻛﺎﻟﻮﺿﻮء ﻓﻴﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ
وﺳﻮاء ﻛﺎن اﶈﺘﺎج ﻟﻠﻌﻄﺶ رﻓﻴﻘﻪ اﳌﺨﺎﻟﻂ ﻟﻪ أو واﺣﺪاً ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻓﻠﺔ وﻫﻮ اﳌﺴﺎﻓﺮ واﻟﺮﻛﺐ
ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺮاء وﺳﻜﻮن اﻟﻜﺎف ﲨﻊ راﻛﺐ ﻛﺼﺤﺐ ﲨﻊ ﺻﺎﺣﺐ
Apabila seseorang mendapati air, tetapi ia butuh air tersebut
untuk memenuhi rasa hausnya sendiri, atau temannya, atau
binatangnya, atau hewan muhtarom lain, maka ia bertayamum dan
tidak perlu berwudhu dengan air tersebut, baik rasa haus tersebut
dirasakan pada hari itu juga atau hari setelahnya sebelum ia sampai
mendapati air lain. Para ashab kami mengatakan bahwa dalam
kondisi seperti ini, ia diharamkan berwudhu dengan air tersebut
karena mempertahankan nyawa adalah lebih dianjurkan. Lagi pula,
minum pada saat itu tidak bisa digantikan oleh selainnya sedangkan
wudhu masih dapat digantikan dengan selainnya, yaitu tayamum.
Mandi dari jinabat, haid, dan lainnya adalah seperti wudhu dalam
rincian hukum tayamum karena butuhnya pada air seperti yang telah
kami sebutkan. Begitu juga, diperbolehkan tayamum karena air yang
tersedia dibutuhkan untuk memenuhi haus orang lain, baik orang lain
tersebut adalah temannya sendiri atau seseorang dari kafilah.
Pengertian kafilah adalah musafir dan para penunggang kendaraan.
Kata ar-rokbu ‘( ’اﻟﺮﻛﺐpara penunggang kendaraan) dengan fathah
pada huruf /ر/ dan sukun pada huruf /ك/ adalah bentuk jamak dari
lafadz ‘’اﻟﺮاﻛﺐ, seperti lafadz ‘ ’اﻟﺼﺤﺐyang merupakan bentuk jamak
dari lafadz ‘’اﻟﺼﺎﺣﺐ.

وﻟﻮ اﻣﺘﻨﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎء ﻣﻦ ﺑﺬﻟﻪ وﻫﻮ ﻏﲑ ﳏﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻟﻌﻄﺶ وﻫﻨﺎك ﻣﻀﻄﺮ إﻟﻴﻪ ﻟﻠﻌﻄﺶ
ﺣﺎﻻً وإن اﺣﺘﺎﺟﻪ اﳌﺎﻟﻚ ﻣﺂﻻ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﻀﻄﺮ أﺧﺬﻩ ﻗﻬﺮاً أي وﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ وﻟﻪ أن ﻳﻘﺎﺗﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﻗﺘﻞ أﺣﺪﳘﺎ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎء ﻣﻬﺪر اﻟﺪم ﻻ ﻗﺼﺎص ﻓﻴﻪ وﻻدﻳﺔ وﻻ ﻛﻔﺎرة
ًﻟﻜﻮﻧﻪ ﻇﺎﳌﺎً ﳝﻨﻌﻪ ﻣﻨﻪ وﻛﺎن اﳌﻀﻄﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺎً ﺑﺎﻟﻘﺼﺎص أو اﻟﺪﻳﺔ أو اﻟﻜﻔﺎرة ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻘﺘﻮﻻ
ﺑﻐﲑ ﺣﻖ
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Apabila pemilik air yang sedang tidak kehausan enggan
memberikan airnya kepada orang lain, sedangkan disana ada orang
lain yang mudh-tir (sangat membutuhkan)-nya karena kehausan,
meskipun pemilik tersebut akan membutuhkan airnya sendiri di
waktu belakangan, maka diperbolehkan bagi orang lain yang mudhtir tersebut merebut air dari si pemilik secara paksa, maksudnya si
mudh-tir wajib menanggung biaya harga air dan ia boleh memerangi
si pemilik demi mendapat air. Apabila salah satu dari si pemilik atau
si mudh-tir terbunuh, maka;




jika yang terbunuh adalah si pemilik air maka si pemilik air
tersebut adalah orang yang tersia-siakan darahnya sehingga
membunuhnya tidak menetapkan adanya qisos, diyat, atau
kafarat sebab si pemilik adalah orang yang dzalim yang
enggan memberikan airnya kepada si mudh-tir.
jika yang terbunuh adalah si mudh-tir maka si pemilik
ditetapkan menanggung qisos, diyat, atau kafarat, sebab si
mudh-tir dibunuh tanpa ada alasan yang haq.

 وﻟﻮ اﺣﺘﺎج،وﻟﻮ اﺣﺘﺎج ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺎء إﻟﻴﻪ ﻟﻌﻄﺶ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺎن اﳌﺎﻟﻚ ﻣﻘﺪﻣﺎً ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ
 وﻻ ﳚﻮز ﻟﻸﺟﻨﱯ أﺧﺬﻩ،اﻷﺟﻨﱯ ﻟﻠﻮﺿﻮء وﻛﺎن اﳌﺎﻟﻚ ﻣﺴﺘﻐﻨﻴﺎً ﻋﻨﻪ ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺬﻟﻪ ﻟﻄﻬﺎرﺗﻪ
ﻗﻬﺮاً ﻷﻧﻪ ﳝﻜﻨﻪ اﻟﺘﻴﻤﻢ
Apabila pemilik air membutuhkan air yang tersedia untuk
memenuhi rasa hausnya sendiri maka ia sendirilah yang didahulukan
untuk dipenuhi daripada selainnya.
Apabila orang lain membutuhkan air tersebut untuk
berwudhu, sedangkan pemilik tidak membutuhkannya, maka pemilik
tidak wajib memberikan air tersebut kepada orang lain itu. Sementara
itu, si orang lain tidak diperbolehkan merebutnya secara paksa dari si
pemilik sebab ia masih memungkinkan mengganti wudhu dengan
tayamum.
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)واﻋﻠﻢ( أﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎ اﺣﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻟﻌﻄﺶ ﻧﻔﺴﻪ ﺣﺎﻻً أو ﻣﺂﻻً أو رﻗﻴﻘﻪ أو ﺣﻴﻮان ﳏﱰم وإن ﱂ
ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ وﻟﻮ ﰲ ﺛﺎﱐ اﳊﺎل ﻗﺒﻞ وﺻﻮﳍﻢ إﱃ ﻣﺎء آﺧﺮ ﻓﻠﻪ اﻟﺘﻴﻤﻢ وﺟﻮﺑﺎً وﻳﺼﻠﻲ وﻻ ﻳﻌﻴﺪ
 ﻋﻤﺎ،ًﻟﻔﻘﺪ اﳌﺎء ﺷﺮﻋﺎً وﻟﻮ ﱂ ﳚﺪ اﳌﺎء أو وﺟﺪﻩ ﻳﺒﺎع ﺑﺜﻤﻦ ﻣﺜﻠﻪ وﻫﻮ واﺟﺪ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺎﺿﻼ
 وإن ﻛﺎن ﻳﺒﺎع ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﲦﻦ اﳌﺜﻞ ﱂ ﻳﻠﺰﻣﻪ،ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﰲ ﺳﻔﺮﻩ ذاﻫﺒﺎً وراﺟﻌﺎً ﻟﺰﻣﻪ ﺷﺮاؤﻩ
 ﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺷﺮاؤﻩ وﲦﻦ اﳌﺜﻞ ﻫﻮ،ﺷﺮاؤﻩ ﻷن ﻟﻠﻤﺎء ﺑﺪﻻً ﺳﻮاء ﻗﻠﺖ اﻟﺰﻳﺎدة أم ﻛﺜﺮت
ًﻗﻴﻤﺘﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﻮﺿﻊ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ اﻧﺘﻬﻰ ﻗﻮل اﻟﻨﻮوي ﻣﻠﺨﺼﺎ
Ketahuilah.
Sesungguhnya
terkadang
seseorang
membutuhkan air yang tersedia untuk memenuhi rasa hausnya
sendiri pada saat itu juga atau saat nanti, atau memenuhi rasa haus
temannya, atau hewan muhtarom meskipun sedang tidak bersamanya
sekalipun pada kondisi membutuhkannya untuk yang kedua kalinya
sebelum mereka sampai pada air lain yang tersedia. Maka ia wajib
bertayamum dan sholat dan tidak perlu mengulangi sholatnya lagi
karena ia tidak mendapati air secara syariat.
Apabila seseorang tidak mendapati air atau mendapati air
tetapi air tersebut dijual dengan harga misilnya dan ia memiliki biaya
harga misilnya melebihi dari apa yang ia butuhkan untuk pergi dan
pulang maka wajib atasnya membelinya. Namun, apabila air tersebut
dijual dengan harga yang lebih banyak daripada harga misilnya maka
ia tidak wajib membelinya karena air dapat diganti dengan debu,
baik harga lebihnya tersebut sedikit atau banyak, tetapi ia disunahkan
membelinya. Yang dimaksud dengan harga misil disini adalah harga
air menurut wilayah yang ia tempati pada saat itu.

وﻣﺜﻞ اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﻟﻠﻤﺎء اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﻟﺜﻤﻨﻪ ﰲ ﻣﺆﻧﺔ ﳑﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻋﻴﺎﻟﻪ ﻗﺎل اﳊﺼﲏ وﻟﻮ ﻣﺎت
رﺟﻞ وﻟﻪ ﻣﺎء ورﻓﻘﺘﻪ ﻋﻄﺎش ﺷﺮﺑﻮﻩ وﳝﻤﻮﻩ ووﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲦﻨﻪ وﺟﻌﻠﻪ ﰲ ﻣﲑاﺛﻪ وﲦﻨﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ
ﰲ ﻣﻮﺿﻊ اﻹﺗﻼف ﰲ وﻗﺘﻪ اﻩ ﻗﺎل اﻟﺒﻴﺠﻮري واﻟﻌﻄﺶ اﳌﺒﻴﺢ ﻟﻠﺘﻴﻤﻢ ﻳﻌﺘﱪ ﻓﻴﻪ ﻗﻮل
اﻟﻄﺒﻴﺐ اﻟﻌﺪل وﻟﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ ﲟﻌﺮﻓﺘﻪ اﻩ ﺗﻜﻤﻴﻞ
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Sama dengan kondisi butuhnya seseorang pada air adalah
butuhnya pada harga air untuk membiayai dirinya sendiri atau
keluarganya. Hisni berkata bahwa apabila seseorang mati dan ia
memiliki air, tetapi teman-temannya merasakan kehausan maka
mereka meminum air tersebut dan mentayamumi mayit. Mereka
wajib menanggung harga biaya air tersebut dan menjadikan harga
biaya air tersebut ke dalam harta warisannya. Pengertian harga air
disini adalah harga air menurut tempat dimana air tersebut digunakan
pada saat itu.
Hewan-hewan Ghoiru Muhtarom

)ﻏﲑ اﶈﱰم( وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺮم ﻗﺘﻠﻪ )ﺳﺘﺔ( ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء أﺣﺪﻫﺎ )ﺗﺎرك اﻟﺼﻼة( أي ﺑﻌﺪ أﻣﺮ
 وﻋﻠﻰ ﻧﺪب اﻻﺳﺘﺘﺎﺑﺔ ﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﺑﺔ،ًاﻹﻣﺎم واﻻﺳﺘﺘﺎﺑﺔ ﻧﺪﺑﺎً وﻗﻴﻞ وﺟﻮﺑﺎ
ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺄﰒ
Ghoiru muhtarom, yaitu
membunuhnya, ada 6 (enam), yaitu:

hewan

yang

tidak

haram

a. Tarik sholah (orang yang meninggalkan sholat) setelah ia
diperintahkan imam untuk bertaubat. Memerintahnya
bertaubat hukumnya sunah. Menurut qiil, hukumnya wajib.
Berdasarkan kesunahan memerintahkannya bertaubat, maka
orang yang membunuh tarik sholah sebelum ia bertaubat
tidak wajib dhoman atau menanggung atas kematiannya,
tetapi ia berdosa.

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )اﻟﺰاﱐ اﶈﺼﻦ( ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺼﺎد ﻋﻠﻰ ﻏﲑ ﻗﻴﺎس وﺷﺮاﺋﻂ اﻹﺣﺼﺎن أرﺑﻊ اﻟﺒﻠﻮغ
واﻟﻌﻘﻞ واﳊﺮﻳﺔ ووﺟﻮد اﻟﻮطء ﰲ ﻧﻜﺎح ﺻﺤﻴﺢ ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إذا أﺻﺎب اﳊﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ اﻣﺮأﺗﻪ
أو أﺻﻴﺒﺖ اﳊﺮة اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﺑﻨﻜﺎح ﻓﻬﻮ إﺣﺼﺎن ﰲ اﻹﺳﻼم واﻟﺸﺮك
b. Pezina Muhson. Lafadz ‘ ’اﶈﺼﻦmushon adalah dengan fathah
pada huruf /ص/ dengan tidak mengikuti aturan wazan qiyas-
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nya. Syarat-syarat ihson (atau seseorang bisa disebut dengan
muhson) ada 4 (empat), yaitu:
 Baligh
 Berakal
 Merdeka
 Telah terjadi jimak dalam pernikahan yang sah
Imam Syafii berkata, “Ketika laki-laki merdeka dan baligh
menjimak istrinya atau ketika perempuan merdeka dan
baligh telah dijimak dalam ikatan pernikahan yang sah maka
masing-masing dari mereka adalah ihson menurut agama
Islam dan agama lain.”

)ﻓﺮع( ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي واﳌﻌﺘﻤﺪ أن ﻏﲑ اﶈﱰم ﻣﻦ اﻵدﻣﻲ ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ إن ﻛﺎن ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮﺑﺔ ﻛﺘﺎرك اﻟﺼﻼة واﳌﺮﺗﺪ ﱂ ﳚﺰ ﻟﻪ ﺷﺮب ﻣﺎء وإن اﺣﺘﺎﺟﻪ ﰲ إﻧﻘﺎذ روﺣﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺶ
ﻟﺘﻌﻴﻨﻪ ﻟﻠﻄﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻊ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﺮوج ﻣﻦ اﳌﻌﺼﻴﺔ وإن ﱂ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﺰاﱐ اﶈﺼﻦ
ﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﺘﻴﻤﻢ وﺷﺮب اﳌﺎء ﻟﻠﻌﻄﺶ ﻗﺮرﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﳋﻔﻲ
[Cabang]
Syarqowi berkata, “Pendapat muktamad menyebutkan bahwa
ghoiru muhtarom dari manusia perlu dirinci dalam masalah
tayamum. (Ketika waktu sholat hampir habis dan
ketersediaan air juga terbatas, maka) apabila ia mampu
bertaubat, seperti tarik sholah dan murtad, maka tidak boleh
baginya
meminum
air
tersebut
sekalipun
ia
membutuhkannya untuk menyelamatkan nyawanya sendiri
dari kehausan karena adanya kewajiban atasnya untuk
bersuci dengan air tersebut disertai keadaannya yang mampu
keluar dari kemaksiatan (meninggalkan sholat dan murtad),
dan apabila ia tidak mampu bertaubat, seperti pezina
muhson, maka boleh baginya beralih ke tayamum dan
meminum air yang tersedia itu untuk menyelamatkan dirinya
dari kehausan. Demikian ini ditetapkan oleh Syaikhuna alKhofi.”
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)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )اﳌﺮﺗﺪ( وﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ ﳑﻦ ﻳﺼﺢ ﻃﻼﻗﻪ اﻹﺳﻼم ﻗﺎل اﳌﺪاﺑﻐﻲ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ دﻋﺎء
ﲔ َﻻ
ﻚ إِﳝَْﺎﻧﺎً ﻻَ ﻳـَْﺮﺗَ ﱡﺪ َوﻧَﻌِْﻴﻤﺎً َﻻ ﻳـَْﻨـ ُﻔ ُﺪ َوﻗُـﱠﺮةَ َﻋ ْ ٍ
اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱢﱐ أَ ْﺳﺄَﻟُ َ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ِﰲ أَ ْﻋﻠَﻰ َﺟﻨَﺎ ِن اﳋُْْﻠ ِﺪ اﻩ
ﻚ َ
ﺗَـْﻨـ َﻘ ِﻄ ُﻊ َوُﻣَﺮاﻓَـ َﻘﺔَ ﻧَﺒِﻴﱢ َ
c. Murtad; ia adalah orang yang telah memutus keislamannya,
yaitu ia termasuk orang yang talaknya dihukumi sah. AlMudabighi berkata, “(Faedah) Termasuk doa Ibnu Mas’ud
;rodhiallahu ‘anhu adalah

ﲔ َﻻ ﺗَـْﻨـ َﻘ ِﻄ ُﻊ َوُﻣَﺮاﻓَـ َﻘﺔَ
ﻚ إِﳝَْﺎﻧﺎً ﻻَ ﻳـَْﺮﺗَ ﱡﺪ َوﻧَﻌِْﻴﻤﺎً َﻻ ﻳـَْﻨـ ُﻔ ُﺪ َوﻗُـﱠﺮةَ َﻋ ْ ٍ
اَﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱢﱐ أَ ْﺳﺄَﻟُ َ
ﺻﻠﱠﻰ اﷲُ َﻋﻠَﻴْ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ِﰲ أَ ْﻋﻠَﻰ َﺟﻨَﺎ ِن اﳋُْْﻠ ِﺪ
ﻚ َ
ﻧَﺒِﻴﱢ َ

Ya Allah. Sesungguhnya aku meminta kepada-Mu iman yang
tidak akan murtad, nikmat yang tidak akan habis, penghibur
mata yang tidak akan bosan, dan berteman dengan Nabi-Mu
di surga kekal tertinggi.

)و( راﺑﻌﻬﺎ )اﻟﻜﺎﻓﺮ اﳊﺮﰊ( وﻫﻮ اﻟﺬي ﻻ ﺻﻠﺢ ﻟﻪ ﻣﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻔﻴﻮﻣﻲ وﺧﺮج
ﺑﺎﳊﺮﰊ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم اﻟﺬﻣﻲ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﳉﺰﻳﺔ ﻣﻊ اﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ودﺧﻞ ﲢﺖ أﺣﻜﺎم
اﻹﺳﻼم ﻓﺈﻧﻪ ﳏﱰم وﲰﻲ ذﻣﻴﺎً ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺘﻪ إﱃ اﻟﺬﻣﺔ أي اﳉﺰﻳﺔ واﳌﻌﺎﻫﺪ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ
اﳌﺼﺎﳊﺔ ﻣﻊ اﻹﻣﺎم أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳊﺮب ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻘﺘﺎل ﰲ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ أو ﰲ ﻋﺸﺮ
ﺳﻨﲔ ﺑﻌﻮض ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻮﺻﻞ إﻟﻴﻨﺎ أو ﺑﻐﲑﻩ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ أﻻ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ ﻣﻌﺎﻫﺪاً
أو اﻧﺘﻘﺼﻪ أو ﻛﻠﻔﻪ ﻓﻮق ﻃﺎﻗﺘﻪ أو أﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﺑﻐﲑ ﻃﻴﺐ ﻧﻔﺲ ﻓﺄﻧﺎ ﺣﺠﻴﺠﻪ أي
ﺧﺼﻤﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ رواﻩ أﺑﻮ داود واﳌﺆﻣﻦ وﻫﻮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻷﻣﺎن ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﰲ
أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ وإن أﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ اﺳﺘﺠﺎرك ﻓﺄﺟﺮﻩ أي إذا اﺳﺘﺄﻣﻨﻚ
أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ ﻓﺄﻣﻨﻪ وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ذﻣﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ واﺣﺪة ﻳﺴﻌﻰ ﺎ
أدﻧﺎﻫﻢ ﻓﻤﻦ أﺧﻔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ اﷲ واﳌﻼﺋﻜﺔ واﻟﻨﺎس أﲨﻌﲔ رواﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎن
وﺻﺤﺤﺎﻩ أي ﻋﻘﻮد اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻛﻌﻘﺪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮم ﺬا اﻟﻌﻘﺪ أدﻧﺎﻫﻢ أي
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ﻛﺎﻟﻌﺒﻴﺪ واﻟﻨﺴﺎء ﻓﻤﻦ ﻧﻘﺾ ﻋﻬﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﻟﻌﻨﺔ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ أﲪﺪ اﻟﻨﺤﺮاوي
واﳌﺮاد ﺑﺎﳌﻌﺎﻫﺪ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ
d. Kafir Harbi; yaitu kafir yang tidak ada ikatan perdamaian
bersama dengan kaum muslimin, seperti yang didefinisikan
oleh al-Fuyumi. Mengecualikan dengan kafir harbi, artinya
tidak termasuk dari ghoiru muhtarom, adalah 3 (tiga) jenis
kafir lainnya, yaitu;
a. Kafir Dzimmi, yaitu kafir yang setuju membayar jizyah
atau pajak kepada pemerintah atau perangkat
pemerintah (Islam) dan ia berada di bawah hukumhukum Islam. Jadi, kafir dzimmi termasuk muhtarom. Ia
disebut dengan dzimmi karena dinisbatkan pada
dzimmah (tanggungan), maksudnya jizyah.
b. Kafir Mu’ahad, yaitu kafir dari kalangan kafir-kafir
harbi yang terikat damai dengan pemerintah atau
perangkat pemerintah (Islam) untuk tidak diperangi
selama 4 bulan atau 10 tahun, baik dengan membayar
sejumlah biaya (upeti) yang kembali kepada kita (kaum
muslimin) atau tanpa membayarnya. Jadi, kafir mu’ahad
termasuk muhtarom karena sabda Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama, “Ingat. Barang siapa
berbuat dzalim terhadap kafir mu’ahad atau
menghinanya atau menuntut kepadanya suatu tuntutan
diluar kemampuannya atau mengambil hak milik
darinya secara dzalim maka aku (Rasulullah) akan
mendakwanya di Hari Kiamat.” Hadis ini diriwayatkan
oleh Abu Daud.
c. Kafir Muamman, yaitu kafir yang terikat janji mendapat
hak keamanan dari sebagian kaum muslimin selama 4
bulan saja, karena Firman Allah ta’aala, “Ketika salah
satu dari kaum musyrikin meminta hak keamanan
darimu agar tidak diperangi maka berilah mereka hak
aman,” dan sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, “Akad-akad kaum muslimin (dengan kaum
kafir) adalah seperti akad yang diadakan oleh salah
seorang dari kaum muslimin dengan orang muslim lain
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yang berderajat rendah, seperti; para budak dan
perempuan. Barang siapa merusak janji orang muslim
maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan
manusia.” Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhori dan
Muslim dan mereka berdua menshohihkannya.
Syaikhuna Ahmad Nahrowi berkata, “Yang dimaksud
dengan mu’ahad dalam hadis adalah kafir yang
mencakup kafir dzimmi, kafir mu’ahad, dan kafir
”muamman.

)ﻓﺎﺋﺪة( ﻗﺎل ﳏﻤﺪ اﻟﺸﺮﺑﻴﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻠﻘﺐ ﺑﺎﻟﺴﺮاج اﳌﻨﲑ واﻟﻜﻔﺮ ﻟﻐﺔ ﺳﱰ
اﻟﻨﻌﻤﺔ وأﺻﻠﻪ اﻟﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ وﻫﻮ اﻟﺴﱰ وﰲ اﻟﺸﺮع إﻧﻜﺎر ﻣﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﳎﻲء رﺳﻮل ﺑﻪ
وﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ أرﺑﻌﺔ أﻗﺴﺎم ﻛﻔﺮ إﻧﻜﺎر وﻛﻔﺮ ﺟﺤﻮد وﻛﻔﺮ ﻋﻨﺎد وﻛﻔﺮ ﻧﻔﺎق ﻓﻜﻔﺮ اﻹﻧﻜﺎر
ﻫﻮ أن ﻻ ﻳﻌﺮف اﷲ أﺻﻼً وﻻ ﻳﻌﱰف ﺑﻪ وﻛﻔﺮ اﳉﺤﻮد ﻫﻮ أن ﻳﻌﺮف اﷲ ﺑﻘﻠﺒﻪ وﻻ ﻳﻘﺮ
ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ ﻛﻜﻔﺮ إﺑﻠﻴﺲ واﻟﻴﻬﻮد ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻠﻤﺎ ﺟﺎءﻫﻢ ﻣﺎ ﻋﺮﻓﻮا ﻛﻔﺮوا ﺑﻪ وﻛﻔﺮ اﻟﻌﻨﺎد
ﻫﻮ أن ﻳﻌﺮف اﷲ ﺑﻘﻠﺒﻪ وﻳﻌﱰف ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ وﻻ ﻳﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻛﻜﻔﺮ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮل
وﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﺑﺄن دﻳﻦ ﳏﻤﺪ ** ﻣﻦ ﺧﲑ أدﻳﺎن اﻟﱪﻳﺔ دﻳﻨﺎ
ﻟﻮﻻ اﳌﻼﻣﺔ أو ﺣﺬار ﻣﺴﺒﺔ ** ﻟﻮﺟﺪﺗﲏ ﲰﺤﺎً ﺑﺬاك ﻣﺒﻴﻨﺎ
وأﻣﺎ ﻛﻔﺮ اﻟﻨﻔﺎق ﻓﻬﻮ أن ﻳﻘﺮ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن وﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ اﻩ وﻗﺎل اﻟﺒﺎﺟﻮري واﻟﻜﻔﺮ ﻗﻴﻞ
ﻫﻮ ﻋﺪم اﻹﳝﺎن ﻋﻤﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺘﺼﻔﺎً ﺑﻪ ،وﻗﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺎد ﺑﺈﻧﻜﺎر اﻟﺸﻲء ﳑﺎ
ﻋﻠﻢ ﳎﻲء اﻟﺮﺳﻮل ﺑﻪ ﺿﺮروة ،ﻓﺎﻟﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻹﳝﺎن ﻋﻠﻰ اﻷول وﻫﻮ اﳊﻖ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ
اﻟﻌﺪم واﳌﻠﻜﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﻀﺪﻳﻦ واﳌﻠﻜﺔ ﻫﻲ ﺻﻔﺔ راﺳﺨﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ ﲰﻴﺖ
ﺑﺬﻟﻚ ﻷ ﺎ ﻣﻠﻜﺖ ﳏﻠﻬﺎ
(Faedah) Muhammad Syarbini berkata dalam kitab Tafsir menurut bahasa berartiاﻟْ َﻜ ْﻔﺮnya yang berjudul Siroj al-Munir, “Kafr/
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menutupi nikmat/ َﺳْﺘـُﺮ اﻟﻨﱢـ ْﻌ َﻤ ِﺔ. Asal lafadz  اﻟْ َﻜ ْﻔﺮadalah dengan fathah pada
huruf /ك/, yaitu berarti menutupi/اﻟ َﺴ ْﱰ. Menurut syarak atau istilah,
kafr berarti mengingkari hukum-hukum yang diketahui secara
dhorurot datangnya dari Rasulullah. Kafr terbagi menjadi 4 (empat),
yaitu kafr ingkar, kafr juhud, kafr ‘inad, dan kafr nifak.
Kafr Ingkar adalah tidak mengenal Allah sama sekali dan
tidak mengakui keberadaan-Nya.
Kafr Juhud adalah mengenal Allah dengan hati tetapi tidak
mengakui dengan lisan, seperti kekufuran Iblis dan Yahudi. Allah
ta’ala berfirman, “Maka ketika (al-Quran) datang kepada mereka
maka mereka tidak mengetahui/mengenalnya. Mereka malah
mengkufurinya.”45
Kafr ‘Inad adalah mengenal Allah dengan hati, mengakui
dengan lisan, tetapi tidak menetapi agama (tidak mengikuti Allah),
seperti kekufuran Abu Tolib. Ia berkata;
Aku tahu bahwa agama Muhammad ** adalah agama yang terbaik
di antara agama-agama manusia.
Andaikan tidak ada celaan dan olok-olok omongan kasar yang akan
ditujukan kepadaku ** niscaya aku tidak keberatan untuk
mengungkapkan kebenaran itu secara jelas.
Kafr Nifak adalah mengakui dengan lisan dan tidak meyakini
dengan hati.
Bajuri berkata, “Menurut qiil, kafr adalah tidak memiliki
keimanan yang mana seseorang seharusnya bersifatan dengan
keimanan tersebut. Menurut qiil lain, kafr adalah ‘inad, yaitu
mengingkari segala sesuatu yang diketahui secara dhorurot
datangnya dari Rasulullah. Menurut qiil pertama, perbandingan
antara kafr dan iman termasuk perbandingan ‘adam (tidak ada) dan
malakah (tabiat kuat). Ini adalah perbandingan yang benar. Menurut
45

QS. Al-Baqoroh: 89
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qiil kedua, perbandingan antara kafr dan iman termasuk
perbandingan dua perkara yang saling bertolak belakang. Pengertian
malakah adalah sifat yang tertancap kukuh di dalam hati. Sifat
tersebut dinamakan dengan malakah karena sifat tersebut menguasai
tempat hati.”

)ﻓﺮع( ﻗﺎل اﻟﱪاوي واﻟﺬي ﻧﻘﻠﻪ ﺳﻴﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب اﻟﺸﻌﺮاﱐ ﻋﻦ اﻟﺴﺒﻜﻲ أن ﻋﻤﻪ ﺻﻠﻰ
اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ أﺑﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻮﰲ أﺣﻴﺎﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وآﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ
ﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺴﺤﻴﻤﻲ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻼﺋﻖ ﲝﺒﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وﻫﻮ اﻟﺬي
 وأﻣﺎ إﺣﻴﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺑﻮﻳﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﻠﻠﺪﺧﻮل ﰲ أﻣﺘﻪ،اﻋﺘﻘﺪﻩ وأﻟﻘﻰ اﷲ ﺑﻪ
ﻓﻘﻂ وإن ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺟﲔ اﻧﺘﻬﻰ ﻷ ﻤﺎ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻹﺳﻼم
[Cabang]
Barowi berkata, “Pendapat yang dikutip dari Sayyidi Abdul
Wahab Syakroni dari Subki menyebutkan bahwa setelah paman
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, yakni Abu Tolib,
meninggal dunia, ia dihidupkan kembali oleh Allah dan
beriman/mempercayai Rasululah shollallahu ‘alaihi wa sallama.”
Syaikhuna Allamah Suhaimi berkata, “Kutipan ini adalah pernyataan
yang pantas sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama. Kutipan ini adalah pendapat yang aku yakini dan
yang akan aku bawa bertemu dengan Allah kelak. Adapun Allah
menghidupkan kembali kedua orang tua Rasulullah adalah agar
mereka masuk ke dalam umat beliau saja meskipun mereka berdua
sudah tergolong sebagai orang-orang yang selamat,” karena kedua
orang tua Rasulullah termasuk ahli Islam (agama Ibrahim).
e. Anjing Galak

)و( ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ )اﻟﻜﻠﺐ اﻟﻌﻘﻮر( أي اﳉﺎرح واﻟﻜﻠﺐ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻋﻘﻮر وﻫﺬا ﻻ ﺧﻼف ﰲ
ﻋﺪم اﺣﱰاﻣﻪ وﻧﺪب ﻗﺘﻠﻪ وﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﻦ اﺻﻄﻴﺎد أو ﺣﺮاﺳﺔ وﻫﺬا ﻻ ﺧﻼف ﰲ اﺣﱰاﻣﻪ
وﺣﺮﻣﺔ ﻗﺘﻠﻪ وﻣﺎ ﻻ ﻧﻔﻊ ﻓﻴﻪ وﻻ ﺿﺮر وﻫﻮ ﻛﻠﺐ اﻟﺴﻮق اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﳉﻌﺎﺻﻲ وﻣﻌﺘﻤﺪ
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ًاﻟﺮﻣﻠﻲ ﻓﻴﻪ أﻧﻪ ﳏﱰم ﻓﻴﺤﺮم ﻗﺘﻠﻪ وﻋﻨﺪ ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم ﳚﻮز ﻗﺘﻠﻪ ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻜﻠﺐ ﻋﻘﻮرا
وﻟﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﻦ ﻗﺘﻠﻪ ﺗﻐﻠﻴﺒﺎً ﳉﺎﻧﺐ اﻟﻀﺮر
Maksudnya, termasuk hewan yang ghoiru muhtarom adalah
anjing galak yang suka melukai.
Anjing dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu;
a. Anjing galak. Tidak ada perselisihan pendapat ulama
mengenai ketetapan bahwa anjing galak bukanlah muhtarom
dan sunah membunuhnya.
b. Anjing yang berguna untuk berburu dan berjaga-jaga. Tidak
ada perselisihan pendapat ulama mengenai ketetapan bahwa
anjing jenis ini termasuk muhtarom dan haram dibunuh.
c. Anjing yang tidak berguna dan juga tidak membahayakan.
Anjing jenis ini disebut dengan anjing pasar atau dikenal
dengan istilah ja’asi. Pendapat muktamad menurut Romli,
anjing jenis ini termasuk muhtarom dan haram dibunuh.
Sedangkan menurut Syaikhul Islam, anjing jenis ini boleh
dibunuh.
Apabila ada anjing galak, tetapi ia juga bermanfaat untuk
tujuan tertentu, maka tetap disunahkan untuk membunuhnya sebab
mengedepankan sisi menjauhi bahayanya.
f.

Babi

)و( ﺳﺎدﺳﻬﺎ )اﳋﻨﺰﻳﺮ( وﻫﻮ ﺣﻴﻮان ﺧﺒﻴﺚ وﻳﻘﺎل إﻧﻪ ﺣﺮام ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن ﻛﻞ ﻧﱯ وﻳﺴﻦ
ﻗﺘﻠﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻋﻘﻮراً أم ﻻ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ وﻗﻴﻞ ﳚﺐ ﻗﺘﻞ اﻟﻌﻘﻮر
Babi adalah hewan ghoiru muhtarom. Ia adalah hewan
menjijikkan. Dikatakan bahwa babi diharamkan dalam syariat setiap
nabi. Disunahkan membunuh babi, baik babi liar/galak atau tidak,
menurut pendapat muktamad. Menurut qill disebutkan bahwa wajib
membunuh babi liar/galak.
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Hewan-hewan yang Disunahkan Dibunuh

)ﻓﺮع( ﻳﺴﻦ ﻗﺘﻞ اﳌﺆذﻳﺎت أي اﻟﱵ ﺗﺆذي ﺑﻄﺒﻌﻬﺎ ﻛﺎﻟﻔﻮاﺳﻖ اﳋﻤﺲ وﻫﻲ اﻟﱵ ﻛﺜﺮ ﺧﺒﺜﻬﺎ
وإﻳﺬاؤﻫﺎ اﻟﻐﺮاب اﻟﺬي ﻻ ﻳﺆﻛﻞ وﻫﻮ اﻟﺬي ﺑﻌﺜﻪ ﻧﱯ اﷲ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ
ﻟﻴﺄﺗﻴﻪ ﲞﱪ اﻷرض ﻓﱰك أﻣﺮﻩ وأﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻴﻔﺔ ،واﳊﺪأة واﻟﻌﻘﺮب وﳍﺎ ﲦﺎﻧﻴﺔ أرﺟﻞ وﻋﻴﻨﺎﻫﺎ
ﰲ ﻇﻬﺮﻫﺎ وﻟﺬا ﻳﻘﺎل إ ﺎ ﻋﻴﻤﺎء ﻟﻜﻮ ﺎ ﻻ ﺗﺒﺼﺮ ﻣﺎ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺗﻠﺪغ وﺗﺆﱂ إﻳﻼﻣﺎً ﺷﺪﻳﺪاً،
واﻟﻔﺄرة وﻫﻲ اﻟﱵ ﻋﻤﺪت إﱃ ﺣﺒﺎل ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻧﻮح ﻓﻘﻄﻌﺘﻬﺎ وأﺧﺬت اﻟﻔﺘﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﺮق
اﻟﺒﻴﺖ أﻳﻀﺎً ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﺑﻘﺘﻠﻬﺎ ،واﻟﻜﻠﺐ اﻟﻌﻘﻮر وﻗﻀﻴﺔ ﻛﻼم اﻟﻨﻮوي
واﻟﺮاﻓﻌﻲ أن اﻗﺘﻨﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻮاﺳﻖ اﳋﻤﺲ ﺣﺮام وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ذوات اﻟﺴﻤﻮم
ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻷﻃﺒﺎء وإن ﻛﺎن ﻧﺴﺠﻬﺎ ﻃﺎﻫﺮاً ،وﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻮام ﳝﺘﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻷ ﺎ ﻋﺸﺸﺖ
ﰲ ﻓﻢ اﻟﻐﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ وﻳﻠﺰم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا أن ﻻ ﻳﺬﺑﺢ اﳊﻤﺎم ﻷﻧﻪ
ﻋﺸﺶ أﻳﻀﺎً ﻋﻠﻰ ﻓﻢ اﻟﻐﺎر ،وﰲ ﻛﻼم ﺑﻌﻀﻬﻢ أن اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ﺿﺮﺑﺎن ذو ﺳﻢ وﻏﲑﻩ،
وﻛﺎﻷﺳﺪ اﻟﻨﻤﺮ ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻨﻮن وإﺳﻜﺎن اﳌﻴﻢ وﻫﻮ ﺳﺒﻊ أﺧﺒﺚ وأﺟﺮأ ﻣﻦ اﻷﺳﺪ ﳜﺘﻠﻒ ﻟﻮن
ﺟﺴﺪﻩ واﻟﺬﺋﺐ واﻟﺪب ﺑﻀﻢ اﻟﺪال اﳌﻬﻤﻠﺔ وﻫﻮ ﺣﻴﻮان ﺧﺒﻴﺚ ،واﻟﻨﺴﺮ وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﲑ
اﳉﺎرح واﻟﻌﻘﺎب وﻫﻮ أﻧﺜﻰ اﳉﻮارح واﻟﻮزغ وروى ﻣﺴﻠﻢ أن ﻣﻦ ﻗﺘﻞ اﻟﻮزغ ﰲ أول ﺿﺮﺑﺔ
ﻛﺘﺐ اﷲ ﻟﻪ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺴﻨﺔ وﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ دون ذﻟﻚ وﰲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ دون ذﻟﻚ وﻓﻴﻪ ﺣﺾ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻠﻪ
ﻗﻴﻞ ﻷ ﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﻔﺦ اﻟﻨﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ،واﻟﺒﻌﻮض واﻟﻘﺮاد
ﻣﺜﻞ ﻏﺮاب وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻌﲑ وﳓﻮﻩ وﻫﻮ ﻛﺎﻟﻘﻤﻞ ﻟﻺﻧﺴﺎن ،واﻟﻘﺮد وﻫﻮ ﺣﻴﻮان ﺧﺒﻴﺚ
واﻟﺼﺮد وزان ﻋﻤﺮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻐﺮﺑﺎن ﻗﺎل أﲪﺪ اﻟﺴﺠﺎﻋﻲ وﻫﻮ ﻃﺎﺋﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺼﻔﻮر أﺑﻘﻊ
ﻧﺼﻔﻪ أﺑﻴﺾ وﻧﺼﻔﻪ أﺳﻮد ﺿﺨﻢ اﻟﺮأس واﳌﻨﻘﺎر أﺻﺎﺑﻌﻪ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻻ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪ وﻟﻪ
ﺻﻔﲑ ﳐﺘﻠﻒ ﻳﺼﻔﺮ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﺋﺮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺼﻴﺪﻩ ﺑﻠﻐﺘﻪ وﻳﺪﻋﻮﻩ إﱃ اﻟﺘﻘﺮب ﻣﻨﻪ ﻓﺈذا
اﺟﺘﻤﻌﻮا إﻟﻴﻪ ﺷﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ وﻣﻨﻘﺎرﻩ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﺈذا ﻧﻘﺮ واﺣﺪاً ﺑﺪﻩ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻪ وأﻛﻠﻪ
واﻟﱪﻏﻮث واﻟﺒﻖ واﻟﺰﻧﺒﻮر ﺑﻀﻢ اﻟﺰاي،
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[Cabang]
Disunahkan membunuh hewan-hewan yang melukai, seperti
5 (lima) hewan fawasik, yaitu hewan-hewan yang sering merusak
atau melukai. Diantaranya adalah;
a. Gagak yang tidak halal dimakan. Ia adalah gagak yang
diutus oleh Nabi Nuh ‘alaihi as-salam dari perahu agar ia
melaporkan kepada Nabi Nuh berita tentang kondisi bumi,
tetapi ia tidak memenuhi perintah Nabi Nuh melainkan
menikmati bangkai-bangkai (yang ada di bumi).

b. Burung rajawali

c. Kalajengking. Kalajengking adalah hewan yang memiliki 8
(delapan) kaki dan 2 mata di bagian punggung yang
sehingga disebut dengan ‘aimak karena tidak dapat melihat
bagian depannya. Kalajengking menyerang dengan cara
menyengat dan sangat menyakitkan.
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d. Tikus, yaitu hewan yang dengan sengaja memotong tali-tali
perahu Nabi Nuh ‘alahi as-salam dan berhasil
memotongnya. Pernah, tikus mencuri tali sumbu lampu dan
mencoba membakar Ka’bah. Oleh karena ini, Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama memerintahkan untuk
membunuhnya.

e. Anjing galak.

