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MUKADDIMAH PENERJEMAH

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

احلمد هللا الذى أرسل سيدنا حممد بن عبد اهللا  والصالة والسالم على سيدنا وموالنا 
حممد الذى بعث ىف مكة ودفن باملدينة وجاء للناس بالشريعة القائل من أراد اهللا به خريا 

:يفقهه ىف الدين أما بعد
Ini adalah buku terjemahan dari kitab Mirqot Su’ud at-Tashdiq Fi

Syarhi Sulam at-Taufik Ila Mahabbatillah ‘Ala at-Tahkik atau yang biasa
dikenal di kalangan para santri dengan nama sederhana Syarah Sulam
Taufik. Kitab syarah ini merupakan salah satu dari sekian banyak hasil
karya dari seorang ulama Nusantara yang bernama Muhammad Nawawi al-
Banteni rahimahullah. Kitab yang menjelaskan tentang Tauhid, Fiqih, dan
Tasawuf ini sering, bahkan menjadi bacaan wajib di kalangan pondok
pesantren yang ada di Indonesia.

Ada sebagian santri yang meminta kami untuk menerjemahkan kitab
syarah tersebut meskipun kami sebenarnya bukan ahli menerjemahkan,
tetapi kami hanya memohon kepada Allah semoga Dia memberikan
pertolongan dan anugerah-Nya kepada kami agar dapat menerjemahkannya
sesuai dengan maksud yang diridhoi-Nya.

Dalam menerjemahkan kitab penting ini, kami merujuk pada kitab
syarah aslinya dan kamus Munawir karya Syeh Ahmad Warson al-
Munawir. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Selain itu, dalam buku
terjemahan ini, kami menyertakan teks asli dari kitab dengan tujuan ngalap
berkah serta sebagai perbandingan pemahaman dari para pembaca dan
memberikan sedikit keterangan tambahan yang semoga membuka secara
gamblang pemahaman yang ada dalam kitab asli. Semua keterangan
tersebut dikutip dari beberapa buku ulama salaf, diantaranya;

1. Fathu al-Alam Bi Syarhi Mursyidi al-Anam karya Syeh
Muhammad Abdullah al-Jurdani

2. Tarikh at-Tasyrik al-Islami karya Muhammad al-Hadhori Bik.
3. Tijan ad-Darori karya Syeh Nawawi al-Banteni sendiri.
4. Targhib al-Musytaqin karya Syeh Nawawi al-Banteni.
5. Sulam al-Munajat karya Syeh Nawawi al-Banteni.
6. Nur adz-Dzolam karya Syeh Nawawi al-Banteni.
7. At-Tahdzib Fi Adillati Matni al-Ghoyah Wa at-Taqrib karya Dr.

Mustofa Daibul Bagho.
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8. Daqoiq al-Akhbar Fi Dzikri al-Jannah Wa an-Naar karya Syeh
Abdurrahman as-Suyuti,

9. Khasyiah al-Bajuri ‘Ala Ibni Qosim al-Ghozi karya Syeh Bajuri.
10. Al-Iqnak karya Syeh Khotib asy-Syarbini.
11. I’anah at-Tolibin karya Syeh Muhammad Syato.
12. Yaqut na-Nafis karya Syeh Ahmad bin Umar asy-Syatiri

dan kitab-kitab Fiqih lain yang sering dipelajari dalam dunia pesantren.

Kami hanya berharap kepada Allah dengan perantara Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama semoga Dia menjadikan buku terjemahan ini
sebagai amalan yang benar-benar murni karena Dzat-Nya dan sebagai
perantara terampuninya dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, para kyai
kami, ustadz-ustadz kami, semua santri-santri kami, dan seluruh muslimin
dan muslimat. Apabila terdapat kesalahan maka jelas itu adalah karena
kebodohan kami dan Semoga Allah mengampuninya. Tentu, kebenaran-
kebenaran yang ada adalah dari mereka para ulama yang Agung dan dari
anugerah Allah.

Salatiga, 06 April 2018

Penerjemah dan Penulis

Muhammad Ihsan Ibnu Zuhri
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BAGIAN PERTAMA
MUKADDIMAH

A. Mukaddimah Syeh Nawawi al-Banteni

فاعلم أنه ال إله إال اهللا
Ketahuilah! Sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah.1

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

بسم اهللا الرمحن الرحيم
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang2

Penjelasan:

1. Perselisihan Ulama tentang Basmalah

Basmalah menjadi permasalahan yang diperselisihkan oleh para
ulama tentang apakah basmalah itu termasuk salah satu ayat dari Surat al-
Fatihah atau tidak dan apakah termasuk salah satu ayat dari setiap Surat
dalam al-Quran atau tidak?
 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 tidak.

Sedangkan para ulama tidak berselisih pendapat dalam masalah
basmalah dalam Surat an-Naml. Mereka bersepakat bahwa basmalah Surat
an-Naml termasuk dari bagian al-Quran. Demikian ini difaedahkan di dalam
kitab Kasyifah as-Saja Fi Syarhi Safinah an-Naja oleh Syeh Muhammad
Nawawi al-Banteni. 3

1 QS. Muhammad: 19

امالكفعندسورة؟كلومنالفاحتةمنآيةهيهلالبسملةيفواختلف3 الفاحتةمنآيةليستأ
ااملباركبناهللاعبدوعندسورة،كلمنوال االشافعيوعندسورة،كلمنآيةأ الفاحتةمنآيةأ

٣. كذا ىف كاشفة السجا صالقرآنمنعدهايفالنمليففيهاخيتلفواوملغريهايفوتردد
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Hukum membaca basmalah di awal dan di tengah-tengah Surat at-
Taubah menjadi permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama. Syeh
Romli mengatakan bahwa membaca basmalah dimakruhkan di awal Surat
at-Taubat dan disunahkan di tengah-tengahnya. Syeh Ibnu Hajar, al-Khotib,
dan Ibnu Abdil-Haq mengatakan bahwa membaca basmalah diharamkan di
awal Surat at-Taubah dan dimakruhkan di tengah-tengahnya. Adapun
hukum membaca basmalah di tengah-tengah selain Surat at-Taubah maka
menurut kesepakatan para ulama disunahkan. Syeh as-Shoban mengatakan
bahwa inti permasalahan membaca basmalah dalam Surat at-Taubah yang
diperselisihkan tentang hukumnya adalah ketika si pembaca tidak meyakini
kalau basmalah termasuk salah satu ayat dari Surat at-Taubah, jika ia
meyakininya maka sudah pasti ia dihukumi kufur karena menambahi ayat
al-Quran padahal ia tidak termasuk darinya, seperti yang akan dijelaskan
dalam perkara-perkara i’tiqodi yang menyebabkan murtad.4

Syeh Nawawi al-Banteni berkata,

احلمد هللا الذى تفرد بالعز واجلالل توحد بالكربياء والكمال أمحده على كل حال محدا 
يقابل نعمه ويدافع نقمه ويساوى زيادة نعمه ىف احلال واملآل 

Segala pujian hanya milik Allah Yang Maha Tunggal dengan
kemuliaan dan keagungan, Yang Maha Tunggal dengan kesombongan dan
kesempurnaan. Saya memuji-Nya atas segalanya [yang telah Dia berikan]
dengan pujian yang membandingi nikmat-nikmat-Nya, yang menolak siksa-
siksa-Nya, dan yang menyamai tambahan nikmat-nikmat-Nya di dunia dan
akhirat.

