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KATA PENGANTAR

* احلمد هللا رب العاملني * بسم اهللا الرمحن الرحيم * أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم 
:أما بعد* وعلى آله وأصحابه أمجعني * والصالة والسالم على سيد املرسلني 

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 al-
Munawwir 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

)الحديث(من يرد اهللا به خيرا يفقهه فى الدين 

Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan niscaya Dia
akan memahamkannya di dalam agama. (Hadis)

بسم اهللا الرحمن الرحيم

Dengan Menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih dan
Penyayang

أكملواكتسابالطاعاتأفضلألداءعبادهمنشاءمنوفقالذيهللاحلمد
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.

ورسولهعبدهحممداً سيدناأنوأشهدالكماالتجبميعاملتصفاهللاإالإلهالأنوأشهد
صالةالنرياتاألجنموأصحابآلهوعلىوسّلمعليهاهللاصلىاملخلوقاتأفضل

والسموات األرضدامتمادائمنيوسالماً 

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.

أبوواملساويالتقصريلكثرةاخلبريالعليمربهلرمحةاملضطرالفقريالعبدفيقول) بعدأما(
وداراً منشأالتناريإقليماً البنتينمذهباً الشافعياجلاويعمربننوويحممداملعطيعبد
عيوبه الدارينيفوسرتذنوبهاهللاغفر

(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;

أصوليفالنجابسفينةامللقباملختصرعلىتعاىلاهللاشاءإننافعةتقييدات)هذه(
اهللانوروفاةوالبتاويإقليماً احلضرميمسريبنساملالفاضلالعاملللشيخوالفقهالدين
جمملهوتفصلمشكلهوتفكمسائلهتتممضرحيه

Kitab ini adalah catatan-catatan bermanfaat, in syaa Allah,
atas kitab ringkasan yang berjudul Safinatu an-Naja Fii Ushul ad-
Diin 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 an-
Naja, memperjelas keterangan-keterangan sulitnya, dan merinci
pernyataan-pernyataan umumnya.

السجاكاشفة(ومسيتها جنسيأبناءمنمثليوللقاصرينلنفسيتذكرةلتكونوضعتها
يفتعاىلاهللابكتاباقتداءوغريهبالفصلبالرتاجموأوضحته)النجاسفينةشرحيف

1 Batavia atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta.
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فيهوأقحمتمنهوالتحصيلالدرسعلىأبعثوألنهسوراً سوراً مفصالً مرتمجاً كونه
كهيئةوجعلتهالعالمامللكبعونالعوامعلىالنفعليزيدتعاىلاهللاشاءإنالصيامفصل
املوافقةاملرافقةشرطفإناألصلصورةالفرعصورةلتوافقاملشابكةيفالشرحمعاملنت

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.

افتتاحهايفاألسبابوييسرإكماهلاعلىيعينناأنوتعاىلتباركسبحانهنسأله
فيعودمبسألةمنهاينتفعصاحلرجلدعوةرجاءإالمجعهاعلىمحلينوماواختتامها

جاريةصدقةثالثمنإالعملهانقطعآدمابنماتإذاحلديثقربييفعلينفعها
واحلالالشأنهلذاأهالً لستكنتوإنوأنالهيدعوصاحلولدأوبهينتفععلمأو

منهمفهوبقومتشبهمناخلربيفوردملاإياهمبصحبيتألفوزبالرجالالتشبهقصدت
أحبمنمعاملرءحيشرالبخاريحلديثمعهمألحشرحمبتهميفالغوصوأردت
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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.”

إىلحالنايبدلأنتعاىلاهللانسألالتأملبعدهايصلحأنهفوةعلىوقفملنوينبغي
الفانيةالدنياحلظوظالالعلمألخذالناسإليهتسعىممنجيعلناوأناألحوالأحسن

الباقيةالداريفالكرميوجههإىلبالنظرميتعناوأن

Bagi siapapun yang menemukan kesalahan dalam kitab ini
hendaklah ia memperbaiki kesalahan tersebut setelah berangan-
angan 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

الذاتأمساءمناسمبكلأي)الرحيمالرمحناهللابسم(تعاىل اهللارمحهاملصنفقال
بذلكفسرهمستعيناً أومتربكاً أؤلفذلكبإرادةأواألفعالبكمالاملوصوفاألعلى
الفقهأصولعلىحاشيتهيفالدمياطيأمحدشيخنا

Syeh Salim bin Sumair al-Hadromi berkata, “بسم اهللا الرمحن الرحيم”,
artinya dengan perantara setiap nama dari nama-nama Dzat Yang
Maha Tinggi, yang bersifatan dengan kesempurnaan perbuatan-
perbuatan atau yang bersifatan dengan menghendaki perbuataan-
perbuatan, aku menyusun [kitab] seraya mengharap barokah atau
meminta pertolongan. Tafsiran basmalah ini adalah tafsiran yang
dijelaskan oleh Syaikhuna ad-Dimyati dalam Khasyiah Ushul Fiqih-
nya.

9. Anjuran Mengawali Sesuatu dengan Basmalah

احملفوظاللوحيفأياإبدائهيفالعزيزبالكتاباقتداءبالبسملةكتابهاملصنفابتدأ
وأناالتوابأناالقلمكتبهماأولأنرويماوأمااملصحف،يفوترتيبهمجعهبعدأو

العرش ساقيففهوتابمنعلىأتوب

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.

اهللابسمالقلمكتبهماأولإنقولهيفوسّلمعليهاهللاصلىألمرهوإطاعةوامتثاالً 
علىنزلوملاأنزلكتابكلمفتاحوهيأولهفاكتبوهاكتاباً كتبتمفإذاالرحيمالرمحن
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أمورهممنشيءيفيدعوهاالفمرهموألمتكلكهي:وقالثالثاً أعادهااجربيل
روايةويفاملالئكةوكذاالسالمعليهآدمأبيكعلىنزلتمذعنيطرفةأدعهاملفإين
عنهورويفاقرؤوهاكتبتموهاوإذاالرحيمالرمحناهللابسمأولهيففاكتبواكتاباً كتبتمإذا

كلابتداءيفتعاىلعادتهأنشكوالاهللابأخالقختلقواقالأنهوسّلمعليهاهللاصلى
بهمأمورونفنحنبراءةسوىبالبسملةاإلتيانسورة

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 اهللا الرمحن 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 as-
salaam. 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 at-
Taubat. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk mengawali
melakukan perbuatan yang baik menurut syariat dengan basmalah.

فهوالرحيمالرمحناهللاببسمفيهيبدأالبالذيأمركلوغريهداودأيبحبديثوعمالً 
شرعاً بهيهتمالذيوالشأناحلالأووالعظمةالشرفوالبالأجذمأوأقطعأوأبرت
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اللكنلذاتهمكروهاً واللذاتهحمرماً يكونالبأنإباحتهأوطلبهبهاالهتمامومعىن
كالتهليلاحملضللذكرتطلبوالزبلككنساألمورحمقراتعلىالبسملةتطلب

Begitu juga, Syeh Salim bin Sumair mengawali kitabnya
dengan basmalah karena mengamalkan hadis yang diriwayatkan oleh
Abu Daud dan lainnya, yaitu;

مُ ذَ جْ أَ وْ أَ عُ طَ قْ أَ وْ أَ رُ تَـ بْـ أَ وَ هُ فَـ مِ يْ حِ الرَّ نِ محَْ الرَّ اهللاِ مِ سْ بِ بِ هِ يْ فِ أُ دَ بْ يُـ َال الٍ بَ يْ ذِ رٍ مْ أَ لُّ كُ 

Artinya: Setiap perkara yang baik menurut syariat yang karenanya
tidak diawali dengan, ‘يسم اهللا الرمحن الرحيم’ maka perkara tersebut adalah
abtar, atau aqtok, atau ajdzam.

Kata “ البَ  ” dalam 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 perkara-
perkara yang remeh atau hina, seperti menyapu kotoran hewan, dan
tidak dianjurkan dalam dzikir yang murni (mahdoh), seperti dzikir
Laa Ilaha Illa Allah.

صاحبهقلبملكوعظمهلشرفهاألمركأنالقلبأيضاً والبالعمريةالشيخوقال
النارامرأةدخلتوسّلمعليهاهللاصلىقولهقياسعلىللسببيةفيهقولهويفبهالشتغاله

إسرائيلبينمنامرأةوهيحبستهابسببهاأيهرةيف

Syeh Umairah berkata, lafadz ’البال‘ juga 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 ’ىف‘ dalam sabda Rasulullah ’فيه‘ di atas memiliki arti

sababiah berdasarkan pengqiasan dengan sabda beliau;

ةٍ رَّ هِ ِيف ارَ النَّ ةٌ أَ رَ امْ تِ لَ خَ دَ 

“Seorang wanita masuk ke dalam neraka sebab kucing [yang ia
kekang dan tidak diberinya makan].” Wanita tersebut berasal dari
Bani Israil.

املعجمةبالذالواألجذمإحدامهاأويداهقطعتمنواألقطعالذنبمقطوعواألبرت
التشبيهبابمنفهومعروفةعلةهوالرباوياألنامل وقالالذاهبوقيلاليداملقطوع

البليغ

Lafadz ’األبرت‘ berarti yang terpotong ekornya. Lafadz ’األقطع‘
berarti orang yang terpotong kedua tangannya atau salah satu dari
keduanya. Lafadz ’األجذم‘ dengan huruf /ذ/ yang bertitik satu berarti

yang terpotong tangannya. Ada yang mengatakan lafadz ’األجذم‘
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.

لهشيءكلأويباحأويطلبشيءكلأووعظمةشرفلهشيءاحلديث كلومعىن
كاحليوانفهوالرحيمالرمحناهللاببسمالشيءذلكبسببيبدأالقلباً ميلكأيقلب

نقصهيفجذامبهكمنأوأناملهذهبتكمنأويداهقطعتكمنأوالذنباملقطوع
حساً متوإنشرعاً وعيبه

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
maka perkara tersebut adalah seperti ’بسم اهللا الرمحن الرحيم‘ 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.

امالكفعندسورةكلومنالفاحتةمنآيةهيهلالبسملةيفواختلف آيةليستأ
ااملباركبناهللاعبدوعندسورةكلمنوالالفاحتةمن وعندسورةكلمنآيةأ

االشافعي منعدهايفالنمليففيهاخيتلفواوملغريهايفوترددالفاحتةمنآيةأ
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 al-
Fatihah 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

منالليلةتلكأمنمرةوعشرينإحدىالنومعندشخصتالهاإذاخواصهاومن
أمحدأفادهالباليامنذلكوغريالفجأةموتمنوأمنالسرقةمنبيتهوأمنالشيطان
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

كانسواءوالتعظيمالتبجيلجهةمعاالختيارياجلميلعلىبالكالمالثناءأي) احلمد(
وأمابه،البداءةطلبتالذياللغوياحلمدهووهذا) هللا(مستحق الأمنعمةمقابلةيف

حيثمناملنعمتعظيمعلىيدلفعلوهوبهالبداءةيطلبفالاالصطالحياحلمد
أوباجلناناعتقاداً أوباللسانقوالً ذلككانسواءغريهأواحلامدعلىمنعماً كونه
) العاملني(مصلح أي) رب(األعضاء هياليتباألركانعمالً 

[Segala pujian] atau ‘اْحلَْمد’, 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/ دمْ احلَ  ” menurut 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].

حديثيبنيمجعاً إضافياً افتتاحاً باحلمدلةافتتححقيقياً افتتاحاً بالبسملةافتتحملا
البالذيأمركلماجهابنحبديثوعمالً أيضاً بالكتابواقتداءواحلمدلةالبسملة
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كلعلىواملعىنأبرتفهوروايةويفأقطعفهوروايةويفأجذمفهوهللاباحلمدفيهيبدأ
وقليلهاوناقصهاالربكةمقطوع

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 ‘احلمد هللا’ maka 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.

ابتداءيفوكذااملصنفةالكتبابتداءيفاحلمديستحبتعاىلاهللارمحهالنوويقال
غريمهاأوفقهاً أوحديثاً قرأسواءاملعلمنييديبنيالطالبنيوقراءةاملدرسنيدروس

العاملنيربهللاحلمدذلكيفالعباراتوأحسن

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
‘ ْنيَ مِ الَ عَ الْ بِّ رَ هللاِ دُ مْ حلَْ اَ  ’.

مزيدهويكاىفءنعمهيوايفمحداً هللاحلمديقالأناحملامدأفضلالشافعيةبعضوقال
أعلمملومامنهاعلمتماكلهاحمامدهجبميعهللاحلمديقالأناحملامدأفضلوقيل
أعلمملومامنهمعلمتماكلهمخلقهعددبعضهمزاد
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Sebagian ulama yang bermadzhab Syafii berkata, “Memuji
Allah yang paling utama adalah dengan ibarot;

َمزِْيَدهُ َوُيَكاِىفءُ نَِعَمهُ يـَُواِيف َمحْداً هللاِ َاحلَْْمدُ 

Ada yang mengatakan, “Yang paling utama dalam memuji
Allah adalah mengatakan;

َهاَعِلْمتُ َماُكلَِّهاَحمَاِمِدهِ ِجبَِمْيعِ هللاِ َاحلَْْمدُ  أَْعَلمْ ملَْ َوَماِمنـْ

Sebagian ulama lain menambahkan menjadi;

َهاَعِلْمتُ َماُكلَِّهاَحمَاِمِدهِ ِجبَِمْيعِ هللاِ َاحلَْْمدُ  َعِلْمتُ َماُكلِِّهمْ َخْلِقهِ َعَددَ أَْعَلمْ ملَْ َوَماِمنـْ
ُهمْ  أَْعَلمْ ملَْ َوَماِمنـْ

حيبمارأىإذاوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولكانعائشةعنماجهابنخربويف
كلعلىهللاحلمدقاليكرهمارأىوإذاالصاحلاتتتمبنعمتهالذيهللاحلمدقال

النارأهلحالمنبكأعوذإينربحال

Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah
dari Aisyah, “Ketika Rasulullah, shollallahu ‘alaihi wa sallama,
melihat sesuatu yang beliau sukai, maka beliau berkata;

الصَّاِحلَاتُ تَِتمُّ بِِنْعَمِتهِ الَِّذيهللاِ َاحلَْْمدُ 

Dan ketika beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai
maka beliau berkata;

النَّارِ أَْهلِ َحالِ ِمنْ ِبكَ أَُعْوذُ ِإينِّ َربِّ َحالٍ ُكلِّ َعَلىهللاِ َاحلَْْمدُ 
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5. Pengertian Agama

روراجلارفتقدمياملعونةنطلبأي) نستعني(بغريهال) وبه( االختصاصإلفادةوا
واجلزاءوالعبادةالطاعةمنهاكثريةمعانعلىلغةالدينيطلق) والدينالدنياأمورعلى(

ندينألنناديناً ومسياألحكاممننبيهلسانعلىاهللاشرعهماعلىوشرعاً واحلساب
الرسولعلىيلقيهأيميليهامللكإنحيثمنملةأيضاً ويسمىوننقادنعتقدأنله

علىلنابينهأيلناشرعهاهللاإنحيثمنوشريعةشرعاً أيضاً ويسمىعلينا،ميليهوهو
وسّلمعليهاهللاصلىالنيبلسان

[Dengan Allah,] bukan dengan yang lain-Nya, [kami
meminta pertolongan]. Maksudnya, kami mencari pertolongan
kepada Allah. Mendahulukan susunan jer dan majrur dalam
pernyataan ‘ َنْسَتِعْنيُ َوِبِه  ’ berfungsi untuk mengkhususkan, maksudnya,

kami hanya meminta pertolongan kepada Allah [dalam urusan-
urusan dunia dan agama.]

Kata ‘ نيْ الدِ  ’ atau ‘agama’ menurut bahasa memiliki banyak

arti. Di antaranya berarti ketaatan, ibadah, balasan, dan hitungan.
Sedangkan kata ‘الدين’ menurut syariat adalah hukum-hukum yang

telah disyariatkan oleh Allah melalui lisan nabi-Nya. Kata ‘الدين’
disebut dengan nama karena ’الدين‘ ‘ لهنُ يْ دِ ا نَ نَ نـَّ ألَ  ’, maksudnya karena kita

meyakini dan mengikutinya.

Kata ‘الدين’ disebut juga dengan nama ’ِملَّة‘ (millah) dari segi

bahwa ‘ هِ يْ لِ ميُْ كَ لِ مَ الْ نَّ إِ  ’, maksudnya, Allah Yang Maha Merajai

menyerahkannya kepada Rasul dan Rasul menyampaikannya kepada
kita. Begitu juga, ‘الدين’ atau agama disebut juga dengan nama ‘ عارْ شَ  ’
dan ‘ ةً عَ يْـ رِ شَ  ’ dari 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.

الدرجةبلغتعظمىحتيةاهللازادهأي) وسلم(وتعظيماً عطفاً اهللازادهأي) اهللاوصلى(
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.

احلاصلحتصيلفطلبهاحاصلةللنيبالرمحةإنقيلفإناحلامديإمساعيلقال) مسألة(
رمحةوهناكإالوقتمنمافإنهتكنملرمحةطلبعليهبصالتنااملقصودأنفاجلواب

عليهبصالتناينتفعفهولهايةالماإىلالكماالتيفيرتقىيزالفاللهحتصلمل
نيليفربهإىلالتوسليقصدبلذلكاملصلييقصدأنينبغياللكنالصحيحعلى

املناسببلاهللاكرمحهالواردبغريوسّلمعليهاهللاصلىللنيبالدعاءجيوزوالمقصوده
واألولياءوالتابعنيالصحابةحقويفوالسالمبالصالةالدعاءاألنبياءحقيفوالالئق

انتهىكاندعاءأييكفيغريهمحقويفبالرتضيواملشايخ

(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 ’رمحه اهللا‘ (Semoga Allah merahmatinya). Akan tetapi, yang

pantas dan yang layak bagi hak para nabi adalah mendoakan mereka
dengan sholawat dan salam, seperti ’صلى اهللا عليه وسلم‘ atau الصالة والسالم ‘
,Bagi hak para sahabat .’عليه tabiin, para wali, dan para syeh adalah

mendoakan mereka dengan kalimat Bagi hak selain .’رضي اهللا عنه‘

mereka semua adalah mendoakannya dengan bentuk kalimat doa apa
saja.”

عبدجدهبذلكلهواملسميوسّلمعليهاهللاصلىأمسائهأفضلهو) حممدسيدناعلى(
آبائكأمساءمنوليسحممداً مسيتهمللهفقيلقبلهاأبيهملوتوالدتهسابعيفاملطلب

وقيلرجاءهاهللاحققوقدواألرضالسماءيفحيمدأنرجوتفقالقومك؟وال
حممداً فسميهالبشربسيدمحلتهلافقالملكأتاهاأمهبذلكلهاملسمي

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 manusia. Berilah ia nama
Muhammad!”

باحلديثعمالً وسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولعلىكتابهأوليفبالصالةأتىوإمنا
يديهعلىالنعمةأجريتمنتشكرملإذاتشكرينملعبديتعاىلقولهوهوالقدسي

اإلجيادأصلهوبلنعمةكليفلناالعظمىالواسطةوسّلمعليهاهللاصلىأنهشكوال
تزلملكتابيفعليصلىمنوسّلمعليهاهللاصلىوبقولهوغريهآدمخملوقلكل

الكتابذلكيفامسيدامماعليهتصلياملالئكة

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.”

قرأأووصلىالصالةكتبمنأياحلديثهذامعىنيفالسمالوياملعطيعبدقال
لهتستغفرأوبالربكةتدعواملالئكةتزلملرسالةأوحافلتأليفيفاملرسومةالصالة

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.”
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نيبفالاملصباحيفكماطابعهمأيأشهروالكسروكسرهاالتاءبفتح) النبينيخامت(
اخلارجيفجسمهباعتبارالوجوديفآخرهمفهووسّلمعليهاهللاصلىبعده

Rasulullah adalah seorang rasul [yang menjadi khotimi an-
nabiyiin,] Lafadz ‘ امتخَ  ’ dengan dibaca fathah atau kasroh pada huruf

Akan tetapi yang paling masyhur adalah dengan ./ت/ 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

مبقاماألنسبوهوالطرباينأخرجهتقيكلحممدآلخلرباإلجابةأمةمجيعوهم) وآله(
معاصنيولوالدعاء باآللفاملرادالزكاةمقاميفوأماغريهممنالدعاءإىلأحوجأل

املطلبوبنوهاشمبنوهم

[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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األفاً اهلمزةقلبتمثألفاً لقلبهاتوصالً مهزةاهلاءقلبتأهلآلأصل) تنبيه( لسكو
حتركتمجلوزنعلىأولأصلهالكسائيوقالسيبويهمذهبهذاقبلهاماوانفتاح

ألفاً قلبتقبلهاماوانفتحالواو

(TANBIH) Asal lafadz ‘آل’ adalah ‘أهل’. Huruf /ھ/ diganti

dengan hamzah untuk mempermudah menggantinya menjadi /ء/ alif

Kemudian ./ا/ hamzah diganti dengan alif karena menyandang sukun
dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Ini adalah perubahan
menurut madzhab Sibawaih.

Kisai berkata, “Asal lafadz ‘آل’ adalah ‘أُول’ berdasarkan
wazan dari lafadz ‘ُمجل’. Huruf wawu menyandang harokat dan (و)

huruf sebelumnya dibaca fathah maka huruf wawu diganti dengan
alif.

األمرقبلولوالرسالةبعدوسّلمعليهاهللاصلىبالنيبمؤمناً اجتمعمنوهو) وصحبه(
كانأوظلمةيفولواألرضيفيكونبأنمتعارفاً اجتماعاً حياتهحاليفبالدعوة
ملأونائماً ولواآلخرعلىأحدمهاماراً أومميزغريكانأوبهيشعرملوإنأعمى
خبالفواحدةساعةولواملسافةبعدمعولوالنيبرآهأوالنيبرأىلكنبهجيتمع
عنداألصحعلىعرفاً معهاالجتماعبطولإالالتابعيةتثبتفالالصحايبمعالتابعي

ألنالنيبمعالصحايبلقاءخبالفاللقاءجمرديكفيوالأيضاً،والفقهاءاألصولأهل
وغريهبالصحايبالطويلاالجتماعيؤثرهماأضعافالقليبالنورمنيؤثربهاالجتماع

منهيسمعملوإنقليالً ولوالصحايبلقيمنهوالتابعيالسحيميأمحدقاللكن

[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.”

السنةأهلعنداخلالفةيفترتيبهمحسبعلىالفضليفاألربعةاءاخللفأناعلممث
لذلكويدلعنهماهللارضيعليمثعثمانمثعمرمثاهللاعبدوامسهبكرأبوفأفضلهم
بعداألمةهذهخرييسمعوسّلمعليهاهللاصلىاهللاورسولنقولكناعمرابنحديث

ينهنافلمعليمثعثمانمثعمرمثبكرأبونبيها

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.”

وملوعامروسعيدوسعدوعبدالرمحنوالزبريطلحةوهمالباقونالستةاألفضليةيفويليهم
بهنقولفالاألفضليةيفبعضعلىبعضهمبتفاوتنصيرد

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.

حواريونهلمفيقالوسّلمعليهاهللاصلىقبلهباألنبياءاجتمعمنأما

Adapun orang yang berkumpul bersama-sama dengan para
nabi sebelum Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, disebut
dengan Hawariyuun.

وصحبهآللهتوكيد) أمجعني(

امجعني] atau seluruhnya.] Ini adalah taukid pada lafadz ‘آله’ dan
,Maksudnya .’صحبه‘ semoga tercurahkan juga sholawat dan salam

atas seluruh keluarga dan sahabat Rasulullah.

النفسوأمااجلنسيةبالعلميةفمعارفوتوابعهأمجعأمااألندلسيحممدقال) تنبيه(
املؤكدلضمريبإضافتهافمعارفوكلوالعني

(TANBIH) Muhammad Andalusi berkata, “Adapun lafadz
dan lafadz-lafadz taukid yang mengikutinya merupakan ’أمجع‘ isim-

isim ma’rifat dengan sifat alam al-jinsiah. Adapun lafadz ‘ سفْ نَـ  ’, ‘ ْني عَ  ’,
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dan ‘ لّ كُ  ’ maka merupakan isim-isim makrifat dengan

mengidhofahkannya pada dhomir muakkad.

8. Makna dan Keutamaan ‘ال حول وال قوة إال باهللا’

قوةوالباهللاإالاهللامعصيةعنحتولالأي) العظيمالعليباهللاإالقوةوالحولوال(
شيخناأفادهجربيلعنالسالمعليهعنهتفسريهوردهكذااهللابعونإالاهللاطاعةعلى

والكربياءالعظمةذووالعظيمسواهعمااملنزهالرتبةاملرتقعوالعليالسنبالويينيوسف
الصاويقاله

[ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم,] Artinya 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 ‘العلي’ berarti Yang Maha Luhur
Derajat-Nya, dan Yang Maha Suci dari segala sesuatu selain-Nya.
Lafadz ‘العظيم’ berarti Yang Memiliki Keagungan dan Kesombongan,
seperti yang dikatakan oleh as-Showi.

اهللارضيمنهاإلخالصعالمةفهذهمنهما،التربيألجلباحلوقلةاملصنفأتىوإمنا
احلولمنبالتربيإخالصكوصححباإلخالصعملكصحح:بعضهمقالهكماعنه

عليهاهللاصلىاهللارسولرأىملااملعراجحديثيفكمااجلنةغراسهيوأيضاً والقوة
أخضرزبرجدمنكرسيعلىاجلنةبابعندجالساً السالمعليهإبراهيمسيدناوسّلم
أرضهافإناجلنةغراسمنفلتكثرأمتكمروسّلمعليهاهللاصلىاهللارسوللسيدناقال
العظيمالعليباهللاإالقوةوالحولالفقال؟ اجلنةغراسومافقالواسعةطيبة

Adapun Syeh Salim bin Sumair al-Hadromi mendatangkan
lafadz hauqolah adalah karena mengakui (ال حول وال قوة إال باهللا)

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 as-
salam 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 tanaman-
tanaman surga itu?’ Nabi Ibrahim menjawab, ‘Tanaman-tanaman

surga adalah .’ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

قالقالأنهعنهمااهللارضيعباسابنعنرويفائدةاملعراجشرحيفالقليويبوقال
دوابعليهصلتإليهيؤديهحبقهغرميهإىلمشىمنوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسول

اأيالبحارونوناألرض وماذنبلهوغفراجلنةيفشجرةخطوةبكللهوغرسحيتا
وقتكليفعليهاهللاكتبإالقادروهوبهويسوفمياطلهأيغرميهيلويغرميمين
إمثاً 

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 ikan-
ikan 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.’”

عليهاهللاصلىالنيبإىلبسندهالدنياأيبابنقالالشرجيفوائديفماخواصهاومن
يصبهملمرةمائةالعظيمالعليباهللاإالقوةوالحولاليومكلقالمنقالأنهوسّلم

اهأبداً فقر

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
setiap hari 100 kali maka ia tidak akan ’ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم‘
tertimpa kefakiran selamanya.”

العظيمالعليباهللاإالقوةوالحولالوتالمهمباإلنساننزلإذاأيضاً اخلربيفوروي
املعراجعلىحاشيتهيفيوسفشيخناذكرهذلكأقلهاأيعنهاهللافرجمرةثالمثائة

Diriwayatkan dalam hadis juga, “Ketika seseorang memiliki
hajat yang penting, dan ia membaca ‘ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم’
sebanyak minimal 300 kali maka Allah memudahkan hajat itu.”
Demikian ini disebutkan oleh Syaikhuna Yusuf dalam Hasyiah-nya
‘Ala al-Mi’roj.

عرفإذاإالذكرهعلىذاكريثابالأنهاعلمعنهماهللارضيالعلماءقال) تنبيه(
القليويبذلكعلىنبهمطلقاً،قارئهفيثابالقرآنخبالفإمجاالً ولومعناه

[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.

والللعمومالللكمالتعاىلأمسائهيفوالالماأللفتعاىلاهللارمحهاملقدسيقال) فائدة(
الرجوليةيفالكاملأيالرجلزيدتقولللكمالالتعريفالمتكونسيبويهقالللعهد

الآليلنشريفالتونسيأمحدالقولنيهذينذكرتعاىل،أمسائهمنهيوكذلك

[FAEDAH]

Al-Muqoddasi rahimahullah berkata, “Huruf ‘ال’ yang masuk
dalam lafadz nama-nama Allah ta’ala berfungsi menunjukkan arti
kesempurnaan, bukan arti umum atau ‘ahdi.” Sibawaih berkata,
“Huruf ‘ل’ yang berfungsi memakrifatkan (isim nakiroh) bisa

menunjukkan arti kesempurnaan. Seperti kamu mengatakan;

زيد الرجل

Zaid adalah orang yang sempurna sifat kelaki-lakiannya. Demikian
juga huruf ‘ل’ yang masuk dalam lafadz nama-nama Allah ta’ala.

[Dengan demikian ketika kamu mengatakan;

اهللا 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.

وأخرباملناميفرؤيسيبويهأنوحيكى.باتفاقاملعارفأعرفاجلاللةلفظأنواعلم
املعارفأعرفتعاىلامسهانبقولهعظيمةبكرامةأكرمهتعاىلاهللابأن

Ketahuilah! Sesungguhnya lafadz Jalalah atau ‘اهللا’ adalah
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 ‘اهللا’ ta’aala adalah kalimah isim yang paling

makrifat.”
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BAGIAN KEDUA

RUKUN-RUKUN ISLAM

وأجزائهاوأساسهااإلسالمدعائمبيانيف)فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang tiang-tiang Islam, dasar-
dasarnya, dan bagian-bagiannya.

أيالكلإىلاألجزاءإضافةمناألركانفإضافةبغريهاينبىنفال) مخسةاإلسالمأركان(
قالغريهامنيكونفالمخسةمنهااإلسالميرتكباليتواألجزاءواألساسالدعائم

وشرعاً لغريهاأوالشرعيةلألحكامكانسواءأياالنقيادمطلقلغةاإلسالمالباجوري
انتهىالعملهواإلسالموقيلالشرعيةلألحكاماالنقياد

[Rukun-rukun Islam ada lima.] Dengan demikian, Islam
tidak tersusun oleh selain dari lima tersebut.

Mengidhofahkan lafadz ‘ انكَ ْر أَ  ’ pada lafadz ‘ مَال سْ اإلِ  ’ merupakan
bentuk pengidhofahan bagian pada keseluruhan, maksudnya, tiang-
tiang, 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

متصفوهو)اهللاإال(موجودحبقمعبودالأي) إلهالأن(تيقنأي) شهادة(أوهلا
والتدبريبامللكومنفردنقصكلعنومنزههوإاليعلمهواللهايةالكمالبكل
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بنهاشمبناملطلبعبدبناهللاعبدبن)حممداً وأن(وأفعالهوصفاتهذاتهيفواحد
) اهللارسول(منافعبد

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.]

وجزمقولنيعلىاملالئكةإىلوسّلمعليهاهللاصلىالنيببعثةيفالعلماءلفواخت
السبكيالدينتقيوالشيخالسيوطيورجحإليهممبعوثاً يكنملأنهوالبيهقياحلليمي

األنبياءمجيعإىلمرسلوسّلمعليهاهللاصلىأنهالسبكيوزادإليهممبعوثاً كانأنه
لدنمنهلمشاملكافةالناسإىلبعثتوسّلمعليهاهللاصلىقولهوأنالسابقةواألمم

منواجلماداتاحليواناتمجيعإىلمرسلأنهوزادالبارزيورجحهالساعةقيامإىلآدم
قالاألرائكتزينييفذلكذكرنفسهإىلمرسلأنهذلكعلىوزيدومدروحجررمل

كافةاخللقإىلوأرسلتوسّلمعليهاهللاصلى

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 umat-
umat 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 al-
Arooik. Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Aku
diutus kepada seluruh makhluk.”

ملأنهاإلنسانيعتقدأناإلميانمتاممنأنبعضهمذكروقدالباجوريقال) فائدة(
وسّلمعليهاهللاصلىفيهاجتمعمامثلوالباطنةالظاهرةاحملاسنمنأحديفجيتمع

[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

مثاحلجمثالصوموبعدهاالظاهرةالبدنيةالعباداتأفضلوهي)الصالةإقام(ثانيها) و(
عاقالدامماتركهايفأحديعذروالالنوافلأفضلونفلهاالفرائضأفضلففرضهاالزكاة
والرضاوالرجاءوالصربوالتوكلوالتفكرواملعرفةكاإلميانالتقلبيةالبدنيةالعباداتوأما

أفضلفهيوحنوهكالطمعالرذائلمنوالتطهروالتوبةتعاىلاهللاوحمبةوالقدربالقضاء



29

عبادةمنأفضلساعةتفكروردفقدالصالةمنحىتالظاهرةالبدنيةالعباداتمن
اإلمياناجلميعوأفضلسنةستني

[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. Kesunahan-
kesunahan 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

التوجهويلزمهاهللاآياتيفإماأوجهمخسةعلىالتفكرإنالعلماءمجهورقال) فائدة(
يفأوالرغبة،عنهويتولداهللاوعديفأواحملبة،عنهويتولداهللانعمةيفأوبهواليقنيإليه

بالفتحاحلياءعنهويتولدالطاعةعنالنفستقصرييفأوالرهبةعنهويتولداهللاوعيد
واالنزواءاالنقباضوهوواملد

2 Badaniah Dzohiroh adalah ibadah yang dilakukan dengan anggota-
anggota 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 Tafakur tentang kekuasaan-kekuasaan Allah. Tafakur ini bisa
menetapkan penghadapan diri kepada Allah dan meyakini-Nya.

2 Tafakur tentang kenikmatan-kenikmatan Allah. Tafakur ini bisa
menghasilkan rasa cinta kepada-Nya.

3 Tafakur tentang janji Allah. Tafakur ini bisa menghasilkan rasa
senang beribadah kepada-Nya.

4 Tafakur tentang ancaman Allah. Tafakur ini bisa menghasilkan
rasa takut dari-Nya.

5 Tafakur tentang kecerobohan diri dari melakukan ketaatan.
Tafakur ini menghasilkan rasa ‘ اءيَ احلَ  ’ (malu) kepada Allah. Lafadz

‘ اءيَ احلَ  ’ adalah dengan dibaca fathah dan dengan hamzah

mamdudah yang berarti mengkerut atau mengkisut.

منفاتكماعلىاحلزنعدمالقلبموتعالماتمناهللاعطاءبنأمحدقال
فقدانعلىاحلزنأيضاً وقال.الزالتوجودمنفعلتهماعلىالندموتركالطاعات
االغرتارعالماتمناملستقبليفإليهااالرتفاعأيالنهوضعدممعاحلاليفالطاعات

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

اهللاأنيعتقدأنأحدهاالعبدجهةمنمعانعشرةعلىاهللاحمبةبعضهمقال) فائدة(
عبادهإىلحمسنأنهيعتقدأنثانيهاصفاتهمنصفةوبكلوجهكلمنحممودتعاىل
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أنمنوأجلأكربالعبدإىلمنهاإلحسانأنيعتقدأنثالثهاعليهممتفضلمنعم
تكاليفهوقلةعليهقضاياهقلةيعتقدأنرابعهاوكثرحسنوإنمنهعملأوبقوليقابل

أكرمهماوسلبعنهتعاىلإعراضهمنوجالً خائفاً أوقاتهعامةيفيكونأنخامسها
الإليهمفتقراً وآمالهأحوالهمجيعيفأنهيرىأنسادسهاوغريمهاوتوحيدمعرفةمنبه

إقامةعلىحيرصأنثامنهامنهعليهيقدرمابأحسنذكرهيدميأنسابعهاعنهلهغىن
منغريهمنمسعمبايفرحأييسرأنتاسعهاطاقتهبقدربنوافلهإليهيتقربوأنفرائضه

مسعإنعاشرهاوولداً وماالً نفساً وعالنيةسراً سبيلهيفوجهادإليهتقربأوعليهثناء
أعانهاهللاذكرأحدمن

[FAEDAH]

Sebagian ulama berkata bahwa cinta Allah memiliki 10 arti
dilihat dari segi hamba yang mencintai-Nya, yaitu;

1 Hamba meyakini bahwa sesungguhnya Allah ta’ala adalah yang
hanya dipuji dari sudut manapun dan dipuji dengan setiap sifat
dari sifat-sifat-Nya.

2 Hamba meyakini bahwa Allah adalah Dzat yang berbuat baik
kepada hamba-hamba-Nya, dan Dzat yang memberi nikmat dan
anugerah kepada mereka.

3 Hamba meyakini bahwa perbuatan baik Allah kepadanya tidak
dapat dibandingi oleh ucapan ataupun perbuatan baiknya,
meskipun sempurna dan banyak.

4 Hamba meyakini bahwa hukum-hukum Allah dan tuntutan-
tuntutan-Nya itu sedikit baginya.

5 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.

6 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 jalan-
Nya, 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.

للمصحفاتباعاً األشهرعلىبالواوتكتبتضفملإذاواحلياةوالزكاةالصالة) تنبيه(
سواءباأللفإالكتابتهاجيوزفالأضيفتإذاأماباأللفيكتبهامنالعلماءومن

امللقنابنقالهكمامضمرأوظاهرإىلأضيفت

[TANBIH]

Lafadz ,’الزكاة‘ ,’الصالة‘ dan ’احلياة‘ ketika tidak diidhofahkan pada

lafadz lain maka ditulis dengan huruf wawu /و/ sehingga menjadi

( احليوة، الزكوة، الصلوة ) menurut pendapat yang paling masyhur, karena

meniru bentuk tulisan Mushaf, tetapi sebagian dari ulama ada yang
menulisnya dengan huruf alif .pada saat tidak diidhofahkan /ا/

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, ‘صالة اهللا’ bukan ‘َصَلوُة اهللا’ atau, ‘ ِِىف َحَياتِه’ bukan ‘ تِهِ و ِىف َحي ’.

C. Membayar Zakat

األداءمنمتكنإذافوراً املستحقنيمنوجدملنإعطاؤهاأي) الزكاةإيتاء(ثالثها) و(
التعميموجوبمع
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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

حاللنيكذلككسبوالأصالً لهمالالالذيهووحدهفقرياألولأنواعمثانيةوهم
مسداً جوعتهمنيسدالحاللفقطماللهأواملعيشةطلبهوهنابالكسبواملراد

يبلغالحبيثفيهيتجرملإنعليهتوزيعهعنداملعتمدعلىالغالبالعمركفايةمن
خلصالغالبالعمرعلىعندهالذياملالوزعولودراهمعشرةإىلحيتاجكأنالنصف

اجترإنوأمامسكنيفإنهكافيهنصفعلىقدرمنخبالفأقلأوأربعةيومكل
يومكلكفايتهمنمسداً يسدالبهالئقحاللفقطكسبلهأويومبكلفالعربة
يسدوالمنهماكللهأوفأقلأربعةيومكلويكتسبعشرةإىلحيتاجكمن

كفايتهمنمسداً جمموعهما

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.

كذا ذكر ىف إعانة الطالبنيأي بقيته وهو ستون سنة) كفاية العمر الغالبقوله يعطى  (
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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

أومنهماكليسدمعاً عليهماأوكسبأومالعلىقدرمنوهومسكنيوالثاين
إىلحيتاجكمنيكفيهوالفأكثرالنصفيبلغحيثمنمسداً جوعتهمنجمموعهما

عشرة،إاليكفيهوالتسعةأومخسةإاليكتسبالأوميلكوالعشرة

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.

عليهاإلنفاقجيبالذيالقريبأوالزوجبنفقةكفايتهومسكنتهالشخصفقرومينع
عمحنوالوجدكأب

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.

غنياً يكونفإنهمنهامينعهوالكسببنوافلاشتغالهوكذا

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.

إذاكفايةفرضألنهمينعهوالكسبآالت،علمأوشرعيبعلماشتغالهذلكمينعوال
النحراويأمحدشيخناذلكبنيكماعنيفرضفهووإالاآلالتعلمعنزائداً كان
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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.