Ketetapan hukum dari pendapat Nawawi dan Rofii
menyebutkan bahwa memelihari 5 (lima) hewan fawasik di atas
hukumnya haram.
Begitu juga, diharamkan memelihara laba-laba karena ia
beracun seperti keterangan dari para dokter meskipun jaringjaringnya itu suci. Kebanyakan orang enggan membunuh laba-laba
karena laba-laba sendiri pernah menyusun jaringnya di mulut Gua
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Tsur demi ikut membantu melindungi Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama dari kejaran Quraisy. Berdasarkan alasan ini, tentu
burung dara juga tidak perlu disembelih karena ia juga ikut
membantu dan mengecoh Quraisy di mulut Gua Tsur. Menurut
keterangan dari sebagai ulama disebutkan bahwa laba-laba dibagi
menjadi dua, yaitu laba-laba yang beracun dan yang tidak beracun.
f.

Singa

g. Nim-r ()اﻟﻨِ ْﻤﺮ, yakni dengan kasroh pada huruf /ن/ dan sukun
pada huruf /م/, yang berarti macan tutul. Nim-r adalah lebih
buruk dan lebih penakut daripada singa. Nim-r memiliki
warna tubuh yang berbeda-beda atau belang. (Biasa disebut
harimau).

h. Serigala (anjing hutan)
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i.

Beruang. Ia termasuk hewan khobits.

j.

Burung nasar (sejenis elang). Ia adalah jenis burung yang
melukai.

k. Elang betina.

l.

Cicak. Diriwayatkan oleh Muslim bahwa barang siapa
membunuh cicak sekali pukul maka Allah menuliskan
baginya 100 kebaikan, jika membunuhnya dengan dua kali
pukul maka Dia menuliskan baginya di bawah 100 kebaikan,
jika membunuhnya dengan tiga kali pukul maka dituliskan
baginya kebaikan di bawahnya lagi. Dalam riwayat ini
mengandung anjuran membunuh cicak. Menurut qiil, alasan
dianjurkan membunuh cicak adalah karena cicak meniup api
agar menjadi besar saat api tersebut membakar Nabi Ibrahim
‘alaihi as-salam.
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m. Nyamuk

n. Qurod atau kutu. (اﻟ ُﻘَﺮاد, yaitu dibaca seperti membaca lafadz
‘)’ﻏُﺮَاب. Qurod adalah kutu yang menempel pada unta atau
lainnya. Ia adalah seperti kutu yang menempel di kepala
manusia.
o. Monyet. Ia termasuk hewan khobits (menjijikkan).
p. Surod (‘ﺼﺮَد
ُ  ’اﻟdengan mengikuti wazan seperti lafadz ‘)’ﻋُﻤَﺮ. Ia
adalah jenis burung gagak. Ahmad Sujai berkata, “Surod
adalah burung yang lebih besar daripada burung emprit.
Surod memiliki bulu belang. Separuh tubuhnya berwarna
putih dan separuhnya lagi berwarna hitam. Ia memiliki
kepala besar dan paruh besar. Jari-jari kakinya besar. Ia
memiliki suara siulan yang berbeda-beda. Ia bersiul pada
setiap burung yang ingin ia buru yang mana suara siulannya
tersebut sama dengan suara siulan burung yang hendak ia
buru itu. Dengan siulan palsu, ia mengajak burung-burung
buruannya agar mendekat padanya. Ketika burung-burung
itu telah mengkerubunginya, dengan segera ia menahan
sebagian dari mereka. Paruhnya sangat kuat. Ketika ia telah
mendapati mangsanya, seketika ia bisa merobek tubuh
mangsanya itu dan memakannya.
q. Kutu
r. Tinggi
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s. Kumbang besar
Hewan-hewan yang Diharamkan Dibunuh

وﳛﺮم ﻗﺘﻞ اﻟﻨﻤﻞ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﱐ وﻫﻮ اﻟﻜﺒﲑ ﻻﻧﺘﻔﺎء أذاﻩ واﻟﻨﺤﻞ واﳋﻄﺎف ﺑﻀﻢ اﳋﺎء وﺗﺸﺪﻳﺪ
اﻟﻄﺎء وﻳﺴﻤﻰ اﻵن ﻋﺼﻔﻮر اﳉﻨﺔ ﻷﻧﻪ زﻫﺪ ﻣﺎ ﰲ أﻳﺪي اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻷﻗﻮات واﻛﺘﻔﻰ
 واﻟﻀﻔﺪع واﳍﺪﻫﺪ واﻟﻮﻃﻮاط وﻫﻮ اﳋﻔﺎش وﻫﻮ ﻃﺎﺋﺮ ﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﺒﺼﺮ،ﺑﺘﻘﻮﺗﻪ ﺑﺎﻟﺒﻌﻮض
 وﻛﺎﻟﻘﻤﻞ واﻟﺼﺌﺒﺎن وﻫﻮ ﺑﻴﻀﻪ،ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر
Diharamkan membunuh hewan-hewan berikut ini;
a. Semut sulaimani, yaitu semut besar karena ia tidak
menyakiti.

b. Lebah
c. Burung Khutof (‘ ’اﳋﻄﺎفdengan dhommah pada huruf /خ/ dan
tasydid pada huruf /ط/). Burung khutof kini dikenal dengan
ushfur jannah (burung emprit surga) karena ia enggan
makanan-makanan pokok manusia (spt; biji gandum, beras,
dll) Ia cukup dengan memakan nyamuk sebagai pengisi
perut.
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d. Katak
e. Burung Hud-hud.

f.

Kelelawar, yaitu sejenis burung yang hampir tidak bisa
melihat apapun di siang hari.
g. Kutu dan lingso (telur kutu)

ًأﻣﺎ ﻏﲑ اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﱐ وﻫﻮ اﻟﺼﻐﲑ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺬر ﻓﻴﺠﻮز ﻗﺘﻠﻪ ﺑﻐﲑ اﻹﺣﺮاق ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺆذﻳﺎ
وﻛﺬاﺑﻪ إن ﺗﻌﲔ ﻃﺮﻳﻘﺎً ﻟﺪﻓﻌﻪ
Adapun semut yang selain semut sulaimani, yaitu semut
kecil yang disebut dengan dzar maka boleh dibunuh dengan cara
tidak dibakar karena semut kecil itu termasuk hewan yang menyakiti.
Begitu juga, boleh membunuhnya dengan cara dibakar jika memang
hanya dibakar lah satu-satunya cara yang ditemukan.

أﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻊ وﻳﻀﺮ ﻛﺼﻘﺮ وﻫﻮ ﻣﻦ اﳉﻮارح ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻘﻄﺎ ﺑﻀﻢ اﻟﻘﺎف وﻓﺘﺤﻬﺎ وﺑﺎز ﻓﻼ
ﻳﺴﻦ ﻗﺘﻠﻪ وﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﺒﺎح
Adapun hewan-hewan yang bermanfaat dan juga berbahaya,
seperti shoqr, yaitu jenis burung (elang) yang disebut dengan qut
atau qot, dan seperti burung baz (sejenis elang juga), maka tidak
disunahkan dan tidak dimakruhkan membunuhnya, tetapi boleh
membunuhnya.

وﻣﺎ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻧﻔﻊ وﻻ ﺿﺮ ﻛﺨﻨﺎﻓﺲ وﺟﻌﻼن ﲨﻊ ﺟﻌﻞ وزن ﻋﻤﺮ واﳊﺮﺑﺎء وﻫﻲ أﻛﱪ
 ودود وذﺑﺎب ﻳﻜﺮﻩ،ًﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺸﻤﺲ وﺗﺪور ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻴﻔﻤﺎ دارت وﺗﺘﻠﻮن أﻟﻮاﻧﺎ
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 أﻣﺎ اﻟﺴﺮﻃﺎن وﻫﻮ ﺣﻴﻮان اﻟﺒﺤﺮ وﻳﺴﻤﻰ ﻋﻘﺮب اﳌﺎء،ﻗﺘﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ إﺣﺴﺎن اﻟﻘﺘﻠﺔ
 وﳚﻮز،واﻟﺮﲬﺔ وﻫﻮ ﻃﺎﺋﺮ ﻳﺄﻛﻞ اﻟﻌﺬرة وﻫﻮ ﻣﻦ اﳋﺒﺎﺋﺚ ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺮم ﻗﺘﻠﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ
 ذﻛﺮ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﰲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ،رﻣﻲ اﻟﻘﻤﻞ ﺣﻴﺎً إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻣﺴﺠﺪ
ﻋﻠﻰ ﲢﻔﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺑﺎب ﺟﺰاء اﻟﺼﻴﺪ
Adapun hewan-hewan yang tidak jelas manfaat dan
bahayanya, seperti; kecoa, kumbang (kepik), bunglon (yaitu hewan
yang lebih besar daripada burung qoto, yang menghadap ke arah
matahari, yang berputar bersama dengan putaran matahari
bagaimanapun itu, dan yang dapat berubah-ubah warna), ulat, dan
lalat, maka dimakruhkan dibunuh karena hewan-hewan tersebut tidak
baik kalau dibunuh.
Adapun kepiting, ia adalah hewan laut (hewan air) dan
disebut dengan kalajengking air, dan burung rahmat, yaitu burung
yang memakan tahi, burung ini termasuk burung yang menjijikkan,
maka diharamkan membunuh keduanya menurut pendapat
muktamad.
Diperbolehkan membuang kutu dalam kondisi masih hidup
jika tempatnya bukan di dalam masjid.
Cabang ini disebutkan seluruhnya oleh Syeh Syarqowi
dalam Khasyiah-nya ‘Ala Tuhfah at-Tulab dalam Bab Jazak Soid.
B. Syarat-syarat Sah Tayamum

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺷﺮوط ﺻﺤﺔ اﻟﺘﻴﻤﻢ )ﺷﺮوط اﻟﺘﻴﻤﻢ( أي ﻣﺎ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻴﻪ )ﻋﺸﺮة( اﻷوﱃ )أن
ﻳﻜﻮن ﺑﱰاب( أي ﺧﺎﻟﺺ ﲜﻤﻴﻊ أﻧﻮاﻋﻪ ﺣﱴ ﻣﺎ ﻳﺪاوي ﺑﻪ وﻫﻮ اﻟﻄﲔ اﻷرﻣﲏ واﶈﺮق ﻣﻨﻪ
وﻟﻮ أﺳﻮد ﻣﺎ ﱂ ﻳﺼﺮ رﻣﺎداً واﻟﺒﻄﺤﺎء وﻫﻮ ﻣﺎ ﰲ ﻣﺴﻴﻞ اﳌﺎء واﻟﺴﺒﺦ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎء أي اﳌﻠﺢ
اﻟﺬي ﻻ ﻳﻨﺒﺖ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻌﻠﻪ أي ﻳﻐﻠﺒﻪ ﻣﻠﺢ ﻓﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺼﺪق ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻟﱰاب ﻛﺎف ﻣﻦ
أي ﳏﻞ أﺧﺬ وﻟﻮ ﻣﻦ ﻇﻬﺮ ﻛﻠﺐ إذا ﱂ ﻳﻌﻠﻢ ﺗﻨﺠﺲ اﻟﱰاب اﳌﺄﺧﻮذ ﻣﻨﻪ
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Fasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sah tayamum.
Syarat-syarat tayamum, maksudnya sesuatu yang harus ada
dalam tayamum, ada 10 (sepuluh), yaitu:
1. Debu
Maksudnya, debu murni dengan segala jenisnya, seperti;


debu yang digunakan untuk pengobatan sekalipun, yaitu
lumpur armani yang panas meskipun berwarna hitam selama
belum menjadi pasir,
debu bat-hak, yaitu debu yang berada di tempat aliran air,
debu sabakh, yaitu debu yang tidak akan muncul selama
tidak tertumpangi garam.




Intinya, semua debu yang disebut dengan debu maka sudah
mencukupi dalam tayamum darimanapun itu berasal meskipun debu
itu dari punggung anjing dengan catatan ketika tidak diketahui
kenajisan debunya yang diambil.
2. Debu Suci

ً)و( اﻟﺜﺎﱐ )أن ﻳﻜﻮن اﻟﱰاب ﻃﺎﻫﺮاً( ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺘﻴﻤﻤﻮا ﺻﻌﻴﺪاً ﻃﻴﺒﺎً أي ﺗﺮاﺑﺎً ﻃﺎﻫﺮا
Syarat sah kedua dalam tayamum adalah debu suci karena
berdasarkan Firman Allah ta’ala, “Maka bertayamumlah dengan
debu yang toyyib,”46 maksudnya yang suci.
3. Tidak Mustakmal

)و( اﻟﺜﺎﻟﺚ )أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﻤﻼ( أي ﰲ رﻓﻊ اﳊﺪث وﻣﺜﻠﻪ اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
ًاﳌﻐﻠﻈﺔ ﻓﺈن ﻛﺎن ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎن ﻃﺎﻫﺮاً ﻓﻘﻂ أو ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻤﺘﻨﺠﺲ وﻻ ﻳﺼﲑ ﻣﻄﻬﺮا
ﺑﻐﺴﻠﻪ
46

QS. Ani-Nisak: 43 dan QS. Al-Maidah: 6
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Maksudnya, syarat sah ketiga dalam tayamum adalah bahwa
debu yang digunakan bukanlah debu yang mustakmal, yakni debu
yang telah digunakan dalam menghilangkan hadas dan
menghilangkan najis mugholadzoh.
Debu dianggap sebagai mustakmal dalam menghilangkan
najis mugholadzoh adalah jika memang debu tersebut berada dalam
basuhan yang ketujuh. Berbeda apabila debu tersebut dalam basuhan
sebelum basuhan ketujuh maka dihukumi sebagai debu mutanajis
yang jika dibasuh tidak dapat berubah menjadi debu mutohir (yang
suci dan mensucikan).

واﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻪ ﰲ رﻓﻊ اﳊﺪث ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﺑﻌﻀﻮ ﳑﺴﻮح ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺤﻪ أو ﺗﻨﺎﺛﺮ ﻣﻨﻪ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺤﻪ اﻟﻌﻀﻮ أﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺎﺛﺮ وﱂ ﳝﺲ اﻟﻌﻀﻮ ﺑﻞ ﻻﻗﻰ ﻣﺎ ﻻﺻﻖ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻠﻴﺲ
ﲟﺴﺘﻌﻤﻞ ﻛﺎﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺎﻷرض وﻛﺬا ﻟﻮ أﻟﻘﺖ اﻟﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﺗﺮاﺑﺎً ﻓﺄﺧﺬﻩ ﲞﺮﻗﺔ ﰒ أﻋﺎدﻩ
ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﻔﻲ
وﻋﻠﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻮ ﺗﻴﻤﻢ واﺣﺪ أو ﲨﺎﻋﺔ ﻣﺮات ﻛﺜﲑة ﻣﻦ ﺗﺮاب ﻳﺴﲑ ﰲ ﳓﻮ ﺧﺮﻗﺔ
ﺟﺎز ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﻨﺎﺛﺮ إﻟﻴﻪ ﺷﻲء ﳑﺎ ذﻛﺮ ﻛﻤﺎ ﳚﻮز اﻟﻮﺿﻮء ﻣﺘﻜﺮراً ﻣﻦ إﻧﺎء واﺣﺪ وﻟﻮ رﻓﻊ
إﺣﺪى ﻳﺪﻳﻪ ﻋﻦ اﻷﺧﺮى ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻴﻌﺎ ﺎ ﰒ أراد أن ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ ﻟﻼﺳﺘﻴﻌﺎب ﺟﺎز ﰲ اﻷﺻﺢ
ﻷن اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺎﳌﻤﺴﻮﺣﺔ أﻣﺎ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺎﳌﺎﺳﺤﺔ ﻓﻔﻲ ﺣﻜﻢ اﻟﱰاب اﻟﺬي ﻳﻀﺮب
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻴﺪ ﻣﺮﺗﲔ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﻤﻼً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻤﺴﻮﺣﺔ أي ﻓﻠﻮ أﻏﻔﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﳌﻌﺔ ﻛﺎن ﻟﻪ
أن ﳝﺴﺤﻬﺎ ﲟﺎ ﰲ اﳌﺎﺳﺤﺔ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﲑ اﳌﻤﺴﻮﺣﺔ ﻛﻌﻀﻮ ﻣﺘﻴﻤﻢ آﺧﺮ أو اﻟﻌﻀﻮ
اﳌﺎﺳﺢ ﻓﻼ ﳚﻮز ﻣﺴﺤﻪ ﲟﺎ ﰲ اﻟﻜﻒ ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺪث ذﻟﻚ اﻟﻜﻒ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
Dalam tayamum, debu yang mustakmal dalam
menghilangkan hadas adalah debu yang masih ada di anggota tubuh
setelah anggota tubuh tersebut diusap atau debu yang rontok dari
anggota tubuh yang sedang diusap pada saat tayamum setelah
anggota tubuh tersebut diusap.
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Adapun debu yang rontok dan belum mengenai anggota
tubuh yang hendak diusap, melainkan debu tersebut menempel pada
sesuatu yang bertemu dengan anggota tubuh tersebut (spt; kain)
maka tidak disebut sebagai debu mustakmal, seperti sisa debu yang
ada di tanah.
Begitu juga, apabila angin menghempas debu, kemudian
debu tersebut mengenai wajah seseorang, lalu ia mengusap debu di
wajahnya itu dengan kain, setelah itu ia mengembalikan debu yang
di kain ke wajahnya lagi, maka sudah mencukupi. Dari sini,
diketahui bahwa andai satu orang atau beberapa orang bertayamum
dengan debu sedikit yang ada di satu kain maka hukumnya boleh
selama debu di kain itu belum dirontoki oleh debu yang telah ada di
wajah sebagaimana diperbolehkan berwudhu berulang kali dengan
air dari satu wadah.
Apabila seseorang mengangkat salah satu kedua tangannya
(sebut tangan A) dari tangan yang diusap (sebut tangan B) sebelum
meratakan debu pada tangan B, kemudian ia kembali mengusap
tangan B dengan tangan A karena untuk meratakan maka menurut
pendapat ashoh diperbolehkan karena debu mustakmalnya berada di
tangan B yang diusap. Adapun debu yang tersisa di tangan A yang
mengusap maka hukumnya seperti debu yang dipukul oleh tangan
sebanyak dua kali sehingga bukanlah debu mustakmal dengan
dinisbatkan pada tangan yang diusap. Maksudnya, apabila seseorang
masih belum mengusap secuil bagian pada tangan B maka ia boleh
mengusap cuilan tersebut dengan debu yang masih ada di tangan A.
Adapun apabila dinisbatkan pada selain yang diusap, seperti anggota
tubuh lain atau tangan A maka tidak diperbolehkan mengusapnya
dengan debu yang ada di telapak tangan A karena hadas telapak
tangan A telah hilang dengan debu yang tersisa sehingga termasuk
debu mustakmal.
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4. Tidak Bercampur dengan Sesuatu yang Lain

)و( اﻟﺮاﺑﻊ )أن ﻻ ﳜﺎﻟﻄﻪ دﻗﻴﻖ وﳓﻮﻩ( ﻛﺰﻋﻔﺮان وﻧﻮرة ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻟﻄﺎت وإن ﻗﻞ ذﻟﻚ
اﳋﻠﻴﻂ ﳌﻨﻌﻪ وﺻﻮل اﻟﱰاب إﱃ اﻟﻌﻀﻮ ﻟﻜﺜﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎل اﳊﺼﲏ واﻟﻜﺜﲑ ﻣﺎ ﻳﺮى واﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﺎ ﻻ
ﻳﻈﻬﺮ اﻧﺘﻬﻰ وﻟﻮ اﺧﺘﻠﻂ اﻟﱰاب ﲟﺎء ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ وﺟﻒ ﺟﺎز ﻟﻪ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺑﻪ
Maksudnya, debu yang digunakan untuk tayamum tidak
tercampuri oleh gandum, zakfaran, gamping, dan mukholit (bendabenda lain yang dapat mencampuri) meskipun hanya sedikit karena
dapat mencegah debu dari mengenai anggota tubuh yang diusap
sebab tebalnya benda yang mencampuri tersebut. Al-Hisni
mengatakan bahwa ukuran banyak dalam mukholit adalah sekiranya
mukholit tersebut dapat terlihat sedangkan ukuran sedikitnya adalah
sekiranya mukholit tidak terlihat.
Apabila debu bercampur dengan air mustakmal, kemudian
berubah kering, maka debu tersebut boleh digunakan untuk
bertayamum.
5. Tidak Menyengaja Hal Lain

)و( اﳋﺎﻣﺲ )أن ﻳﻘﺼﺪﻩ( أي ﻳﻘﺼﺪ اﻟﱰاب ﻷﺟﻞ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ إﱃ اﻟﻌﻀﻮ اﳌﻤﺴﻮح ﻓﻴﺘﻴﻤﻢ
ًوﻟﻮ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﲑﻩ ﺑﺈذﻧﻪ أو ﳝﺮغ وﺟﻬﻪ أو ﻳﺪﻳﻪ ﰲ اﻷرض ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﺘﻴﻤﻤﻮا ﺻﻌﻴﺪاً ﻃﻴﺒﺎ
أي اﻗﺼﺪوﻩ ﻓﻠﻮ اﻧﺘﻔﻰ اﻟﻨﻘﻞ ﻛﺄن ﺳﻔﺘﻪ رﻳﺢ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻓﺮددﻩ ﻋﻠﻴﻪ
وﻧﻮى ﱂ ﻳﻜﻒ وإن ﻗﺼﺪ ﺑﻮﻗﻮﻓﻪ ﰲ ﻣﻬﺐ اﻟﺮﻳﺢ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎء
 وأﻣﺎ ﻗﺼﺪ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻼ ﻳﺸﱰط ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻓﻠﻮ أﺧﺬ ﺗﺮاﺑﺎً ﻟﻴﻤﺴﺢ ﺑﻪ،اﻟﻨﻘﻞ اﶈﻘﻖ ﻟﻠﻘﺼﺪ
وﺟﻬﻪ ﻓﺘﺬﻛﺮ أﻧﻪ ﻣﺴﺤﻪ ﺻﺢ أن ﳝﺴﺢ ﺑﻪ ﻳﺪﻳﻪ وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ
Maksudnya, termasuk syarat sah tayamum adalah
mutayamim (orang yang tayamum) menyengaja debu untuk
memindahnya ke anggota tubuh yang diusap, kemudian ia
bertayamum dengannya, meskipun memindah debu tersebut
dilakukan oleh orang lain dengan izin dari mutayamim, atau
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meskipun mutayamim mengusapkan wajahnya atau kedua tangannya
ke tanah, karena berdasarkan Firman Allah, “Bertayamumlah dengan
debu yang toyib,” maksudnya sengajalah debu itu.
Apabila tidak ada proses memindah debu ke wajah,
misalnya; angin menghamburkan debu hingga mengenai anggotaanggota tubuh tayamum, kemudian mutayamim menggerak-gerakkan
anggota anggota tubuhnya tersebut agar mengenai debu dan ia
berniat, maka tayamumnya belum mencukupi meskipun ia
menyengaja tayamum dengan berdiri di tempat terhempas angin
karena tidak adanya kesengajaan dari sisi mutayamim sendiri sebab
tidak ada proses pemindahan debu yang membuktikan adanya
kesengajaan itu.
Adapun menyengaja anggota tubuh maka menurut pendapat
muktamad tidak disyaratkan. Apabila seseorang mengambil debu,
lalu ia gunakan untuk mengusap wajahnya, kemudian ia ingat kalau
sebelumnya ia telah mengusap wajahnya, maka sah jika ia mengusap
kedua tangannya dengan debu yang ada di wajahnya itu. Begitu juga
sebaliknya.
6. Mengusap Wajah dan Kedua Tangan

)و( اﻟﺴﺎدس )أن ﳝﺴﺢ وﺟﻬﻪ وﻳﺪﻳﻪ ﺑﻀﺮﺑﺘﲔ( أي وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮﺑﺘﲔ ﺷﺮﻋﺎً وإن أﻣﻜﻦ
اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻋﻘﻼً ﺑﻀﺮﺑﺔ ﲞﺮﻗﺔ أو ﳓﻮﻫﺎ ﺑﺄن ﻳﻀﺮب ﺑﺎﳋﺮﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاب وﻳﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ
وﻳﺪﻳﻪ ﻣﻌﺎً وﻳﺮﺗﺐ ﰲ اﳌﺴﺢ ﺑﺄن ﳝﺴﺢ وﺟﻬﻪ ﺑﻄﺮﻓﻬﺎ ﰒ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﻄﺮﻓﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ
ذﻟﻚ ﺷﺮﻋﺎً ﻷﻧﻪ ﻧﻘﻠﺔ واﺣﺪة ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﻘﻠﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﳝﺴﺢ ﺎ وﻟﻮ ﻗﻄﻌﺔ ﻣﻦ ﻳﺪﻩ
Syarat sah tayamum berikutnya adalah mutayamim
mengusap wajah dan kedua tangan dengan dua kali pukulan. Dengan
demikian, diwajibkan secara syar’i melakukan pukulan ke debu
sebanyak dua kali meskipun secara logis masih memungkinkan
bertayamum dengan satu kali pukulan ke debu melalui sarana kain
atau selainnya, misalnya; mutayamim memukul debu dengan kain,
kemudian ia meletakkan kain tersebut ke wajah dan kedua tangannya
secara bersamaan, lalu ia mengurutkan usapan dengan cara pertama-
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tama ia mengusap wajahnya dengan satu bagian ujung kain, setelah
itu ia mengusap kedua tangannya dengan bagian ujung satunya lagi,
maka contoh demikian ini tidak mencukupi menurut syariat karena
hanya terhitung melakukan satu kali pukulan. Jadi, dalam contoh ini
masih disyaratkan lagi memindah debu yang kedua kali untuk
mengusap meskipun hanya mengusap sedikit bagian dari tangan.

واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻀﺮب اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻠﻮ أﺧﺬ اﻟﱰاب ﻣﻦ اﳍﻮاء ﻛﻔﻰ
Yang dimaksud dengan memukul disini adalah memindah
debu sehingga apabila ada seseorang mengambil debu dari udara
maka sudah mencukupi.

ﻻ ﻳﻘﺎل إن اﻟﻨﻘﻞ ﻣﻦ اﻷرﻛﺎن ﻓﻜﻴﻒ ﳚﻌﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط؟ ﻷﻧﺎ ﻧﻘﻮل إن اﻟﺮﻛﻦ ذاﺗﻪ
واﻟﺸﺮط إﳕﺎ ﻫﻮ ﺗﻌﺪدﻩ ﻻ ذاﺗﻪ
Tidak bisa dikatakan, “Sebenarnya, memindah debu itu
termasuk rukun, lantas bagaimana bisa memindah debu itu dijadikan
sebagai salah satu syarat sah tayamum?” karena kita mengatakan
bahwa rukun yang dimaksud adalah dzat memindah itu sendiri
sedangkan syarat adalah persiapan memindah, bukan dzat
memindah.
7. Menghilangkan Najis

)و( اﻟﺴﺎﺑﻊ )أن ﻳﺰﻳﻞ( أي اﳌﺘﻴﻤﻢ )اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ أوﻻ( أي ﻓﻴﺸﱰط ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻴﻤﻢ ﺗﻘﺪﱘ إزاﻟﺔ
اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻏﲑ اﳌﻌﻔﻮ ﻋﻨﻬﺎ وﻟﻮ ﻋﻦ ﺑﺪﻧﻪ وﻋﻦ ﻏﲑ أﻋﻀﺎء اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻣﻦ ﻓﺮج أو ﻏﲑﻩ ﻻ ﻋﻦ
ﺛﻮﺑﻪ وﻣﻜﺎﻧﻪ ﲞﻼﻓﻪ ﰲ اﻟﻮﺿﻮء ﻷن اﻟﻮﺿﻮء ﻟﺮﻓﻊ اﳊﺪث وﻫﻮ ﳛﺼﻞ ﻣﻊ ﻋﺪم ذﻟﻚ
واﻟﺘﻴﻤﻢ ﻹﺑﺎﺣﺔ اﻟﺼﻼة اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳍﺎ ﻏﲑﻫﺎ وﻻ إﺑﺎﺣﺔ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺄﺷﺒﻪ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻣﻌﻬﺎ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻗﺒﻞ
اﻟﻮﻗﺖ
Syarat sah tayamum berikutnya adalah mutayamim
menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi, disyaratkan bahwa
mutayamim harus mendahulukan menghilangkan najis yang tidak
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dima’fu meskipun dari tubuh dan dari bagian tubuh selain wajah dan
kedua tangan, seperti; farji dan lainnya, bukan dari pakaian dan
tempat.
Berbeda dalam masalah wudhu, maka tidak harus
menghilangkan najis terlebih dahulu karena wudhu dilakukan untuk
menghilangkan hadas sedangkan hilangnya hadas dapat diperoleh
tanpa harus menghilangkan najis terlebih dahulu.
Selain itu, alasan mengapa dalam tayamum harus
menghilangkan najis terlebih dahulu karena tayamum berfungsi
untuk ibahah atau diperbolehkan melakukan sholat tertentu yang
diikuti oleh selainnya padahal tidak ada unsur ibahah ketika najis
masih ada sehingga tayamum dengan kondisi masih terkena najis
adalah seperti tayamum sebelum masuknya waktu sholat.

ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻓﻠﻮ ﺗﻴﻤﻢ ﻗﺒﻞ إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﱂ ﻳﺼﺢ ﺗﻴﻤﻤﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ اﳌﺬﻫﺐ
 وﻳﻨﺒﲏ ﻋﻠﻰ اﳋﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن،وﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺮﻣﻠﻲ وﻗﻴﻞ ﻳﺼﺢ وﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
اﳌﻴﺖ أﻗﻠﻒ وﲢﺖ ﻗﻠﻔﺘﻪ ﳒﺎﺳﺔ ﻓﻌﻨﺪ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻳﺪﻓﻦ ﺑﻼ ﺻﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻘﺪم إزاﻟﺔ
اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وﻋﻨﺪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ إذ ﻻ ﻳﺸﱰط ﻋﻨﺪﻩ ذﻟﻚ
Syarqowi berkata, “Apabila seseorang bertayamum sebelum
menghilangkan najis maka menurut pendapat muktamad dalam
madzhab, tayamumnya dihukumi tidak sah. Pendapat ini diikuti oleh
Romli. Menurut qiil, tayamum demikian itu dihukumi sah dan
pendapat ini diikuti oleh Ibnu Hajar. Berdasarkan khilaf atau
perbedaan pendapat ini, andai ada mayit yang belum disunat dan
dibawah kulfah/kulupnya terdapat najis, maka menurut Romli
dinyatakan bahwa mayit tersebut dikuburkan tanpa disholati karena
ia belum menghilangkan najis terlebih dahulu, sedangkan menurut
Ibnu Hajar dinyatakan bahwa mayit tersebut disholati karena
menurutnya tidak disyaratkan menghilangkan najis terlebih dahulu.”
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8. Berijtihad Menentukan Arah Kiblat

)و( اﻟﺜﺎﻣﻦ )أن ﳚﺘﻬﺪ ﰲ اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻗﺒﻠﻪ( أي ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻘﻮﱘ ﻓﻠﻮ
ﺗﻴﻤﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﻓﻴﻬﺎ ﱂ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ اﻷوﺟﻪ ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻫﺬا ﺿﻌﻴﻒ ﻓﻴﺼﺢ اﻟﺘﻴﻤﻢ
ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ وﻟﻮ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد ﰲ اﻟﻘﺒﻠﺔ وﳍﺬا ﺗﺼﺢ ﺻﻼة ﻣﻦ ﺻﻠﻰ أرﺑﻊ رﻛﻌﺎت
ﻷرﺑﻊ ﺟﻬﺎت ﺑﻼ إﻋﺎدة
Termasuk syarat sah tayamum adalah mutayamim berijtihad
dalam menentukan arah Kiblat sebelum ia bertayamum. Ibnu Hajar
berkata dalam kitab al-Minhaj al-Qowim, “Apabila mutayamim
bertayamum sebelum berijtihad dalam menentukan arah Kiblat maka
menurut pendapat aujah tayamumnya dihukumi tidak sah.” Akan
tetapi, Syarqowi berkata, “Pendapat Ibnu Hajar tersebut adalah dhoif.
Jadi, tayamum tetap dihukumi sah setelah masuknya waktu sholat
meskipun sebelum berijtihad dalam menentukan arah Kiblat. Oleh
karena ini, apabila mutayamim (yang tidak mengetahui arah kiblat)
melakukan sholat 4 (empat) rakaat dengan menghadap ke 4 (empat)
arah maka sholatnya dihukumi sah dan ia tidak wajib mengulangi
sholatnya itu.”
9. Setelah Masuknya Waktu Sholat

)و( اﻟﺘﺎﺳﻊ )أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺑﻌﺪ دﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ( أي اﻟﺬي ﻳﺼﺢ ﻓﻌﻞ اﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ ﻷن
اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻃﻬﺎرة ﺿﺮورة وﻻ ﺿﺮورة ﻗﺒﻞ دﺧﻮﻟﻪ
Syarat sah tayamum kesembilan adalah tayamum dilakukan
setelah masuknya waktu dimana melakukan sholat di dalam waktu
tersebut dihukumi sah karena tayamum adalah toharoh dhorurot
sedangkan tidak ada dhorurot sebelum masuk waktunya.

واﻟﻮﻗﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻗﺖ اﳉﻮاز ووﻗﺖ اﻟﻌﺬر وأوﻗﺎت اﻟﺮواﺗﺐ وﺳﺎﺋﺮ اﳌﺆﻗﺘﺎت ﻛﺼﻼة اﻟﻌﻴﺪ
واﻟﻜﺴﻮف
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Waktu disini mencakup waktu jawaz, waktu udzur, waktuwaktu rowatib, dan waktu-waktu yang ditentukan, seperti sholat Id
dan Kusuf.

وﻳﺪﺧﻞ وﻗﺖ ﺻﻼة اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺎس ﳍﺎ إن أراد ﻓﻌﻠﻬﺎ ﲨﺎﻋﺔ وإﻻ ﻓﺒﺈرادة
ﻓﻌﻠﻬﺎ واﻟﻜﺴﻮف ﲟﺠﺮد اﻟﺘﻐﲑ وإن أراد ﻓﻌﻠﻬﺎ ﲨﺎﻋﺔ واﻟﻔﺮق ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ أن اﻟﻜﺴﻮف ﻳﻔﻮت
ﺑﺎﻻﳒﻼء وﻻ ﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء ﻻ ﻳﻔﻮت ﺑﺎﻟﺴﻘﻴﺎ
وﲢﻴﺔ اﳌﺴﺠﺪ ﺑﺪﺧﻮﻟﻪ واﳉﻨﺎزة ﺑﺘﻤﺎم اﻟﻐﺴﻞ اﻟﻮاﺟﺐ وﻫﻲ اﻟﻐﺴﻠﺔ اﻷوﱃ واﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﻠﻤﻴﺖ
وإن ﱂ ﻳﻜﻔﻦ و ﺬا ﻳﻠﻐﺰ ﻓﻴﻘﺎل ﺷﺨﺺ ﻻ ﻳﺼﺢ ﺗﻴﻤﻤﻪ ﺣﱴ ﻳﺘﻴﻤﻢ ﻏﲑﻩ وﻫﻮ اﳌﻴﺖ
واﻟﻨﻔﻞ اﳌﻄﻠﻖ ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ أرادﻩ إﻻ وﻗﺖ اﻟﻜﺮاﻫﺔ إذا أراد أن ﻳﺼﻠﻲ ﻓﻴﻪ أﻣﺎ إذا ﺗﻴﻤﻢ
ﻟﻴﺼﻠﻲ ﺧﺎرﺟﻪ أو أﻃﻠﻖ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ وﻳﺪﺧﻞ وﻗﺖ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﻠﺨﻄﺒﺔ ﺑﺎﻟﺰوال ﻛﺎﳉﻤﻌﺔ ﻓﻠﻮ
ﺗﻴﻤﻢ ﻗﺒﻠﻪ ﱂ ﻳﺼﺢ وﳚﻮز اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﻠﺠﻤﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﳋﻄﺒﺔ ﻟﺪﺧﻮل وﻗﺘﻬﺎ وﺗﻘﺪم اﳋﻄﺒﺔ إﳕﺎ ﻫﻮ
، وﳚﻮز ﺗﻴﻤﻢ اﳋﻄﻴﺐ أو ﻏﲑﻩ ﻗﺒﻞ ﲤﺎم اﻟﻌﺪد اﻟﺬي ﺗﻨﻌﻘﺪ ﺑﻪ اﳉﻤﻌﺔ،ﺷﺮط ﻟﺼﺤﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ
 ﻓﻠﻮ ﺗﻴﻤﻢ ﺷﺎﻛﺎً ﻓﻴﻪ ﱂ ﻳﺼﺢ وإن،وﻳﺸﱰط اﻟﻌﻠﻢ أو اﻟﻈﻦ ﺑﺪﺧﻮل اﻟﻮﻗﺖ وﻟﻮ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎد
ﺻﺎدﻓﻪ
Masuknya waktu sholat Istisqo dimulai saat kebanyakan
orang telah berkumpul untuk mendirikannya jika memang sholat
Istisqo hendak dilakukan secara berjamaah. Jika sholat Istisqoh
hendak dilakukan secara tidak berjamaah maka waktunya masuk
dimulai saat hendak mendirikannya.
Adapun sholat Kusuf maka waktunya masuk dimulai dengan
terjadinya perubahan gerhana meskipun hendak didirikan secara
berjamaah.
Perbedaan antara kedua waktu sholat tersebut adalah bahwa
waktu sholat Kusuf akan terlewat sebab telah terang, berbeda dengan
waktu sholat istisqo, maka tidak akan terlewat sebab telah turunnya
hujan.
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Waktu sholat Tahiyatul Masjid dimulai dengan masuknya
seseorang ke dalam masjid.
Waktu sholat Jenazah dimulai saat basuhan wajib dalam
memandikan jenazah telah selesai, yaitu basuhan pertama, dan
dimulai saat mentayamumi jenazah telah selesai meskipun
jenazahnya belum dikafani. Oleh karena ini, dikatakan, “Seseorang
tidak sah tayamumnya sebelum ia mentayamumi selainnya, yaitu
mayit.”
Waktu sholat sunah mutlak masuk kapan saja sesuai
keinginan mutayamim kecuali pada saat waktu karohah
(dimakruhkan melakukan sholat) jika memang ia ingin sholat pada
waktu karohah tersebut. Adapun ketika seseorang bertayamum untuk
melakukan sholat di luar waktu karohah atau ia memutlakkan maka
tayamumnya dihukumi sah.
Waktu tayamum karena khutbah masuk dimulai dengan
zawal, yaitu tergelincirnya matahari ke arah barat, seperti waktu
tayamum karena sholat Jumat. Oleh karena itu, apabila seseorang
bertayamum karena khutbah sebelum zawal maka tayamumnya tidak
sah. Diperbolehkan bertayamum karena sholat Jumat sebelum
melakukan khutbah karena waktu tayamum Jumat juga sudah masuk
dan karena mendahulukan khutbah hanya menjadi syarat bagi
keabsahan melakukan Jumat.
Diperbolehkan bagi khotib atau selainnya bertayamum
sebelum genapnya syarat jumlah jamaah sholat Jumat, yaitu 40
orang.
Disyaratkan mengetahui atau menyangka (dzon) masuknya
waktu meski melalui ijtihad. Oleh karena itu, apabila seseorang
bertayamum seraya ragu tentang masuknya waktu maka
tayamumnya tidak sah meskipun secara kebetulan tayamum tersebut
dilakukan setelah masuknya waktu.
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10. Satu Tayamum unutk Satu Fardhu

)و( اﻟﻌﺎﺷﺮ )أن ﻳﺘﻴﻤﻢ( أي اﳌﻌﺬور وﺟﻮﺑﺎً )ﻟﻜﻞ ﻓﺮض( أي ﻋﻴﲏ ﻓﻼ ﳚﻤﻊ ﺑﺘﻴﻤﻢ واﺣﺪ
وإن ﻛﺎن اﳌﺘﻴﻤﻢ ﺻﺒﻴﺎً ﻓﺮﺿﲔ ﻛﺼﻼﺗﲔ أو ﻃﻮاﻓﲔ ﻷﻧﻪ ﻃﻬﺎرة ﺿﺮورة ﻓﻴﻘﺪر ﺑﻘﺪرﻫﺎ
Maksudnya, syarat sah tayamum yang terakhir adalah
mutayamim bertayamum secara wajib untuk satu ibadah fardhu ‘ain.
Oleh karena itu, ia tidak diperbolehkan menggunakan satu
tayamumnya untuk melakukan dua ibadah fardhu, seperti; dua sholat
fardhu, dua towaf fardhu, meskipun ia adalah seorang shobi, karena
tayamum adalah toharoh dhorurot, maka diukur sesuai dengan
kadarnya, yaitu satu ibadah fardhu ain.