Penjelasan:

2. Keutamaan Hamdalah

Syeh Muhammad Syato ad-Dimyati menuliskan,
Ketahuilah sesungguhnya banyak hadis yang menjelaskan
tentang keutamaan memuji Allah. Diriwayatkan dari
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bahwa
sesungguhnya Allah Yang Maha Luhur dan Agung suka

قال الشمس الرملى وتكره التسمية ىف أول سورة براءة وتندب ىف أثنائها وقال ابن حجر 4
احلق حترم ىف أوهلا وتكره ىف أثنائها وتندب ىف أثناء غريها اتفاقا قال الصبان ويظهر واخلطيب وابن عبد 

ا منها وإال كانت كفرا اتفاقا انتهى أن حمل اخلالف إذا مل يعتقد القارئ أ
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dipuji. Dailami meriwayatkan hadis marfuk, “Sesungguhnya
Allah menyukai ungkapan pujian yang digunakan untuk
memuji-Nya dengannya agar Dia memberikan pahala kepada
yang memuji-Nya. Dia menjadi pujian untuk-Nya sebagai
dzikir dan menjadikannya untuk hamba-hamba-Nya sebagai
simpanan pahala.” Disebutkan di dalam kitab al-Badru al-
Munir, “Diriwayatkan dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama bahwa memuji Allah adalah pengaman nikmat dari
hilang. Diriwayatkan dari beliau shollallahu ‘alaihi wa
sallama, ‘Barang siapa memakai baju, kemudian ia berkata,

ةَ وَّ قُـ َال وَ ينِّ مِ لٍ وْ حَ ْريِ غَ نْ مِ بَ وْ ا الثـَّ ذَ هَ اِين سَ ي كَ ذِ الَّ هللاِ دُ مْ حلَْ اَ 
maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni.’ Pujian kepada
Allah yang paling utama adalah bahwa hamba berkata,

هُ دَ يْ زِ مَ ءُ اِيف كَ يُ وَ هُ مَ عَ نِ اِيف وَ ا يُـ دً محَْ هللاِ دُ مْ حلَْ اَ 
karena berdasarkan sebuah riwayat bahwa ketika Allah telah
menurunkan bapak kita, Adam, ke bumi, ia berkata, “Ya
Tuhanku. Ajarilah aku profesi-profesi pekerjaan dan ajarilah
aku sebuah kalimat yang mencakup seluruh pujian untuk-
Mu,” kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya,
“Bacalah tiga kali di setiap pagi dan sore,

”هُ دَ يْ زِ مَ ءُ اِيف كَ يُ وَ هُ مَ عَ نِ اِيف وَ ا يُـ دً محَْ هللاِ دُ مْ حلَْ اَ 
Oleh karena itu, andaikan seseorang bersumpah memuji Allah
dengan seluruh pujian maka ia telah bebas dari sumpahnya
dengan hanya mengucapkan kalimat pujian tersebut. Sebagian
ulam al-arifin berkata, “ الحمد  terdiri dari 8 (delapan) huruf,
seperti jumlah pintu surga. Barang siapa mengucapkannya
dengan keikhlasan hati maka ia berhak masuk ke dalam surga
dari pintu yang ia kehendaki,” artinya, ia diperkenankan
memilih pintu yang ia kehendaki sebagai bentuk kemuliaan
baginya. Akan tetapi, pintu yang ia pilih tiada lain telah
diketahui oleh Ilmu Allah. (I’anah at-Tolibin, hal. 5.)

Syeh Nawawi al-Banteni berkata,

أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ذو املن واإلفضال وأشهد أن سيدنا حممدا وأشهد 
عبده ورسوله املنقذ من الضالل والداعى إىل أشرف اخلصال ومبني احلرام من احلالل 

صلى اهللا عليه وسلم وعلى أصحابه وآله خري آل
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Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan Yang memberikan
anugerah dan kenikmatan, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya
sayyidina Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya yang
menyelamatkan [makhluk] dari kesesatan, yang mengajak [mereka] pada
pekerti-pekerti yang paling mulia, dan yang menjelaskan [kepada mereka]
manakah yang haram dan yang halal. Semoga Allah mencurahkan rahmat
dan salaam atasnya, dan keluarganya yang merupakan keluarga yang
terbaik.

امحني حممد نووى غفر اهللا له فيقول أضعف املبتدئني الراجى لرمحة أرحم الر ) أما بعد(
ولوالديه آمني إن رسالة الشيخ عبد اهللا بن احلسني بن طاهر بن حممد بن هاشم باعلوى 
ا كثري من الوفود وكانت حمتاجة إىل بيان  طيب اهللا ثراه وجعل اجلنة مأواه ملا علق 

بار املقصود وحونت مع صغر احلجم وحسن اإلختصار ما مل حيوه كثري من الكتب الك
أمرىن بعض األعزة على أن أشرحها شرحا وجيزا دمثا سلسا ال عويصا وال شرسا 
فامتثلت أمره وإىن لست من هذا القبيل وال أستطيع أن أسألك إال بتوفيق اهللا تعاىل هذا 
السبيل وإمنا رجائى ىف الدخول حتت قوله صلى اهللا عليه وسلم كل معروف صدقة 

حيب إعانة اللهفان وقوله تعاىل ومن قدر عليه رزقه فلينفق والدال على اخلري كفاعله واهللا
مما آتاه اهللا قصدى التربك بالعلماء باألخذ من أقواهلم الفواصل فإن من عرض جسده 

للمطر أصابه طل إن مل يصبه وابل لقوله صلى اهللا عليه وسلم إمنا األعمال بالنيات 

[Amma Ba’du]5 Seorang santri mubtadik6 yang sangat lemah, yang
sangat membutuhkan rahmat Allah Yang Paling Maha Pengasih, yaitu

5 Disunahkan menyertakan lafadz ' بعدأما ' secara lisan, seperti; di dalam berpidato,

atau secara tertulis, seperti; di dalam surat pesan, karena mengikuti tauladan Rasulullah
shollallahu 'alaihi wa sallama yang juga menyertakannya di dalam berkhitobah dan surat
menyurat. (Fathu al-Allam bi Syarhi Mursyid al-Anam. Sayyid Muhammad Abdullah al-Jardani,
hal. 22.)

ا عند االنتقال من أسلوب إىل آخر أى من نوع من الكالم إىل نوع آخر  أما بعد هذه كلمة يؤتى 
ا فيما ذكر   ا ىف اخلطب واملكاتبات اقتداء به صلى اهللا عليه وسلم فإنه كان يأتى  ويستحب االتيان 

فتح العالم ىف فصل احلديث على أما بعدكذا ىف 
6 Mubtadik adalah orang yang mempelajari ilmu-ilmu dasar. Mutawasit adalah orang

yang mempelajari ilmu-ilmu sedang. Dan muntahi adalah orang yang mempelajari ilmu-ilmu
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Muhammad Nawawi,7 semoga Allah mengampuninya dan kedua orang
tuanya, berkata, “Sesungguhnya risalah8 yang telah disusun oleh Syeh

tinggi. Atau bisa didefinisikan lain bahwa mubtadik adalah orang yang baru pertama kali
mempelajari suatu ilmu dan belum mampu mendeskripsikan masalah. Apabila mampu
mendeskripsikannya dan belum mampu memperkuatnya dengan dalil maka disebut dengan
mutawassit. Dan apabila mampu mendeskripsikannya serta memperkuatnya dengan dalil
maka disebut dengan muntahi.

Adapun orang yang mampu mentarjih atau mengunggulkan beberapa pendapat
yang ada maka disebut dengan mujtahid fatwa, seperti Nawawi dan Rofii. Orang yang mampu
mencetuskan hukum-hukum ilmu furuk (cabang) dari kaidah-kaidah imamnya disebut dengan
mujtahid madzhab. Dan orang yang mampu mencetuskan hukum-hukum dari al-Quran dan
as-Sunah disebut dengan mujtahid mutlak, seperti; Imam Syafii, Malik, Hanafi, dan Hanbali.

[FAEDAH] Imam Syakroni menyebutkan dalam kitab at-Tobaqot dari al-Mawahib
Syadzili, “Menetapkan masalah dengan dalilnya disebut tahkik. Menetapkan masalah dengan
dalil lain disebut tadqiq. Menyatakan masalah dengan pernyataan yang mudah dan baik
disebut tarqiq. Memperhatikan penggunaan Ilmu Ma’ani dan Bayan dalam menyusun
pernyataan masalah disebut tanmiq. Terhindar dari pertentangan dengan syarik dalam
masalah disebut taufik.”