أومبرحلتنيغائبلهمالحيتاجهالهوكتبوثيابوخادمهمسكنهأيضاً ذلكمينعوال
مسكنيأوفقرياآلنألنهاألجلحيلأومالهيصلأنإىليكفيهمافيعطىمؤجل

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

اأعطاهمايكتبوكاتباألموالأربابمنأخذهايفيعملكساععاملوالثالث أربا
ووالقاضالالسهمانذويأواملالكجيمعوحاشراملستحقنيعلىيقسمهاوقاسم

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 مرتا تقريبا) ٨١(إىل أن قال وهى ستة عشر فرسخا وتساوى ) قوله ستة عشر فرسخا(
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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

أواإلميانوهويقنيضعيفولكنأسلممنأربعةوهماإلمامقسمنإاملؤلفةوالرابع
شريكفينامنأوالكفارمنغريهإسالمبإعطائهيتوقعقومهيفشرفلهولكنقويه
يعطيانإمنااألخريانالقسمانفهذانالزكاةمانعيشريكفيناومنالكفارمنيليهمن
القسمانأماالزكاةمانعيأولكفارنبعثهجيشجتهيزمنعليناأهونإعطاؤمهاكانإذا

ذلكإعطائهمايفيشرتطفالاألوالن

Muallaf dapat menerima zakat apabila imam memang
memberikan jatah zakat untuknya.6 Muallaf dibagi menjadi 4
(empat), yaitu:

a Orang yang telah masuk Islam tetapi masih memiliki keimanan
yang lemah sekiranya kelemahan imannya ini masih dianggap
sebagai iman.

b 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.

ملالك ال يعطى املؤلفة وليس كذلك وعبارة الشارح يفمفهومه أنه لو قسم ا) إن قسم اإلمام اخل ( قوله 
الفصل الذي يلي هذه واملؤلفة يعطيها اإلمام أو املالك ح ل
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c Orang yang telah masuk Islam yang keberadaannya dapat
menjauhkan orang-orang muslim dari sikap buruk orang-orang
non muslim yang ada di sekitarnya.

d 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 orang-
orang 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 orang-
orang muslim daripada menyusun pasukan yang dipersiapkan untuk
memerangi orang-orang non muslim atau orang-orang yang enggan
membayar zakat atau tidak.

5) Budak

لغريكانواإذاذلكميلكونالاألرقاءمنغريهمألناملكاتبونوهمالرقابواخلامس
معهميكنملإنالعتقعلىيعينهممافيعطونومطليبوهامشيكافرلنحوولواملزكي

تستويفبأنصحيحةالكتابةكونويشرتطسيدهم،إذنبغريولوبنجومهميفيما
اشروطها وأركا

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.

ا حقبهيتعلقالوأنوجنونصباوعدماختيارفيهوشرطرقيقأحدهاأربعةفأركا
أنتأوككاتبتكإجياباً بالكتابةيشعرلفظفيهاوشرطصيغةوثانيهاكاملرهونالزم

كقبلتوقبوالً حرفأنتإيلأديتهمافإنشهرينيفماتأيتدينارينعلىمكاتب
أقلجيوزوالفأكثربنجمنيمؤجالً منفعةأوديناً كونهفيهوشرطعوضوثالثهاذلك
ورابعهاجنمكلوقسطالنجوموعددوصفتهالعوضقدربيانمنبدوالجنمنيمن

لهأذنوإنومكاتبمكرهمنتصحفالووالءتربعأهلخمتاراً كونهفيهوشرطسيد
ألنمرتدمنوالفلسحمجورمنالوأوليائهمسفهوحمجوروجمنونصيبمنوالسيده
موقوفملكه

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 al-
Banteni. 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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إىلذلكصرفجيوزوالاألصحعلىالنجومحلولقبلإليهمالزكاةصرفوجيوز
املصروفبقدراملكاتبعنسقطالسيدإىلدفعإنلكناملكاتبني،بإذنإالسيدهم

ذمتهبرئتإذنهبغريغريهدينأدىمنألنالسيدإىل

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.

شيئاً يعطيفالوالشروطاألركانتلكفيستوملمنوهوفاسدةكتابةاملكاتبأما
الزكاةمن

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

صرفوإنالأوكانطاعةمباحأمريفلنفسهتداينمنثالثةوهوالغارموالسادس
فيعطىمباحيفصرفهأوتوبته،يفصدقهوظنوتابكخمرمباحغرييفأومعصيةيف
القومبنياحلالذاتإلصالحتداينأووفائهعلىيقدروالالدينحيلبأناحلاجةمع

ديناً فتحملكلباً ولوبلآدميغريولوقتيلبسببتنازعتاقبيلتنيبنيفتنةخافكأن
ملوإناألصيلمعأعسرإنفيعطىلضمانتداينأوغنياً ولوفيعطىللفتنةتسكيناً 

ضمنإذاماخبالفبالضمانمتربعاً وكانوحدهأعسرهأوبالضمانمتربعاً يكن
باإلذن
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Yang dimaksud ghorim yaitu orang yang memiliki hutang.
Ghorim dibagi menjadi tiga jenis, yaitu;

1 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.

2 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.

3 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

فيعطونالفيءيفهلمرزقالالذينأيباجلهاداملتطوعونالغزاةوهماهللاسبيلوالسابع
الغزوعلىهلمإعانةأغيناءولو

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)

الزكاةمالبلدمنسفرمنشىءوهوجمازيقسمنيعلىوهوالسبيلابنوالثامن
يوصلهمامعهيكنملبأناحتاجإنوذلكسفرهيفالزكاةببلدمارووهوحقيقي
أصالً لهمالالمنفيعطىمالهأومقصده

Ibnu Sabil dibagi menjadi dua jenis, yaitu;

1 Ibnu Sabil Majazi, yaitu orang yang melakukan perjalanan jauh
yang bermula dari daerah zakat.

2 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.

معصيةسفرهيكونالأنبشرطإليهاملنتقلالبلدغرييفماللهمنوكذا

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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واملرادقالواوالطريقبالسبيلأيبهلتلبسهالسبيلابنللمسافروقيلاملصباحيفقال
انتهىمالهعنانقطعمناآليةيفالسبيلبابن

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 mustahik-
mustahik zakat adalah orang yang jauh atau terpisah dari hartanya.”

2. Syarat-syarat Mustahik Zakat

والهامشياً يكونالوأنوإسالمحريةالثمانيةهذهمنالزكاةآخذوشرط) خامتة(
االناسأوساخالصدقةهذهإنوسّلمعليهاهللاصلىلقولهمطلبياً  والحملمدحتلالوإ

عليهاهللاصلىاهللارسولفنزعهاالصدقةمترمنأيمترةفيهيفاحلسنووضعحممدآلل
الصدقاتلناحتلالحممدآلإناكخكخوقالبلعابهوسّلم

[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.’”

كخوقولهالوسخالثوبيدنسكمايدنسهااألمواليفبقاءهاأنالناسأوساخومعىن
ساكنةاخلاءوتشديدالكافبكسرهوقاسمابنعننقالً الصبانقالكماكخ
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اسموهيالكاففتحوجوازتنوينهاوجوازاخلاءختفيفجوازالقاموسوعنومكسورة
شيءتناولعنالطفللزجروضعصوت

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 كخ’ seperti yang dikatakan oleh Syeh
Shoban dengan mengutip dari Ibnu Qosim adalah dengan dibaca
kasroh pada huruf dan /ك/ tasydid pada huruf yang dapat dibaca /خ/

sukun dan kasroh.

Dikutip dari kitab al-Qomus bahwa diperbolehkan tidak
memberi tasydid pada huruf dan diperbolehkan mentanwinnya /خ/

dan diperbolehkan menfathah huruf adalah ’كخ كخ‘ Lafadz ./ك/ isim

shout atau kata benda suara yang mengandung arti mencegah anak
kecil menggunakan atau mengkonsumsi sesuatu.

منعهمعنداملطلبوبينهاشمبينإىلالزكاةصرفجبوازالقولاالصطخريعنونقل
الحتياجهماآلنقولهيفاالصطخريبتقليدبأسوالالبيجوريقالاخلمسمخسمن

ماهللانفعنافيهمحمبةذلكإىلمييلاهللارمحهالفضايلحممدالشيخوكان

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

اهللاصلىفصاماهلجرةمنالثانيةالسنةمنشعبانيفوفرض) رمضانصوم(رابعها) و(
نواقصومثانيةكامالً واحداً رمضاناتتسعوسّلمعليه

[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.

غريمنرمضانكلبهاملرادكانإنإالللعلميةمنصرفغريرمضانأناعلم) تنبيه(
منعهيقتضيالالزائدتنيوالنوناأللفوبقاءنكرةألنهصرفذلكبهأريدوإذاتعيني

الشرقاويقالكماالصرفمن

[TANBIH]

Ketahuilah! Sesungguhnya lafadz ‘رمضان’ adalah isim ghoiru

munshorif karena ilat sifat alamiah, kecuali apabila yang diinginkan
dengan lafadz ‘رمضان’ adalah 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 ‘رمضان’ untuk tercegah dari tanwin, seperti

yang dikatakan oleh as-Syarqowi.

:الرجزحبرمنالليلةبنتكتابهيفاحلريريالقاسمأبووقال

أحيانافائهاختالفعلى** فعالناعلىجاءماومنه

عثماناعلىاهللاورمحة** كرماناأتىمروانتقول
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صرفمنهامنكراً أتىوما** تنصرفملعرِّفتإنفهذه

Syeh Abu al-Qosim berkata dalam kitabnya Bintu al-Lailah
dengan bahar Rojaz;

Begitu juga lafadz yang mengikuti wazan ‘ َالنَ فـَعْ  ’ dengan huruf faa

/ف/ yang berbeda-beda.

Kamu mengatakan ‘ َمانَ أََتى ِكرْ َمْرَواُن  ’ dan .’رمحة اهللا على ُعْثَمانَا‘

Lafadz yang mengikuti wazan ini apabila dimakrifatkan atau
dikhususkan cakupan maksudnya maka tidak dapat menerima tanwin

dan apabila dinakirohkan maka dapat menerima tanwin.

علىاجلائيونونألفآخرهيفاملزيدالعلماملنصرفغريومنأيالفاكهياهللاعبدقال
ملبالعلميةالتعريفاقصدإنفهذهوعثمانوكرمانوانكمرالفاءمثلثفعالنوزن

تقولالعلميةلزوالصرفتالتنكرياقصدوإنمبروان،كمررتالعلتنيلوجودتنصرف
والتنوينباجلرلقيتهمروانرب

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 ‘ نَال فعْ  ’ dengan dibaca tiga bentuk

harokat (dhommah, kasroh, fathah) pada huruf faa, seperti lafadz,
,’ِكْرمان‘ ,’َمْروان‘ dan Lafadz-lafadz ini apabila dimaksudkan pada .’ُعْثمان‘

arti yang makrifat karena sifat alamiah maka tidak dapat menerima
tanwin karena adanya dua ilat, seperti contoh; ‘ انَ وَ رْ مبَِ تُ رْ رَ مَ  ’. Dan apabila

dimaksudkan pada arti nakiroh maka dapat menerima tanwin karena
hilangnya ilat alamiah, seperti dalam kalam; ُربَّ مرواٍن لقيته

الرمضمنمأخوذألنهاالسمذاالشهرهذامسيوإمنااحلبيبحتفةيفعثمانقال
اسمورمضاناملصباحيفاملقريأمحدقالإحراقهاأيفيهالذنوبلرمضاإلحراقوهو

وأرمضاءرمضاناتومجعهاحلرشدةوهوالرمضوافقوضعهألنبذلكمسيقيلالشهر
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Usman berkata dalam kitab Tuhfatu al-Khabib, “Bulan ini
disebut dengan bulan Ramadhan karena kata َرَمَضان diambil dari kata

الَرَمض yang berarti membakar karena bulan Ramadhan adalah

membakar dosa-dosa. Ahmad Muqri berkata dalam al-Misbah, رمضان“
adalah nama bulan. Bulan tersebut disebut dengan nama رمضان karena

asal artinya sesuai dengan الرمض yang berarti sangat panas. Bentuk

Jamak dari ’رمضان‘ adalah ’َرَمَضانَات‘ dan .’َأْرِمَضاء‘

اخلصوصوخصوصوخصوصعمومالصومقيلوقدالفشينأمحدقال)تبصرة(
والبصرالسمعكفهوواخلصوصالشهوةقصدعنوالفرجالبطنكففالعموم
عنالقلبصرفاخلصوصوخصوصاآلثامعناجلوارحوسائروالرجلواليدواللسان

بالكليةاهللاسوىعماوكفهالدنيةاهلمم

[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

وهو) سبيالإليهاستطاعمن(العمرةأوللحجقصدهأي) البيتحج(خامسها) و(
وصاحلاً هوداً استثىنملنخالفاً وحجإالنيبمنمابلالقدميةالشرائعمن

[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.

إىلرفعهقبلحجأنهحيتملوعيسىماشياً اهلندمنسنةأربعنيحجآدمأنوروي
يدهمنالناسوسلمنسكهقضىمناخلربويفاألرضينزلحنيحيجأنهأوالسماء
ألفيعدلذلكيفالواحدالدرهموإنفاقتأخروماذنبهمنتقدممالهغفرولسانه

الرتمذيرواهسواهفيماألف

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)

ذلكعننقصوافإذاالبشرمنألفاً سبعونعامكلحيجهاحلرامالبيتأناخلربيفوورد
املعمورالبيتوأنيريدمااهللايفعلذلكعلىزادواوإذااملالئكةمنوجلعزاهللاأمتهم

احلرامالبيتإىلالبشرحتجكمااملالئكةإليهحتجالرابعةالسماءيف

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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حجةآخركانفلماحجةوثالثنيثالثاً حجأنهاملنكدربنحممدعنحكي) نكتة(
وقفةوثالثنيثالثاً هذاموقفييفوقفتأينتعلمإنكاللهمبعرفاتوهوقالحجها
وهبتقدأينربياوأشهدكأميعنوالثالثةأيبعنوالثانيةفرضيعنفواحدة
ابنيانوديعرفاتمنرحلأيدفعفلمامنهتتقبلوملهذاموقفيوقفملنالثالثني
عرفاتيفيقفملنغفرتقدوجاليلوعزيتواجلودالكرمخلقمنعلىأتتكرماملنكدر

عامبألفعرفاتأخلقأنقبل

[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 kemuliaan-
Ku dan keagungan-Ku! Sesungguhnya Aku telah mengampuni
orang-orang yang berdiri di Arofah jauh-jauh 1000 tahun sebelum
Aku menciptakan Arofah.’”

اسموهوفاعلهومنملفعولهمضافمصدروهووكسرهااحلاءبفتححجقوله) توضيح(
ماذلكومثلاملستطيعالبيتحيجوأنوالتقديررفعحمليفالسكونعلىمبينموصول

مخسعلىاإلسالمبينوسّلمعليهاهللاصلىقولهوهوالشيخانرواهالذياحلديثيف
وأماالسالكمبنهجامللقبكتابهيفاألمشوينعليقالهكماالبيتوحجقالأنإىل

: عمرانآل(سبيالإليهاستطاعمنالبيتحجالناسعلىوهللاتعاىلقولهيفالبيتحج
حذفكلمنبعضبدلالناسمنبدالً كونهحيتملبلللفاعليةمنيتعنيفال) ٧٩



51

أوحيجأنفعليهأيحمذوفخربهمبتدأيكونوأنمنهم،استطاعمنأيلفهمهرابطه
اشرطية حاشيتهيفالصبانحممدقالهكمافليحجأيحمذوفجوا

[TAUDIH]

Perkataan Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi, ’حج‘ adalah

dengan difathah dan dikasroh huruf khaa yaitu bentuk ,/ح/ masdar

yang diidhofahkan pada maf’ulnya. Lafadz ‘ َْمن’ adalah faa’ilnya yang

menjadi isim maushul yang dimabnikan sukun pada mahal rofak.
Taqdir atau perkiraannya adalah Begitu juga .’وأن حيج البيت املستطيع‘

susunan lafadz yang tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Bukhori dan Muslim, yaitu sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, ’بين اإلسالم على مخس‘ sampai seperti yang dikatakan ,’وحج البيت‘

oleh Ali Asymuni dalam kitabnya yang diberi judul dengan Manhaj
as-Saalik. Adapun lafadz, ’حج البيت‘ dalam Firman Allah;

سبيالإليهاستطاعمنالبيتحجالناسعلىوهللا

maka lafadz ’من‘ tidak harus menjadi faa’il, tetapi memungkinkan

menjadi badal dari lafadz ‘الناس’ yang merupakan badal min kul yang

roobith (dhomir)-nya dibuang karena dianggap mafhum. Taqdirnya
adalah ’من استطاع منهم‘ dan memungkinkan menjadi mubtadak yang

khobarnya dibuang. Taqdirnya adalah atau ,’فعليه أن حيج‘

memungkinkan menjadi ’من‘ syartiah yang jawabnya dibuang.

Taqdirnya adalah seperti yang dikatakan oleh Shoban dalam ,’فليحج‘

Khasyiahnya.

علىمتييزأوالستطاعبهمفعولإماوسبيالً باستطاعمتعلقالبيتإىلعائدإليهوقوله
السبيلجهةمنأياجلربيتوعمرالبقاعيعمرشيخنااستحسنهما

Perkataannya Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi ’إليه‘
adalah ‘a-id (dhomir) yang kembali atau merujuk pada lafadz ,’البيت‘



52

yang berta’alluq atau berhubungan dengan lafadz Sedangkan .’استطاع‘

lafadz ’سبيال‘ bisa menjadi maf’ul bihi bagi lafadz ’استطاع‘ atau tamyiz

menurut pertimbangan Syaikhuna Umar al-Baqoi dan Umar al-
Jabroti. Taqdirnya adalah kalimah .’من جهة السبيل‘
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BAGIAN KETIGA

RUKUN-RUKUN IMAN

Pendahuluan

اإلميانحقيقةعلىالدالةوالرباهنياإلميانبهوجبمامجيعبيانيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang wajib diimani dan
dalil-dalil yang menunjukkan hakikat keimanan.

أيبكسرهااملتعلقإىلالالمبفتحاملتعلقإضافةمناألركانفإضافة) ستةاإلميانأركان(
هوالذياإلميانألنستةاإلميانحقيقةعلىالدالةوالرباهنيبه،اإلميانوجبمامجيع

بذلكيتمسكمبعىنيتعلقالقليبالتصديق

[Rukun-rukun Iman ada 6/enam.] Mengidhofahkan lafadz
’أرَْكان‘ pada lafadz ’اِإلْميَان‘ merupakan 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

جبميعالتصديقوشرعاً بغريهأوالنيببهجاءمباكانسواءالتصديقمطلقلغةفاإلميان
ومعىنمطلقاً البالضرورةالدينمنعلممماوسّلمعليهاهللاصلىالنيببهجاءما

أومعرفةويسمىدليلعناجلزمكانسواءللجزمالتابعالنفسحديثهوالتصديق
بهجاءمبارضيت:القلبأيالنفستلكتقولأنالنفسحديثومعىنتقليدعن
وسّلمعليهاهللاصلىالنيب
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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

يعرفأنغريمنالغريبقولاجلزموهوتقليدإميانأوهلامخسةاإلميانمراتب) غرة(
الدليلعلىقادراً كانإناالستداللأيالنظربرتكهالعصيانمعإميانهيصحوهودليالً 
القسمنيوكالاليقنيعلممنوهذابأدلتهاالعقائدمعرفةوهوعلمإميانثانيها

فالالقلبمبراقبةاهللامعرفةوهوعيانإميانثالثهاتعاىلاهللاذاتعنحمجوبصاحبهما
املراقبةمقاموهويراهكأنهقلبهيفدائماً هيبتهبلعنيطرفةخاطرهعنربهيغيب

العارفقوهلممعىنوهوبقلبهتعاىلاهللارؤيةوهوحقإميانرابعهااليقنيعنيويسمى
عنحمجوبوصاحبهاليقنيحقويسمىاملشاهدةمقاموهوشيءكليفربهيرى

كمنإياهإاليشهدفالحببهوالسكرباهللالفناءوهوحقيقةإميانوخامسهااحلوادث
ساحالً لهيروملحبريفغرق

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 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.

2 Iman ‘Ilmi, yaitu mengetahui akidah-akidah beserta dalil-
dalilnya. 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 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 seolah-
olah orang yang memiliki tingkatan keimanan ini melihat-Nya di
maqom muroqobah (derajat pengawasan hati). Tingkat keimanan
ini disebut dengan Ainul Yaqin.

4 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.

5 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.

اخيصربانيةفعلوماألخرالثالثةوأمااألولني،القسمنيأحدالشخصعلىوالواجب
عبادهمنيشاءمن

Tingkatan keimanan yang wajib dicapai seseorang adalah
tingkatan nomer [1] dan [2]. Sedangkan tingkatan keimanan nomer



56

[3], [4], dan [5] merupakan tingkatan-tingkatan keimanan yang
dikhususkan oleh Allah untuk para hamba-Nya yang Dia kehendaki.

A. Iman Kepada Allah

خمالفباققدميموجودتعاىلاهللاأنالتفصيلعلىتعتقدبأن) باهللاتؤمنأن(أحدها
اإلمجالوعلىمتكلمبصريمسيععاملمريدقادرواحدشيءكلعنمستغنللحوادث

تتناهىالكماالتهللاأن

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.

المااألولأربعةوعدمهواملخصصاحمللعناءلالستغنبالنسبةاملوجوداتأنواعلم
مبحليقومماالثالثاحلوادثصفاتوهوعكسهالثايناهللاذاتوهومعاً هلمايفتقر
عكسهالرابعالعدممنويظهرهماخللقخيلقالذيأيالباريصفةوهواملخصصدون
املخلوقنيذاتوهو

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 Sesuatu yang tidak membutuhkan mahal dan juga mukhossis,
yaitu Dzat Allah.

2 Sesuatu yang membutuhkan mahal dan juga mukhossis, yaitu
sifat-sifat makhluk.
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3 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.

4 Sesuatu yang membutuhkan mukhossis, bukan mahal, yaitu dzat
makhluk.

أينقائللكقالفإنوكمومىتوكيفأينإميانهكملكلماتأربعتركمن) فائدة(
كمثلهليسفقلاهللا؟كيفلكقالوإنزمانعليهميروالمكانيفليسفجوابهاهللا؟

قائللكقالوإنانتهاءبالوآخرابتداءبالأوللهفقلاهللا؟مىتلكقالوإنشيء
أحداهللاهوقلقلةمنالواحدلهفقلاهللا؟كم

[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

متعتقدبأن) مبالئكته(تؤمنأنثانيها)و( إناثاً والذكوراً ليسوالطيفةنورانيةأجسامأ
واليأكلونالتعاىلاهللاعنبهأخربوافيماصادقونهلمأموالهلمأبالخناثىوال

مأعماهلمتكتبوالينامونواليتوالدونواليتناكحونواليشربون والالكتابأل
محياسبون مأعماهلمتوزنوالاحلسابأل اجلنمعوحيشرونهلمسيئاتالأل
ويتناولوناجلنةويدخلوناجلنةيفاملؤمنونويراهمآدمبينعصاةيفيشفعونواإلنس
ميقتضيماجماهدعنوجاء:السحيميأمحدقاللكناهللاشاءمبافيهاالنعمة الأ

مينكحونواليشربونوالفيهايأكلون يقتضيوهذاالدنيايفكانواكمايكونونوأ
اهكذلكوالولداناحلورأن

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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ماألربعةوالرؤساءالعرشمحلةإالاألوىلبالنفخةوميوتون فالقبلهاأمابعدهاميوتونفإ
منهمأحدميوت

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.

ماإلميانفيجب إالاإلمجالعلىتعاىلاهللاإاليعلمهالحدإىلالكثرةيفبالغونبأ
كجربيلفاألولتفصيالماإلميانفيجبنوعهأواملخصوصبامسهتعيينهوردمن

والثاينورومانوعتيدورقيبومالكورضوانونكريومنكروعزرائيلوإسرافيلوميكائيل
والكتبةواحلفظةالعرشكحملة

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 al-
Katabah.

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 al-
Khafidzun yang menjaga hamba dari bahaya dan al-Khafidzun yang
menjaga apa yang keluar dari hamba, seperti; ucapan, perbuatan, dan
keyakinan.
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األصحعلىإسرافيلمنحىتمطلقاً املالئكةأفضلجربيلأنواعلمالقليويبأمحدقال
وأفضلبعضهمقالوضوءعلىميوتمنموتحيضروإنهالسيوطياجلاللقال

الرازيالفخروقالاملوتملكمثمكيائيلمثعكسهوقيلإسرافيلمثجربيلاملالئكة
ملكمثميكائيلمثإسرافيلمثجربيلمثبهواحلافظونالعرشمحلةمطلقاً املالئكةأفضل
العاملبأطرافاملوكلونمثآدمبأوالداملوكلونمثالنارفمالئكةاجلنةمالئكةمثاملوت
األنبياءمثاملالئكةبقيةمثإسرافيلدرجةوأعالهمتعاىلاهللاإىلالعبادأقربالغزايلوقال

منيلزمالبأنهخبريوأنتانتهىالصاحلونمثالعادلونالسالطنيمثالعاملونالعلماءمث
القليويبقولانتهىإسرافيلعلىجربيلتقدميفالوجهالتفضيلالقرب

1. 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.
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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 dengan-
Nya 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

) كتبه(بتؤمنأنثالثها) و(

[Dan] rukun iman yang ketiga adalah kamu beriman
[dengan Kitab-kitab Allah.]

االتصديقبالكتباإلميانمعىن والسالمالصالةعليهمرسلهعلىاملنزلاهللاكالمبأ
منمسموعةأوكالتوراةاأللواحعلىمكتوبةكانتبأنونزوهلاحقتضمنتهماوكل

أوالطوريفملوسىوقعكماحجابوراءمنأواملعراجليلةيفكماباملشاهدةالسمع
تكلمأالوسّلمعليهاهللاصلىاهللالرسولقالوااليهودأنرويكمامشاهدملكمن
اهللاإىلموسىينظرملفقالإليهونظرموسىكلمهكمانبياً كنتإنإليهوتنظراهللا

فيوحيرسوالً يرسلأوحجابوراءمنأووحياً إالاهللايكلمهأنلبشركانومافنزل
)الشورى(يشاءمابإذنه

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 as-
salaamu, 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

وحياً إليهيوحيأنإالاهللايكلمهأنلبشرصحماأيذلكتفسرييفالسحيميقال
وكماولدكبذبحيأمركاهللاأناملناميفإبراهيممسعكمابسرعةيدركخفيّاً كالماً أي

ملكاً أيرسوالً يرسلأنأوحجابوراءمنأوالبحريفتقذفهأنموسىأمأهلمت
يشاءماربهبأمرإليهاملرسلأيالرسولفيكلمجربيل

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.

وسّلمعليهاهللاصلىالنيبسألأنههشامبنرثاحلوعناجلملسليمانقال) فرع(
اجلرسصلصلةمثليفيأتيينأحياناً وسّلمعليهاهللاصلىفقالالوحي؟يأتيككيف
فيكلمينرجالً امللكيليتمثلوأحياناً قالماوعيتوقدعينفيفصمعليأشدهوهو

فيفصموقولهاحلمارعنقعلىيعلقماوهووالراءاجليمبفتحواجلرسيقولمافأعي
قالماحفظتأيوعىبابمنوعيتوقولهويفارقينعينينفصلأيعين

[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 QS.as-Syuuro: 51
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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 ’اجلرس‘ dalam hadis adalah dengan fathah pada huruf

jim /ج/ dan roo yaitu sesuatu (lonceng) yang digantungkan ,/ر/ di

leher hewan himar. Lafadz ’فيفصم‘ berarti ’ينفصل عىن‘ dan yang ,’يفارقىن‘

berarti memisahiku. Lafadz ’وعيت‘ adalah berasal dari bab lafadz ,’وعى‘
maksudnya aku telah menghafal apa yang ia katakan kepadaku.

ااشتهروقدالصحفيشملمابالكتبواملراد اوقيلوأربعةمائةأ عشروأربعةمائةإ
ايقالفالمعنيعدديفالكتبحصرعدمواحلقالسحيميوقال فقطوأربعةمائةإ
ومائةومثاننيأربعةتبلغجتدهاالرواياتفتشتأيتتبعتإذاألنك

Yang dimaksud dengan Kitab-kitab adalah sesuatu yang
mencakup lembaran-lembaran. Telah masyhur bahwa jumlah Kitab-
kitab 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 Kitab-
kitab itu mencapai 184.”

الكتبمعرفةجيبلكناإلمجالعلىالسماءمنكتباً أنزلاهللاأناعتقادفيجب
عيسىلسيدناواإلجنيلداودلسيدناوالزبورموسىلسيدناالتوراةوهيتفصيالً األربعة

أمجعنيوعليهموسّلمعليهاهللاصلىحممدسيدنااخللقخلريوالفرقان

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

1. Lembaran-lembaran Ibrahim.

إبراهيم؟صحفكانتفمااهللارسولياقلتقالذرأيبحديثمنروي) تتميم(
لتجمعأبعثكملإيناملغروراملبتلياملسلطامللكأيهامنهاأمثاالً كلهاكانتقال

كانتولوأردهاالفإيناملظلومدعوةعينلرتدبعثتكولكنبعضعلىبعضهاالدنيا
كافرفممن

[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.’”

فيهاحياسبوساعةوجلعزربهفيهايناجيساعةلهيكونأنالعاقلوعلىومنها
املطعممنحلاجتهفيهايتجردأيخيلووساعةتعاىلاهللاصنعفيهايتفكروساعةنفسه

واملشرب

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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ملعاشومرمةملعادتزودثالثيفإالمؤمالً أيطامعاً يكونالأنالعاقلوعلىومنها
إصالحأيامليموتشديدبفتحاتمرمةقوله.حمرمغرييفولذة

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.”

عدومنللسانهحافظاً شانهعلىمقبالً بزمانهبصرياً يكونأنالعاقلعلىو ومنها
عنايتهتتعلقماأيرمىبابمنأولهبفتحيعنيهفيماإالكالمهقلعملهمنكالمه

املبنيفتحيفحجرابنقالكمابه

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 ’يعنيه‘ adalah dengan fathah pada huruf awal, yaitu yaa

Lafadz tersebut termasuk dalam bab lafadz ./ي/ ‘ ىمَ رَ  ’, 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

عرباً كلهاكانتقالموسى؟صحفكانتفمااهللارسولياقلتأيضاً ذرأبوقال
اعربةمجعالباءوفتحالعنيبكسر عجبتومنهامواعظأيوسدرةسدرمثلبسكو

يرىملنعجبتيضحك،كيفبالنارأيقنملنعجبتيفرح،كيفباملوتأيقنملن
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نسخةويفيتعبمثبالقدرأيقنملنعجبتإليهايطمئنكيفبأهلهاوتقلبهاالدنيا
يعملالمثباحلسابأيقنملنعجبتيغضبكيف

Abu Dzar juga berkata bahwa ia bertanya, “Wahai
Rasulullah! Apa itu lembaran-lembaran Musa?” Rasulullah
menjawab, “Lembaran-lembaran Musa mengandung nasehat-
nasehat. Di antaranya adalah ‘Aku heran dengan orang yang
meyakini adanya kematian, bagaimana bisa ia merasa senang-
senang? 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?’”

ينفدالباقوسلطاينباقياً سلطايندامماسلطانمنختفالآدمابنياالتوراةويف
فاللعباديتخلقتكآدمابنياينقطعواليفىنالأياملهملةوبالدالالفاءبفتحأبداً 

ياأبداً تنفدالوخزائينمملوءةخزائيندامتماالرزقفواتختافنالآدمابنياتلعب
يفإليكأسوقهواحدرغيفأيعييينخبلقهنأعيوملواألرضالسمواتخلقتآدمابن
حنيكل

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 bermain-
main!
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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?

بضمويعىيأعجزوملأيتعببابمنالفعلعنيبكسرعيمضارعىأعوقوله
الرباعيأعيامناملضارعةحرف

Lafadz ’أعى‘ dalam perkataan Rasulullah merupakan bentuk

fi’il mudhorik dari fi’il madhi ’عيّ ‘ dengan kasroh pada huruf ain fi’il,
yaitu termasuk bab lafadz artinya adalah ,’تِعب‘ ’مل أعجز‘ atau Aku tidak

lemah. Sedangkan lafadz ’يُعىي‘ dengan dhommah pada huruf ya

mudhoroah termasuk bab lafadz (ي) yaitu ,’أعيا‘ fi’il ruba’i.

فريضةعليكيلآدمابنياغدبرزقتطالبينفالغدبعملأطالبكالكماآدمابنيا
ابنيامنككانماعلىرزقكيفأخالفكملفريضيتيفخالفتينفإنرزقعليولك
سلطتلكقسمتهمباترضملوإنوقلبكبدنكأرحتلكقسمتهمبارضيتإنآدم

الوجاليلوعزيتالصحراء،أيالربيةيفالوحشكركضفيهاتركضحىتالدنياعليك
مذمومعنديوأنتلكقسمتهماإالمنهاينالك

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 untuk-
Ku 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

العاملنيعلىفضلناوكالتعاىلقالاهللاعبادأفضلوهم)رسله(بتؤمنأنرابعها)و(
آدمأوهلماهللاإالعددهميعلمالرجاالً رسالً للخلقأرسلتعاىلاهللانتعتقدبأن

السالمعليهآدمنسلمنوكلهموسّلمعليهاهللاصلىحممدسيدناوأفضلهموخامتهم
م الكالمويفتعاىلاهللاعنبلغوهوفيماالرسالةدعوىيفأقواهلممجيعيفصادقونوأ
مشربتأكلتحنوالعريف ممكروهأوحمرميفالوقوعمنمعصومونوأ مامبلغونوأ
مأحكاماً يكنملوإنللخلقبتبليغهأمروا علىقدرةفيهميكونحبيثحاذقونوأ
للمرسلنيجتباألربعةالصفاتفهذهدعاويهموإبطالوحماججتهماخلصومإلزام

[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 QS. Al-An’am: 86
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mereka sampaikan dari Allah ta’ala, dan yang jujur dalam perkataan-
perkataan 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.

مالناسيبلغواأنعليهمجيبوإمنامبلغنييكونونفالاملرسلنيغرياألنبياءوأما أ
ليحرتمواأنبياء

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.

والرسالةالنبوةإثباتإىلأدىرمباألنهعدديفحصرهمعناإلمساكفيهموالصحيح
التصديقفيجبالواقعيفكذلكهوعمنذلكنفيإىلأوالواقعيفكذلكليسملن
اإلمجالعلىوأنبياءرسالً هللابأن

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.

الرسلأمساءوخدمهونساءهصبيانهويعلميعلمأناملؤمنعلىجيبنعمالسحيميقال
الواجبأنيظنواالنأو تفصيالً جبميعهمويصدقوابهيؤمنواىتحالقرآنيفاملذكورين
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ملأوالقرآنيفامسهمذكرسواءاألنبياءجبميعاإلميانفإنفقطمبحمداإلميانعليهم
مخسةأووعشرونستةالقرآنيفاملذكورونأيوهممكلفكلعلىواجبيذكر

فقلتونظمتهاوعشرون

يونسهمبعدزكرياكآدم** جتبعليكبقرآنرسلأمساء

صاحلهمإمساعيليعقوبإسحاق**واليسعإبراهيموإدريسنوح

يوسفهممثعزيرهودداود**شعيبهممعموسىهارونأيوب

حممدهممععيسىسليمانحيىي**احتداأوالكفلذيوالياسلوط

زكرياوقيليوشعوقيلالياسهوقيلالكفلذاأناحتداومعىنالبسيطحبرمنهذا
هلافوهبكربهابعدالولداهللافسألتعجوزاً كانتأمهألنالعجوزابنحزقيلوقيل

السحيميقول.اهحزقيل

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.

بالشاممقيماً كانالكفلذايسمىأيوببنبشروهبقالاخللقبدءصاحبوقال
انتهىشعيبقبلوكانسنةوسبعنيمخساً عمرهوكانماتحىتعمرهمدة

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.”

ماألفضليةيفترتيبهميعلمأنفيجبمخسةمنهمالعزموأولو واحدةمرتبةيفليسواأل
اآليةيفعباسابنبهفسرهكمااجلزمأواملشاقوحتملالصربهناالعزممنواملراد

صلواتنوحفسيدناعيسىفسيدناموسىفسيدناإبراهيمفسيدناحممدسيدنافأفضلهم
متفاوتونوهماألنبياءبقيةمثالرسلبقيةاألفضليةيفويليهمأمجيعنعليهموسالمهاهللا

معلىعليناالتعينيميتنعلكناهللاعندبينهمفيما رؤساءمثتعليمفيهيردملألنتفاو
إنحلديثالصحابةوبقيةبكرأباسيدناخصوصاً األولياءمثوحنوهكجربيلاملالئكة

البشرعواممثاملالئكةعواممثواملرسلنيالنبينيسوىالعاملنيعلىأصحايباختاراهللا
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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.”

الوجوديللرتتيباتباعاً الذكريفالرسلعلىاملالئكةوقدمتالفشينقال) إيضاح(
تعاىلاهللافإنالرسالةمعىنحتقيقيفالواقعللرتتيبأواخللقيفمقدمةاملالئكةفإن

الرسلإىلاملالئكةأرسل

[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

عليهاشتملماوجبميعبوجودهتصدقبأن) اآلخرباليوم(تؤمنأنخامسها) و(
والنارواجلنةواجلزاءواحلسابكاحلشر

[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.

ألنهأوليليعقبهملاإالتقييدباليوميقالوالاروالبعدهليلالألنهبذلكمسي
األيامعنلتأخرهأوآخريومبعدهفليسالدنياأيامآخرأياحملدودةاألوقاتآخر

الدنياأياممناملنقضية

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.

الدارينيفاخللقاستقرارإىلوقيلاحلقوهويتناهىالماإىلالثانيةالنفخةمنوأوله
املوتىلقيامبذلكومسيالقيامةيوموهواآلخرةمنوآخرهالدنيامنفصدرهوالناراجلنة
واآلخرةالدنيابنيفاصلوقيلالدنيامنوالقربقبورهممنفيه

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,



75

permulaan Hari Akhir terjadi di alam dunia dan akhirnya terjadi di
alam akhirat.

Hari Akhir disebut juga dengan Hari Kiamat karena qiyam-
nya 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.

أيقيامتهقامتماتمنيقولونولذااآلخرةمنفالقربامليتموتمنأولهوقيل
امللكنيلسؤالالقعودإىلاالضطجاعمنفيهامليتلقيامهذاعلىةقيامومسيالصغرى

الكربىالقيامةيومفأشبهعليهالقربضممث

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.

اجلنةاجلنةأهليدخلأنإىلأويتناهىالماإىلاحلشروقتمنأولهالزخمشريوقال
النارالناروأهل

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.”

صالةمنأخفوهوأهوالهلشدةسنةألفمخسونالكفارإىلبالنسبةومقداره
يوموقيلاملؤمننيعصاةعلىويتوسطالصاحلاملؤمنإىلبالنسبةالدنيايفمكتوبة
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مبنهعليناخيففهأنتعاىلاهللانسألسنةألفموطنكلموطناً مخسونفيهالقيامة
والفشينالسحيميحكاهوفضله

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

)  تعاىلاهللامنوشرهخريهبالقدر(تؤمنأنسادسها) و(

[Dan] rukun iman yang keenam adalah kamu beriman
[dengan Qodar bahwa baik dan buruknya merupakan dari
Allah ta’ala.]

اخللقخلققبلوالشراخلريقدرتعاىلاهللاأنتعتقدأنبهاإلميانومعىنالفشينقال
غريمنبذلكجازماعتقادويكفيهلا،مريدوهووقدرهاهللابقضاءالكائناتمجيعوأن

برهاننصب

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.

بتقديريكونوماكانمابأنالتصديقهوبالقدرواإلمياناملرغيناهللاعبدالسيدوقال
مراً أوحلواً ضراً أونفعاً شراً أوخرياً فيكونكنللشيءيقولمن

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.’”

اهللاصلىوقالوالكيسالعجزحىتوقدربقضاءشيءكلوسّلمعليهاهللاصلىوقال
الرتمذيرواهوشرهخريهبالقدريؤمنحىتباهللاعبديؤمنالوسّلمعليه

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)

أوإليكبهيتقربشروالفمعناهإليكليسوالشراالفتتاحدعاءيفمسلمحديثوأما
ماتعاىلاهللاقالتأدباً،للنفسوالشرهللاخلرينسبةالالئقألنتأدباً اهللاإىليضافال

نفسكفمنسيئةمنأصابكوما-وخلقاً إجياداً أي–اهللافمنحسنةمنأصابك
أيديكمكسبتفبمامصيبةمنأصابكموماتعاىلقولهيفسرهكماخلقاً الكسباً أي
بعضمنبعضهيفسرالقرآنألن

Adapun hadis Muslim dalam doa Iftitah, ‘ كَ يْ لَ إِ سَ يْ لَ رُّ الشَّ وَ  ’ maka

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.