وﳝﺘﻨﻊ اﳉﻤﻊ ﻣﻊ اﳉﻤﻌﺔ وﺧﻄﺒﺘﻬﺎ ﺑﺘﻴﻤﻢ واﺣﺪ ﻷن اﳋﻄﺒﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺮض ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻓﻘﺪ
أﳊﻘﺖ ﺑﻔﺮاﺋﺾ اﻷﻋﻴﺎن
وإﳕﺎ ﲨﻊ ﺑﲔ اﳋﻄﺒﺘﲔ ﺑﺘﻴﻤﻢ واﺣﺪ ﻣﻊ أ ﻤﺎ ﻓﺮﺿﺎن ﻷ ﻤﺎ ﻟﺘﻼزﻣﻬﻤﺎ ﺻﺎرا ﻛﺎﻟﺸﻲء
 ﺑﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻣﺘﻨﺎع إﻓﺮاد ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺘﻴﻤﻢ ﻟﻌﺪم،اﻟﻮاﺣﺪ ﻓﺎﻛﺘﻔﻲ ﳍﻤﺎ ﺑﺘﻴﻤﻢ واﺣﺪ
ورودﻩ
Tidak boleh menjadikan satu tayamum untuk melakukan
sholat Jumat beserta khutbahnya karena khutbah meskipun fardhu
kifayah disamakan dengan fardhu-fardhu ain.
Adapun alasan mengapa satu tayamum boleh digunakan
untuk melakukan dua khutbah padahal masing-masing dari keduanya
adalah fardhu karena keduanya saling bergantungan sehingga seolaholah seperti satu kesatuan utuh, maka dicukupkan satu tayamum
untuk melakukan dua khutbah. Bahkan menurut dzohirnya, dilarang
melakukan dua tayamum untuk masing-masing dua khutbah karena
tidak adanya dalil tentangnya.
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وﳚﻤﻊ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﺎً وﻣﺎ ﺷﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﻷ ﺎ ﺗﻜﺜﺮ ﻓﻴﺆدي إﳚﺎب اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻟﻜﻞ ﺻﻼة ﻣﻨﻬﺎ إﱃ
 ﻓﺨﻔﻒ ﰲ أﻣﺮﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺧﻔﻒ ﺑﱰك اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻘﺪرة وﺑﱰك،اﻟﱰك أو إﱃ ﺿﻴﻖ ﻋﻈﻴﻢ
اﻟﻘﺒﻠﺔ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ
Dengan satu kali tayamum, mutayamim boleh melakukan
satu sholat fardhu dan sholat nawafil (sunah) sebanyak-banyaknya.
Oleh karena sholat sunah itu banyak, maka andaikan satu tayamum
diwajibkan hanya untuk satu sholat sunah saja maka akan
menyebabkan mutayamim akan enggan melakukannya dan waktu
pun juga akan terbatas. Oleh karena ini, masalah ibadah sunah
diringankan sebagaimana keringanan diperbolehkannya tidak berdiri
meskipun mampu ketika melakukan sholat sunah dan keringanan
diperbolehkannya tidak menghadap Kiblat saat sholat sunah di
tengah-tengah bepergian.

وﻣﺜﻞ اﻟﻨﻮاﻓﻞ ﲤﻜﲔ اﳌﺮأة ﺣﻠﻴﻠﻬﺎ وﺻﻼة اﳉﻨﺎزة وﺗﻌﻴﻨﻬﺎ ﺑﺎﻧﻔﺮاد اﳌﻜﻠﻒ ﻋﺎرض ﻓﺈذا
 وﻛﺬا ﺻﻼة اﳉﻨﺎزة،ﺗﻴﻤﻤﺖ ﻟﻠﻔﺮض ﻓﺈ ﺎ ﲡﻤﻊ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﺘﻤﻜﲔ
Sama dengan nawafil adalah perempuan yang tamkin
(membiarkan/melayani) laki-laki halalnya dan sholat jenazah karena
kefardhu ainan sholat jenazah atas satu orang mukallaf bersifat
‘aridh, bukan asal. Artinya, mutayamim perempuan boleh
menjadikan satu tayamumnya untuk satu fardhu dan tamkin
sekehendaknya, dan mutayamim (laki-laki atau perempuan) boleh
menjadikan satu tayamumnya untuk satu fardhu dan sholat jenazah
sekendaknya.

أﻣﺎ ﻟﻮ ﺗﻴﻤﻤﺖ ﻟﻠﺘﻤﻜﲔ ﻓﻼ ﻳﺒﺎح ﳍﺎ إﻻ ﻣﺎ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﻛﻤﺲ اﳌﺼﺤﻒ واﳌﻜﺚ ﰲ
 وﻛﺬا ﺳﺠﺪة اﻟﺘﻼوة،اﳌﺴﺠﺪ واﻻﻋﺘﻜﺎف وﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن وﻟﻮ ﻓﺮﺿﺎً ﻋﻴﻨﻴﺎً ﻛﺘﻌﻠﻢ اﻟﻔﺎﲢﺔ
 وﻻ ﻳﺒﺎح ﳍﺎ ﻓﺮض وﻻ ﻧﻔﻞ،واﻟﺸﻜﺮ

281

أو ﺗﻴﻤﻤﺖ ﻟﺼﻼة اﳉﻨﺎزة أﺑﻴﺢ ﳍﺎ ﻣﺎ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﻨﺎﻓﻠﺔ وﻣﺎ دوﻧﻪ ﳑﺎ ﺗﻘﺪم وﻻ
 وﻣﺲ اﳌﺼﺤﻒ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ واﺣﺪة ﺣﱴ ﻟﻮ ﺗﻴﻤﻢ،ﻳﺒﺎح ﳍﺎ اﻟﻔﺮض ﻓﺎﳌﺮاﺗﺐ ﺛﻼث
،ﻟﻜﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﺎز ﻟﻪ ﻓﻌﻞ اﻟﺒﻘﻴﺔ
Apabila perempuan telah bertayamum untuk tamkin maka
tidak diperbolehkan baginya melakukan perkara-perkara lain kecuali
yang setingkat dengan tamkin, seperti; menyentuh mushaf, berdiam
diri di masjid, i’tikaf, membaca al-Quran meskipun fardhu ain
semisal belajar Surat al-Fatihah, sujud tilawah, dan sujud syukur.
Dengan tayamumnya itu, ia tidak diperbolehkan melakukan sholat
fardhu dan sholat sunah.
Apabila perempuan telah bertayamum untuk melakukan
sholat jenazah maka diperbolehkan baginya melakukan sholat-sholat
sunah yang setingkat dengan sholat jenazah atau melakukan perkaraperkara yang dibawah tingkatan sholat jenazah, seperti yang telah
disebutkan sebelumnya (yakni menyentuh mushaf dst) dan tidak
diperbolehkan baginya melakukan sholat fardhu.
Dengan demikian, jumlah tingkatan ibadah ada tiga.47
Menyentuh mushaf dan setelahnya berada dalam satu tingkatan,
bahkan andaikan seseorang bertayamum untuk melakukan masingmasing dari 3 tingkatan tersebut maka ia diperbolehkan melakukan
perkara-perkara sisanya.48

47

Tingkatan pertama adalah seperti ibadah fardhu. Tingkatan kedua
adalah sholat jenazah dan ibadah setingkatnya (ibadah-ibadah sunah).
Tingkatan ketiga adalah seperti menyentuh mushaf dan setingkatnya.
48
Contoh: Seseorang bertayamum untuk melakukan satu fardhu
yang merupakan tingkatan pertama, berarti ia diperbolehkan dengan
tayamumnya tersebut melakukan perkara tingkatan kedua, seperti; sholat
jenazah, dan perkara tingkatan ketiga, seperti; menyentuh mushaf.
Atau seseorang bertayamum untuk melakukan sholat sunah qobliah
yang merupakan tingkatan kedua, berarti ia diperbolehkan dengan
tayamumnya tersebut melakukan perkara tingkatan pertama, yaitu satu
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وﻟﻠﻤﺮأة إذا ﺗﻴﻤﻤﺖ ﻟﻠﺘﻤﻜﲔ أن ﲤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻮطء ﻣﺮاراً وﻟﻮ ﻛﺎن ﺗﻴﻤﻤﻬﺎ ﻟﻔﻘﺪ ﻣﺎء ﰒ رأﺗﻪ
ﰲ أﺛﻨﺎء اﳉﻤﺎع ﺑﻄﻞ ﺗﻴﻤﻤﻬﺎ وﺣﺮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﲤﻜﻴﻨﻪ ووﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺰع ﲞﻼف ﻣﺎ إذا رآﻩ ﻫﻮ
 إذ ﻟﻮ ﺗﻴﻤﻢ ﺷﺨﺺ،وﻫﻮ ﳚﺎﻣﻌﻬﺎ ﻓﻼ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﺰع ﻟﻌﺪم ﺑﻄﻼن ﺗﻴﻤﻤﻬﺎ ﺑﺮؤﻳﺘﻪ ﻫﻮ
ﻟﻔﻘﺪ اﳌﺎء ﰒ رآﻩ ﻏﲑﻩ ﱂ ﻳﺒﻄﻞ ﺗﻴﻤﻢ اﻷول ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺸﺮﻗﺎوي واﷲ أﻋﻠﻢ
Ketika perempuan telah bertayamum untuk tamkin maka ia
diperbolehkan tamkin untuk dijimak berulang kali. Apabila
tayamumnya tersebut dilakukan sebab tidak adanya air, kemudian di
tengah-tengah jimak, ia melihat air, maka tayamumnya batal dan ia
diharamkan mentamkin laki-laki halalnya. Sedangkan laki-laki
halalnya tersebut wajib mencabut dzakar dari farji perempuan itu.
Berbeda dengan masalah apabila laki-laki halal melihat air,
sedangkan ia sedang menjimak perempuan, maka laki-laki halal
tersebut tidak wajib mencabut dzakar karena tayamumnya
perempuan tidak batal sebab yang melihat air adalah pihak laki-laki,
bukan pihak perempuan, karena apabila si A bertayamum karena
tidak ada air, kemudian si B melihat air, maka tayamum si A tidak
batal, seperti yang dikatakan oleh Syarqowi. Wallahu a’lam.
C. Rukun-rukun Tayamum

()ﻓﺼﻞ( ﰲ أرﻛﺎن اﻟﺘﻴﻤﻢ وﻫﻮ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﳌﻄﻬﺮ اﳌﺒﻴﺢ )ﻓﺮوض اﻟﺘﻴﻤﻢ( أي أرﻛﺎﻧﻪ )ﲬﺴﺔ
[Fasal ini menjelaskan] tentang rukun-rukun tayamum.
Tayamum disebut juga dengan istilah mutohir mubih (perkara yang
mensucikan yang memperbolehkan).
[Fardhu-fardhu] atau rukun-rukun [tayamum ada 5
(lima)].

sholat fardhu, dan perkara tingkatan ketiga, seperti menyentuh mushaf
dst. Wallahu a’lam.
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ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي واﳌﻌﺘﻤﺪ أ ﺎ ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﱰاب واﻟﻘﺼﺪ رﻛﻨﲔ وإﳕﺎ ﱂ ﻳﻌﺪ اﳌﺎء رﻛﻨﺎً ﰲ
اﻟﻮﺿﻮء واﻟﻐﺴﻞ ﻟﻌﺪم اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ﻤﺎ ﲞﻼف اﻟﱰاب ﻓﺈﻧﻪ ﳐﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘﻴﻤﻢ وﻻ ﻳﻜﺘﻔﻰ
ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺪ وإن اﺳﺘﻠﺰﻣﻪ واﻟﻘﺼﺪ ﻫﻮ ﻗﺼﺪ اﻟﱰاب ﻟﻴﻨﻘﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﻏﲑ اﻟﻨﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ
ﻧﻴﺔ اﻻﺳﺘﺒﺎﺣﺔ
Syarqowi berkata bahwa pendapat muktamad menyebutkan
bahwa rukun-rukun tayamum ada 7 (tujuh) dengan menghitung debu
dan qosdu (menyengaja) sebagai masing-masing rukun tersendiri.
Adapun air tidak dihitung sebagai salah satu rukun dalam wudhu
atau mandi karena air tidak dikhususkan hanya dalam wudhu dan
mandi, artinya wudhu dan mandi dapat digantikan dengan debu
dalam tayamum. Berbeda dengan debu maka ia hanya digunakan
secara khusus dalam tayamum. Memindah debu saja belum
mencukupi jika tanpa disertai dengan qosdu meskipun memindah
debu sendiri akan menetapkan adanya qosdu. Yang dimaksud dengan
qosdu adalah menyengaja debu untuk memindahnya. Jadi qosdu
tersebut bukan berarti niat tayamum, yaitu niat istibahah atau agar
diperbolehkan melakukan semisal sholat.
1. Memindah Debu

)اﻷول ﻧﻘﻞ اﻟﱰاب( أي ﲢﻮﻳﻞ اﳌﺘﻴﻤﻢ ﻟﻪ وﻟﻮ ﻣﻦ وﺟﻪ إﱃ وﺟﻪ ﺑﺄن ﺳﻔﺘﻪ اﻟﺮﻳﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﰒ
ﻧﻘﻠﻪ ﻣﻨﻪ وردﻩ إﻟﻴﻪ أو ﻣﻦ وﺟﻪ إﱃ ﻳﺪ ﺑﺄن ﺣﺪث ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮاب ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺤﻪ ﻣﻦ ﺗﺮاب اﻟﺘﻴﻤﻢ
ﻓﻨﻘﻠﻪ ﻣﻨﻪ إﻟﻴﻬﺎ أو ﻣﻦ ﻳﺪ إﱃ وﺟﻪ أو ﻣﻦ وﺟﻪ إﱃ ﻳﺪ ﺑﺄن ﺣﺪث ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮاب ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺤﻪ
ﻣﻦ ﺗﺮاب اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻓﻨﻘﻠﻪ ﻣﻨﻪ إﻟﻴﻬﺎ أو ﻣﻦ ﻳﺪ إﱃ وﺟﻪ أو ﻣﻦ ﻳﺪ إﱃ ﻳﺪ إﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲎ إﱃ
اﻟﻴﺴﺮى أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﺎﻟﺼﻮر ﲬﺲ
Maksudnya, rukun tayamum pertama adalah mutayamim
memindah debu (1) meskipun dari wajah satu ke wajah yang lain,
misalnya; ada angin menghamburkan debu dan mengenai wajah
mutayamim, lalu ia menghilangkan debu tersebut dari wajahnya dan
mengembalikannya lagi ke wajahnya. (2) Atau meskipun dari wajah
ke tangan, misalnya; mutayamim telah mengusap wajah, kemudian
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ada debu lain mengenai wajahnya itu, lalu ia menghilangkan debu
baru tersebut dari wajahnya dan memindahnya ke tangan. (3) Atau
meskipun dari tangan ke wajah (4) atau dari tangan ke tangan lain
(dari tangan kanan ke kiri (5) atau dari kiri ke kanan). Jadi contoh
pemindahan debu ada 5 (lima).

 وﻟﻮ ﻛﺎن اﳌﺄذون ﻛﺎﻓﺮاً أو ﺻﺒﻴﺎً ﻻ ﳝﻴﺰ أو أﻧﺜﻰ ﺣﻴﺚ ﻻ ﳑﺎﺳﺔ،وﻣﺜﻞ اﳌﺘﻴﻤﻢ ﻣﺄذوﻧﻪ
ﻧﺎﻗﻀﺔ أو ﳎﻨﻮﻧﺎً أو داﺑﺔ ﻛﻘﺮد ﻓﻼﺑﺪ ﻣﻦ اﻹذن ﰲ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ ﻟﻴﺨﺮج اﻟﻔﻀﻮﱄ وﻫﻮ ﺷﻐﻞ
، وﻟﻮ أﺣﺪث أﺣﺪﳘﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻘﻞ وﻗﺒﻞ اﳌﺴﺢ ﱂ ﻳﻀﺮ،ﻣﻦ ﻻ ﻳﻘﺼﺪﻩ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻧﻘﻠﻪ
أﻣﺎ اﻵذن ﻓﻸﻧﻪ ﻏﲑ ﻧﺎﻗﻞ وأﻣﺎ اﳌﺄذون ﻓﻸﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﻴﻤﻢ
Pihak yang memindah debu adalah mutayamim sendiri.
Sama sepertinya adalah makdzun (orang lain yang diberi izin) untuk
memindahkan debu ke anggota tubuh mutayamim meskipun
makdzun tersebut adalah orang kafir, atau shobi yang belum tamyiz,
atau perempuan lain sekiranya tidak membatalkan sebab saling
bersentuhan, atau orang gila, atau hewan semisal monyet. Jadi, harus
ada izin dalam contoh pemindahan debu yang dilakukan oleh
makdzun tersebut agar dapat mengecualikan seorang fudhuli, yaitu
orang lain yang tidak menyengaja memindah debu sehingga
pemindahannya belum mencukupi. Apabila salah satu dari
mutayamim dan makdzun mengalami hadas setelah memindah debu
dan belum mengusapkan maka tidak apa-apa karena mutayamim
yang selaku pihak yang mengizinkan bukanlah pihak yang
memindah debu dan makdzun bukanlah pihak yang bertayamum.
2. Niat

)اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻨﻴﺔ( ﻛﺄن ﻳﻨﻮي اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﺼﻼة ﻓﻼ ﻓﺮق ﺑﲔ أن ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺤﺪث ﺑﺄن ﻳﻘﻮل
ﻧﻮﻳﺖ اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﺼﻼة ﻣﻦ اﳊﺪث اﻷﺻﻐﺮ أو اﻷﻛﱪ أم ﻻ أو ﻣﺲ اﳌﺼﺤﻒ أو ﺳﺠﺪة
اﻟﺘﻼوة
Maksudnya, rukun kedua tayamum adalah berniat, misalnya;
mutayamim berniat istibahah sholat (agar diperbolehkan melakukan
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sholat). Dalam niat, tidak ada perbedaan antara apakah mutayamim
menjelaskan hadasnya, misalnya ia berkata, “Aku berniat istibahah
sholat dari hadas kecil,” atau, “... dari hadas besar,” atau tidak
menjelaskannya. Atau mutayamim bisa juga berniat tayamum dengan
mengatakan, “Aku berniat istibahah (agar diperbolehkan) menyentuh
mushaf,” atau, “... sujud tilawah.”

ﻻ رﻓﻊ ﺣﺪث ﻷن اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻻ ﻳﺮﻓﻌﻪ وﻻ اﻟﻄﻬﺎرة ﻋﻨﻪ وﻻ ﻓﺮض اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻷن اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻃﻬﺎرة
 ﻓﺈن أراد ﺻﻼة ﻓﺮض ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻧﻴﺔ اﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﻓﺮض،ًﺿﺮورة ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻘﺼﻮدا
اﻟﺼﻼة
Dalam niat, mutayamim tidak boleh berniat tayamum karena
menghilangkan hadas karena tayamum tidak dapat menghilangkan
hadas, dan tidak boleh berniat bersuci dari hadas, dan tidak boleh
berniat fardhu tayamum karena tayamum adalah toharoh dhorurot
yang tidak layak dijadikan sebagai tujuan pokok.
Apabila mutayamim ingin melakukan sholat fardhu maka ia
wajib berniat istibahah fardhu sholat (agar diperbolehkan melakukan
sholat fardhu).

وﳚﺐ ﻗﺮن اﻟﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﻷﻧﻪ أول اﻷرﻛﺎن وﳏﻞ اﻟﻨﻴﺔ أول اﻟﻮاﺟﺒﺎت وﲟﺴﺢ ﺷﻲء ﻣﻦ
اﻟﻮﺟﻪ وﻻ ﻳﻀﺮ ﻋﺰو ﺎ أي ﻏﻴﺒﺘﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻠﻮ ﺣﺪث ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺈن ﻛﺎن اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻫﻮ ﺑﻄﻠﺖ
اﻟﻨﻴﺔ أو ﻣﺄذوﻧﻪ ﻓﻼ
Diwajibkan membarengkan niat dengan memindah debu
karena memindah debu adalah rukun tayamum yang pertama
sedangkan tempat niat berada di permulaan kegiatan wajib. Begitu
juga, diwajibkan membarengkan niat dengan mengusap sebagian
dari wajah.
Tidak apa-apa jika niat hilang pada saat antara memindah
debu dan mengusap sebagian dari wajah.
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Apabila mutayamim mengalami hadas pada saat antara
memindah debu dan mengusap sebagian dari wajah maka apabila
mutayamim adalah pihak yang memindah debu sendiri maka niatnya
batal, tetapi apabila pihak yang memindah debu adalah makdzun
(orang lain yang diberi izin untuk memindahnya) maka niatnya tidak
batal.
3. Mengusap Wajah

)اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺴﺢ اﻟﻮﺟﻪ( ﺣﱴ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﱰﺳﻞ ﳊﻴﺘﻪ واﳌﻘﺒﻞ ﻣﻦ أﻧﻔﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﺘﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
ﻓﺎﻣﺴﺤﻮا ﺑﻮﺟﻮﻫﻜﻢ وأﻳﺪﻳﻜﻢ وﻻ ﳚﺐ إﻳﺼﺎل اﻟﱰاب إﱃ ﻣﻨﺎﺑﺖ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺬي ﳚﺐ
إﻳﺼﺎل اﳌﺎء إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻞ وﻻ ﻳﻨﺪب وﻟﻮ ﺧﻔﻴﻔﺎً ﳌﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﺸﻘﺔ
Rukun tayamum yang ketiga adalah mengusap wajah,
bahkan sampai bagian dzohir dari bagian menurunnya jenggot dan
bagian depan hidung di atas bibir, karena Firman Allah, “Kemudian
usaplah wajah kalian dan tangan kalian.”49
Tidak wajib mendatangkan debu sampai tempat-tempat yang
ditumbuhi rambut dimana wajib mendatangkan air padanya (saat
berwudhu), bahkan tidak disunahkan mendatangkan debu padanya
meskipun rambut yang tumbuh itu tipis karena sulit (masyaqoh).
4. Mengusap Kedua Tangan

)اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﺴﺢ اﻟﻴﺪﻳﻦ إﱃ اﳌﺮﻓﻘﲔ( ﻗﺎل اﻟﺴﻴﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺰﺑﻴﺪي ﰲ إرﺷﺎد اﻷﻧﺎم وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻴﻤﻢ اﳌﻨﺪوﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﺮوﺿﺔ أن ﻳﻀﻊ ﺑﻄﻮن أﺻﺎﺑﻊ ﻳﺪﻩ اﻟﻴﺴﺮى ﻏﲑ اﻹ ﺎم ﻋﻠﻰ ﻇﻬﻮر
أﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﻤﲔ ﻏﲑ اﻹ ﺎم ﲝﻴﺚ ﻻ ﲣﺮج أﻃﺮاف أﻧﺎﻣﻠﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺒﺤﺔ اﻟﻴﺴﺮى وﳝﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ
 ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ ﻛﻮﻋﻬﺎ ﺿﻢ أﻃﺮاف أﺻﺎﺑﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮف ذراع اﻟﻴﻤﲎ وأﻣﺮﻫﺎ،ﻇﻬﺮ ﻛﻒ اﻟﻴﻤﲎ
إﱃ اﳌﺮﻓﻖ ﰒ أدار ﺑﻄﻦ ﻛﻔﻪ إﱃ ﺑﻄﻦ اﻟﺬراع وأﻣﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ راﻓﻌﺎً إ ﺎﻣﻪ ﻓﺈذا ﺑﻠﻎ ﻛﻮﻋﻬﺎ أﻣﺮ

49
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ﺑﺎﻃﻦ إ ﺎم ﻳﺴﺮاﻩ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮ إ ﺎم ﳝﻨﺎﻩ ﰒ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﻴﺴﺮى ﻛﺬﻟﻚ ﰒ ﳝﺴﺢ إﺣﺪى
اﻟﺮاﺣﺘﲔ ﺑﺎﻷﺧﺮى
Maksudnya, rukun tayamum yang kedua adalah mengusap
kedua tangan sampai kedua siku-siku.
Sayyid Yusuf Zubaidi berkata dalam Irsyad al-Anam,
“Tatacara bertayamum yang disunahkan, seperti keterangan yang
disebutkan dalam kitab ar-Roudhoh, adalah bahwa mutayamim
meletakkan bagian dalam jari-jari tangan kiri selain ibu jari di atas
bagian luar jari-jari tangan kanan selain ibu jari, sekiranya ujung jarijari tangan kanan tersebut tidak keluar dari batas jari telunjuk kiri.
Lalu ia menjalankan jari-jari tangan kiri di atas bagian luar telapak
tangan kanan. Ketika telah sampai pada pergelangan tangan, ia
merapatkan jari-jari tangan kirinya dan menjalankannya di atas
bagian luar lengan tangan kanan sampai siku-siku. Lalu ia memutar
bagian dalam telapak tangan kiri untuk mengusap bagian dalam
lengan tangan kanan dan menjalankannya sambil mengangkat ibu
jari. Setelah itu, ketika telah sampai pada pergelangan tangan, ia
menjalankan bagian dalam ibu jari-jari kiri di atas bagian luar ibu jari
kanan. Terakhir, ia mengusap tangan kiri dengan cara yang sama
seperti yang telah disebutkan. Setelah terusap, ia saling mengusapkan
kedua telapak tangan.”
5. Tertib

)اﳋﺎﻣﺲ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﺑﲔ اﳌﺴﺤﺘﲔ( وﻟﻮ ﻋﻦ ﺣﺪث أﻛﱪ وإﳕﺎ ﱂ ﳚﺐ ﰲ اﻟﻐﺴﻞ ﻷﻧﻪ ﳌﺎ
 أﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﻠﲔ ﻓﻼ ﳚﺐ إذ،ﻛﺎن اﻟﻮاﺟﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﺟﻌﻞ اﻟﺒﺪن ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻌﻀﻮ اﻟﻮاﺣﺪ
 ﻓﻠﻮ ﺿﺮب ﺑﻴﺪﻳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﱰاب وﻣﺴﺢ ﺑﺈﺣﺪاﳘﺎ وﺟﻬﻪ،اﳌﺴﺢ أﺻﻞ واﻟﻨﻘﻞ وﺳﻴﻠﺔ
وﺑﺎﻷﺧﺮى ﻳﺪﻩ اﻷﺧﺮى ﺟﺎز ﰒ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺪﻩ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
Maksudnya, rukun tayamum yang kelima adalah tertib antara
dua usapan meskipun bertayamum dari hadas besar.
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Adapun mengapa tertib tidak diwajibkan dalam mandi
karena ketika perkara yang diwajibkan dalam mandi adalah
meratakan air ke seluruh tubuh maka tubuh dalam mandi dianggap
sebagai satu anggota. Adapun antara dua kali memindah debu maka
tidak diwajibkan harus tertib karena tujuan pokok adalah mengusap
sedangkan memindah hanya perantara.
Apabila mutayamim memukulkan kedua tangan di atas debu
dan ia mengusapkan satu tangan ke wajah dan mengusapkan satu
tangan lain ke tangan misal kanan, maka hukumnya boleh, lalu ia
memukul debu lagi dan mengusapkan ke tangan kiri.
D. Kesunahan-kesunahan Tayamum

)ﺗﺘﻤﺔ( وﺳﻨﻨﻪ اﻟﺘﺴﻤﻴﺔ أوﻟﻪ وﻟﻮ ﺟﻨﺒﺎً وﺣﺎﺋﻀﺎً ﻛﻤﺎ ﰲ اﻟﻮﺿﻮء وﻳﺄﰐ ﺎ ﺑﻘﺼﺪ
اﻟﺬﻛﺮ أو ﻳﻄﻠﻖ وﻧﻔﺾ اﻟﻴﺪﻳﻦ أو ﻧﻔﺨﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮب وﻗﺒﻞ اﳌﺴﺢ ﻣﻦ اﻟﻐﺒﺎر إن ﻛﺜﺮ
أﻣﺎ ﻧﻔﻀﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻓﻤﻜﺮوﻩ إذ ﻳﺴﻦ إﺑﻘﺎؤﻩ ﺣﱴ ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﺼﻼة ﻷﻧﻪ أﺛﺮ ﻋﺒﺎدة
واﻟﺘﻴﺎﻣﻦ ﺑﺄن ﳝﺴﺢ ﻳﺪﻩ اﻟﻴﻤﲎ ﻗﺒﻞ اﻟﻴﺴﺮى واﻟﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﻘﺒﻠﺔ واﺑﺘﺪاء ﻣﺴﺢ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻦ أﻋﻼﻩ
 ﻟﻜﻦ إذا ﳝﺴﻪ ﻏﲑﻩ ﻓﻴﺒﺪأ ﺑﺎﳌﺮﻓﻖ واﻟﻐﺮة واﻟﺘﺤﺠﻴﻞ وﺗﻔﺮﻳﻖ أﺻﺎﺑﻌﻪ،واﻟﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻷﺻﺎﺑﻊ
ﰲ ﻛﻞ ﺿﺮﺑﺔ وﻧﺰع اﳋﺎﰎ ﰲ اﻟﻀﺮﺑﺔ اﻷول وﲣﻠﻴﻞ اﻷﺻﺎﺑﻊ إن ﻓﺮق ﰲ اﻟﻀﺮﺑﺘﲔ أو ﰲ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﻂ وإﻻ أي ﺑﺄن ﱂ ﻳﻔﺮق أﺻﻼً أو ﻓﺮق ﰲ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﻟﻠﻮﺟﻪ وﺟﺐ اﻟﺘﺨﻠﻴﻞ ﰲ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻷ ﺎ اﳌﻘﺼﻮدة ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ ﲞﻼف اﻷوﱃ ﻓﺈ ﺎ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﻠﻮﺟﻪ ﻓﻤﺎ وﺻﻞ ﻟﻠﻴﺪﻳﻦ ﻣﻨﻬﺎ
ﻻ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻓﺎﺣﺘﻴﺞ إﱃ اﻟﺘﺨﻠﻴﻞ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﳌﺴﺤﺘﲔ واﳌﻮاﻻة ﺑﲔ ﻣﺴﺢ اﻟﻮﺟﻪ
واﻟﻴﺪﻳﻦ
Kesunahan-kesunahan tayamum diantaranya:
1. Membaca basmalah di awal tayamum meskipun mutayamim
adalah orang yang junub atau haid, seperti dalam wudhu,
tetapi ia membaca basmalah dengan maksud berdzikir atau
memutlakkan.
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2. Mengibaskan kedua tangan atau meniup keduanya setelah
memukul debu dan sebelum mengusap jika memang debu
yang diambil itu banyak. Adapun mengibaskan kedua tangan
setelah tayamum maka hukumnya makruh karena
mutayamim disunahkan membiarkan debu tayamum sampai
ia selesai dari sholat karena debu tayamum itu adalah bekas
ibadah.
3. Mendahulukan anggota kanan sekiranya mutayamim
mengusap terlebih dahulu tangan kanan sebelum ia
mengusap tangan kiri.
4. Menghadap Kiblat.
5. Mengawali mengusap wajah dari bagian atas wajah dan
mengawali mengusap kedua tangan dari jari-jarinya. Akan
tetapi, apabila mutayamim ditayamumi oleh orang lain maka
orang lain tersebut mengawali usapan tangan dari siku-siku,
bagian ghurroh dan tahjil.
6. Membenggangkan jari-jari di setiap memukul debu.
7. Melepas cincin di pukulan debu pertama.
8. Menyela-nyelai
jari-jari
apabila
mutayamim
membenggangkannya di dua pukulan atau di pukulan kedua
saja. Apabila ia tidak membenggangkan jari-jari sama sekali
di dua pukulan atau apabila ia hanya membenggangkannya
di pukulan pertama yang untuk mengusap wajah maka ia
wajib menyela-nyelai jari-jari di pukulan kedua karena
pukulan kedua tersebut bertujuan untuk mengusap kedua
tangan, berbeda dengan pukulan pertama karena ia bertujuan
untuk mengusap wajah sedangkan debu yang mengenai
kedua tangan dari pukulan pertama tidak dianggap sehingga
dibutuhkan untuk menyela-nyelai jari-jari agar menghasilkan
adanya tertib antara dua usapan.
9. Muwalah antara mengusap wajah dan mengusap kedua
tangan.
E. Kemakruhan-kemakruhan Tayamum

)ﺗﺬﻳﻴﻞ( وﻣﻜﺮوﻫﻪ ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﱰاب وﺗﻜﺮﻳﺮ اﳌﺴﺢ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ
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(Tadzyil) Kemakruhan tayamum adalah mengulang-ulang
debu, maksudnya menggosok-gosokkan debu, dan mengulang-ulang
usapan di setiap anggota-anggota tayamum.
F. Perkara-perkara yang Membatalkan Tayamum

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن ﻣﺎ ﻳﺒﻄﻞ اﻟﺘﻴﻤﻢ )ﻣﺒﻄﻼت اﻟﺘﻴﻤﻢ( ﺑﻌﺪ ﺻﺤﺘﻪ )ﺛﻼﺛﺔ( أﺣﺪﻫﺎ )ﻣﺎ أﺑﻄﻞ
اﻟﻮﺿﻮء( ﻓﻤﺎ اﺳﻢ ﻣﻮﺻﻮل أو ﻧﻜﺮة ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ أي اﻟﺬي أﺑﻄﻞ اﻟﻮﺿﻮء أو ﺷﻲء أﺑﻄﻞ
اﻟﻮﺿﻮء
[Fasal ini] menjelaskan tentang perkara-perkara yang
membatalkan tayamum.
[Perkara-perkara yang membatalkan tayamum] setelah
keabsahannya [ada 3 (tiga)], yaitu:
1. [Semua perkara yang membatalkan wudhu]. Lafadz ‘’ﻣﺎ
adalah isim maushul atau isim nakiroh maushufah.
Takdirnya adalah ‘ ’اﻟﺬى أﺑﻄﻞ اﻟﻮﺿﻮءatau ‘’ﺷﻴﺊ أﺑﻄﻞ اﻟﻮﺿﻮء.

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )اﻟﺮدة( وﻟﻮ ﺣﻜﻤﺎً ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺣﻜﻰ ﺻﱯ اﻟﻜﻔﺮ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﺗﻴﻤﻤﻪ ﻷﻧﻪ ﻃﻬﺎرة
ﺿﻌﻴﻔﺔ ﻷﻧﻪ ﻻﺳﺘﺒﺎﺣﺔ اﻟﺼﻼة وﻫﻲ ﻣﻨﺘﻔﻴﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﲞﻼف اﻟﻮﺿﻮء واﻟﻐﺴﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻴﻢ
ﻓﻼ ﻳﺒﻄﻞ ﺎ وﻟﻮ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻬﻤﺎ وﻟﻮ ﺗﻮﺿﺄ أو اﻏﺘﺴﻞ ﰒ ارﺗﺪ ﰲ أﺛﻨﺎﺋﻪ ﰒ ﻋﺎد ﻟﻺﺳﻼم
ﻛﻤﻠﻪ ﻟﻜﻦ ﳚﺪد اﻟﻨﻴﺔ ﳌﺎ ﺑﻘﻲ أﻣﺎ وﺿﻮء ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻀﺮورة وﻏﺴﻠﻪ ﻓﻜﺎﻟﺘﻴﻤﻢ ﻓﻴﺒﻄﻞ ﺑﺎﻟﺮدة
ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ
2. [riddah] atau kemurtadan meskipun secara hukum semisal
ada shobi (bocah) mempraktekkan perbuatan kufur yang
pernah ia lakukan maka ia dihukumi murtad secara hukum,
oleh karena itu tayamum shobi tersebut dihukumi batal.
Alasan mengapa tayamum menjadi batal sebab riddah
adalah karena tayamum merupakan toharoh dhoifah (toharoh
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lemah) karena ia berfungsi istibahah sholat atau agar
diperbolehkan untuk melakukan sholat sedangkan sholat
sendiri bisa batal sebab riddah.
Berbeda dengan wudhu dan mandi, yakni dengan
dinisbatkan pada orang yang selamat anggota-anggota
tubuhnya, maka wudhu atau mandi tidak batal sebab riddah
meskipun riddah terjadi di tengah-tengah saat melakukan
salah satu dari keduanya. Jadi, apabila seseorang berwudhu
atau mandi, kemudian ia murtad di tengah-tengah wudhu
atau mandi, kemudian ia masuk Islam lagi dengan segera,
maka ia boleh menyelesaikan wudhu atau mandinya tersebut
tanpa mengulangi dari awal, tetapi ia wajib memperbaharui
niat untuk membasuh anggota tubuh yang belum terbasuh.
Adapun wudhu atau mandinya sohibu dhorurot maka
dihukumi seperti tayamum, yakni batal sebab riddah.
Demikian ini menurut pendapat muktamad.