Ibarotnya adalah:

وهو من ابتدأ ىف العلم ومل يقدر على تصوير املسئلة فإن قدر على تصويرها دون إقامة )املبتدئ(لفهم 
الدليل عليها فمتوسط فإن قدر على إقامة الدليل عليها أيضا فمنته كذا ىف فتح رب الربية على الدرة 

لعلم فهو مبتدئ وهو اآلخذ ىف صغار ادار العلم سورابايا٥. البهية نظم اآلجرومية للباجورى ص
والتوسط هو اآلخذ ىف أواساطه واملنتهى عو اآلخذ ىف كباره وإن شئت قلت املبتدئ هو من مل يقدر 
على تصوير املسئلة واملتوسط هو من قدر على تصوير املسئلة ومل يقدر على إقامة الدليل عليها 

جيح األقوال فهو واملنتهى هو من قدر على تصوير املسئلة وعلى إقامة الدليل عليها ومن قدر على تر 
جمتهد الفتوى كالنووى والرافعى ومن قدر على استنباط الفروع من قواعد إمامه فهو جمتهد املذهب 
ومن قدر على استنباط األحكام من الكتباب والسنة فهو جمتهد اجتهادا مطلقا قال تعاىل وفوق كل 

وذكر األول طه فوترا مسارعاجلزء٨. ذى علم عليم كذا ىف حاشية الباجورى على ابن قاسم الغزى ص
ذكر اإلمام الشعراين يف الطبقات عن أيب املواهب الشاذيل قال إثبات )فائدة(ىف بغية املسرتشدين 

ا بدليل آخر تدقيق ، والتعبري عنها بفائق العبارة ترقيق ، ومراعاة علم  املسألة بدليلها حتقيق ، وإثبا
المة من اعرتاض الشارع فيها توفيق ، اللهم ارزقنا التوفيق ، اهـ املعاين والبيان يف تركيبها تنميق ، والس

من خط بعضهم
7Nama lengkap Nawawi al-Bantani adalah Muhammad bin Umar bin Arbi bin Ali al-

Jawi al-Banteni yang masih memiliki garis keturunan dengan Maulana Hasanudin. Ia lahir pada
tahun 1813 M/1230 H di dusun Tanara, kecamatan Tirtayasa, kabupaten Serang Banten.

Di usianya yang ke-15, ia hijrah ke tanah suci Mekah dan berguru kepada ulama-
ulama terkemuka. Mereka yang berasal dari Mekah adalah seperti; Sayyid Ahmad Nakhrawi ,
Sayyid Ahmad Dimyati, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan (penyusun kitab Mukhtasor Jidan). Selain
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Abdullah bin al-Husain bin Tohir bin Muhammad bin Hasyim Ba’lawi,
Semoga Allah mensucikan kuburannya dan menjadikan surga sebagai
tempat kembalinya, ketika sering dipelajari oleh banyak orang dan perlu
dijelaskan isi kandungannya, serta materinya yang tidak dicakup oleh buku-
buku besar dan tebal padahal bentuknya yang kecil dan sangat ringkas,
maka sebagian santri memintaku mensyarahi atau menjelaskan risalah
tersebut dengan bentuk syarah yang ringkas pula dan yang mudah
dipahami, tidak yang sulit dan rumit. Kemudian saya memenuhi

itu, ia juga berguru kepada Syeh Muhammad al-Khotib al-Hanbali, Syeh Khotib as-Sambasi,
dan Syeh Yusuf Sumbawani yang berasal dari Indonesia dan yang bermukim di Mekah.

Al-Bantani menjadi guru besar di Masjidil Haram selama 30 tahun. Di antara para
santri-santrinya yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini adalah KH. Kholil
Bangkalan Madura dan KH. Tubagus Muhammad Asnawi di Caringin Jawa Barat.

Di antara karya-karya Syeh Nawawi al-Bantani adalah:
1. Mirqot Su’ud at-Tashdiq, yaitu syarah kitab Sulam at-Taufik di bidang Ushul ad-Din,

Fiqih, dan Tasawuf yang tengah di hadapan pembaca.
2. Nihayah az-Zain, yaitu syarah kitab Qurroh al-Ain di bidang Fiqih.
3. Tausyih ‘ala Ibni Qosim, yaitu syarah kitab Fathu al-Qorib di bidang Fiqih.
4. Tijan ad-Durori, yaitu syarah kitab Risalah al-Bajuri di bidang Tauhid.
5. Tafsir al-Munir yang dinamai dengan judul Marah Lubaid Li Kasyfi Makna Quran Majid

di bidang Tafsir.
6. Nur ad-Dzolam, yaitu syarah nadzom Aqidatul Awam di bidang Tauhid.
7. Kasyifatu as-Saja, yaitu syarah kitab Safinah an-Naja di bidang Ushul ad-Din.
8. Sulam al-Munajat, yaitu syarah kitab Safinah as-Sholat di bidang Fiqih Sholat.
9. Maraqil Ubudiah, yaitu syarah kitab Bidayah al-Hidayah di bidang Akhlak Tasawuf.
10. Uqud al-Lujjain Fi Bayani az-Zaujaini di bidang Nasehat untuk para suami dan istri.
11. Bahjah al-Wasail, yaitu syarah kitab Risalah al-Jamiah di bidang Ushul ad-Din, Fiqih,

dan Tasawuf.
12. Madarij as-Su’ud, yaitu syarah nadzom Maulid al-Barzanji di bidang Sairah Nabawiah.
13. Sulam al-Fudhola yang dinamai dengan judul lain Hidayah al-Adzkiya di bidang Akhlak

Tasawuf.
14. Ats-Tsamrotul Yaniah, yaitu syarah kitab Riyad al-Badiah di bidang Ushul ad-Din dan

Fiqih.
15. Nashoih al-Ibad, yaitu syarah hadis-hadis nasehat karya Ibnu Hajar al-Asqolani di

bidang Hadis Nasehat.
Muhammad Nawawi wafat pada tahun 1897 M/1314 H dan dikebumikan di

pemakaman Ma’la Mekah al-Mukarromah.
8Risalah adalah sesuatu yang mencakup masalah-masalah sedikit dari satu bidang

ilmu. Mukhtashor adalah sesuatu yang mencakup masalah-masalah sedikit dari satu bidang
ilmu atau lebih. Kitab adalah sesuatu yang mencakup masalah-masalah sedikit atau banyak
dari satu bidang ilmu atau lebih.

نقل شراح املطالع أن الرسالة ما اشتملت على مسائل قليلة من فن واحد واملختصر ما ) قوله رسالة(
اشتمل على مسائل قليلة من فن أو فنون والكتاب ما اشتمل على مسائل قليلة أو كثرية من فن أو 

من الرسالة وأخص من الكتاب فهو أوسطها  فنون فالرسالة أخصها والكتاب أعمها واملختصر أعم
فوستكا العلوية مسارع٩. كذا ىف حتقيق املقام على كفاية العوام للباجورى ص
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permintaannya tersebut meskipun sebenarnya saya bukan ahli dalam
mensyarahi. Saya tidak akan pernah mampu mensyarahi kecuali dengan
perantara taufik yang diberikan oleh Allah. Harapanku hanyalah semoga
[saya] masuk dalam sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama,
‘Setiap kebaikan adalah shodaqoh. Orang yang menunjukkan pada kebaikan
maka ia adalah seperti orang yang melakukannya. Dan sesungguhnya Allah
suka menolong hamba-hamba yang kesusahan,’ dan masuk dalam Firman-
Nya, ‘Barang siapa ditakdirkan memperoleh rizki maka infakanlah rizki
yang telah Allah berikan kepadanya.’9 Harapanku adalah mencari berkah
dari para ulama dengan mengutip pendapat-pendapat mereka yang bagus,
karena orang yang membiarkan dirinya di bawah hujan maka minimal ia
akan terkena gerimis, meskipun hujan deras tidak mengenainya, karena
berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama,
‘Sesungguhnya keabsahan amal-amal itu tergantung pada niat-niatnya.’