السالمعليهاخلضرأدبإىلوانظرللحقيقةفرجوعاهللاعندمنكلقلتعاىلقولهوأما
اخلليلإبراهيمقولوتأملأعيبهاأنفأردتوقالأشدمهايبلغاأنربكفأرادقالحيث
فهومرضتوإذاويسقنييطعمينهووالذييهدينفهوخلقينالذيالسالمعليه

تأدباً أمرضينيقلفلملنفسه،واملرضهللاوالشفاءواإلطعاماهلدايةنسبحيثيشفني
تعملونوماخلقكمواهللاتعاىلاهللاقالتعاىلاهللاأفعالمنفالكلوإالالسالمعليهمنه
ولذلكاالختيارحالةامليلجمردإالللعبدوليسواضطرارياختياريوشرخريمنأي

هووهذاوالعقابوالثوابواحلدودالتعزيرواستحقوالندمواإلقالعبالتوبةطولب
احلادثةاإلرادةهووقيلاحلادثةالقدرةتعلقوهوالكسب

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

16QS. An-Nisak: 79
17QS. As-Syuuro: 30
18QS. An-Nisak; 78
19QS. Al-Kahfi: 82
20QS. 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.

األزليفاألشياءاهللاإرادةاألشاعرةعندفالقضاءوالقدرالقضاءمعىنيفاختلفوا) فرع(
علىخمصوصقدرعلىاألشياءاهللاإجيادعندهموالقدراألزلغرييفعليههيماعلى
وجودكبعدفيكالعلموإجيادقضاءعاملاً تصريبأنكأزالً املتعلقةاهللافإرادةاإلرادةوفق
اإلتقانزيادةمعاألشياءاهللاإجيادفالقضاءاملاتريديةعندوأماقدراإلرادةوفقعلى
حسنمنعليهيوجدالذيحبدهخملوقكلأزالً اهللاحتديدأيتعاىلعلمهوفقعلى
علمالقضاءوقيلاملخلوقاتصفاتأزالً تعاىلعلمهأيذلكغريإىلوضرونفعوقبح

املتعلقاهللافعلمالعلموفقعلىاألشياءاهللاإجيادوالقدرباملعلومتعلقهمعاألزيلاهللا
هذاقدروجودهبعدفيهالعلموإجيادقضاءوجودهبعدعاملاً يصريالشخصبأنأزالً 

قولخبالفحادث،والقدرقدميفالقضاءكلوعلىاملشهورهواألشاعرةوقول
تعاىلإرادتهمبعىنمنهماكلوقيلاملاتريدية

21QS. As-Syuaraa: 78-80
22QS. As-Shooffaat: 96
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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 lain-
lain, maksudnya pengetahuan Allah di zaman azali terhadap sifat-
sifat 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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ماغريالبالفتحوالقدراملصباحيفالفيوميقالهكمااجلملسليمانقال) تفصيل(
هذايقالواملثلاملقدارهووفتحهاالدالبسكونوالقدرالقضاءمنتعاىلاهللايقدره
التقديرليلةفاملعىنالقدرليلةيفأنزلناهإناتعاىلقولهيفالقدروأمامياثلهأيهذاقدر

منالقابلةالسنةمنمثلهاإىلأمرهمنيشاءمافيهايقدرتعاىلاهللاألنبذلكمسيت
املالئكةمنأربعةوهماألمورمدبراتإىلويسلمهذلكوغريوالرزقواألجلاملوتأمر

ليلةوقيلاحلكمليلةجماهدوقالالسالمعليهموجربيلوعزرائيلوميكائيلإسرافيل
عباسابنوعنفيهااملالئكةبازدحامالقضاءلضيقالضيقليلةوقيلوالعظمالشرف

اإىلويسلمهاشعباننصفليلةيفاألقضيةيقضياهللاأن وليسهذاالقدرليلةأربا
قبلاألزليفاملقاديرقدرتعاىلألنهالليلةتلكيفإالحيدثالاهللاتقديرأناملراد
للمالئكةاملقاديرتلكإظهاراملرادبلواألرضالسمواتخلق

[TAFSHIL]

Sulaiman al-Jamal berkata, seperti yang dikatakan oleh al-
Fuyumi dalam kitab al-Misbah, “Lafadz ‘ ردَ القَ  ’ dengan hanya fathah

pada huruf /د/ berarti qodho yang ditakdirkan oleh Allah. Lafadz
‘ ردْ القَ  ’ dengan sukun dan bisa fathah pada huruf /د/ berarti ukuran dan

jumlah. Boleh dikatakan ’هذا قدر هذا‘ yang berarti ini adalah seukuran

ini. Adapun lafadz ’القدر‘ dalam Firman Allah Ta’aala, ‘ إنا أنزلناه ىف ليلة
’القدر maka maksud lafadz ’القدر‘ adalah malam mentakdirkan atau ليلة ‘
’التقدير (Lailatul Takdir). Mengapa malam itu disebut dengan lailatul

takdir adalah karena Allah mentakdirkan (menetapkan) perkara-
perkara 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 perkara-
perkara-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-takdir-
Nya kepada para malaikat di malam lailatu al-qodr.

Dalil Naqli Rukun-rukun Islam dan Iman

اشتملوقداملوقععظيمألنهواإلمياناإلسالمأركانبذكرأوالً املصنفأتىإمنا) تنبيه(
عنيسألأنبالعاقلويقبحاجلفريقالوالباطنةالظاهرةالعباداتوظائفمجيععلى
انتهىومؤمنمسلمأنهيزعموهوجواباً يردفالواإلمياناإلسالمأركان

[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.”

اهللارمحهقالللنووياألربعنييفكماالسالمعليهجربيلسيدناحديثمنمأخوذوهو
عليهاهللاصلىاهللارسولعندجلوسحننبينماقالعنهتعاىلاهللارضيعمرعنتعاىل
عليهيرىالالشعرسوادشديدالثياببياضشديدرجلعليناطلعإذيومذاتوسّلم

إىلركبتيهفأسندوسّلمعليهاهللاصلىالنيبإىلجلسحىتأحدمنايعرفهوالالسفرأثر
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صلىاهللارسولفقالاإلسالمعنأخربينحممدياوقالفخذيهعلىكفيهووضعركبتيه
الصالةوتقيماهللارسولحممداً وأناهللاإالإلهالأنتشهدأناإلسالموسّلمعليهاهللا

لهفتعجبناصدقتقالسبيالإليهاستطعتإنالبيتوحتجرمضانوتصومالزكاةوتؤيت
واليومورسلهوكتبهومالئكتهباهللاتؤمنأنقالاإلميانعنفأخربينقالويصدقهيسأله
تعبدأنقالاإلحسانعنفأخربينقالصدقتقالوشرهخريهبالقدروتؤمناآلخر

عنهااملسؤولماقالالساعةعنفأخربينقاليراكفإنهتراهتكنملفإنتراهكأنكاهللا
اعنفأخربينقالالسائلمنبأعلم العراةاحلفاةترىوأنربتهااألمةتلدأنقالأمارا
منأتدريعمرياقالمثملياً فلبثانطلقمثالبنيانيفيتطاولونالشاةرعاءالعالة

مسلمرواهدينكميعلمكمأتاكمجربيلفإنهقالأعلمورسولهاهللاقلتالسائل؟

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 berlomba-
lomba 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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وسّلمعليهاهللاصلىفخذيهعلىكفيهالرُجلوضعأيفخذيهعلىكفيهووضعقوله
بالوحييأتيهحنياألصليفاألنسمنبينهماماباعتبارلالستئناسذلكوفعل

وضعقالحيثذروأيبهريرةأيبحديثمنالنسائيروايةيفذامصرحاً جاءوقد
وسّلمعليهاهللاصلىالنيبركبيتعلىيديه

Bunyi hadis, ’ووضع كفيه على فخذيه‘ berarti 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.”

وهذاالعملإجادةبهيعينأنوجيوزاإلخالصبهيعيناإلحسانعنفأخربينقوله
األولمنأخصالتفسري

Bunyi hadis, ‘ انسَ حْ االِ  ’ berarti 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.

اهللاصلىكلمهجوامعمنهذايراكفإنهتراهتكنملفإنتراهكأنكاهللاتعبدأنقوله
املراقبةومقاماملشاهدةمقاممشلألنهوسّلمعليه
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الوجهعلىيفعلهاأناألولمقاماتثالثةعبادتهيفللعبدأنوإيضاحهذلكبيان
يفعلهاأنالثاينواألركانالشروطمستوفيةتكونبأنالشرعطلبمعهيسقطالذي

اهللاصلىمقامهوهذاتعاىلاهللايرىكأنهحىتاملكاشفةحبريفاستغرقوقدكذلك
أنالثالثالصالةيفعيينقرةوجعلتوسّلمعليهاهللاصلىقالكماوسّلمعليه

املراقبةمقامهووهذايشاهدهتعاىلاهللاأنعليهغلبوقدكذلكيفعلها

Bunyi dalam hadis, ‘kamu beribadah kepada Allah seolah-
olah 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.

وأنتتعبدهملإنأياملراقبةقاممإىلاملكاشفةمقامعننزولتراهتكنملفإنفقوله
يراكأنهتعتقدحبيثوأنتفاعبدهالرؤيةأهلمن

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.

إمناالعبادةصحةيفشرطهوالذياإلحسانأنإالإحسانالثالثةاملقاماتمنفكل
كثريمنويتعذراخلواصصفةمناألخريينيفهوالذياإلحسانألناألولهو

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.

قولهوقتهاعنأيعنهااملسؤولماقولهالقيامةوقتعنأيالساعةعنفأخربينقوله
بوقتهاالعلمنفييفالتساويفاملرادأعلمهاالوأناتعلمهاالأنتأيالسائلمنبأعلم

اعنقولهبوقتهاالعلميفالتساويال اأياهلمزةبفتحأمارا يفقالكماعالما
واملرادواإلمامةالواليةفهياهلمزةبكسراإلمارةوأماومعىنوزناً العالمةاألمارةاملصباح
ا اعليهاالسابقةعالما امنالشمسكطلوعهلااملضايقةاملقارنةالومقدما مغر
اروايةويفربتهااألمةتلدأنقالفلذاالدابةوخروج ر

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 ‘ َِ ارَ مَ أَ نْ عَ  اا ’ adalah dengan fathah pada huruf /ء/,

berarti ‘ َِ مَ َال عَ نْ عَ  اا ’, seperti yang disebutkan dalam kitab al-Misbah,

“Lafadz ‘ ارةمَ األَ  ’ dan ‘ ةمَ َال العَ  ’ adalah sama dari segi wazan dan arti.’”
Adapun lafadz ’اِإلَمارَة‘ dengan 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.’

ولدهاوأنوأوالدهنالسراريكثرةعنإخبارأنهأصحهاأقوالعلىمعناهايفواختلف
احلاليففيهيتصرفوقدولدهإىلصائراإلنسانمالألنسيدهامبنزلةسيدهامن

بأنبعضهموعرباالستعمالعرفأواحلالنةبقربأوباإلذنإمااملالكنيتصرف
مبنزلةسيدهامناألمةولدفيكونالسراريفتكثرالكفاربالدعلىاملسلمونيستويل
إذرعيتهمجلةمنأمهفتكونامللوكتلداإلماءأنمعناهاأنثانيهابأبيهلشرفهسيدها

آخريفاألوالدأمهاتبيعفيكثرالناسأحوالتفسدأنمعناهأنثالثهاسيدهاهو
اعلمغريمنابنهايشرتيهاحىتاملشرتينأيدييفتردادهافيكثرالزمان ومنأمهأ
والسباإلهانةمنأمتهالسيديعاملمباأمهالولدفيعاملاألوالديفالعقوقيكثرذلك

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 laki-
lakinya, 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 orang-
orang 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.

العراةقولهرجلهيفنعلالمنهوحافمجعاملهملةاحلاءبضماحلفاةترىنوأقوله
والعالةعائلمجعاملخففةالالمبفتحالعالةقولهجسدهعلىشيءالمنوهوعارمجع
مجعواملدالراءبكسرءالشارعاءقولهالفقراءمعناهوكفرةكافرمثلفعلةتقديريفهي
الرعيوأصلاملصباحيفكماوقضاةقاضمثلاملربوطةالتاءمنبدفالبالضموأماراع

باهلاءواحدهوبنيبينهايفرقاليتاجلموعمنوهوشاةمجعالغنمباهلمزةوالشاءاحلفظ
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مبالذكروخصهمباهلاءشياهعلىأيضاً وجتمع البنيانيفيتطاولونقولهالباديةأهلأل
يستويلبأنوتغريهاحلالتبديلعناإلخباراحلديثمنوالقصدارتفاعهيفيتباهونأي
مهذهالذينوالفاقةالباديةأهل والغلبةبالقهرويتملكوناحلاضرةأهلعلىصفا

مهمهمفتصرفاهلمةالكثرياملتاعوهيالفانيةيفأياحلطاميفوتتسعأمواهلمفتكثر
علىيطلقوقدالعزمأولبالكسرواهلمةباجلصورفعهتطويلهأيالبنيانتشييدإىل

أيفلبثوقولهذكرعماالسائلالرجلأيانطلقمثقولهاملصباحيفكماالقويالعزم
روايةيفوجاءالقضيةهذهيفالكالمعنساكتاً استمرأيوسّلمعليهاهللاصلىالنيب

أيالياءبتشديدملّياً قولهنفسهعنبذلكاملخربهوعمرفيكونمضمومةبتاءفلبثت
مثقولهوغريمهاوالرتمذيداودأيبروايةيفجاءكماثالثاً الزمانذلكوكانكثرياً زماناً 
يعلمكمأتاكمجربيلفإنهقالأعلمورسولهاهللاقلتالسائل؟منأتدريعمرياقال

وفهمواإلحسانواإلمياناإلسالمللثالثةاسمالدينأنففيهدينكمقواعدأيدينكم
وغرائبالعلمقواعدعلىأتباعهتنبيهوللرئيستالمذتهتنبيهللمعلميستحبأنهمنه

ملنفعهمطلباً الوقائع الفشينقالهوفائد

Bunyi dalam hadis ’وأن ترى احلفاة‘ adalah dengan dhommah pada

huruf /ح/, yaitu bentuk jamak dari mufrod ‘ افٍ حَ  ’. Pengertiannya

adalah orang yang tidak memakai alas kaki.

Bunyi dalam hadis ’العراة‘ adalah merupakan bentuk jamak dari

mufrod ‘ ارٍ عَ  ’, yaitu orang yang tidak mengenakan apapun pada

tubuhnya.

Bunyi dalam hadis ’العالة‘ adalah dengan fathah pada huruf /ل/

yang tidak ditasydid, yaitu bentuk jamak dari mufrod Lafadz .’عائل‘

’العالة‘ adalah dengan mengikuti wazan ‘ ةلَ عَ فَـ  ’ seperti lafadz ‘ ةرَ فَ ر كَ افِ كَ  ’. Arti

’العالة‘ adalah orang-orang fakir .’الفقراء‘ /
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Bunyi dalam hadis ’رعاء الشاة‘ adalah dengan kasroh pada huruf

/ر/ dan dengan hamzah mamdudah, yaitu bentuk jamak dari mufrod
‘ اعٍ رَ  ’. Adapun lafadz ‘رعاء’ dengan dhommah pada huruf /ر/ maka wajib

adanya huruf Taak Marbutoh seperti lafadz ‘ اةضَ قُ ، اضٍ قَ  ’, seperti

disebutkan dalam kitab al-Misbah. Asal arti ’الرعي‘ adalah menjaga.

Sedangkan lafadz ’الشاء‘ adalah dengan hamzah yang berarti kambing-

kambing. Lafadz ’الشاء‘ adalah bentuk jamak dari mufrod yaitu ,’شاة‘

merupakan bentuk jamak yang antara bentuk jamak dan mufrodnya
dapat dibedakan dengan adanya huruf Haa. Begitu juga lafadz ’شاة‘
dapat dijamakkan ke dalam lafadz ’شياه‘ dengan huruf Haa. Lafadz

’رعاء الشاء‘ yang berarti para penggembala kambing-kambing

dikhususkan untuk disebut di dalam hadis karena mereka adalah
ahlul badiah atau orang-orang pedalaman.

Bunyi dalam hadis ‘ انِ يَ نْـ بُـ الْ ِىف نَ وْ لُ اوَ طَ تَ يَـ  ’ berarti mereka unggul-

unggulan 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 Pengertian .’الفانية‘ faniah adalah harta’الفانية‘

benda yang banyak memiliki himmah (fungsi)/ Ahlul .’اهلمة‘ badiah

menggunakan harta-harta itu untuk memperluas atau memperpanjang
dan meninggikan bangunan (misal rumah) dengan bata (dan lain-
lain).

Lafadz ’اهلمة‘ dengan 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.



92

Bunyi dalam hadis ‘مث انطلق’ berarti laki-laki yang bertanya itu

pergi.

Bunyi dalam hadis ’لَِبثَ ‘ berarti bahwa kemudian Rasulullah

diam tidak berkata dalam hal ini. Dalam riwayat lain disebutkan
dengan lafadz ’لبثتُ ‘ dengan huruf /ت/ yang didhommah sehingga yang

diam adalah Umar selaku orang yang memberitahukan hadis.

Bunyi dalam hadis ‘ ِليامَ  ’ adalah 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

اجلنةمفتاحبيانيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang kunci surga.

سبعةيفالقرآنيفذكرتوقدالنجاةوكلمةاإلخالصوكلمةالتوحيدكلمةوهي
موضعاً وثالثني

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 ’ال إلھ إال هللا‘

إالالوجوديف(كائن) حبقمعبودالاهللاإالإلهالومعىن(تعاىلاهللارمحهاملصنفقال
اهللاإالشيءكللهيذلأنيستحقالأي) اهللا

Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi rahimahullah berkata;
[Makna kalimah ’ال إله إال اهللا‘ adalah 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.

بدلأوسيبويهعندباالبتداءرفعحملهاألنامسهامعالحملمنبدلبالرفعاهللاإالقوله
العامباإلمكانممكنأوموجودإلهالوالتقديراحملذوفالخربيفاملسترتالضمريمن
يعملالالألنالاسمحملمنبدالً جعلهيصحوالاالستثناءعلىبالنصبأواهللاإال
يوسفشيخناقالكذااملعارفيف
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Perkataan Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi ’إال اهللا‘ adalah

dengan membaca rofak pada lafadz ’اهللاُ ‘ karena menjadi badal dari

mahal huruf ’ال‘ beserta isim-nya karena mahal ’ال‘ berkedudukan

rofak karena amil ibtidak menurut Sibawaih, atau menjadi badal dari
dhomir mustatar dalam khobar ’ال‘ yang terbuang yang mana

taqdirnya adalah ‘ اهللاُ الَّ إِ دٌ وْ جُ وْ مَ هَ لَ إِ َال  ’ atau berupa ‘ اهللاُ الَّ إِ امِ عَ الْ انِ كَ مْ اْإلِ بِ نٌ كِ ممُْ هَ لَ إِ َال  ’,
atau dengan nashob karena istisnak. Tidak boleh menjadikan lafadz
’إال اهللا‘ sebagai badal dari mahal isim ’ال‘ karena ’ال‘ tidak dapat

beramal dalam isim-isim yang ma’rifat. Demikian ini disebutkan
oleh Syaikhuna Yusuf.

األصنامحنوعابداعتقاديفحبقاملعبوداهللاإالإلهاليفواملنفيى واليوسالسنوسيقال
ذهنيفووجوداخلارجيفنفسهيفوجودلهبباطلاملعبودأنوذلكوالقمروالشمس

حيثمنفهوحقاً كونهبوصفالكافرذهنيفووجودباطالً كونهبوصفاملؤمن
ذهنيفوجودهحيثمنوكذاتنفىالالذواتألنينفىالنفسهيفاخلارجيفوجوده
كانوإالنفيهيصحالحمققأمربباطلمعبوداً كونهإذباطالً كونهبوصفاملؤمن
ينففلمحبقمعبوداً كونهبوصفالكافرذهنيفوجودهحيثمنينفىوإمناكاذباً 

املعبودأيضاً املنفيوليسمتصلفاالستثناءاهللاغريحبقاملعبودإالاهللاإالإلهاليف
الشركةيعتقدمنعلىالرداجلملةذهوالقصدتعاىلاهللاألنهالكافرذهنيفبباطل

Sanusi dan Yusi berkata;

Yang dinafikan atau ditiadakan dalam pernyataan ‘ اهللاال إله إال  ’
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 perkara-
perkara yang disembah itu adalah haq.



95

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 YANG ,’ال إله إال اهللا‘

DINAFIKAN adalah perkara-perkara yang disembah secara haq
(menurut orang kafir) selain Allah. Istisnak dalam kalimah ’ال إله إال اهللا‘
adalah istisnak muttasil. Begitu juga, yang dinafikan dalam kalimah
’ال إله إال اهللا‘ bukanlah 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 ’ال إله إال اهللا‘ adalah

untuk membantah orang-orang yang meyakini adanya persekutuan
dalam penyembahan.

B. Keutamaan Kalimah ‘ إال اهللاهال إل ’

مراتثالثاهللاإالإلهالقالمنوسّلمعليهاهللاصلىقولهمنهاحتصىال) وفضائلها(
اليومذلكيفأصابهذنبلكلكفارةلهكانتيومهيف
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[Keutamaan-keutamaan lafadz [’ال إله إال اهللا‘ tidak terhitung

banyaknya. Di antaranya adalah sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama, “Barang siapa mengucapkan kalimah ’ال إله إال اهللا‘
sebanyak tiga kali di setiap harinya maka baginya kalimah tersebut
adalah pelebur dosa-dosa yang telah ia lakukan pada hari itu.”

اليقوللوال منالتوراةيفموسىإىلتعاىلاهللاأوحىعنهاهللارضياألخباركعبوعن
الدنياأهلعلىجهنملسلطتاهللاإالإله

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 ’ال إله إال اهللا‘ niscaya Aku akan memberikan

wewenang kepada Jahanam agar menghancurkan para penduduk
dunia.”

القرآنوأفضلهاهللاكالمالكالموأفضلقليبوهواإلمياناألشياءأفضلالسحيميقال
االصحيحعلىاحلمدمنأفضلفهياهللاإالإلهالبعدهالكالموأفضل تنفيأل
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 Menurut pendapat .’ال إله إال اهللا‘ shohih, kalimah ’ال إله إال اهللا‘
adalah lebih utama daripada kalimah ’احلمد هللا‘ karena ’ال إله إال اهللا‘
menafikan kekufuran.”
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C. Hikmah di Balik Kalimah ’ال إله إال اهللا‘

اوجبأنهبدفالأيجرمفالحرفاً عشراثنااهللاإالإلهالكلمةإنبعضهموقال
والصوموالزكاةوالصالةفالطهارةالظاهرةأماباطنةوسنةظاهرةسنةفريضةعشرةاثنتا

والتوبةوالزهدوالرضاوالصربوالتفويضفالتوكلالباطنةوأماواجلهادواحلج

Sebagian ulama berkata, “Sesungguhnya kalimah ’ال إله إال اهللا‘
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.”

اجلهادوأمااألصغراجلهادهووهذاالدينإلقامةاهللاسبيليفالقتالأيواجلهادقوله
النفسجماهدةفهواألكرب

Perkataan sebagian ulama di atas yang berbunyi ‘jihad’
( ادهَ اجلِ  ) 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.

تعذرعنداالضطرابعنيسكنحبيثتعاىلاحلقبالوكيلالقلبثقةهوالتوكلوقوله
األسبابمبسببثقةاألسباب

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.
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منكاهللايقبلالواألرضالسمواتأهلعبادةاهللاعبدتلوقالأنهالقرينأويسوعن
تعاىلقاللعبادتهفارغاً جسدكوترىرزقكأمرمناهللاتكفلمباآمناً تكونحىت

مؤمننيكنتمإنفتوكلوا

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”

تغدوالطرييرزقكمالرزقكمتوكلهحقاهللاعلىتوكلتملووسّلمعليهاهللاصلىوقال
األجوافممتلئةوهيعشيةوترجعأيبطاناً وتروحجياعوهيبكرةتذهبأيمخاصاً 
افذكر وجميئكمذهابكميفاهللاعلىاعتمدمتلوواملعىنالرزقطلبيفوتروحتغدوأ

اهللاعلىالتوكلوألغناكمساملنيغامننيإالتنصرفواملبيدهاخلريأنوعلمتموتصرفكم
التوكلينايفوهذاوكسبكمقوتكمعلىاعتمدمتلكنكمكالطرياالدخارعن

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.

النملوطمعاً الطريتوكالاخللقأشدأنالعلماءبعضعنوروي

Diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa makhluk yang
paling besar tawakkalnya adalah burung. Makhluk yang paling besar
tamaknya adalah semut.

رجلعنعنهاهللارضيأمحداإلمامبالكلية وسئلالكسبتركبالتوكلاملرادوليس
جهلرجلهذافقالرزقييأتيينحىتشيئاً أعملالوقالاملسجديفأوبيتهيفجلس
سببالرمحأيرحميظلحتترزقيجعلاهللانوسّلمعليهاهللاصلىقالفقدالعلم

جهاتمنيأكلكانفقدوإالالغنائممنكانالرزقمعظمأنومرادهالرزقلتحصيل
السحيميذكرهالرمحغريأخرى

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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إرادةوهوايلالغز قالالتوكلمنأعلىوهوأمورهمجيعيفهللالتسليمهوالتفويضقوله
الطمعالتفويضوضداخلطرمنفيهتأمنالفيمامصاحلكعليكاهللاحيفظأن

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.”

النفسحبسالصربى العلقمقالاجلزعوعناملشاقعلىالنفسحبسوهوالصربقوله
تفارقهلذيذوعنتتحملهكريهعلى

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.”

غريذكروالسخطالسخطتركالرضاالعلماءقسم وقالمباالقلبغىنهوالرضاقوله
وفسادهإصالحهيتيقنالفيماوأصلحبهأوىلبأنهتعاىلاهللاقضاء

نعمائيعلىيشكروملبالئيعلىيصربوملبقضائييرضملمنقالتعاىلأنهروي
سوائيرباً فليتخذ

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.”

تركهوالزهدوليساهللاعندمبامنهأوثقالناسأيدييفمبايكونالأنهوالزهدولهق
ومنوجلعزاهللافليتقالناسأكرميكونأنسرهمناحلديثويفاملالوإضاعةاحلالل

يفمبافليكنالناسأغىنيكونأنسرهومناهللاعلىفليتوكلالناسأقوىيكونأنسره
السيدقالهكماأحبمنمعناهالضمرياءسرهمنفقولهيدهيفمبامنهأوثقاهللايد

دحالنأمحد

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 سره‘ adalah dengan huruf /ه/ haa dhomir yang berarti ‘ نْ مَ 

بَّ حَ أَ  ’ atau barang siapa suka atau ingin, seperti yang dikatakan

Sayyid Ahmad Dahlan.
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اهللاإىلوأحبخريقلبهزاهدعاملرجلمنركعتانرويالعابدينمنهاجخمتصرويف
وسرمداً أبداً الدهرآخرإىلاملتعبدينعبادةمنتعاىل

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).”

إالمثالً املكاستوبةيصحفالالذنبعناإلقالعاألولأركانثالثةوهلاوالتوبةقوله
يندمملمنتوبةتصحفالتعاىلاهللالوجهفعلهاعلىالندموالثايناملكسعنأقلعإذا
الأنعلىالعزموالثالثلهحصلتمصيبةألجلندمكأنتعاىلاهللاوجهلغريندمأو

املعصيةتتعلقملإنوهذاالعودعدمعلىيعزمملمنتوبةيصحفالأبداً مثلهاإىليعود
الرباءةحتصيلأوصاحبهاإىلالظالمةردوهورابعشرطفلهابهتعلقتفإنباآلدمي

إمجاالالتفصيالً منه

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.

علىتوطنهبأنكلهاالذنوبمنقلبكبرأتإذاأنكاألمرومجلةالغزايلقال) فائدة(
وترضيعليهتقدرمباالفوائتوتقضيمضىماعلىوتندمأبداً ذنبإىلتعودالأن

هيجانإظهارهيفختشىفيماتعاىلاهللاإىلوترجعواستحاللبأداءأمكنكمبااخلصوم
وتضعركعاتأربعوتصليثيابكفتغسلتذهبعنكلريضيهاهللاإىلبالتضرعفتنة

الرتابيفوجهكومترغرأسكعلىالرتابجتعلمثخالموضعيفباألرضجبهتك
وتلومأمكنكماواحداً واحداً ذنوبكوتذكرعال،وصوتحزينوقلبجاربدمع

اهللابعذابطاقةألكتتويب؟أنلكآنأمانفس؟ياتستحنيأماوتقولعليهانفسك
الرحيمالربإىليديكترفعمثوتبكيكثرياً هذامنوتذكرحاجة؟ألكسبحانه؟
كَ دُ بْ عَ حِ لْ الصُّ َىل إِ عَ جَ رَ ياصِ عَ الْ كَ دُ بْ عَ كَ ابِ بَ َىل إِ عَ جَ رَ قُ اآلبِ كَ دُ بْ عَ يْ هلَِ إِ وتقولسبحانه

مَّ هُ للَّ اَ كَ تِ محَْ رَ بِ َيلَّ إِ رْ ظُ انْ وَ كَ لِ ضْ فَ بِ ينِّ مِ لْ بَّ قَ تَـ وَ كَ دِ وْ ِجبُ ينِّ عَ فُ اعْ فَ رِ ذْ عُ الْ بِ اكَ تَ أَ بُ نِ ذْ مُ الْ 
كَ دِ يَ بِ هُ لَّ كُ رَ يْـ اخلَْ نَّ إِ فَ لِ جَ اْألَ نَ مِ يَ قِ بَ امَ يْ فِ ِين مْ صِ اعْ وَ بِ وْ نُـ الذُّ نَ مِ فَ لَ سَ امَ ِيلْ رْ فِ اغْ 
ةِ ِمهَّ ىهَ تَـ نْ مُ ايَ رِ وْ مُ اْألُ مِ ائِ ظَ عَ يلِ جمُْ ايَ وهوالشدةدعاءتدعومثمٌ يْ حِ رَ فٌ وْ ؤُ رَ انَ بِ تَ نْ أَ وَ 
تَ نْ أَ وَ انَ بُـ وْ نُـ ذُ انَ بِ تْ اطَ حَ أَ نَ وْ كُ يَ فَـ نْ كُ هُ لَ لُ وْ قُ يَـ امنََّ إِ فَ راً مْ أَ ادَ رَ أَ اذَ إِ نْ مَ ايَ ْنيَ مِ وْ مُ هْ مَ الْ 
ابُ وَّ التـَّ تَ نْ أَ كَ نَّ إِ يَّ لَ عَ بْ تُ فَـ ةِ اعَ السَّ هِ ذَ هلَِ كَ رُ خِ دْ أُ تُ نْ كُ ةٍ دَّ شِ لِّ كُ لِ راً وْ خُ دْ مَ اهلََ رُ وْ خُ دْ مَ الْ 
هِ يْ لَ عَ هُ بِ تَ شْ تَ َال وَ عٍ مسَْ نْ عَ عٌ مسَْ هُ لُ غِ شْ يُ َال نْ مَ ايَ وتقولوالتذللالبكاءمنتكثرمثمُ يْ حِ الرَّ 
احُ حلَْ إِ هُ مُ رَ بْـ يَـ َال نْ مَ ايَ اتُ غَ اللُّ هِ يْ لَ عَ فُ لِ تَ ختَْ َال وَ لُ ائِ سَ مَ الْ هُ طُ لِ غْ تُـ َال نْ مَ ايَ اتُ وَ صْ اْألَ 
علىتصليمثرٌ يْـ دِ قَ ءٍ يْ شَ لِّ كُ ىلَ عَ كَ نَّ إِ كَ تِ رَ فِ غْ مَ ةَ وَ َال حَ وَ كَ وِ فْ عَ دَ رْ بُـ انَ قْـ ذِ أَ ْنيَ حِ لْ مُ الْ 
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جلاهللاطاعةإىلوترجعاملؤمننيجلميعربكوتستغفروسّلمعليهاهللاصلىحممدالنيب
ماوالرمحةاألجرمنولكالذنوبمنطاهراً وصرتنصوحاً توبةتبتقدفتكونجالله

املوفقواهللاحيصىال

[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;

اكَ تَ أَ بُ نِ ذْ مُ الْ كَ دُ بْ عَ حِ لْ الصُّ َىل إِ عَ جَ رَ ياصِ عَ الْ كَ دُ بْ عَ كَ ابِ بَ َىل إِ عَ جَ رَ قُ اآلبِ كَ دُ بْ عَ يْ هلَِ إِ 
امَ ِيلْ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ كَ تِ محَْ رَ بِ َيلَّ إِ رْ ظُ انْ وَ كَ لِ ضْ فَ بِ ينِّ مِ لْ بَّ قَ تَـ وَ كَ دِ وْ ِجبُ ينِّ عَ فُ اعْ فَ رِ ذْ عُ الْ بِ 
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فٌ وْ ؤُ رَ انَ بِ تَ نْ أَ وَ كَ دِ يَ بِ هُ لَّ كُ رَ يْـ اخلَْ نَّ إِ فَ لِ جَ اْألَ نَ مِ يَ قِ بَ امَ يْ فِ ِين مْ صِ اعْ وَ بِ وْ نُـ الذُّ نَ مِ فَ لَ سَ 
مٌ يْ حِ رَ 

‘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;

لُ وْ قُ يَـ امنََّ إِ فَ راً مْ أَ ادَ رَ أَ اذَ إِ نْ مَ ايَ ْنيَ مِ وْ مُ هْ مَ الْ ةِ ِمهَّ ىهَ تَـ نْ مُ ايَ رِ وْ مُ اْألُ مِ ائِ ظَ عَ يلِ جمُْ ايَ 
ةٍ دَّ شِ لِّ كُ لِ راً وْ خُ دْ مَ اهلََ رُ وْ خُ دْ مَ الْ تَ نْ أَ وَ انَ بُـ وْ نُـ ذُ انَ بِ تْ اطَ حَ أَ نَ وْ كُ يَ فَـ نْ كُ هُ لَ 

مُ يْ حِ الرَّ ابُ وَّ التـَّ تَ نْ أَ كَ نَّ إِ يَّ لَ عَ بْ تُ فَـ ةِ اعَ السَّ هِ ذَ هلَِ كَ رُ خِ دْ أُ تُ نْ كُ 
‘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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َال وَ لُ ائِ سَ مَ الْ هُ طُ لِ غْ تُـ َال نْ مَ ايَ اتُ وَ صْ اْألَ هِ يْ لَ عَ هُ بِ تَ شْ تَ َال وَ عٍ مسَْ نْ عَ عٌ مسَْ هُ لُ غِ شْ يُ َال نْ مَ ايَ 
كَ تِ رَ فِ غْ مَ ةَ وَ َال حَ وَ كَ وِ فْ عَ دَ رْ بُـ انَ قْـ ذِ أَ ْنيَ حِ لْ مُ الْ احُ حلَْ إِ هُ مُ رَ بْـ يَـ َال نْ مَ ايَ اتُ غَ اللُّ هِ يْ لَ عَ فُ لِ تَ ختَْ 
رٌ يْـ دِ قَ ءٍ يْ شَ لِّ كُ ىلَ عَ كَ نَّ إِ 

‘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.

وقدمهالدعاءذاادعلهفقالوسّلمعليهاهللاصلىالنيبرأىأيبابنأنحكي) فرع(
وهوإميانهقويبهدعاومنبهلكيستجابشئتمبابعدهتدعومثدعائكأوليف

َفعُ َوَال َقَضْيتَ ِلَمارَادَّ َوَال َمنَـْعتَ ِلَماُمْعِطيَ َوَال أَْعطَْيتَ ِلَماَمانِعَ َال اَللَُّهمَّ هذا َذايـَنـْ
ِلَمنْ ُمْشِقيَ َوَال َأْضَلْلتَ ِلَمنْ َهاِديَ َوَال َهَدْيتَ ِلَمنْ ُمِضلَّ َال اَللَُّهمَّ اجلَْدُّ ِمْنكَ اجلَْدِّ 

رَاِفعَ َوَال أَْعَزْزتَ ِلَمنْ ُمِذلَّ َوَال أَْذلَْلتَ ِلَمنْ ُمِعزَّ َوَال َأْشَقْيتَ ِلَمنْ ُمْسِعدَ َوَال َأْسَعْدتَ 
ِمنْ لََناَضَمْنتَ ِمبَالََناَوَوفِّ أَْمَرتـََناِلَمااْهِدنَااَللَُّهمَّ َرفـَْعتَ ِلَمنْ َخاِفضَ َوَال َخِفْضتَ ِلَمنْ 

نـَْياَخيـَْريْ  نَـَناَوقـَوِّ َوْاآلِخَرةِ الدُّ َواْلَباِطنِ الظَّاِهرِ ِيف أَْعَدائَِناَعَلىَواْنُصْرنَاَرَجْيتَـنَاِفْيَمايَِقيـْ
بِهِ َسأََلكَ َوَماَواْلَيِقْنيِ النـُّْورِ ِمنَ السََّالمُ َعَلْيهِ ِإبـْرَاِهْيمُ َخِليـُْلكَ بِهِ َسأََلكَ ِمبَااَللَُّهمَّ َوَأْسأَُلكَ 

ْيدٌ ِإنَّكَ َوالتـَّْوِفْيقِ النَّْصرِ ِمنَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىُحمَمَّدٌ َوَمْوَالنَاَسيُِّدنَا جمَِْيدٌ محَِ
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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;

َفعُ َوَال َقَضْيتَ ِلَمارَادَّ َوَال َمنَـْعتَ ِلَماُمْعِطيَ َوَال أَْعطَْيتَ ِلَماَمانِعَ َال اَللَُّهمَّ  اجلَْدِّ َذايـَنـْ
َأْسَعْدتَ ِلَمنْ ُمْشِقيَ َوَال َأْضَلْلتَ ِلَمنْ َهاِديَ َوَال َهَدْيتَ ِلَمنْ ُمِضلَّ َال اَللَُّهمَّ اجلَْدُّ ِمْنكَ 
ِلَمنْ رَاِفعَ َوَال أَْعَزْزتَ ِلَمنْ ُمِذلَّ َوَال أَْذلَْلتَ ِلَمنْ ُمِعزَّ َوَال ْشَقْيتَ أَ ِلَمنْ ُمْسِعدَ َوَال 

ِمنْ لََناَضَمْنتَ ِمبَالََناَوَوفِّ أَْمَرتـََناِلَمااْهِدنَااَللَُّهمَّ َرفـَْعتَ ِلَمنْ َخاِفضَ َوَال َخِفْضتَ 
نـَْياَخيـَْريْ  نَـَناَوقـَوِّ َوْاآلِخَرةِ الدُّ َواْلَباِطنِ الظَّاِهرِ ِيف أَْعَدائَِناَعَلىَواْنُصْرنَاَرَجْيتَـنَاِفْيَمايَِقيـْ

بِهِ َسأََلكَ َوَماَواْلَيِقْنيِ النـُّْورِ ِمنَ السََّالمُ َعَلْيهِ ِإبـْرَاِهْيمُ َخِليـُْلكَ بِهِ َسأََلكَ ِمبَااَللَُّهمَّ َوَأْسأَُلكَ 
ْيدٌ ِإنَّكَ َوالتـَّْوِفْيقِ النَّْصرِ ِمنَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىُحمَمَّدٌ َوَمْوَالنَاَسيُِّدنَا جمَِْيدٌ محَِ

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.