ً)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )ﺗﻮﻫﻢ اﳌﺎء( وإن زال ﺳﺮﻳﻌﺎً ﻟﻮﺟﻮب ﻃﻠﺒﻪ )إن ﺗﻴﻤﻢ ﻟﻔﻘﺪﻩ( ﻛﺄن رأى ﺳﺮاﺑﺎ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮى وﺳﻂ اﻟﻨﻬﺎر ﻛﺄﻧﻪ ﻣﺎء أو ﲨﺎﻋﺔ ﺟﻮز أن ﻣﻌﻬﻢ ﻣﺎء ﺑﻼ ﺣﺎﺋﻞ ﰲ ذﻟﻚ
اﻟﺘﻮﻫﻢ ﳛﻮل ﻋﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ أو ﻋﻄﺶ أو ﳓﻮﳘﺎ ﻓﺈن ﻛﺎن ﰒ ﺣﺎﺋﻞ وﻋﻠﻤﻪ ﻗﺒﻞ
 وﳏﻞ ﻛﻮن ﺗﻮﻫﻢ اﳌﺎء ﻣﺒﻄﻼً ﻟﻠﺘﻴﻤﻢ إذا ﺗﻮﳘﻪ ﰲ ﺣﺪ،اﻟﺘﻮﻫﻢ أو ﻣﻌﻪ ﱂ ﻳﺒﻄﻞ ﺗﻴﻤﻤﻪ
اﻟﻐﻮث ﻓﻤﺎ دوﻧﻪ ﻣﻊ ﺳﻌﺔ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﺄن ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻌﻪ زﻣﻦ ﻟﻮ ﺳﻌﻰ ﻓﻴﻪ إﱃ ذﻟﻚ ﻷﻣﻜﻨﻪ
 واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻮﻫﻢ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺸﻚ وﳏﻞ اﻟﺒﻄﻼن ﺑﺮؤﻳﺔ اﻟﺴﺮاب إن،اﻟﺘﻄﻬﺮ ﺑﻪ واﻟﺼﻼة ﻓﻴﻪ
 وﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎ ﻟﻮ رأى ﻏﻤﺎﻣﺔ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﲞﻼف ﺗﻮﻫﻢ اﻟﺴﱰة،ﱂ ﻳﺘﻴﻘﻦ ﻋﻨﺪ اﺑﺘﺪاﺋﻬﺎ أﻧﻪ ﺳﺮاب
ﻟﻌﺪم وﺟﻮب ﻃﻠﺒﻬﺎ
3. [Keragu-raguan/tawahhum tentang adanya air] meskipun
keraguan tersebut hilang dengan segera karena mutayamim
berkewajiban mencarinya terlebih dahulu, [jika memang ia
bertayamum karena tidak adanya air], misalnya;
mutayamim melihat fatamorgana, yaitu sesuatu yang seperti
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air yang terlihat di tengah-tengah siang hari, atau ia melihat
segerombolan orang yang memiliki air dan mereka
memperbolehkan air tersebut untuk dipakai, lalu pada saat
mutayamim ragu, tidak ada faktor penghalang untuk
menggunakan air tersebut, seperti; binatang buas, dahaga,
atau yang lainnya, maka keraguan tersebut menyebabkan
tayamumnya menjadi batal. Berbeda dengan masalah apabila
dalam kondisi tersebut terdapat faktor penghalang dan
mutayamim mengetahui adanya faktor penghalang tersebut
sebelum ia ragu tentang adanya air atau bersamaan dengan
saat ia ragu tentangnya, maka tayamumnya tidak dihukumi
batal sebab keraguan tersebut.
Syarat keraguan tentang adanya air yang dapat membatalkan
tayamum adalah sekiranya ketika ragu tentangnya,
mutayamim masih berada dalam batas jarak wilayah
meminta tolong atau sekurangnya serta waktu sholat masih
lama sekiranya masih tersisa waktu yang memungkinkan
untuk berjalan menuju tempat air, bersuci dengannya, dan
melakukan sholat.
Yang dimaksud dengan tawahhum adalah sesuatu yang
mencakup keraguan.
Syarat batalnya tayamum sebab melihat fatamorgana adalah
jika mutayamim tidak yakin pada awal melihatnya bahwa
fatamorgana itu memang fatamorgana. Sama dengan rincian
hukum melihat fatamorgana adalah ketika seseorang melihat
mendung yang terus menerus menutupi. Berbeda dengan
masalah apabila seseorang telah sholat dalam kondisi
telanjang, kemudian ia ragu tentang adanya penutup aurat,
maka sholatnya tersebut tidak batal sebab tidak ada
kewajiban atasnya mencari penutup aurat tersebut.
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BAGIAN KEEMPAT BELAS
PERKARA SUCI YANG BERASAL DARI NAJIS

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ واﳌﻄﻬﺮ اﶈﻴﻞ )اﻟﺬي ﻳﻄﻬﺮ( ﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻗﺘﻞ وﻗﺮب أي
(ﻳﻨﻔﻲ وﻳﱪأ )ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت ﺛﻼث
[Fasal ini] menjelaskan tentang perubahan najis menjadi
suci dan perkara mensucikan yang dapat merubah najis menjadi suci.
[Najis-najis yang dapat menjadi suci ada 3 (tiga)]. Lafadz
‘( ’ﻳَﻄْ ُﻬُﺮsuci) termasuk dari bab lafadz ‘ ’ﻗَـﺘَ َﻞ ﻳـَ ْﻘﺘُ ُﻞdan ‘ُب
ُ ُب ﻳـَ ْﻘﺮ
َ ’ﻗَـﺮ, yang
berarti ‘( ’ﻳـَْﻨـﻔَﻰmeniadakan) dan ‘ُ( ’ﻳـَْﺒـَﺮأbebas).
1. Khomr Menjadi Cuka

أﺣﺪﻫﺎ )اﳋﻤﺮ( ﺑﻐﲑ ﺗﺎء وﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﻜﺮ وﻟﻮ ﻣﻦ ﻧﺒﻴﺬ اﻟﺘﻤﺮ أي ﻣﻦ اﳌﱰوك ﻣﻨﻬﺎ ﺣﱴ
ﻳﺸﺘﺪ أو اﻟﻘﺼﺐ أو اﻟﻌﺴﻞ أو ﻏﲑﻫﺎ ﳏﱰﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﳋﻤﺮ وﻫﻲ اﻟﱵ ﻋﺼﺮت ﺑﻘﺼﺪ
اﳋﻠﻴﺔ أو ﻻ ﺑﻘﺼﺪ ﺷﻲء أو اﻟﱵ ﻋﺼﺮﻫﺎ اﻟﻜﺎﻓﺮ أم ﻻ وﻫﻲ اﻟﱵ ﻋﺼﺮت ﺑﻘﺼﺪ اﳋﻤﺮﻳﺔ
وﻛﺎن اﻟﻌﺎﺻﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎً وﳚﺐ إراﻗﺘﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﻠﻞ
Maksudnya, termasuk najis yang dapat menjadi suci adalah
khomr (‘ ’اﳋَﻤْﺮtanpa menggunakan huruf /ة/).
Khomr adalah setiap cairan50 yang memabukkan meskipun
berasal dari sisa kurma yang telah berubah menjadi sangat keras
rasanya, atau dari tebu, madu, atau selainnya. Khomr dibagi menjadi
2 (dua), yaitu:
a. Khomr muhtaromah (yang dimuliakan), seperti; khomr yang
berasal dari perasan (semisal anggur) yang diperas dengan
 )ﻫﻰ اﳋﻤﺮ واﻟﻨﺒﻴﺬ( أى ﻛﻞ ﻣﺴﻜﺮ أى ﺷﺄن ﻧﻮﻋﻪ اﻹﺳﻜﺎر وإن ﱂ ﻳﺴﻜﺮ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﻘﻄﺮة ﲬﺮ واﳌﺴﻜﺮ50
١ . ج٤٠ .ﻫﻮ ذو اﻟﺸﺪة اﳌﻄﺮﺑﺔ وﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﺎﺋﻌﺎ أﺻﺎﻟﺔ ﻛﺎﳋﻤﺮ ﻛﺬا ﰱ ﺑﺸﺮى اﻟﻜﺮﱘ ص
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tujuan untuk dijadikan cuka, khomr yang diperas bukan
untuk tujuan tertentu, dan khomr yang diperas oleh orang
kafir.
b. Khomr ghoiru muhtaromah (yang tidak dimuliakan), seperti;
khomr yang berasal dari perasan semisal anggur yang
diperas dengan tujuan untuk dijadikan khomr sedangkan
pemerasnya adalah orang muslim. Ketika khomr itu berupa
khomr ghoiru muhtaromah maka diwajibkan dibuang
sebelum khomr tersebut berubah menjadi cuka.
Masing-masing dari dua khomr di atas dihukumi najis dan
bisa berubah menjadi suci ketika telah berubah menjadi cuka.

)إذا ﲣﻠﻠﺖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ( أي ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻋﲔ ﻓﻬﻲ ﻃﺎﻫﺮة ﻷن ﻋﻠﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻹﺳﻜﺎر
 ﻓﻠﻮ ﱂ ﻧﻘﻞ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎرة ﻟﺘﻌﺬر اﲣﺎذ،وﻗﺪ زال وﻷن اﻟﻌﺼﲑ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻻ ﻳﺘﺨﻠﻞ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﻤﺮ
ًﺧﻞ ﻣﻦ اﳋﻤﺮ وﻫﻮ ﺣﻼل إﲨﺎﻋﺎ
Khomr bisa menjadi suci ketika telah berubah menjadi cuka
dengan sendirinya, maksudnya berubah menjadi cuka tanpa disertai
perantara benda lain yang suci.
Alasan mengapa khomr yang telah berubah menjadi cuka
dihukumi suci adalah karena kenajisan khomr disebabkan oleh sifat
iskar atau memabukkan sedangkan sifat iskar ini hanya dapat
dihilangkan ketika khomr itu telah berubah menjadi cuka, (oleh
karena faktor yang menyebabkan kenajisan khomr telah hilang maka
sifat najis itu pun juga hilang).
Selain itu, khomr yang telah menjadi cuka dihukumi suci
karena pada umumnya cairan perasan tidak akan dapat berubah
menjadi cuka kecuali cairan perasan tersebut harus menjadi khomr
terlebih dahulu. Oleh karena itu, andaikan kita tidak mengatakan
kalau khorm itu bisa suci maka kita akan kesulitan membuat cuka
dari khomr, padahal cuka sendiri dihukumi halal menurut ijmak
ulama.
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وﻳﻄﻬﺮ د ﺎ ﻣﻌﻬﺎ وإن ﻏﻠﺖ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺣﱴ ارﺗﻔﻌﺖ وﺗﻨﺠﺲ ﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﻮث ﻓﻮﻗﻬﺎ ﺑﻐﲑ
ﻏﻠﻴﺎ ﺎ ﻣﻦ د ﺎ
Ketika khomr telah berubah menjadi cuka, botolnya pun bisa
menjadi suci meskipun khomr (cuka) tersebut meluap naik dengan
sendirinya, tetapi bagian botol di atas volume khomr (cuka) yang
tidak dikenai oleh luapan naiknya dihukumi mutanajis karena telah
terkena khomr terlebih dahulu saat khomr dituangkan ke dalam
botol.

أﻣﺎ إذا ﲣﻠﻠﺖ ﲟﺼﺎﺣﺒﺔ ﻋﲔ وإن ﱂ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻟﺘﺨﻠﻴﻞ ﻛﺤﺼﺎة ﻓﻼ ﺗﻄﻬﺮ ﻟﺘﻨﺠﺴﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﲣﻠﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﲔ اﻟﱵ ﺗﻨﺠﺴﺖ ﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺨﻠﻞ
Adapun ketika khomr berubah menjadi cuka dengan disertai
perantara benda lain meskipun benda lain tersebut sebenarnya tidak
memberikan pengaruh sama sekali terhadap perubahan khomr
menjadi cuka, seperti; kerikil, maka khomr tersebut tidak dihukumi
suci karena khomr yang telah berubah menjadi cuka menjadi najis
sebab terkena benda lain yang menjadi mutanajis karena terkena
khomr terlebih dahulu saat sebelum berubah menjadi cuka.
Deskripsi:
Ada sebuah botol diisi khomr. Botol tersebut kemasukan batu kerikil.
Oleh karena khomr adalah najis, batu kerikil tersebut dihukumi
mutanajis sebab dikenainya. Ketika khomr telah berubah menjadi
cuka maka cuka tersebut dihukumi najis sebab terkena batu kerikil
yang mutanajis.
2. Kulit Bangkai Disamak

)و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )ﺟﻠﺪ اﳌﻴﺘﺔ إذا دﺑﻎ( أي اﻧﺪﺑﻎ وﻟﻮ ﺑﻮﻗﻮﻋﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ أو ﺑﺈﻟﻘﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺑﻎ أو
إﻟﻘﺎء اﻟﺪاﺑﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﺤﻮ رﻳﺢ
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Maksudnya, termasuk najis yang dapat berubah menjadi suci
adalah kulit bangkai yang telah tersamak, baik tersamaknya itu
karena kulit bangkai jatuh sendiri atau dijatuhkan ke benda
penyamaknya atau benda penyamaknya dijatuhkan ke kulit bangkai
oleh semisal tiuapan angin.

وﻣﻘﺼﻮد اﻟﺪﺑﻎ ﻧﺰع ﻓﻀﻮﻟﻪ وﻫﻲ رﻃﻮﺑﺘﻪ اﻟﱵ ﻳﻔﺴﺪﻩ ﺑﻘﺎؤﻫﺎ وﻳﻄﻴﺒﻪ ﻧﺰﻋﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﻟﻮ ﻧﻘﻊ
ﰲ اﳌﺎء ﱂ ﻳﻌﺪ إﻟﻴﻪ اﻟﻨﱳ واﻟﻔﺴﺎد
Tujuan pokok dari menyamak adalah menghilangkan sisasisa yang ada di kulit bangkai. Sisa-sisa tersebut adalah basah-basah
kulit bangkai yang apabila dibiarkan akan merusak kulit bangkai itu
dan apabila dihilangkan akan membersihkannya. Batasan untuk bisa
disebut bersih adalah sekiranya andaikan kulit bangkai tersebut
direndam di dalam air maka kulit bangkai itu tidak lagi memiliki bau
busuk (bacin) dan tidak rusak.

وذﻟﻚ إﳕﺎ ﳛﺼﻞ ﲝﺮﻳﻒ أي ﻣﺎ ﻳﻠﺪغ اﻟﻠﺴﺎن ﲝﺮاﻓﺘﻪ ﻋﻨﺪ ذوﻗﻪ وﻟﻮ ﻛﺎن ﳒﺴﺎً ﻛﺬرق
ﻃﲑ أو ﻋﺎرﻳﺎً ﻋﻦ اﳌﺎء ﻷن اﻟﺪﺑﻎ إﺣﺎﻟﺔ ﻻ إزاﻟﺔ
Menyamak hanya dapat dilakukan dengan benda hirrif, yaitu
benda yang terasa pedas di lidah saat dicicipi meskipun benda hirrif
tersebut najis, seperti; kotoran burung, atau meskipun tidak
mengandung air karena menyamak bertujuan untuk ihalah (merubah)
sehingga tidak membutuhkan pada air, bukan izalah
(menghilangkan) yang mengharuskan ada basuhan dari air.

 وﺑﺎﻃﻨﺎً وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻮ ﺷﻖ ﻟﻈﻬﺮ،ﻓﻴﻄﻬﺮ ذﻟﻚ اﳉﻠﺪ اﳌﺪﺑﻮغ ﻇﺎﻫﺮاً وﻫﻮ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ وﺟﻬﻴﻪ
Setelah disamak, kulit bangkai menjadi suci pada bagian
dzohir (luar), yaitu bagian yang terlihat dari dua sisi kulit, yakni sisi
atas dan sisi bawah, dan juga menjadi suci pada bagian batin
(dalam), yaitu bagian kulit yang apabila disobek akan terlihat.
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وﻳﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﺑﺎﻏﻪ ﻣﺘﻨﺠﺴﺎً ﻓﻴﺠﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﺑﺎﳌﺎء ﻟﺘﻨﺠﺴﻪ ﺑﺎﻟﺪاﺑﻎ اﻟﻨﺠﺲ أو اﳌﺘﻨﺠﺲ ﻓﻼ
ﻳﺼﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ وﻻ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻏﺴﻠﻪ وﳚﻮز ﺑﻴﻌﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺎ ﱂ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺄن ﻛﺎن ﻓﻴﻪ
ﳒﺲ ﻳﺴﺪ اﻟﻔﺮج ﻛﺸﻌﺮ ﱂ ﻳﻼق اﻟﺪاﺑﻎ وﻻ ﳛﻞ أﻛﻠﻪ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﺄﻛﻮل اﻟﻠﺤﻢ أم
ﻣﻦ ﻏﲑﻩ أﻣﺎ ﺟﻠﺪ اﳌﺬﻛﻰ ﺑﻌﺪ دﺑﻐﻪ ﻓﻴﺠﻮز أﻛﻠﻪ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻀﺮ
Setelah kulit bangkai disamak, statusnya masih mutanajis
(terkena najis) karena terkena benda penyamak yang najis atau benda
penyamak yang mutanajis sehingga wajib dibasuh air terlebih
dahulu. Dengan demikian, seseorang tidak diperbolehkan sholat di
atas atau di dalam kulit samakan sebelum kulit samakan tersebut
dibasuh air.
Diperbolehkan menjual kulit samakan yang masih mutanajis
dan yang belum dibasuh air selama tidak ada manik (faktor yang
mencegah keabsahan jual beli), seperti; bulu najis yang menutupi
lubang/bagian kulit yang belum terkena benda penyamak.
Tidak halal memakan kulit samakan, baik kulit samakan
tersebut berasal dari binatang yang halal dimakan dagingnya atau
dari binatang yang haram dimakan dagingnya. Adapun kulit samakan
yang berasal dari binatang sembelihan maka diperbolehkan
memakannya selama tidak mengakibatkan bahaya.

ﻗﻮﻟﻪ ﺟﻠﺪ اﳌﻴﺘﺔ ﺧﺮج ﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﺼﻮف واﻟﻮﺑﺮ واﻟﻠﺤﻢ ﻟﻌﺪم ﺗﺄﺛﺮﻫﺎ ﺑﺎﻻﻧﺪﺑﺎغ وأﻣﺎ اﳉﻠﺪ
ﻓﻴﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﺪﺑﻎ إذ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﻃﺒﻊ اﻟﻠﺤﻮم إﱃ ﻃﺒﻊ اﻟﺜﻴﺎب
Perkataan Mushonnif kulit bangkai mengecualikan rambut,
bulu, dan daging bangkai karena mereka tidak dapat disamak.
Adapun kulit bangkai dapat disamak karena kulit bangkai dapat
berpindah fungsi dari penutup daging binatang ke bentuk pakaian
(penutup tubuh manusia).

واﳌﻴﺘﺔ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺣﻴﺎ ﺎ ﺑﻐﲑ ذﻛﺎة ﺷﺮﻋﻴﺔ ﻓﻴﺪﺧﻞ ﰲ اﳌﻴﺘﺔ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺆﻛﻞ إذا ذﺑﺢ وﻛﺬا ﻣﺎ
ﻳﺆﻛﻞ إذا اﺧﺘﻞ ﻓﻴﻪ ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﺬﻛﻴﺔ ﻛﺬﺑﻴﺤﺔ ا ﻮﺳﻲ واﶈﺮم ﺑﺎﳊﺞ أو اﻟﻌﻤﺮة
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ﻟﻠﺼﻴﺪ اﻟﻮﺣﺸﻲ ﻷن ﻣﺬﺑﻮح اﶈﺮم ﻣﻴﺘﺔ وﻟﻮ ﻟﻼﺿﻄﺮار أو اﻟﺼﻴﺎل ﻫﻜﺬا ﻗﺎل اﻟﺮﲪﺎﱐ وﻗﺮر
،اﳊﻔﲏ أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻣﻴﺘﺔ ﰲ ﺻﻮرة اﻻﺿﻄﺮار ﻓﻘﻂ دون اﻟﺼﻴﺎل وﻛﻤﺎ ذﺑﺢ ﺑﺎﻟﻌﻈﻢ وﳓﻮﻩ
Pengertian bangkai adalah binatang yang mati sebab tidak
disembelih secara syar’i. Oleh karena itu, termasuk bangkai adalah:





binatang yang tidak halal dimakan dagingnya dan yang telah
disembelih
binatang yang halal dimakan dagingnya dan yang telah
disembelih, tetapi dengan sembelihan yang tidak memenuhi
salah satu syarat dari syarat-syarat menyembelih, seperti;
binatang tersebut disembelih oleh orang Majusi, atau
disembelih oleh orang yang sedang berihram haji atau umroh
yang mana binatang sembelihan tersebut hendak dijadikan
sebagai umpan dalam berburu binatang liar karena
sesembelihan orang ihram dihukumi bangkai meskipun
karena terpaksa (dhorurot) atau shial (mempertahankan diri
dari serangan), seperti alasan yang dikatakan oleh Rohmani.
Adapun Hafani menetapkan bahwa binatang sesembelihan
orang ihram dihukumi bangkai ketika binatang tersebut
disembelih karena terpaksa saja, bukan karena kondisi shial.
binatang yang disembelih dengan tulang atau lainnya (spt;
batu, kayu, dll)

وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻳﻀﺎً اﳌﻮت ﺣﻜﻤﺎً ﻛﺠﻠﺪ اﳊﻴﻮان اﻟﺬي ﺳﻠﺦ ﻣﻨﻪ ﺣﺎل ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻬﺮ
ﺑﺎﻟﺪﺑﻎ
Termasuk kulit bangkai adalah kulit binatang yang mati
secara hukum, seperti kulit binatang yang diseset atau diiris pada saat
binatang tersebut masih hidup, sehingga kulit binatang tersebut dapat
suci dengan disamak.

وﳜﺮج ﲟﺎ ذﻛﺮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻃﺎﻫﺮاً ﺑﻌﺪ اﳌﻮت ﻛﺠﻠﺪ اﻵدﻣﻲ وﻣﺎ ﻛﺎن ﳒﺴﺎً ﰲ ﺣﺎل اﳊﻴﺎة
ًﻛﺠﻠﺪ اﻟﻜﻠﺐ واﳋﻨﺰﻳﺮ ﻓﻼ ﻳﻔﻴﺪﻩ اﻟﺪﺑﻎ ﺷﻴﺌﺎ
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Mengecualikan dengan kulit bangkai adalah kulit hewan
yang suci setelah kematiannya, seperti; kulit manusia, dan kulit
hewan yang dihukumi najis pada saat hewan tersebut masih hidup,
seperti; kulit anjing dan babi. Oleh karena itu, menyamak dua kulit
hewan ini tidak memberikan manfaat sama sekali.

)ﺗﻨﺒﻴﻪ( اﳊﻴﻮان إن ﻛﺎن ﻣﺄﻛﻮﻻً ﻻ ﳚﻮز ذﲝﻪ إﻻ ﻟﻸﻛﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻴﺤﺮم ﻷﺧﺬ ﺟﻠﺪﻩ أو
ﳊﻤﻪ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺑﻪ وﻏﲑ اﳌﺄﻛﻮل ﻻ ﳚﻮز ذﲝﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎً وﻟﻮ ﻷﺟﻞ ﺟﻠﺪﻩ إﻻ إذا ﻧﺺ ﻋﻠﻰ
ﺟﻮاز ﻗﺘﻠﻪ أو ﻧﺪﺑﻪ
[TANBIH]
Hewan yang apabila dagingnya halal dimakan maka hewan
tersebut tidak boleh disembelih kecuali untuk tujuan dimakan saja.
Oleh karena itu, diharamkan menyembelih hewan tersebut untuk
diambil kulitnya saja atau diambil dagingnya saja sebagai umpan
berburu.
Adapun hewan yang apabila dagingnya tidak halal dimakan
maka hewan tersebut tidak boleh disembelih secara mutlak meskipun
disembelih untuk tujuan diambil kulitnya saja, kecuali hewan-hewan
yang telah ditetapkan tentang kebolehan atau kesunahan
menyembelihnya.
3. Najis yang Berubah Menjadi Hewan

)و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )ﻣﺎ ﺻﺎر ﺣﻴﻮاﻧﺎً( ﻛﺪود ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻋﲔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وﻟﻮ ﻣﻐﻠﻈﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﳜﻠﻖ ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ اﳌﻐﻠﻈﺔ ﺑﻞ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺪود اﳋﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﳜﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳋﻞ ﺑﻞ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻓﻴﻪ
Maksudnya, termasuk najis yang bisa berubah menjadi suci
adalah najis yang telah berubah menjadi hewan, seperti ulat yang
berasal dari benda najis sekalipun najis mugholadzoh, karena pada
asalnya ulat tersebut tidak diciptakan dari dzat najis mugholadzoh itu
sendiri, melainkan ulat tersebut diciptakan di dalamnya, sebagaimana
ulat cuka, maksudnya, ulat cuka tersebut tidak diciptakan berasal dari
dzat cuka itu sendiri tetapi ia diciptakan di dalam cuka.
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)ﻓﺮع( ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي وﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﺎﻻت اﻧﻘﻼب اﻟﺪم ﻟﺒﻨﺎً أو ﻣﻨﻴﺎً أو ﻋﻠﻘﺔ أو ﻣﻀﻐﺔ
واﻧﻘﻼب اﻟﺒﻴﻀﺔ ﻓﺮﺧﺎً ودم اﻟﻈﺒﻴﺔ ﻣﺴﻜﺎً وﻃﻬﺮ اﳌﺎء اﻟﻘﻠﻴﻞ ﺑﺎﳌﻜﺎﺛﺮة ﻓﺈﻧﻪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ
اﻷﺻﺢ
[CABANG]
Syarqowi berkata, “Termasuk istihalat (perubahan bendabenda najis menjadi suci) adalah perubahan darah menjadi susu atau
sperma atau darah kempal atau daging kempal, dan perubahan telur
menjadi anak hewan (Jawa: piyek), dan perubahan darah kijang
menjadi misik, dan perubahan air sedikit yang najis menjadi suci
sebab diperbanyak hingga air sedikit tersebut mencapai dua kulah,
sebagaimana pendapat asoh menyatakan bahwa perubahan air sedikit
menjadi banyak (dua kulah atau lebih) termasuk istihalat.”
4. Macam-macam Dzat (Benda) dan Hukumnya

ﰒ اﻋﻠﻢ أن اﻷﻋﻴﺎن إﻣﺎ ﺣﻴﻮان ﻗﺎل أﲪﺪ ﰲ اﳌﺼﺒﺎح وﻫﻮ ﻛﻞ ذي روح ﻧﺎﻃﻘﺎً ﻛﺎن أو
ﻏﲑ ﻧﺎﻃﻖ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﳊﻴﺎة ﻳﺴﺘﻮي ﻓﻴﻪ اﻟﻮاﺣﺪ واﳉﻤﻊ ﻷﻧﻪ ﻣﺼﺪر ﰲ اﻷﺻﻞ وإﻣﺎ ﲨﺎد
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺣﻴﻮاﻧﺎً وﻻ أﺻﻞ ﺣﻴﻮان وﻻ ﺟﺰء ﺣﻴﻮان وﻻ ﻣﻨﻔﺼﻼً ﻋﻦ ﺣﻴﻮان وإﻣﺎ
ﻓﻀﻼت
Ketahuilah. Sesungguhnya dzat-dzat itu adakalanya berupa;
a. Hewan.
Ahmad berkata dalam kitab al-Misbah, “Pengertian hewan
adalah setiap yang bernyawa (memiliki ruh), baik dapat
berbicara atau tidak. Lafadz ‘( ’اَﳊَْﻴَـ َﻮانhewan) diambil dari
lafadz ‘’اﳊَﻴَﺎة. Lafadz ‘ ’اَﳊَْﻴَـ َﻮانmemiliki bentuk yang sama
untuk menunjukkan arti mufrod dan jamak karena lafadz
‘ ’اَﳊَْﻴَـ َﻮانpada asalnya adalah masdar.
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b. Jamad atau benda mati.
Jamad adalah setiap benda (mati) yang bukan hewan, bukan
induk asal hewan, bukan bagian dari hewan, dan juga bukan
yang terpisah atau terpotong dari hewan.
c. Kotoran-kotoran

ﻓﺎﳊﻴﻮان ﻛﻠﻪ ﻃﺎﻫﺮ إﻻ ﳓﻮ اﻟﻜﻠﺐ واﳉﻤﺎد ﻛﻠﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻷﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﳌﻨﺎﻓﻊ اﻟﻌﺒﺎد وﻟﻮ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻛﺎﳊﺠﺮ ﻓﺈﻧﻪ وإن ﱂ ﻳﺆﻛﻞ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻪ ﰲ اﻹﻧﺎء ﻣﺜﻼً ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﻫﻮ اﻟﺬي
ًﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﺎ ﰲ اﻷرض ﲨﻴﻌﺎ
Semua hewan dihukumi suci kecuali hewan yang semisal
anjing, yakni babi, peranakan keduanya atau salah satunya.
Semua jamad dihukumi suci karena jamad diciptakan untuk
memberikan manfaat kepada para manusia meskipun manfaatnya
tersebut dari satu segi, seperti batu, karena batu meskipun tidak dapat
dimakan, minimal ia dapat digunakan sebagai semisal wadah
(cobek). Allah berfirman, “Dialah yang menciptakan untuk kamu
segala apa yang ada di bumi.”51

 وﻣﺎ ﻻ،واﻟﻔﻀﻼت ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻣﺎ اﺳﺘﺤﺎل ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﳊﻴﻮان إﱃ ﻓﺴﺎد ﻓﻬﻮ ﳒﺲ ﻛﺎﻟﺪم
 وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ إﱃ ﺻﻼح ﻓﻄﺎﻫﺮ أﻳﻀﺎً ﻛﺎﻟﻠﱭ،ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﻄﺎﻫﺮ ﻛﺎﻟﻌﺮق ﻣﻦ ﺣﻴﻮان ﻃﺎﻫﺮ
Kotoran-kotoran dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
1) Kotoran yang berubah menjadi rusak di dalam tubuh
hewan. Hukum kotoran ini adalah najis, seperti
darah.
2) Kotoran yang tidak berubah. Hukum kotoran ini
adalah suci, seperti keringat yang keluar dari hewan
suci.
51

QS. Al-Baqoroh: 29
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3) Kotoran yang berubah menjadi baik. Hukum kotoran
ini adalah suci, seperti (darah yang berubah menjadi)
susu.

واﻋﻠﻢ أن اﳌﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﳊﻴﻮان ﻛﻤﻴﺘﺘﻪ إﻻ ﺷﻌﺮ ﻣﺄﻛﻮل وﺻﻮﻓﻪ ووﺑﺮﻩ ورﻳﺸﻪ ﻓﻄﺎﻫﺮ وإن
ﺷﻚ ﰲ ﳒﺎﺳﺘﻪ ﻛﺎﳌﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻤﺎن ﻣﺜﻼً وﻫﻮ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
Ketahuilah sesungguhnya benda yang terpisah dari hewan
dihukumi seperti hukum bangkai hewan tersebut, kecuali rambut
hewan yang halal dimakan dagingnya, bulu halusnya, bulu kasarnya,
dan bulu burung yang halal dimakan dagingnya. Oleh karena itu,
benda-benda yang dikecualikan ini dihukumi suci meskipun
diragukan tentang kenajisannya, seperti salah satu dari mereka yang
berada di tempat sampah.
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BAGIAN KELIMA BELAS
NAJIS
A. Macam-macam Najis

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن اﻷﻋﻴﺎن اﻟﻨﺠﺴﺔ ﺗﻄﻠﻖ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﲔ ﳎﺎزاً وأﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻓﻬﻮ
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﶈﻞ أي اﻟﺒﺪن أو اﳌﻜﺎن أو اﻟﺜﻮب
[Fasal ini] menjelaskan tentang dzat-dzat najis.
Kata najasah yang dimaksudkan pada dzat merupakan
pengertiannya secara majaz. Adapun hakikat najasah adalah sifat
yang melekat pada tempat tertentu, maksudnya badan, atau tempat,
atau pakaian.

)اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت ﺛﻼث( ﺑﺎﻷﻗﺴﺎم اﳌﱰﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻬﺎ وﻏﺴﻠﻬﺎ أﺣﺪﻫﺎ )ﻣﻐﻠﻈﺔ( أي ﻣﺸﺪد
ﰲ ﺣﻜﻤﻬﺎ )و( ﺛﺎﻧﻴﻬﺎ )ﳐﻔﻔﺔ( ﰲ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً )و( ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ )ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ( ﺑﲔ اﳌﻐﻠﻈﺔ واﳌﺨﻔﻔﺔ
ًﰲ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ
[Najis-najis ada 3/tiga] dari segi pembagiannya yang
diurutkan berdasarkan tingkat hukum dan cara membasuh.
Pertama adalah najis [mugholadzoh,] maksudnya, najis
yang berat hukumnya.
[Dan] yang kedua adalah najis [mukhofafah,] maksudnya,
najis yang diringankan hukumnya.
[Dan] yang ketiga adalah najis [mutawasithoh,]
maksudnya, najis yang hukumnya sedang (tengah-tengah) antara
mugholadzoh dan mukhofafah.
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1. Najis Mugholadzoh

)اﳌﻐﻠﻈﺔ ﳒﺎﺳﺔ اﻟﻜﻠﺐ( وﻟﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎً )واﳋﻨﺰﻳﺮ( ﻷﻧﻪ أﻗﺒﺢ ﺣﺎﻻً ﻣﻦ اﻟﻜﻠﺐ إذ ﻻ ﳛﻞ
اﻗﺘﻨﺎؤﻩ ﲝﺎل ﻣﻊ إﻣﻜﺎن اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ ﺑﻨﺤﻮ اﳊﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺨﺮﺟﺖ اﳊﺸﺮات وﻫﻲ ﺻﻐﺎر
(دواب اﻷرض ﻓﺈ ﺎ وإن ﱂ ﳛﻞ اﻗﺘﻨﺎؤﻫﺎ ﲝﺎل ﻟﻜﻦ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺎ )وﻓﺮع أﺣﺪﳘﺎ
أي ﻣﻊ اﻵﺧﺮ ﺗﺒﻌﺎً ﳍﻤﺎ أو ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﻮان ﻃﺎﻫﺮ ﺗﻐﻠﻴﺒﺎً ﻟﻠﻨﺠﺲ ﻷن اﻟﻔﺮع ﻳﺘﺒﻊ أﺧﺲ
اﻷﺻﻠﲔ ﰲ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وﲢﺮﱘ اﻟﺬﺑﻴﺤﺔ واﳌﻨﺎﻛﺤﺔ واﻷﻛﻞ وﻋﺪم ﺻﺤﺔ اﻷﺿﺤﻴﺔ واﻟﻌﻘﻴﻘﺔ
[Najis Mugholadzoh adalah najis anjing,] meskipun
anjing yang terlatih, [dan babi,] karena babi lebih buruk keadaannya
daripada anjing karena tidak diperbolehkan sama sekali memelihara
babi, padahal masih memungkinkan mengambil manfaat darinya,
seperti babi dijadikan sebagai hewan pengangkut muatan. Berbeda
dengan hasyarat, yakni hewan-hewan kecil di tanah, maka meskipun
tidak boleh memeliharanya tetapi tidak memungkinkan dapat
mengambil manfaat darinya, [dan peranakan dari salah satu
anjing atau babi] dengan hewan lain dari keduanya (misal
peranakan anjing dan babi), maka peranakan tersebut dihukumi najis
mugholadzoh karena mengikuti hukum keduanya, atau peranakan
dari anjing atau babi dengan hewan lain yang suci (misal peranakan
anjing dan kambing atau peranakan babi dan kambing), maka
peranakan tersebut dihukumi mugholadzoh karena memenangkan
hukum najis anjing dan babi sebab anak diikutkan pada hukum
manakah yang lebih buruk dari dua induk/asalnya dalam hal
kenajisan, keharaman disembelih, keharaman dinikahi, keharaman
dimakan, dan tidak sahnya dijadikan sebagai kurban dan akikah.
Hukum-hukum Peranakan

وﻗﺪ ذﻛﺮ اﳉﻼل اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺮع ﰲ ﲨﻴﻊ أﺑﻮاب اﻟﻔﻘﻪ ﻧﻈﻤﺎً ﻣﻦ ﲝﺮ اﳋﻔﻴﻒ وﻫﻮ
ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ ﻓﺎﻋﻼﺗﻦ ﻣﺮﺗﲔ ﻓﻘﺎل
ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻔﺮع ﰲ اﻧﺘﺴﺎب أﺑﺎﻩ ** وﻻم ﰲ اﻟﺮق واﳊﺮﻳﻪ
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واﻟﺰﻛﺎة اﻷﺧﻒ واﻟﺪﻳﻦ اﻷﻋﻠﻰ ** واﻟﺬي اﺷﺘﺪ ﰲ ﺟﺰاء ودﻳﻪ
وأﺧﺲ اﻷﺻﻠﲔ رﺟﺴﺎً وذﲝﺎً ** وﻧﻜﺎﺣﺎً واﻷﻛﻞ واﻷﺿﺤﻴﻪ
ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺷﺮﻳﻒ وإن ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻪ ﻏﲑ ﺷﺮﻳﻔﺔ ﻻ ﻋﻜﺴﻪ وﻣﻦ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ رﻗﻴﻖ وإن
ﻛﺎن أﺑﻮﻩ ﺣﺮاً وﻣﻦ اﳊﺮة ﺣﺮ وإن ﻛﺎن أﺑﻮﻩ رﻗﻴﻘﺎً ﻏﺎﻟﺒﺎً وﺧﺮج ﺑﺎﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻟﻮ أوﺻﻰ
ﻣﺎﻟﻚ أﻣﺔ ﲟﺎ ﲢﻤﻠﻪ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ أو ﻣﻄﻠﻘﺎً ﻓﺄﻋﺘﻘﻬﺎ وارﺛﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮت اﳌﻮﺻﻲ وﻟﻮ ﻗﺒﻞ ﻗﺒﻮل
اﳌﻮﺻﻰ ﻟﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ﻓﻮﻟﺪﻫﺎ ﳑﻠﻮك ﻟﻠﻤﻮﺻﻰ ﻟﻪ وإن ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﺣﺮ وﻳﻠﻐﺰ ﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ وﺑﻮﻟﺪﻫﺎ
ﻓﻴﻘﺎل ﻟﻨﺎ ﺣﺮة ﻻ ﺗﻨﻜﺢ إﻻ ﺑﺸﺮط ﻧﻜﺎح اﻷﻣﺔ وﻟﻨﺎ رﻗﻴﻖ ﺑﲔ ﺣﺮﻳﻦ وﻣﺎ ﻟﻮ ﻇﻦ اﻟﻮاﻃﻰء
اﻷﻣﺔ أ ﺎ زوﺟﺘﻪ اﳊﺮة ﻛﺄن ﻛﺎن ﻣﺘﺰوﺟﺎً ﲝﺮة وأﻣﺔ ﻓﻌﻠﻘﺖ ﻣﻨﻪ ﻓﻮﻟﺪﻫﺎ ﺣﺮ وإن ﻛﺎن
اﻟﻮاﻃﻰء واﳌﻮﻃﻮأة رﻗﻴﻘﲔ وﻳﻘﺎل ﰲ ﻫﺬا ﺣﱞﺮ ﺑﲔ رﻗﻴﻘﲔ وﻣﺎ ﻟﻮ ﻏﺮ ﲝﺮﻳﺔ أﻣﺔ ﻓﺎﻧﻌﻘﺪ اﻟﻮﻟﺪ
ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺄ ﺎ أﻣﺔ أو ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮ ﻟﻈﻨﻪ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ ﺣﲔ ﻧﺰول اﳌﲏ
إﻟﻴﻬﺎ ﺣﺮاً ﻛﺎن أو ﻋﺒﺪاً ،وﻣﺎ ﻟﻮ ﻇﻦ أ ﺎ أﻣﺘﻪ أو أﻣﺔ وﻟﺪﻩ ﻓﺎﻟﻮﻟﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮ
Jalal Suyuti telah menyebutkan hukum-hukum peranakan
dalam semua bab fiqih melalui nadzom yang berbahar khofif yang
polanya adalah Faa’ilatun Mustaf’ilun Faa’ilatun dua kali. Ia
berkata:
Anak mengikuti nasab bapak dan ibu dalam segi status budak,
merdeka,
... zakat yang paling ringan, agama yang luhur, ** perihal
beratnya balasan dan denda,
... perihal manakah yang lebih buruk dari dua asal
(bapak/ibu) dari segi kenajisan, penyembelihan, ** perkawinan,
memakan, dan kurban.
Dengan demikian, anak dari bapak yang mulia termasuk
anak mulia meskipun ibunya tidak mulia, bukan sebaliknya. Anak
dari ibu yang budak menjadi berstatus budak meskipun bapaknya itu
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merdeka. Anak dari ibu yang merdeka menjadi berstatus merdeka
meskipun bapaknya itu budak. Demikian ini berdasarkan pada
umumnya.
Mengecualikan dengan perkataan menurut umumnya adalah
masalah-masalah berikut:


Apabila tuan dari perempuan amat mewasiatkan anak yang
dikandung oleh amat tersebut di setiap tahunnya atau
dimutlakkan (tidak dibatasi waktu setiap tahun misalnya),
kemudian ahli waris dari tuan tersebut memerdekakan amat
itu setelah kematian tuan (mushi/orang yang berwasiat)
meskipun sebelum ahli waris (musho-lah/orang yang
diwasiati) menerima wasiat, maka anak dari amat tersebut
menjadi budak milik ahli waris meskipun amat tersebut telah
dinikahi oleh laki-laki lain yang merdeka.52 Oleh karena ini,
dikatakan, “Kita memiliki perempuan merdeka yang tidak
boleh dinikahi kecuali dengan syarat menikahi amat dan kita
memiliki budak laki-laki (anak) antara dua laki-laki merdeka
(tuan dan laki-laki lain itu).”
Apabila laki-laki menjimak perempuan amat dengan
sangkaan bahwa perempuan amat tersebut adalah istrinya
yang merdeka, misalnya, karena laki-laki tersebut telah
menikahi satu perempuan merdeka dan satu perempuan
amat, kemudian terbukti yang merasakan rasa sakit hamil
adalah perempuan amat, maka anak yang dilahirkan itu nanti
dihukumi merdeka meskipun laki-laki yang menjimak dan
perempuan yang dijimak sama-sama berstatus sebagai



52

Misal: Zaid adalah orang merdeka. Ia memiliki dan menikahi
Hindun, yaitu seorang perempuan amat. Sebelum mati, Zaid berwasiat
bahwa setiap anak yang dikandung oleh Hindun menjadi milik Hindun
sendiri. Setelah kematian Zaid, ahli warisnya memerdekakan Hindun.
Setelah itu, Hindun dinikahi Umar, yaitu seorang laki-laki merdeka. Maka
anak yang dilahirkan oleh Hindun berstatus budak yang menjadi milik ahli
waris, artinya, status anak tersebut tidak mengikuti status bapaknya yang
merdeka. Wallahu a’lam
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budak. 53 Oleh karena ini, dikatakan, “Ini adalah (anak) yang
merdeka dari dua pasangan yang sama-sama berstatus
budak.”
Apabila laki-laki tertipu oleh status merdeka dari seorang
perempuan amat, kemudian terlahirlah anak dari perempuan
amat tersebut sebelum si laki-laki mengetahui kalau
perempuan amat tersebut sebenarnya adalah budak amat
atau disertai ia mengetahui tentang demikian, maka anak
yang terlahir dari perempuan amat tersebut berstatus
merdeka karena sangkaan dari si laki-laki tentang sifat
kemerdekaan perempuan amat ketika sperma keluar dan
masuk ke dalam farjinya, baik si laki-laki itu adalah merdeka
atau budak.54
Apabila laki-laki menyangka kalau perempuan amat itu
adalah perempuan amat miliknya sendiri atau perempuan
amat milik anaknya, kemudian ia menjimaknya dan
terlahirlah seorang anak, maka anak ini berstatus merdeka.