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

رح سلم التوفيق إىل حمبة اهللا على التحقيق أعانىن اهللا ومسيته مرقاة صعود التصديق ىف ش
تعاىل على إكماله وجعله خالصا لوجهه بكرمه وإفضاله فال مهرب إال إليه وال إعتماد 

إال عليه وهو حسىب ونعم الوكيل فأسأله السرت اجلميل 

Saya memberi judul buku syarah ini dengan Mirqotu Su’uudi at-
Tashdiq Fi Syarhi Sulami at-Taufiq Ila Mahabbatillah ‘Ala at-Tahkik.
Semoga Allah memberikan pertolongan-Nya kepadaku dalam
menyelesaikan buku syarah ini dan semoga Dia menjadikannya murni
karena Dzat-Nya dengan perantara anugerah dan pemberian-Nya. Tidak ada
tujuan berlari kecuali menuju-Nya dan tidak ada tempat untuk berpedoman
kecuali kepada-Nya. Dia adalah Dzat yang mencukupiku. Sebaik-baiknya
yang diwakili adalah Dia. Saya meminta perlindungan kepada-Nya.

B. Mukaddimah Mushonnif, Abdullah bin Husein

Syeh Nawawi al-Banteni berkata,

أى بكل اسم من أمساء الذات ) بسم اهللا الرمحن الرحيم(قال املصنف رمحة اهللا تعاىل 
املوصوف بصفات الكمال أؤلف فاهللا اسم ملوجود واجب الوجود موصوف بالصفات 
منزه عن اآلفات ال شريك له ىف املخلوقات فقولنا واجب الوجود رد على من قال ان 

9 QS. At-Tholaq: 7.
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اهللا جسم ألنه إذا كان جسما يكون جائز الوجود وقولنا موصوف بالصفات رد على 
وقولنا منزه عن األفات رد على من وصفه تعاىل املعطلني النافيني لصفات املعاىن 

بالنقائص وقولنا ال شريك له ىف املخلوقات رد على القدرية القائلني إن العبد خيلق أفعاله 
عاىل والرمحن مفيض جالئل النعم والرحيم مفيض دقائقها اإلختيارية أهلكهم اهللا ت

Syeh Abdullah bin al-Husein berkata,
,’بسم هللا الرحمن الرحیم‘

Maksudnya, Dengan setiap nama dari nama-nama Dzat yang bersifatan
dengan sifat-sifat kesempurnaan, saya menyusun [risalah ini].

Lafadz ‘هللا’ adalah nama Dzat yang maujud yang wajib wujud-Nya,
yang bersifatan dengan sifat-sifat [wajib], dan yang disucikan dari sifat-sifat
kurang (muhal), tidak ada sekutu bagi-Nya dalam seluruh makhluk.

Perkataan kami, ‘yang wajib wujud-Nya’ bermaksud membantah
orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah jisim (sesuatu yang
mengandung elemen), karena andaikan Dia adalah jisim maka Dia adalah
Dzat yang boleh wujud-Nya, bukan wajib wujud-Nya.

Perkataan kami, ‘yang bersifatan dengan sifat-sifat’ bermaksud
membantah orang-orang yang meniadakan sifat-sifat ma’aani dari Allah.

Perkataan kami, ‘yang disucikan dari sifat-sifat kurang’ bermaksud
membantah orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat kurang.

Dan perkataan kami, ‘tidak ada sekutu bagi-Nya dalam seluruh
makhluk’ bermaksud membantah kaum Qodiriah yang mengatakan bahwa
seorang hamba mampu menciptakan perbuatan-perbuatan ikhtiariahnya
sendiri (tanpa ada ikut campur dari Allah). Semoga Allah menghancurkan
mereka.10

Lafadz ‘الرحمن’ berarti bahwa Allah adalah Dzat yang mencurahkan
nikmat-nikmat yang agung. Dan lafadz ‘الرحیم’ berarti bahwa Allah adalah
Dzat yang mencurahkan nikmat-nikmat yang lembut.

Penjelasan:

1. Nikmat-nikmat Agung dan Lembut.

Yang dimaksud dengan nikmat yang agung adalah nikmat-nikmat
pokok, seperti; nikmat keberadaan kita di dunia setelah ketiadaan kita,
iman, kesehatan, rizki, akal, telinga, mata, dan lain-lain. Sedangkan yang

10 Meskipun kaum Qodariah berpendapat demikian, mereka tidaklah mengatakan
kalau makhluk adalah sekutu Allah. Jika mereka mengatakan demikian tentu mereka
dihukumi kufur secara pasti, sedangkan tidak ada satu pun dari para ulama muhakkikin dari
kalangan ahli sunah wa al-jamaah yang mengklaim mereka kufur.



9

dimaksud dengan nikmat yang lembut adalah nikmat-nikmat cabang,
artinya, nikmat yang berupa kualitas dari nikmat-nikmat pokok, seperti;
ketampanan/kecantikan, banyaknya harta, bertambahnya keimanan,
kesempurnaan akal, ketajaman telinga atau mata, dan lain-lain. Jadi, nikmat
mata yang diberikan kepada kita termasuk nikmat agung dan nikmat
ketajaman mata yang dianugerahkan kepada kita adalah nikmat lembut, dan
lain-lain.11

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

ألن الكمال إما قدمي فهو وصفه وإما حادث فهو ) هللا(أى الثناء بكل كمال ) احلمد(
قال أى مجيع املخلوقني كما قال تعاىل قال فرعون وما رب العاملني) العاملنيرب (فعله 

رب السموات واألرض وما بينهما وال حيصى عدد العاملني أحد إال اهللا تعاىل وما يعلم 
جنود ربك إال هو 

Pujian dengan segala kesempurnaan hanya milik Allah karena
kesempurnaan adakalanya qodim, yaitu sifat-Nya, dan adakalanya hadis,
yaitu perbuatan-Nya. Dia adalah Yang Maha Merajai seluruh makhluk,
seperti Firman-Nya, “Firaun bertanya, ‘Siapakah yang merajai seluruh
makhluk?’ Rasul menjawab, ‘[Dia adalah] Tuhan langit, bumi, dan seluruh
makhluk yang ada di antara keduanya.’”12 Tidak ada yang bisa menghitung
jumlah seluruh makhluk kecuali Allah. Dia berfirman, “Tidak ada yang
mengetahui jumlah tentara Tuhanmu kecuali Dia.”13

هذا مقتبس من الفاحتة فال أفضل منه لكونه من تعليم اهللا تعاىل وهلذا اختاره 

Lafadz ‘رب العالمین’ diambil dari Surat al-Fatihah. Oleh karena itu
tidak ada sifat lain bagi Allah yang menggunakan kata ‘رب’ [seperti ‘ رب
رب ‘ dan lain-lain] yang lebih utama daripada ,’رب المشرق والمغرب‘ ,’السموات

واإلميان والعافية أي أصوهلا كنعمة الوجود بعد العدم واعلم أن الرمحن معناه املنعم جبالئل النعم11
والرحيم معناه املنعم بدقائق النعم أي فروعها كاجلمال وكثرة ق والعقل والسمع والبصر وغري ذلكوالرز 

وإمنا مجع بينهما إشارة إىل أنه تعاىل  ل وحدة السمع والبصر وغري ذلكاملال وزيادة اإلميان ووفور العق
كذا ىف إعانة أن يطلب منه النعم الدقيقةينبغيكما ينبغي أن يطلب منه النعم العظيمة كذلك 

طه فوترا مساراع١١-١٠. الطالبني ص
12 QS. Asy-Syuara: 23-24
13 QS. Al-Muddatsir: 31
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karena ia termasuk apa yang telah diajarkan oleh-Nya. Oleh karena ’العالمین
alasan inilah, Syeh Abdullah bin al-Huseini memilih lafadz ‘رب العالمین’.