َواِْبنُ َعْبُدكَ ِإينِّ فقال اَللَُّهمَّ حزنأوغمأوهمعبداً أصابمااحلديثويف) فائدة(
ِاْسمٍ ِبُكلِّ َأْسأَُلكَ َقَضاِؤكَ ِيف نَاِفدٌ ُحْكِمكَ ِيف َماضٍ بَِيِدكَ نَاِصَيِيتْ أََمِتكَ َواِْبنُ َعْبِدكَ 

بِهِ ِاْسَتْأثـَْرتَ أَوْ َخْلِقكَ ِمنْ َأَحداً َعلَّْمَتهُ أَوْ ِكَتاِبكَ ِيف أَنـَْزْلَتهُ أَوْ نـَْفَسكَ بِهِ َمسَّْيتَ َلكَ ُهوَ 
ُحْزِين َوَجَالءَ َبَصرِيْ َونـُْورَ قـَْلِيبْ َربِْيعَ اْلَعِظْيمَ اْلُقْرآنَ َجتَْعلَ َأنْ ِعْنَدكَ اْلَغْيبِ ِعْلمِ ِيف 

وسعاً أيفرجاً مكانهوأبدلهوغمهومههحزنهاهللاأذهبإالَوَغمِّيْ َمهِّيْ َوِذَهابَ 
وخالصاً 

[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;

َقَضاِؤكَ ِيف نَاِفدٌ ُحْكِمكَ ِيف َماضٍ بَِيِدكَ نَاِصَيِيتْ أََمِتكَ َواِْبنُ َعْبِدكَ َواِْبنُ َعْبُدكَ ِإينِّ اَللَُّهمَّ 
ِمنْ َأَحداً َعلَّْمَتهُ أَوْ ِكَتاِبكَ ِيف أَنـْزَْلَتهُ أَوْ نـَْفَسكَ بِهِ َمسَّْيتَ َلكَ ُهوَ ِاْسمٍ ِبُكلِّ َأْسأَُلكَ 
َونـُْورَ قـَْلِيبْ َربِْيعَ اْلَعِظْيمَ اْلُقْرآنَ َجتَْعلَ أَنْ ِعْنَدكَ اْلَغْيبِ ِعْلمِ ِيف ِبهِ ِاْسَتْأثـَْرتَ أَوْ َخْلِقكَ 
َوَغمِّيْ َمهِّيْ َوِذَهابَ ُحْزِين َوَجَالءَ َبَصرِيْ 

‘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,’

مطرأيقليبربيعقولهفيهلكمشاركغريمنباالسمانفردتأيبهقوله استأثرت
أواملشقةأولمهي اهلمقولهحزينكشفأيوباملداجليمبفتححزينجالءقولهقليب
ماوهوالكربأوواإلشكالواحلريةوالغمواآلخرةالدنيامكروهمنالشخصيصيبما

باملستقبلتعلقماوالغمباملاضيتعلقمااهلموقيلغيظاً صدرهمألحىتعليهشق
املاضييفكانمبايتعلقماواحلزناملستقبل،يفيكونمبايتعلقماالشرقاوي اهلموقال

اه

Bunyi lafadz dalam doa di atas, berarti ,’استأثرت به‘ hanya

Engkau yang memiliki nama itu tanpa ada pihak lain yang
memilikinya.

Bunyi lafadz, berarti ,’ربيع قلىب‘ hujan bagi hatiku.

Bunyi lafadz, ’جالء حزىن‘ dengan fathah pada huruf /ج/ dan

dengan hamzah mamdudah, berarti penghilang kesusahanku.

Bunyi lafadz, ’مهى‘ berarti awal beban berat atau sesuatu yang

menimpa seseorang yang berupa perkara yang tidak disukainya di
dunia dan akhirat, dan lafadz ,atau ,’إشكال‘ ,’حرية‘ ,’الغم‘ ’الكرب‘ berarti

sesuatu yang berat ditanggung sehingga membuat hati merasakan
bebannya. Ada yang mengatakan bahwa ’اهلم‘ adalah beban berat yang

berkaitan dengan masa lalu, sedangkan ’الغم‘ adalah beban berat yang

berkaitan dengan masa mendatang.
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Syarqowi berkata bahwa ’اهلم‘ adalah beban berat yang

berkaitan dengan masalah yang akan terjadi di masa mendatang dan
’احلزن‘ adalah beban berat yang berkaitan dengan masalah yang telah

terjadi di masa lampau.
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BAGIAN KELIMA

BALIGH

A. Tanda-tanda Baligh

واملعصراملراهقبلوغبيانيف)فصل(

[Fasal] ini menjelaskan kebalighan murohiq (anak yang
mendekati masa dewasa atau hampir baligh) dan anak yang
sebayanya.

عشرةمخسمتام(أحدهاالذكرحقيفواثناناألنثىحقيف) ثالثالبلوغعالمات(
) و(البدنمجيعانفصالمنوابتداؤها)واألنثىالذكريف(باتفاقحتديديةقمرية) سنة

فأمسكهخبروجهأحسكأنالذكرمناملينخيرجملوإناإلمناءأي) االحتالم(ثانيها
يقظةأونوميفكانوسواءاألصلياالنسدادمعغريهأواملعتادطريقهمنخرجوسواء
والشربيينالبيجوريعندحتديديةقمرية) سننيلتسعواألنثىالذكريف(غريهأوجبماع
ااإلسالموشيخحجرابناعتمدهوالذي االرمليعنعبدالكرميونقلتقريبيةأ أ
تقريبية) سننيلتسعاألنثىيفاحليض(ثالثها) و(الذكريفوحتديديةاألنثىيفتقريبية

عالمةبلبلوغاً فليسحبلهاوأمابلحظةولويوماً عشرستةمنأقلنقصهاكانبأن
فرجهمنوحاضذكرهمنأمىنإنأنهفحكمهاخلنثىوأماقبلهباإلمناءبلوغهاعلى

ببلوغهحيكمفالفرجيهأحدمنكالمهاأوأحدمهاوجدفإنببلوغهحكم

[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

البالغعلىالتكليفمناطألنالبلوغعالماتالفقهيفمسألةأولاملصنفذكروإمنا
واإلناثالذكورأصلهماعلىالكفايةفرضسبيلعلىجيبلكنوالصبيةالصيبدون
ميزاإذاسننيسبعاستكماهلمابعدوحنوهكوضوءعليهتتوقفومابالصالةيأمرمهاأن

وحدمهاويستنجيانوحدمهاويشربانوحدمهايأكالنحبيثيصرياأنهوالتمييزوحد
حنوالظاهرةالدينبشرائعأيضاً يأمرمهاوأنيسنبلالسبعقبلميزاإذااألمرجيبفال

أطاقاإذاالصوم

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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ضربتكماوإالصلياهلمايقولكأنالتهديدمناألمرصيغةمعبدوال

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.”

ودفناملدينةيفوماتفيهاوأرسلمبكةولدوسّلمعليهاهللاصلىالنيبأنيعلمهماوأن
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.

ماأنأيضاً وجيب كمالبعدالعاشرةأثناءيفمربحغريضرباً ذلكتركعلىيضر
فيهالبلوغالحتمالالتسع

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.

الاألمرفلهزوجتهيفالزوجومثلهالويل،بإذنإالالضربالمراألأيضاً وللمعلم
والضرباألمريفكالصالةوالسواكالويلبإذنإالالضرب

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.

تعاىلاهللاشاءإنيرتكهافالليعتادهاالعبادةعلىالتمرينذلكوحكمة

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.

الطهارةأوالدهمتعليمالكفايةفرضسبيلعلىواألمهاتاآلباءعلىجيبأنه) واعلم(
ففييكنملفإنمالهلمكانإنأمواهلميفتعليمهمومؤنةالشرائعوسائروالصالة

م،مالففييكنملفإنآبائهممال يكنملفإناملالبيتففييكنملفإنأمها
املسلمنيأغنياءفعلى

(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.



116

القلمبرفعالعلماءقالوقداملتلفاتغرامةالصيبعلىوجبمللكقيلإذا) فائدة(
لهمكتوبالثوابفقلماملتلفاتوقلمالعقابوقلمالثوابقلمثالثةاألقالمقلتعنه؟
نونوكذلكالديةومنهاعليهمكتوباملتلفاتوقلمعنهمرفوعالعقابوقلم والنائما
لعدمعليهمجيبانفالواحلدالقصاصوأماعنهمامرفوعانوالعقابالثوابقلمأنإال

يستيقظحىتالنائمعنثالثةعنالقلمرفعوسّلمعليهاهللاصلىقاللألحكامالتزامهم
نونوعنحيتلمحىتالصيبوعن والرتمذيداودأبوأخرجهيعقلحىتا

[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 .

ضمانفيجبالوضعخطابمنألنهالضمانقلمدونالتكليفقلمبالقلمفاملراد
واحلدالقصاصخبالفماهلممنعليهموالديةاملتلفات
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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

باحلجراالستنجاءبيانيف) فصل(

Fasal ini menjelaskan tentang beristinjak dengan batu.

الفورعلىاالستنجاءوجيباملزيلاملطهرفهواملاءوأمااملخففباملطهراملسمىوهو
يلوثجنسالفرجمنخارجكلمنالصالةحنوإرادةأوحملهغريتنجيسخشيةعند
باحلجرميسحأوباملاءيغسلاحملل

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

أو) أحجاربثالثةيكونأن(أحدها) مثانية(عليهيقتصرملن) احلجرأجزاءشروط(
ااإلنقاءحصلولواحلجرأطرافثالثة وليستنجوسّلمعليهاهللاصلىلقولهبدو
إناإليتارويسنعليهاالزيادةوجبتالثالثةمنبأكثرإالحيصلملفلوأحجاربثالثة
بشفعاإلنقاءحصل

26 Alat bersuci yang menghilangkan dzat najis saja.
27 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

أنإىلقليالً قليالً ويديرهاليمىنالصفحةمقدممنباألوليبدأأنيفيةالكيفواألفضل
علىالثالثميرمثكذلكاليسرىالصفحةمقدممنالثاينمثمنهبدأالذيإىليصل

مجيعاً املسربةو الصفحتني

النسراببذلكمسيتوخمرجهالغائطجمرىغريالالراءبفتحواملسربةاملصباحيفقال
للموضعاسمفهيمنهااخلارج

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.

28 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 ‘ ةبَ رَ سْ مَ الْ  ’
dengan hanya difathah pada huruf /ر/ berarti saluran kotoran tinja
dan tempat keluarnya. Saluran dan tempat keluar kotoran tersebut
disebut dengan nama ‘ ةبَ رَ سْ مَ الْ  ’ karena اهَ نْـ مِ جِ اِر اخلَْ ابُ رَ سِ نْ اِ  yaitu keluarnya najis

dari saluran dan tempat tersebut. Dengan demikian lafadz ‘ ةبَ رَ سْ مَ الْ  ’
adalah nama bagi tempat.

اخلزفصغارأواملاءإاليزيلهالأثرإاليبقىالحبيث)احمللينقىأن(ثانيها) و(

[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.

مناجليمبكسرجيفوقولهحينئذيزيلهالاحلجرألن) النجسجيفالأن(ثالثها) و(
املاءتعنيبعضهأوكلهجففإنتعببابمنبفتحهاأسدلبينلغةويفضربباب

وإالاألولإليهوصلماإىلويصلجنسهغريمنولوآخرخارجبعدهخيرجملما
باحلجراالستنجاءكفى

[Dan] yang ketiga adalah [najisnya belum kering] karena
apabila najisnya sudah kering maka batu tidak bisa
menghilangkannya.

Perkataan Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi, ‘ فُّ جيَِ  ’, adalah

dengan kasroh pada huruf /ج/ yang termasuk dari Bab ‘ بَ رَ ضَ  ’. Menurut

bahasa Bani Asad, lafadz ’جيف‘ adalah dengan fathah pada huruf /ج/

yang termasuk dari Bab ‘ بَ عِ تَ  ’.

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.

كانفإنفيهواستقراخلروجعندأصابهالذياحمللعنأي) ينتقلال(رابعها) و(
أنأيضاً ويشرتطفقط،املنتقليفتعنيمنفصالً أواجلميعيفاملاءتعنيمتصالً املنتقل

غريهيفاجلامدوأجزأاملتقطعيفاملاءتعنيحماليفقطعاً خرجبأنتقطعفإنيتقطعال

[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.

هوأماالعرقغريرطبطاهرأومطلقاً جنسأي) آخرعليهيطرأال(خامسها) و(
أوجافاً أورطباً كانسواءجنسعليهطرأفإنيضرفالكحصاةاجلافالطاهروكذا
يفليسواألجيناخلارجالنصموردألناملاءتعنياخلارجرشاشمنولورطبطاهر
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.

منينضمماوهيالغائطيفدبرهجانبأي) صفحته(اخلارج) جياوزال(سادسها) و(
بالبلجةالعوامعندأيضاً وتسمىالبوليفذكرهرأسأي) وحشفته(القيامعنداألليني

وتقطعانتقالغريمناإلنسانعادةفوقاملخرجحولاخلارجانتشروإنبفتحات
يفوالاخلنثىحشفةيفجتزىءفالخلقةفاقدهاأومقطوعهامنقدرهاومثلهاوجماوزة

البولخمرجحتتوهوالذكرمدخلبوهلايصلالأنالثيبيفويشرتطفيهللشكفرجه
األقلفحقيفيتعنيكمااملاءتعنيوإالقعودهاعنديظهرماجياوزالأنالبكرويف
للجلدةبولهوصلإن

[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, terpotong-
potong, 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.

االستجماربعدآخرمائعأوطهوراً كانوإنلهمطهرغري) ماءيصيبهال(سابعها) و(
ألنهاستنجاؤهيصحملمبلولحبجراستنجىلوأنهذلكمنويؤخذلتنجسهماقبلهأو

املاءفيتعنيينجسهمثاحمللبنجاسةيتنجسببلله

[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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متنجسحبجراالستنجاءجيزىءفال) طاهرةاألحجارتكونأن(ثامنها) و(

[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

األربعةالقيودوجدتإذاماوهواحلقيقياحلجرعلىمقيسهوماكلأنواعلم
النجسبهفخرجطاهراً يكونأناألولبهاالستنجاءجيوزشرعياً حجراً فيسمى
منبرطباستنجىفلوجامداً يكونأنوالثايناملتنجسكاحلجرواملتنجسكالبعر
فالمنشفاً للنجاسةقالعاً يكونأنوالثالثجيزئهملواخللالوردكماءغريهأوحجر
يفقالالصلبالرتابخبالفاملتناثرالرتابوالاألملسوالقصبالزجاججيزىء

باألملسفاملرادانتهىوكعوباً أنابيبساقهيكوننباتكلبفتحتنيوالقصباملصباح
كاخلبزاآلدمينيكمطعوماحملرتمبهخرجحمرتمغرييكونأنوالرابعكعبهفقدالذيهو

اجللدوأمااملنفصلالبعريوكذنبغريهويدكيدهمنهوكاجلزءكالعظماجلنومطعوم
احلصينقالهكمافالوإالبهاالستنجاءجازمدبوغاً كانإنأنهفاألظهر

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 ‘ بصَ قَ  ’ dengan

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.

احلجريفهسكوعدبرهعلىقبلهتقدميسنباملاءاستنجىوإذا) تتمة(

[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

الصالةألناملعىنمعقولأنهواملعتمدالرافعباملطهراملسمىوهوالوضوءيف) فصل(
غالباً لسرتهباملسحالرأساختصوإمناألجلهاالتنظيففطلبتعاىلالربمناجاة
ابذلكاألربعةاألعضاءوخصتطهارةبأدىنفيهفاكتفى أواخلطايااكتسابحملأل

ورقهارأسهومسبفمهمنهاوأكلبيديهمنهاوتناولبرجليهالشجرةإىلمشىآدمألن

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.

مبعىنفقطاحلدثوقيلفقطالقياموقيلوحنوهاالصالةإىلالقياممعاحلدثوموجبه
فوريتهيفشرطالصالةإىلوالقيامالأمالصالةيفأدخلسواءواجباً وقعفعلهإذاأنه

صحتهيفشرطاحلدثوانقطاع
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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

هنابالفرضاملصنفوعرب) ستة(أركانهأيمندوباً الوضوءكانولو) الوضوءفروض(
منمركبةواحدةكحقيقةكانتالصالةأفعالتفريقامتنعملاألنهباألركانالصالةويف

مستقلالوجهكغسلمنهفعلكلألنالوضوءخبالفأركاناً أجزائهاعدفناسبأجزاء
فيهتركيبفالأفعالهتفريقوجيوزبنفسه

[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 memisah-
misahkan 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

نوىماامرىءلكلوإمنابالنياتاألعمالإمناوسّلمعليهاهللاصلىلهلقو ) النيةاألول(
املؤمننيمنالصادرةوأفعاهلاأقواهلاالبدنيةالشرعيةالتكاليفحتسبإمناأيالفشينقال
انتهىفشرشراً وإنفخريخرياً إننواهماجزاءامرىءلكلوإمنابنيةكانتإذا

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.”

أوالوجهأعلىمناألولذلككانسواءالوجهمنجزءأولغسلعندالنيةوتكون
اوجبوإمناأسفلهأووسطه منهجزءغسلفلواليعتدالباملغسولليعتدبذلكقر
بعدهاإعادتهوجبقبلها

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.



129

Oleh karena itu, apabila seseorang membasuh bagian wajah sebelum
melakukan niat maka ia wajib membasuhnya lagi setelah berniat.29

أمورثالثةأحدينويأنبهعلةالسليماً املتوضىءكانإناحلصينقالكماوكيفيتها
ينويأنالثاينللصالةالطهارةأواحلدثعنالطهارةأواحلدثرفعينويأنأحدها

أداءأوالوضوءفرضينويأنالثالثبالطهارةإاليباحالمماغريهاأوالصالةاستباحة
جمدداً أوصبياً الناويكانوإنالوضوءأوالوضوء

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 ibadah-
ibadah yang tidak diperbolehkan dilakukan kecuali dengan
thoharoh terlebih dahulu, seperti; memegang mushaf al-
Quran 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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ألنعنهالطهارةأواحلدثرفعنيةتكفيهفالوحنوهالبولكسلسالضرورةصاحبأما
ددوأمارافعالمبيحوضوءه احلدثعنوالطهارةواالستباحةالرفعنيةعليهفيمتنعا

الشوبريقالهكماللصالةالطهارةوكذا

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.”

كمااملستحضرذلكفعلويقصداألركانمناملركبةالوضوءذاتيستحضرأنبدوال
احلدثرفعلتضمنذكرمايستحضرملوإنكفىاحلدثرفعنوىلونعمالصالةيف

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.

يفوأدغمتياءالواوقلبتنويةواألصلقصدمبعىننوىمنالياءبتشديدالنية) تنبيه(
تصحيحهايفحيتاجألنهأبطأإذايينوىنمناألزهريحكاهاكمالغةوختفيفهاالياء
مبادرةعدمأيإبطاءنوعإىل
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[TANBIH]

Lafadz, “ ةيَّ النِ  ”, dengan tasydid pada huruf /ي/ yang berasal dari

Fi’il Madhi ”نوى“ memiliki arti menyengaja. Asal lafadz ”النية“ adalah

“ ةيَ وْ نِ  ”. Huruf /و/ diganti dengan huruf /ي/. Kemudian huruf /ي/

pergantian tersebut diidghomkan pada /ي/ setelahnya.

Adapun lafadz “ ةيَ النِ  ” dengan huruf /ي/ yang tidak ditasydid

menurut bahasa, seperti yang diceritakan oleh Syeh al-Azhari,
berasal dari lafadz “ يىن، وىن ” yang berarti pelan-pelan karena dalam

keabsahan niat dibutuhkan adanya unsur pelan-pelan atau tidak
terburu-buru.

2. Membasuh Wajah

أذنيهبنيوماحليتهمنتهىوحتترأسهشعرمنابتبنيماوهو) الوجهغسلالثاين(
الشعورهذهظاهرغسلفيجبوالعذارينوالشاربنيواألهدابكاحلاجبنيشعورهفمنه

اكثفتوإنحتتهااليتالبشرةمعوباطنها عنهاخلارجالكثيفباطنالالوجهمنأل

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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حتتهمااليتالبشرةمعوباطنهماظاهرمهاغسلوجبخفافإنوالعارضاناللحيةوأما
فيجبوخنثىالمرأةكاناإذاإالللمشقةباطنهمادونظاهرمهاغسلوجبكثفاوإن

مامعلباطنهمااملاءإيصال إزالتهماللمرأةيندبكونهمعذلكلندرةبشر

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.

يتمالماإذاجلوانبسائرمنالوجهمالقيمنجزءغسلوجيباملرغينالسيدقال
غسلليتحققانتهىوالرجلنياليدينيفزيادةأدىنيزيدوكذاواجبفهوبهإالالواجب
مجيعهما

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.

علىماوأخذحراماً وليسمكروهاللحيةحلقاحلبيبحتفةيفعثمانقال) فرع(
وأخذالشاربطرفاومهاالسيالنيبإبقاءبأسوالمباح،وقيلمكروهقيلاحللقوم
منهيقصوأنالشفةتظهرحىتشيئاً منهحيلقأنفالسنةمكروهالقصأوباحللقالشارب

شيئاً منهويبقيشيئاً 
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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

وجودمهاعندباملرفقنيوالعربةفقدمهاعندقدرمهاأو) املرفقنيمعاليدينغسلالثالث(
اعترباباملنكبنيالتصقالوحىتاملعتادحملهماغرييفولو

[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 siku-
siku yang bersambung dengan kedua pundak maka wajib membasuh
kedua tangan sampai kedua siku-siku tersebut dalam wudhu.

العظامجمموعوهوالعكسمنأفصحالفاءوفتحامليمبكسرمرفقتثنيةواملرفقان
اليدطيعنديظهرالذيوهوبينهماالداخلةالذراعوإبرةالعضدعظميتالثالث
كاإلبرة

Lafadz ”مرفقان“ adalah bentuk isim tasniah dari mufrod “ قفَ رْ مِ  ”
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 Siku-siku tangan adalah ./ف/
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.

ماغسلوجبالفرضحملبعضأبنيفإنوغريه،شعرمنعليهماماغسلوجيب
عضدهباقيغسلسنفوقهمنأوعضدهعظمرأسغسلوجبمرفقهمنأوبقي

طهارةمنالعضوخيلوولئالالتحجيلعلىحمافظة

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

الشعروشرطالبشرةمنقدرهاأوشعرةبعضولو) الرأسمنشيءمسحالرابع(
بأنمدهلوكانجانبأيمننزولهجهةمنالرأسحدعنخيرجالأناملمسوح

اليتيدهوضعأوتسلوملقطرةعليهألقىأواملسحبدلرأسهغسلولومتجعداً كان
أجزأهميرهاوملرأسهعلىاملاءعليها

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

علىالعلماءواتفقاملعتادحملهمايفيكوناملوإنالكعبنيمعالرجلنيغسلاخلامس(
وشذتكعبانرجلكليفوالقدمالساقبنيالبارزانالعظمانبالكعبنياملرادأن

القدمظهريفالذيالعظموهوكعبرجلكليففقالتتعاىلاهللاقبحهمالرافضة

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.

ولوبالنسبةأمثالهغالبمناخللقةمعتدلمنقدرمهااعتربكعبانلرجليكنملفإن
ويسنعليهفرضفالالكعبفوقمنقطعفإنالباقيغسلوجبقدميهبعضقطع

وغريهشعرمنعليهماماغسلوجيبالباقيغسل
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

وهوبالسنةوواحدالكتاببنصمنهاأربعةاملذكورةوالستةأفعالهيف) الرتتيبالسادس(
بنيممسوحاً ذكرتعاىلكونههوعليهالكتابداللةووجهالرتتيبوهوماوواحدالنية

وأرجلكمبرؤوسكموامسحوااملرافقإىلوأيديكموجوهكمفاغسلواقولهيفمغسوالت
وهيلفائدةإالاملتجانستفريقترتكبالوالعربالعرببلغةمنزلوهوالكعبنيإىل
قالواملاالوداعحجةيفوسّلمعليهاهللاصلىقولهبقرينةندبهالالرتتيبوجوبهنا

بدأمباقولهمنماوهواللفظبعمومفالعربةبهاهللابدأمباابدؤواباملروة؟أمبالصفاأنبدأ
هوالذيالسببخبصوصالالعباداتأنواعمنبهاهللابدأشيءبكلابدؤواأيبهاهللا

واملروةالصفابنيالسعي

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;

32الكعبنيإىلوأرجلكمبرؤوسكموامسحوااملرافقإىلوأيديكموجوهكمفاغسلوا

32 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

اإلناءإدخاهلماقبلاليدينوغسلوالسواكالتسميةمنهافكثريةالوضوءسننوأما
واملواالةوالتيامناألذننيمجيعومسحالرأسمجيعومسحواالستنشاقواملضمضة

نَّ أَ دُ هَ شْ أَ وَ هُ لَ كَ يْ رِ شَ َال هُ دَ حْ وَ اهللاُ ِإالَّ هَ لَ إِ َال نْ أَ دُ هَ شْ أَ بعدهيقولوأنوالتثليثوالدلك
هُ لُ وْ سُ رَ وَ هُ دُ بْ عَ داً مَّ حمَُ 

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;

هُ لُ وْ سُ رَ وَ هُ دُ بْ عَ داً مَّ حمَُ نَّ أَ دُ هَ شْ أَ وَ هُ لَ كَ يْ رِ شَ َال هُ دَ حْ وَ اهللاُ ِإالَّ هَ لَ إِ َال نْ أَ دُ هَ شْ أَ 

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.



139

BAGIAN KEDELAPAN

HUKUM-HUKUM NIAT

حقيقتهاأي) النية(فقالثالثةمنهاذكرلكنسبعةوهيالنيةأحكامبيانيف) فصل(
القصدذلكمسيالقصدذلكعنالفعلتراخىفإن) بفعلهمقرتناً الشيءقصد(شرعاً 
الأوالفعلقارنسواءالقصدمطلقفهيلغةوأمانيةالعزماً 

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

األموريفلتقلبهقلباً القلبومسيالقلباللسانليعاون) سنةاوالتلفظالقلبوحملها(
شكلهأيالشكلصنوبريحلموهوالسكركقمعمقلوبااجلسديفوضعألنهأوكلها
األيسراجلانبإىلورأسهالصدروسطيفقاعدتهالصنوبرشكلعلى

[Tempat niat adalah di hati. Sedangkan melafadzkan
atau mengucapkan niat adalah kesunahan] agar lisan membantu
hati.
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Kata “القلب” yang berarti hati bisa disebut dengan “القلب”
karena “ بلُّ قَ تَـ  ” atau terbolak-baliknya hati dalam segala macam

perkara atau urusan, atau karena “القلب” atau hati diletakkan oleh
Allah di dalam tubuh dengan posisi “ بوْ لُ قْ مَ  ” atau terbalik, seperti
gumpalan gula. Istilah “القلب” ini 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

لفظبتقدميبعضهمعبارةهكذا) الوجهمنجزءأولغسلعندالوضوءيف) ووقتها(
وعبارةللفعلمقارنتهاالواجبأنإىلنظراً الشرقاويمرضىوهوأوللفظعلىغسل

ااملعتربأنإىلنظراً البيجوريمرضىوهوبالعكسبعضهم الغسلبأولقر

[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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الاملسرتسلالشعرولوشعورهمنغسلهجيبمابهالنيةقرنيعتربومماالبيجوريقال
عندالنيةجتبملمعهنوىالذيالشعرقصولوكثيفةحليةكباطنغسلهيندبما

غسلمنالوجهقبلمباالنيةبقرنيكتفيوالالوجهأجزاءباقيمنغريهأوالباقيالشعر
الشفتنيكحمرةالوجهمنجزءمعهاينغسلملإناالستنشاقأوواملضمضةالكفني

انتهىمطلقاً السنةثوابوفاتهمطلقاً كفتهوإال

Syeh Baijuri berkata, “Bagian yang harus dibasuh dengan
disertai niat adalah bagian yang wajib dibasuh, seperti; rambut-
rambut 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.”

االصوميفإالالعباداتأولغريهيفووقتها الفجرمراقبةلعسرعليهمتقدمةفإ
النيةمقامقامعزمأنهوالصحيح

Waktu berniat selain dalam wudhu berada di awal ibadah-
ibadah 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

امليتغسليفكماتندبقدالغالبغريومنغالباً الوجوبفهوحكمهاوأما

Adapun hukum niat pada umumnya adalah wajib. Terkadang
juga dihukumi sunah, seperti berniat memandikan mayit.

5. Kaifiah Niat

وهكذاوالصومكالصالةاملنويباختالفختتلفوكيفيتها

Kaifiah atau tata cara niat adalah sesuai dengan apa yang
diniatkan, seperti; niat sholat, niat puasa, dan sebagainya.

6. Syarat Niat

يفيستصحبهابأنينافيهامباإتيانهوعدمباملنويوعلمهومتييزهالناويإسالموشرطها
أطلقأوالتعليققصدفإنتعاىلاهللاشاءإنقالفإنمعلقةتكونالوأنحكماً القلب

صحتالتربكأوتصحمل

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

لالسرتاحةجلوسهعنلالعتكافاجللوسكتمييزالعادةعنالعبادةمتييزاواملقصود
املندوبالغسلمنالواجبالغسلكتمييزرتبتهامتييزأو
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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.

منالتتائيوقيلالعسقالينحجرابنهوقيلبعضهمالسبعةاألحكامتلكنظموقد
قولهيفالرجزحبر

نٍ سَ وَ َال بِ اهلََ ىوَ حَ نْ مَ لِ يفِ كْ تَ ** ةٍ يَّ نِ ِيف تْ تَ أَ طٍ ائِ رَ شَ عُ بْ سَ 

نْ سَ حَ دٌ وْ صُ قْ مَ وَ طٌ رْ شَ ةٌ يَ فِ يْ كَ ** نْ مَ زَ وَ لٌّ حمََ مٌ كْ حُ ةٌ قَ يْـ قِ حَ 

وكذاللبيتتتميموهونعاسمعناهبفتحتنيوسنوقولهللضرورةبالصرفشرائطقوله
العبادةيفاإلخالصيقصدأنحيسنأنهإىلإشارةوفيهحسنقوله

Tujuh hukum niat di atas telah dinadzomkan oleh sebagian
ulama. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah Ibnu Hajar al-
Asqolani. 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 “شرائط” adalah dibaca dengan
tanwin karena dhorurot. Perkataannya, “ نسَ وَ  ” adalah dengan dua
fathah yang berarti kantuk. Lafadz “وسن” adalah pelengkap bait.
Begitu juga lafadz “َحَسن” adalah pelengkap bait yang mengandung
indikasi bahwa sebaiknya seseorang menyengaja ikhlas dalam
beribadah.
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منأشهرالعنيبضم) عضوعلىعضواً يقدمالأنوالرتتيب(قالالرتتيبيف) تنبيه(
مرتبتهيفشيءكلوضعالرتتيبحقيقةأياجلسدمنوافرعظمكلوهوكسرها

[TANBIH]

Dalam lafadz “الرتتيب”, Syeh Salim bin Sumair al-Khadromi

berkata dalam mendefinisikannya;

عضوعلىعضواً يقدمالأنوالرتتيب

[Tertib adalah mutawaddik tidak mendahulukan anggota tubuh
yang seharusnya diakhirkan dari anggota tubuh yang
seharusnya didahulukan.]

Lafadz “عضو” dengan dibaca dhommah pada huruf yang /ع/

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).

صلىوقولهفعلهفمنوإالللرتتيبالواوقلناإذااآليةمنمستفادةوفرضيتهاحلصينقال
عليهوألنهمرتباً،إالتوضأأنهوالسالمالصالةعليهعنهينقلملإذوسّلمعليهاهللا

مبثلهأيبهإالالصالةاهللايقبلالوضوءهذامرتباً توضأأنبعدقالوالسالمالصالة
البخاريرواه

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

الشرعقانونيف)املاء(قاليدفعهاوالذيالنجاسةيدفعالالذياملاءيف) فصل(
وكثريقليل(قسمان

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.

رطلنيمنأكثرمنهمانقصبأن) القلتنيدونماالقليل

Air sedikit adalah air yang kurang dari dua kulah]
sekiranya kurangnya dari dua kulah tersebut adalah lebih banyak dari
dua kathi.

مستعمالً ولويقيناً املاءحمضمن) فأكثرقلتانوالكثري(

[Sedangkan air banyak adalah air dua kulah atau lebih]
dengan catatan air tersebut adalah air murni secara yakin meskipun
berupa air musta’mal.

ومائتاندرهمألفوستونأربعةهياليتبالبغداديرطلمخسمائةبالوزنوقدرمها
وعشرونومثانيةمائةبغداديرطلكلإذدرهمأسباعومخسةدرمهاً ومثانونومخسة
درهمأسباعوأربعةدرمهاً 

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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أنعلىدرهمأسباعومخسةدرمهاً عشروثالثةرطالً عشرواثنارطلأربعمائةوباملكي
الرئيسصاحلحممدالعالمةذلكأفاددرمهاً ومخسونوستةمائةالرطل

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.

وستةمائةطائفيرطلكلإذرطلوثلثارطالً وعشرونوسبعةثالمثائةوبالطائفي
املبتديفالحمفتاحيفاملرغيناهللاعبدذلكعلىنبهدرمهاً وتسعون

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.

رطلأسباعوثالثةرطالً وأربعونوستةرطلأربعمائةوباملصري

Adapun dengan rithl Mesir, dua kulah adalah 446 rithl lebih
3/7 rithl.

رطلوسبعأرطالوسبعةمائةوبالدمشقي

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:

- Menurut an-Nawawi : 55,9 cm3 =174,580 Ltr
- Menurut ar-Rofi’i : 56,1 Cm3 = 176,245 Ltr
- Menurut Ahli Iraq : 63,4 Cm3 = 245,325 Ltr
- Menurut Aktsarinnas : 60 Cm3 =187,385 Ltr

(Daftar Istilah Ukuran dalam Kitab Fiqih. Pondok Pesantren Hidayatul
Mubtadiien. Ngunut Tulungagung)
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تقريباً شربانوهواآلدميبذراعوعمقاً وعرضاً طوالً وربعذراعاملربعيفباملساحةوقدرمها
اليدبذراعذلكفكاناآلدميبذراععرضاً وذراعاحلديدبذراععمقاً ذراعاناملدورويف

املثلثويفوربعذراعاآلدميبذراعاحلديدذراعألنعمقاً ونصفاً وذراعنيعرضاً ذراعاً 
اآلدميبذراععمقاً وذراعانوعرضاً طوالً ونصفذراعمتساويةأبعادثالثةمالهوهو

اآلخرانالركنانهووالطولالركننيبنيكانماهوفالعرض

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

قولهملفهوم) يتغريملوإنفيه(يقيناً املنجسة) النجاسةبوقوعيتنجس(حكمه) القليل(
ماأنمفهومهإذجنساً روايةويفخبثاً حيململقلتنياملاءبلغإذاوسّلمعليهاهللاصلى
ا اخلبثحيملدو

[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

يدركهالوجنسسائلهلادمالكميتةعنهاملعفوالنجساملنجسةالنجاسةبوخرج
جنسعلىالذبابعفإذاكمامغلظمنولوبفعلهحيصلملحيثمعتدلطرف
يدركهاالجناسةرجلهيفعلقأنهمعينجسالفإنهمائعأوقليلماءيفوقعمثرطب

فيهيضعهوملاملاءيغريملمسكوروثآدميغريطاهرحيوانمنفذعلىوماالطرف
فمبهوأحلقالبعريوجرةالبقرحنوروثمنجتعلاليتالكوارةمنالعسلمياسهوماعبثاً 
واحتملغابمثتنجسصيبوفمأمهأخالفالتقمإذاوالضأنالبقرولدمنجيرتما

منيكنملوإناملاءيفالطيوروذرقالقليلاملاءينجسالفإنهاهلرةكفمطهارته
حنويفيبقىومااحللبحالاللنبيفوقعشاةوبعربهاالبتالءعمفأرةوبعرطيوره

منهااملتصاعدوهومغلظمنولوالنجاسةدخانمنوالقليلتنقيتهيشقمماالكرش
منمنهوالكثريمغلظغريمأكولغريمناملنفصلالشعرمنواليسريناربواسطة
ذحبتلوكمابشيءخيتلطملالذيوالعظماللحمعلىالباقيوالدموالقصاصمركوب

اليتالبقريفيفعلكمابغريهاختلطلوماخبالفالدمأثرعليهوبقيحلمهاوقطعشاة
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منالباقيفإنعنهاالدمإلزالةعليهااملاءصبمناآلنلذحبهااملعداحملليفتذبح
لهفليتنبهبأجنيبالختالطهقلوإنعنهيعفىالاملاءصببعداللحمعلىالدم

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 potong-
potong, 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!

غالباً،عنهاالحرتازيشقمبامنوطالعفوأنذلكمجيعيفوالضابط

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.

قلوإنالقليلواملاءللمائعبالنسبةوحنوهوالقملالرباغيثدمعنيعفىالأنهواملعتمد
كثرياً احلاصلالدمكانفإنأصابعهبنيبراغيثأوقمالً قتلولوالكثرياملاءدونالدم

األصحعلىعنهعفيقليالً أوعنهيعفمل

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.
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ومنهطاهرفهوناربواسطةالمنهااملتصاعدوهوخبارهاالنجاسةبدخانوخرجهذا
ظهرهعلىومحلهاقربةمنهمألفلوطاهرفهوالدبرمنأوالكنفمناخلارجالريح

صالتهصحتاوصلى

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

وحده) لونهأو(وحده) طعمهتغريإذاإال(النجاسةمبالقاته) يتنجسالالكثريواملاء(
ملمابنجاستهحيكمملمدةبعدتغريفلوالنجاسةمالقاتهعقبأيوحده) رحيهأو(

علىاليتالنجاسةبريحتغريلوماباملالقاةوخرجإليهاتغريهنسبةاخلربةأهلبقوليعلم
االشط اسرتواحردبلاالتصاللعدمينجسالفإنهمنهلقر

[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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قلتنيالباقيهذاوكانباقيهدونبعضهالنجاسةغريتإذاأمااملاءكلباملتغريواملراد
فقطاملتغريهوالنجسبلينجسالفإنه

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.

جانبهامناالغرتافجيوزبلقلتنيبقدرالنجاسةعنفيهالتباعدجيبوال

Tidak wajib menghindari najis yang berada di dalam air
dengan ukuran dua kulah bahkan boleh mencibuk air dari sisi
najisnya.

اورأوباملخالطكونهبنيوالواليسريالكثريبنيبالنجسالتغرييففرقوال بنيوالا
كانولوالنجاسةأمرلغلظوغريهادمهاليسيالاليتامليتةبنيوالوغريهعنهاملستغىن

واللونالرائحةاملنقطعكالبولصفاتهيفيوافقهجنساملاءيفوقعبأنتقديرياً التغري
كانفلواملسكريحوالريحاحلربلونواللوناخللطعمالطعمأشدخمالفاً فيقدروالطعم
يغريهلاخللمنرطلقدرالواقعكانلوفنقولاملذكورالبولمنرطلقدرالواقع
لونقوليغريهالقالواوإنبنجاستهحكمنايغريهاخلربةأهلقالفإنال؟أواملاءطعم
حكمنايغريهقالوافإنال؟أماملاءلونيغريهلاحلربمنرطلقدرالواقعكان

أورحيهيغريهلاملسكمنرطلقدرالواقعكانلونقوليغريهالقالواوإنبنجاسته
كانإذاهذابطهارتهحكمنايغريهالقالواوإنبنجاستهحكمنايغريهقالوافإنال؟

املفقودفيفرضيغريوملوقوعهحالبعضهافقدفإنالثالثةاألوصاففيهفقدتالواقع
لفرضهمعىنفاليغريملإذااملوجودألنفقط
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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)

طاهرالعنيرأييفيتميزملأوفصلهميكنملبأنخمالطبشيءيقيناً كثرياً املتغريوأما
اسمإطالقمينعتغرياً فيهطرحاماءوملحتراباً وليسعنهصونهسهلبأنعنهمستغىن

مستعمالً ماءاخلليطيكنملماقلتنياملاءكانولومطهرغريفهوعليهاملاء

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.

الرائحةاملنقطعالوردكماءصفاتهيفيوافقهماباملاءاختلطبأنتقديرياً التغريكانولو
واللونالرمانطعمالطعموأدناهاالصفاتأعلىبنيوسطاً خمالفاً فيقدرواللونوالطعم

املشهورهوكماالذكراللبانوهواملعجمةالذالبفتحالالذنريحوالريحالعصريلون
حكمفإنمثالً اللونمغريعليهنعرضأناأيوقشرهااملعزشعرتعلورطوبةهيوقيل
فالكذلك،الريحمغريمثالطعممغريعرضناوإالالطهوريةسلبنابتغريهاخلربةأهل

بالتغريحيكمملإذاإالالثالثوالباألولبالتغيريحيكمملإذاإالالثاينعليهيعرض
بالثاين
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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.

اوروالتغريالتغريكثرةيفوالشكاليسريالتغريذكرمماوخرج رأييفيتميزماوهوبا
خلقياً كانسواءعنهمستغىنبغريأومطيبنيولووعودكدهنفصلهميكنماأوالعني

اخللقييشبهحبيثكذلكفيهامصنوعاً أواالسممنعوإنكطنياألرضيف
وضعألنهكثرياً ولوخمالطاً ولوبالقطراناملدبوغةوكالقربباجلرياملعمولةكالفساقي
مطهركلهاالصورهذهيفاملاءفإنإلصالحها

االطاءكسرمعالقافبفتحوالقطران شجردهنالطاءسكونمعوبكسرهاوسكو
مطهرغريفإنهاملاءإلصالحوضعلوماخبالفبهويسرجللجرباإلبلبهيطلى

األوساخمنيقعماواملقريةاملمريةغريعنهاملاءيستغينالومماعنه،املاءالستغناء
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ااملنغمسبدنمنواملنفصلةالفساقييفغسلهامنالناسأرجلمناملنفصلة الفإ
السويفيذلكعلىنبهالطهوريةتسلب

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 ‘القطران’ dengan 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.