53

Misal: Zaid adalah laki-laki budak. Ia menikahi Aisyah, seorang
perempuan merdeka, dan Hindun, seorang perempuan amat. Suatu ketika,
pada saat listrik padam, Zaid menjimak Hindun dengan sangkaan bahwa
Hindun tersebut adalah Aisyah. Beberapa bulan kemudian, ternyata
Hindun yang positif hamil, bukan Aisyah. Pada saat demikian, anak yang
terlahir dari perut Hindun nanti berstatus merdeka, artinya, status anak
tersebut tidak mengikuti status bapaknya yang seorang budak. Wallahu
a’lam.
54
Misal: Zaid adalah laki-laki budak. Ia menikahi seorang
perempuan yang bernama Hindun. Status Hindun sebenarnya adalah
seorang perempuan amat. Entah karena alasan apa, Hindun mengaku
sebagai perempuan merdeka saat dinikahi Zaid. Setelah menikah, Zaid
menjimak Hindun di malam pertama. Saat Zaid merasakan orgasme
dengan mengeluarkan sperma, ia masih tidak tahu status Hindun yang
sebenarnya, atau bersamaan pada saat Zaid mengeluarkan sperma, ia baru
mengetahui status Hindun yang sebenarnya. Beberapa hari kemudian,
Hindun diketahui positif hamil. Ketika anak yang dikandung telah terlahir,
status anak tersebut adalah merdeka, artinya, status anak tersebut tidak
diikutkan pada status bapaknya yang seorang budak.

308

وﳚﺐ ﰲ اﳌﺘﻮﻟﺪ ﺑﲔ إﺑﻞ وﺑﻘﺮ ﻣﺜﻼً أﺧﻒ اﻟﺰﻛﺎﺗﲔ ﻓﻼ ﻳﺰﻛﻰ ﺣﱴ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺼﺎب اﻟﺒﻘﺮ وﻫﻮ
ﺛﻼﺛﻮن ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺗﺒﻴﻊ واﳌﺘﻮﻟﺪ ﺑﲔ ذﻣﻲ وﻣﺴﻠﻤﺔ أو ﻋﻜﺴﻪ ﻣﺴﻠﻢ واﳌﺘﻮﻟﺪ ﺑﲔ ﺻﻴﺪ ﺑﺮي
وﺣﺸﻲ ﻣﺄﻛﻮل وﻏﲑﻩ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﶈﺮم واﳌﺘﻮﻟﺪ ﺑﲔ ﻛﺘﺎﰊ وﳎﻮﺳﻴﺔ أو ﻋﻜﺴﻪ
ﻓﻴﻪ دﻳﺔ ﻛﺘﺎﰊ واﳌﺘﻮﻟﺪ ﺑﲔ ﻛﻠﺐ وﺷﺎة ﳒﺲ وﻛﺬا اﳌﺘﻮﻟﺪ ﺑﲔ ﲰﻚ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﻣﺄﻛﻮل
 واﳌﺘﻮﻟﺪ ﺑﲔ ﻣﻦ ﲢﻞ ذﺑﻴﺤﺘﻪ وﻣﻨﺎﻛﺤﺘﻪ ﻛﻜﺘﺎﰊ وﻣﻦ ﻻ ﲢﻞ،ﻓﺘﻜﻮن ﻣﻴﺘﺘﻪ ﳒﺴﺔ
 واﳌﺘﻮﻟﺪ ﺑﲔ ﻣﺄﻛﻮل وﻏﲑﻩ ﻻ ﳛﻞ أﻛﻠﻪ واﳌﺘﻮﻟﺪ،ﻛﻤﺠﻮﺳﻲ ﻻ ﲢﻞ ذﺑﻴﺤﺘﻪ وﻣﻨﺎﻛﺤﺘﻪ
ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﻪ وﻣﺎ ﻻ ﻳﻀﺤﻲ ﺑﻪ ﱂ ﲡﺰ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻪ وﻛﺬا اﻟﻌﻘﻴﻘﺔ
Peranakan, misalnya, antara unta dan sapi dikeluarkan
zakatnya sesuai dengan zakat yang teringan sehingga dalam contoh
tersebut peranakan itu dizakati dengan diikutkan pada nisob sapi,
yaitu 30 sapi, bukan diikutkan pada nisob unta. Dengan demikian,
apabila anak-anak dari hubungan antara unta dan sapi telah mencapai
30 ekor, maka zakatnya adalah satu ekor tabik (anak sapi berusia 1
tahun lebih).
Anak dari hubungan antara laki-laki kafir dzimmi dan
perempuan muslimah dihukumi muslim, begitu juga sebaliknya,
artinya, anak dari hubungan antara laki-laki muslim dan perempuan
kafiroh dzimmiah dihukumi muslim.
Anak dari hubungan antara hewan darat liar (alas) yang halal
dimakan dagingnya dan hewan darat liar yang tidak halal dimakan
dagingnya menetapkan kewajiban fidyah atas muhrim (orang yang
ihram) jika ia memburunya.
Anak dari hubungan antara laki-laki kitabi dan perempuan
majusiah atau sebaliknya, artinya anak dari hubungan antara laki-laki
majusi dan perempuan kitabiah menetapkan kewajiban membayar
diyat (denda) dengan jenis diyat ketika membunuh orang kitabi.
Peranakan dari hubungan antara anjing dan kambing
dihukumi najis. Begitu juga, bangkai peranakan antara ikan dan
hewan lain yang halal dimakan dagingnya dihukumi najis.
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Anak dari hubungan antara orang yang halal sembelihannya
dan pernikahannya seperti orang kitabi dan orang yang tidak halal
sembelihannya dan pernikahannya seperti orang majusi dihukumi
tidak halal sembelihannya dan pernikahannya.
Peranakan antara hewan yang halal dimakan dagingnya dan
hewan yang tidak halal dimakan dagingnya dihukumi tidak halal
memakan daging peranakan tersebut.
Peranakan antara hewan yang mencukupi untuk dijadikan
sebagai kurban dan hewan yang tidak mencukupi sebagai kurban
dihukumi tidak mencukupi berkurban dengan peranakan tersebut.
Begitu juga, peranakan antara hewan yang mencukupi untuk
dijadikan sebagai akikah dan hewan yang tidak mencukupi sebagai
akikah dihukumi tidak cukup berakikah dengan peranakan tersebut.

ﻓﻠﻮ ﺗﻮﻟﺪ آدﻣﻲ ﺑﲔ ﻣﻐﻠﻆ ذﻛﺮاً ﻛﺎن أو أﻧﺜﻰ وآدﻣﻲ ﻛﺬﻟﻚ وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻵدﻣﻲ
ًوﻟﻮ ﰲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻘﻂ دون اﻷﺳﻔﻞ ﻓﻬﻮ ﳏﻜﻮم ﺑﻄﻬﺎرﺗﻪ ﰲ اﻟﻌﺒﺎدات أﺧﺬا
ﺑﺈﻃﻼﻗﻬﻢ ﻃﻬﺎرة اﻵدﻣﻲ وﲡﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم ﻷﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻋﺎﻗﻞ واﻟﻌﻘﻞ ﻣﻨﺎط اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ
ﻓﻴﺼﻞ وﻳﺆﻣﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﻟﺮدة أي وﻳﺪﺧﻞ اﳌﺴﺎﺟﺪ وﳜﺎﻟﻂ اﻟﻨﺎس وﻻ ﻳﻨﺠﺴﻬﻢ ﲟﺴﻪ
ﻣﻊ رﻃﻮﺑﺔ وﻻ ﻳﻨﺠﺲ ﺑﻪ اﳌﺎء اﻟﻘﻠﻴﻞ وﻻ اﳌﺎﺋﻊ وﻳﻔﻄﻢ ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﻛﻮﻻﻳﺎت ﻧﻜﺎح
 وﻻ ﲢﻞ ﻣﻨﺎﻛﺤﺘﻪ وﻻ ذﺑﻴﺤﺘﻪ وﻻ،وﻗﻀﺎء ﻛﺎﻟﻘﻦ ﺑﻞ أوﱃ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﰲ ﲨﻴﻊ ذﻟﻚ
ﺗﻮارث ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ آدﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮث ﻣﻦ أﻣﻪ وأوﻻدﻩ دون أﺑﻴﻪ وﻻ ﻗﻮد
ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺗﻠﻪ ﻓﻠﻪ ﺣﻜﻢ اﻟﻨﺠﺲ ﰲ اﻷﻧﻜﺤﺔ ﻷن ﰲ أﺣﺪ أﺻﻠﻪ ﻣﺎ ﻻ ﳛﻞ رﺟﻼً ﻛﺎن أو
 وﻛﺬا اﻟﺘﺴﺮي ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻷن ﺷﺮط ﺣﻞ،اﻣﺮأة وﻟﻮ ﳌﻦ ﻫﻮ ﻣﺜﻠﻪ وإن اﺳﺘﻮﻳﺎ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ
 وﺟﻮز ﻟﻪ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ اﻟﺘﺴﺮي ﺣﻴﺚ ﺧﺎف اﻟﻌﻨﺖ وﺣﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﳒﺲ،اﻟﺘﺴﺮي ﺣﻞ اﳌﻨﺎﻛﺤﺔ
ﻣﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ وﻣﻌﺘﻤﺪ اﻟﺮﻣﻠﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم
Apabila ada anak terlahir dari hubungan antara manusia dan
anjing/babi, baik anak tersebut laki-laki atau perempuan, dan anak
tersebut memiliki bentuk seperti manusia meskipun hanya bagian
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atasnya saja, sedangkan bagian bawahnya berbentuk anjing/babi,
maka anak tersebut dihukumi suci dalam perihal ibadah karena
berdasarkan kemutlakan para ulama yang menyatakan tentang
kesucian manusia. Selain itu, anak tersebut juga menerima perlakuan
hukum-hukum syariat karena ia baligh dan berakal sebab memiliki
akal menjadi dasar untuk menerima taklif (tuntutan hukum). Jadi,
anak tersebut boleh melakukan sholat dan boleh mengimami
makmum karena ia tidak menetapi kemurtadan. Ia juga
diperbolehkan masuk masjid, bersosialisasi dengan masyarakat, tidak
menajiskan jika disentuh disertai adanya basah-basah (antara diri
penyentuh atau yang menyentuh), tidak menajiskan air sedikit dan
cairan lain, (karena semua itu berhubungan dengan perihal ibadah).
Ia dicegah menyandang status perwalian, seperti perwalian nikah dan
qodho (memutuskan hukum) seperti budak murni, bahkan ia lebih
utama untuk dilarang menyandangnya. Pernikahannya dan
sesembelihannya dihukumi tidak halal. Menurut pendapat muktamad
disebutkan bahwa tidak ada hubungan mewariskan dan menerima
warisan antara dirinya dan manusia tulen. Sebagian ulama
mengatakan bahwa ia boleh menerima warisan dari ibunya sendiri
dan anak-anaknya, bukan dari bapaknya.55 Apabila ada orang lain
membunuhnya maka orang lain tersebut tidak dikenai qisos. Ia
dihukumi najis dalam perihal pernikahan karena salah satu dari
kedua orang tuanya merupakan hewan yang tidak halal, baik yang
salah satu dari keduanya tersebut jantan atau betina (yakni
anjing/babi), meskipun ia dinikahkan kepada sesamanya, yaitu yang
sama-sama dilahirkan dari hubungan antara manusia dan anjing/babi,
dan meskipun antara ia sendiri dan yang hendak dinikahkan
dengannya adalah seagama. Begitu juga, menurut pendapat
muktamad ia tidak dihalalkan untuk mengambil gundik (mengambil
selir atau istri simpanan) karena syarat kehalalan mengambil gundik
adalah kehalalan pernikahan. Ibnu Hajar memperbolehkan baginya
55

Misalnya: Hindun berhubungan intim dengan babi jantan.
Kemudian Hindun melahirkan anak dengan fisik setengah manusia dan
babi. Ketika Hindun telah mati, anak tersebut dapat menerima warisan.
Berbeda apabila Zaid berhubungan intim dengan babi betina. Kemudian
babi betina tersebut melahirkan anak dengan fisik setengah manusia dan
babi. Ketika Zaid telah mati, anak tersebut tidak dapat menerima warisan.
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mengambil gundik sekiranya apabila ia kuatir berzina dan dengan
demikian ia dihukumi najis ma’fu. Sedangkan pendapat yang
muktamad menurut Romli adalah pendapat yang pertama, yaitu tidak
dihalalkan baginya mengambil gundik.

أﻣﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﻜﻠﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻨﻄﻖ ﻓﻬﻮ ﳒﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ وﻟﻪ ﺣﻜﻢ
 وﻛﺬا وﻟﺪ اﻟﻮﻟﺪ ﻷﻧﻪ ﻓﺮع ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﺔ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ إﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻠﻒ،اﳌﻐﻠﻆ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ أﺣﻜﺎﻣﻪ
ﺣﻴﻨﺌﺬ وإن ﺗﻜﻠﻢ وﻣﻴﺰ وﺑﻠﻎ ﻋﺪة ﺑﻠﻮغ اﻵدﻣﻲ وﻛﺬا ﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻵدﻣﻲ وﺗﻮﻟﺪ
ﺑﲔ ﻣﻐﻠﻈﲔ ﻷن اﻟﺼﻮرة ﻻ ﺗﻔﻴﺪﻩ اﻟﻄﻬﺎرة ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻀﻌﻔﻬﺎ ﻓﻨﺠﺲ اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻗﺎل اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ وإذا
ﻛﺎن ﻳﻨﻄﻖ وﻳﻔﻬﻢ ﻓﺎﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻷن ﻣﻨﺎﻃﻪ اﻟﻌﻘﻞ وأﻣﺎ ﻣﻴﺘﺘﻪ ﻓﻬﻲ ﳒﺴﺔ ﻧﻈﺮاً ﻷﺻﻠﻴﻪ
وﻟﻮ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﲔ ﻣﻐﻠﻆ وﺣﻴﻮان آﺧﺮ ﻏﲑ آدﻣﻲ ﻓﻬﻮ ﳒﺲ ﻣﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎق وأﻣﺎ اﳌﺘﻮﻟﺪ ﺑﲔ
آدﻣﻴﲔ ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻫﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎً وﻟﻮ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﻜﻠﺐ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻳﻨﻄﻖ وﻳﻌﻘﻞ ﻓﻘﺎل
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﻜﻠﻒ ﻷن ﻣﻨﺎط اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻟﻌﻘﻞ وﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻴﻪ وﻛﺬا اﳌﺘﻮﻟﺪ ﺑﲔ ﺷﺎﺗﲔ وﻫﻮ
ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻵدﻣﻲ إذا ﻛﺎن ﻳﻨﻄﻖ وﻳﻌﻘﻞ وﳚﻮز ذﲝﻪ وأﻛﻠﻪ وإن ﺻﺎر ﺧﻄﻴﺒﺎً وإﻣﺎﻣﺎً وﻟﺬا
ﻗﻴﻞ ﻟﻨﺎ ﺧﻄﻴﺐ ﻳﺬﺑﺢ وﻳﺆﻛﻞ
Adapun apabila peranakan antara manusia dan anjing
memiliki bentuk seperti anjing dan ia memiliki akal serta mampu
berbicara, maka menurut pendapat muktamad hukum peranakan
tersebut adalah najis. Perihal hukum-hukum najis mugholadzoh
diberlakukan atasnya. Begitu juga, diberlakukan sama seperti
peranakan itu sendiri adalah anaknya karena anaknya merupakan
far’un bil wasitoh.
Ibnu Qosim berkata, “Peranakan (yang memiliki bentuk
seperti anjing tersebut) tidak menerima taklif (tuntutan hukum
syariat) meskipun ia dapat berbicara, mengalami tamyiz, dan telah
mencapai usia baligh yang seperti balighnya manusia normal. Sama
seperti peranakan tersebut, artinya sama-sama tidak menerima taklif,
adalah peranakan dengan bentuk manusia yang terlahir dari
hubungan antara dua mugholadzoh (seperti; anjing dan anjing, atau
babi dan babi, atau anjing dan babi), karena bentuk (seperti manusia)
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saja tidak bisa menetapkan kesucian sebab lemahnya unsur bentuk.
Jadi, ia dihukumi najis secara pasti.”
Qulyubi berkata, “Ketika peranakan (dengan bentuk manusia
yang terlahir dari dua mugholadzoh) dapat berbicara dan memahami
khitob maka menurut aturan qiyas ia menerima taklif karena dasar
penetapan taklif adalah memiliki akal.” Adapun bangkainya
dihukumi najis karena dilihat dari sisi dua indukannya.
Adapun peranakan dengan bentuk manusia yang terlahir dari
hubungan antara mugholadzoh dan hewan lain selain manusia (spt;
anjing dan kambing, babi dan sapi) maka ia dihukumi najis ma’fu
secara pasti.
Anak yang terlahir dari hubungan antara manusia dan
manusia dihukumi suci secara pasti meskipun anak tersebut
berbentuk anjing. Ketika anak tersebut dapat berbicara dan memiliki
akal maka sebagian ulama mengatakan bahwa ia menerima taklif
karena dasar penetapan taklif adalah memiliki akal dan ia
memilikinya.
Anak dengan bentuk manusia yang terlahir dari hubungan
antara kambing dan kambing juga menerima taklif jika memang ia
dapat berbicara dan memiliki akal. Ia boleh disembelih dan dimakan
meskipun ia menjadi seorang khotib dan imam. Oleh karena ini,
dikatakan, “Ada seorang khotib boleh disembelih dan dimakan.”

)ﻣﺴﺄﻟﺔ( ﻟﻮ ارﺗﻀﻊ ﺟﺪي وﻫﻮ اﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ أوﻻد اﳌﻌﺰ ﻛﻠﺒﺔ أو ﺧﻨﺰﻳﺮة ﻓﺜﺒﺖ ﳊﻤﻪ ﻋﻠﻰ
ﻟﺒﻨﻬﺎ أي ﺗﺮﰉ وﲰﻦ ﻣﻨﻪ ﱂ ﻳﻨﺠﺲ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ
[MASALAH]
Apabila jad-yu, yaitu anak jantan dari kambing, menyusu
anjing betina atau babi betina, kemudian jad-yu tersebut tumbuh
besar dan gemuk berkat susu anjing atau babi tersebut, maka hukum
jad-yu itu tidak najis menurut pendapat asoh.
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)ﻓﺎﺋﺪة( ﻧﻘﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ أن ﻛﻞ اﻟﻜﻼب ﳒﺴﺔ إﻻ ﻛﻠﺐ أﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ﻓﺈﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ وﻳﺪﺧﻞ
اﳉﻨﺔ ﰒ ﺗﻮﻗﻒ ﰲ ﻣﻌﲎ ﻃﻬﺎرﺗﻪ ﻫﻞ أوﺟﺪﻩ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻃﺎﻫﺮاً أو ﺳﻠﺒﻪ أوﺻﺎف اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ؟
ﻓﻘﺎل اﻟﺒﺎﺟﻮري واﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺜﺎﱐ
[FAEDAH]
Sebagian ulama mengutip bahwa semua anjing dihukumi
najis kecuali anjing Ashabul Kahfi karena ia adalah suci dan akan
masuk ke dalam surga. Mengenai arti atau makna kesucian anjing
Ashabul Kahfi belum jelas kepastiannya, artinya, apakah Allah
memang dari dulu menciptakannya dalam kondisi suci atau pada
awalnya Dia menciptakannya dalam kondisi najis kemudian sifatsifat kenajisannya dihilangkan darinya? Bajuri berkata, “Dzohirnya
menyebutkan pendapat yang kedua,” artinya pada awalnya anjing
Ashabul Kahfi diciptakan oleh Allah dalam kondisi najis, kemudian
sifat-sifat kenajisannya dihilangkan darinya.
2. Najis Mukhofafah

)واﳌﺨﻔﻔﺔ ﺑﻮل اﻟﺼﱯ( دون اﻟﺼﺒﻴﺔ واﳋﻨﺜﻰ )اﻟﺬي ﱂ ﻳﻄﻌﻢ( ﺑﻔﺘﺢ أوﻟﻪ وﺛﺎﻟﺜﻪ أي ﱂ
ﻳﺄﻛﻞ وﱂ ﻳﺸﺮب )ﻏﲑ اﻟﻠﱭ( أي ﻟﻠﺘﻐﺬي وﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻠﱭ اﻟﻄﺎﻫﺮ واﻟﻨﺠﺲ وﻟﻮ ﻣﻦ
ﻣﻐﻠﻆ وإن وﺟﺐ ﺗﺴﺒﻴﻊ ﻓﻤﻪ ﻣﻨﻪ
[Najis Mukhofafah adalah air kencing shobi (bocah lakilaki)], bukan shobiah (bocah perempuan) dan bocah khuntsa, [yang
lam yat’am/]ﻟَ ْﻢ ﻳَﻄْﻌَﻢ, yaitu dengan fathah pada huruf /ي/ dan /ع/,
maksudnya yang belum makan dan minum [kecuali susu] untuk
tagodzi (dikonsumsi), baik susu tersebut suci atau najis meskipun
susu yang berasal dari hewan mugholadzoh (anjing/babi) dan
meskipun harus membasuh mulutnya sebanyak 7 (tujuh) kali
basuhan (dengan dicampuri debu pada salah satu basuhan tersebut).
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ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻣﻦ اﻟﻠﱭ اﳉﱭ واﻟﺰﺑﺪ ﺑﻀﻢ اﻟﺰاي وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺮج ﺑﺎﳌﺨﺾ أي اﳋﺎﻟﺺ
ﻣﻦ ﻟﱭ اﻟﺒﻘﺮ واﻟﻐﻨﻢ واﻟﻘﺸﻄﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻗﺸﻄﺔ أﻣﻪ أم ﻻ ودﺧﻞ ﻓﻴﻪ أﻳﻀﺎً اﳋﺎﺛﺮ ﺑﺎﳌﺜﻠﺜﺔ
أي اﳊﺎﻣﺾ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻠﻮﺣﺔ واﳌﺨﻴﺾ وﻫﻮ اﻟﺬي أﺧﺮج زﺑﺪﻩ ﺑﻮﺿﻊ اﳌﺎء ﻓﻴﻪ وﲢﺮﻳﻜﻪ
وﻟﻮ ﺑﺎﻹﻧﻔﺤﺔ ﺑﻜﺴﺮ اﳍﻤﺰة وﻓﺘﺢ اﻟﻔﺎء وﺗﺸﺪﻳﺪ اﳊﺎء وﻫﻲ ﻛﺮش اﳊﻤﻞ واﳉﺪي ﻣﺎ دام
ﻳﺮﺿﻊ وﻫﻲ ﺷﻲء ﻳﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺑﻄﻨﻪ أﺻﻔﺮ واﻷﻗﻂ ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰة وﻛﺴﺮﻫﺎ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ
ﻣﻦ اﻟﻠﱭ اﳌﺨﻴﺾ ﻳﻄﺒﺦ ﺣﱴ ﻳﻌﺼﺮ ﻣﺎؤﻩ وﺧﺮج ﺑﺎﻟﻠﱭ اﻟﺴﻤﻦ وﻟﻮ ﻣﻦ ﻟﱭ أﻣﻪ أﻣﺎ
ﲢﻨﻴﻜﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﲤﺮ وﺗﻨﺎوﻟﻪ ﳓﻮ اﻟﺴﻔﻮف ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺴﲔ وﻫﻮ اﻟﺪواء ﻟﻺﺻﻼح ﻛﺈﺧﺮاج اﻟﺮﻳﺢ
ﻣﻦ ﺟﻮﻓﻪ ﻓﻼ ﻳﻀﺮ
Syarqowi berkata, “Termasuk susu adalah keju, zubdu, yaitu
sari-sari murni yang diambil dan dikeluarkan dari susu sapi atau
kambing, dan qisytoh atau kepala susu, baik kepala susu dari ibunya
atau bukan. Termasuk susu juga adalah susu kental kecut yang ada
asin-asinnya, dan makhid atau susu yang telah diambil sari patinya
dengan cara dicampuri air dan diaduknya meskipun disertai dengan
infahhah. Pengertian infahhah adalah perut pertama unta dan
kambing jantan yang masih menyusu, tetapi maksud infahhah disini
adalah kuning-kuning yang dikeluarkan dari perutnya tersebut.
Termasuk susu juga adalah aqot atau iqot, yaitu sesuatu yang diambil
dari susu yang telah disaring sari patinya yang kemudian dimasak
hingga airnya difilter. Mengecualikan dari susu adalah samin atau
mentega meskipun berasal dari susu ibunya. Adapun mencetaki
shobi dengan semisal kurma dan memberinya semisal safuf (bubuk
obat untuk kesehatan, seperti; untuk tujuan mengeluarkan angin dari
perutnya) maka tidak apa-apa, artinya, air kencingnya tetap dihukumi
mukhofafah.”

)وﱂ ﻳﺒﻠﻎ اﳊﻮﻟﲔ( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻓﻼ ﻳﻀﺮ زﻳﺎدة ﳓﻮ ﻳﻮﻣﲔ ﻫﻜﺬا ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي وﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺜﻤﺎن ﰲ ﲢﻔﺔ اﳊﺒﻴﺐ واﳌﻌﺘﻤﺪ اﻟﻀﺮر ﻷن اﳊﻮﻟﲔ ﲢﺪﻳﺪﻳﺔ ﻫﻼﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻩ اﻟﺸﻴﺦ
ﻋﻠﻲ اﻟﺸﱪاﻣﻠﺴﻲ وﻧﻘﻞ ﻣﺜﻠﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﻴﻮﰊ
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[dan shobi tersebut belum mencapai umur dua tahun]
secara kurang lebihnya, sehingga tidak apa-apa jika umurnya lebih
semisal dua hari, seperti yang dikatakan oleh Syarqowi.
Syeh Usman berkata dalam kitab Tuhfah al-Habib bahwa
pendapat muktamad menyebutkan kalau lebih dua hari tersebut
menyebabkan air kencing shobi tidak lagi disebut sebagai najis
mukhofafah karena yang dimaksud dengan umur dua tahun adalah
secara tahdidiah hilaliah atau hitungan pas bulan, seperti yang
disebutkan oleh Syeh Ali Syabromalisi dan seperti yang dikutip dari
Qulyubi.

وﻗﻮﻟﻪ ﺑﻮل اﻟﺼﱯ اﱁ اﻟﺒﻮل ﻗﻴﺪ أول واﻟﺼﱯ أي اﻟﺬﻛﺮ اﶈﻘﻖ ﻗﻴﺪ ﺛﺎن وﻗﻮﻟﻪ اﻟﺬي ﱂ
ﻳﻄﻌﻢ ﻏﲑ اﻟﻠﱭ ﻗﻴﺪ ﺛﺎﻟﺚ وﻗﻮﻟﻪ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ اﳊﻮﻟﲔ ﻗﻴﺪ راﺑﻊ اﻧﺘﻬﻰ
Perkataan Mushonnif, “air kencing shobi dst.” memberikan
pemahaman bahwa qoyid atau batasan najis mukhofafah adalah;
a. Berupa air kencing.
b. Air kencing keluar dari shobi atau bocah yang benar-benar
laki-laki.
c. Shobi belum mengkonsumsi apapun kecuali susu.
d. Shobi belum mencapai umur dua tahun.
3. Najis Mutawasitoh

()واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﺎﺋﺮ( أي ﺑﺎﻗﻲ )اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت
[Najis mutawasitoh adalah najis-najis lain,] maksudnya
najis-najis selain mugholadzoh dan mukhofafah.
Perihal Makna Lafadz ‘’ﺳَﺎﺋِﺮ

ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﳊﺮﻳﺮي ﰲ درة اﻟﻐﻮاص وﻣﻦ أوﻫﺎﻣﻬﻢ اﻟﻔﺎﺿﺤﺔ وأﻏﻼﻃﻬﻢ اﻟﻮاﺿﺤﺔ أ ﻢ
ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻗﺪم ﺳﺎﺋﺮ اﳊﺎج واﺳﺘﻮﰱ ﺳﺎﺋﺮ اﳋﺮاج ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﺳﺎﺋﺮ ﲟﻌﲎ اﳉﻤﻴﻊ وﻫﻮ ﰲ
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ﻛﻼم اﻟﻌﺮب ﲟﻌﲎ اﻟﺒﺎﻗﻲ وﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ ﳌﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﰲ اﻹﻧﺎء ﺳﺆر واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ أﻧﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻗﺎل ﻟﻐﻴﻼن ﺣﲔ أﺳﻠﻢ وﻋﻨﺪﻩ ﻋﺸﺮ ﻧﺴﻮة اﺧﱰ أرﺑﻌﺎً ﻣﻨﻬﻦ وﻓﺎرق ﺳﺎﺋﺮﻫﻦ
أي ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﺑﻌﺪ اﻷرﺑﻊ اﻟﻼﰐ ﲣﺘﺎرﻫﻦ واﻟﺼﺤﻴﺢ أن ﺳﺎﺋﺮ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺑﺎق ﻗﻞ أو
ﻛﺜﺮ ﻹﲨﺎع أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﲎ اﳊﺪﻳﺚ إذا ﺷﺮﺑﺘﻢ ﻓﺎﺳﺌﺮوا أي اﺑﻘﻮا ﰲ اﻹﻧﺎء ﺑﻘﻴﺔ
ﻣﺎء ﻻ أن اﳌﺮاد ﺑﻪ أن ﻳﺸﺮب اﻷﻗﻞ وﻳﺒﻘﻲ اﻷﻛﺜﺮ وإﳕﺎ ﻧﺪب ﻟﻠﺘﺄدﻳﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻷن اﻹﻛﺜﺎر
ﻣﻦ اﳌﻄﻌﻢ واﳌﺸﺮب ﻣﻨﺒﺄة أي داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﻢ وﻣﻼﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب اﻧﺘﻬﻰ
Abu Qosim Hariri berkata dalam kitab Durroh al-Gowwash,
“Termasuk kesalah pahaman dan kekeliruan yang jelas adalah
mereka mengatakan, ‘( ’ﻗﺪم ﺳﺎﺋﺮ اﳊﺎج واﺳﺘﻮﰱ ﺳﺎﺋﺮ اﳋﺮاجSeluruh orang haji
telah datang dan mereka telah memenuhi semua pajak). Dalam
perkataan tersebut, mereka menggunakan lafadz ‘ ’ َﺳﺎﺋِﺮdengan artian
‘ ’اﳉﻤﻴﻊatau seluruh/semua. Padahal, lafadz ‘ ’ َﺳﺎﺋِﺮmenurut perkataan
orang Arab berarti ‘ ’اﻟﺒﺎﻗﻰatau sisa atau lain. Termasuk menggunakan
arti sisa adalah bahwa air yang tersisa di dalam wadah disebut
dengan ‘ ’ ُﺳ ْﺆرsuk-ru. Dalil tentang lafadz ‘ ’ َﺳﺎﺋِﺮyang berarti sisa
adalah sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama kepada
Ghoilan, yaitu saat ia telah masuk Islam dan ia telah memiliki 10
istri, ‘Pilihlah 4 (empat) perempuan dari 10 istrimu dan ceraikan
‘’ َﺳﺎﺋِﺮُﻫ ّﻦ,’ maksudnya ceraikan yang selain dari 4 perempuan yang
kamu pilih. Menurut pendapat shohih disebutkan bahwa lafadz ‘’ َﺳﺎﺋِﺮ
digunakan untuk menunjukkan arti sisa, baik yang tersisa itu sedikit
atau banyak, karena kesepakatan para ahli bahasa tentang makna
hadis, ‘Ketika kamu minum maka ‘ ’’ﻓَ ْﺴﺌَـُﺮواmaksudnya, maka sisakan
air di dalam wadah bahwa yang dimaksud bukan disuruh minum
sedikit dan menyisakan banyak. Adapun disunahkan untuk
menyisakan air minum tersebut adalah karena takdib (berbuat sopan
santun) sebab banyak makan dan minum menunjukkan sifat naham
atau rakus dan tercela menurut orang Arab.” Kata naham atau ‘’اﻟﻨَـﻬَﻢ
dengan dua fathah berarti rakus dalam makan.
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Pengertian Najis

ﰒ اﻋﻠﻢ أن اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻟﻐﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻘﺬر وﻟﻮ ﻃﺎﻫﺮاً ﻛﺒﺼﺎق وﻣﲏ وﳐﺎط وﳛﺮم أﻛﻞ ذﻟﻚ
ﺑﻌﺪ أن ﳜﺮج ﻣﻦ ﻣﻌﺪﺗﻪ إﻻ ﻟﻨﺤﻮ ﺻﻼح
وﺷﺮﻋﺎً ﺑﺎﳊﺪ ﻣﺴﺘﻘﺬر ﳝﻨﻊ ﺻﺤﺔ اﻟﺼﻼة ﺣﻴﺚ ﻻ ﻣﺮﺧﺺ أي ﻻ ﳎﻮز ﻓﺈن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك
ﻣﺮﺧﺺ ﻛﻤﺎ ﰲ ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻄﻬﻮرﻳﻦ وﻋﻠﻴﻪ ﳒﺎﺳﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﻠﻲ ﳊﺮﻣﺔ اﻟﻮﻗﺖ وﻋﻠﻴﻪ اﻹﻋﺎدة
Ketahuilah. Sesungguhnya kata najasah menurut bahasa
berarti sesuatu yang dianggap menjijikkan meskipun itu suci semisal
air ludah, sperma, ingus. Haram memakan benda suci yang
menjijikkan yang keluar dari lambung kecuali untuk tujuan
kesehatan.
Adapun pengertian najasah menurut istilah adalah sesuatu
yang dianggap menjijikkan yang dapat mencegah keabsahan sholat
sekiranya tidak ada murokhis atau perkara yang memperbolehkan.
Apabila ada murokhis, seperti yang dialami oleh faqid tuhuroini
(orang yang tidak mendapati dua alat bersuci, yaitu air dan debu) dan
ia menanggung najis, maka ia boleh sholat secara li hurmatil wakti
dan ia berkewajiban i’adah (mengulangi sholatnya setelah ia
mendapati salah satu dari air atau debu).
Najis-najis

وﺑﺎﻟﻌﺪ ﻋﺸﺮون اﻷول ﺑﻮل وﻟﻮ ﻣﻦ ﻃﻔﻞ وﻣﻨﻪ اﳊﺼﺎة اﻟﱵ ﲣﺮج ﻋﻘﺒﻪ إن ﺗﻴﻘﻦ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ
ﻣﻨﻪ ﻓﻬﻲ ﳒﺴﺔ وإﻻ ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻨﺠﺴﺔ
Berdasarkan hitungan, najis-najis ada 20, yaitu:
1) Air kencing; meskipun dari seorang bocah. Termasuk air
kencing adalah batu yang keluar seusai keluarnya air kencing
jika memang batu tersebut diyakini berasal dari air kencing
yang memadat. Oleh karena ini, batu tersebut dihukumi
najis. Sebaliknya, jika batu tersebut tidak diyakini berasal
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dari pemadatan air kencing maka batu tersebut dihukumi
mutanajis, bukan najis, artinya, batu tersebut hanya terkena
najis dan dapat disucikan dengan dibasuh.

واﻟﺜﺎﱐ اﳌﺬي ﺑﺎﳌﻌﺠﻤﺔ وﻫﻮ ﻣﺎء أﺻﻔﺮ ﺛﺨﲔ ﳜﺮج ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﻨﺪ ﺛﻮران اﻟﺸﻬﻮة ﺑﻼ ﻟﺬة وﻟﻮ
ﺑﻼ ﺷﻬﻮة ﻗﻮﻳﺔ أو ﺑﻌﺪ ﻓﺘﻮرﻫﺎ ﻓﻼ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻨﺪ
ﻣﻼﻋﺒﺘﻬﻦ وﻫﻴﺠﺎن ﺷﻬﻮ ﻦ ورﲟﺎ ﳜﺮج ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ وﻻ ﳛﺲ ﺑﻪ
2) Madzi (‘ ’اﳌﺬىdengan huruf /ذ/); yaitu cairan yang berwarna
kuning serta kental yang pada umumnya keluar ketika
bangkitnya syahwat yang mana keluarnya tersebut tanpa
disertai dengan rasa enak dan syahwat kuat, atau keluar
setelah menurunnya atau mengendornya syahwat. Jadi,
madzi hanya keluar dari orang-orang yang telah baligh. Bagi
perempuan, kebanyakan madzi mereka keluar saat mereka
bermain semi porno dan merasakan bangkitnya syahwat
(terangsang). Terkadang madzi dapat keluar dari seseorang
tanpa ia menyadarinya.