حبق أى ال معبود) ال إله(أى أنه أى احلال والشأن ) أن(أى أقرر وأصدق ) وأشهد(
) له(أى ال مشارك ) ال شريك(أى منفردا ىف ذاته وصفاته وأفعاله ) إال اهللا وحده(ممكن 

تعاىل ) عبده(صلى اهللا عليه وسلم ) حممدا(سيدنا ) وأشهد أن(ىف ذلك 

Saya bersaksi, maksudnya, saya mengakui dan membenarkan, bahwa
sesungguhnya tidak ada yang benar untuk disembah kecuali Allah Yang
Maha Esa dalam Dzat-Nya, Sifat-sifat-Nya, dan Perbuatan-perbuatan-Nya.
Tidak ada yang menyekutui-Nya dalam Dzat, Sifat-sifat, dan Perbuatan-
perbuatanNya. Dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya sayyidina
Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah hamba Allah ta’ala dan
rasul-Nya

وىف الوصف بالعبودية إشارة إىل اخلضوع والتواضع والتعبد املناسب ملقامه صلى اهللا عليه 
ا ىف  وسلم وهى أشرف صفات اإلنسان ولو حرا ولذلك وصف صلى اهللا عليه وسلم 
أشرف املقامات كما ىف قوله تعاىل سبحان الذى أسرى بعبده وقوله تبارك الذى نزل 

ى إىل عبده ما أوحى الفرقان على عبده وقوله فأوح
وىف إضافة العبد إىل الضمري أقوى شرف وأبلغه

2. Keutamaan Sifat Ubudiah

Mensifati Rasulullah Muhammad dengan sifat kehambaan atau
memberikan isyarat ’العبودیة‘ atau petunjuk pada sifat khuduk (ketundukan),
sifat tawadhuk (kerendahan diri), dan kehambaan yang sesuai dengan
derajat Rasulullah. Sifat ‘العبودیة’ adalah sifat manusia yang paling mulia
meskipun ia adalah orang yang merdeka. Oleh karena ini, beliau shollallahu
‘alaihi wa sallama disifati dengan sifat ‘العبودیة’ atau kehambaan meskipun
beliau menyandang status sebagai makhluk pemilik derajat yang paling
mulia, seperti dalam Firman Allah, “Maha Suci Allah yang telah
memperjalankan hamba-Nya,”14 dan, “Maha Baik Allah yang telah
menurunkan al-Furqon kepada hamba-Nya,”15 dan, “Kemudian Dia
mewahyukan wahyu kepada hamba-Nya.”16

14 QS. Al-Isrok: 1
15 QS. Al-Furqon: 1
16 QS. An-Najm: 10
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Hikmah mengidhofahkan atau menyandarkan lafadz ‘عبد’ kepada
dhomir adalah ’عبده‘ sehingga menjadi ’ه‘ untuk menunjukkan kemuliaan
yang lebih kuat dan lebih sangat bagi Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama.

قال بعضهم وإمنا اختار سبحانه وتعاىل ذلك لنبيه وحبيبه لئال تضل أمته صلى اهللا عليه 
وسلم باعتقادهم فيه ما ال يليق كما وقع لقوم عيسى عليه السالم أفاد ذلك القليوىب 

Sebagian ulama berkata, “Allah Yang Maha Suci dan Maha Luhur
memilihkan sifat ubudiah untuk Rasulullah agar umatnya tidak tersesat
karena meyakini sesuatu yang tidak layak disandarkan kepada beliau,
seperti kesesatan yang dialami oleh kaum Isa [dimana mereka telah men-
tuhan-kannya].” Demikian ini difaedahkan oleh Syeh al-Qulyubi.

ىف الزمان واملكان جلميع اخللقرسالة عامة) ورسوله(

Muhammad adalah hamba dan [Rasul-Nya] berarti bahwa
risalahnya (terutusnya) shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah risalah yang
umum dan menyeluruh di sepanjang waktu, kapanpun, dan dimanapun,
kepada seluruh makhluk.17

17 Tujuan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama diutus oleh Allah adalah untuk
mengatur ahwal atau keadaan makhluk di dunia dan akhirat. Keadaan mereka bisa diatur
dengan memanfaatkan potensi kekuatan berpikir mereka (idrokiah), kekuatan syahwat
mereka (syahwaniah), dan kekuatan emosional mereka (ghodobiah). Oleh karena itu, ulama
Fukaha memproduksi bab ibadah untuk mengarahkan potensi kekuatan berpikir, dan bab
muamalat untuk mengarahkan potensi kekuatan syahwat perut dan bab munakahat untuk
mengarahkan potensi kekuatan syahwat farji, dan bab jinayat untuk mengatur potensi
kekuatan emosional. Ibarotnya adalah:

واعلم رمحك اهللا تعاىل أن الغرض من بعثة الرسول عليه الصالة والسالم انتظام أحوال اخللق يف املعاش 
فوضعوا لكمال وقواهم الشهوانية وقواهم الغضبيةواملعاد وال تنتظم أحواهلم إال بكمال قواهم اإلدراكية 

م اإلدراكية ربع العبادات ولقواهم الشهوانية البطنية ربع املعامالت ولقواهم الشهوانية الفرجية ربع قواه
وقدموا ربع لنارالنكاح ولقواهم الشهوانية الغضبية ربع اجلنايات وختموها بالعتق رجاء العتق من ا

ا أكثر وقوعاالعبادات لشرفها بتعلقها باخلال العبادات على ترتيب حديث بين ورتبوا ق مث املعالمات أل
طه فوترا مساراع٢١. كذا ىف إعانة الطالبني صاإلسالم على مخس  
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م مطلق األقارب أو من حترم عليه الزكاة ) اهللا عليه وسلم وآلهصلى ( لعل املصنف أراد 
بفتح الصاد وجيوز كسرها والصحاىب كل مسلم ) وصحبه(حيث ذكر التابعني بعد ذلك 

لقى النيب صلى اهللا عليه وسلم ولو حلظة

[Semoga Allah mencurahkan rahmat dan keselamatan atas
Rasulullah, keluarganya,] Barangkali Syeh Abdullah bin al-Huseini
memaksudkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga Rasulullah dalam
buku ini adalah kerabatnya secara mutlak,18 atau orang-orang yang haram
menerima zakat karena Syeh nantinya akan menyebutkan juga lafadz
‘ لتابعینا ’ yang berarti para pengikut. [dan atas para sahabatnya,] Lafadz
’َصْحبھ‘ difathah pada huruf /ص/. Boleh juga dengan mengkasrohnya. Yang
dimaksud dengan sahabat Rasulullah adalah setiap muslim yang pernah
bertemu secara langsung dengan Rasulullah meskipun hanya sebentar.

ذا التعميم ىف أى هلم ولو ىف اإلميان فقط فدخل عصاة املؤمنني) والتابعني( والقصد 
روى أنه صلى اهللا عليه وسلم ضرب منكب من قال اغفر ىل وارمحىن الدعاء ألنه أفضل

مث قال له عمم ىف دعائك فأن بني الدعاء اخلاص والعام كما بني السماء واألرض

3. Anjuran Berdoa Secara Umum

[... dan para tabi’in.] Maksud kata ‘tabi’in’ adalah orang-orang yang
mengikuti Rasulullah, keluarganya, dan para sahabatnya, meskipun hanya
mengikuti dalam hal keimanan. Dengan demikian, orang-orang yang
beriman (mukmin) yang durhaka atau bermaksiat masuk dalam kategori
tabi’in.

Tujuan mendoakan rahmat dan keselamatan secara umum dalam doa
ini (Semoga Allah mencurahkan rahmat dan keselamatan atas Rasulullah,
keluarganya, para sahabatnya, dan para tabiin) adalah karena doa dengan
bentuk doa yang diumumkan adalah lebih utama daripada doa yang
dikhususkan. Diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama menepuk pundak orang yang berdoa dengan kalimat
doa, “Ampunilah aku dan sayangilah aku!” Kemudian beliau berkata,
“Umumkanlah bentuk kalimat doamu karena antara doa yang khusus dan
yang umum terpisah jarak sejauh jarak antara langit dan bumi!” Maksudnya
adalah sebaiknya orang tersebut berdoa dengan bentuk kalimat doa,

18 Seperti yang akan disebutkan bahwa ada hadis dari Rasulullah yang berbunyi,
“Sahabat-sahabatku adalah setiap orang yang bertakwa.”
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“Ampunilah kami dan sayangilah kami!” karena doa dengan bentuk doa
yang umum lebih dicepatkan untuk dikabulkan.19

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

املنت احلاضر ) فهذا(أى أما بعد البسملة واحلمدلة والشهادة والصالة والسالم ) أما بعد(
للمتناولني بفهم ) اهللا تعاىل(أى سهله ) سرهي(أى صغري ظريف ) جزء لطيف(ىف الذهن 

) وتعليمه(من العامل ) جيب تعلمه(أى ىف بيان أمر ) فيما(ما فيه والعمل مبقتضاه 
أى للعامل ) للخاص والعام(من امتثال األمر واجتناب النهى ) والعمل به(للجاهل 
وتوعد تاركه ما وعد اهللا فاعله بالثواب(من حيث وصفه بالوجوب ) والواجب(واجلاهل 
أى باستحقاق العقاب فال يناىف العفو ويكفى ىف صدق الوعيد وجوده لواحد ) بالعقاب

من العصاة مع العفة عن غريه 

[Amma Ba’du] Maksudnya setelah membaca basmalah, hamdalah,
bersyahadat, bersholawat dan salam, maka buku matan yang hadir di dalam
hati ini adalah buku kecil yang bagus yang telah Allah mudahkan para santri

19 Para ulama telah mengatakan bahwa setiap doa pasti dikabulkan, tetapi Allah
mengabulkannya dengan 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

1. Allah memberikan apa yang diminta dalam doa hamba. Misalnya; hamba berdoa
agar diberi rizki banyak, kemudian Allah memberinya rizki banyak sesuai dengan
apa yang ia minta.