158

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.

ملألنهومبكثهكثرياً ماالتغريكانولوفيهطرحاماءوملحبرتابالتغريأيضاً وخرج
بهفبلغإليهمستعملماءبانضمامتغريلووكذامطهر،هذايفاملاءفإنشيءخيالطه
وسطاً خمالفاً بفرضهاملاءيفأثروإنمطهراً فيصريقلتني

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.

أجزأاملاءواستعملشخصهجمفلوواجب،المندوباملذكورالتقديرأنواعلم
عدمهواألصلاملضرالتغرييفشاكأنهاألمرغايةإذذلك

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

جمموعالنفسهاباجلريةاجلارييفالعربةلكنمرفيماكالراكداجلارياملاءأن) اعلم(
قبلهاملاطالبةجريةكلألناحلسيفاتصلتوإنحكماً متفاصلةاجلرياتفإناملاء

بعدهاعماهاربة

(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 masing-
masing aliran mengalir maju hendak mengenai bagian depannya dan
menjauh dari bagian belakangnya.

تنجسالقلتنيدونالعرضيفالنهرحافيتبنياليتالدفعةوهياجلريةكانتفإن
باجلريةويطهرجنساً النهرمناجلريةتلكحملويكونالأمتغريسواءالنجاسةمبالقاة
جرياتسبعمنبدفالمغلظةكانتلوحىتالنجاسةغسالةحكميفويكونبعدها
فإناملاء،يفجتريجناسةيفهذاالرتابية،األرضغرييفأيضاً يبرت التومنعليها
منهقلتانجيتمعأنإىلجنسةامترجريةوكلجنساحمللفذلكواقفةجامدةكانت

ألفماءلنافيقالبهويلغزايتغريملإذاطهورهوفحينئذمثالً كفسقيةموضعيف
املاءجريحملطالوإنجنسفهوجيتمعملدامماألنهأيجنسوهومتغريغريقلة

باقفهوفوقهاالذيوهوعليهاميرملالذيوأماقلتني،منأقلجريةكلأنوالفرض
طهوريتهعلى

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.

قلتانماءعندهمكانلوفيماوذلكلطهرهمبوهلمحتصيليلزمهممجاعةلنا) مسألة(
خلطهفيلزمهميغريهملأشدخمالفاً وقدرببولكملولولطهرهميكفيهموالفأكثر

مضروهوتقديراً تغريهإلمكانحساً تغريهعدممعللتقديراحتيجوإمنامجيعهواستعمال
أيضاً 



161

[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

تشرتكثالثة) ستة(والنساءالرجالعلى) الغسلموجبات(الغسلموجباتيف) فصل(
اختتصوثالثةواملوتاملينوخروجالفرجيفاحلشفةدخولوهيوالنساءالرجالفيها

والوالدةوالنفاساحليضوهيالنساء

Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang
mewajibkan mandi.

[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.

فاألفصحالعيدينوغسلاجلمعةكغسلالسببإىلأضيفإنالغسللفظأناعلممث
فاألفصحالثوبكغسلوحنوهالثوبإىلأضيفوإنالبدنغسلوكذاالضمالغنييف

الفتح

Ketahuilah sesungguhnya lafadz ‘الغسل’, apabila ia
diidhofahkan pada sebab (perkara yang menganjurkan melakukan
mandi), seperti pengidhofahan dalam lafadz ,’غسل العيدين‘ ,’غسل اجلمعة‘
maka yang paling fasih adalah dengan membaca dhommah pada
huruf ,/غ/ begitu juga sama seperti lafadz Dan apabila .’غسل البدن‘

lafadz ‘الغسل’ diidhofahkan pada pakaian dan lainnya (spt; piring,
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gelas, tangan, kaki, wajah, dst) seperti dalam lafadz ‘ الثوبغسل  ’ maka

yang paling fasih adalah dengan membaca fathah pada huruf 35./غ/

1. Masuknya Khasyafah ke dalam Farji

أووجودهامعبغريهااعتباروالطالتوإنكلهادخوهلاأي) احلشفةإيالج(أحدها
سواءكانفرجأييفأي) الفرجيف(النومحالةولوقصدبالولوفاقدهامنقدرها
نفسهدبرأوميتأوحيكبريأوصغريرجلدبرأودبرمهاأويمةأوامرأةقبلكان

آخرذكرأو

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 ‘الغسل’ dibaca dengan
dhommah pada huruf /غ/ maka berarti mandi, dan apabila ia dibaca dengan
fathah pada huruf /غ/ maka berarti membasuh.

Menurut bahasa, ghusl الغسل) dengan 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 (الغسل) dengan kasroh pada huruf /غ/ berarti sesuatu yang

digabungkan dengan air mandi, seperti; daun bidara.

الأمبنيةكانسواءأى) مطلقا(غريهأوبدناكانسواءأى) الشيئعلىاملاءسيالنلغةوالغسل(
بكسروالغسلامليتغسلىفكمامندوبةولوأى) خمصوصةبنيةالبدنمجيععلىسيالنهوشرعا(

كذا ىف توشيح على ابن قاسم للشارحسدرحنومنالغسلماءإىليضافماالغني
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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.

وامليتالبهيمةذكرحىتفرجهايفدخلذكربأياملرأةعلىالغسلأيضاً وجيب
ذكرهأودبرهيفاملوجلالذكروعلىوالصيب

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.

نونالصيبويصريذكرهواملستدخلفيهاملوجلامليتغسلإعادةوالجيب فيهمااملوجلوا
إعادتهجيبوالغسلهصحمميزوهوالصيباغتسلفإناملوجلانوكذاخالفبالجنبني

فرقالمثبالوضوءيأمرهكمااحلاليفبالغسلاملميزالصيبيأمرأنالويلوعلىبلغإذا
الأمشيءمنهينزلأنبنيذلكيف

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.

قالوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولأنعنهااهللارضيشةعائحديثذلكيفواألصل
فاغتسلنااهللاورسولأنافعلتهالغسلوجباخلتاناخلتانمسأواخلتانانالتقىإذا

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.

ملفإناالستنجاءيفغسلهجيبالماإىلاحلشفةدخولمنالغسلوجوبيفبدوال
جيبملفقطفيهغسلهجيبماإىلوصلتبأنذلكإىلتصل

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.

فرجاً حشفةدخولعليهصدقألنهالغسلعليهماوجبامرأةفرجشخصدخلولو
تبعاً دخلبكونهاعتباروال

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 laki-
laki tersebut masuk ke dalam farji, tetapi khasyafahnya yang masuk
mengikuti masuknya diri laki-laki tersebut ke dalam farji.

منوفارقالزىنمنبالفراغاملعصيةالنقضاءفوراً اجلنابةمنالغسلالزاينعلىجيبوال
فوراً إزالتهافوجببقيتمااالعصيانلبقاءاتضمخبأنبالنجاسةعصى

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

يفأواليقظةيفمرةأولمنهاخلارجنفسهالشخصمنأي) املينخروج(ثانيها) و(
إنأيالكافبكسرمستحكماً كانإذاغريهمنأومطلقاً املعتادطريقهمنالنوم
املعتادكانإذااملرأةوترائبالرجلصلبمنيكونأنبشرطلكنعلةلغريخرج

مطلقاً باخلارجالغسلمعهجيبفإنهاألصلياالنسدادخبالفعارضاً انسداداً منسداً 
األصليةاملنافذعداماالأمالصلبمنأخرجسواء

[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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- 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.

يفغسلهجيبمبحلنزولهأوالذكرقصبةمنوانفصالهبروزهأيخروجهمنبدوال
البكريفالبكارةجماوزتهأوالثيبفرجيفاالستنجاء

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.

شيءاملنفصلاجلزءمنيربزملوإنالغسلوجببروزهقبلاملينوفيهالذكرقطعفلو
البدنعنالنفصالهوحدهبروزهحكميفاملقطوعاجلزءيفاملينبروزألناملتصلمنوال
اجلزءذلكيفمسترتاً كانوإن

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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حيكملكنعليهغسلفالشيءمنهخيرجفلمذكرهفأمسكمنيهبنزولأحسولو
عنوأجزأتهأمتهاصالةيفكانلوحىتمنهاخيرجملوإنالقصةإىلبنزولهبالبلوغ
الواضحيفهذافرضه

ملأحدمهامنخرجفإنمعاً فرجيهمنخرجإذاإالالغسلعليهجيبفالاخلنثىأما
أحدمهامنأمىنوإنكاملينحقهيفواحليضاملعتاد،انفتاحمعزيادتهالحتمالجيب

الغسلعليهوجباآلخرمنوحاض

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.

يفوطئتإنذلكيففيفصلالرجلميناملرأةمنخرجكأنغريهميننفسهمبينوخرج
اعليهجيبملغسلهابعداملينمنهوخرجدبرها مابعدمنهوخرجقبلهايفأوإعاد
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اقضتفإنذكر عليهاوجبمستيقظةخمتارةبالغةكانتبأنالوطءحالشهو
كمااليقنيمقامهناالظنوأقيمالختالطهما،معاً منيهماأنهالظاهرألنالغسلإعادة

اتقضملوإنالنوميف وملشهوةهلاأوكصغريةأصالً شهوةهلايكنملبأنشهو
نونةذلكمنوليسإعادتهعليهاجيبملومكرهةكنائمةتقضها تقضيأنإلمكانا
ا مرةثاينخبروجهالغسلعليهجيبملمنهخرجمثغسلهبعدمنيهاستدخلولوشهو

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.
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 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.

احلشفةودخولالأمحشفةبدخولكانسواءللغسلموجباملينخروجأنواعلم
الغسلجيبوالوجهمنوخصوصعمومفبينهماالأممينحصلسواءلهموجب

أنزلإنإالباالحتالم

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

كرائحةرائحةلهأحدهاوالودياملذيعنايتميزخواصثالثللمينأناعلممث
أيالتدفقالثاينالبيضرائحةرائحتهأشبهتجففإذارطباً دامماالطلعأوالعجني
يفمصبوبأيمدفوقأيدافقماءمن-اإلنسانأي-خلق:تعاىلاهللاقالالتدافع
خبروجهالتلذذالثالثالرحم

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.

يفكالرجلواملرأةخالفبالمنياً كونهيفواحدةييكفبلاخلواصاجتماعيشرتطوال
فيهوتبعحقهايفالتدفقيشرتطالمسلمشرحيفوقالالروضةيفالراجحعلىذلك
الصالحابن

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.

3. Haid

a. Pengertian Darah Haid

خمصوصةأوقاتيفاملرأةرحمأقصىمنخيرجطبيعةدموهو) احليض(ثالثها) و(
الفرجبابجلهةوفيهاكاجلرةاجلوفواسعةالفمضيقةالفرجداخلجلدةوالرحم
جرتوهلذاذلك،بعدآخرمنياً تقبلفالفمهاينسدأيتنكمشمثاملينفيهايدخل
رجلنيماءمنولداً خيلقالأناهللاعادة

36 QS. At-Thoriq: 6
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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.

أخرجسواءالرحمأدىنيففمهعرقمنخيرجعلةدموهياالستحاضةبذلكرجخو 
وكذاالصغريةدمأنمناألصحعلىبعدهأمالبلوغقبلسواءالأمحيضعقب
حيضعقبخرجدمعلىإالاالستحاضةتطلقالوقيلاستحاضةلهيقالاآليسة

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

فدعياحليضةأقبلتإذاقالوسّلمعليهاهللاصلىالنيبأنعنهااهللارضيعائشةعن
البخاريروايةويفالشيخانرواهوصليالدمعنكفاغسليقدرهاذهبفإذاالصالة

وصلياغتسليمث
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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

أوعلقةولواحلملمناملرأةرحمفراغعقباخلارجالدموهو) النفاس(رابعها) و(
الطهرأقلمضيوقبلمضغة

[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).

قبلهحبيضيتصلملإنفساددمفهوالطلقحالةأوالولدمعاخلارجالدمبذلكخرج
األصحوهوحتيضقداحلاملأنعلىبناءحيضفهووإال

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

قبلرأتهفإنهلانفاسفالالوالدةمنيوماً عشرمخسةمضيبعدإالالدمترملفلو
المنهالنقاءمنز و الدمرؤيةمنفابتداؤهعنهاخروجهتأخربأنالوالدةوبعدذلك
فيهفاتتاليتالصالةقضاءفيجبالستنيمنحمسوبلكنهفيهنفاس

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. Masa-
masa 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

قبلويصحأحدمهابوالدةالغسلفيجبالتوأمنيحدألولوأي) الوالدة(خامسها) و(
بدفالواملضغةالعلقةإلقاءالوالدةومثلأيضاً،الغسلوجبولدتهإذامثاآلخروالدة

منهنواحدةويكفيآدميأصلمنهماكّالً بأنالقوابلإخبارمن

[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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الغسلقبلوطؤهالزوجهاوجيوزالوضوءينتقضملوإناجلافبالولدالغسلفيجب
حىتبعدهاوطؤهاجيوزفالبالبللاملصحوبةأماالوطء،متنعالوهيجنابةالوالدةألن

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.

وإنلهمبطلةالوالدةذاتألنالأونفاسهلاكانسواءاجلافبالولدصومهاويبطل
جيبوالالوضوءينتقضفإنهالولدبعضألقتلوماخبالفنفاسمعهايوجدمل

رجعمثبعضهخرجلووكذاالغسل

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

الشهيدوأماجيوزبلغسلهجيبفالالكافرأماشهيدغريملسلم) املوت(سادسها) و(
جرحكلفإنتغسلوهمالفيهموالسالمالصالةعليهلقولهحيرمبلغسلهجيبفال

وملأشهرهمتامبعدحياةبالالنازلالسقطاملوتقولهيففدخلالقيامةيوممسكاً يفوح
افيهتظهر أمارا

[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 orang-
orang 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).

قائماً يكونأنإماللغسلفاملوجبامليتعلىالاألحياءعلىللغسلموجبواملوت
عليهاهللاصلىاهللارسولأنعنهمااهللارضيعباسابنعنرويملابغريهأوبالفاعل
وظاهرهالشيخانرواهوسدرمباءاغسلوهناقتهوقصتهالذياحملرميفقالوسّلم،

العنقكسروالوقصالوجوب

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,



177

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

) اثنان(مندوباً أوالغسلكانواجباً أركانهأي) الغسلفروض(الغسليف) فصل(
أوالنفاسأواحليضرفعوالنفساءواحلائضاجلنابةرفعاجلنبينويكأن) النية(األول
رفعأوللصالةالغسلأوالواجبالغسلأوواجبهأوفرضهأوالغسلأداءكلينوي

الغسلالللصالةأوالواجبةالطهارةأوألجله،أولهأوعنهالطهارةأوفقطاحلدث
حيثمنالوطءحلالنفساءأواحلائضنوتأوعادةتكونقدإذفقط،الطهارةوال

والمسلمةتكنملوإنجهتنيلهألنكالزىنحراماً كانوإنالغسلعلىتوقفه
مسلماً،الواطىء

[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.

وقراءةوالطوافكالصالةالغسلعلىوقفيتمااستباحةاجلنبنوىولواحلصينقال
أمراً ينوملألنهجيزئهملوحنوهاجلمعةكغسللهيستحبمانوىوإنأجزأه،القرآن
انتهىالروضةيفقالهقطعاً أجزأهالغسلفريضةأوللفروضالغسلنوىولوواجباً،

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.”

أوأعالهأوالبدنأسفلمنكانسواءمغسولبأولمقرتنةالنيةتكونأنبدوال
إعادتهوجبتمنهجزءغسلبعدنوىفلوواحد،كعضوكلهاجلنببدنألنوسطه
افوجوبالنية،قبلبهاالعتدادلعدم االنيةلصحةالبهلالعتدادهوإمنابأولهقر أل

املولوصحتقد بأولهيقر

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

ذهبحنومناملتخذانواألمنلةاألنفومنه)باملاء(ظاهرهأي) البدنتعميم(الثاين) و(
هنابشرةيسمىوالظفرالظاهرمنصاربالقطعألنهحتتهعمابدالً غسلهفيجب
وجبوإمنااألنفأوالعنييفالنابتالشعرغسلجيبوالالناقض،بابيفخبالفه
لغلظها،النجاسةمنغسله

[Dan] rukun mandi yang kedua adalah [meratai tubuh]
pada bagian luar atau dzohirnya [dengan air.]

Termasuk bagian dzohir tubuh adalah hidung dan ujung jari-
jari 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.

احساً يظهرملوإنحكماً ظاهرألنهالغرلةحتتماإىلاملاءإيصالوجيب أل
عليهضمانفالشخصأزاهلالومثومناإلزالةمستحقة
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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.

وهذاالطهورينكفاقدصلىتعذرتفإنوجبتبإزالتهاإالحتتهاماغسلميكنملولو
بهازدراءيعدذلكألنتزالالحتتهاماغسلميكنملفحيثامليتوأمااحلييف

عليهويصليحتتهاعماييممحجرابنوقالالرمليعنداملعتمدعلىصالةبالويدفن
امليتعلىسرتاً املسألةهذهيفبتقليدهبأسوالالبيجوريقالللضرورة

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.

يصلملاليتالعقدبباطنيتسامحلكنكثيفاً ولوالشعرباطنإىلاملاءإيصالوجيب
عفيفاعلبفعلتعقدفإنكثرياً أوقليالً كانسواءنفسهالشعرتعقدإذاإليهااملاء
مابإزالةعقوبةأيمثلةلهحصلتأوزوالهعسرطبوعحملعنويعفىعرفاً القليلعن
إىلاملاءيصلملإنالضفائرنقضوجيبحملهعنتيممللحيتاجوالالشعر،منعليه

بالنقضإالباطنها
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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

جنساً أووخماطكمينطاهراً كانسواءاألذىوغسلالتسميةعشرسبعةوسننه) تتمة(
تزوللكنعينيةأوحكميةوكانتمغلظةغريالنجاسةكانتإذاوذلكومذيكودي
معيصحفالشرطالغسلقبلفإزالتهابذلكتزولالاليتالعينيةأماواحدة،بغسلة
استيفاءقبلمعهأوترتيببغريفغسلهااملغلظةوأماواملاءالعضوبنيحليلولتهابقائها
إفاضتهقبلباملاءواألصابعللشعروالتخليلوالتثليثوالوضوءاحلدثيرفعالالسبع

رشاشينالهالمبحلوكونهللقبلةوتوجهوالدلكبدنهوبأعلىاألمينبالشقوالبداءة
إالاالستعانةوتركيسارهعنوالضيقميينهعنالواسعاإلناءوجعلاخللوةيفوالسرت
يفاللتنيغريمستقلتانسنتانومهاواالستنشاقواملضمضةآخرهوالشهادتانلعذر

الصماخنيوتعهدكفاهإنصاعاً الغسلماءوكونحنيفةأيبعندوواجبتانوضوئه
اجللدوغضون

[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 jari-

jari 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

عمازيادةاملاءأخذوهواملاءيفاإلسرافأربعةوالوضوءالغسلومكروهات) يبنتذ(
كانتإذاالثالثعلىوالزيادةر،بشطولوالثالثعلىيزدملوإنالعضويكفي
غسلالوضوءيفيكرهوالحرمموقوفاً كانفإنمباحاً أولهمملوكاً املاءوكانمتيقنة
النظافةبهحتصلإذالوضوءأفعاليفالكثريألنهمسحهاألصلكانوإنالرأس

كثرياً ولوراكد،ماءيفللجنبذلكوفعلكربدحلاجةإالاحتماالً ولوعنهاوالنقص
منحرموإالاملسجدغرييفكانإذافيهواقفوهويغتسلأويتوضأبأنعذربال

فيهاملكثحيث

Kemakruhan-kemakruhan mandi dan wudhu ada 4 (empat);

1. 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.

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

فال) اإلسالم(األول) عشرة(الغسلوكذا) الوضوءشروط(الطهارةشروطيف) فصل(
) التمييز(الثاين) و(أهلهامنهووليسضرورةبغريبدنيةعبادةألنهكافرمنيصح

باملدالنونبفتح) النقاء(الثالث) و(ذكرملاوجمنونكطفلاملميزغريوضوءيصحفال
) ووالنفاساحليضعن(النظافةأيبفتحهاينقىومضارعهالقافبكسرنقيوماضيه

وحناءحربوعنيومشعجامدكدهن) البشرةإىلاملاءوصولمينععما(النقاءالرابع
متجمدعرقالعضوعلىوغبارودمحملهايلتئمملأزيلتلووشوكةأثرمهاخبالف

وكذاعنهفيعفىزوالهعسرطبوعمنهوليسالعنييفورمضاألظفارحتتووسخعليه
منجزءألنهالعرقمنأوىلبلإزالتهاسهلتوإنفيهاماخروجبعدالدملقشرة
) و(وصندلكزعفران) املاءيغريماالعضوعلىيكونالأن(اخلامس) و(البدن

علىيثابماوهوفرضاً والغسلالوضوءمنكليكونأي) بفرضيتهالعلم(السادس
ممنتصحفالبالنيةاجلزممنمتمكنغريبفرضيتهاجلاهلألنتركهعلىويعاقبفعله

) سنة(منهماكلفروضأي) فروضهمنفرضاً يعتقدالأن(السابع) و(فرضيتهجهل
عنأحدمهامييزملوإنوسنةفرضاً فيهأناعتقدأوفروضكلهاأفعالهأناعتقدسواء
متييزمنفيهبدفالزمناً بالفقهاشتغلمنوهوالعاملأماالعاميحقيفوهذااآلخر
واعتقادهواملغتسلاملتوضىءمنكلظنيف) الطهوراملاء(الثامن) و(سننهمنفرائضه

أحدمهايفوقعإناءينمنباملتنجسالطهوراشتبهلوكماغريهعندطهوراً يكنملوإن
فالصحيحةمنهماكلفطهارةفتوضأإنائهطهارةشخصكلفظنجناسةبعينهال

يفأي) الوقتدخول(التاسع) و(كثرياً تغرياً ومتغريمبستعملوالغسلالوضوءيصح
اتصحملدخولهقبلتطهرفلوكمستحاضةاحلدثدائمطهارة والضرورةطهارةأل
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الوضوءأجزاءبنيواملواالةاألعضاءبنيأي) املواالة(العاشر) و(الوقتقبلضرورة
علمتكمااملسألتنيهلاتنيراجعالقيدوهذا)احلدثلدائم(الواحد

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 (النقاء); lafadz ‘النقاء’ dengan fathah pada huruf

dan /ن/ hamzah mamdudah. Bentuk fi’il madhi-nya adalah
dengan ’نَِقى‘ kasroh pada huruf /ق/ dan bentuk fi’il mudhorik-

nya adalah ‘ينَقى’ dengan 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 masing-
masing 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 al-
hadas (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

األشياءهذهأحدأي) أشياءأربعةالوضوءنواقض(االحداثبيانيف) فصل(

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.

ثقبأيمنأوللسبيلنيبيانهذا) دبرأوقبلمنالسبيلنيأحدمناخلارجاألول(
للمنسدمناسباً الثقبةمناخلارجوكانخلقياً انسداداً منسداً أحدمهاكانإذاكان
مناسبغريكانإذاوكذاغائطمنهافخرجالدبرأوبولمنهافخرجالقبلانسدكأن

أحدمهاكانإنوأمانقضفالفقطللمنفتحمناسباً كانإنوأماكالدممنهمالواحد
أورجلهيفكانفإناملعدة،منقريبةالثقبةتكونأنبدفالعارضاً انسداداً منسداً 
منهااخلارجينقضملحنوها

Perkara pertama yang membatalkan wudhu adalah keluarnya
sesuatu (al-khorij) dari salah satu dua jalan, maksudnya dari qubul
atau dubur. Lafadz ’من قبل أو دبر‘ adalah athof bayan bagi lafadz .’السبيلني‘

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.

أبووسئلالدبرأوالقبلمنالريحذلكخرجسواءأياخلارجقولهمنبدلهذا) ريح(
املصباحيفقالالبخاريرواهضراطأوفساءفقالاحلدثعنعنهاهللارضيهريرة

بالالدبرمناخلارجالريحكانفإنالصاويوقاليسمعصوتبغريخيرجريحالفساء
مسيبصوتكانوإنبالتصغريفسيةمسيخفيفاً كانوإنفسوةمسيشديدصوت
اهضراطاً 

Sesuatu yang keluar atau al-khorij yang dapat membatalkan
wudhu adalah (angin) atau Kata .’الرِْيح‘ ’الرِْيح‘ adalah badal dari kata
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Angin dapat membatalkan wudhu, baik keluar dari .’اخلَارِج‘ qubul atau

dubur.

Abu Hurairah rodhiyallahu ‘anhu ditanya tentang hadas.
Kemudian ia menjawab, “Hadas adalah ’َفَساء‘ atau Hadis ini .38’َضَراط‘

diriwayatkan oleh Bukhori.

Disebutkan dalam kitab al-Misbah bahwa pengertian ’الَفَساء‘
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 ’َفْسَوة‘ (baca faswah).

Sedangkan apabila ia keluar disertai dengan suara pelan maka
disebut dengan ’ُفَسيَّة‘ (baca; fusayyah). Dan apabila ia keluar disertai

dengan suara yang keras maka disebut dengan ’َضرَّاط‘ (baca;

Dhorrot).”

كبولمعتاداً رطباً أوجافاً جنساً أوطاهراً رحياً أوعيناً اخلارجكانسواءأي) غريهأو(
ولدجزءاملرأةألقتوإذارجعتوإنرأسهاأخرجتكدودةأوالانفصلكدمنادراً أو

وجبوإنالوضوءينتقضفالبللبالتاماً ولداً ألقتلوأماالوضوءينتقضفإنه
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

38 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.

العنيبرؤيةالتأملوهونظرهمبجردأمينكأنبهنقضفالللغسلاملوجبأي) املينإال(
مايوجبفالمنياً كونهخبصوصالغسلوهواألمرينأعظمأوجبألنه وهوأدو

خارجاً كونهبعمومالوضوء

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

السالمعليهماألنبياءغرييفأي) بنوم(عنهالناشىءالتمييزأي) العقلزوالالثاين(
إليهتصلملفإنالقلبإىلوتصلالعنيفتغطيالدماغقبلمنتأيتلطيفةريحوهو
النقضودليلاملعدةمنالصاعدةاألخبرةبسببالدماغأعصابواسرتخاءنعاساً كان
الوكاءاستطلقالعيناننامتفإذاالسهوكاءالعينانوسّلمعليهاهللاصلىقولهبالنوم
ماجهوابنداودأبورواهفليتوضأنامفمن

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.

أواألعضاءيفواحلركةالقوةبقاءمعالقلبمناإلدراكزوالوهوكجنون) غريهأو(
وهوخبلأواألرضيفوجههعلىيسيحغالباً وصاحبهاجلنونيشبهداءوهوصرع

حياءذهابهأوجنونغريمنالعقلنقصوهوأوعتهاجلنونمنوفسادهالعقلذهاب
حالةوهيمرضأونطقواختالطاضطرابمعالعقليففسادوهوسكرأوخوفاً أو

القوةانقطاعمعالقلبمناإلداركزوالوهوإغماءأوبالفعلضارةالطبععنخارجة
سهوهووقيلغليظباردبلغممنالدماغبطونامتالءهووقيلاألعضاءيفواحلركة
الصالةعليهماألنبياءعلىجائزواإلغماءلعلةاألعضاءفتورمعاإلنسانيلحق

دونفقطالظاهرةللحواساألوجاعغلبةمنمرضألنهبإغمائهمنقضوالوالسالم
محفظتإذاألنهالقلب يفوردكمااإلغماءمنأخفهوالذيالنوممنقلو

سبحانهبالربللتعلقمنافاتهلشدةأوىلاإلغماءفمنقلوبناتناموالأعينناتنامحديث
حقنايفوأماحقهميفالغشيومثلهالناسآلحادحيصلالذيكاإلغماءوليسوتعاىل

أوبردأوشديدوجعبسببالقلبلضعفاحلساسةواإلرادةاحملركةالقوىتعطيلفهو
بالتفكرأوبالذكراألولياءاستغراقينقضومماأيضاً فينقضمفرطجوع

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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ولوأيمبمكنمتعلقوهومقرهمنأي) األرضمنمقعدهممكنقاعدنومإال(
زالتولووضوءهينتقضملالأومتمكناً كانهلوشكالنومتيقنلوحىتاحتماالً 
معهأوبعدهأووضوءهانتقضيقيناً انتباههقبلمقرهعنمتمكننائمألييتإحدى
نقضفالتقدمهيفأوشك

Dikecualikan adalah tidurnya orang yang duduk dengan
menetapkan pantatnya di atas lantai. Lafadz ‘من األرض’ berta’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)

كلوضوءوينتقض) حائلغريمنأجنبينيكبريينوامرأةرجلبشريتالتقاءالثالث(
هرماً الرجلكانولوأشلأوسليمبعضوكرهاً أوسهواً أوعمداً الأولذةمنمنهما

اجلن،منأحدمهاكانأوامليتوضوءينتقضاللكنميتاً أحدمهاكانولوممسوحاً أو
لوماخبالفاألنوثةأوالذكورةحتققتحيثككلباآلدميصورةغريعلىكانولو
اآلدميصورةعلىولوبلمسهنقضفالجينغريآخروحيوانآدميبنيشخصتولد

Maksudnya, perkara ketiga yang membatalkan wudhu adalah
saling bertemunya kulit laki-laki ajnabi yang dewasa dan kulit
perempuan ajnabiah yang dewasa tanpa adanya penghalang. Masing-
masing 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.

وأنوثةذكورةخمتلفيبنييكونأنأحدهامخسةبشروطاقضناللمسأنوحاصله
العظمخبالفمنهابشيءنقضفالوالظفروالسنالشعردونبالبشرةيكونأنثانيها

ينقضملفضةأوذهبمنأصبعاً الرجلأواملرأةاختذتولوينقضفإنهكشطإذا
لووكذاآدمياً يسمىالألنهملسهينقضملوحشياملرأةأوالرجلجلدسلخولوملسها
حبائلكانفلوحائلبدونيكونأنثالثهاذكراً يسمىالإذوحشيالرجلذكرسلخ
خبالفغبارمنالبشرةعلىاملتجمدالوسخكثرلومااحلائلومننقضفالرقيقاً ولو
كليبلغأنرابعهاالبدنمنكاجلزءصارألنهينقضملسهفإنالعرقمنكانلوما

الطباعذواتعرفاً فيهتشتهيهحداً بلغمنالرجلحقيفوهويقيناً الكربحدمنهما
رسولسبطاحلسنسيدناابنزيداحلسننببنتنفيسةكالسيدةالنساءمنالسليمة

مييلبأنوذلكعنهاهللاورضيوجههاهللاكرمعليسيدناابنوسّلمعليهاهللاصلىاهللا
السليمةالطباعذووعرفاً فيهيشتهيهاحداً بلغتمناملرأةويفإليهالنساءتلكقلب
بلغفلوالذكرمنهمينتشربأنوذلكعنهاهللارضيالشافعيكاإلمامالرجالمن

واحملرماحتماالً ولواحملرميةعدمخامسهانقضفالاآلخريبلغهومليشتهيحداً أحدمها
يزوللعارضوالالحرتامهاالمباحبسببالتأبيدعلىحترميهاويكوننكاحهاحرممن
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جهةمنحترميهنفإنوخالتهاوعمتهاالزوجةأختعنالتأبيدعلىبقوهلمزفاحرت 
الالشبهةوطءألنوأمهايشبههاملوطوأةبنتعنمباحبسببوبقوهلمفقطاجلمع

الوبقوهلمالزىنوهوحرمتهاسببلتحرمياملالعنةوعنحترميوالبإباحةيوصف
نالحرتامهنحترميهنفإنوسّلمعليهاهللاصلىالنيبزوجاتعنالحرتامها حيرمنفإ

مأيضاً األنبياءوعلىاألممعلى نيدخلملولووسّلمعليهاهللاصلىأمتهمنأل
صلىلهموطوآتكنإنإالغريهعلىحيرمنفالوسّلمعليهاهللاصلىإمائهخبالف

األنبياءعلىالخاصةاألممعلىفيحرمناألنبياءبقيةزوجاتوأماوسّلمعليهاهللا
وسيةحيضحنويفاملوطوءةعنيزوللعارضوالوبقوهلم ألنواملرتدةوالوثنيةوا
وقتيفذكرمنلهحتلأنفيمكنيزوللعارضحترميهن

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 masing-
masing 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 laki-
laki 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

كأنالفاعلشبهةهوحترميوالبإباحةيوصفالالذيالشبهةوطءأناعلم) تتمة(
كوطءاحمللبشبهةالوطءوأماالراء،بفتحاملكرهوكوطءفيطؤهازوجتهأجنبيةامرأةيظن
أنوهواملذهبأيالطريقبشبهةأومكاتبتهسيدأواملشرتكةاألمةشريكأوولدهأمة

حبرمة،يوصفالفإنهوحنوهكاحلنفيخبالفهيعتدعاملقاهلاجبهةاملرأةأيعليهايعقد
اجلارية،ومنهأصلهإلعفافحملكلهالولدمالألناحمللبشبهةالولدأمةوطءومسي

ا،باحلليلةمستمتعاً لألصليهىيءأنهوالولدفإعفاف الطريقشبهةومثالوميو
ويلوبالالدخولقبلعندهاإلشهادوجيبمالكعندالعقدعندشهودبالكالنكاح

فالنفسهازوجتهكأنالظاهريداودمذهبهوكماوشهودويلوبالحنيفةأيبعند
بعضهمنظموقدالتحرمي،اعتقدوإنتقليدهميقصدملوإنذلكيفالواطىءعلىحد

قولهيفالثالثةالشبهات

استعمالوللطريقبهحد** فالحلهالبعضأباحاللذ

مثبتاحالً يظنحلرمة** أتىكأنلفاعلوشبهة

فاعلمنباحمللاألخريهذا** ومسِّنيأحلقناشرتاكذات

[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



201

yang diserikatinya, atau tuan menjimak perempuan amat mukatab-
nya.

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)

أوصغرياً ولوأشلولوفرجاً مسيحيثمباناً ولوسهواً ولو) اآلدميقبلمسالرابع(
غريهأونفسهمنميتاً 

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.

وماوالبيضتانالعانةعليهتنبتماالقطعهحملأوالقضيبنفسيعمجالرجليفوهو
والدبرالقبلبني

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.

اخلامتأوبالفمالشفتنيكإحاطةبهاحمليطانالفرجحرفاومهاامللتقيانشفراهااملرأةويف
فلوبعدمها،ماامللتقينيبالشفرينوخرجالشعرعليهينبتممافوقهماماالباألصبع
البظرذلكومنخروجهنقضوإنوضوءهاينتقضملفرجهاداخلأصبعهاوضعت

ما،نقضفالقطعافإناتصاهلماحالوالقلفةالفرجبأعلىحلمةوهوالباءبفتح

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 yaitu dengan ,’البظر‘ 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.

هلممناكحتناحلعلىبناءكاآلدميفهواجلينوأماالبهيمة،خيرجباآلدميوالتقييد

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.

حتتهومافوقهماالالكيسكفماملتلقىاملنفذوهو) دبرهحلقةأو(

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.

األخرىعلىالراحتنيإحدىوضععنديسترتماوهي) األصابعبطونأوالراحةببطن(
امني،غرييفيسريحتاملمع األخرىباطنعلىإحدامهاباطنفيضعمهاأمااإل

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.

الالمسمنكلوضوءينتقضفإنهاللمسخبالفاملمسوسدوناملاسوضوءفينتقض
وامللموس

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

خاصاملسيفالنقضأنأحدهاصورمثانيفاللمسيفارقاملسأنواحلاصل
أنثالثهاوأنوثةذكورةالنوعاختالفاملسيفيشرتطالأنهثانيهافقطالكفبصاحب

إاليكونالأنرابعهانفسهفرجمبسفيحصلالواحدالشخصيفيكونقداملس
ينقضاملبانالفرجمسأنسادسهاوغريهاحملرميفيكونأنهخامسهاالكفبباطن

الثامنهابالفرجاملساختصاصسابعهاينقضالاملرأةمناملبانالعضوملسوإن
اللمسدوناملسيفالكربيشرتط

Kesimpulannya adalah bahwa al-massu berbeda dengan al-
lamsu dari 8 segi, yaitu;

No Al-Massu
(Menyentuh qubul atau

halaqoh dubur manusia)

Al-Lamsu
(Saling bersentuhan kulit)

1. Batalnya wudhu hanya
berlaku bagi orang yang
memiliki telapak tangan.

Batalnya wudhu tidak hanya
berlaku bagi orang yang
memiliki telapak tangan saja.
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2. Tidak disyaratkan adanya
perbedaan jenis kelamin.

Disyaratkan adanya perbedaan
jenis kelamin.

3. Terkadang melibatkan satu
orang sehingga bisa batal
dengan menyentuh farji
milik sendiri.

Harus melibatkan lebih dari satu
orang.

4. Disyaratkan harus dengan
bagian dalam telapak
tangan.

Tidak disyaratkan hanya
tersentuh dengan bagian dalam
telapak tangan, tetapi
menyeluruh.

5. Bisa berlaku bagi mahram
atau bukan mahram.

Hanya berlaku antara dua orang
yang tidak ada hubungan
mahram.

6. Menyentuh farji yang telah
terpotong membatalkan
wudhu.

Menyentuh kulit anggota tubuh
perempuan yang telah
terkelupas tidak membatalkan
wudhu.

7. Hanya berlaku pada farji. Tidak hanya terbatas pada
menyentuh farji.

8. Tidak disyaratkan dewasa. Disyaratkan harus dewasa dari
penyentuh dan yang disentuh.

B. Perkara-Perkara Yang Diharamkan Sebab Hadas

واألكربواملتوسطاألصغرباحلدثحيرممابيانيف) فصل(

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)

)أشياءأربعةعليهحرموضوءهانتقضمن(
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Barang siapa telah batal wudhunya maka diharamkan
atasnya 4 (empat) perkara, yaitu;

a. Sholat

إذاأحدكمصالةاهللايقبلالالصحيحنيخلربجنازةوصالةنفالً ولو) الصالة(أحدها
فيقبليتوضأأنإىلحدثهحنيأحدكمصالةاهللايقبلالأييتوضأحىتأحدث
قدرإذاويقضيالوقتحلرمةالنفلدونالفرضفيصليالطهورينفاقدعلىإالصالته

والشكرالتالوةوسجدةاجلمعةخطبةالصالةمعىنويفأحدمهاعلى

(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

الصالةمبنزلةالطوافاحلاكمخلربالقدومكطوافنفالً أوفرضاً ) الطواف(ثانيها) و(
خبريإالينطقفالنطقفمنالنطقفيهأحلاهللاأنإال
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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

أولوحاً أوعموداً ولولدراسةقرآنعليهكتبماكلوهو) املصحفمس(ثالثها) و(
وتعلقللتربكالقرآنمنشيءفيهايكتبماوهيالتميمةبذلكوخرجقرطاساً أوجلداً 
القرآنكتبفإذاعرفاً مصحفاً تسمملمامحلهاوالمسهاحيرمفالمثالً الرأسعلى
لقصدهعربةفالذلكقصدوإنصغرولومتيمةلهيقالالكله

وبالكاتببعدهامادونالكتابةحبالوالتربكالدراسةقصديفوالعربةحجرابنقال
مستأجرهأوفآمرهوإالأمروالأجرةبالأيتربعاً غريهأولنفسه

(Orang yang telah batal wudhunya atau yang tengah
menanggung hadas kecil tidak diperbolehkan menyentuh mushaf.
Pengertian mushaf adalah setiap benda yang diatasnya tertulis al-
Quran 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.”

وحيرماجللدأواحلواشيأواملكتوباملصحفنفسمسوسواءالتبيانيفالنوويقال
وقيلاملختاراملذهبهوهذااملصحففيهنكانإذاوالصندوقوالغالفاخلريطةمس

سواءاملصحفحكمفحكمهلوحيفالقرآنكتبولوضعيفوهوالثالثةهذهحترمال
حرمللدراسةكتبآيةبعضكانلوحىتكثرأواملكتوبقل

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.”