اﻟﺜﺎﻟﺚ ودي ﲟﻬﻤﻠﺔ وﻫﻮ ﻣﺎء أﺑﻴﺾ ﻛﺪر ﺛﺨﲔ ﳜﺮج إﻣﺎ ﻋﻘﺐ اﻟﺒﻮل أو ﻋﻨﺪ ﲪﻞ ﺷﻲء
ﺛﻘﻴﻞ وﻫﺬا ﻻ ﳜﺘﺺ ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻐﲔ
3) Wadi (‘ ’اﻟ َﻮِدىdengan /د/); yaitu cairan putih keruh dan kental
yang terkadang keluar seusai kencing atau ketika
mengangkat beban berat. Wadi tidak hanya keluar dari
orang-orang yang telah baligh.

اﻟﺮاﺑﻊ روث ﻣﻦ ﻏﺎﺋﻂ وﻏﲑﻩ وﻟﻮ ﻣﻦ ﲰﻚ وﺟﺮاد وﳚﻮز ﻗﻠﻲ اﻟﺴﻤﻚ ﺣﻴﺎً وﻛﺬا اﺑﺘﻼﻋﻪ
إذا ﻛﺎن ﺻﻐﲑاً وﻳﻌﻔﻰ ﻋﻤﺎ ﰲ ﺑﺎﻃﻨﻪ وﻳﺴﻦ ذﺑﺢ ﺑﻘﺮة ﻛﺒﲑة ﻳﻄﻮل ﺑﻘﺎؤﻫﺎ
4) Kotoran; maksudnya tahi manusia atau tahi hewan lain
meskipun dari ikan dan belalang. Diperbolehkan
menggoreng ikan yang masih hidup. Begitu juga,
diperbolehkan menelan ikan secara langsung jika ikan
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tersebut kecil dan kotoran di dalam perutnya dihukumi
ma’fu. Disunahkan menyembelih sapi yang sudah tua
umurnya.

اﳋﺎﻣﺲ ﻛﻠﺐ وﻟﻮ ﻣﻌﻠﻤﺎً ﻟﻠﺼﻴﺪ أو اﳊﺮاﺳﺔ أو ﳓﻮﳘﺎ
5) Anjing; meskipun anjing yang terlatih untuk berburu,
berjaga-jaga, atau tujuan lain.

)ﺣﻜﻤﺔ( ﰲ اﻟﻜﻠﺐ ﻋﺸﺮ ﺧﺼﺎل ﳏﻤﻮدة ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أن ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻨﻬﺎ أوﳍﺎ ﻻ ﻳﺰال
ﺟﺎﺋﻌﺎً وﻫﺬﻩ ﺻﻔﺎت اﻟﺼﺎﳊﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﺎم ﻣﻦ اﻟﻠﻴﻞ إﻻ ﻗﻠﻴﻼً وﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت
اﳌﺘﻬﺠﺪﻳﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻮ ﻃﺮد ﰲ اﻟﻴﻮم أﻟﻒ ﻣﺮة ﻣﺎ ﺑﺮح ﻋﻦ ﺑﺎب ﺳﻴﺪﻩ وﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت
اﻟﺼﺎدﻗﲔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ إذا ﻣﺎت ﱂ ﳜﻠﻒ ﻣﲑاﺛﺎً وﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺰاﻫﺪﻳﻦ اﳋﺎﻣﺴﺔ أن ﻳﻘﻨﻊ
ﻣﻦ اﻷرض ﺑﺄدﱏ ﻣﻮﺿﻊ وﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺮاﺿﲔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮى
ﺣﱴ ﻳﻄﺮح ﻟﻪ ﻟﻘﻤﺔ وﻫﺬﻩ ﻣﻦ أﺧﻼق اﳌﺴﺎﻛﲔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ أﻧﻪ ﻟﻮ ﻃﺮد وﺣﺜﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﱰاب
ﻓﻼ ﻳﻐﻀﺐ وﻻ ﳛﻘﺪ وﻫﺬﻩ ﻣﻦ أﺧﻼق اﻟﻌﺎﺷﻘﲔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ إذا ﻏﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻌﻪ ﻳﱰﻛﻪ
وﻳﺬﻫﺐ إﱃ ﻏﲑﻩ وﻫﺬﻩ ﻣﻦ أﻓﻌﺎل اﳊﺎﻣﺪﻳﻦ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ إذا أﺟﺪي ﻟﻪ أي أﻋﻄﻲ ﻟﻪ ﻟﻘﻤﺔ
أﻛﻠﻬﺎ وﺑﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻌﲔ اﻟﻌﺎﺷﺮة أﻧﻪ إذا ﺳﺎﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ إﱃ ﻏﲑﻫﺎ
ﱂ ﻳﺘﺰود وﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﳌﺘﻮﻛﻠﲔ اﻧﺘﻬﻰ
][HIKMAH
yang

terpuji

Anjing memiliki 10 (sepuluh) pekerti
hendaknya dimiliki oleh setiap orang mukmin, yaitu:

a. Anjing selalu dalam kondisi lapar. Ini merupakan sifatnya
hamba-hamba yang sholih.
b. Anjing hanya tidur sebentar di malam hari. Ini merupakan
kebiasaan hamba-hamba yang bertahajud.
c. Ketika anjing diusir seribu kali pun di setiap harinya, ia tidak
akan meninggalkan pintu tuannya. Ini merupakan ciri-ciri
hamba yang shiddiq (setia kepada Allah).
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d. Ketika anjing mati, ia tidak meninggalkan warisan. Ini
merupakan ciri-ciri hamba yang zuhud.
e. Anjing menerima di tempatkan di tempat terbawah. Ini
merupakan ciri-ciri hamba yang ridho.
f. Anjing selalu melihat setiap orang yang melihatnya agar ia
dilempari secuil makanan. Ini merupakan akhlaknya para
hamba yang miskin.
g. Apabila anjing diusir dan dilempari debu, ia tidak akan
marah dan dendam. Ini merupakan akhlaknya para hamba
yang ‘asyiq (yang mencintai Allah).
h. Ketika tempat tinggal anjing digusur, ia akan
meninggalkannya dan mencari tempat lain. Ini merupakan
salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan hamba yang
hamid (terpuji).
i. Ketika anjing diberi makanan, ia akan memakannya dan
tidak meminta makanan yang lain. Ini merupakan ciri-ciri
hamba yang qona’ah (menerima apa adanya).
j. Ketika anjing pergi dari satu tempat ke tempat lain, ia tidak
mempersiapkan bekal. Ini merupakan ciri-ciri hamba yang
bertawakal.

اﻟﺴﺎدس ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ إﳕﺎ ﺣﺮم ﻋﻠﻴﻜﻢ اﳌﻴﺘﺔ واﻟﺪم أي اﳌﺴﻔﻮح وﳊﻢ اﳋﻨﺰﻳﺮ أي
أﻛﻠﻪ وﺧﺺ اﻟﻠﺤﻢ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻷﻧﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﳌﻘﺼﻮد وﻏﲑﻩ ﺗﺒﻊ ﻟﻪ
6) Babi; Allah telah berfirman, “Diharamkan atas kalian
bangkai, darah,” maksudnya membunuh, “dan daging babi,”
maksudnya memakannya.56 Dalam ayat tersebut, kata daging
dikhususkan penyebutannya karena yang dicari dan
diinginkan dari seekor babi adalah dagingnya, sedangkan
yang lain mengikuti dagingnya.

اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﺮع ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻊ ﻏﲑﻩ ﺗﺒﻌﺎً ﳍﻤﺎ أو ﺗﻐﻠﻴﺒﺎً ﻟﻠﻨﺠﺎﺳﺔ إن ﱂ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﺼﻮرة أﻣﺎ إذا
وﺟﺪت ﻓﺈ ﺎ ﺗﻐﻠﺐ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ
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7) Peranakan dari masing-masing anjing dan babi dengan
hewan lain dihukumi najis karena mengikuti pada keduanya
atau karena mengunggulkan sifat kenajisannya jika tidak
ditemukan bentuk anjing/babi pada peranakan tersebut.
Adapun ketika bentuk anjing/babi ditemukan pada peranakan
tersebut maka bentuknya lah yang diunggulkan, seperti
rincian keterangan sebelumnya.

اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻨﻴﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎً ﻷﺻﻠﻪ وﻫﻮ اﻟﺒﺪن ﲞﻼف ﻣﲏ ﻏﲑ ﻫﺆﻻء اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮاء ﻛﺎن
ﻣﺄﻛﻮل اﻟﻠﺤﻢ أو ﻻ
8) Sperma dari anjing, babi, dan peranakan keduanya dihukumi
najis karena mengikuti pada asal sperma, yaitu tubuh,
berbeda dengan sperma selain dari ketiga hewan tersebut,
baik yang halal dimakan dagingnya atau tidak, maka tidak
dihukumi najis.

اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﺎء ﻗﺮح ﺗﻐﲑ ﻃﻌﻤﻪ أو رﳛﻪ أو ﻟﻮﻧﻪ ﻷﻧﻪ دم ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﻓﺈن ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﻓﻄﺎﻫﺮ
ﻛﺎﻟﻌﺮق ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺮاﻓﻌﻲ أو اﺧﺘﻠﻂ ﺑﺄﺟﻨﱯ ﻷن ﳏﻞ اﻟﻌﻔﻮ ﻋﻦ ﻣﺎء اﻟﻘﺮوح وﻛﺬا اﳌﺘﻨﻔﻂ
واﻟﺼﺪﻳﺪ وﳓﻮﻫﺎ ﻣﺎ ﱂ ﲣﺘﻠﻂ ﺑﺬﻟﻚ وﻟﻮ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻛﺪﻣﻊ ﻋﻴﻨﻪ ورﻳﻘﻪ
9) Cairan luka yang telah berubah rasanya, atau baunya, atau
warnanya, karena ia adalah darah yang telah mengalami
perubahan. Apabila cairan luka tidak mengalami perubahan
pada rasa, atau bau, atau warna, maka dihukumi suci, seperti
keringat, berbeda dengan pendapat Rofii. Begitu juga
dihukumi najis adalah cairan luka yang belum berubah tetapi
tercampur dengan cairan lain karena batasan agar dianggap
ma’fu pada cairan luka yang semisal cairan penyakit cacar,
nanah busuk, dan cairan lain adalah ketika tidak tercampur
dengan cairan lain meskipun cairan lain tersebut berasal dari
diri seseorang, seperti cairan air mata dan air ludah.

اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺻﺪﻳﺪ وﻫﻮ ﻣﺎء رﻗﻴﻖ ﳜﺎﻟﻄﻪ دم
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10) Shodid atau nanah busuk, yaitu cairan yang tercampuri
darah.

اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ اﻟﻘﻴﺢ ﻷﻧﻪ دم ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ
11) Nanah; karena nanah adalah darah yang telah mengalami
perubahan wujud.

اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ ﻣﺮة ﺑﻜﺴﺮ اﳌﻴﻢ وﻫﻲ ﻣﺎ ﰲ اﳌﺮارة أي اﳉﻠﺪة وأﻣﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻤﺘﻨﺠﺴﺔ ﺗﻄﻬﺮ
ﺑﺎﻟﻐﺴﻞ ﻓﻴﺠﻮز أﻛﻠﻬﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﻮان ﻣﺄﻛﻮل ﻛﺎﻟﻜﺮش ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻜﺎف وﻛﺴﺮ اﻟﺮاء
واﻟﻜﺒﺪ واﻟﻄﺤﺎل ﺑﻜﺴﺮ اﻟﻄﺎء
وﻣﻦ ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﰲ اﳌﺮارة اﳋﺮزة اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻣﺮارة اﻟﺒﻘﺮ وﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻷدوﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﳒﺴﺔ
 وﻣﺜﻠﻬﺎ ﰲ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺳﻢ،ًﻟﺘﺠﻤﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﺄﺷﺒﻬﺖ اﳌﺎء اﻟﻨﺠﺲ إذا اﻧﻌﻘﺪ ﻣﻠﺤﺎ
اﳊﻴﺔ واﻟﻌﻘﺮب وﺳﺎﺋﺮ اﳍﻮام وﺗﺒﻄﻞ اﻟﺼﻼة ﺑﻠﺴﻌﺔ اﳊﻴﺔ ﻷن ﲰﻬﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﳏﻞ اﻟﻠﺴﻌﺔ
ﻻ اﻟﻌﻘﺮب ﻋﻠﻰ اﻷوﺟﻪ ﻷن إﺑﺮ ﺎ ﺗﻐﻮص ﰲ ﺑﺎﻃﻦ اﻟﻠﺤﻢ وﲤﺞ اﻟﺴﻢ ﻓﻴﻪ وﻫﻮ ﻻ ﳚﺐ
ﻏﺴﻠﻪ
وأﻣﺎ اﻹﻧﻔﺤﺔ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﻮان ﱂ ﻳﺘﻨﺎول ﻏﲑ اﻟﻠﱭ ﻓﻄﺎﻫﺮة وإﻻ ﻓﻤﺘﻨﺠﺴﺔ
12) Mirroh (‘ ’اﻟْ ِﻤﱠﺮةdengan kasroh pada huruf /م/), yaitu sesuatu
yang berada di dalam kulit. Mirroh dihukumi najis. Adapun
kulit itu sendiri dihukumi mutanajis yang dapat disucikan
dengan cara dibasuh dengan air. Oleh karena ini,
diperbolehkan memakan kulit apabila kulit tersebut berasal
dari hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti; karisy
(‘ ’اﻟ َﻜ ِﺮشdengan fathah pada huruf /ك/ dan kasroh pada huruf
/ر/ yang berarti babad), hati, dan tihal (‘ ’اﻟ ِﻄ َﺤﺎلdengan kasroh
pada huruf /ط/ yang berarti limpa).
Termasuk tergolong mirroh adalah khurzah, yaitu
sesuatu yang terdapat di dalam kulit sapi yang digunakan
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untuk obat-obatan. Khurzah dihukumi najis karena ia berasal
dari pemadatan najis sehingga keadaannya menyerupai air
najis yang berubah dan memadat menjadi garam.
Sama seperi khurzah dalam hal dihukumi najis
adalah racun ular, racun kalajengking, dan racun-racun
hewan lain. Oleh karena itu, ketika musholli sedang sholat,
kemudian ia dipatuk ular, maka sholatnya menjadi batal
karena racun ular tersebut terlihat di bagian yang dipatuk.
Berbeda apabila musholli dipatuk kalajengking, maka
menurut pendapat aujah, sholat musholli tersebut tidak batal
karena kalajengking menembuskan jarumnya hingga ke
bagian dalam daging dan menebar racun ke dalamnya,
sedangkan bagian dalam daging tersebut merupakan bagian
yang tidak wajib dibasuh.
Adapun infahhah maka apabila ia berasal dari hewan
yang belum mengkonsumsi apapun kecuali susu maka
dihukumi suci, jika tidak, artinya, berasal dari hewan yang
telah mengkonsumsi selain susu maka dihukumi mutanajis.
(Lihat maksud infahhah pada keterangan sebelumnya
tentang Najis Mukhofafah).

اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻣﺴﻜﺮ ﻣﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﲬﺮ وﻏﲑﻩ وﺧﺮج ﺑﺎﳌﺎﺋﻊ اﳊﺸﻴﺸﺔ واﻟﺒﻨﺞ ﺑﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎء وﻫﻮ
 وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻓﻴﻮن،ﻧﺒﺖ ﻟﻪ ﺣﺐ ﳜﺒﻂ اﻟﻌﻘﻞ وﻳﻮرث اﳋﺒﺎل ﻓﺈ ﻤﺎ ﻣﻊ ﲢﺮﳝﻬﻤﺎ ﻃﺎﻫﺮان
واﻟﺰﻋﻔﺮان واﻟﻌﻨﱪ وﺟﻮزة اﻟﻄﻴﺐ وﻫﻲ ﻛﺒﲑة ﺗﺆﻛﻞ واﻟﺬي ﻳﺒﺎع ﻋﻨﺪ ﳓﻮ اﻟﻌﻄﺎر إﳕﺎ ﻫﻮ
 وﳚﻮز ﺗﻌﺎﻃﻲ اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﺮﻓﺎً وﺿﺒﻄﻪ،ﻧُﻮاﻫﺎ ﻻ ﻫﻲ ﻓﻜﺜﲑ ذﻟﻚ ﺣﺮام ﻟﻀﺮرﻩ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ
 واﺳﺘﻔﱴ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻳﻮﺳﻒ اﳉﺎوي، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻛﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﻌﻮام،ﺑﻌﻀﻬﻢ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ
ﻟﻠﻤﻔﱵ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﰲ ﺑﻴﻊ اﻷﻓﻴﻮن وﺷﺮاﺋﻪ وأﻛﻠﻪ وﺷﺮب دﺧﺎﻧﻪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺣﻼل أم ﺣﺮام؟
وﻫﻞ ﳚﻮز أﻛﻠﻪ وﺷﺮب دﺧﺎﻧﻪ ﻟﻀﺮورة ﻛﻮﺟﻊ اﻟﺒﻄﻦ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ أو ﻻ؟ وﻫﻞ ﻫﻮ
ﳒﺲ أو ﻃﺎﻫﺮ؟ ﻓﺒﲔ اﳌﻔﱵ ﺣﻜﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﳛﺮم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻓﻴﻮن إذا ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ
ﻣﻨﻪ ﻗﺪراً ﳜﺪر اﻟﻌﻘﻞ إﻻ إذا ﻛﺎن اﺿﻄﺮ إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﺄن ﱂ ﳚﺪ ﻏﲑﻩ ﺣﻼﻻً وﺑﻴﻌﻪ ﳌﻦ
ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﳏﺮم ﺣﺮام وﺷﺮاؤﻩ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﳏﺮم ﺣﺮام وﻫﻮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻓﺒﲔ
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اﳌﻔﱵ ﺣﻜﻢ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﳛﺮم اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﻓﻴﻮن إذا ﻛﺎن اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻪ ﻗﺪراً ﳜﺪر اﻟﻌﻘﻞ
إﻻ إذا ﻛﺎن اﺿﻄﺮ إﱃ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﺄن ﱂ ﳚﺪ ﻏﲑﻩ ﺣﻼﻻً وﺑﻴﻌﻪ ﳌﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
ﳏﺮم ﺣﺮام وﺷﺮاؤﻩ ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﳏﺮم ﺣﺮام وﻫﻮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻃﺎﻫﺮ
13) Cairan yang memabukkan, baik itu khomr atau yang lainnya.
Mengecualikan dengan kata cairan adalah benda padat yang
juga bisa memabukkan, seperti daun ganja dan daun bius
(‘ ’اﻟﺒﻨﺞdengan fathah pada huruf /ب/) yaitu sejenis tumbuhan
berbiji yang dapat menyebabkan hilang akal dan gila, karena
keduanya meskipun diharamkan dihukumi suci. Selain itu,
dihukumi suci tetapi diharamkan adalah candu, zakfaron,
anbar, buah pala yang berbentuk besar dan dapat dimakan.
Adapun buah pala yang dijual oleh penjual minyak wangi
maka ia bukanlah buah pala itu sendiri, tetapi isinya. Maka,
mengkonsumsi banyak dari benda-benda suci ini dihukumi
haram karena berbahaya bagi akal dan boleh
mengkonsumsinya sedikit menurut ‘urf. Sebagian ulama
membatasi sedikit dengan ukuran yang tidak sampai
mempengaruhi hilang akal. Hendaknya menyembunyikan
benda-benda suci tersebut dari orang-orang awam.
Syaikhuna Yusuf al-Jawi meminta fatwa kepada Muhammad
Sholih tentang hukum menjual candu, membelinya,
memakannya, dan menghisap asapnya, apakah halal atau
haram? Dan apakah boleh atau tidak memakan candu dan
menghisap asapnya karena dhorurot semisal sakit dalam dan
lainnya? Dan apakah candu itu najis atau suci? Lalu,
Muhammad Sholih menjelaskan fatwanya dengan berkata,
“Diharamkan mengkonsumsi candu ketika kapasitas ukuran
yang dikonsumsi dapat menghilangkan akal kecuali jika
memang terpaksa atau dhorurot yang mengharuskan
mengkonsumsinya sekiranya tidak ditemukan obat halal
selainnya. Adapun menjual candu kepada pembeli yang akan
menggunakannya untuk keharaman maka hukum
menjualnya adalah haram. Begitu juga, membelinya untuk
tujuan penggunaan yang diharamkan maka dihukumi haram.
Sebenarnya, secara dzatiah, candu itu adalah benda suci.”
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ًاﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﺎ ﳜﺮج ﻣﻦ ﻣﻌﺪة ﻳﻘﻴﻨﺎً ﻛﻘﻲء وﻟﻮ ﺑﻼ ﺗﻐﲑ ﻧﻌﻢ إن ﻛﺎن اﳋﺎرج ﺣﺒﺎً ﻣﺘﺼﻠﺒﺎ
ﲝﻴﺚ ﻟﻮ زرع ﻟﻨﺒﺖ ﻓﻤﺘﻨﺠﺲ ﻓﺈن ﻛﺎن ﲝﻴﺚ ﻟﻮ زرع ﱂ ﻳﻨﺒﺖ ﻓﻨﺠﺲ اﻟﻌﲔ وأﻣﺎ اﻟﺒﻴﺾ
إذا اﺑﺘﻠﻌﻪ ﺣﻴﻮان وﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﻓﺈن ﻛﺎن ﲝﻴﺚ ﻟﻮ ﺣﻀﻦ ﻟﻔﺮخ ﻓﻄﺎﻫﺮ وإﻻ ﻓﻨﺠﺲ أﻣﺎ
اﳋﺎرج ﻣﻦ اﻟﺼﺪر أو اﳊﻠﻖ وﻫﻲ اﻟﻨﺨﺎﻣﺔ وﻳﻘﺎل اﻟﻨﺨﺎﻋﺔ واﻟﻨﺎزل ﻣﻦ اﻟﺪﻣﺎغ وﻫﻮ اﻟﺒﻠﻐﻢ
ﻓﻄﺎﻫﺮان ﻛﺎﳌﺨﺎط واﻟﺒﺼﺎق ﺑﺎﻟﺼﺎد واﻟﺰاي واﻟﺴﲔ ﻛﻐﺮاب وﻫﻮ ﻣﺎء اﻟﻔﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ
ﻣﻨﻪ وأﻣﺎ ﻣﺎ دام ﻓﻴﻪ ﻓﻬﻮ رﻳﻖ وﻣﺜﻠﻪ ﰲ اﻟﻄﻬﺎرة اﻟﻌﻨﱪ واﻟﺰﺑﺎد واﻟﻌﺮق وﻛﺬا اﳌﺴﻚ إن
اﻧﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻈﺒﻴﺔ ﺣﺎل اﳊﻴﺎة وﻟﻮ ﻇﻨﺎً أو ﺑﻌﺪ اﻟﺬﻛﺎة
14) Sesuatu yang diyakini keluar dari lambung, seperti muntahan
meskipun belum berubah.
Apabila yang keluar dari lambung berupa bijian
keras sekiranya jika ditanam dapat tumbuh maka dihukumi
mutanajis (yang terkena najis dan bisa suci dengan dibasuh
air), tetapi apabila bijian tersebut tidak bisa tumbuh jika
ditanam maka dihukumi najis secara dzatiah.
Telur yang telah ditelan oleh hewan tertentu,
kemudian telur itu keluar darinya, maka apabila sekiranya
telur tersebut diengkrami dan dapat menetas maka telur
tersebut dihukumi suci, tetapi apabila tidak dapat menetas
maka dihukumi najis secara dzatiah.
Sesuatu yang keluar dari dada atau tenggorokan,
yaitu lendir dahak atau yang disebut dengan nukho’ah, dan
sesuatu yang keluar dari otak, yaitu lendir atau yang disebut
dengan balghom, masing-masing dari keduanya dihukumi
suci, seperti ingus dan ludah (bushoq/ﺼﺎق
َ ُ)اﻟﺒ.
Lafadz ‘ ’اﻟْﺒُﺼَﺎقdengan huruf /ص/, atau ‘ ’اﻟْﺒُـَﺰاقdengan
huruf /ز/, atau ‘ ’اﻟْﺒُ َﺴﺎقdengan huruf /س/ dengan harokat seperti
lafadz ‘ ’اﻟﻐَُﺮابberarti cairan yang telah keluar dari mulut.
Adapun cairan yang masih ada di dalam mulut maka disebut
dengan riq atau ‘’اﻟ ِﺮﻳْﻖ.
Begitu juga dihukumi suci adalah minyak anbar,
parfum zabad, dan keringat. Begitu juga dihukumi suci
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adalah misik jika memang misik tersebut berasal dari kijang
betina yang masih hidup meskipun hanya menurut dzon
(sangkaan) atau berasal dari kijang betina yang telah
disembelih.

ًوﺳﺌﻞ اﳌﻔﱵ ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ ﰲ ﻣﺎء ﳜﺮج ﻣﻦ ﻓﻢ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻫﻞ ﻫﻮ ﳒﺲ أو ﻻ؟ وإذا ﻛﺎن ﳒﺴﺎ
ﻓﻜﻴﻒ اﻻﺣﱰاز ﻋﻨﻪ ﳌﻦ اﺑﺘﻠﻲ ﺑﻪ؟ ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺣﻴﺚ ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺪة ﻓﻬﻮ
ﻃﺎﻫﺮ وإن ﲢﻘﻖ أﻧﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﳒﺲ وﻣﻦ اﺑﺘﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻔﻲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺣﻘﻪ
Mufti Muhammad Sholih pernah ditanya tentang
cairan yang keluar dari mulut orang tidur, apakah cairan
tersebut najis atau tidak? Dan ketika cairan tersebut
dihukumi najis, lantas bagaimana cara menghindarinya bagi
orang yang terus menerus mengeluarkannya? Ia menjawab
dengan perkataannya, “Sekiranya cairan tersebut tidak
terbukti keluar dari lambung maka ia dihukumi suci.
Sebaliknya, apabila cairan tersebut terbukti keluar dari
lambung maka dihukumi najis. Orang yang terus menerus
mengeluarkan cairan tersebut maka baginya cairan tersebut
dihukumi ma’fu.”

اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻟﱭ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺆﻛﻞ ﻏﲑ اﻵدﻣﻲ ﻛﻠﱭ اﻷﺗﺎن وﻫﻲ ﺑﻔﺘﺢ اﳍﻤﺰة اﺳﻢ ﻷﻧﺜﻰ
اﳊﻤﲑ ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ ﰲ اﻟﺒﺎﻃﻦ ﻛﺎﻟﺪم أﻣﺎ ﻟﱭ ﻣﺎ ﻳﺆﻛﻞ وﻟﱭ اﻵدﻣﻲ ﻓﻄﺎﻫﺮان
15) Susu dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya selain
manusia, seperti susu hewan keledai betina atau atan (‘’اﻷَﺗَﺎن
dengan fathah pada huruf /ء/) yang mana susunya tersebut
telah mengalami perubahan di dalam tubuh sebagaimana
darah. Adapun susu hewan yang halal dimakan dagingnya
dan susu manusia dihukumi suci.

اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻣﻴﺘﺔ ﻏﲑ آدﻣﻲ وﲰﻚ وﺟﺮاد واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﺴﻤﻚ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻌﻴﺶ ﰲ اﻟﱪ ﻣﻦ
ﺣﻴﻮان اﻟﺒﺤﺮ وإن ﱂ ﻳﺴﻢ ﲰﻜﺎً ﻗﺎل اﻟﻌﻤﺮﻳﻄﻲ ﰲ ﻧﻈﻢ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﲝﺮ اﻟﺮﺟﺰ
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وﻛﻞ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﺣﻲ ﳛﻞ ** وإن ﻃﻔﺎ أو ﻣﺎت أو ﻓﻴﻪ ﻗﺘﻞ
ﻓﺈن ﻳﻌﺶ ﰲ اﻟﱪ أﻳﻀﺎً ﻓﺎﻣﻨﻊ ** ﻛﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ﻣﻄﻠﻘﺎً واﻟﻀﻔﺪع
ﻗﻮﻟﻪ وإن ﻃﻔﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎء أي ﻣﺎت ﰲ اﳌﺎء ﰒ ﻋﻼ ﻓﻮق وﺟﻬﻪ وﱂ ﻳﺮﺳﺐ
16) Bangkai selain bangkai manusia, samak (ikan), dan belalang.
Yang dimaksud dengan samak ‘ ’اﻟ َﺴﻤَﻚadalah setiap hewan
yang tidak dapat hidup di daratan, yakni hewan laut
meskipun tidak disebut dengan nama samak.
Imriti berkata dalam nadzom Tahrir dengan pola
bahar rojaz;
Setiap hewan di laut dihukumi halal ** meskipun hewan
tersebut tofa (‘ ’اﻟﻄﻔﺎatau telah mengapung), atau mati, atau
ditewaskan di dalam laut.
Apabila hewan air yang juga bisa hidup di daratan maka
dihukumi tidak halal, ** seperti buaya secara mutlak dan
katak.
Perkataan Imriti tofa/‘ ’اﻟﻄََﻔﺎdengan huruf /ف/ berarti mati di
dalam air, kemudian mengapung atau tidak tenggelam.

اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ دم إﻻ ﻛﺒﺪاً وﻃﺤﺎﻻً ﻓﻄﺎﻫﺮان ﻣﺎ ﱂ ﻳﺪﻗﺎ وﻳﺼﲑا دﻣﺎً وإﻻ ﻓﻨﺠﺴﺎن وإﻻ
ﻣﻨﻴﺎً وﻟﺒﻨﺎً ﺧﺮﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻮن اﻟﺪم وﺑﻴﻀﺔ ﱂ ﺗﻔﺴﺪ ﺑﺄن ﱂ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﺨﻠﻖ ﻓﻄﺎﻫﺮة أﻳﻀﺎً أﻣﺎ
57
إذا ﺻﺎر اﻟﺒﻴﺾ ﻣﺬراً وﻫﻮ اﻟﺬي اﺧﺘﻠﻂ ﺑﻴﺎﺿﻪ ﺑﺼﻔﺎرﻩ ﻓﻄﺎﻫﺮ ﺑﻼ ﺧﻼف
17) Darah dihukumi najis, kecuali hati dan limpa maka masingmasing dari keduanya dihukumi suci selama tidak ditumbuk
lembut dan menjadi darah, jika keduanya ditumbuk dan
menjadi darah maka dihukumi najis, dan kecuali sperma dan

 وﻗﻮﻟﻪ ﻓﻄﺎﻫﺮ ﻟﻌﻞ اﻟﺼﻮاب ﻓﻨﺠﺲ وأﻣﺎ ﻣﺎ ﻧﺺ ﰱ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﲔ ﻓﻬﻮ وﻗﻮﻟﻪ ﱂ ﺗﻔﺴﺪ أي ﱂ ﺗﺼﺮ57
ﻣﺬرة ﲝﻴﺚ ﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻠﺘﻔﺮخ ﻓﺈن ﻓﺴﺪت ﻓﻬﻮ ﳒﺲ وﻋﺒﺎرة اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ وﻟﻮ اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ اﻟﺒﻴﻀﺔ دﻣﺎ وﺻﻠﺢ
ﻟﻠﺘﺨﻠﻖ ﻓﻄﺎﻫﺮة وإﻻ ﻓﻼ
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susu yang keluar dengan warna darah. Telur yang belum
rusak sekiranya tidak bisa lagi menetas maka dihukumi suci,
tetapi apabila telur telah berubah menjadi madzar atau
busuk, yakni putih-putihnya telah tercampur dengan kuningkuningnya, maka secara pasti dihukumi najis.

ﻗﺎل ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ دم ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﳌﻴﻢ وﺑﺘﺸﺪﻳﺪﻫﺎ وﻟﻮ ﰲ ﲰﻚ ﻗﺎل ﰲ اﻟﻌﺒﺎب ﻛﻞ
ﲰﻚ ﻣﻠﺢ وﱂ ﳜﺮج ﻣﺎ ﰲ ﺟﻮﻓﻪ ﻓﻬﻮ ﳒﺲ اﻧﺘﻬﻰ
َ ’ (darah) bisa dibacaدم‘ Usman Suwaifi berkata, “Lafadz
/ atau dengan ditasydidمdengan tidak ditasydid pada huruf /
padanya. Darah dihukumi najis meskipun darah tersebut
berasal dari samak (hewan air). Disebutkan dalam kitab alUbab bahwa setiap samak yang diasinkan dan isi perutnya
”belum dikeluarkan dihukumi najis.

ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي ﻗﻮﻟﻪ دم أي وإن ﺳﺎل ﻣﻦ ﻛﺒﺪ وﻃﺤﺎل وﻣﻨﻪ اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻢ واﻟﻌﻈﺎم
ﻟﻜﻦ إذا ﻃﺒﺦ اﻟﻠﺤﻢ ﲟﺎء وﺻﺎر اﳌﺎء ﻣﺘﻐﲑ اﻟﻠﻮن ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺪم اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻀﺮ
وﻻ ﻓﺮق ﰲ ذﻟﻚ ﺑﲔ أن ﻳﻜﻮن اﳌﺎء وارداً أو ﻣﻮروداً ﻫﺬا إذا ﱂ ﻳﻐﺴﻞ ﻗﺒﻞ وﺿﻌﻪ ﰲ
اﻟﻘﺪر ﻛﻠﺤﻢ اﻟﻀﺄن ﻓﺈن ﻏﺴﻞ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻛﻠﺤﻢ اﳉﺎﻣﻮس وﺻﺎر اﳌﺎء ﻣﺘﻐﲑاً ﲟﺎ ذﻛﺮ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﻜﻮن ﻣﻀﺮاً ﻷن ﺷﺮط إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وﻟﻮ ﻣﻌﻔﻮاً ﻋﻨﻬﺎ زوال اﻷوﺻﺎف ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻏﺴﻠﻪ
ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺿﻊ ﺣﱴ ﺗﺼﻔﻮ اﻟﻐﺴﺎﻟﺔ أﻓﺎدﻩ ﺧﻀﺮ وﻗﺮر ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻋﻄﻴﺔ أﻧﻪ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻦ اﻟﺪم اﻟﺬي
ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻢ إذا ﱂ ﳜﺘﻠﻂ ﲟﺎء وإﻻ ﻓﻼ ﻳﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﰲ ﳎﺎز ﻏﲑ اﻟﻀﺄن أﻣﺎ اﻟﻀﺄن
ﻓﻼ ﳜﺘﻠﻂ ﳊﻤﻪ ﲟﺎء وﻫﺬا اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻏﲑ ﻣﺎء اﻟﻄﺒﺦ أﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺄن ﺧﺮج ﻣﻦ اﻟﻠﺤﻢ ﻣﺎء
وﻏﲑ اﳌﺎء ﻓﻼ ﻳﻀﺮ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﳌﺎء وارداً أو ﻣﻮروداً ،ﻓﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ اﻟﺪم اﻟﺬي ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻢ
إﳕﺎ ﻫﻮ ﻗﺒﻞ وﺿﻌﻪ ﰲ اﻟﻘﺪر ،واﻟﺬي ﲰﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﳊﻔﲏ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺧﻀﺮ اﻩ
َ ’ (darah), maksudnya,دم‘ Syarqowi berkata, “Perkataannya
darah dihukumi najis meskipun mengalir dari hati atau
limpa. Termasuk najis adalah darah yang masih tersisa pada
329

daging dan tulang, tetapi ketika daging tersebut dimasak
dengan air dan air tersebut menjadi berubah warnanya sebab
darah yang tersisa pada daging maka air itu dihukumi suci,
tidak najis, baik air itu sebagai warid (yang mendatangi
daging) atau maurud (yang didatangi daging). Kesucian air
ini jika memang daging itu belum dibasuh sebelum
dimasukkan ke dalam panci, seperti daging kambing. Akan
tetapi, apabila daging tersebut telah dibasuh terlebih dahulu
dengan air sebelum dimasukkan ke dalam panci, seperti
daging kerbau, kemudian air panci itu berubah sebab darah
dagingnya, maka air panci itu dihukumi najis, karena syarat
menghilangkan najis meskipun najis ma’fu adalah
menghilangkan sifat-sifatnya. Oleh karena itu, wajib terlebih
dahulu membasuh daging dengan air sebelum dimasukkan
ke dalam panci sampai air basuhan itu menjadi bening atau
tidak merah lagi. Demikian ini semua difaedahkan oleh
Khodir.
Syaikhuna Atiah menetapkan bahwa dihukumi ma’fu darah
yang masih tersisa pada daging selama darah tersebut tidak
tercampur dengan air, tetapi jika telah tercampur maka tidak
dima’fu, seperti yang terjadi di tempat-tempat pemotongan
hewan selain kambing. Adapun kambing maka dagingnya
tidak bisa tercampur dengan air. Rincian tercampur tidaknya
darah dengan air ini berlaku pada selain air untuk memasak
daging. Sedangkan air untuk memasaknya, seperti daging
mengeluarkan
air
atau
selainnya,
maka
tidak
membahayakan, baik air tersebut warid atau maurud.
Jadi, rincian yang dinyatakan oleh Syeh Atiah adalah rincian
tentang darah yang masih tersisa pada daging dan daging
tersebut belum dimasukkan ke dalam panci yang berisi air.
Adapun keterangan yang aku dengar dari Syaikhuna Hafani
adalah keterangan yang dikatakan oleh Khodir.”

)ﺗﺘﻤﺔ( ﻟﻮ اﺧﺘﻠﻂ ﻣﺎء اﳊﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪم ﱂ ﻳﻌﻒ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﺎء اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ اﻟﺸﻌﺮ أﻣﺎ
اﳌﺎء اﻷول اﻟﺬي ﻳﺒﻞ ﺑﻪ اﻟﺸﻌﺮ ﻟﻴﺤﻠﻖ ﻓﻴﻌﻔﻰ ﻋﻨﻪ ﳌﺸﻘﺔ ﺣﻠﻖ اﻟﺸﻌﺮ ﺑﺪون ﺑﻠﻪ
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[Tatimmah]
Apabila air cukur rambut bercampur dengan darah maka air
tersebut dihukumi tidak ma’fu, maksudnya, air yang digunakan untuk
membersihkan setelah rambut dicukur. Adapun air pertama (yang
bercampur dengan darah) yang digunakan untuk membasahi rambut
agar mudah dicukur maka hukumnya dima’fu karena sulitnya
mencukur rambut tanpa dibasahi terlebih dahulu.

ًاﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺟﺮة ﺑﻜﺴﺮ اﳉﻴﻢ وﻫﻲ ﻣﺎ ﳜﺮﺟﻪ اﻟﺒﻌﲑ أو ﻏﲑﻩ ﻟﻼﺟﱰار أي اﻷﻛﻞ ﺛﺎﻧﻴﺎ
وأﻣﺎ ﻣﺎ ﳜﺮﺟﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻤﻪ ﻋﻨﺪ اﳍﻴﺠﺎن اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻘﻠﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﻨﺠﺲ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻠﺴﺎن
18) Jirroh (‘اﳉﺮة
ِ ’ dengan kasroh pada huruf /ج/), yaitu sesuatu
yang dikeluarkan oleh unta atau hewan lainnya agar sesuatu
tersebut dapat dimakan kembali. Adapun sesuatu yang
dikeluarkan oleh hewan dari mulut ketika hewan tersebut
merasa gemetaran yang mana sesuatu tersebut biasa disebut
dengan qillah maka tidak dihukumi najis sebab keluarnya
berasal dari mulut, bukan lambung.

اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﺎء اﳌﺘﻨﻔﻂ أي اﻟﺒﻘﺎﺑﻴﻖ اﻟﺬي ﻟﻪ رﻳﺢ وإﻻ ﻓﻄﺎﻫﺮ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﻠﺮاﻓﻌﻲ
19) Cairan bisul (Jawa; mlenting-mlenting) yang berbau busuk
dihukumi najis. Apabila cairan tersebut tidak berbau busuk
maka cairan tersebut dihukumi suci, berbeda dengan
pendapat Rofii yang mengatakan tetap dihukumi najis, baik
berbau busuk atau tidak.