2. Allah memberikan kebaikan di dunia atau akhirat dari apa yang diminta. Misalnya;
hamba berdoa agar diberi rizki banyak, tetapi Allah tidak memberinya rizki banyak,
melainkan Dia memberinya kesabaran tinggi.

3. Allah memberikan pahala atas doa hamba. Misalnya; hamba berdoa agar diberi
rizki banyak, tetapi Allah tidak memberinya, melainkan Dia memberinya pahala
atas doanya.

4. Allah menghindarkan hamba dari mara bahaya. Misalnya; hamba berdoa agar
diberi rizki banyak, tetapi Allah tidak memberinya, melainkan Dia
menghindarkannya dari  mara bahaya.

Berdasarkan 4 (empat) kemungkinan ini, maka dak benar jika seseorang mengatakan,
“Doaku tidak pernah dikabulkan oleh Allah.”

بعني ما وقد قالوا كل دعاء جماب لكن إما وقال الباجورى ىف حاشيته على ابن قاسم الغزى ما نصه 
طلب أو خبري مما طلب إما حاال أو مآال أو بثواب حيصل للداعى أو بدفع ضر عنه قال تعاىل ادعوىن 

استجب لكم ولذلك قال ىف اجلوهرة
كما من القرآن وعدا يسمع** وعندنا أن الدعاء ينفع 
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untuk memahami isinya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Buku matan
ini menjelaskan tentang hal-hal yang wajib dipelajari dari guru alim, yang
wajib diajarkan kepada orang bodoh, dan yang wajib diamalkan bagi orang
alim atau bodoh dari segi mengikuti perintah dan menjauhi larangan.
Pengertian wajib adalah suatu hukum yang Allah janjikan pahala bagi
mereka yang melakukannya dan ancaman untuk berhak menerima siksa
bagi mereka yang meninggalkannya.

Pernyataan ‘berhak menerima siksa’ berarti menunjukkan bahwa
orang yang tidak melakukan perkara wajib masih ada kemungkinan
mendapat ampunan atau maaf dari Allah karena terkadang orang-orang
yang durhaka kepada-Nya ada yang mendapatkan ancaman siksa dan
terkadang ada yang mendapatkan ampunan.

أى على طريق احلق ) سلم التوفيق إىل حمبة اهللا على التحقيق(أى اجلزء اللطيف ) ومسيته(
أى ) أن جيعل ذلك(أى الذى ال جيوز أن ينسب إليه خبل ) أسأل اهللا الكرمي(باإليقان 

) و(تعاىل ال من حظ النفس كطلب املدح من الناس ) منه(اجلزء اللطيف صادرا 
تعاىل ورغبة فيما عنده من الثواب ) فيه(حمبة ) و(تعاىل ال لرياء وشهرة ) له(إخالصا 

) للقرب(بكسر اجليم أى مؤذنا وسببا ) وموجبا(تعاىل بالقبول ) إليه(راجعا وواصال ) و(
) لديه(فاع وهذا عطف مرادف أى القرب واإلرت) والزلفى(أى حسن املرجع واملنقلب 
أى اجلزء ) عليه(أى اطلع ) من وقف(أى يسدد ) وأن يوفق(أى عنده تعاىل يوم القيامة 

مث الرتقى (أى مبطلوبه ومدلوله كأداء الواجبات وترك احملرمات ) للعمل مبقتضاه(اللطيف 
ائض وهو مجع نافلة وهن اسم ملا شرع زيادة عن الفر ) بالنوافل(أى بالتحبب ) بالتودد

تعاىل كلطفه وقبوله ) حبه(أى ليجمع ) ليحوز(املسمى باملندوب واملستحب والتطوع 
وال يزال العبد تعاىل أى نصرته وقربه قال صلى اهللا عليه وسلم قال اهللا تعاىل) وواله(

يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذى يسمع به وبصره الذى يبصر 
ا فمعىن كنت مسعه به ولسانه  ا ورجله الىت ميشى  الذى ينطق به ويده الىت يبطش 

الذى يسمع به أى كنت حافظا لسمعه فال يسمع إال ما أرضاه وهكذا أما بعده قرره 
لنا شيخنا أمحد النحراوى

Saya memberi judul buku kecil ini dengan judul Sulam at-Taufik Ila
Mahabbatillah ‘Ala Tahkik, yang berarti Tangga Taufik Menuju Cinta
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Allah dengan Sebenar-benarnya Cinta. Saya meminta kepada Allah Yang
Mulia [yaitu bahwa Dia adalah Dzat yang tidak boleh disandari sifat pelit]
semoga Dia menjadikan buku kecil ini benar-benar murni merupakan
anugerah dari-Nya, bukan dari keinginan nafsu untuk dipuji manusia, dan
benar-benar ikhlas karena-Nya, bukan karena riya atau mencari
kemasyhuran, dan benar-benar karena mengharapkan pahala-Nya, dan
semoga Dia menjadikan buku kecil ini sebagai amal yang kembali kepada-
Nya dengan diterima, yang mendekatkankan[ku] di sisi-Nya, dan semoga
Dia memberikan taufik kepada orang-orang yang mempelajarinya dengan
tujuan untuk mengamalkan hukum-hukum yang dikandungnya, yaitu
perintah-perintah dan kandungan isinya, seperti; melakukan hukum-hukum
yang wajib dan meninggalkan yang haram, sehingga mereka akan naik ke
tingkatan mencintai ibadah-ibadah nawafil atau sunah agar mereka
memperoleh kecintaan-Nya dan pertolongan-Nya.

4. Keutamaan Ibadah Sunah

Lafadz ‘النوافل’ adalah bentuk jamak dari mufrod Ia adalah .’النافلة‘
nama hukum tambahan dari hukum-hukum fardhu. Ia disebut juga dengan
istilah ‘Mandub’, ‘Mustahab’, dan ‘Tatowwuk’.

Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Allah
berfirman, ‘Tidak henti-hentinya hamba mendekatkan diri kepada-Ku
dengan ibadah sunah atau nawafil maka Aku akan mencintainya. Ketika
Aku mencintainya maka Aku-lah Yang menjaga pendengarannya [sehingga
ia hanya akan mendengar apa yang diridhoi oleh-Ku], Yang menjaga
penglihatannya [sehingga ia hanya akan melihat apa yang diridhoi oleh-Ku],
Yang menjaga lisannya [sehingga ia hanya mengucapkan apa yang diridhoi
oleh-Ku], Yang menjaga tangannya [sehingga ia hanya melakukan apa yang
diridhoi oleh-Ku], dan Yang menjaga kakinya [sehingga ia hanya akan
melangkah ke arah tujuan yang diridhoi oleh-Ku].” Demikian inilah arti
hadis yang telah ditetapkan oleh Syaikhuna Ahmad Nahrowi.
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BAGIAN KEDUA
فى صفات اهللا تعالى ورسوله وفى السمعيات) فصل(

[FASAL] SIFAT-SIFAT ALLAH TA’AALA, RASUL-NYA,
DAN ATURAN-ATURAN SYARIAT

Secara khusus, fasal ini membahas tentang Ilmu Tauhid.
Diwajibkan atas mukallaf mengetahui dengan macam pengetahuan yang
berdasarkan dalil meskipun ijmali, yaitu sifat-sifat wajib, muhal, dan jaiz
Allah dan rasul-rasul-Nya, karena taklid (ikut-ikutan) dalam hal keimanan
dihukumi berdosa, meskipun tidak kufur.