والكسرلضمفاوكسرهاوفتحهاامليمضملغاتثالثةاملصحفويفأيضاً وقال
وغريهالنحاسحفصأبوذكرهاوالفتحمشهوران

Nawawi juga berkata dalam kitabnya at-Tibyan, “Lafadz
memiliki tiga bahasa, yaitu dengan ’املصحف‘ 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.”

وحنوهاالصالةخبالفكبريةليساحلدثمعمسهأنوظاهرالشرباملسيقال
اوالشكرالتالوةوسجديتكالطواف كبريةفإ

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

وحدهباحلملمقصوداً يكنملاإذلهتبعاً معهمحلهفيحلمتاعيفإال) محله(رابعها) و(
خبالفاملعتمدعلىاملتاعمعقصدهإذاوكذاوحدهاملتاعقصدأوشيئاً يقصدملبأن
حيرمفإنهبعينهالواحداً قصدأووحدهقصدهإذاما

(Orang yang telah batal wudhunya atau yang tengah
menanggung hadas kecil tidak diperbolehkan membawa mushaf),
kecuali apabila mushaf yang dibawanya bersamaan dengan barang-
barang 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.

بأنلهماساً يعدملحيثذكرفيمااحلملجوازوحمللهظرفاً املتاعكونيشرتطوال
قصدبالولوحبائلولوحراممسهإذومحلهشيئاً فيهغرز
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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.

قالواحرتامهاملصحفصيانةوجوبعلىاملسلمونأمجعالتبيانيفالنوويقال
قالواكافراً امللقىصارتعاىلباهللاوالعياذالقاذورةيفمسلمألقاهولووغريهمأصحابنا

بهقدمإذاللمصحفيقومأنويستحبحرامالعلمكتبآحادتوسدبلتوسدهوحيرم
أوىلفاملصحفواألخيارالعلماءمنللفضالءمستحبالقيامألنعليه

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)

)أشياءستة(أوسطحدثاً احملدثأي) اجلنبعلىوحيرم(

Diharamkan atas orang junub, yaitu orang yang menanggung
hadas sedang, 6 (enam) perkara, yaitu;
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a. Sholat

والغلولغلولمنصدقةوالطهوربغريصالةاهللايقبلالللحديث) الصالة(أحدها
احلراماملعجمةالغنيبضم

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 ‘الغلول’ dengan dhommah pada huruf /غ/,

berarti ‘احلرام’ atau haram.

حسبعلىالوقتحلرمةيصليفإنهتراباً والماءاجلنبجيدملإذاأماالنوويقال
فاحتةعلىزادماالصالةيفيقرأأنعليهوحيرمالصالةخارجالقراءةعليهوحيرمحاله

فإنجيببلحيرمالأنهاملختارالصحيحوجهانفيهالفاحتة؟قراءةحيرموهلالكتاب
الوالثاينالقراءةجتوزاجلنابةمعللضرورةالصالةجازتوكمااإالتصحالالصالة

هذاألنالقرآنمنشيئاً حيفظالالذيالعاجزايأيتاليتباألذكاريأيتبلجيوز
اهاألولوالصوابحساً كالعاجزفصارشرعاً عاجز

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 dzikir-
dzikir 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

والطهارةالسرتيفكالصالةأيصالةبالبيتالطوافاحلاكمخلرب) الطواف(ثانيها) و(

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

كانإنمصحفاً احملدثأواجلنبكتبإذاالنوويقال) املصحفمس(ثالثها) و(
أوجهثالثةففيهميسهاوملحيملهاملوإنحرامفهوالكتابةحالوميسهاالورقةحيمل

اجلنبعلىوحيرمللمحدثجيوزوالثالثحترميهوالثاينجوازهالصحيح

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

سواءالنوويقالاألولويبالقياسحرامفهواملسمنأعظمألنه) محله(رابعها) و(
انتهىبغريهأوبغالفهمحله
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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.”

للمصحفحامالً يعدالألنهاملتاعتفصيلفيهجيريوالاملصحفحاملمحلوجيوز
بقصدهعربةفالقصدهولو

Orang junub diperbolehkan menggendong orang lain yang
membawa mushaf. Dalam masalah ini, tidak berlaku rincian-rincian
yang telah disebutkan dalam hal membawa mushaf beserta barang-
barang 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.

يفاملتاعمعاملصحفحكمفحكمهواحدجلديفكتابمعمصحفاً محلولو
مادونللمصحفاملسامتداجللمسفيحرماملسأماللحملبالنسبةاملارالتفصيل

عدميفكمايؤثرالورائهمنواملسحائلأنهمعاملصحفجلدمسحرموإمناعداه
منفحرمللمصحفتعظيمهنااملسحرمةألنحائلوراءمنباملسالوضوءنقض
معذلكاملفقودالشهوةإثارةمنفيهملاباملسالوضوءيفوالنقضفيهمبالغةحائلوراء

احلائل

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.

استمرارهومشقةتعلمهحلاجةومسهمصحفهمحلمنجنباً ولومميزصيبمنعجيبوال
الصالةمنمتكينهخبالفالشرباملسيقالللدراسةكانإنذلكفمحلمتطهراً 

بعضولومصحفحنومناملميزغريمتكنيوحيرمانتهىاحلدثمعحنومهاأووالطواف
اإلهانةمنفيهملاآية

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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أحدوإنوجلعزلقولهالقرآنمساععنالكافرمينعالالتبيانيفالنوويقال) فائدة(
جيوزوهلاملصحفمسمنومينعاهللاكالميسمعحىتفأجرهاستجاركاملشركنيمن

إسالمهرجيوإنتعليمهجيزملإسالمهيرجىالكانإنأصحابناقالالقرآن؟تعليمه
املصحفبيعجيوزالكماجيوزالوالثاينإلسالمهرجاءجيوزأصحهماوجهانففيه
انتهىوجهانفيهمينعفهليتعلمرأيناهإذاوأمارجىوإنمنه

(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)

مسلملبثأيمسعبابمنلبثمصدروفتحهاالالمبضم) اللبث(خامسها) و(
الالطمأنينةبقدراللبثكانولوللصالةوقفماوهو) املسجديف(نيبغريبالغ

واحدبابإاللهيكنملإذاماخبالفآخرمنواخلروجبابمنالدخولوهوعبوره
سكارىوأنتمالصالةتقربواالتعاىلكاملكث قالحرامفإنهالرتددأماالدخولفيمتنع

39 QS. At-Taubah: 6
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موضعتقربواالأيتغتسلواحىتسبيلعابريإالجنباً والتقولونماتعلمواحىت
جنباً كونكمحاليفوالسكارىكونكمحالالصالة

Orang junub tidak diperbolehkan berhenti sebentar (al-
Lubts) di masjid. Lafadz ‘ ثبْ اللُ  ’ dengan dhommah atau fathah pada

huruf /ل/ adalah bentuk masdar dari lafadz ‘ َلَِبث’, yaitu termasuk dari
bab lafadz ‘ َيْسَمعُ مسَِعَ  ’. 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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وحنوهعسسمنخلوفخروجهوتعذرفاحتلمفيهنامكأنلضرورةفيهلبثهجيوزنعم
كانكأنوقفيتهيفالداخلوهوترابهأمااملسجدترابغريوجدإنالتيمميلزمهلكن

بالليليطوفالذياحلاكمهووالعسسويصحبهالتيممفيحرمترابياً املسجد

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.

حينئذجمامعتهاميتنعفإنهلعذرفيهمكثالوأماحيرمملمارانومهافيهزوجتهجامعولو

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.

مصلىباملسجدوخرجأرضهحتتوسردابوجدارهوشنهور ورحبتهسطحهاملسجدومن
الذيالبيتوهووالرباطالطلبةمعالشيخفيهايدرساليتاملواضعوهيواملدارسالعيد
منهاخيافاليتاملواضعأيالثغورهوأوالصوفيةمعبدهوأووللطلبةللفقراءيبىن

العدوهجوم

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.

كالقراءةاملكثمنمتكينهلوليهفيجوزالصيبوأما

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.

اهللاصلىخصائصهمنوهوجنباً باملسجدمكثهفيحلوسّلمعليهاهللاصلىالنيبوأما
منهيقعمللكنهذلكلهفجوزالسنةلنشرأكثرللمسجداحتياجهألنوسّلمعليه
املسجدذاتمنأعظمذاتهوألن

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.

ألنهعليهحرموإنحرمتهيعتقدالألنهنباً جاملسجديفاملكثمنمينعفالالكافروأما
بالغمسلمبإذنإالجنبغريولواملسجددخوللهجيوزوالالشريعةبفروعخماطب

عمارتهأوفيهاملفيتأوالقاضيجلوسومنهااحلاجةمع

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

باللفظالقراءةكوناألولشروطسبعةحرمتهايفوشرط) القرآنقراءة(سادسها) و(
تبطلفالالصالةأبوابثالثةيفإالامعتدإشارتهألناملفهمةاألخرسإشارةومثله

حينثملبالكالموأشارخرسمثيتكلمالأنناطقوهوحلففإذاواحلنثا
تقبلالاأشارفإذاوالشهادة

أتتوضألهقيلكأنواإلفتاءالكافرأمانأبوابثالثةيفإالامعتدغريالناطقوإشارة
احلديث؟هذاعنكنرويلهقيلكأناحلديثوروايةالأونعمأنفأشاراملاء؟ذا

الأونعمأنفأشار

قلبهعلىالقراءةأجرىإذاماباللفظوخرج

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.

اعتدلحيثنفسهيسمعوملتلفظإذاماوخرجنفسهامسمعاً القارىءكونالثاين
مانعوالمسعه

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).

عوقبوإناحلرمةاعتقادهلعدمالقراءةمنمينعفالالكافرفخرجمسلماً كونهالثالث
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.

نونالصيبفخرجمكلفاً كونهالرابع وا

4) Orang junub adalah orang yang mukallaf (baligh dan
berakal). Oleh karena itu, dikecualikan dengannya yaitu anak
kecil (shobi) dan majnun.

ومنسوخواإلجنيلالتوراةفخرجالقرآنقراءةقالحيثقرآناً بهأتىماكوناخلامس
نكاالً ألبتةفارمجومهازنياإذاوالشيخةالشيخوهمالرجمكآيةحكمهبقيولوالتالوة

حكيمعزيزواهللاهللاعن

5) Bacaan yang dibaca adalah al-Quran, sekiranya ketika orang
junub membacanya, ia bisa disebut sebagai pembaca al-
Quran. Jadi, dikecualikan dengannya yaitu Taurat, Injil, dan
tilawah yang dimansukh meskipun hukumnya masih tetap,
seperti ayat rajam;

نكاالً من اهللا واهللا عزيز حكيمالشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها أَْلَبتَّةَ 

آيةقرأفإنبعينهاللواحدوالقصدالذكرمعأووحدهاللقراءةالقصدوالسادس
غريمنلسانهعلىالقرآنجرىكأنأطلقأوالذكرقصدوإنحرمالالحتجاج

عدمعندوأمابالقصدإالالصارفعندقرآناً يسمىالفإنهحيرمفالمنهمالواحدقصد
قصدبالولوقرآناً فيسمىالصارف

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 al-
Quran 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.

كفاقدالصالةداخلسواءواجبةكانتإذاماخبالفنفالً القراءةتكونأنالسابع
اإلطالقعندقرآناً فتكونمثالً يطلقوأنالقراءةيقصدأنبنيفرقفالالطهورين
يسسورةيقرأأننذركأنخارجهاأواجلنابةوهواملانعيعتربفالعليهالصالةلوجوب

وجوباً يقرؤهافإنهالطهورينفاقداً جنباً الوقتذلكيففكانكذاوقتيفمثالً 
وجهكلمنكالفاحتةذلكفليسعليهحرمةوالمطلقاً الالقرآنبقصدلكنللضرورة

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

)أشياءعشرة(النفاسومثله) باحليضوحيرم(

Perkara-perkara yang diharamkan sebab haid dan nifas ada
10 (sepuluh), yaitu;

a. Sholat

النسيانأواجلهلمعولوأيمطلقاً تصحوالالعاملةالعامدةمنأي) الصالة(أحدها
املعتمدعلىفيهثوابالمطلقاً نفالً وتنعقدكرهقضتهافلوقضاؤهايلزمهاوال

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.

كذلكوالقضاؤهافيشقكثرياً تتكررالصالةألنقضاؤهجيبحيثالصوموفارقت
والالصومبقضاءنؤمرناكعنهااهللارضيعائشةقالتولذلكقضاؤهيشقفالالصوم
الصالةبقضاءنؤمر
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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

املسجديفإاليكونالألنهالأمنسكضمنيفكانسواء) الطواف(ثانيها) و(

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.

لئالقلتذكره؟إىلاحلاجةفماأوىلفالطوافحراماً املسجددخولكانإذاقلتفإن
أوىلالطوافهلاجيوزفألناحلجأركانأقوىأنهمعالوقوفهلاجازملاأنهيتوهم

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

جلدهوبنيبينهالبياضوالورقسطورهبنيوماحواشيهحىت) املصحفمس(ثالثها) و(
بهاملتصلوآخرهأولهيف
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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.

بالتعظيمخيلألنهعرفاً لهماسايعدحيثثخيناً كانولوحبائلولواملسوحيرم

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.

فقطالكفبباطنالجزءبأيمسهواملراد

Yang dimaksud dengan menyentuh disini adalah menyentuh
dengan bagian anggota tubuh manapun, tidak terkhusus pada bagian
dalam telapak tangan.

غريهأوالفقهكتبمنكتاباً محلأواحلائضأواجلنبأواحملدثمسإذاالنوويقال
أوبهمنقوشةدنانريأودراهمأوبالقرآنمطرزاً ثوباً أوالقرآنمنآيةوفيهالعلوممن

ليسألنهكلههذاجوازالصحيحفاملذهبفيهاملنقوشاخلبزأواحللوأواجلدارمس
احلاويكتابهيفاملاوردياحلسنأبوالقضاةأقضىوقالحرامأنهوجهوفيهمبصحف

التربكبلبسهااملقصودألنخالفباللبسهاجيوزوالبالقرآناملطرزةالثيابمسجيوز
حممدأبوالشيخجزمبلرأيتهفيماعليهأحديوافقهملضعيفقالهالذيوهذابالقرآن
فإنوالفقهالتفسريكتبوأماأعلمواهللالصوابهووهذالبسهاجبوازوغريهاجلويين

الغالبهوكماأكثرغريهكانوإنومحلهامسهاحرمغريهمنأكثرفيهاالقرآنكان
بلفظمتميزخبطالقرآنكانإذاوالثالثحيرموالثاينحيرمالأصحهاأوجهثالثةففيه
أصحابنامنالتتمةصاحبقالحيرممليتميزملوإنحرموحنوهامحرةأوباجتماعأي
ملفإنوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولحديثكتبوأمامكروهفهوحيرمالقلناإذا
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فيهاكانوإنطهارةعلىمتسأنواألوىلمسهاحيرمفالالقرآنمنآياتفيهايكن
الفقهكتبيفالذيالوجهوهوحيرمأنهوجهوفيهيكرهبلاملذهبعلىحيرمفالآيات
والمسهحيرمفالذلكأشبهومافارمجومهازنياإذاوالشيخةكالشيختالوتهاملنسوخوأما
النوويكالمانتهىواإلجنيلالتوراةوكذلكأصحابناقالمحله

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 al-
Quran 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;

فارمجومهازنياإذاشيخةوالالشيخ

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

كونبنيالتفصيليفكاحلملفهووتفسريقرآنعلىيدهوضعولو) محله(رابعها) و(
الأوأكثريدهحتتالذيالتفسري

Maksudnya, perempuan yang haid atau nifas tidak
diperbolehkan membawa mushaf. Apabila ia meletakkan tangannya
di atas al-Quran dan Tafsir maka hukum meletakkannya tersebut



228

sama rinciannya dengan hukum membawanya, yaitu apakah tafsir
tersebut lebih banyak daripada al-Qurannya ataukah sebaliknya.

ففيوشبههبعوداملصحفأوراقاحلائضأواجلنبأواحملدثتصفحإذاالنوويقال
ماسغريألنهأصحابنامنالعراقيونقطعوبهجوازهأظهرمهاألصحابناوجهانجوازه

فأماكاجلميعوالورقةللورقةحامالً يعدألنهحترميهالرافعياختياروهووالثاينحاملوال
فيهفحكىأصحابنابعضوغلطخالفبالفحرامالورقةوقلبيدهعلىكمهلفإذا

انتهىبالكمالباليديقعالقلبألنبالتحرميالقطعوالصوابوجهني

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.”

يتحاملبأنهلامحلعليهيلزمملإذاودبالعالورقةقلبجوازفمحلالشرقاويقال
يدخلأنهاملرادوليسبهفيخفضهاقائمةتكونأوصاحبتهاعنفتنفصلبالعودعليها
محلذلكألنبعضمنبعضهويفصلالورقبنيالعود
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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 kertas-
kertas mushaf, kemudian kayu memisahkan kertas satu dari kertas
berikutnya, karena demikian ini masih disebut sebagai membawa.”

e. Berdiam Diri di dalam Masjid

وسّلمعليهاهللاصلىلقولهالرتددومثله) املسجديف(اإلقامةأي) اللبث(خامسها) و(
عنهااهللارضيعائشةعنداودأبورواهجلنبوالحلائضاملسجدأحلال

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.

الخارجأصلهاشجرةوغصنروشنحنومنبهاتصلوماهواؤهاملسجديفودخل
املرفقمنحولهماواحلرمياملنبسطةالساحةهياملسجدفرحبةحرميهالورحبتهعكسه
وحنوهكاملطبخأيغريالالفاءوفتحامليمبكسر

Termasuk masjid adalah ruang udaranya (Jawa; awang-
awang) 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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عندهيكنملمنوهوأعزبلغريولواجلنبلغرياملسجديفبالنومبأسال) فائدة(
فيهينامونكانواغرباءفقراءالصحابةمنزهادوهمالصفةأصحابأنثبتفقدأهل
حينئذوجيباملصلنيعلىضيقإذافيهالنومحيرمنعموسّلمعليهاهللاصلىزمنهيف

يفالتصدقينبغيوالاملصلنيأمامأواألولالصفحنويفناممنتنبيهويندبتنبيهه
شوشإنحيرمبلفيهالسؤالويكرهقدرإنومنعهعليهاإلنكاررآهمنويلزماملسجد

مختطىأوالصفوفأماممشىأواملصلنيعلى فيندبفيهالسائلإعطاءوأمارقا
حصرهتقطيعمنفيهملابالذكرولوفيهالنطوحيرمشابةلغريولوفيهالرقصوحيرم

واحلصرأخرىبعدمرةآخرحملإىلحملمنالرجلنقلوهوالوثبوالنطغريهوإيذاء
اخلشنةالباريةوهوحصريمجعوالصاداحلاءبضم

(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 orang-
orang 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.

f. Membaca al-Quran

) القرآنقراءة(سادسها) و(

Maksudnya, perempuan haid atau nifas tidak diperbolehkan
membaca al-Quran.

القرآنإجراءواحلائضللجنبوجيوزمنهاأقلأوآيةكانسواءالتبيانيفالنوويقال
وأمجعالقلبعلىوإمرارهاملصحفيفالنظرهلماوجيوزبهتلفظغريمنقلبهماعلى

صلىاهللارسولعلىوالصالةوالتكبريوالتحميدوالتسبيحالتهليلجوازعلىاملسلمون
قاالإذاوكذاأصحابناقالواحلائضللجنباألذكارمنذلكوغريوسّلمعليهاهللا

هلماوجيوزقالواأشبههماوكذاجائزفهوالقرآنغريبهوقصدبقوةالكتابخذإلنسان
أصحابناوقالالقرآنيقصدملإذاراجعونإليهوإناهللاإنااملصيبةعنديقوالأن

لهكناوماهذالناسخرالذيسبحانالدابةركوبعنديقولأنوجيوزاخلراسانيون
عذابوقناحسنةاآلخرةويفحسنةالدنيايفآتناربناالدعاءوعندمطيقنيأيمقرنني

فإنهللاواحلمداهللابسماجلنبقالوإناحلرمنيإمامقالالقرآنبهيقصدملإذاالنار
ماقراءةهلماوجيوزيأمثملشيئاً يقصدملأوالذكرقصدوإنعصىالقرآنقصد
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النوويقولانتهىاهللامننكاالً ألبتةفارمجومهازنياإذاوالشيخةكالشيختالوتهنسخت
عنهاهللارضي

Nawawi berkata di dalam kitabnya at-Tibyan;

Orang junub dan perempuan haid diharamkan membaca al-
Quran) 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 al-
Quran 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;

41ةٍ وَّ قُ بِ ابَ تَ كِ الْ ذِ خُ 

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;

42ِإنَّا للَِّه َوإِنَّآ إِلَْيِه رَاِجعونَ 

dengan tanpa memaksudkan al-Quran dalam bacaan tersebut.”

41 QS. Maryam: 12
42 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;

43َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقرِِننيَ ُسْبَحاَن الَِّذي َسخََّر لََنا 

Lafadz ‘املقرنني’ berarti orang-orang yang kuat. Dan boleh bagi mereka

ketika berdoa membaca;

نـَْيا َحَسَنةً  44َوِيف اْآلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارَربـََّنا آتَِنا ِيف الدُّ

Akan tetapi, dengan catatan bahwa mereka tidak memaksudkan al-
Quran dalam bacaannya.

Imam Haromain berkata, “Apabila orang junub membaca,
maka jika ia memaksudkan al-Quran maka ia ,’احلمد هللا‘ ,dan ’بسم اهللا‘

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;

اهللامننكاالً ألبتةفارمجومهازنياإذاوالشيخةالشيخ

Sampai sinilah keterangan dari Nawawi berakhir.

g. Berpuasa

الطعامنفسهاومنعتتنوملإذاوأماعليهاحرمالصومنوتفمىت) الصوم(سابعها) و(
ووجوبأصالً عليهاجيبملأنهواألوجهصوماً يسمىالألنهعليهاحيرمفالوالشراب
سقطمثعليهاوجبوقيلجديدبأمرهوإمناالقضاء

43 QS. Az-Zukhruf: 13
44 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

إذااألولفيهاطالقهاحيرمفالصورسبعيفإالالكبائرمنوهو) الطالق(ثامنها) و(
لفظمتلوماذلكومثلعندهأوآخرهمعأوحيضكمنجزءآخريفطالقأنتقال

تكونأنالثاينالعدةيفالشروعالطالقذلكالستعقاباحليضآخريفالطالق
الدخولقبلزوجهاعنهااملتوىفخبالفالعدةلعدمامدخولغريذلكيفاملطلقة
يفالشروعالطالقذلكالستعقابمنهحامالً تكونأنالثالثالعدةعليهافتجب
يشعراملالإعطاءهاألنحائالً كانتإذامنهاعوضبالطالقيكونأنالرابعالعدة

منبعوضأوعوضبالبسؤاهلاطلقهالومامنهابالعوضوخرجالطالقإىلباحلاجة
بعداحليضحاليفالطالقمبطالبتهاإيالءيفالطالقيكونأنواخلامسفيحرمغريها

الطالقإىلشديدةحاجتهاألنمنهفيمتنعالطهرحاليفالزوجمنبالوطءمطالبتها
إليهالشديدةحلاجتهازوجهاوبنيبينهاوقعشقاقيفاحلكمطلقهاإذاماالسادس
التعليقذلكالزوجفعلمحرةفأنتاليومالزوجطلقكإنألمتهالسيدقاللوماالسابع
دوامهإذالرقمنللخالصطالقهاحيرمفالذلكسألتهأوفطلقهاالسيدرجوعوعدم
أسرهافيدومميوتأوذلكبعدالسيدبهيسمحالوقدالعدةتطويلمناأضر
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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 tengah-
tengah 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, jarang-
jarang tuan mau memerdekakannya dengan cara demikian
atau dikuatirkan tuan keburu mati sehingga menyebabkan
amat tetap dalam statusnya sebagai budak.

الاحليضبقيةألنالرتبصمدةبطولتضررهاباحليضالطالقحترمييفواحلكمة
نفطلقوهنالنساءطلقتمإذاتعاىلاهللاقالالعدةمنحتسب طالقأردمتإذاأيلعد
يففيهيشرعنالذيالوقتأوليففطلقوهنباألقراءيعتددنالاليتاملوطوآتاألزواج
وقتيشملماشروعهنبوقتواملرادفيهجتامعملطهريفالطالقيكونبأنالعدة

بالعدةلتلبسهاحرمةفالرجعيطالقعدةيفطلقتفلواتلبسهن

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 tengah-
tengah masa iddah talak roj’i maka menjatuhkan talak kepadanya itu
tidak diharamkan sebab perempuan tersebut tengah menjalani masa
iddahnya.

i. Melewati Masjid

ذاحدثهالغلظ) املسجديف(العبورجمردأي) املرور(تاسعها) و( اجلنبفارقتو
بالدمتلطيخهأياملثلثةبالثاء) تلويثهخافتإن(العبورجمردحقهيفحيرمملحيث
عبورهاحاجةانتفاءعندالكراهةمعلكنالعبورهلاكانأمنتهفإنللمسجدصيانة

صحيحغرضهلاكانفإناألوىلخالفحاجةبالحقهيفالعبورفإناجلنبخبالف
األوىلخالفوالكراهةفالطريقكقرب

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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ومصلىكتابمجعككتبرباطمجعوالباءالراءبضمالربطو املدرسةباملسجدوخرج
أنوالفرقتومههعندالظنهأوالتلويثحتققعندإالعبورهاحيرمفالالغريوملكالعيد
عرضيةهذهوحرمةذاتيةاملسجدحرمة

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.

بهومنمذيأوبولوسلسكمستحاضةدائمحدثلهمنذكرفيماوكاحلائض
إالكرهوإالالعبورحرمذلكمنبشيءالتلويثخيففإذابالدمنضاحةجراحة
علىالنجاسةإدخالجيوزفالثوبأونعليفولوامللوثةالنجاساتسائروكذاحلاجة

الضياعكخوفحلاجةيكونوأنالتلويثيأمنأنبشرطنيإالالنعلحنو

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 najis-
najis 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

) والركبةالسرةبنيمبا(الأمشهوةبكانسواءاملباشرةأي) االستمتاع(عاشرها) و(
ينقضمبااملباشرةتكونأنبدوالحائلالحيثوبغريهالأمحبائلكانتسواءبوطء
بهاملباشرةحترمفالوالشعرالسنليخرجالوضوءمسه

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.

أحدمهاقسمنيعلىواملباشرةاالستمتاعإىلبالنسبةاحليضحالاملرأةبدنأنواحلاصل
بلمسأوبوطءكانتسواءمطلقاً فيهاملباشرةالرجلعلىفيحرموالركبةالسرةبنيما
املباشرةوأماحيرمالفإنهبشهوةكنظربغريمهااالستمتاعخبالفالثيابحتتكانتإذا

والركبةالسرةبنيماعداماوثانيهمافالبغريهوأماأيضاً فيحرمبوطءكانتإنفوقهما
ابنيمباالرجلتباشرأنحائضوهياملرأةعلىوحيرممطلقاً حيرمفال يفوركبتهاسر
بهمتسهأنمينعهامسهمنمنعماألنوركبتهسرتهبنيماغريولوبدنهمنجزءأي

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 laki-
laki 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.

فإنلتالعبهاباحلرمةعلمهامعالتعبدبقصدللحدثالطهارةاحلائضعلىحيرمومما
حضوروالنفساءاحلائضعلىحيرموالميتنعملاحلجسالكأغالنظافةاملقصودكان

الرمحةمالئكةبامتناعبتضررهوعللهوالروضالعبابيفملاخالفاً املعتمدعلىاحملتضر
الرمليعننقالً السويفيذكرهكذابسببهماعندهاحلضورمن

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

أحدها) ثالثة(جوازهأي) التيممأسباب(املاءاستعمالعنالعجزبيانيف) فصل(
احلضريفأوالسفريف) املاءفقد(

Fasal ini menjelaskan tentang ketidak-mampuan
menggunakan air.

Sebab-sebab diperbolehkannya tayamum ada 3 (tiga), yaitu:

1. Tidak ada air, baik di tengah-tengah perjalanan atau di
tengah-tengah mukim.

رمالبعضيفيكونبأنحولهاملاءعدميتيقنأناألوىلاحلالةأحوالأربعةوللمسافر
عبثهذهواحلالةألنهاملاءطلبإىلحيتاجوالفيتيممالبوادي

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.

بالالطلبعليهجيبفهذابعيداً أوقريباً جتويزاً حولهاءاملوجودجيوزأنالثانيةاحلالة
خالف

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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الطهارةإمكانمعضرورةوالضرورةطهارةالتيممألنالوقتدخولبعدكونهويشرتط
خالفباللهيأذنملمنالطلبيكفيهوالالوقتدخولقبلباملاء

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.

يشعرالوهوماءرحلهيفيكونأنالحتمالمسكنهأيرحلهيفتشأنالطلبوكيفية
اخلضرةموضعوخصموضعهاستوىإنوخلفاً وأماماً ومشاالً مييناً نظرجيدملفإن

احتياطمبزيدالطريواجتماع

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 tempat-
tempat ramai dan tempat dimana burung-burung berkumpul.

اختصاصهأوقلوإنمالهأونفسهعلىخافإنتفصيلففيهاملوضعيستوملوإن
اخلوفهذاألنالرتددجيبملترددلووقتخروجأورفقةعنانقطاعهأوميتةكجلد

حدإىلالرتددعليهوجبخيفملوإنأوىلالتوهمفعنداملاءتيقنعندالتيمملهيبيح
وخيتلفأقواهلميفوالتفاوضبشغلهمالتشاغلمنعليههممامعالرفاقغوثيلحقه
إىلسؤاهلموجبرفقةمعهكانفإنوهبوطاً اً صعودواختالفهااألرضباستواءذلك

وقيلالراجحعلىالصالةيسعماإاليبقىفالالوقتيضيقأويستوعبهمأن
يكفيبلبعينهالرفقةمنواحدكلمنيطلبأنجيبوالالوقتخرجولويستوعبهم
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النازلونبعثولوبينهماجيمعأنوجيببثمنهأوبهجيودماءمعهمنفيهميناديأن
كلهمكفاهمهلميطلبثقة

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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يكونأناألوىلاملرتبةمراتبثالثلهوهذاحواليهاملاءوجوديتيقنأنالثالثةاحلالة
املاء،إىلالسعيفيجبوالرعيواحلشيشللحطبالنازلونإليهاينتشرمسافةعلىاملاء
املاءحتصيليفبذلهجيبومااختصاصغريمرماعلىخافإنإالالتيممجيوزوال
املسافةفوقاملسافةوهذهفرسخنصفمنيقربلعلهحيىيحممدبنقالوأجرة،مثناً 
التوهمعند

املذهبعلىيتيممفهذاالوقتخرجإليهسعىلوحبيثبعيداً يكونأنالثانيةاملرتبة
أصالً التيممساغملاالوقتخروجمعاملاءانتظاروجبولواحلال،يفللماءفاقدألنه

علىالتيمملهجيوزالفإنهتوضألوالوقتفوتوخافمعهاملاءكانلوماخبالف
احلاليفللماءفاقداً ليسألنهاملذهب

النازلونإليهينتشرماعلىمسافتهتزيدبأناملرتبتنيبنياملاءيكونأنالثالثةاملرتبة
فاقدألنهالتيممجوازواملذهبمنتشر،خالفذلكويفالوقتخروجعنوتقصر
مشقةزيادةالسعيويفاحلاليفللماء

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
berkata, “Ukuran jarak disini adalah kurang lebih ½
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.

والبئريفيكونبأناملسافرينزمحةعليهتقعلكنحاضراً املاءيكونأنالرابعةاحلالة
يسعالاالستقاءموقفألنأوواحدةآلةإالهناكوليسبآلةإالإليهالوصولميكن

علىعليهإعادةوالاحلسيللعجزيتيممأنهوالراجحخالف،ذلكويفواحداً إال
نفسهعلىإليهسعىلووخيافماءبقربهكانإذاأيضاً اإلباحةأسبابومناملذهب،

منرحلهيفاملخلفأومعهالذيمالهعلىخيافأواملاءعندعدوأوسبعمن
ذلكيفالتيممفلهالبحريفالستلقىاستقىلوسفينةيفكانأوسارقأوغاصب



246

قطعاً التيممفلهاملاءقصدلوضررعليهكانإنالرفقةعناالنقطاعخافولوكله،
للوحشةيتيممأنلهأنوالراجحفخالفضررعليهيكنملوإن

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

أقسامثالثةوهو) املرض(الثاينالسبب) و(
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ويلحقالعضومنفعةفوتأوعضوفوتأوالروحفوتبالوضوءمعهخيافأناألول
مرضاً يصريأناملاءاستعمالمنخيافأنهإالخموفمرضبهكانإذامابذلك
التيمملهفيباحخموفاً 

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.

وإنالربءمدةطولخيافأواملدةتزدملوإناألملكثرةوهيالعلةزيادةخيافأنالثاين
حصولخيافأواملوتإىلاملقرباملالزماملرضوهوالضىنشدةخيافأواألمليزدمل

بفتحوهياملهنةعندغالباً يبدومماوغريهكالوجهظاهرعضوعلىكالسوادقبيحشني
ااهلاءكسرمعوكسرهاامليم خالفالصورهذهمجيعويفاخلدمةومعناهاوسكو

فأشبهضررهويدوماخللقةيشوهأنهالفاحشالشنيوعلةالتيممجوازوالراجحمنتشر
العضوتلف

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 kondisi-
kondisi semacam ini terdapat perselisihan antara ulama
tentang boleh tidaknya tayamum. Pendapat rojih
menyebutkan bahwa diperbolehkan tayamum dalam kondisi-
kondisi 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 dengan ’مهنة‘
difathah atau kasroh ada huruf /م/ dan sukun pada huruf /ه/

berarti melayani atau ‘اخلدمة’.

غريعلىقبيحاً شيناً خيافأوقليالً سواداً أواجلدريكأثريسرياً شيناً خيافأنالثالث
العاقبةيفحمذوراً معهاملاءاستعمالمنخيافالمرضبهيكونأوالظاهرةاألعضاء

خالفبالهذامنلشيءالتيممجيوزفالحرأوبردأوجلراحةاحلاليفتأملوإن

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.

نفسهمبعرفةويعمليةالروايفالعدلالطبيبقولذلكيفيعتمدأنللمريض) فرع(
باختالفاملزاجالختالفاملعتمدعلىنفسهبتجربةيعملوالبالطبعاملاً كانحيث
حيثالتيمملهجيوزفإنهطبيباً اجيدالبربيةكانلوأمااحلضريفذلكوحملاألزمنة
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للتيممجموزالطبيبفقدمعذلكوظنهاإلعادةعليهجتبولكنذكرماحصولظن
للصالةمسقطال

[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

قتلهحيرمماوهو) حمرتمحيوانلعطش(املاءإىلأي) إليهاالحتياج(الثالثالسبب) و(
اإليضاحيفالنوويقاله

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.

وملتيممحمرتمحيوانأودابتهأورفيقهعطشأولعطشهإليهحمتاجوهووجدهولو
قالآخرماءإىلوصولهقبلبعدهفيماأويومهيفالعطشذلكيفسواءيتوضأ
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للشرببدلوالآكدالنفسحرمةألناحلالهذايفالوضوءعليهوحيرمأصحابنا
ذكرناهفيماكالوضوءوغريمهااحليضوعناجلنابةعنوالغسلالتيمموهوبدلوللوضوء

والركباملسافروهوالقافلةمنواحداً أولهاملخالطرفيقهللعطشاحملتاجكانوسواء
صاحبمجعكصحبراكبمجعالكافوسكونالراءبفتح

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 dengan (para penunggang kendaraan) ’الركب‘ fathah

pada huruf /ر/ dan sukun pada huruf /ك/ adalah bentuk jamak dari

lafadz ‘الراكب’, seperti lafadz ‘الصحب’ yang merupakan bentuk jamak
dari lafadz ‘الصاحب’.

للعطشإليهمضطروهناكلعطشإليهحمتاجغريوهوبذلهمناملاءصاحبامتنعولو
يقاتلهأنولهقيمتهوعليهأيقهراً أخذهللمضطركانمآالاملالكاحتاجهوإنحاالً 
كفارةوالوالديةفيهقصاصالالدممهدراملاءصاحبكانأحدمهاقتلفإنعليه

مقتوالً لكونهالكفارةأوالديةأوبالقصاصمضموناً املضطروكانمنهمينعهظاملاً لكونه
حقبغري
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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 mudh-
tir 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.

احتاجولوغريه،علىمقدماً املالككاننفسهلعطشإليهاملاءصاحباحتاجولو
أخذهلألجنيبجيوزواللطهارته،بذلهيلزمهملعنهمستغنياً املالكوكانللوضوءاألجنيب

التيممميكنهألنهقهراً 

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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ملوإنحمرتمحيوانأورقيقهأومآالً أوحاالً نفسهلعطشإليهاحتاجمهماأنه) واعلم(
يعيدوالويصليوجوباً التيممفلهآخرماءإىلوصوهلمقبلاحلالثاينيفولومعهيكن
عمافاضًال،الثمنواجدوهومثلهبثمنيباعوجدهأواملاءجيدملولوشرعاً املاءلفقد
يلزمهملاملثلمثنمنبأكثريباعكانوإنشراؤه،لزمهوراجعاً ذاهباً سفرهيفإليهحيتاج
هواملثلومثنشراؤهيستحبلكنكثرت،أمالزيادةقلتسواءبدالً للماءألنشراؤه
ملخصاً النوويقولانتهىاحلالةتلكيفاملوضعذلكيفقيمته

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.

ماتولواحلصينقالوعيالهنفسهمنممونهمؤنةيفلثمنهاحتياجهللماءاحتياجهومثل
قيمتهومثنهمرياثهيفوجعلهمثنهعليهمووجبوميموهشربوهعطاشورفقتهماءولهرجل

قولفيهيعتربللتيمماملبيحوالعطشالبيجوريقالاهوقتهيفاإلتالفموضعيف
تكميلاهمبعرفتهفيهيعملأنولهالعدلالطبيب
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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

أمربعدأي) الصالةتارك(أحدهااألشياءمن) ستة(قتلهحيرمالماوهو) احملرتمغري(
التوبةقبلقتلهمنيضمنالاالستتابةندبوعلىوجوباً،وقيلندباً واالستتابةاإلمام
يأمثلكنه

Ghoiru muhtarom, yaitu hewan yang tidak haram
membunuhnya, ada 6 (enam), yaitu:

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.

البلوغأربعاإلحصانوشرائطقياسغريعلىالصادبفتح) احملصنالزاين(ثانيها) و(
امرأتهالبالغاحلرأصابإذاالشافعيقالصحيحنكاحيفالوطءووجودواحلريةوالعقل

والشركاإلسالميفإحصانفهوبنكاحالبالغةاحلرةأصيبتأو

b. Pezina Muhson. Lafadz ‘احملصن’ mushon 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.”

علىقادراً كانإنتفصيلفيهمياآلدمناحملرتمغريأنواملعتمدالشرقاويقال) فرع(
العطشمنروحهإنقاذيفاحتاجهوإنماءشربلهجيزملواملرتدالصالةكتاركالتوبة
احملصنكالزاينعليهايقدرملوإناملعصيةمناخلروجعلىقدرتهمعبه للطهرلتعينه
اخلفيشيخناقررهللعطشاملاءوشربالتيمملهجاز

[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 al-
Khofi.”
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دعاءمنفائدةاملدابغيقالاإلسالمطالقهيصحممنقطعمنوهو) املرتد(ثالثها) و(
َال ْنيٍ عَ ةَ رَّ قُـ وَ دُ فُ نْـ يَـ َال ماً يْ عِ نَ وَ دُّ تَ رْ يَـ الَ اناً ميَْ إِ كَ لُ أَ سْ أَ ينِّ إِ مَّ هُ للَّ اَ عنهاهللارضيمسعودابن

اهدِ لْ اخلُْ انِ نَ جَ ىلَ عْ أَ ِيف مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ كَ يِّ بِ نَ ةَ قَ افَـ رَ مُ وَ عُ طِ قَ نْـ تَـ 

c. Murtad; ia adalah orang yang telah memutus keislamannya,
yaitu ia termasuk orang yang talaknya dihukumi sah. Al-
Mudabighi berkata, “(Faedah) Termasuk doa Ibnu Mas’ud
rodhiallahu ‘anhu adalah;

ةَ قَ افَـ رَ مُ وَ عُ طِ قَ نْـ تَـ َال ْنيٍ عَ ةَ رَّ قُـ وَ دُ فُ نْـ يَـ َال ماً يْ عِ نَ وَ دُّ تَ رْ يَـ الَ اناً ميَْ إِ كَ لُ أَ سْ أَ ينِّ إِ مَّ هُ للَّ اَ 
دِ لْ اخلُْ انِ نَ جَ ىلَ عْ أَ ِيف مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ كَ يِّ بِ نَ 

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.