اﻟﻌﺸﺮون دﺧﺎن اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وﻫﻮ اﳌﻨﻔﺼﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﺎر وﻛﺬا ﲞﺎرﻫﺎ وﻫﻮ اﻟﻠﻬﺐ اﻟﺼﺎﰲ
ﻣﻦ اﻟﺪﺧﺎن وﻻ ﻓﺮق ﰲ ذﻟﻚ ﺑﲔ أن ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﳒﺲ اﻟﻌﲔ ﻛﺎﳉﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺜﻠﻴﺚ اﻟﺒﻌﺮة أو
ﻛﺎﳊﻄﺐ اﳌﺘﻨﺠﺲ ﺑﺎﻟﺒﻮل ﻣﺜﻼ
20) Asap najis; yaitu asap yang keluar dan yang terpisah dari
najis yang dibakar api. Begitu juga dihukumi najis adalah
kobarannya, yaitu kobaran api yang bening tanpa disertai
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adanya asap. Mengenai kenajisan asap dan kobarannya
tersebut, yakni baik mereka terpisah dari dzat najis itu
sendiri, seperti tahi kering, atau terpisah dari benda yang
terkena najis, seperti kayu yang terkena najis air kencing.
Basah-basah pada Vagina

ﰒ اﻋﻠﻢ أن رﻃﻮﺑﺔ اﻟﻔﺮج ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم ﻃﺎﻫﺮة ﻗﻄﻌﺎً وﻫﻲ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﳑﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﳌﺮأة
ﻋﻨﺪ ﻗﻌﻮدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻬﺎ وﻃﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ وﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻴﻬﺎ ذﻛﺮ ا ﺎﻣﻊ وﳒﺴﺔ
وﻫﻲ ﻣﺎ وراء ذﻟﻚ ﻟﻜﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻗﺴﺎم ﰲ ﻓﺮج اﻵدﻣﻴﺔ ﻻ ﰲ ﻓﺮج اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻷن اﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻟﻴﺲ
ﳍﺎ إﻻ ﻣﻨﻔﺬ واﺣﺪ ﻟﻠﺒﻮل واﳉﻤﺎع ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ
Ketahuilah sesungguhnya basah-basah farji (vagina) dibagi
menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. Basah-basah yang secara pasti dihukumi suci, yaitu basahbasah yang berada di bagian vagina yang terlihat saat
perempuan jongkok.
2. Basah-basah yang menurut pendapat asoh dihukumi suci,
yaitu basah-basah vagina perempuan yang dapat dikenai
dzakar laki-laki yang menjimaknya.
3. Basah-basah najis, yaitu basah-basah yang berada di bagian
vagina setelah/belakang bagian vagina pada nomer 2 (dua).
Pembagian basah-basah di atas hanya terkait pada farji
manusia, bukan farji binatang karena binatang hanya memiliki satu
lubang yang berfungsi untuk kencing/buang kotoran dan jimak,
seperti yang dikatakan oleh Suwaifi.

)ﻓﺮع( اﳌﺸﻴﻤﺔ اﳋﺎرﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﻮﻟﺪ ﻃﺎﻫﺮة ﻗﺎل اﻟﺸﱪاﻣﻠﺴﻲ واﻟﻈﺎﻫﺮ أ ﺎ ﻻ ﳚﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء
[CABANG]
Masyimah atau ari-ari yang keluar secara bersamaan dengan
anak dihukumi suci.
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Syabromalisi berkata, “Menurut dzohirnya, tidak ada
kewajiban apapun terkait ari-ari,” maksudnya, tidak ada kewajiban
membasuh benda yang terkena ari-ari karena ari-ari dihukumi suci.
Hukum Kotoran Rasulullah

ً)ﻓﺎﺋﺪة( اﻟﻔﻀﻼت ﻣﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻃﺎﻫﺮة وﻛﺬا ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺗﺸﺮﻳﻔﺎ
ﳌﻘﺎﻣﻬﻢ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﳚﻮز اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء ﺎ إذا وﺟﺪت ﻓﻴﻬﺎ ﺷﺮوط اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺘﻤﺪ
ﲞﻼف اﻟﺒﻮل وﻻ ﳚﻮز أﻛﻠﻬﺎ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺘﱪك وﳚﻮز وﻃﺆﻫﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ وﻻ ﻓﺮق ﺑﲔ أن
ﻳﻜﻮن زﻣﻦ اﻟﻨﺒﻮة أو ﺑﻌﺪﻩ وﻗﺪ وﻗﻊ ﻟﻮاﻋﻆ ذﻛﺮ ﺻﻔﺎت اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﻓﻤﻦ
ﲨﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﳌﻦ ﻳﻌﻈﻬﻢ إن ﺑﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻜﻢ اﻧﺘﻬﻰ ﻗﺎل
اﳌﺪاﺑﻐﻲ وﻫﻮ ﺻﺤﻴﺢ وﺻﻮاب وﻳﻮﺟﻪ ﺑﺄﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ أن ﻫﺬا اﻟﻮاﻋﻆ ﳛﺘﻤﻞ أﻧﻪ ﻣﻦ أرﺑﺎب
اﻟﻜﺸﻒ وﻗﺪ أﻃﻠﻌﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ رﻳﺎء ﰲ ﺻﻼ ﻢ أو ﻳﻘﺎل إن ﺑﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
وﺳﻠّﻢ ﻳﺴﺘﺸﻔﻰ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻧﺎﻓﻊ وﺻﻼ ﻢ ﻏﲑ ﳏﻘﻘﺔ اﻟﻘﺒﻮل
[FAEDAH]
Kotoran-kotoran yang berasal dari tubuh Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama dan tubuh para nabi yang lain
dihukumi suci karena demi memuliakan derajat mereka. Bersamaan
dengan dihukuminya suci tersebut, diperbolehkan beristinja dengan
kotoran-kotoran mereka jika syarat-syarat kriteria batu dan benda
lainnya terpenuhi sebagaimana menurut pendapat muktamad, artinya,
jika kotoran mereka itu telah keras, kasar, dan dapat menghilangkan
najis. Berbeda dengan air kencing mereka, maka tidak diperbolehkan
beristinjak dengannya karena air kencing bersifat cair. Meskipun
kotoran-kotoran mereka dihukumi suci, tetap tidak diperbolehkan
memakannya kecuali karena bertujuan tabarruk (mengharap
kebaikan). Diperbolehkan menginjak kotoran-kotoran mereka
dengan kaki, baik menginjaknya tersebut terjadi pada zaman mereka
diangkat sebagai nabi atau zaman setelahnya.
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Bahkan, ada seorang wa’idz (ahli nasehat) sedang
menyebutkan sifat-sifat Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama.
Termasuk sebagian dari nasehat yang ia katakan adalah,
“Sesungguhnya air kencing Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama adalah lebih baik daripada sholat kalian.”
Mudabighi berkata, “Perkataan si wa’idz tersebut dapat
dibenarkan atas dasar 2 (dua) faktor. Diantaranya; pertama,
kemungkinan si wa’idz tersebut termasuk ahli mukasyafah yang
Allah memperlihatkan kepadanya sifat riyak dalam sholat-sholat
yang dilakukan oleh hadirin yang ia nasehati. Kedua, sesungguhnya
air kencing Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama dapat
digunakan untuk obat dan air kencing beliau terbukti bermanfaat,
sedangkan sholat yang para hadirin lakukan belum terbukti
diterima.” (Oleh karena sholat yang para hadirin lakukan disertai
dengan riyak dan sholat mereka belum terbukti diterima sedangkan
air kencing Rasulullah telah terbukti bermanfaat dan ampuh maka
benar jika dikatakan bahwa air kencing beliau adalah lebih baik
daripada sholat mereka).
B. Cara Menghilangkan Najis

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻗﺎل ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺴﻮﻳﻔﻲ واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﻮﺻﻒ اﳌﻼﻗﻲ
ﻟﻠﻤﺤﻞ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ أو ﺣﻜﻤﻴﺔ
Fasal ini menjelaskan tentang cara menghilangkan najis.
Usman Suwaifi berkata, “Yang dimaksud dengan najis
adalah sifat yang menempel pada tempat tertentu (yang dikenainya),
baik najis tersebut adalah ainiah atau hukmiah.”
1. Cara Menghilangkan Najis Mugholadzoh

)اﳌﻐﻠﻈﺔ( أي ﻣﺎ ﺗﻨﺠﺲ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻫﺮات ﺑﻠﻌﺎ ﺎ أو ﺑﻮﳍﺎ أو ﻋﺮﻗﻬﺎ أو ﲟﻼﻗﺎة أﺟﺰاء ﺑﺪ ﺎ
ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻂ رﻃﻮﺑﺔ ﻣﻦ أﺣﺪ اﳉﺎﻧﺒﲔ )ﺗﻄﻬﺮ ﺑﺴﺒﻊ ﻏﺴﻼت( ﺗﻌﺒﺪاً وإﻻ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
زوال اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻣﺮة واﺣﺪة ﺣﻴﺚ زاﻟﺖ اﻷوﺻﺎف )ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ( وﻫﺬا ﻣﻮاﻓﻖ ﳌﺎ ﻗﺎﻟﻪ
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اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻘﻮﱘ واﻟﺴﻴﺪ اﳌﺮﻏﲏ ﰲ ﻣﻔﺘﺎح ﻓﻼح اﳌﺒﺘﺪي ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻻ وإﳕﺎ ﻳﻌﺘﱪ
اﻟﺴﺒﻊ ﺑﻌﺪ زوال اﻟﻌﲔ ﻓﻤﺰﻳﻠﻬﺎ وإن ﺗﻌﺪد واﺣﺪة وﻳﻜﺘﻔﻰ ﺑﺎﻟﺴﺒﻊ وإن ﺗﻌﺪد اﻟﻮﻟﻮغ أو
ﻛﺎن ﻣﻌﻪ ﳒﺎﺳﺔ أﺧﺮى اﻧﺘﻬﻰ واﻟﺬي اﻋﺘﻤﺪﻩ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﻮ ﻣﺎ ﺻﺤﺤﻪ اﻟﻨﻮوي وﻗﺎﻟﻮا وﻟﻮ ﱂ
ﻳﺰل ﻋﲔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ إﻻ ﺑﺴﺖ ﻏﺴﻼت ﻣﺜﻼً ﺣﺴﺒﺖ واﺣﺪة وﺻﺤﺢ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﰲ اﻟﺸﺮح
اﻟﺼﻐﲑ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻴﺰ ﻟﻠﻐﺰاﱄ أ ﺎ ﺣﺴﺒﺖ ﺳﺖ ﻏﺴﻼت وﻗﻮاﻩ اﻹﺳﻨﻮي ﰲ
ًﻣﻬﻤﺎت اﶈﺘﺎج ﻗﺎل اﻟﺒﺎﺟﻮري وأﻣﺎ اﻟﻮﺻﻒ ﻓﻠﻮ ﱂ ﻳﺰل إﻻ ﺑﺴﺖ ﺣﺴﺒﺖ ﺳﺘﺎ
Benda suci yang terkena najis mugholadzoh (anjing, babi,
dan peranakannya), mungkin sebab terkena jilatannya, air
kencingnya, keringatnya, atau tersentuh bagian tubuhnya disertai
adanya basah-basah antara bagian tubuhnya dan benda yang
tersentuhnya, dapat disucikan dengan 7 (tujuh) kali basuhan secara
ta’abbudi setelah menghilangkan dzat najisnya. Andaikan bukan
karena alasan ta’abbudi niscaya satu kali basuhan saja yang
menghilangkan sifat-sifat najis mugholadzoh sudah mencukupi.
Tujuh kali basuhan setelah hilangnya dzat najis ini sesuai
dengan pendapat yang dikatakan oleh Syeh Ibnu Hajar dalam kitab
Minhaj Qowim dan Sayyid Murghini dalam kitab Miftah Fallah
Mubtadi sekiranya mereka berdua berkata, “Tujuh kali dihitung
setelah hilangnya dzat najis. Jadi, basuhan yang menghilangkan dzat
najis meskipun berulang kali dihitung sebagai satu kali basuhan.
Dalam menghilangkan najis mugholadzoh cukup dengan tujuh kali
basuhan meskipun misalnya jilatan mugholadzoh tersebut terjadi
berulang kali atau meskipun najis mugholadzoh tersebut disertai
dengan najis lain (baik mukhoffah atau mutawasitoh).”
Pendapat yang dipedomani oleh ulama adalah pendapat yang
dishohihkan oleh Nawawi. Mereka berkata, “Andaikan dzat najis
tidak dapat hilang kecuali dengan misalnya enam kali basuhan maka
enam kali basuhan tersebut dihitung sebagai satu kali basuhan.”
Sedangkan Rofii menshohihkan dalam Syarah Shoghir yang
berjudul Aziz ‘Ala Wajiz Lil Ghozali bahwa enam kali basuhan
tersebut dalam contoh tetap dihitung sebagai enam kali basuhan.
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Pendapat ini dikuatkan oleh Isnawi dalam kitab Muhimmat alMuhtaj.
Bajuri berkata, “Adapun apabila sifat najis (bukan dzat najis)
hanya dapat hilang dengan enam kali basuhan maka enam kali
basuhan tersebut dihitung enam kali (bukan satu kali).”

)إﺣﺪاﻫﻦ( أي إﺣﺪى اﻟﺴﺒﻊ وﻟﻮ اﻷﺧﲑة )ﺑﱰاب( أي ﳑﺰوﺟﺔ ﺑﱰاب ﻃﺎﻫﺮ ﻟﻜﻦ اﻷوﱃ
أوﱃ
Syarat tujuh kali basuhan dalam menghilangkan najis
mugholadzoh adalah bahwa salah satu dari tujuh kali basuhan
tersebut dicampur dengan debu suci, meskipun basuhan yang
terakhir, tetapi basuhan yang lebih utama dicampur dengannya
adalah basuhan yang pertama.

واﳊﺎﺻﻞ أن اﳌﺰج ﻟﻪ ﺛﻼث ﻛﻴﻔﻴﺎت اﻷوﱃ أن ﳝﺰج اﳌﺎء واﻟﱰاب ﻣﻌﺎً ﰒ ﻳﻮﺿﻌﺎ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وﻫﺬﻩ أﻓﻀﻞ ﻛﻴﻔﻴﺎت اﳌﺰج ﺑﻞ ﻣﻨﻊ اﻹﺳﻨﻮي ﻏﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ وﰲ ﻫﺬﻩ
اﳊﺎﻟﺔ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻷوﺻﺎف ﻣﻮﺟﻮدة ﻣﻦ ﻏﲑ ﺟﺮم وﺻﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺎء اﳌﻤﺰوج ﺑﺎﻟﱰاب ﻓﺈن
زاﻟﺖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻐﺴﻠﺔ ﺣﺴﺒﺖ وإﻻ ﻓﻼ ﻓﺎﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻌﲔ ﰲ ﻗﻮﳍﻢ ﻣﺰﻳﻞ اﻟﻌﲔ واﺣﺪة وإن ﺗﻌﺪد
ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻷوﺻﺎف وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﺟﺮم
Kesimpulannya adalah bahwa percampuran basuhan air
dengan debu dapat terjadi dengan 3 (tiga) kemungkinan cara, yaitu:
1. Air dan debu bercampur secara bersamaan. Lalu air
campuran dibasuhkan pada tempat najis. Cara ini adalah
yang paling utama, bahkan Isnawi melarang cara mencampur
air dan debu dengan cara selain ini. Dengan cara ini, apabila
sifat-sifat najis masih ada tanpa ada benda (jirim) najisnya,
kemudian air campuran debu dibasuhkan pada tempat sifatsifat najis tersebut, maka apabila sifat-sifat najis dapat hilang
dengan basuhan air campuran itu maka basuhan tersebut
dihitung sebagai satu kali basuhan, tetapi apabila sifat-sifat
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najis itu tidak dapat hilang dengan basuhan itu maka yang
dimaksud dengan kata ‘ain dalam pernyataan ulama,
“Muzilul ‘Ain,” adalah satu kali basuhan meskipun tempat
yang masih ada sifat-sifat najis itu banyak dan meskipun
tidak ada bentuk jirim/benda najisnya.

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أن ﻳﻮﺿﻊ اﻟﱰاب ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﰒ ﻳﻮﺿﻊ اﳌﺎء ﻋﻠﻴﻪ وﳝﺰﺟﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺴﻞ وﰲ
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺷﺮط زوال ﺟﺮم اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ووﺻﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﻌﻢ وﻟﻮن ورﻳﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﺿﻊ
2. Pertama-tama debu diletakkan di atas tempat najis, kemudian
air dituangkan padanya, lalu air dan debu bercampur
sebelum tempat najis terbasuh. Cara ini mensyaratkan
jirim/benda najis dan sifat-sifatnya, yakni rasa, warna, dan
bau, telah hilang terlebih dahulu sebelum ditaburi debu.

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻜﺲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺄن ﻳﻮﺿﻊ اﳌﺎء أوﻻً ﰒ اﻟﱰاب وﳝﺰﺟﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺴﻞ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ وﰲ ﻫﺬﻩ
اﳊﺎﻟﺔ ﻻ ﻳﺸﱰط زوال أوﺻﺎف اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وﻻ ﺟﺮﻣﻬﺎ أوﻻً ﻷن اﳌﺎء أﻗﻮى ﺑﻞ ﻫﻮ اﳌﺰﻳﻞ وإﳕﺎ
اﻟﱰاب ﺷﺮط
3. Cara yang ketiga ini adalah kebalikan dari cara yang kedua,
yaitu pertama-tama air dituangkan ke tempat najis, kemudian
ditaburi debu, dan akhirnya mereka bercampur sebelum
tempat najis terbasuh, seperti yang telah disebutkan. Dalam
cara ini, tidak disyaratkan sifat-sifat najis dan jirimnya
hilang terlebih dahulu, karena air lebih kuat, bahkan air
dapat menghilangkan sifat-sifat dan jirim najis tersebut.
Adapun apabila debu yang lebih dulu ditaburkan maka
disyaratkan harus menghilangkan sifat-sifat dan jirim najis
tersebut terlebih dahulu, seperti yang telah disebutkan.

وﻻ ﻳﻀﺮ ﰲ ﻫﺎﺗﲔ اﳊﺎﻟﺘﲔ ﺑﻘﺎء رﻃﻮﺑﺔ اﶈﻞ وإن ﻛﺎن ﳒﺴﺎً إذ اﻟﻄﻬﻮر اﻟﻮارد ﻋﻠﻰ اﶈﻞ
،ﺑﺎق ﻋﻠﻰ ﻃﻬﻮرﻳﺘﻪ ﻷن اﻟﻮارد ﻟﻪ ﻗﻮة
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Dalam cara kedua dan ketiga, tidak apa-apa jika basah-basah
di tempat najis masih ada meskipun basah-basah tersebut najis
karena air dan debu yang suci mensucikan yang mendatangi tempat
najis tetap dalam sifat suci mensucikannya karena perkara yang
mendatangi lebih kuat daripada perkara yang didatangi.

وﻻ ﻳﻜﻔﻲ ذر اﻟﱰاب ﻋﻠﻰ اﶈﻞ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﻳﺘﺒﻌﻪ ﲟﺎء وﻻ ﻣﺰﺟﻪ ﺑﻐﲑ ﻣﺎء وﻻ ﻣﺰج ﻏﲑ
ﺗﺮاب ﻃﻬﻮر ﻛﺄﺷﻨﺎن وﺗﺮاب ﳒﺲ أو ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﻴﻤﻢ أو ﻏﺴﻼت ﳓﻮ ﻛﻠﺐ واﻷﺷﻨﺎن
ﺑﻀﻢ اﳍﻤﺰة وﻛﺴﺮﻫﺎ وﻓﺘﺤﻬﺎ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳊﺸﻴﺶ
Dalam menghilangkan najis mugholadzoh tidak cukup hanya
dengan menaburinya debu tanpa disusul dengan dituangi air, dan
tidak cukup dengan mencampurkan debu dengan selain air, dan tidak
cukup dengan mencampurkan air dengan debu yang tidak suci
mensucikan, misalnya; menghilangkan najis mugholadzoh dengan air
yang dicampur dengan tumbuhan usynan, atau dengan air yang
dicampur dengan debu najis atau mustakmal dalam tayamum, atau
dengan air yang dicampur dengan bekas basuhan-basuhan semisal
najis anjing.
Kata usynan ( )اﻷﺷﻨﺎنbisa dengan dhommah atau kasroh atau
fathah pada huruf /ء/. Ia adalah sejenis tumbuhan.

واﻟﻮاﺟﺐ ﻣﻦ اﻟﱰاب ﻗﺪر ﻣﺎ ﻳﻜﺪر اﳌﺎء وﻳﺼﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ إﱃ ﲨﻴﻊ اﶈﻞ وﻳﻘﻮم ﻣﻘﺎم
اﻟﺘﱰﻳﺐ ﻛﺪورة اﳌﺎء ﻛﻤﺎء اﻟﻨﻴﻞ أﻳﺎم زﻳﺎدﺗﻪ وﻛﻤﺎء اﻟﺴﻴﻞ اﳌﺘﱰب
Banyaknya debu yang wajib dicampurkan dengan air adalah
seukuran yang sekiranya debu dapat mengeruhkan air dan debu bisa
sampai ke seluruh tempat najis dengan perantara air.
Air yang telah keruh, seperti air sungai Nil pada saat musim
pasang dan air banjir, sebab terkena tanah, sudah mencukupi debu,
artinya, tidak perlu dicampur dengan debu lagi.
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وﻟﻮ ﻏﻤﺲ اﳌﺘﻨﺠﺲ ﲟﺎ ذﻛﺮ ﰲ ﻣﺎء ﻛﺜﲑ راﻛﺪ وﺣﺮﻛﻪ ﺳﺒﻌﺎً وﺗﺮﺑﻪ ﻃﻬﺮ وﳛﺴﺐ اﻟﺬﻫﺎب
ﻣﺮة واﻟﻌﻮد أﺧﺮى وإن ﱂ ﳛﺮﻛﻪ ﻓﻮاﺣﺪة أوﰲ ﺟﺎر وﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺒﻊ ﺟﺮﻳﺎت ﺣﺴﺒﺖ ﺳﺒﻌﻪ
ًأﻣﺎ ﻣﻜﺜﻪ ﰲ ﻣﺎء ﻛﺜﲑ راﻛﺪ ﻓﻴﺤﺴﺐ ﻣﺮة وإن ﻣﻜﺚ زﻣﺎﻧﺎً ﻃﻮﻳﻼ
Apabila seseorang mencelupkan mutanajis (benda yang
terkena najis) mugholadzoh ke dalam air banyak yang tenang,
kemudian ia menggerak-gerakkannya sebanyak tujuh kali dan
menaburinya debu, maka mutanajis tersebut dihukumi suci. Gerakan
maju dihitung sebagai satu kali basuhan dan kembalinya dihitung
sebagai basuhan berikutnya. Apabila ia tidak menggerakgerakkannya dan ia menaburinya debu maka dihitung sebagai satu
kali basuhan.
Atau apabila seseorang mencelupkan mutanajis tersebut di
air mengalir, kemudian mutanajis tersebut dilewati tujuh kali aliran
air maka masing-masing aliran air dihitung satu kali basuhan.
Adapun ketika mutanajis hanya didiamkan di dalam air
banyak yang tenang (tanpa digerak-gerakkan) maka demikian itu
dihitung sebagai satu kali basuhan meskipun diamnya di dalam air
tersebut berlangsung lama.

واﻷرض اﻟﱰاﺑﻴﺔ أي اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺮاب ﺧﻠﻘﻲ أو ﻣﻦ ﻫﺒﻮب اﻟﺮﻳﺢ ﻻ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺗﱰﻳﺐ إذ ﻻ
 وﻻ ﻓﺮق ﰲ ذﻟﻚ ﺑﲔ اﻟﱰاب اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ وﻏﲑﻩ ﻛﺎﳌﺘﻨﺠﺲ وﺧﺮج،ﻣﻌﲎ ﻟﺘﱰﻳﺐ اﻟﱰاب
،ﺑﺎﻟﱰاﺑﻴﺔ اﳊﺠﺮﻳﺔ واﻟﺮﻣﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻏﺒﺎر ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﱰﻳﺒﻬﺎ
Tanah turobiah (yang sudah berdebu), yaitu tanah yang
asalnya memang sudah ada debunya atau tanah yang terkena debu
sebab hembusan angin, ketika terkena najis mugholadzoh tidak perlu
ditat-rib (diberi debu) karena tidak ada gunanya mentat-rib debu,
baik debu tersebut mustakmal atau mutanajis.
Mengecualikan dengan tanah turobiah adalah tanah hajariah
(yang berbatu) dan romaliah (yang berpasir) yang tidak ada debu
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disana, maka ketika dua tanah tersebut terkena najis mugholadzoh
wajib diberi debu.

وﻟﻮ اﻧﺘﻘﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ اﻷرض اﻟﱰاﺑﻴﺔ اﳌﺘﻨﺠﺴﺔ ﳒﺎﺳﺔ ﻣﻐﻠﻈﺔ إﱃ ﻏﲑﻫﺎ ﻓﺈن أرﻳﺪ ﺗﻄﻬﲑ
 وإن أرﻳﺪ ﺗﻄﻬﲑ اﳌﻨﺘﻘﻞ إﻟﻴﻪ وﺟﺐ ﺗﱰﻳﺒﻪ،اﳌﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﲔ ﱂ ﳚﺐ ﺗﱰﻳﺒﻪ
Apabila ada sebagian tanah berdebu yang telah terkena najis
mugholadzoh (sebut tanah A) berpindah ke tanah lainnya yang suci
dan yang tidak berdebu (sebut tanah B), maka jika ingin mensucikan
tanah A maka tidak wajib mentat-ribnya dan jika ingin mensucikan
tanah B maka wajib mentat-ribnya.

وﻟﻮ ﺗﻄﺎﻳﺮ ﻣﻦ ﻏﺴﻼت ﻏﲑ اﻷرض اﻟﱰاﺑﻴﺔ ﺷﻲء إﱃ ﳓﻮ ﺛﻮب ﻏﺴﻞ اﳌﺘﻄﺎﻳﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ
ًﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﻼت ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷوﱃ وﺟﺐ ﻏﺴﻠﻪ ﺳﺘﺎً أو ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻏﺴﻞ ﲬﺴﺎ
وﻫﻜﺬا ﻣﻊ اﻟﺘﱰﻳﺐ إن ﱂ ﻳﻜﻦ ﺗﺮب وإﻻ ﻓﻼ ﺗﱰﻳﺐ وﺧﺮج ﲟﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺴﻼت اﳌﺘﻄﺎﻳﺮ
ﻣﻦ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻓﻼ ﳚﺐ ﻏﺴﻠﻪ
Kemudian apabila ada sebagian basuhan dari tanah yang
bukan turobiah (sebut A) mengenai semisal pakaian yang terkena
najis mugholadzoh (sebut B) maka B bisa dibasuh dengan basuhanbasuhan sisanya, jika basuhan yang mengenai A ternyata basuhan
pertama berarti tinggal menambahkan 6 basuhan lagi, atau ternyata
basuhan kedua berarti tinggal menambahkan 5 basuhan lagi dan
seterusnya, tetapi harus disertai dengan tat-rib jika di tanah tersebut
belum ada debu, jika sudah ada maka tidak perlu adanya tatrib.
Mengecualikan dengan basuhan-basuhan sisanya adalah
basuhan ketujuh maka tidak wajib membasuh pakaian jika terkena
basuhan ketujuh tersebut.

ﻓﻠﻮ ﲨﻊ ﻣﺎء اﻟﻐﺴﻼت اﻟﺴﺒﻊ ﰲ ﳓﻮ ﻃﺸﺖ ﰒ ﺗﻄﺎﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺛﻮب وﺟﺐ
ﻏﺴﻠﻪ ﺳﺘﺎً ﻷن ﻓﻴﻪ ﻣﺎء اﻷوﱃ وﻫﻮ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺳﺖ ﻏﺴﻼت ووﺟﺐ ﺗﱰﻳﺒﻪ إن ﻛﺎن اﻟﱰاب
ﰲ ﻏﲑ اﻷوﱃ ﻫﺬا إذا ﻛﺎن اﳌﺎء ا ﻤﻮع ﱂ ﻳﺒﻠﻎ ﻗﻠﺘﲔ ﺑﻼ ﺗﻐﲑ وإﻻ ﻓﻄﻬﻮر
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Apabila air tujuh basuhan dikumpulkan menjadi satu dalam
semisal bejana (atau ember, bak), kemudian ada sebagian air keluar
darinya dan mengenai semisal pakaian yang terkena najis
mugholadzoh maka masih wajib membasuh pakaian tersebut dengan
6 kali basuhan lagi karena pakaian tersebut telah terkena basuhan
pertama dan wajib mentat-rib salah satu dari 6 basuhan itu jika air
pertama yang mengenai belum tercampur dengan debu. Kasus ini
berlaku ketika air yang dikumpulkan itu belum mencapai dua kulah
dan tidak mengalami perubahan, jika sudah mencapai dua kulah
maka dihukumi sebagai air suci mensucikan.

)ﻓﺎﺋﺪة( وﻗﻊ اﻟﺴﺆال ﻋﻤﺎ ﻟﻮ ﺑﺎل ﻛﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻢ ﻣﻴﺘﺔ ﻏﲑ ﻣﻐﻠﻈﺔ ﻓﻐﺴﻞ ﺳﺒﻌﺎً إﺣﺪاﻫﻦ
ﺑﱰاب ﻓﻬﻞ ﻳﻄﻬﺮ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﳌﻐﻠﻈﺔ ﺣﱴ ﻟﻮ أﺻﺎب ﺛﻮﺑﺎً رﻃﺒﺎً ﻣﺜﻼً ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﱂ
ﳛﺘﺞ إﱃ ﺗﺴﺒﻴﻊ؟ واﳉﻮاب ﻻ ﻳﻄﻬﺮ ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﻴﻊ ذﻟﻚ اﻟﺜﻮب ﻧﻘﻠﻪ اﳌﺪاﺑﻐﻲ ﻋﻦ
اﻷﺟﻬﻮري واﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ
[FAEDAH]
Ada sebuah pertanyaan tentang kasus apabila ada air kencing
anjing mengenai tulang bangkai hewan yang bukan mugholadzoh
(misal tulang bangkai kambing, sapi, dll), kemudian tulang tersebut
dibasuh dengan 7 (tujuh) kali basuhan air yang tentu salah satu dari
tujuh basuhan tersebut dicampur dengan debu, maka apakah tulang
tersebut dapat suci dari najis mugholadzoh hingga sekiranya apabila
ada pakaian basah mengenainya maka tidak perlu lagi mentasbik
atau membasuh pakaian tersebut dengan tujuh kali basuhan dengan
mencampurkan debu di salah satunya? Jawab, tulang tersebut tidak
dapat suci dari najis mugholadzoh, yakni air kencing anjing,
sehingga apabila ada pakaian basah mengenainya maka wajib
mentasbik pakaian tersebut. Demikian ini dikutip oleh Mudabighi
dari Ajhuri dan Ibnu Qosim.
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2. Cara Menghilangkan Najis Mukhofafah

)واﳌﺨﻔﻔﺔ( أي ﻣﺎ ﺗﻨﺠﺲ ﺑﺒﻮل اﻟﺼﱯ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺄﻛﻞ وﱂ ﻳﺸﺮب ﺳﻮى اﻟﻠﱭ وﱂ ﻳﺒﻠﻎ
اﳊﻮﻟﲔ )ﺗﻄﻬﺮ ﺑﺮش اﳌﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﻠﺒﺔ وإزاﻟﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ( أي ﻓﻜﻴﻔﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮش واﻟﻐﺴﻞ
أﻓﻀﻞ ﺧﺮوﺟﺎً ﻣﻦ اﳋﻼف وﳏﻞ ذﻟﻚ إن ﱂ ﳜﺘﻠﻂ ﺑﺮﻃﻮﺑﺔ ﰲ اﶈﻞ ﻣﺜﻼً وإﻻ وﺟﺐ
ًاﻟﻐﺴﻞ ﻷن ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺻﺎرت ﳒﺴﺔ وﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮﻻ
Mutanajis mukhofafah, yaitu benda yang terkena najis air
kencing shobi (bocah) laki-kaki yang belum makan dan minum
kecuali susu dan belum mencapai umur dua tahun, dapat menjadi
suci dengan cara diperciki air disertai gholabahnya (menguasainya)
dan hilangnya ‘ain (dzat) najis. Maksudnya, dalam menghilangkan
najis mukhofafah cukup dengan diperciki air, tetapi membasuhnya
adalah lebih utama karena keluar dari perselisihan pendapat ulama.
Dicukupkannya mensucikan najis mukhofafah dengan diperciki air
adalah ketika air kencing shobi tidak bercampur dengan basah-basah
lain di tempat yang dikenainya, tetapi apabila ia bercampur dengan
basah-basah lain maka wajib disucikan dengan cara dibasuh air,
bukan diperciki, karena basah-basah tersebut berubah menjadi najis
dan tidak termasuk dari air kencingnya.

وﻻ ﺑﺪ ﰲ اﻟﺮش ﻣﻦ إﺻﺎﺑﺔ اﳌﺎء ﲨﻴﻊ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺒﻮل وأن ﻳﻌﻢ وﻳﻐﻠﺐ اﳌﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮل وﻻ
ﻳﺸﱰط ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﻼن ﻗﻄﻌﺎً واﻟﺴﻴﻼن واﻟﺘﻘﺎﻃﺮ ﻫﻮ اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﻟﻐﺴﻞ واﻟﺮش ﻓﻼ
ﻳﻜﻔﻲ اﻟﺮش اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﻤﻪ وﻻ ﻳﻐﻠﺒﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻌﻮام
Dalam memercikkan air, disyaratkan air harus mengenai
seluruh bagian yang dikenai air kencing dan air harus meratai dan
menguasai air kencing itu. Dalam memercikkan air, secara pasti
tidak disyaratkan air harus mengalir. Mengalir dan menetes adalah
dua hal yang saling membedakan antara membasuh dan
memercikkan air. Karena demikian itu syaratnya, maka tidak cukup
memercikkan air ke tempat air kencing shobi tetapi air tidak dapat
meratainya dan menguasainya, seperti kebiasaan yang banyak
dilakukan oleh orang-orang awam.
342

وﻻ ﺑﺪ ﻣﻊ اﻟﺮش ﻣﻦ زوال أوﺻﺎﻓﻬﺎ ﻛﺒﻘﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺑﻌﺪ إزاﻟﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ ﳏﻞ
اﻟﺒﻮل أو ﺟﻔﺎﻓﻪ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺒﻘﻰ ﻓﻴﻪ رﻃﻮﺑﺔ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﲞﻼف اﻟﺮﻃﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻫﺬا
Disyaratkan bersamaan dengan memercikkan air adalah
hilangnya sifat-sifat najis mukhofafah, seperti ketika menghilangkan
najis-najis lainnya, setelah menghilangkan ‘ain (dzat) najis
mukhofafah tersebut.
Diharuskan memeras kain yang terkena air kencing
mukhofafah atau yang terkenanya tetapi sudah kering hingga tidak
ada lagi basah-basah yang menetes dari kain tersebut. Mengenai
basah-basah yang tidak lagi menetes maka tidak masalah, artinya,
bisa langsung diperciki air.

وﺧﺮج اﻟﻐﺎﺋﻂ واﻟﻘﻲء وﺑﻮل اﻷﻧﺜﻰ وأﻛﻠﻪ أو ﺷﺮﺑﻪ ﻏﲑ اﻟﻠﱭ ﻟﻠﺘﻐﺬي ورﺿﺎﻋﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻮﻟﲔ
ﻓﻼ ﻳﻜﻔﻲ رﺷﻪ ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻏﺴﻠﻪ وﻫﻮ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﶈﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻴﻼن
Mengecualikan dengan air kencing shobi laki-laki yang
belum makan dan minum kecuali air susu adalah tahinya,
muntahannya, air kencing shobiah (bocah perempuan), air kencing
shobi laki-laki yang telah makan atau minum selain susu untuk
taghodi (dikonsumsi), dan air kencing shobi laki-laki yang menyusu
setelah ia berumur dua tahun, maka dalam mensucikan najis-najis ini
tidak cukup hanya dengan memercikkan air pada tempat yang
dikenainya tetapi harus dibasuh dengan air. Pengertian dibasuh
adalah meratai air ke tempat yang dikenai najis disertai dengan
mengalirnya air tersebut.

وﻟﻮ أﺻﺎﺑﻪ ﺑﻮل ﺻﱯ وﺷﻚ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻗﺒﻞ اﳊﻮﻟﲔ أو ﺑﻌﺪﳘﺎ وﺟﺐ اﻟﻐﺴﻞ ﻷن اﻟﺮش
رﺧﺼﺔ ﻓﻼ ﻳﺼﺎر إﻟﻴﻬﺎ إﻻ ﺑﻴﻘﲔ
Apabila suatu benda terkena air kencing shobi laki-laki,
kemudian diragukan apakah ia belum berumur 2 tahun atau sudah
maka wajib menghilangkan najis air kencingnya itu dengan cara
dibasuh dengan air karena asal dicukupkan dengan memercikkan air
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adalah rukhsoh (kemurahan) sehingga tidak diperbolehkan merujuk
pada rukhsoh kecuali disertai dengan keyakinan, bukan keraguan.

وﺳﻮى اﻹﻣﺎﻣﺎن أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺎﻟﻚ ﺑﲔ اﻟﺼﱯ اﻟﺬﻛﺮ اﶈﻘﻖ وﻏﲑﻩ ﻣﻦ وﺟﻮب اﻟﻐﺴﻞ ﻣﻦ
ﺑﻮﳍﻤﺎ وإن ﱂ ﻳﺄﻛﻼ اﻟﻄﻌﺎم وذﻫﺐ ﻟﻄﻬﺎرة ﺑﻮل اﻟﺼﱯ أﲪﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وإﺳﺤﺎق وأﺑﻮ ﺛﻮر
 وأﻣﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﻮﻻً ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻄﻬﺎرة ﺑﻮل،ﻣﻦ أﺋﻤﺘﻨﺎ وﺣﻜﻲ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ
اﻟﺼﱯ ﻓﺒﺎﻃﻠﺔ وﻏﻠﻂ أو اﻓﱰاء
Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sependapat menetapkan
kewajiban membasuh air pada tempat yang dikenai air kencing shobi
yang tulen laki-laki dan air kencing shobi yang belum jelas kelakilakiannya meskipun dua shobi ini belum mengkonsumsi makanan
apapun.
Ada beberapa ulama yang berpendapat tentang kesucian air
kencing shobi laki-laki. Mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal,
Ishak, Abu Tsur dari kalangan Syafii dan ia meriwayatkan
pendapatnya itu dari Imam Malik. Adapun riwayat yang dikutip oleh
sebagian ulama Malikiah tentang suatu pendapat dari Imam Syafii
tentang kesucian air kencing shobi maka riwayat tersebut batil, salah,
dan kebohongan belaka.
3. Cara Menghilangkan Najis Mutawasitoh

)واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ ﻋﻴﻨﻴﺔ( وﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺸﺎﻫﺪ ﺑﺎﻟﻌﲔ )وﺣﻜﻤﻴﺔ( أي وﻫﻲ اﻟﱵ
ﺣﻜﻤﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﶈﻞ ﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ أن ﺗﺮى ﻋﲔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
Najis mutawasitoh dibagi menjadi dua macam, yaitu ainiah
(yaitu najis yang terlihat oleh mata) dan hukmiah (yaitu najis yang
tempat yang dikenainya itu kita hukumi sebagai najis tanpa terlihat
dzat najisnya).
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a. Ainiah

)اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ( ﺿﺎﺑﻄﻬﺎ ﻫﻲ )اﻟﱵ ﳍﺎ ﻟﻮن( ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎض واﻟﺴﻮاد واﳊﻤﺮة وﻏﲑ ذﻟﻚ )ورﻳﺢ( وﻫﻲ
ﲟﻌﲎ اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻋﺮض ﻳﺪرك ﲝﺎﺳﺔ اﻟﺸﻢ )وﻃﻌﻢ( ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻄﺎء وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺆدﻳﻪ اﻟﺬوق ﻣﻦ
اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻛﺎﳊﻼوة وﺿﺪﻫﺎ
Pengertian najis mutawasitoh [ainiah adalah najis yang
masih memiliki warna], seperti; putih, hitam, merah, dan lain-lain,
[dan bau], yakni sesuatu yang dapat diketahui dengan indra
pencium, [dan rasa], yakni sesuatu yang dapat diketahui dengan
indra pengicip, seperti; manis, pahit (dan lain-lain).

)ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ إزاﻟﺔ ﻟﻮ ﺎ ورﳛﻬﺎ وﻃﻌﻤﻬﺎ( إﻻ ﻣﺎ ﻋﺴﺮ زواﻟﻪ ﻣﻦ ﻟﻮن أو رﻳﺢ ﻓﻼ ﲡﺐ إزاﻟﺘﻪ
ﺑﻞ ﻳﻄﻬﺮ ﳏﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ اﺟﺘﻤﻌﻨﺎ ﰲ ﳏﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﳒﺎﺳﺔ واﺣﺪة ﻟﻘﻮة
دﻻﻟﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﺎء ﻋﲔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ وﲞﻼف ﻣﺎ ﻟﻮ ﺑﻘﻲ اﻟﻄﻌﻢ ﻟﺬﻟﻚ أﻳﻀﺎً وﻟﺴﻬﻮﻟﺔ إزاﻟﺘﻪ
ًﻏﺎﻟﺒﺎ
Cara mensucikan tempat yang dikenai najis ainiah
[diwajibkan menghilangkan warna najis, baunya, dan rasanya]
kecuali apabila warna atau bau najis sulit dihilangkan maka tidak
wajib menghilangkannya, bahkan tempat yang dikenainya telah
nyata suci.
Berbeda apabila warna dan bau secara bersamaan masih ada
di satu tempat yang dikenai satu najis maka tempat tersebut belum
dihukumi suci karena kuatnya warna dan bau secara bersamaan
dalam menunjukkan tetapnya dzat najis.
Begitu juga berbeda apabila rasa najis masih ada maka
tempat yang dikenainya belum suci dan karena pada umumnya masih
mudah untuk menghilangkan rasa najis tersebut.
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ﻓﺎﻟﻮاﺟﺐ ﰲ إزاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﳊﺖ واﻟﻘﺮص ﺛﻼث ﻣﺮات وﰲ اﳌﺼﺒﺎح ﻗﺎل اﻷزﻫﺮي اﳊﺖ
أن ﲢﻚ ﺑﻄﺮف ﺣﺠﺮ أو ﻋﻮد واﻟﻘﺮص أن ﺗﺪﻟﻚ ﺑﺄﻃﺮاف اﻷﺻﺎﺑﻊ دﻟﻜﺎً ﺷﺪﻳﺪاً وﺗﺼﺐ
ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺎء ﺣﱴ ﺗﺰول ﻋﻴﻨﻪ وأﺛﺮﻩ اﻧﺘﻬﻰ
Perkara yang diwajibkan dalam menghilangkan (sifat-sifat)
najis ainiah adalah mengerok dan menggosok sebanyak tiga kali.
Disebutkan dalam kitab al-Misbah, “Azhari berkata, ‘Lafadz
ﺖ
ّ َْ( اﳊmengerok) berarti kamu mengerok dengan sisi batu atau kayu.
Lafadz ( اﻟﻘَﺮْصmenggosok) berarti kamu menggosok dengan ujung
jari-jari dengan cara menggosok secara kuat. Kemudian kamu
menuangkan air pada tempat yang dikenai najis sampai dzat najis
dan bekasnya hilang.’”

ﻓﺈذا ﺑﻘﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﻠﻮن أو اﻟﺮﻳﺢ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺴﺮ وﻃﻬﺎرة اﶈﻞ وﻻ ﲡﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺼﺎﺑﻮن واﻻﺷﻨﺎن وإن ﺑﻘﻴﺎ ﻣﻌﺎً أو اﻟﻄﻌﻢ وﺣﺪﻩ ﺗﻌﻴﻨﺖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﲟﺎ ذﻛﺮ إﱃ اﻟﺘﻌﺬر
وﺿﺎﺑﻄﻪ أن ﻻ ﻳﺰول إﻻ ﺑﺎﻟﻘﻄﻊ ﻓﺈذا ﺗﻌﺬر زوال ﻣﺎ ذﻛﺮ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻔﻮ ﻓﺈذا ﻗﺪر ﻋﻠﻰ
،اﻹزاﻟﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﺟﺒﺖ وﻻ ﲡﺐ إﻋﺎدة ﻣﺎ ﺻﻼﻩ ﺑﻪ أوﻻً وإﻻ ﻓﻼ ﻣﻌﲎ ﻟﻠﻌﻔﻮ
Apabila najis ainiah telah dikerok, digosok, dan dituangi air,
ternyata masih ada warnanya atau baunya maka dihukumi sulit dan
tempat yang dikenainya pun telah dihukumi suci. Tidak wajib
menggunakan alat bantu semisal sabun dan tumbuhan asynan. Akan
tetapi apabila warna dan bau secara bersamaan masih ada maka
wajib menggunakan alat bantu tersebut hingga mencapai batas
ta’adzur (sulit menghilangkan). Batasan ta’adzur adalah sekiranya
warna dan bau najis tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan
cara memotong tempat yang dikenai najis. Ketika telah dihukumi
ta’adzur maka tempat yang dikenai najis dihukumi ma’fu. Kemudian
apabila setelah dihukumi ma’fu, ternyata selang beberapa waktu,
warna dan bau najis tersebut bisa dihilangkan maka wajib
menghilangkannya. Namun, apabila sebelumnya seseorang telah
melakukan sholat di tempat yang ma’fu tersebut maka ia tidak wajib
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mengulangi sholatnya setelah mampu dihilangkan. Jika tidak, maka
tidak perlu dihukumi ma’fu.

وﻳﻌﺘﱪ ﻟﻮﺟﻮب ﳓﻮ اﻟﺼﺎﺑﻮن أن ﻳﻔﻀﻞ ﲦﻨﻪ ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻀﻞ ﻋﻨﻪ ﲦﻦ اﳌﺎء ﰲ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﻓﺈن ﱂ
ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻠﻰ ﻋﺎرﻳﺎً وإن ﱂ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﳊﺖ وﳓﻮﻩ ﻟﺰﻣﻪ أن ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺟﺮة ﻣﺜﻠﻪ
إذا وﺟﺪﻫﺎ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎً ذﻛﺮﻩ اﻟﺸﺮﻗﺎوي
Kewajiban menggunakan alat bantu semisal sabun harus
mempertimbangkan bahwa biaya harga alat bantu tersebut lebihan
atas biaya harga air dalam tayamum. Apabila seseorang yang
pakaiannya terkena najis dan ia tidak memiliki biaya untuk
mendapatkan alat bantu tersebut maka ia sholat dalam keadaan
telanjang. Apabila ia tidak mampu mengerok dan menggosok najis
dan ia memiliki biaya yang lebihan atas biaya air maka wajib atasnya
menyewa orang lain untuk mengerokkan dan menggosokkan najis
dengan upah dari biaya lebihan yang ia miliki itu, seperti yang telah
disebutkan oleh Syarqowi.

ﻗﺎل اﳊﺼﲏ ﰲ ﺷﺮح اﻟﻐﺎﻳﺔ ﰒ ﺷﺮط اﻟﻄﻬﺎرة أن ﻳﺴﻜﺐ اﳌﺎء اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﻠﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ
 ﻓﻠﻮ ﻏﻤﺲ اﻟﺜﻮب وﳓﻮﻩ ﰲ ﻃﺸﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺎء دون اﻟﻘﻠﺘﲔ ﻓﺎﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺬي،اﶈﻞ اﻟﻨﺠﺲ
ﻗﺎﻟﻪ ﲨﻬﻮر اﻷﺻﺤﺎب أﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻬﺮ ﻷﻧﻪ ﺑﻮﺻﻮﻟﻪ إﱃ اﳌﺎء ﺗﻨﺠﺲ ﻟﻘﻠﺘﻪ وﻳﻜﻔﻲ أن ﻳﻜﻮن
اﳌﺎء ﻏﺎﻣﺮاً ﻟﻠﻨﺠﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻗﻴﻞ ﻳﺸﱰط أن ﻳﻜﻮن ﺳﺒﻌﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﺒﻮل وﻻ
ﻳﺸﱰط ﰲ ﺣﺼﻮل اﻟﻄﻬﺎرة ﻋﺼﺮ اﻟﺜﻮب ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺟﺢ
Al-Hisni berkata dalam kitab Syarah Ghoyah, “Syarat
toharoh adalah seseorang menuangkan air yang lebih sedikit saja
daripada dua kulah di atas tempat najis. Apabila ia mencelupkan
semisal baju najis atau lainnya ke dalam bejana yang di dalamnya
terdapat air yang kurang dua kulah, maka pendapat shohih yang
dikatakan oleh jumhur ashab menyebutkan bahwa baju dan
semisalnya tersebut tidak dapat suci karena dengan mencelupkannya
ke dalam air sedikit menyebabkan air sedikit tersebut berubah
menjadi najis. Menurut pendapat shohih, dalam menuangkan air
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sedikit di atas tempat najis dicukupkan dengan keadaan bahwa air
sedikit tersebut meratai najis. Menurut qiil, disyaratkan air yang
digunakan untuk membasuh tempat najis tersebut sebanyak 7 (tujuh)
kali banyaknya air kencing. Menurut pendapat rojih, agar
menghasilkan kesucian baju, tidak disyaratkan memerasnya.”
b. Hukmiah

)واﳊﻜﻤﻴﺔ( ﺿﺎﺑﻄﻬﺎ ﻫﻲ )اﻟﱵ ﻻ ﻟﻮن وﻻ رﻳﺢ وﻻ ﻃﻌﻢ( ﻛﺒﻮل ﺟﻒ وﱂ ﺗﺪرك ﻟﻪ ﺻﻔﺔ
Pengertian [najis hukmiah adalah najis yang tidak lagi
memiliki warna, bau, dan rasa,] seperti air kencing yang telah
kering dan tidak diketahui sifat-sifatnya.

)ﻳﻜﻔﻴﻚ ﺟﺮي اﳌﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ( أي ﺳﻴﻼﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻨﺠﺲ ﺎ وﻟﻮ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻣﻦ ﻏﲑ ﻓﻌﻞ
ﻛﺎﳌﻄﺮ
Cara mensucikan [najis hukmiah cukup bagimu
mengalirkan air di atasnya,] maksudnya, mengalirkan air di atas
tempat yang terkena najis hukmiah sebanyak satu kali meski tanpa
disengaja mengalirkan air, misalnya terkena aliran air hujan.

ﻗﺎل اﳊﺼﲏ ﰲ ﺷﺮح اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺸﱰط ﰲ ﻏﺴﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ اﻟﻘﺼﺪ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺻﺐ
اﳌﺎء ﻋﻠﻰ ﺛﻮب وﱂ ﻳﻘﺼﺪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻄﻬﺮ وﻛﺬا ﻟﻮ أﺻﺎﺑﻪ ﻣﻄﺮ أو ﺳﻴﻞ وادﻋﻰ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻹﲨﺎع
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻟﻜﻦ اﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ واﻟﻘﻔﺎل ﻣﻦ أﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﺷﱰﻃﺎ اﻟﻨﻴﺔ ﰲ ﻏﺴﻞ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ
ﻛﺎﳊﺪث اﻧﺘﻬﻰ
Al-Hisni berkata dalam kitab Syarah Ghoyah, “Ketahuilah
sesungguhnya dalam membasuh najis tidak disyaratkan menyengaja,
misalnya apabila air tertuang di atas pakaian najis dan tidak sengaja
menuangkannya maka pakaian tersebut telah suci. Begitu juga,
apabila pakaian najis terkena air hujan atau aliran banjir. Sebagian
ulama mengaku bahwa tidak disyaratkannya menyengaja dalam
membasuh najis merupakan ijmak ulama, tetapi Ibnu Suraij dan
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Qofal dari kalangan ashab kami mensyaratkan niat membasuh najis
sebagaimana disyaratkannya niat dalam menghilangkan hadas.”
Hukum Benda Cair yang Dikenai Najis

)ﺗﺘﻤﺔ( وﻟﻮ ﺗﻨﺠﺲ ﻣﺎﺋﻊ ﺗﻌﺬر ﺗﻄﻬﲑﻩ ﻷﻧﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ اﻟﻔﺄرة ﲤﻮت ﰲ
اﻟﺴﻤﻦ ﻓﻘﺎل إن ﻛﺎن ﺟﺎﻣﺪاً ﻓﺄﻟﻘﻮﻫﺎ وﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎ وإن ﻛﺎن ﻣﺎﺋﻌﺎً ﻓﻼ ﺗﻘﺮﺑﻮﻩ أي ﻷﻧﻪ
ﳒﺎﺳﺔ وﻻ ﳛﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﺬﻟﻚ اﳌﺎﺋﻊ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت اﻟﺮﻃﺒﺔ إﻻ ﰲ اﺳﺘﺼﺒﺎح أو ﻟﻌﻤﻞ
ﺻﺎﺑﻮن وﳓﻮﻩ أو ﻃﻠﻲ دواب وﺳﻔﻦ ﺑﺪﻫﻦ ﻣﺘﻨﺠﺲ أو ﳒﺲ ﻣﻦ ﻏﲑ ﳓﻮ ﻛﻠﺐ ﻓﻴﺠﻮز
ﻣﻊ اﻟﻜﺮاﻫﺔ
[TATIMMAH]
Apabila benda cair (selain air) terkena najis maka sulit
mensucikannya karena Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
pernah ditanya tentang tikus yang mati di dalam minyak samin, lalu
beliau menjelaskan, “Apabila minyak samin tersebut padat maka
buanglah bagian yang dikenai tikus dan bagian sekitarnya, tetapi
apabila minyak samin tersebut cair maka jauhilah,” karena minyak
samin cair itu telah berubah menjadi najis dan tidak diperbolehkan
memanfaatkan minyak samin cair yang najis itu sebagaimana tidak
diperbolehkan memanfaatkan cairan-cairan najis lain yang telah
terkena najis, kecuali apabila minyak samin cair itu dimanfaatkan
sebagai bahan bakar lampu, atau sebagai bahan pembuatan sabun dan
lainnya, atau apabila minyak samin cair yang mutanajis atau yang
najis dimanfaatkan sebagai pelumas yang dioleskan pada hewan atau
perahu maka diperbolehkan tetapi makruh.

وﻳﺴﺘﺜﲎ اﳌﺴﺎﺟﺪ ﻓﻼ ﳚﻮز اﻻﺳﺘﺼﺒﺎح ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺠﺲ ﺳﻮاء اﻧﻔﺼﻞ ﻣﻨﻪ دﺧﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﰲ
ﳓﻮ ﺣﻴﻄﺎﻧﻪ وﻟﻮ ﻗﻠﻴﻼً أم ﻻ
Dikecualikan yaitu memanfaatkan minyak samin cair yang
najis sebagai bahan bakar lampu yang dipasang di masjid maka tidak
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diperbolehkan, baik lampu itu menghasilkan asap yang membekas
meski sedikit di tembok ataupun tidak.

أﻣﺎ اﻟﻌﺴﻞ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻄﻬﲑﻩ ﺑﺈﺳﻘﺎﺋﻪ ﻟﻠﻨﺤﻞ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻗﺒﻞ إﺧﺮاﺟﻪ ﰒ إن ﻃﺎل اﻟﺰﻣﻦ
ﺑﻌﺪ ﺷﺮﺑﻪ وﻗﺒﻞ ﳎﻪ ﻓﻬﻮ ﳌﺎﻟﻚ اﻟﻨﺤﻞ وإﻻ ﻓﻠﻤﺎﻟﻚ اﻟﻌﺴﻞ
Adapun madu cair yang terkena najis maka masih mungkin
untuk disucikan, yaitu dengan cara membiarkan lebah meminumnya
karena madu tersebut akan mengalami proses perubahan sebelum
lebah mengeluarkannya lagi, lalu apabila waktu berselang lama
antara setelah lebah meminumnya dan sebelum ia mengeluarkannya
maka madu tersebut menjadi hak milik pemilik lebah, tetapi apabila
tidak berselang waktu yang lama antara waktu keduanya maka madu
tersebut menjadi hak milik pemilik madu.

وﳚﻮز ﺳﻘﻲ اﻟﺪواب اﳌﺎء اﳌﺘﻨﺠﺲ وﲣﻤﲑ اﻟﻄﲔ وﳓﻮﻩ ﺑﻪ وﻣﺜﻞ اﳌﺎء اﳌﺘﻨﺠﺲ اﻟﻄﻌﺎم
اﳌﺘﻨﺠﺲ ﻓﻴﺠﻮز إﻃﻌﺎﻣﻪ ﻟﻠﺪواب
Diperbolehkan memberikan air mutanajis (yang terkena
najis) kepada binatang dan diperbolehkan menggenangi lumpur atau
lainnya dengan air mutanajis. Sama seperti air mutanajis,
diperbolehkan memberikan makanan mutanajis kepada binatang.

وإذا ﺗﻨﺠﺴﺖ اﻷرض ﺑﺒﻮل أو ﲬﺮ ﻣﺜﻼً وﺗﺸﺮﺑﺖ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻔﺎﻩ ﺻﺐ ﻣﺎء ﻳﻌﻤﻬﺎ وﻟﻮ ﻣﺮة
وإن ﻛﺎﻧﺖ اﻷرض ﺻﻠﺒﺔ وﱂ ﻳﻘﻠﻊ ﺗﺮا ﺎ أوﱂ ﺗﺘﺸﺮﺑﻪ ﻛﺄن ﻛﺎﻧﺖ ﳓﻮ ﺑﻼط ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ
اﻟﺒﻼط ﻛﻞ ﺷﻲء ﻓﺮﺷﺖ ﺑﻪ: ﲡﻔﻴﻔﻬﺎ ﰒ ﺻﺐ اﳌﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻟﻮ ﻣﺮة ﻗﺎل ﰲ اﳌﺼﺒﺎح
اﻷرض ﻣﻦ ﺣﺠﺮ وﻏﲑﻩ اﻧﺘﻬﻰ
Ketika tanah terkena semisal najis air kencing atau khomr,
lalu tanah tersebut menyerapnya, maka dalam mensucikan tanah
tersebut cukup menuangkan air di atasnya hingga meratai meskipun
hanya menuangkan satu kali. Apabila najis air kencing atau khomr
mengenai tanah yang keras, yakni tanah tersebut tidak dapat dikeruk
atau tidak dapat menyerap, misalnya tanah tersebut seperti batu ubin,
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maka dalam mensucikan tanah tersebut harus mengeringkannya
terlebih dahulu, baru kemudian dituangi air meskipun hanya sekali.
Disebutkan dalam kitab al-Misbah, “Lafadz ‘( ’اﻟﺒَ َﻼطbatu
ubin) adalah setiap benda yang mengeraskan tanah, baik benda
tersebut batu atau yang lainnya.”

ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﻧﻈﺮ ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﻏﲑ رﻃﺒﺔ وﱂ ﺗﻨﺠﺲ اﻷرض رﻓﻌﺖ ﻋﻨﻬﺎ
ﻓﻘﻂ أو رﻃﺒﺔ رﻓﻌﺖ ﰒ ﺻﺐ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﺎء ﻳﻌﻤﻬﺎ
Apabila najis yang mengenai tanah adalah najis padat maka
perlu adanya rincian, maksudnya apabila najis tersebut tidak
mengandung basah-basah dan tidak menajiskan tanah maka cukup
dengan mengangkat najis tersebut dari tanah (dan tidak perlu
menuangkan air pada tanah), atau apabila najis tersebut mengandung
basah-basah maka najis tersebut diangkat dari tanah dan kemudian
tanah dituangi air hingga meratai.

وﻣﺜﻞ اﻷرض ﰲ ذﻟﻚ ﻏﲑﻫﺎ ﻛﺴﻜﲔ ﺳﻘﻴﺖ وﻫﻲ ﳏﻤﺎة ﳒﺴﺎً وﳊﻢ ﻃﺒﺦ ﺑﻨﺠﺲ وﺣﺐ
ﻧﻘﻊ ﰲ اﳌﺎء اﻟﻨﺠﺲ ﺣﱴ اﻧﺘﻔﺦ ﻓﻴﻜﻔﻲ ﰲ ﺗﻄﻬﲑ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺻﺐ ﻣﺎء ﻳﻌﻤﻪ وﻟﻮ ﻣﺮة
واﺣﺪة وﻻ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺳﻘﻲ اﻟﺴﻜﲔ ﻣﻊ اﻹﲪﺎء ﻣﺎء ﻃﻬﻮراً وﻻ ﻟﻐﻠﻲ اﻟﻠﺤﻢ وﻋﺼﺮﻩ وﻻ
ﻟﻨﻘﻊ اﳊﺐ ﰲ ﻣﺎء ﻃﻬﻮر
Sebagaimana dicukupkan mensucikan tanah dengan hanya
menuangkan air di atasnya hingga merata, ketika pisau dipanaskan
dengan najis, atau ketika daging dimasak dengan air najis, atau
ketika biji-bijian direndam hingga mengembung di dalam air najis,
maka dalam mensucikan mereka cukup dengan dituangi air suci
mensucikan hingga merata meskipun hanya sekali. Tidak perlu
merendamkan pisau tersebut beserta memanaskannya dengan air suci
mensucikan. Tidak perlu mendidihkan daging tersebut dengan air
suci mensucikan dan memerasnya. Dan tidak perlu merendam bijibijian tersebut di dalam air suci mensucikan.
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BAGIAN KEENAM BELAS
MASA-MASA HAID DAN NIFAS

)ﻓﺼﻞ( ﰲ ﺑﻴﺎن ﻗﺪر اﳊﻴﺾ وﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻌﻪ وأﻣﺎ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺪم
[Fasal ini] menjelaskan tentang masa lama haid dan lainlainnya. Adapun tentang hukum-hukumnya maka telah disebutkan
sebelumnya.
A. Masa-masa Haid

)أﻗﻞ اﳊﻴﺾ( زﻣﻨﺎً )ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ( أي ﻗﺪرﳘﺎ ﻣﺘﺼﻼً وﻫﻮ أرﺑﻊ وﻋﺸﺮون ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻠﻜﻴﺔ وﻛﻞ
ﺳﺎﻋﺔ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة درﺟﺔ وﻛﻞ درﺟﺔ أرﺑﻊ دﻗﺎﺋﻖ ﻓﺈن ﻧﻘﺺ اﻟﺪم ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻘﺪار ﻓﻠﻴﺲ
ﲝﻴﺾ ﺑﻞ ﻫﻮ دم ﻓﺴﺎد
[Masa paling sedikit mengalami haid adalah] seukuran
[sehari dan semalam] secara muttasil (darah terus menerus keluar
tanpa terputus), yakni 24 jam falakiah. Satu jam adalah 15 derajat.
Dan satu derajat adalah 4 detik. Apabila lamanya darah keluar
kurang dari 24 jam maka darah tersebut bukanlah darah haid,
melainkan darah fasad (rusak).

)وﻏﺎﻟﺒﻪ ﺳﺖ أو ﺳﺒﻊ( ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ وإن ﱂ ﺗﺘﺼﻞ اﻟﺪﻣﺎء ﻟﻜﻦ ﺑﻠﻎ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻗﺪر
ﻳﻮم وﻟﻴﻠﺔ
[Masa umum mengalami haid adalah 6 (enam) atau 7
(tujuh)] hari beserta malam-malamnya meskipun darah keluar secara
terputus-putus tetapi jumlah total lamanya keluar darah mencapai
seukuran sehari dan semalam (24 jam).

)وأﻛﺜﺮﻩ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ( أي ﻣﻊ ﻟﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﺳﻮاء ﺗﻘﺪﻣﺖ أو ﺗﺄﺧﺮت أو ﺗﻠﻔﻘﺖ
 ﺑﺄن ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻗﺪر ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺜﻼً ﻟﻜﻦ ﳌﺎ ﺗﻠﻔﻘﺖ أوﻗﺎت،وإن ﱂ ﺗﺘﺼﻞ اﻟﺪﻣﺎء

352

اﻟﺪﻣﺎء ﻓﺒﻠﻐﺖ ﻳﻮﻣﺎً وﻟﻴﻠﺔ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻴﺾ ﻓﺈن زادت اﻟﺪﻣﺎء ﻋﻠﻰ اﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ
، وﺗﺴﻤﻰ اﳌﺮأة اﻟﱵ زاد دﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﺴﺘﺤﺎﺿﺔ،ﻓﺬﻟﻚ اﻟﺰاﺋﺪ دم اﺳﺘﺤﺎﺿﺔ
وﳚﻮز وطء اﳌﺴﺘﺤﺎﺿﺔ ﻏﲑ اﳌﺘﺤﲑة وﻟﻮ ﻣﻊ ﻧﺰول اﻟﺪم وﳚﻮز اﻟﺘﻀﻤﺦ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ
[Masa paling lama mengalami haid adalah 15 hari]
beserta malam-malamnya, baik hitungan 15 hari tersebut dimulai
dari malamnya atau siangnya atau hitungan 15 hari tersebut
berdasarkan total, meskipun darah keluar secara terputus-putus,
misalnya; ada perempuan mengeluarkan darah selama satu jam di
setiap hari, kemudian ketika lamanya keluar darah dijumlahkan,
ternyata mencapai sehari semalam, maka darah tersebut dihukumi
darah haid. Apabila darah keluar melebihi 15 hari maka
kelebihannya dihukumi sebagai darah istihadhoh. Perempuan yang
mengeluarkan darah istihadhoh disebut dengan mustahadhoh.
Diperbolehkan menjimak mustahadhoh yang ghoiru mutahayyiroh
meskipun disertai mengeluarkan darah dan boleh mengotori diri
dengan najis karena ada hajat, yaitu jimak.

واﻋﻠﻢ أن ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﻔﺤﺺ ﻣﻦ اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻟﻨﺴﺎء اﻟﻌﺮب
Ketahuilah bahwa ukuran lamanya haid, seperti yang telah
disebutkan, adalah berdasarkan penelitian Imam Syafii rodhiallah
‘anhu terhadap para perempuan Arab.
B. Masa-masa Suci

)أﻗﻞ اﻟﻄﻬﺮ ﺑﲔ اﳊﻴﻀﺘﲔ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً( أي ﺑﻠﻴﺎﻟﻴﻬﺎ ﻣﺘﺼﻠﺔ وﺧﺮج ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺑﲔ
اﳊﻴﻀﺘﲔ اﻟﻄﻬﺮ ﺑﲔ ﺣﻴﺾ وﻧﻔﺎس ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻘﺪم اﳊﻴﺾ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﺎس أو ﺗﺄﺧﺮ ﻋﻨﻪ وﺻﻮرة ﺗﻘﺪم اﳊﻴﺾ ﻛﺄن ﺣﺎﺿﺖ اﳊﺎﻣﻞ ﻋﺎد ﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل
اﻷﺻﺢ أن اﳊﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﲢﻴﺾ ﰒ ﻃﻬﺮت ﻳﻮﻣﺎً أو ﻳﻮﻣﲔ ﰒ وﻟﺪت وﻧﺰل ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻨﻔﺎس
وﺻﻮرة اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻛﺄن ﻧﻔﺴﺖ اﳌﺮأة أﻛﺜﺮ اﻟﻨﻔﺎس ﺳﺘﲔ ﻳﻮﻣﺎً ﰒ ﻃﻬﺮت ﻳﻮﻣﺎً أو ﻳﻮﻣﲔ ﰒ ﻧﺰل
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻴﺾ وﻗﺪ ﻳﻨﻌﺪم اﻟﻄﻬﺮ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ ﻓﻴﺘﺼﻞ اﻟﻨﻔﺎس ﺑﺎﳊﻴﺾ ﻛﺄن وﻟﺪت
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 وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﲔ، ﻓﻤﺮادﻫﻢ ﺑﺎﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻌﺪم،ﻣﺘﺼﻼً ﺑﺂﺧﺮ اﳊﻴﺾ ﺑﻼ ﲣﻠﻞ ﻧﻘﺎء
ﻧﻔﺎﺳﲔ ﻛﺄن وﻃﺌﻬﺎ ﰲ زﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎس ﻓﻌﻠﻘﺖ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﳝﻨﻊ اﻟﻌﻠﻮق ﰒ ﻳﺴﺘﻤﺮ
اﻟﻨﻔﺎس ﻣﺪة ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﳊﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻘﺔ ﰒ ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻳﻮﻣﺎً أو ﻳﻮﻣﲔ ﻣﺜﻼً ﻓﺘﻠﻘﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﻌﻠﻘﺔ ﻓﻴﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﺎس
[Masa paling sedikit suci antara dua haid adalah 15 hari]
beserta malam-malamnya.
Mengecualikan dengan pernyataan antara dua haid adalah
masa suci antara haid dan nifas maka masa antara keduanya bisa saja
lebih sedikit daripada 15 hari beserta malamnya, baik haid
mendahului nifas atau sebaliknya. Contoh haid yang mendahului
nifas; ada perempuan hamil mengalami haid, ini berdasarkan
pendapat asoh yang mengatakan bahwa perempuan hamil terkadang
mengalami haid, kemudian ia suci selama satu hari atau dua hari,
kemudian ia melahirkan anak dan setelah itu ia mengalami nifas.
Contoh nifas yang mendahului haid; ada perempuan mengalami nifas
selama 60 hari (yaitu masa paling lama nifas), kemudian ia suci
selama satu hari atau dua hari, setelah itu ia mengalami haid.
Terkadang, antara haid dan nifas tidak dipisah oleh masa
suci sama sekali sehingga nifas bersambung secara langsung dengan
haid, seperti; ada perempuan melahirkan anak di waktu yang
bersambung dengan masa akhir haid tanpa disela-selai masa niqok
(berhentinya darah). Jadi, maksud pernyataan ulama masa paling
sedikit mencakup tidak ada, artinya, tidak mengalami masa suci sama
sekali.
Terkadang masa suci menyela-nyelai dua nifas, misalnya;
ada suami menjimak istrinya di masa-masa nifas, kemudian ia hamil
atas dasar pendapat yang mengatakan bahwa nifas tidak mencegah
perempuan untuk mengalami hamil, lalu nifasnya berlangsung
selama beberapa waktu yang memungkinkan kehamilan itu
menghasilkan darah kempal, setelah itu darahnya berhenti selama
satu hari atau dua hari, lalu ia melahirkan darah kempal dan disusul
dengan mengalami nifas setelahnya.
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)وﻏﺎﻟﺒﻪ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮون ﻳﻮﻣﺎً( أي إن ﻛﺎن اﳊﻴﺾ ﺳﺘﺎً )أو ﺛﻼﺛﺔ وﻋﺸﺮون ﻳﻮﻣﺎً( أي إن
ﻛﺎن ﺳﺒﻌﺎً أي ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻄﻬﺮ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﻬﺮ ﺑﻌﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﳊﻴﺾ ﻷن اﻟﺸﻬﺮ اﻟﻌﺪدي ﻻ ﳜﻠﻮ
ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻋﻦ ﺣﻴﺾ وﻃﻬﺮ
[Masa umum mengalami suci adalah 24 hari] jika haidnya
6 hari [atau 23 hari] jika haidnya 7 hari. Maksudnya, hitungan masa
umum mengalami suci di setiap bulannya berdasarkan masa
umumnya haid karena pada umumnya setiap 30 hari (hitungan per
bulan) tidak terlepas dari masa haid dan suci.

)وﻻ ﺣﺪ ﻷﻛﺜﺮﻩ( أي اﻟﻄﻬﺮ ﺑﺎﻹﲨﺎع وﻟﺬا ﻗﺎل اﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻐﺰي ﰲ ﺷﺮح اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻓﻘﺪ
ﲤﻜﺚ اﳌﺮأة دﻫﺮﻫﺎ أي أﺑﺪﻫﺎ ﺑﻼ ﺣﻴﺾ أي ﻛﺴﻴﺪﺗﻨﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻼم وﺣﻜﻤﺘﻪ ﻋﺪم
ﻓﻮات زﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻼ ﻋﺒﺎدة وﻟﺬﻟﻚ ﲰﻴﺖ اﻟﺰﻫﺮاء وﻗﻴﻞ إ ﺎ وﻟﺪت وﻗﺖ اﻟﻐﺮوب وﻧﺰل
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﺎس ﳎﺔ ﰒ ﻃﻬﺮت وﺻﻠﺖ
[Tidak ada batas lama tertentu untuk menentukan masa
paling banyak suci] berdasarkan ijmak ulama. Oleh karena ini, Ibnu
Qosim al-Ghozi berkata dalam Syarah Ghoyah, “Terkadang ada
perempuan yang tidak pernah mengalami haid, seperti Sayyidatina
Fatimah ‘alaiha as-salam.” Hikmah mengapa ia tidak mengalami
haid sama sekali adalah agar waktu-waktunya selalu terisi dengan
ibadah. Oleh karena itu, ia dijuluki dengan az-Zahro. Menurut qiil,
Sayyidatina Fatimah pernah melahirkan anak di waktu ghurub
(terbenamnya matahari), lalu ia mengalami nifas hanya sebentar saja,
setelah itu ia suci dan melakukan sholat.

)ﻓﺮع( ﻗﺎل ﳏﻤﺪ اﻟﺼﺒﺎن ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺈﺳﻌﺎف اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻲ وﻫﻮ
اﺑﻦ إﺣﺪى وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ وﲬﺴﺔ أﺷﻬﺮ وﻫﻲ ﺑﻨﺖ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ وﲬﺴﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻘﺐ
رﺟﻮﻋﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺪر وﻋﻠﻴﻪ ﺗﻜﻮن وﻻد ﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺒﻮة ﺑﻨﺤﻮ ﺳﻨﺔ وﻗﻴﻞ ﻏﲑ ذﻟﻚ وﺗﻮﻓﻴﺖ ﺑﻌﺪ
أﺑﻴﻬﺎ ﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻟﺜﻼث ﺧﻠﻮن ﻣﻦ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ إﺣﺪى ﻋﺸﺮة
ودﻓﻨﻬﺎ ﻋﻠﻲ ﻟﻴﻼً وﻓﺎﻃﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ درﻳﺪ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻄﻢ وﻫﻮ اﻟﻘﻄﻊ أي اﳌﻨﻊ
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ﲰﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻓﻄﻤﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﺎر ﻛﻤﺎ وردت ﺑﻪ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻬﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﲟﻌﲎ
ﻣﻔﻄﻮﻣﺔ اﻧﺘﻬﻰ
[CABANG]
Muhammad Shoban berkata dalam kitabnya yang berjudul
Is’af Roghibin, “Fatimah dinikahi oleh Ali yang pada saat itu Ali
masih berumur 21 tahun 5 bulan dan Fatimah berumur 15 tahun dan
5 bulan setelah kepulangan kaum muslimin dari perang Badar.
Berdasarkan histori ini, Fatimah dilahirkan sebelum masa kenabian
kurang satu tahun. Ini berbeda dengan pendapat qiil lain. Menurut
pendapat shohih, Fatimah wafat setelah kewafatan ayahandanya
selisih 6 bulan. Fatimah wafat pada malam Selasa, yaitu 3 hari
setelah masuknya Bulan Ramadhan tahun 11 Hijriah. Ali
menguburkannya pada malam tertentu. Kata Fatimah/ ﻓﺎﻃﻤﺔseperti
yang dikatakan oleh Ibnu Duraid berasal dari kata ‘ ’اﻟﻔﻄﻢyang berarti
mencegah. Ia diberi nama dengan nama fatimah karena Allah
mencegahnya dari neraka, sebagaimana beberapa hadis telah
menerangkannya. Jadi, kata  ﻓﺎﻃﻤﺔberarti ( اﳌﻔﻄﻮﻣﺔyang dicegah).”

ﻗﺎل اﻟﺸﺮﻗﺎوي وﱂ ﻳﻌﺶ ﻣﻦ أوﻻد اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠّﻢ ﺑﻌﺪﻩ إﻻ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﺈ ﺎ
ﻋﺎﺷﺖ ﺑﻌﺪﻩ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻧﺘﻬﻰ
Syarqowi mengatakan, “Sepeninggal Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama, anak-anak beliau yang masih hidup hanya
Fatimah karena ia masih diberi usia 6 bulan setelah kewafatan
beliau.”

واﻋﻠﻢ أن ﺳﻦ اﻟﻴﺄس ﻣﻦ اﳊﻴﺾ اﺛﻨﺘﺎن وﺳﺘﻮن ﺳﻨﺔ ﻗﻤﺮﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ وﻫﻮ
اﳌﻌﺘﻤﺪ وﻗﻴﻞ ﺳﺘﻮن وﻗﻴﻞ ﲬﺴﻮن وﻫﺬا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻼ ﻳﻨﺎﰲ ﻣﺎ ﺻﺮﺣﻮا ﺑﻪ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻻ
آﺧﺮ ﻟﺴﻦ اﳊﻴﺾ ﻓﻬﻮ ﳑﻜﻦ ﻣﺎ داﻣﺖ ﺣﻴﺔ
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Ketahuilah sesungguhnya menurut pendapat shohih
disebutkan bahwa usia perempuan tidak mengalami haid lagi adalah
sekitar kurang lebih 62 tahun Qomariah. Ini adalah pendapat
muktamad. Menurut qiil, 60 tahun. Menurut qiil lain, 50 tahun.
Ketetapan ini berdasarkan pertimbangan umumnya perempuan
sehingga tidak menafikan pernyataan yang dijelaskan oleh ulama
bahwa tidak ada batasan usia untuk mengalami haid karena haid
masih mungkin dialami oleh seorang perempuan selama ia masih
hidup.
C. Masa-masa Nifas

 وﰲ ﻋﺒﺎرة ﳊﻈﺔ أي ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻠﺤﻈﻪ اﻟﻌﲔ أي إن،)أﻗﻞ اﻟﻨﻔﺎس ﳎﺔ( أي دﻓﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪم
ﻣﺎ وﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﻋﻘﺐ اﻟﻮﻻدة ﻳﻜﻮن ﻧﻔﺎﺳﺎً وﻟﻮ ﻗﻠﻴﻼ وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أﻗﻞ ﻣﻦ ﳎﺔ )وﻏﺎﻟﺒﻪ أرﺑﻌﻮن
ﻳﻮﻣﺎً وأﻛﺜﺮﻩ ﺳﺘﻮن ﻳﻮﻣﺎً( وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﻘﺮاء اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ وﻋﺒﻮرﻩ ﺳﻨﺘﲔ ﻛﻌﺒﻮر
اﳊﻴﺾ أﻛﺜﺮﻩ
[Paling sedikitnya masa nifas adalah sebentar,] yaitu
sekilas dari keluarnya darah. Menurut ibarat lain menggunakan
lafadz lahdzoh, yaitu seukuran lamanya sesuatu terlihat oleh mata.
Artinya, darah yang ditemukan setelah melahirkan berarti darah nifas
meskipun hanya sedikit. Tidak ada waktu yang lebih pendek
daripada sebentar.
[Masa umumnya nifas adalah 40 hari dan masa paling
banyak/lamanya adalah 60 hari.] Ukuran waktu nifas ini
berdasarkan penelitian Imam Syafii rodhiallahu ‘anhu. Terlewatnya
nifas selama 60 hari adalah seperti terlewatnya haid selama 15 hari.
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