A. [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 ia berdosa karena ia meninggalkan mencari dalil
apabila ia mampu untuk menemukannya.

2 Iman ‘Ilmi, yaitu mengetahui akidah-akidah beserta dalil-dalilnya.
Tingkatan keimanan ini merupakan ilmu yaqin.

Masing-masing orang yang memiliki keimanan tingkat [1] dan [2]
adalah 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-yaqin. Orang yang
memiliki tingkatan keimanan ini adalah orang yang terhalang jauh dari
selain-Nya.

5 Iman Hakikat, yaitu sirna bersama Allah dan mabuk karena cinta
kepada-Nya. Oleh karena itu, orang yang memiliki tingkatan keimanan
ini hanya melihat-Nya, seperti orang yang tenggelam di dalam lautan
dan tidak melihat adanya pantai sama sekali.
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Tingkatan keimanan yang wajib dicapai seseorang adalah
tingkatan nomer [1] dan [2]. Sedangkan tingkatan keimanan nomer [3], [4],
dan [5] merupakan tingkatan-tingkatan keimanan yang dikhususkan oleh
Allah untuk para hamba-Nya yang Dia kehendaki.20

Pengertian wajib dalam Ilmu Tauhid adalah sesuatu yang tidak
dapat menerima ketiadaan. Mustahil atau muhal adalah sesuatu yang tidak
dapat menerima keberadaan. Dan jaiz adalah sesuatu yang dapat menerima
keberadaan dan ketiadaan.

B. Sifat-sifat Wajib, Muhal, dan Jaiz Allah

Sifat wajib Allah ada 20, yang terbagi menjadi 4 (empat) macam,
yaitu (1) sifat nafsiah, (2) sifat salbiah, (3) sifat ma'aani, dan (4) sifat
maknawiah.

Sifat nafsiah hanya ada 1 (satu), yaitu sifat wujud, artinya Dzat
Allah ada. Sifat wujud-Nya adalah wajib, maksudnya, akal tidak dapat
menerima ketiadaan sifat wujud dari-Nya. Mengapa sifat wujud disebut
dengan sifat nafsiah adalah karena sifat wujud menunjukkan Hakikat Dzat
Allah itu sendiri.

Semua ahli agama (Islam, Kristen, Hindu, dan lain-lain) bersepakat
tentang wujudnya Pencipta, kecuali beberapa golongan yang dan
beranggapan dan mengatakan bahwa rahim telah melahirkan kita, bumi
akan menelan kita, tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa, dan

20
Ibarotnya adalah,

يصحوهودليالً يعرفأنغريمنالغريبقولاجلزموهوتقليدإميانأوهلامخسةاإلميانمراتب]غرة[
معرفةوهوعلمإميانثانيهاالدليلعلىقادراً كانإناالستداللأيالنظربرتكهالعصيانمعإميانه

إميان:ثالثهاتعاىلاهللاذاتعنحمجوبصاحبهماالقسمنيوكالاليقنيعلممنوهذابأدلتهاالعقائد
يراهكأنهقلبهيفدائماً هيبتهبلعنيطرفةخاطرهعنربهيغيبفالالقلبمبراقبةاهللامعرفةوهوعيان
قوهلممعىنوهوبقلبهتعاىلاهللارؤيةوهوحقإميان:رابعهااليقنيعنيويسمىاملراقبةمقاموهو

احلوادثعنحمجوبوصاحبهاليقنيحقويسمىاملشاهدةمقاموهوشيءكليفربهيرىالعارف
لهيروملحبريفغرقكمنإياهإاليشهدفالحببهوالسكرباهللالفناءوهوحقيقةإميان:وخامسها

مناخيصربانيةفعلوماألخرالثالثةوأمااألولني،القسمنيأحدالشخصعلىوالواجبساحالً 
كذا ىف كاشفة السجا للشارحعبادهمنيشاء
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mereka beranggapan bahwa adanya alam ini disebabkan oleh proses
kebetulan tanpa ada pihak yang menciptakannya. Anggapan semacam ini
adalah batil.

Sifat salbiah adalah sifat-sifat yang meniadakan segala sesuatu
yang tidak layak bagi Allah. Sifal salbiah ada 5 (lima), yaitu:

1. Qidam, artinya tidak ada permulaan bagi Allah dalam wujud-Nya.
Kebalikan dari sifat qidam adalah hudus (baru atau pernah
mengalami keadaan ada dan tidak ada). Dalil 'aqli-nya adalah
bahwa andaikan Allah itu baru maka Dia membutuhkan pihak
yang menciptakan-Nya, dan demikian ini adalah muhal.

2. Baqo', artinya tidak ada akhir bagi Allah, melainkan Dia akan
tetap wujud selamanya. Kebalikan sifat baqo' adalah fanak (sirna).
Dalil 'aqli-nya adalah bahwa andaikan Allah itu sirna maka berarti
Dia adalah baru, padahal sifat baru (hudus) bagi-Nya adalah
muhal.

3. Mukholafatu Lil Hawaditsi, artinya bahwa Allah tidak menyamai
segala sesuatu yang bersifat baru (hawadis). Kebalikan sifat ini
adalah mumatsalatu lil hawadisi. Dalil 'aqli-nya adalah bahwa
andaikan Allah itu menyamai sesuatu yang baru maka berarti Dia
juga termasuk sesuatu yang baru, padahal sifat baru (hudus) bagi-
Nya adalah muhal.

4. Qiyamuhu Bi Nafsihi, artinya bahwa Allah tidak membutuhkan
tempat dan pihak yang menciptakan-Nya. Kebalikan sifat ini
adalah Qiyamuhu Bi Ghoirihi. Dalil ‘aqli-nya adalah bahwa
andaikan Allah membutuhkan tempat maka berarti Dia adalah
sifat, dan ini adalah muhal, dan andaikan Dia membutuhkan pihak
yang menciptakan-Nya maka berarti Dia adalah yang baru, padahal
sifat baru (hudus) bagi-Nya adalah muhal.

5. Wahdaniah, artinya bahwa Allah adalah Esa dalam dzat, sifat, dan
perbuatan. Pengertian Esa dalam dzat adalah bahwa Allah tidak
tersusun dari bagian-bagian yang banyak. Pengertian Esa dalam
sifat adalah bahwa Dia tidak memiliki 2 (dua) sifat yang sejenis,
misalnya; 2 (dua) sifat qudroh, dan tidak ada pihak lain yang
memiliki sifat yang menyerupai sifat-Nya. Esa dalam perbuatan
adalah bahwa selain-Nya tidak memiliki perbuatan apapun
sehingga hanya Dialah yang menciptakan seluruh makhluk dan
perbuatan-perbuatan mereka, yang memastikan rizki dan ajal
mereka. Kebalikan sifat wahdaniah adalah ta’addud (berbilang).
Dalil ‘aqli-nya adalah bahwa andaikan Allah itu berbilang maka
satu pun dari makhluk tidak akan pernah ada.
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Barang siapa meyakini kalau sebab dapat memberikan pengaruh
karena tabiatnya dan dzatnya sendiri maka ia adalah orang kafir, misalnya;
ia meyakini bahwa api dapat membakar kayu karena tabiatnya dan dzatnya.

Barang siapa meyakini kalau segala sebab dapat memberikan
pengaruh karena memiliki kekuatan yang diciptakan oleh Allah, maka ia
tergolong orang fasik, misalnya; ia meyakini kalau api dapat membakar
kayu karena adanya kekuatan yang diciptakan oleh Allah pada dzat api itu.

Barang siapa meyakini kalau pihak yang memberikan pengaruh
adalah Allah dan Dia menjadikan antara sebab dan musabbab sebuah
hubungan ketergantungan logis (‘aqli) sekiranya hubungan tersebut bersifat
pasti, maka ia adalah orang yang bodoh, bahkan terkadang keyakinan
semacam itu bisa menyebabkannya kufur karena terkadang ia mengingkari
mukjizat-mukjizat para nabi yang jelas-jelas tidak sesuai dengan kebiasaan
(khilaf adah), misalnya; ia meyakini kalau pisau tajam dapat memotong
sesuatu karena logikanya memang pisau tajam dapat memotongnya dan
tidak bisa tidak.