وخرجالفيوميقالهاملسلمنيمعلهصلحالالذيوهو) احلريبالكافر(رابعها) و(
أحكامحتتودخلنائبهأواإلماممعاجلزيةعقدمنوهوالذميأقسامثالثةباحلريب
عقدمنوهوواملعاهداجلزيةأيالذمةإىلنسبتهلذلكذمياً ومسيحمرتمفإنهاإلسالم
عشريفأوأشهرأربعةيفالقتالتركعلىاحلربأهلمننائبهأواإلماممعاملصاحلة

معاهداً ظلممنأالوسّلمعليهاهللاصلىلقولهبغريهأوإليناموصلمنهمبعوضسنني
أيحجيجهفأنانفسطيببغريشيئاً منهأخذأوطاقتهفوقكلفهأوانتقصهأو

يفاملسلمنيبعضمعاألمانعقدمنوهوواملؤمنداودأبورواهالقيامةيومخصمه
استأمنكإذاأيفأجرهاستجاركاملشركنيمنأحدوإنتعاىللقولهفقطأشهرأربعة
ايسعىواحدةاملسلمنيذمةوسّلمعليهاهللاصلىولقولهفأمنهالقتلمنمنهمأحد

الشيخانرواهأمجعنيوالناسواملالئكةاهللالعنةفعليهمسلماً أخفرفمنأدناهم
أيأدناهمالعقدذايقوممنهمواحدشخصكعقداملسلمنيعقودأيوصححاه
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النحراويأمحدشيخناقالذكرمنلعنةفعليهمسلمعهدنقضفمنوالنساءكالعبيد
الثالثةهؤالءيشملمااحلديثيفباملعاهدواملراد

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 hukum-
hukum 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.”

سرتلغةوالكفراملنريبالسراجامللقبالتفسريكتابهيفالشربيينحممدقال) فائدة(
بهرسولجميءبالضرورةعلمماإنكارالشرعويفالسرتوهوبالفتحالكفروأصلهالنعمة

اإلنكارفكفرنفاقوكفرعنادوكفرجحودوكفرإنكاركفرأقسامأربعةإىلوينقسم
يقروالبقلبهاهللايعرفأنهواجلحودوكفربهيعرتفوالأصالً اهللايعرفالأنهو

العنادوكفربهكفرواعرفواماجاءهمفلماتعاىلاهللاقالواليهودإبليسككفربلسانه
يقولحيثطالبأيبككفربهيدينوالبلسانهويعرتفبقلبهاهللايعرفأنهو

ديناالربيةأديانخريمن** حممددينبأنعلمتولقد

مبينابذاكمسحاً لوجدتين** مسبةحذارأواملالمةلوال

قيلوالكفرالباجوريوقالاهبالقلبيعتقدوالباللسانيقرأنفهوالنفاقكفروأما
مماالشيءبإنكارالعنادهووقيلبه،متصفاً يكونأنشأنهمنعمااإلميانعدمهو
تقابلمناحلقوهواألولعلىاإلميانوبنيبينهفالتقابلضرروة،بهالرسولجميءعلم

مسيتالنفسيفراسخةصفةهيوامللكةالضدينتقابلمنالثاينوعلىوامللكة،العدم
ابذلك حملهاملكتأل

(Faedah) Muhammad Syarbini berkata dalam kitab Tafsir-
nya yang berjudul Siroj al-Munir, “Kafr/ رفْ كَ الْ  menurut bahasa berarti
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menutupi nikmat/ ُِر النـِّْعَمة Asal lafadz .َستـْ رفْ كَ الْ  adalah dengan fathah pada

huruf /ك/, yaitu berarti menutupi/ ْرت السَ  . 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.”

صلىعمهأنالسبكيعنالشعراينالوهابعبدسيدينقلهوالذيالرباويقال) فرع(
وسّلمعليهاهللاصلىبالنيبوآمنتعاىلاهللاأحياهتويفأنبعدطالبأباوسّلمعليهاهللا
الذيوهووسّلمعليهاهللاصلىحببهالالئقهووهذاالسحيميالعالمةشيخناقال

أمتهيففللدخولوسّلمعليهاهللاصلىأبويهتعاىلاهللاإحياءوأمابه،اهللاوألقىاعتقده
ماانتهىالناجنيمنكاناوإنفقط اإلسالمأهلمنأل

[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

يفخالفالوهذاعقورأقسامثالثةوالكلباجلارحأي) العقورالكلب(خامسها) و(
احرتامهيفخالفالوهذاسةحراأواصطيادمننفعفيهوماقتلهوندباحرتامهعدم

ومعتمدباجلعاصياملسمىالسوقكلبوهوضرروالفيهنفعالوماقتلهوحرمة
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عقوراً الكلبكانفإنقتلهجيوزاإلسالمشيخوعندقتلهفيحرمحمرتمأنهفيهالرملي
الضررجلانبتغليباً قتلهسننفعفيهولكن

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

ويسننيبكللسانعلىحرامإنهويقالخبيثحيوانوهو) اخلنزير(سادسها) و(
العقورقتلجيبوقيلاملعتمدعلىالأمعقوراً كانسواءقتله

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

خبثهاكثراليتوهياخلمسكالفواسقبطبعهاتؤذياليتأياملؤذياتقتليسن) فرع(
السفينةمنالسالمعليهنوحاهللانيببعثهالذيوهويؤكلالالذيالغرابوإيذاؤها

وعيناهاأرجلمثانيةوهلاوالعقربواحلدأةجيفة،علىوأقبلأمرهفرتكاألرضخبربليأتيه
ايقالولذاظهرهايف اعيماءإ شديداً،إيالماً وتؤملتلدغأمامهاماتبصراللكو

لتحرقالفتيلةوأخذتفقطعتهانوحسيدناسفينةحبالإىلعمدتاليتوهيوالفأرة
النوويكالموقضيةالعقوروالكلببقتلها،وسّلمعليهاهللاصلىالنيبفأمرأيضاً البيت

السمومذواتمنفهيالعنكبوتوكذلكحراماخلمسالفواسقهذهاقتناءأنوالرافعي
اقتلهامنميتنعالعواممنوكثريطاهراً،نسجهاكانوإناألطباءقالكما عششتأل

ألنهاحلماميذبحالأنهذاعلىويلزموسّلمعليهاهللاصلىالنيبعلىالغارفميف
وغريه،سمذوضربانالعنكبوتأنبعضهمكالمويفالغار،فمعلىأيضاً عشش

لونخيتلفاألسدمنوأجرأأخبثسبعوهوامليموإسكانالنونبكسرالنمروكاألسد
الطريمنوهووالنسرخبيث،حيوانوهواملهملةالدالبضموالدبوالذئبجسده
ضربةأوليفالوزغقتلمنأنمسلموروىوالوزغاجلوارحأنثىوهووالعقاباجلارح
قتلهعلىحضوفيهذلكدونالثالثةويفذلكدونالثانيةويفحسنةمائةلهاهللاكتب
اقيل والقرادوالبعوضوالسالم،الصالةعليهإبراهيمسيدناعلىالنارتنفخكانتأل
خبيثحيوانوهووالقردلإلنسان،كالقملوهووحنوهبالبعرييتعلقماوهوغرابمثل

أبقعالعصفورفوقطائروهوالسجاعيأمحدقالالغربانمننوععمروزانوالصرد
ولهأحدعليهيقدرالعظيمةأصابعهواملنقارالرأسضخمأسودونصفهأبيضنصفه
فإذامنهالتقربإىلويدعوهبلغتهيصيدهأنيريدطائرلكليصفرخمتلفصفري

وأكلهساعتهمنبدهواحداً نقرفإذاشديدومنقارهبعضهمعلىشدإليهاجتمعوا
الزاي،بضموالزنبوروالبقوالربغوث
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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 jaring-
jaringnya 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 ( رمْ النِ  ), 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. ( ادرَ القُ  , yaitu dibaca seperti membaca lafadz

.(’ُغرَاب‘ 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 Ia .(’ُعَمر‘ dengan mengikuti wazan seperti lafadz ’الُصَرد‘)

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



267

s. Kumbang besar

Hewan-hewan yang Diharamkan Dibunuh

وتشديداخلاءبضمواخلطافوالنحلأذاهالنتفاءالكبريوهوالسليماينالنملقتلوحيرم
واكتفىاألقواتمنالناسأيدييفمازهدألنهاجلنةعصفوراآلنويسمىالطاء
يبصريكادالطائروهواخلفاشوهووالوطواطواهلدهدوالضفدعبالبعوض،بتقوته

بيضهوهووالصئبانوكالقملبالنهار،

Diharamkan membunuh hewan-hewan berikut ini;

a. Semut sulaimani, yaitu semut besar karena ia tidak
menyakiti.

b. Lebah
c. Burung Khutof dengan ’اخلطاف‘) 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)

مؤذياً لكونهاإلحراقبغريقتلهفيجوزبالذراملسمىالصغريوهوالسليماينغريأما
لدفعهطريقاً تعنيإنوكذابه

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.

فالوبازوفتحهاالقافبضمالقطايسمىاجلوارحمنوهوكصقرويضرينفعماأما
مباحهوبليكرهوالقتلهيسن

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.

أكربوهيواحلرباءعمروزنجعلمجعوجعالنكخنافسضروالنفعفيهيظهرالوما
يكرهوذبابودودألواناً،وتتلوندارتكيفمامعهاوتدورالشمستستقبلالقطامن
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املاءعقربويسمىالبحرحيوانوهوالسرطانأماالقتلة،إحسانمنليسألنهقتله
وجيوزاملعتمد،علىقتلهماحيرمفإنهاخلبائثمنوهوالعذرةيأكلطائروهووالرمخة

حاشيتهيفالشرقاويالشيخكلهذلكذكرمسجد،يفيكنملإنحياً القملرمي
الصيدجزاءبابيفالطالبحتفةعلى

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

أن(األوىل) عشرة(فيهمنهبدالماأي) التيممشروط(التيممصحةشروطيف) فصل(
منهواحملرقاألرمينالطنيوهوبهيداويماحىتأنواعهجبميعخالصأي) برتابيكون

امللحأيالباءبفتحوالسبخاملاءمسيليفماوهووالبطحاءرماداً يصرملماأسودولو
منكافالرتاباسمعليهيصدقمافجميعملحيغلبهأييعلهملماينبتالالذي

منهاملأخوذالرتابتنجسيعلمملإذاكلبظهرمنولوأخذحملأي



270

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

طاهراً تراباً أيطيباً صعيداً فتيممواتعاىللقوله) طاهراً الرتابيكونأن(الثاين) و(

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

النجاسةإزالةيفاملستعملومثلهاحلدثرفعيفأي) مستعماليكونالأن(الثالث) و(
مطهراً يصريوالفمتنجسقبلهافيماأوفقططاهراً كانالسابعةيفكانفإناملغلظة
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).

حالةمنهتناثرأومسحهبعدممسوحبعضوبقيمااحلدثرفعيفمنهواملستعمل
فليسالعضوالصقماالقىبلالعضوميسوملتناثرماأماالعضومسحهبعدالتيمم

أعادهمثخبرقةفأخذهتراباً وجههعلىالريحألقتلووكذاباألرضكالباقيمبستعمل
يكفيفإنهوجههعلى

خرقةحنويفيسريترابمنكثريةمراتمجاعةأوواحدتيمملوأنهذلكمنوعلم
رفعولوواحدإناءمنمتكرراً الوضوءجيوزكماذكرمماشيءإليهيتناثرملحيثجاز

اقبلاألخرىعنيديهإحدى األصحيفجازلالستيعابيعيدهاأنأرادمثاستيعا
يضربالذيالرتابحكمففيباملاسحةالباقيأماباملمسوحةالباقيهواملستعملألن
لهكانملعةفيهاأغفلفلوأيللممسوحةبالنسبةمستعمالً يكونفالمرتنياليدعليه
العضوأوآخرمتيممكعضواملمسوحةلغريبالنسبةأمااملاسحةيفمباميسحهاأن

مستعملفهوبهالكفذلكحدثالرتفاعالكفيفمبامسحهجيوزفالاملاسح

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

ذلكقلوإناملخالطاتمنونورةكزعفران) وحنوهدقيقخيالطهالأن(الرابع) و(
الماوالقليليرىماوالكثرياحلصينقاللكثافتهالعضوإىلالرتابوصولملنعهاخلليط
بهالتيمملهجازوجفمستعملمباءالرتاباختلطولوانتهىيظهر

Maksudnya, debu yang digunakan untuk tayamum tidak
tercampuri oleh gandum, zakfaran, gamping, dan mukholit (benda-
benda 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

فيتيمماملمسوحالعضوإىلالتحويلألجلالرتابيقصدأي) يقصدهأن(اخلامس) و(
طيباً صعيداً فتيممواتعاىللقولهاألرضيفيديهأووجههميرغأوبإذنهغريهبفعلولو
عليهفرددهالتيممأعضاءمنعضوعلىريحسفتهكأنالنقلانتفىفلواقصدوهأي

بانتفاءجهتهمنالقصدالنتفاءالتيممالريحمهبيفبوقوفهقصدوإنيكفملونوى
بهليمسحتراباً أخذفلواملعتمدعلىيشرتطفالالعضوقصدوأماللقصد،احملققالنقل
وبالعكسيديهبهميسحأنصحمسحهأنهفتذكروجهه

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 anggota-
anggota 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

أمكنوإنشرعاً الضربتنيمنبدوالأي) بضربتنيويديهوجههميسحأن(السادس) و(
وجههعلىويضعهاترابعلىباخلرقةيضرببأنحنوهاأوخبرقةبضربةعقالً التيمم
يكفيفالاآلخربطرفهايديهمثبطرفهاوجههميسحبأناملسحيفويرتبمعاً ويديه
يدهمنقطعةولواميسحثانيةنقلةمنبدفالواحدةنقلةألنهشرعاً ذلك

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.

كفىاهلواءمنالرتابأخذفلوالنقلبالضربواملراد

Yang dimaksud dengan memukul disini adalah memindah
debu sehingga apabila ada seseorang mengambil debu dari udara
maka sudah mencukupi.

ذاتهالركنإننقولألناالشروط؟منجيعلهفكيفاألركانمنالنقلإنيقالال
ذاتهالتعددههوإمناوالشرط

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

إزالةتقدمياملتيممعلىفيشرتطأي) أوالالنجاسة(املتيممأي) يزيلأن(السابع) و(
عنالغريهأوفرجمنالتيممأعضاءغريوعنبدنهعنولوعنهااملعفوغريالنجاسة

ذلكعدممعحيصلوهواحلدثلرفعالوضوءألنالوضوءيفخبالفهومكانهثوبه
قبلالتيمممعهاالتيممفأشبهذلكمعإباحةوالغريهاهلاالتابعالصالةإلباحةوالتيمم
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.

املذهبيفاملعتمدعلىتيممهيصحملالنجاسةإزالةقبلتيممفلوالشرقاويقال
كانلومااخلالفعلىوينبينحجر،ابنعليهوجرىيصحوقيلالرمليعليهوجرى
إزالةيتقدمملألنهعليهصالةباليدفنالرمليفعندجناسةقلفتهوحتتأقلفامليت

ذلكعندهيشرتطالإذعليهيصلىحجرابنوعندالنجاسة

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

فلوالقومياملنهجيفحجرابنقالالتيممقبلأي) قبلهالقبلةيفجيتهدأن(الثامن) و(
التيممفيصحضعيفهذاالشرقاويقالاألوجهعلىيصحملفيهااالجتهادقبلتيمم
ركعاتأربعصلىمنصالةتصحوهلذاالقبلةيفاالجتهادقبلولوالوقتدخولبعد

إعادةبالجهاتألربع

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

ألنفيهالصالةفعليصحالذيأي) الوقتدخولبعدالتيمميكونأن(التاسع) و(
دخولهقبلضرورةوالضرورةطهارةالتيمم

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.

العيدكصالةاملؤقتاتوسائرالرواتبوأوقاتالعذرووقتاجلوازلوقتشاملوالوقت
والكسوف
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Waktu disini mencakup waktu jawaz, waktu udzur, waktu-
waktu rowatib, dan waktu-waktu yang ditentukan, seperti sholat Id
dan Kusuf.

فبإرادةوإالمجاعةفعلهاأرادإنهلاالناسأكثرباجتماعاالستسقاءصالةوقتويدخل
يفوتالكسوفأنبينهماوالفرقمجاعةفعلهاأرادوإنالتغريمبجردوالكسوففعلها

بالسقيايفوتالاالستسقاءكذلكوالباالجنالء

للميتوالتيمماألوىلالغسلةوهيالواجبالغسلبتمامواجلنازةبدخولهاملسجدوحتية
ذايكفنملوإن امليتوهوغريهيتيممحىتتيممهيصحالشخصفيقاليلغزو

تيممإذاأمافيهيصليأنأرادإذاالكراهةوقتإالأرادهوقتكليفاملطلقوالنفل
فلوكاجلمعةبالزوالللخطبةالتيمموقتويدخليصحفإنهأطلقأوخارجهليصلي
هوإمنااخلطبةوتقدموقتهالدخولاخلطبةقبلللجمعةالتيمموجيوزيصحملقبلهتيمم
اجلمعة،بهتنعقدالذيالعددمتامقبلغريهأواخلطيبتيمموجيوزفعلها،لصحةشرط

وإنيصحملفيهشاكاً تيممفلوباالجتهاد،ولوالوقتبدخولالظنأوالعلمويشرتط
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

واحدبتيممجيمعفالعيينأي) فرضلكل(وجوباً املعذورأي) يتيممأن(العاشر) و(
بقدرهافيقدرضرورةطهارةألنهطوافنيأوكصالتنيفرضنيصبياً املتيممكانوإن

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.

فقدكفايةفرضكانتوإناخلطبةألنواحدبتيمموخطبتهااجلمعةمعاجلمعوميتنع
األعيانبفرائضأحلقت

مامعواحدبتيمماخلطبتنيبنيمجعوإمنا مافرضانأ كالشيءصارالتالزمهماأل
لعدمبتيمممنهماواحدكلإفرادامتناعالظاهربلواحد،بتيممهلمافاكتفيالواحد
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 seolah-
olah 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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االنوافلمنشاءومافرضاً بهوجيمع إىلمنهاصالةلكلالتيممإجيابفيؤديتكثرأل
وبرتكالقدرةمعفيهاالقيامبرتكخففكماأمرهايففخففعظيم،ضيقإىلأوالرتك
السفريفالقبلة

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.

فإذاعارضاملكلفبانفرادوتعينهااجلنازةوصالةحليلهامتكني املرأةالنوافلومثل
اللفرضتيممت اجلنازةصالةوكذاالتمكني،وبنيبينهجتمعفإ

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.

يفواملكثاملصحفكمسمرتبتهيفماإالهلايباحفالللتمكنيتيممتلوأما
التالوةسجدةوكذاالفاحتة،كتعلمعينياً فرضاً ولوالقرآنوقراءةواالعتكافاملسجد

نفلوالفرضهلايباحوالوالشكر،
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والتقدمممادونهوماالنافلةصالةمنمرتبتهيفماهلاأبيحاجلنازةلصالةتيممتأو
تيمملوحىتواحدةمرتبةيفبعدهومااملصحفومسثالث،فاملراتبالفرضهلايباح
البقية،فعللهجازمنهاواحدلكل

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 perkara-
perkara 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 masing-
masing 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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رأتهمثماءلفقدتيممهاكانولومراراً الوطءمنمتكنأنللتمكنيتيممتإذاوللمرأة
هورآهإذاماخبالفالنزععليهووجبمتكينهعليهاوحرمتيممهابطلاجلماعأثناءيف

شخصتيمملوإذهو،برؤيتهتيممهابطالنلعدمالنزععليهجيبفالجيامعهاوهو
أعلمواهللالشرقاويقالهاألولتيمميبطلملغريهرآهمثاملاءلفقد

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

) مخسة(أركانهأي) التيممفروض(املبيحباملطهراملسمىوهوالتيممأركانيف) فصل(

[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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اواملعتمدالشرقاويقال يفركناً اءامليعدملوإمناركننيوالقصدالرتاببعدسبعةأ
يكتفىوالبالتيممخمتصفإنهالرتابخبالفمااختصاصهلعدموالغسلالوضوء
هياليتالنيةغريفهولينقلهالرتابقصدهووالقصداستلزمهوإنالقصدعنبالنقل

االستباحةنية

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

مثعليهالريحسفتهبأنوجهإىلوجهمنولولهاملتيممحتويلأي) الرتابنقلاألول(
التيممترابمنمسحهبعدترابعليهحدثبأنيدإىلوجهمنأوإليهوردهمنهلهقن

مسحهبعدترابعليهحدثبأنيدإىلوجهمنأووجهإىليدمنأوإليهامنهفنقله
إىلاليمىنمنإمايدإىليدمنأووجهإىليدمنأوإليهامنهفنقلهالتيممترابمن

مخسفالصوربالعكسأواليسرى

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).

مماسةالحيثأنثىأومييزالصبياً أوكافراً املأذونكانولومأذونه،املتيممومثل
شغلوهوالفضويلليخرجذلكمجيعيفاإلذنمنفالبدكقرددابةأوجمنوناً أوناقضة

يضر،ملاملسحوقبلالنقلبعدأحدمهاأحدثولونقله،يكفيالفإنهيقصدهالمن
متيممغريفألنهاملأذونوأماناقلغريفألنهاآلذنأما

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

يقولبأنللحدثيتعرضأنبنيفرقفالالصالةاستباحةينويكأن) يةالنالثاين(
سجدةأواملصحفمسأوالأماألكربأواألصغراحلدثمنالصالةاستباحةنويت
التالوة

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.”

طهارةالتيممألنالتيممفرضوالعنهالطهارةواليرفعهالالتيممألنحدثرفعال
فرضاستباحةنيةمنبدفالفرضصالةأرادفإنمقصوداً،يكونأنيصلحالضرورة
الصالة

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).

منشيءومبسحالواجباتأولالنيةوحملاألركانأولألنهبالنقلالنيةقرنوجيب
ايضروالالوجه بطلتهوالناقلكانفإنبينهماحدثفلوبينهماغيبتهاأيعزو
فالمأذونهأوالنية

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

تعاىللقولهشفتهعلىأنفهمنواملقبلحليتهمسرتسلظاهرحىت) الوجهمسحالثالث(
جيبالذيالشعرمنابتإىلالرتابإيصالجيبوالوأيديكمبوجوهكمفامسحوا

املشقةمنفيهملاخفيفاً ولويندبوالبلإليهااملاءإيصال

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

وكيفيةاألنامإرشاديفالزبيدييوسفالسيدقال) املرفقنيإىلاليدينمسحالرابع(
امغرياليسرىيدهأصابعبطونيضعأنالروضةيفكمااملندوبةالتيمم ظهورعلىاإل
امغرياليمنيأصابع علىوميرهااليسرىمسبحةعنأناملهاأطرافخترجالحبيثاإل
وأمرهااليمىنذراعحرفعلىأصابعهأطرافضمكوعهابلغفإذااليمىن،كفظهر
امهرافعاً عليهوأمرهاالذراعبطنإىلكفهبطنأدارمثاملرفقإىل أمركوعهابلغفإذاإ

49 QS. An-Nisak: 43
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امباطن امظاهرعلىيسراهإ إحدىميسحمثكذلكباليسرىيفعلمثميناهإ
باألخرىالراحتني

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 jari-
jari 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

ملاألنهالغسليفجيبملوإمناأكربحدثعنولو) املسحتنيبنيالرتتيباخلامس(
إذجيبفالالنقلنيبنيأماالواحد،كالعضوفيهالبدنجعلالتعميمفيهالواجبكان

وجههبإحدامهاومسحالرتابعلىبيديهضربفلووسيلة،والنقلأصلاملسح
الثانيةليدهثانيةمرةينقلمثجازاألخرىيدهوباألخرى

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

بقصداويأيتالوضوءيفكماوحائضاً جنباً ولوأولهالتسميةوسننه) تتمة(
كثرإنالغبارمناملسحوقبلالضرببعدنفخهماأواليدينونفضيطلقأوالذكر

عبادةأثرألنهالصالةمنخيرجحىتإبقاؤهيسنإذفمكروهالتيممبعدنفضهماأما
أعالهمنالوجهمسحوابتداءللقبلةوالتوجهاليسرىقبلاليمىنيدهميسحبأنوالتيامن
أصابعهوتفريقوالتحجيلوالغرةباملرفقفيبدأغريهميسهإذالكناألصابع،منواليدين

يفأوالضربتنييففرقإناألصابعوختليلاألولالضربةيفاخلامتونزعضربةكليف
يفالتخليلوجبللوجهاليتاألوىليففرقأوأصالً يفرقملبأنأيوإالفقطالثانية
االثانية ااألوىلخبالفلليديناملقصودةأل منهالليدينوصلفماللوجهمقصودةفإ

الوجهمسحبنيواملواالةاملسحتنيترتيبليحصلالتخليلإىلفاحتيجبهيعتدال
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

عضولكلاملسحوتكريرالرتابتكريرومكروهه) تذييل(
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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

أبطلما(أحدها) ثالثة(صحتهبعد) التيمممبطالت(التيمميبطلمابيانيف) فصل(
أبطلشيءأوالوضوءأبطلالذيأيموصوفةنكرةأوموصولاسمفما) الوضوء
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 الوضوء’ atau ‘شيئ أبطل الوضوء’.

طهارةألنهتيممهفيبطلالكفرصيبحكىلوكماحكماً ولو) الردة(ثانيها) و(
للسليمبالنسبةوالغسلالوضوءخبالفمعهامنتفيةوهيالصالةالستباحةألنهضعيفة

لإلسالمعادمثأثنائهيفارتدمثاغتسلأوتوضأولوأثنائهمايفولوايبطلفال
بالردةفيبطلفكالتيمموغسلهالضرورةصاحبوضوءأمابقيملاالنيةجيددلكنكمله
املعتمدعلى

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.

سراباً رأىكأن) لفقدهتيممإن(طلبهلوجوبسريعاً زالوإن) املاءتوهم(ثالثها) و(
ذلكيفحائلبالماءمعهمأنجوزمجاعةأوماءكأنهالنهاروسطيرىماوهو

قبلوعلمهحائلمثكانفإنحنومهاأوعطشأوسبعمناستعمالهعنحيولالتوهم
حديفتومههإذاللتيمممبطالً املاءتوهمكونوحملتيممه،يبطلملمعهأوالتوهم
ألمكنهذلكإىلفيهسعىلوزمنمعهيبقىبأنالوقتسعةمعدونهفماالغوث
إنالسراببرؤيةالبطالنوحملالشكيشملمابالتوهمواملرادفيه،والصالةبهالتطهر

السرتةتوهمخبالفمطبقةغمامةرأىلوماومثلهسراب،أنهابتدائهاعنديتيقنمل
طلبهاوجوبلعدم

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

أيوقربقتلبابمنهو) يطهرالذي(احمليلواملطهراالستحالةبيانيف) فصل(
)ثالثالنجاساتمن(ويربأينفي

[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
‘ termasuk dari bab lafadz (suci) ’َيْطُهرُ ‘ يـَْقُتلُ قـََتلَ  ’ dan ‘ يـَْقُربُ قـَُربَ  ’, yang
berarti ‘يـَنـَْفى’ (meniadakan) dan ‘ ُيـَبـْرَأ’ (bebas).

1. Khomr Menjadi Cuka

حىتمنهااملرتوكمنأيالتمرنبيذمنولومسكركلوهيتاءبغري) اخلمر(أحدها
بقصدعصرتاليتوهياخلمركانتحمرتمةغريهاأوالعسلأوالقصبأويشتد
اخلمريةبقصدعصرتاليتوهيالأمالكافرعصرهااليتأوشيءبقصدالأواخللية
التخللقبلحينئذإراقتهاوجيبمسلماً العاصروكان

Maksudnya, termasuk najis yang dapat menjadi suci adalah
khomr .(/ة/ tanpa menggunakan huruf ’اَخلْمر‘)

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

أى كل مسكر أى شأن نوعه اإلسكار وإن مل يسكر هو بالفعل كقطرة مخر واملسكر ) هى اخلمر والنبيذ(50
١. ج٤٠. هو ذو الشدة املطربة وال يكون إال مائعا أصالة كاخلمر كذا ىف بشرى الكرمي ص



295

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.

اإلسكارالنجاسةعلةألنطاهرةفهيعنيمصاحبةغريمنأي) بنفسهاختللتإذا(
اختاذلتعذربالطهارةنقلملفلوالتخمر،بعدإاليتخللالغالباً العصريوألنزالوقد
إمجاعاً حاللوهواخلمرمنخل

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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اويطهر بغريفوقهاتلوثمااوتنجسارتفعتحىتبنفسهاغلتوإنمعهاد
ا امنغليا د

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.

بعدلتنجسهاتطهرفالكحصاةالتخليليفتؤثرملوإنعنيمبصاحبةختللتإذاأما
التخللقبلاتنجستاليتبالعنيختللها

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

أوالدابغعلىبإلقائهأوبنفسهبوقوعهولواندبغأي) دبغإذاامليتةجلد(ثانيها) و(
ريحبنحوعليهالدابغإلقاء
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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.

نقعلوحبيثنزعهاويطيبهبقاؤهايفسدهاليترطوبتهوهيفضولهنزعالدبغومقصود
والفسادالننتإليهيعدملاملاءيف

Tujuan pokok dari menyamak adalah menghilangkan sisa-
sisa 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.

كذرقجنساً كانولوذوقهعندحبرافتهاللسانيلدغماأيحبريفحيصلإمناوذلك
إزالةالإحالةالدبغألناملاءعنعارياً أوطري

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.

لظهرشقلوماوهووباطناً وجهيه،منظهرماوهوظاهراً املدبوغاجللدذلكهرطفي

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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فالاملتنجسأوالنجسبالدابغلتنجسهباملاءغسلهفيجبمتنجساً اندباغهبعدويبقى
فيهكانبأنمانعذلكمنمينعملماقبلهبيعهوجيوزغسلهقبلفيهوالعليهيصلى
أماللحممأكولمنكانسواءأكلهحيلوالالدابغيالقملكشعرالفرجيسدجنس
يضرملماأكلهفيجوزدبغهبعداملذكىجلدأماغريهمن

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.

اجللدوأماباالندباغتأثرهالعدمواللحموالوبروالصوفالشعربهخرجامليتةجلدقوله
الثيابطبعإىلاللحومطبعمنينتقلإذبالدبغفيتأثر

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).

ازالتماوامليتة ماوكذاذبحإذايؤكلالماامليتةيففيدخلشرعيةذكاةبغريحيا
وسيكذبيحةالتذكيةشروطمنشرطفيهاختلإذايؤكل العمرةأوباحلجواحملرما
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وقررالرمحاينقالهكذاالصيالأولالضطرارولوميتةاحملرممذبوحألنالوحشيللصيد
وحنوه،بالعظمذبحوكماالصيالدونفقطاالضطرارصورةيفميتةيكونأنهاحلفين

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)

يطهرفإنهحياتهحالمنهسلخالذياحليوانكجلدحكماً املوتأيضاً فيهاويدخل
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.

احلياةحاليفجنساً كانومااآلدميكجلداملوتبعدطاهراً كانماذكرمباوخيرج
شيئاً الدبغيفيدهفالواخلنزيرالكلبكجلد
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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.

أوجلدهألخذفيحرمفقطلألكلإالذحبهجيوزالمأكوالً كانإناحليوان) تنبيه(
علىنصإذاإالجلدهألجلولومطلقاً ذحبهجيوزالاملأكولوغريبهللصيدحلمه
ندبهأوقتلهجواز

[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

منخيلقالألنهمغلظةولوالنجاسةعنيمنتولدكدود) حيواناً صارما(ثالثها) و(
فيهيتولدبلاخللنفسمنخيلقالفإنهاخللكدودفيهايتولدبلاملغلظةنفس

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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مضغةأوعلقةأومنياً أولبناً الدمانقالباالستحاالتومنالشرقاويقال) فرع(
علىاستحالةفإنهباملكاثرةالقليلاملاءوطهرمسكاً الظبيةودمفرخاً البيضةوانقالب
األصح

[CABANG]

Syarqowi berkata, “Termasuk istihalat (perubahan benda-
benda 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

أوكانناطقاً روحذيكلوهواملصباحيفأمحدقالحيوانإمااألعيانأناعلممث
مجادوإمااألصليفمصدرألنهواجلمعالواحدفيهيستوياحلياةمنمأخوذناطقغري
وإماحيوانعنمنفصالً والحيوانجزءوالحيوانأصلوالحيواناً ليسماوهو

فضالت

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 ‘ انوَ يَـ حلَْ اَ  ’ (hewan) diambil dari
lafadz ‘احلََياة’.  Lafadz ‘ انوَ يَـ حلَْ اَ  ’ memiliki bentuk yang sama
untuk menunjukkan arti mufrod dan jamak karena lafadz
‘ انوَ يَـ حلَْ اَ  ’ pada 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

منولوالعبادملنافعخلقألنهطاهركلهواجلمادالكلبحنوإالطاهركلهفاحليوان
الذيهوتعاىلقالمثالً اإلناءيفبهينتفعيؤكلملوإنفإنهكاحلجرالوجوهبعض
مجيعاً األرضيفمالكمخلق

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

الوماكالدم،جنسفهوفسادإىلاحليوانباطنيفاستحالماأقسامثالثةوالفضالت
كاللنبأيضاً فطاهرصالحإىليستحيلوماطاهر،حيوانمنكالعرقفطاهريستحيل

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



303

3) Kotoran yang berubah menjadi baik. Hukum kotoran
ini adalah suci, seperti (darah yang berubah menjadi)
susu.

وإنفطاهروريشهووبرهوصوفهمأكولشعرإالكميتتهاحليوانمناملنفصلأنواعلم
القمامةموضعوهومثالً الكيمانعلىكامللقىجناستهيفشك

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

فهوحقيقتهاوأماجمازاً العنيعلىالنجاسةتطلقالنجسةاألعيانبيانيف)فصل(
الثوبأواملكانأوالبدنأيحمللالقائمالوصف

[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.

مشددأي) مغلظة(أحدهاوغسلهاحكمهاعلىاملرتتبةباألقسام) ثالثالنجاسات(
واملخففةاملغلظةبني) متوسطة(ثالثها) و(أيضاً ذلكيف) خمففة(ثانيها) و(حكمهايف
أيضاً ذلكيف

[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

حيلالإذالكلبمنحاالً أقبحألنه) واخلنزير(معلماً ولو) الكلبجناسةاملغلظة(
صغاروهياحلشراتفخرجتعليهاحلملبنحوبهاالنتفاعإمكانمعحبالاقتناؤه
ااألرضدواب ) أحدمهاوفرع(ااالنتفاعميكناللكنحبالاقتناؤهاحيلملوإنفإ

أخسيتبعالفرعألنللنجستغليباً طاهرحيوانمنغريهمعأوهلماتبعاً اآلخرمعأي
والعقيقةاألضحيةصحةوعدمواألكلواملناكحةالذبيحةوحترميالنجاسةيفاألصلني

[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

وهواخلفيفحبرمننظماً الفقهأبوابمجيعيفالفرعأحكامالسيوطياجلاللذكروقد
فقالمرتنيفاعالتنمستفعلنفاعالتن

واحلريهالرقيفوالم** أباهانتسابيفالفرعيتبع
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وديهجزاءيفاشتدوالذي** األعلىوالديناألخفوالزكاة

واألضحيهواألكلونكاحاً ** وذحباً رجساً األصلنيوأخس

وإنرقيقالرقيقةومنعكسهالشريفةغريأمهكانتوإنشريفالشريفمنفالولد
أوصىلومابالغالبوخرجغالباً رقيقاً أبوهكانوإنحراحلرةومنحراً أبوهكان

قبولقبلولواملوصيموتبعدوارثهفأعتقهامطلقاً أوسنةكلحتملهمباأمةمالك
وبولدهاحينئذاويلغزحرتزوجهاوإنلهللموصىمملوكفولدهاالوصيةلهاملوصى
الواطىءظنلووماحرينبنيرقيقولنااألمةنكاحبشرطإالتنكحالحرةلنافيقال
ااألمة كانوإنحرفولدهامنهفعلقتوأمةحبرةمتزوجاً كانكأناحلرةزوجتهأ

الولدفانعقدأمةحبريةغرلوومارقيقنيبنيحرٌّ هذايفويقالرقيقنيواملوطوأةالواطىء
اعلمهقبلمنها امليننزولحنيحريتهالظنهحرمنهافالولدبذلكعلمهمعأوأمةبأ
اظنلووماعبداً،أوكانحراً إليها حرمنهافالولدولدهأمةأوأمتهأ

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.
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وهوالبقرنصابيبلغحىتيزكىفالالزكاتنيأخفمثالً وبقرإبلبنياملتولديفوجيب
بريصيدبنيواملتولدمسلمعكسهأوومسلمةذميبنيواملتولدتبيعففيهاثالثون
عكسهأووجموسيةكتايببنيواملتولداحملرمعلىالفديةفيهجيبوغريهمأكولوحشي

مأكولمنوغريهمسكبنياملتولدوكذاجنسوشاةكلببنيواملتولدكتايبديةفيه
حتلالومنككتايبومناكحتهذبيحتهحتلمنبنيواملتولدجنسة،ميتتهفتكون

واملتولدأكلهحيلالوغريهمأكولبنيواملتولدومناكحته،ذبيحتهحتلالكمجوسي
العقيقةوكذابهالتضحيةجتزملبهيضحيالومابهيضحيمابني

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.

اآلدميصورةعلىوكانكذلكوآدميأنثىأوكانذكراً مغلظبنيآدميتولدفلو
أخذاً العباداتيفبطهارتهحمكومفهواألسفلدونفقطاألعلىالنصفيفولو

التكليفمناطوالعقلعاقلبالغألنهاألحكامعليهوجترياآلدميطهارةبإطالقهم
مبسهينجسهموالالناسوخيالطاملساجدويدخلأيالردةيلزمهالألنهويؤمهمفيصل

نكاحكوالياتالوالياتعنويفطماملائعوالالقليلاملاءبهينجسوالرطوبةمع
وال ذبيحتهوالمناكحتهحتلوالذلك،مجيعيفاملعتمدعلىأوىلبلكالقنوقضاء

توارث بينه وبني آدمى على املعتمد وقال بعضهم يرث من أمه وأوالده دون أبيه وال قود 
أوكانرجالً حيلالماأصلهأحديفألناألنكحةيفالنجسحكمفلهعلى قاتله 

حلشرطألناملعتمدعلىالتسريوكذاالدين،يفاستوياوإنمثلههوملنولوامرأة
جنسبأنهوحكمالعنتخافحيثالتسريحجرابنلهوجوزاملناكحة،حلالتسري

تقدمماالرمليومعتمدعنهمعفو

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.

حكمولهاملعتمدعلىجنسفهووالنطقالعقلمعالكلبصورةعلىكانلوأما
يكلفالإنهقاسمابنقالبالواسطةفرعألنهالولدولدوكذاأحكامه،سائريفاملغلظ
وتولداآلدميصورةعلىكانلووكذااآلدميبلوغعدةوبلغوميزتكلموإنحينئذ

وإذاالقليويبقالاتفاقاً فنجسلضعفهاحينئذالطهارةتفيدهالالصورةألنمغلظنيبني
ألصليهنظراً جنسةفهيميتتهوأماالعقلمناطهألنالتكليففالقياسويفهمينطقكان
بنياملتولدوأماباتفاقعنهمعفوجنسفهوآدميغريآخروحيوانمغلظبنيتولدولو

فقالويعقلينطقكانفإذاالكلبصورةعلىكانولواتفاقاً طاهرفهوآدميني
وهوشاتنيبنياملتولدوكذافيهموجودوهوالعقلالتكليفمناطألنيكلفبعضهم

ولذاوإماماً خطيباً صاروإنوأكلهذحبهوجيوزويعقلينطقكانإذااآلدميصورةعلى
ويؤكليذبحخطيبلناقيل

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.”

علىحلمهفثبتخنزيرةأوكلبةاملعزأوالدمنالذكروهوجديارتضعلو) مسألة(
األصحعلىينجسملمنهومسنترىبأيلبنها

[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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ويدخلطاهرفإنهالكهفأهلكلبإالجنسةالكالبكلأنبعضهمنقل) فائدة(
النجاسة؟أوصافسلبهأوطاهراً تعاىلاهللاأوجدههلطهارتهمعىنيفتوقفمثاجلنة
الثاينوالظاهرالباجوريفقال

[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 sifat-
sifat 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

ملأيوثالثهأولهبفتح) يطعمملالذي(واخلنثىالصبيةدون) الصيببولواملخففة(
منولووالنجسالطاهراللنببنيفرقوالللتغذيأي) اللنبغري(يشربومليأكل
منهفمهتسبيعوجبوإنمغلظ

[Najis Mukhofafah adalah air kencing shobi (bocah laki-
laki)], bukan shobiah (bocah perempuan) dan bocah khuntsa, [yang
lam yat’am/َلْم َيْطَعم], 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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اخلالصأيباملخضيستخرجماوهوالزايبضموالزبداجلنباللنبمنالشرقاويقال
باملثلثةاخلاثرأيضاً فيهودخلالأمأمهقشطةكانسواءوالقشطةوالغنمالبقرلنبمن
وحتريكهفيهاملاءبوضعزبدهأخرجالذيوهوواملخيضملوحةفيهماوهواحلامضأي
دامماواجلدياحلملكرشوهياحلاءوتشديدالفاءوفتحاهلمزةبكسرباإلنفحةولو

يتخذالذيوهووكسرهااهلمزةبفتحواألقطأصفربطنهمنيستخرجشيءوهييرضع
أماأمهلنبمنولوالسمنباللنبوخرجماؤهيعصرحىتيطبخاملخيضاللنبمن

الريحكإخراجلإلصالحالدواءوهوالسنيبفتحالسفوفحنووتناولهمتربنحوحتنيكه
يضرفالجوفهمن

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.”

الشيخوقالالشرقاويقالهكذايومنيحنوزيادةيضرفالتقريباً ) احلولنييبلغومل(
الشيخذكرهكماهالليةحتديديةاحلولنيألنالضررواملعتمدبيباحلحتفةيفعثمان

القليويبعنمثلهونقلالشرباملسيعلي
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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.

ملالذيوقولهثانقيداحملققالذكرأيوالصيبأولقيدلبولااخلالصيببولوقوله
انتهىرابعقيداحلولنييبلغملوقولهثالثقيداللنبغرييطعم

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

)النجاسات(باقيأي) سائرواملتوسطة(

[Najis mutawasitoh adalah najis-najis lain,] maksudnya
najis-najis selain mugholadzoh dan mukhofafah.

Perihal Makna Lafadz ‘َسائِر’

مالواضحةوأغالطهمالفاضحةأوهامهمومنالغواصدرةيفاحلريريالقاسمأبوقال أ
يفوهواجلميعمبعىنسائرفيستعملوناخلراجسائرواستوىفاحلاجسائرقدميقولون
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أنهذلكصحةعلىوالدليلسؤراإلناءيفيبقىملاقيلومنهالباقيمبعىنالعربكالم
سائرهنوفارقمنهنأربعاً اخرتنسوةعشروعندهأسلمحنيلغيالنقالالسالمعليه
أوقلباقكليفيستعملسائرأنوالصحيحختتارهنالاليتاألربعبعدبقيمنأي
بقيةاإلناءيفابقواأيفاسئرواشربتمإذااحلديثمعىنأنعلىاللغةأهلإلمجاعكثر
اإلكثارألنبذلكللتأديبندبوإمنااألكثرويبقياألقليشربأنبهاملرادأنالماء
انتهىالعربعندومالمةالنهمعلىدالةأيمنبأةواملشرباملطعممن

Abu Qosim Hariri berkata dalam kitab Durroh al-Gowwash,
“Termasuk kesalah pahaman dan kekeliruan yang jelas adalah
mereka mengatakan, ‘قدم سائر احلاج واستوىف سائر اخلراج’ (Seluruh orang haji
telah datang dan mereka telah memenuhi semua pajak). Dalam
perkataan tersebut, mereka menggunakan lafadz ‘ رائِ سَ  ’ dengan artian

atau ’اجلميع‘ seluruh/semua. Padahal, lafadz ‘ رائِ سَ  ’ menurut perkataan
orang Arab berarti ‘الباقى’ atau sisa atau lain. Termasuk menggunakan

arti sisa adalah bahwa air yang tersisa di dalam wadah disebut
dengan ‘ رؤْ سُ  ’ suk-ru. Dalil tentang lafadz ‘ رائِ سَ  ’ yang 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
‘ ُهنّ ر ائِ سَ  ’,’ maksudnya ceraikan yang selain dari 4 perempuan yang

kamu pilih. Menurut pendapat shohih disebutkan bahwa lafadz ‘ رائِ سَ  ’
digunakan untuk menunjukkan arti sisa, baik yang tersisa itu sedikit
atau banyak, karena kesepakatan para ahli bahasa tentang makna
hadis, ‘Ketika kamu minum maka ‘َفْسئَـُروا’’ maksudnya, 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 ‘النَـَهم’
dengan dua fathah berarti rakus dalam makan.
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Pengertian Najis

ذلكأكلوحيرموخماطومينقكبصاطاهراً ولويستقذرمالغةالنجاسةأناعلممث
صالحلنحوإالمعدتهمنخيرجأنبعد

هناككانفإنجموزالأيمرخصالحيثالصالةصحةمينعمستقذرباحلدوشرعاً 
اإلعادةوعليهالوقتحلرمةيصليفإنهجناسةوعليهالطهورينفاقديفكمامرخص

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

انعقادهاتيقنإنعقبهخترجاليتاحلصاةومنهطفلمنولوبولاألولعشرونوبالعد
متنجسةفهيوإالجنسةفهيمنه

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.

ولولذةبالالشهوةثورانعندغالباً خيرجثخنيأصفرماءوهوباملعجمةاملذيوالثاين
عندالنساءيفيكونماوأكثرالبالغنيمنإاليكونفالفتورهابعدأوقويةشهوةبال

نوهيجانمالعبتهن بهحيسوالالشخصمنخيرجورمباشهو

2) Madzi yaitu cairan yang berwarna ;(/ذ/ dengan huruf ’املذى‘)

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.

شيءمحلعندأوالبولعقبإماخيرجثخنيكدرأبيضماءوهومبهملةوديالثالث
بالبالغنيخيتصالوهذاثقيل

3) Wadi (‘ ىدِ الوَ  ’ dengan /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.

ابتالعهوكذاحياً السمكقليوجيوزوجرادمسكمنولووغريهغائطمنروثالرابع
بقاؤهايطولكبريةبقرةذبحويسنباطنهيفعماويعفىصغرياً كانإذا

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.

حنومهاأواحلراسةأوللصيدمعلماً ولوكلباخلامس

5) Anjing;  meskipun anjing yang terlatih untuk berburu,
berjaga-jaga, atau tujuan lain.

يزالالأوهلامنهاخيلوالأنؤمنمللينبغيحممودةخصالعشرالكلبيف) حكمة(
صفاتمنوهذهقليالً إالالليلمنينامالالثانيةالصاحلنيصفاتوهذهجائعاً 

عالماتمنوهذهسيدهبابعنبرحمامرةألفاليوميفطردلوالثالثةاملتهجدين
يقنعأناخلامسةالزاهدينعالماتمنوهذهمرياثاً خيلفملماتإذاالرابعةالصادقني

يرىمنكلإىلينظرأنالسادسةالراضنيعالماتمنوهذهموضعبأدىناألرضمن
الرتابعليهوحثيطردلوأنهالسابعةاملساكنيأخالقمنوهذهلقمةلهيطرححىت
يرتكهموضعهعلىغلبإذاالثامنةالعاشقنيأخالقمنوهذهحيقدواليغضبفال

لقمةلهأعطيأيلهأجديإذاالتاسعةاحلامدينأفعالمنوهذهغريهإىلويذهب
غريهاإىلبلدمنسافرإذاأنهالعاشرةالقانعنيعالماتمنوهذهعليهاوباتأكلها

انتهىاملتوكلنيعالماتمنوهذهيتزودمل

[HIKMAH]

Anjing memiliki 10 (sepuluh) pekerti terpuji yang
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.

أياخلنزيروحلماملسفوحأيوالدمامليتةعليكمحرمإمناتعاىلاهللاقالخنزيرالسادس
لهتبعوغريهاملقصودمعظمألنهبالذكراللحموخصأكله

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.

إذاأماالصورةتوجدملإنللنجاسةتغليباً أوهلماتبعاً غريهمعمامنهكلفرعالسابع
اوجدت مركماتغلبفإ

56 QS. An-Nahl: 115
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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.

كانسواءلذلكالثالثةهؤالءغريمينخبالفالبدنوهوألصلهتبعاً منيهاالثامن
الأواللحممأكول

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.

فطاهريتغريملفإنمستحيلدمألنهلونهأورحيهأوطعمهتغريقرحماءالتاسع
املتنفطوكذاالقروحماءعنالعفوحملألنبأجنيباختلطأوللرافعيخالفاً كالعرق

وريقهعينهكدمعنفسهمنولوبذلكختتلطملماوحنوهاوالصديد

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.

دمخيالطهرقيقماءوهوصديدالعاشر
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10) Shodid atau nanah busuk, yaitu cairan yang tercampuri
darah.

مستحيلدمألنهالقيحعشراحلادي

11) Nanah; karena nanah adalah darah yang telah mengalami
perubahan wujud.

تطهرفمتنجسةنفسهاوأمااجللدةأياملرارةيفماوهيامليمبكسرمرةعشرالثاين
الراءوكسرالكافبفتحكالكرشمأكولحيوانمنكانتإنأكلهافيجوزبالغسل
الطاءبكسروالطحالوالكبد

جنسةفهياألدويةيفوتستعملالبقرمرارةيفتوجداليتاخلرزةاملرارةيفمامجلةومن
سمالنجاسةيفومثلهاملحاً،انعقدإذاالنجساملاءفأشبهتالنجاسةمنلتجمدها

اللسعةحملعلىيظهرمسهاألناحليةبلسعةالصالةوتبطلاهلواموسائروالعقرباحلية
األناألوجهعلىالعقربال جيبالوهوفيهالسمومتجاللحمباطنيفتغوصإبر

غسله

فمتنجسةوإالفطاهرةاللنبغرييتناولملحيوانمنكانتفإننفحةاإلوأما

12) Mirroh (‘ ةرَّ مِ الْ  ’ dengan 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
(‘ شرِ الكَ  ’ dengan fathah pada huruf /ك/ dan kasroh pada huruf

yang berarti babad), hati, dan /ر/ tihal (‘ الحَ الطِ  ’ dengan kasroh

pada huruf .(yang berarti limpa /ط/

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).

وهوالباءبفتحوالبنجاحلشيشةباملائعوخرجوغريهمخرمنمائعمسكرعشرالثالث
مااخلبالويورثالعقلخيبطحبلهنبت األفيونوكذلكطاهران،حترميهمامعفإ

هوإمناالعطارحنوعنديباعوالذيتؤكلكبريةوهيالطيبوجوزةوالعنربوالزعفران
وضبطهعرفاً منهالقليلتعاطيوجيوزبالعقل،لضررهحرامذلكفكثريهيالنُواها

اجلاوييوسفشيخناواستفىتالعوام،عنذلككتموينبغييؤثر،المبابعضهم
حرام؟أمحاللهوهلدخانهوشربوأكلهوشرائهاألفيونبيعيفصاحلحممدللمفيت

هووهلال؟أوذلكأشبهوماالبطنكوجعلضرورةدخانهوشربأكلهجيوزوهل
املستعملكانإذااألفيوناستعمالحيرمبقولهذلكحكماملفيتفبنيطاهر؟أوجنس
ملنوبيعهحالالً غريهجيدملبأناستعمالهإىلاضطركانإذاإالالعقلخيدرقدراً منه

فبنيطاهرنفسهيفوهوحرامحمرمالستعمالوشراؤهحرامحمرموجهعلىيستعمله
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العقلخيدرقدراً منهاملستعملكانإذااألفيوناستعمالحيرمبقولهذلكحكماملفيت
وجهعلىيستعملهملنوبيعهحالالً غريهجيدملبأناستعمالهإىلاضطركانإذاإال

طاهرنفسهيفوهوحرامحمرمالستعمالوشراؤهحرامحمرم

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
dengan ’البنج‘) 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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متصلباً حباً اخلارجكانإننعمتغريبالولوكقيءيقيناً معدةمنخيرجماعشرالرابع
البيضوأماالعنيفنجسينبتملزرعلوحبيثكانفإنفمتنجسلنبتزرعلوحبيث

أمافنجسوإالفطاهرلفرخحضنلوحبيثكانفإنمنهوخرجحيوانابتلعهإذا
البلغموهوالدماغمنوالنازلالنخاعةويقالالنخامةوهياحللقأوالصدرمناخلارج

خروجهبعدالفمماءوهوكغرابوالسنيوالزايبالصادوالبصاقكاملخاطفطاهران
إناملسكوكذاوالعرقوالزبادالعنربالطهارةيفومثلهريقفهوفيهدامماوأمامنه

الذكاةبعدأوظناً ولواحلياةحالالظبيةمنانفصل

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/ اقصَ البُ  ).

Lafadz ‘اْلُبَصاق’ dengan huruf /ص/, atau ‘ اقزَ اْلبُـ  ’ dengan
huruf /ز/, atau ‘ قاسَ اْلبُ  ’ dengan huruf /س/ dengan harokat seperti

lafadz ‘ ابرَ الغُ  ’ berarti cairan yang telah keluar dari mulut.
Adapun cairan yang masih ada di dalam mulut maka disebut
dengan riq atau ‘ قيْ الرِ  ’.

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.

جنساً كانوإذاال؟أوجنسهوهلالنائمفممنخيرجماءيفصاحلحممداملفيتوسئل
فهواملعدةمنأنهيتحققملحيثبقولهفأجاببه؟ابتليملنعنهاالحرتازفكيف
حقهيفعنهعفيبهابتليومنجنسفهومنهاأنهحتققوإنطاهر

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.”

ألنثىاسماهلمزةبفتحوهياألتانكلنباآلدميغرييؤكلالمالنبعشراخلامس
فطاهراناآلدميولنبيؤكلمالنبأماكالدمالباطنيفمستحيلاحلمري

15) Susu dari hewan yang tidak halal dimakan dagingnya selain
manusia, seperti susu hewan keledai betina atau atan (‘ انتَ األَ  ’
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.

منالربيفيعيشالماكلبالسمكواملرادوجرادومسكآدميغريميتةعشرالسادس
الرجزحبرمنالتحريرنظميفالعمريطيقالمسكاً يسمملوإنالبحرحيوان
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قتلفيهأوماتأوطفاوإن** حيلحيمنالبحريفماوكل

والضفدعمطلقاً كالسرطان** فامنعأيضاً الربيفيعشفإن

يرسبوملوجههفوقعالمثاملاءيفماتأيبالفاءطفاوإنقوله

16) Bangkai selain bangkai manusia, samak (ikan), dan belalang.
Yang dimaksud dengan samak adalah setiap hewan ’الَسَمك‘
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 (‘الطفا’ atau 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/‘ افَ الطَ  ’ dengan huruf /ف/ berarti mati di

dalam air, kemudian mengapung atau tidak tenggelam.

وإالفنجسانوإالدماً ويصريايدقاملمافطاهرانوطحاالً كبداً إالدمعشرالسابع
أماأيضاً فطاهرةللتخلقتصلحملبأنتفسدملوبيضةالدملونعلىخرجاولبناً منياً 
57خالفبالفطاهربصفارهبياضهاختلطالذيوهومذراً البيضصارإذا

17) Darah dihukumi najis, kecuali hati dan limpa maka masing-
masing 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 مل تفسد أي مل تصروقوله فطاهر لعل الصواب فنجس وأما ما نص ىف إعانة الطالبني فهو 57
وعبارة النهاية ولو استحالت البيضة دما وصلح ال تصلح للتفرخ فإن فسدت فهو جنسمذرة حبيث 

للتخلق فطاهرة وإال فال 
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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 kuning-
kuningnya, maka secara pasti dihukumi najis.

كلالعبابيفقالمسكيفولووبتشديدهاامليمبتخفيفدمقولهفيالسويعثمانقال
انتهىجنسفهوجوفهيفماخيرجوململحمسك

Usman Suwaifi berkata, “Lafadz ‘ مدَ  ’ (darah) bisa dibaca
dengan tidak ditasydid pada huruf /م/ atau dengan ditasydid

padanya. Darah dihukumi najis meskipun darah tersebut
berasal dari samak (hewan air). Disebutkan dalam kitab al-
Ubab bahwa setiap samak yang diasinkan dan isi perutnya
belum dikeluarkan dihukumi najis.”

والعظاماللحمعلىباقيالومنهوطحالكبدمنسالوإنأيدمقولهالشرقاويقال
يضرالفإنهعليهالباقيالدمبواسطةاللونمتغرياملاءوصارمباءاللحمخ طبإذالكن
يفوضعهقبليغسلملإذاهذاموروداً أووارداً املاءيكونأنبنيذلكيففرقوال

فإنهذكرمبامتغرياً املاءوصاراجلاموسكلحمذلكقبلغسلفإنالضأنكلحمالقدر
غسلهمنبدفالاألوصافزوالعنهامعفواً ولوالنجاسةإزالةشرطألنمضراً يكون

الذيالدمعنيعفىأنهعطيةشيخناوقررخضرأفادهالغسالةتصفوحىتالوضعقبل
الضأنأماالضأنغريجمازيفيقعكماعنهيعفىفالوإالمباءخيتلطملإذااللحمعلى
ماءاللحممنخرجكأنهوأماالطبخماءغرييفالتفصيلوهذامباءحلمهخيتلطفال

اللحمعلىالذيالدميففالتفصيلموروداً،أووارداً املاءكانسواءيضرفالاملاءوغري
اهخضرقالهمااحلفينشيخنامنمسعتهوالذيالقدر،يفوضعهقبلهوإمنا

Syarqowi berkata, “Perkataannya ‘ مدَ  ’ (darah), maksudnya,
darah dihukumi najis meskipun mengalir dari hati atau
limpa. Termasuk najis adalah darah yang masih tersisa pada
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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.”

أماالشعرإزالةبعدالتنظيفملاءبالنسبةعنهيعفملبالدماحللقماءاختلطلو) تتمة(
بلهبدونالشعرحلقملشقةعنهفيعفىليحلقالشعربهيبلالذياألولاملاء
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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.

ثانياً األكلأيلالجرتارغريهأوالبعريخيرجهماوهياجليمبكسرجرةعشرالثامن
اللسانمنألنهبنجسفليسبالقلةاملسمىاهليجانعندفمهجانبمنخيرجهماوأما

18) Jirroh (‘ رةاجلِ  ’ 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.

للرافعيخالفاً فطاهروإالريحلهالذيالبقابيقأياملتنفطماءعشرالتاسع

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.

الصايفاللهبوهوخبارهاوكذاناربواسطةمنهااملنفصلووهالنجاسةدخانالعشرون
أوالبعرةبالتثليثكاجللةالعنيجنسمنينفصلأنبنيذلكيففرقوالالدخانمن

مثالبالبولاملتنجسكاحلطب

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

املرأةمنيظهرمماالناشئةوهيقطعاً طاهرةأقسامثالثةعلىالفرجرطوبةأناعلممث
امعذكرإليهايصلماوهياألصحعلىوطاهرةقدميهاعلىقعودهاعند وجنسةا
ليسالبهيمةألنالبهيمةفرجيفالاآلدميةفرجيفاألقسامهذهلكنذلكوراءماوهي

السويفيقالهواجلماعللبولواحدمنفذإالهلا

Ketahuilah sesungguhnya basah-basah farji (vagina) dibagi
menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. Basah-basah yang secara pasti dihukumi suci, yaitu basah-
basah 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.

اوالظاهرالشرباملسيقالطاهرةالولدمعاخلارجةاملشيمة) فرع( شيءفيهاجيبالأ

[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

تشريفاً األنبياءسائروكذاطاهرةوسّلمعليهاهللاصلىالنيبمنالفضالت) فائدة(
املعتمدعلىاحلجرشروطفيهاوجدتإذاااالستنجاءجيوزذلكومعملقامهم
أنبنيفرقوالبالرجلوطؤهاوجيوزللتربككانتإذاإالأكلهاجيوزوالالبولخبالف
فمنوسّلمعليهاهللاصلىالنيبصفاتذكرلواعظوقعوقدبعدهأوالنبوةزمنيكون
قالانتهىصالتكممنخريوسّلمعليهاهللاصلىبولهإنيعظهمملنقالهمامجلة

أربابمنأنهحيتملالواعظهذاأنمنهابأمورويوجهوصوابصحيحوهواملدابغي
ميفرياءعلىتعاىلاهللاأطلعهوقدالكشف عليهاهللاصلىبولهإنيقالأوصال

منافعفهوبهيستشفىوسّلم القبولحمققةغريوصال

[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.



334

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

املالقيالوصفبالنجاسةواملرادالسويفيعثمانقالالنجاسةإزالةبيانيف) فصل(
حكميةأوعينيةالنجاسةكانتسواءللمحل

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

االطاهراتمنتنجسماأي) املغلظة( اأجزاءمبالقاةأوعرقهاأوبوهلاأوبلعا بد
حيثمنفيكفيوإالتعبداً ) غسالتبسبعتطهر(اجلانبنيأحدمنرطوبةتوسطمع

قالهملاموافقوهذا) عينهاإزالةبعد(األوصافزالتحيثواحدةمرةالنجاسةزوال
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يعتربوإمناقاالحيثاملبتديفالحمفتاحيفاملرغينوالسيدالقومياملنهجيفحجرابن
أوالولوغتعددوإنبالسبعويكتفىواحدةتعددوإنفمزيلهاالعنيزوالبعدالسبع
ملولووقالواالنوويصححهماهوالعلماءاعتمدهوالذيانتهىأخرىجناسةمعهكان
الشرحيفالرافعيوصححواحدةحسبتمثالً غسالتبستإالالنجاسةعنييزل

اللغزايلالوجيزعلىبالعزيزاملسمىالصغري يفاإلسنويوقواهغسالتستحسبتأ
ستاً حسبتبستإاليزلملفلوالوصفوأماالباجوريقالاحملتاجمهمات

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 al-
Muhtaj.

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).”

األوىللكنطاهربرتابممزوجةأي) برتاب(األخريةولوالسبعإحدىأي) إحداهن(
أوىل

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.

علىيوضعامثمعاً والرتاباملاءميزجأناألوىلكيفياتثالثلهاملزجأنواحلاصل
هذهويفالكيفيةهذهغرياإلسنويمنعبلاملزجكيفياتأفضلوهذهالنجاسةموضع
فإنبالرتاباملمزوجاملاءعليهاوصبجرمغريمنموجودةاألوصافكانتلواحلالة
تعددوإنواحدةالعنيمزيلقوهلميفبالعنيفاملرادفالوإالحسبتالغسلةبتلكزالت

جرميكنملوإناألوصافيشملما

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 sifat-
sifat 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.

ويفالغسلقبلوميزجاعليهاملاءيوضعمثالنجاسةموضععلىالرتابيوضعأنالثانية
الوضعقبلوريحولونطعممنووصفهاالنجاسةجرمزوالشرطاحلالةهذه

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.

هذهويفمركماالغسلقبلوميزجاالرتابمثأوالً املاءيوضعبأنالثانيةعكسالثالثة
وإمنااملزيلهوبلأقوىاملاءألنأوالً جرمهاوالالنجاسةأوصافزواليشرتطالاحلالة
شرطالرتاب

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.

احمللعلىالواردالطهورإذجنساً كانوإناحمللرطوبةبقاءاحلالتنيهاتنييفيضروال
قوة،لهالواردألنطهوريتهعلىباق
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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.

غريمزجوالماءبغريمزجهوالمباءيتبعهأنغريمناحمللعلىالرتابذريكفيوال
واألشنانكلبحنوغسالتأوتيمميفمستعملأوجنسوترابكأشنانطهورتراب
احلشيشمننوعهووفتحهاوكسرهااهلمزةبضم

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 bisa dengan (األشنان) dhommah atau kasroh atau

fathah pada huruf /ء/. Ia adalah sejenis tumbuhan.

مقامويقوماحمللمجيعإىلبواسطتهويصلاملاءيكدرماقدرالرتابمنوالواجب
املترتبالسيلوكماءزيادتهأيامالنيلكماءاملاءكدورةالترتيب

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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الذهابوحيسبطهروتربهسبعاً وحركهراكدكثريماءيفذكرمبااملتنجسغمسولو
سبعهحسبتجرياتسبععليهوجرىجارأويففواحدةحيركهملوإنأخرىوالعودمرة
طويالً زماناً مكثوإنمرةفيحسبراكدكثريماءيفمكثهأما

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 menggerak-
gerakkannya 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.

الإذترتيبإىلحتتاجالالريحهبوبمنأوخلقيترابفيهااليتيأالرتابيةواألرض
وخرجكاملتنجسوغريهاملستعملالرتاببنيذلكيففرقوالالرتاب،لترتيبمعىن

ترتيبها،منبدفالفيهاغبارالاليتوالرمليةاحلجريةبالرتابية

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.

تطهريأريدفإنغريهاإىلمغلظةجناسةاملتنجسةالرتابيةاألرضمنشيءانتقلولو
ترتيبهوجبإليهاملنتقلتطهريأريدوإنترتيبه،جيبملالطنيمناملنتقل

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.

مابعدإليهاملتطايرغسلثوبحنوإىلشيءالرتابيةاألرضغريغسالتمنتطايرولو
مخساً غسلالثانيةمنأوستاً غسلهوجباألوىلمنكانفإنالغسالتمنبقي

املتطايرالغسالتمنبقيمباوخرجترتيبفالوإالتربيكنملإنالترتيبمعوهكذا
غسلهجيبفالالسابعةمن

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 basuhan-
basuhan 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.

وجبثوبحنوعلىشيءمنهاتطايرمثطشتحنويفالسبعالغسالتماءمجعفلو
الرتابكانإنترتيبهووجبغسالتستيقتضيوهواألوىلماءفيهألنستاً غسله

موعاملاءكانإذاهذااألوىلغرييف فطهوروإالتغريبالقلتنييبلغملا
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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.

إحداهنسبعاً فغسلمغلظةغريميتةعظمعلىكلبباللوعماالسؤالوقع) فائدة(
ملذلكبعدمثالً رطباً ثوباً أصابلوحىتاملغلظةالنجاسةحيثمنيطهرفهلبرتاب
عناملدابغينقلهالثوبذلكتسبيعمنبدفاليطهرالواجلوابتسبيع؟إىلحيتج

قاسموابناألجهوري

[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

يبلغوملاللنبسوىيشربومليأكلملالذيالصيبببولتنجسماأي) واملخففة(
والغسلالرشفيهافكيفيأي) عينهاوإزالةالغلبةمععليهااملاءبرشتطهر(احلولني
وجبوإالمثالً احملليفبرطوبةخيتلطملإنذلكوحملاخلالفمنخروجاً أفضل
بوالً ليستوهيجنسةصارتالرطوبةتلكألنالغسل

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.

والالبولعلىاملاءويغلبيعموأنالبولموضعمجيعاملاءإصابةمنالرشيفبدوال
فالوالرشالغسلبنيالفارقهووالتقاطروالسيالنقطعاً السيالنذلكيفيشرتط
العواممنكثريمنيقعكمايغلبهواليعمهالالذيالرشيكفي

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.
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حملعصرمنبدوالعينهاإزالةبعدالنجاسةكبقيةأوصافهازوالمنالرشمعبدوال
هذاتنفصلالاليتالرطوبةخبالفتنفصلرطوبةفيهيبقىالحىتجفافهأوالبول

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.

حولنيبعدورضاعهللتغذياللنبغريشربهأووأكلهاألنثىوبولوالقيءالغائطوخرج
السيالنمعاحمللتعميموهوغسلهمنبدالبلرشهيكفيفال

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.

الرشألنالغسلوجببعدمهاأواحلولنيقبلهوهلوشكصيببولأصابهولو
بيقنيإالإليهايصارفالرخصة

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.

منالغسلوجوبمنوغريهاحملققالذكرالصيببنيومالكحنيفةأبواإلمامانوسوى
ثوروأبووإسحاقحنبلأمحدبنالصيببوللطهارةوذهبالطعاميأكالملوإنبوهلما

بولبطهارةللشافعيقوالً املالكيةبعضحكايةوأمامالك،عنوحكيأئمتنامن
افرتاءأووغلطفباطلةالصيب

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 kelaki-
lakiannya 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

اليتوهيأي) وحكمية(بالعنيتشاهداليتوهي) عينيةقسمنيعلىتنقسمواملتوسطة(
النجاسةعنيترىأنغريمنبنجاستهاحمللعلىحكمنا

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

وهي) وريح(ذلكوغريواحلمرةوالسوادالبياضمن) لونهلااليت(هيضابطها) العينية(
منالذوقيؤديهماوهوالطاءبفتح) وطعم(الشمحباسةيدركعرضالرائحةمبعىن

وضدهاكاحلالوةالكيفية

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).

اإزالةمنبدفال( إزالتهجتبفالريحأولونمنزوالهعسرماإال) وطعمهاورحيهالو
لقوةواحدةجناسةمنواحدحمليفاجتمعنالوماخبالفحقيقةحملهيطهربل

إزالتهولسهولةأيضاً لذلكالطعمبقيلوماوخبالفالنجاسةعنيبقاءعلىداللتهما
غالباً 

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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احلتاألزهريقالاملصباحويفمراتثالثوالقرصاحلتالنجاسةإزالةيففالواجب
وتصبشديداً دلكاً األصابعبأطرافتدلكأنوالقرصعودأوحجربطرفحتكأن

انتهىوأثرهعينهتزولحىتاملاءعليه

Perkara yang diwajibkan dalam menghilangkan (sifat-sifat)
najis ainiah adalah mengerok dan menggosok sebanyak tiga kali.

Disebutkan dalam kitab al-Misbah, “Azhari berkata, ‘Lafadz
تّ احلَْ  (mengerok) berarti kamu mengerok dengan sisi batu atau kayu.

Lafadz الَقْرص (menggosok) 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.’”

االستعانةجتبوالاحمللوطهارةبالتعسرحكمالريحأواللونذلكبعدبقيفإذا
التعذرإىلذكرمبااالستعانةتعينتوحدهالطعمأومعاً بقياوإنواالشنانبالصابون
علىقدرفإذابالعفوحكمذكرمازوالتعذرفإذابالقطعإاليزولالأنوضابطه

للعفو،معىنفالوإالأوالً بهصالهماإعادةجتبوالوجبتذلكبعداإلزالة

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.

ملفإنالتيمميفاملاءمثنعنهيفضلعمامثنهيفضلأنالصابونحنولوجوبويعترب
مثلهبأجرةعليهيستأجرأنلزمهوحنوهاحلتعلىيقدرملوإنعارياً صلىعليهيقدر

الشرقاويذكرهأيضاً ذلكعنفاضلةوجدهاإذا

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.

علىفقطقلتنيمناألقلاملاءيسكبأنالطهارةشرطمثالغايةشرحيفاحلصينقال
الذيفالصحيحالقلتنيدونماءفيهطشتيفوحنوهالثوبغمسفلوالنجس،احملل
يكونأنويكفيلقلتهتنجساملاءإىلبوصولهألنهيطهرالأنهاألصحابمجهورقاله
والالبولأضعافسبعةيكونأنيشرتطوقيلالصحيحعلىللنجاسةغامراً املاء

الراجحعلىالثوبعصرالطهارةحصوليفيشرتط

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

صفةلهتدركوملجفكبول) طعموالريحواللونالاليت(هيضابطها) واحلكمية(

Pengertian [najis hukmiah adalah najis yang tidak lagi
memiliki warna, bau, dan rasa,] seperti air kencing yang telah
kering dan tidak diketahui sifat-sifatnya.

فعلغريمنواحدةمرةولوااملتنجسعلىسيالنهأي) عليهااملاءجرييكفيك(
كاملطر

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.

صبلوكماالقصدالنجاسةغسليفيشرتطالأنهاعلمالغايةشرحيفاحلصينقال
اإلمجاعبعضهموادعىسيلأومطرأصابهلووكذايطهرفإنهيقصدوملثوبعلىاملاء
النجاسةغسليفالنيةاشرتطاأصحابنامنوالقفالسريجابنلكنذلكعلى

انتهىكاحلدث

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

يفمتوتالفأرةعنسئلوسّلمعليهاهللاصلىألنهتطهريهتعذرمائعتنجسولو) تتمة(
ألنهأيتقربوهفالمائعاً كانوإنحوهلاومافألقوهاجامداً كانإنفقالالسمن
لعملأواستصباحيفإالالرطبةالنجاساتكسائراملائعبذلكاالنتفاعحيلوالجناسة

فيجوزكلبحنوغريمنجنسأومتنجسبدهنوسفندوابطليأووحنوهصابون
الكراهةمع

[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.

يفمؤثردخانمنهانفصلسواءبالنجسفيهااالستصباحجيوزفالملساجداويستثىن
الأمقليالً ولوحيطانهحنو

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.

الزمنطالإنمثإخراجهقبليستحيلألنهللنحلبإسقائهتطهريهفيمكنالعسلأما
العسلفلمالكوإالالنحلملالكفهوجمهوقبلشربهبعد

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.

الطعاماملتنجساملاءومثلبهوحنوهالطنيوختمرياملتنجساملاءالدوابسقيوجيوز
للدوابإطعامهفيجوزاملتنجس

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.

مرةولويعمهاماءصبكفاهفيهاماوتشربتمثالً مخروأببولاألرضتنجستوإذا
ايقلعوملصلبةاألرضكانتوإن منبدفالبالطحنوكانتكأنتتشربهأوملترا

بهفرشتشيءكلالبالط:املصباحيفقالمرةولوعليهااملاءصبمثجتفيفها
انتهىوغريهحجرمناألرض

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 ‘ طَال البَ  ’ (batu
ubin) adalah setiap benda yang mengeraskan tanah, baik benda
tersebut batu atau yang lainnya.”

عنهارفعتاألرضتنجسوملرطبةغريكانتفإننظرجامدةالنجاسةكانتفإذا
يعمهاماءاألرضعلىصبمثرفعترطبةأوفقط

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.

وحببنجسطبخوحلمجنساً حمماةوهيسقيتكسكنيغريهاذلكيفاألرضومثل
مرةولويعمهماءصبكلهذلكتطهرييففيكفيانتفخحىتلنجسااملاءيفنقع

والوعصرهاللحملغليوالطهوراً ماءاإلمحاءمعالسكنيسقيإىلحيتاجوالواحدة
طهورماءيفاحلبلنقع

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 biji-
bijian tersebut di dalam air suci mensucikan.
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BAGIAN KEENAM BELAS

MASA-MASA HAID DAN NIFAS

تقدمفقدحكمهوأمامعهيذكرومااحليضقدربيانيف) فصل(

[Fasal ini] menjelaskan tentang masa lama haid dan lain-
lainnya. Adapun tentang hukum-hukumnya maka telah disebutkan
sebelumnya.

A. Masa-masa Haid

وكلفلكيةساعةوعشرونأربعوهومتصالً قدرمهاأي) وليلةيوم(زمناً ) احليضأقل(
فليساملقدارهذاعنالدمنقصفإندقائقأربعدرجةوكلدرجةعشرةمخسساعة
فساددمهوبلحبيض

[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).

قدرجمموعهابلغلكنالدماءتتصلملوإنبلياليهااألياممن) سبعأوستوغالبه(
وليلةيوم

[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).

تلفقتأوتأخرتأوتقدمتسواءلياليهامعأي) بلياليهايوماً عشرمخسةوأكثره(
أوقاتتلفقتملالكنمثالً ساعةقدريومكليفعليهاينزلبأنالدماء،تتصلملوإن
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عشراخلمسةعلىالدماءزادتفإنحيضبأنهعليهفيحكموليلةيوماً فبلغتالدماء
مستحاضة،عشراخلمسةعلىدمهازاداليتاملرأةوتسمىاستحاضة،دمالزائدفذلك
للحاجةالتضمخوجيوزالدمنزولمعولواملتحريةغرياملستحاضةوطءوجيوز

[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.

العربلنساءعنهاهللارضيالشافعياإلماممنوالفحصبالتفتيشذلككلأنواعلم

Ketahuilah bahwa ukuran lamanya haid, seperti yang telah
disebutkan, adalah berdasarkan penelitian Imam Syafii rodhiallah
‘anhu terhadap para perempuan Arab.

B. Masa-masa Suci

بنيبقولهوخرجمتصلةبلياليهاأي) يوماً عشرمخسةاحليضتنيبنيالطهرأقل(
علىاحليضتقدمذلكمنأقليكونأنجيوزفإنهونفاسحيضبنيالطهراحليضتني

ااحلاملحاضتكأناحليضتقدموصورةعنهتأخرأوالنفاس القولعلىبناءعاد
النفاسبعدهونزلولدتمثيومنيأويوماً طهرتمثحتيضقداحلاملأناألصح
نزلمثيومنيأويوماً طهرتمثيوماً ستنيالنفاسأكثراملرأةنفستكأنالتأخروصورة
ولدتكأنباحليضالنفاسفيتصلبالكليةبينهماالطهرينعدموقداحليضعليها
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بنييكونوقدالعدم،يشملماباألقلفمرادهمنقاء،ختللبالاحليضبآخرمتصالً 
يستمرمثالعلوقمينعالأنهعلىبناءفعلقتالنفاسزمنيفوطئهاكأننفاسني
تلكفتلقىمثالً يومنيأويوماً ينقطعمثعلقةفيهااحلمليكونأنميكنمدةالنفاس
النفاسعليهافينزلالعلقة

[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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إنأي) يوماً وعشرونثالثةأو(ستاً احليضكانإنأي) يوماً وعشرونأربعةوغالبه(
خيلوالالعدديالشهرألناحليضغالببعدالشهربقيةالطهرغالبأيسبعاً كان
وطهرحيضعنغالباً 

[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.

فقدالغايةشرحيفالغزيقاسمابنقالولذاباإلمجاعالطهرأي) ألكثرهحدوال(
عدموحكمتهالسالمعليهافاطمةكسيدتناأيحيضبالأبدهاأيدهرهااملرأةمتكث
اوقيلالزهراءمسيتولذلكعبادةبالعليهازمنفوات ونزلالغروبوقتولدتإ
وصلتطهرتمثجمةالنفاسعليها

[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.

وهوعليتزوجهافاطمةالراغبنيبإسعافاملسمىكتابهيفالصبانحممدقال) فرع(
عقبأشهرومخسةسنةعشرةمخسبنتوهيأشهرومخسةسنةوعشرينإحدىابن

اتكونوعليهبدرمنرجوعهم بعدوتوفيتذلكغريوقيلسنةبنحوالنبوةقبلوالد
عشرةإحدىسنةرمضانمنخلونلثالثالثالثاءليلةالصحيحعلىأشهرلستةأبيها

املنعأيالقطعوهوالفطممنمشتقةدريدابنقالكماوفاطمةليالً عليودفنها
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مبعىنفاطمةفهياألحاديثبهوردتكماالنارعنفطمهاتعاىلاهللاألنبذلكمسيت
انتهىمفطومة

[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/فاطمة seperti

yang dikatakan oleh Ibnu Duraid berasal dari kata ‘الفطم’ yang berarti
mencegah. Ia diberi nama dengan nama fatimah karena Allah
mencegahnya dari neraka, sebagaimana beberapa hadis telah
menerangkannya. Jadi, kata فاطمة berarti املفطومة (yang dicegah).”

افاطمةإالدهبعوسّلمعليهاهللاصلىالنيبأوالدمنيعشوملالشرقاويقال فإ
انتهىأشهرستةبعدهعاشت

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.”

وهوالصحيحعلىتقريبيةقمريةسنةوستوناثنتاناحليضمناليأسسنأنواعلم
الأنهمنبهصرحواماينايففالالغالبباعتباروهذامخسونوقيلستونوقيلاملعتمد

حيةدامتماممكنفهواحليضلسنآخر
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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

إنأيالعنيتلحظهمابقدرأيحلظةعبارةويفالدم،مندفعةأي) جمةالنفاسأقل(
أربعونوغالبه(جمةمنأقليوجدوالقليالولونفاساً يكونالوالدةعقبمنهوجدما

كعبورسنتنيوعبورهعنهاهللارضيالشافعيباستقراءوذلك) يوماً ستونوأكثرهيوماً 
أكثرهاحليض

[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.

BERLANJUT PADA JILID KE-2