Adapun orang yang meyakini kalau pihak yang memberikan
pengaruh adalah Allah, sedangkan hubungan antara sebab dan musabbab
hanyalah hubungan ketergantungan adat sekiranya bisa saja tidak sesuai,
maka ia adalah orang yang selamat, in syaa Allah, misalnya; ia meyakini
kalau pisau tajam dapat memotong sesuatu tetapi pisau tajam tidak secara
pasti dapat memotongnya.

Sifat ma'ani adalah sifat wujudiah yang andaikan dibukakan tabir
untuk kita niscaya sifat tersebut akan terlihat oleh kita melekat pada Dzat
Allah. Sifat ma'ani ada 7 (tujuh), yaitu:

1. Qudroh, yaitu sifat qodim yang melekat pada Dzat Allah dimana
Dia mewujudkan dan meniadakan dengannya. Kebalikan sifat
qudroh adalah 'ajz (lemah). Dalil 'aqli-nya adalah bahwa andaikan
Allah bersifatan lemah niscaya tidak akan pernah ada satu pun
makhluk.

2. Irodah, yaitu sifat qodim yang melekat pada Dzat Allah dimana
dengannya Dia mengkhususkan penciptaan sesuatu yang mungkin
wujudnya dan mungkin tidak wujudnya, yang mungkin kaya dan
mungkin fakir, dan yang mungkin berilmu dan yang mungkin
bodoh. Kebalikan irodah adalah karohah (terpaksa). Dalil ‘aqli-
nya adalah bahwa andaikan Allah itu terpaksa maka berarti Dia
lemah, dan ini adalah muhal.

(Masalah) Para ulama telah berselisih pendapat tentang kebolehan
menisbatkan keburukan dan kejelekan kepada Allah, seperti;
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menisbatkan kufur, misalnya; seseorang berkata, "Allah telah
menciptakan dan menghendaki kekufuran Zaid," atau, "Dia telah
menciptakan dan menghendaki perzinahan yang dilakukan oleh
Umar." Menurut pendapat rojih disebutkan bahwa berkata
demikian itu diperbolehkan tetapi hanya dalam lingkup mengajar,
bukan yang lain. Perselisihan tersebut juga terjadi dalam masalah
menisbatkan perkara-perkara yang buruk kepada Allah, seperti;
seseorang berkata, "Allah-lah yang telah menciptakan monyet,
anjing, dan babi. Menurut pendapat ashoh disebutkan bahwa
berkata demikian itu diperbolehkan tetapi hanya dalam lingkup
mengajar. (Fathu al-Alam. hal. 39)

3. Ilmu, yaitu sifat qodim yang melekat pada Dzat Allah yang
dengannya Dia mengetahui segala sesuatu. Kebalikan ilmu adalah
jahl (bodoh). Dalil ‘aqli-nya adalah bahwa andaikan Allah itu
bodoh maka berarti ia tidak berkehendak, dan ini adalah muhal.

4. Hayat, yaitu sifat qodim yang melekat pada Dzat Allah yang
membenarkan Dia untuk bersifat dengan sifat ilmu dan lain-
lainnya. Kebalikan hayat adalah maut (mati). Dalil ‘aqli-nya
adalah bahwa andaikan Allah itu mati maka berarti Dia tidak
kuasa, berkehendak, berilmu, dan lain-lain, dan ini adalah muhal.

5. Sama’ dan bashor, yaitu dua sifat qodim yang melekat pada Dzat
Allah yang dengan keduanya segala sesuatu yang maujud terbuka
bagi-Nya tanpa didahului oleh kesamaran. Kebalikan sama’ adalah
shomam (tuli) dan kebalikan bashor adalah ‘ama (buta). Dalil
‘aqli-nya adalah bahwa andaikan Allah tidak bersifatan sama’ dan
bashor maka berarti Dia bersifatan shomam dan ‘ama, dan ini
adalah muhal, karena shomam dan ‘ama adalah sifat kurang.

6. Kalam, yaitu sifat qodim yang melekat pada Dzat Allah yang
menunjukkan segala sesuatu, artinya, Dia berfirman tanpa
perantara huruf dan suara. Kebalikan kalam adalah bukm (bisu).
Dalil ‘aqli-nya adalah bahwa andaikan Dia tidak bersifatan kalam
maka berarti Dia bersifat bukm, dan ini adalah muhal, karena bukm
merupakan sifat kurang.

Sifat maknawiah ada 7 (tujuh), yaitu:
1. Qoodir, yaitu Allah adalah Dzat yang berkuasa. Kebalikannya

adalah ‘aajiz.
2. Muriid, yaitu Allah adalah Dzat yang berkehendak. Kebalikannya

adalah kaarih.
3. ‘aalim, yaitu Allah adalah Dzat yang mengetahui. Kebalikannya

adalah jaahil.
4. Hayyun, yaitu Allah adalah Dzat yang hidup. Kebalikannya adalah

mayyit.
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5. Saami’, yaitu Allah adalah Dzat yang mendengar. Kebalikannya
adalah ashom.

6. Bashir, yaitu Allah adalah Dzat yang melihat. Kebalikannya
adalah a’ma.

7. Mutakallim, yaitu Allah adalah Dzat yang berfirman.
Kebalikannya adalah abkam.

Sifat jaiz bagi Allah hanya ada satu, yatu 'فعل كل ممكن أو تركھ' fi’lu
kulli mumkinin aw tarkuhu (melakukan segala sesuatu yang mungkin atau
meninggalkannya), maksudnya, melakukan sesuatu yang akal menghukumi
kemungkinannya dari segi wujud dan ketiadaannya, baik sesuatu itu baik
atau buruk, seperti; menciptakan, memberi rizki, menghidupkan,
mematikan, keimanan, kekufuran, kaya, fakir, menyiksa orang taat,
memberi pahala orang bermaksiat, dan lain-lain. Ketetapan ini adalah
madzhab Ahlu Sunnah.

C. Sifat-sifat Wajib, Muhal, dan Jaiz Rasul

Masing-masing sifat-sifat wajib dan muhal bagi rasul ada 4
(empat), yaitu:

1. Sidiq, artinya benar dalam mengaku mendapat risalah (atau
diangkat sebagai rasul), segala berita yang para rasul sampaikan
dari Allah, dan perkataan yang berhubungan dengan urusan-urusan
dunia, seperti; Zaid berdiri dan Umar duduk. Kebalikan sifat ini
adalah kidzib (berbohong).

2. Amanah, artinya dzohir dan batin para rasul terjaga dari perkara
yang haram, makruh, dan khilaf aula. Jadi, mereka adalah hamba-
hamba Allah yang ma’sum atau terjaga. Dari sini dapat dipahami
bahwa segala perbuatan para rasul hanya terpatok pada perbuatan-
perbuatan yang wajib dan sunah. Adapun perbuatan-perbuatan
mereka yang mubah tiada lain adalah perbuatan mubah yang
mengandung pahala, seperti; makan karena mengharap kekuatan
dalam ibadah, dan lain-lain. Kebalikan sifat amanah adalah
khiyanat.

3. Fatonah, artinya cerdas. Maksud sifat ini adalah bahwa para rasul
memiliki kemampuan untuk mendebat, membantah, dan
membatilkan dakwaan-dakwaan musuh mereka. Kebalikan sifat
fatonah adalah baladah (lalai atau bodoh).

4. Tabligh, artinya menyampaikan risalah, yaitu menyampaikan
segala berita yang para rasul diperintahkan untuk
menyampaikannya, baik berita tersebut menyangkut keyakinan
atau perbuatan. Kebalikan sifat tabligh adalah kitman
(menyembunyikan).
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Adapun sifat jaiz bagi rasul adalah al-a’rodh al-basyariah (sifat-
sifat seperti manusia pada umunya), tetapi yang tidak sampai mengurangi
derajat luhur mereka, seperti; makan, minum, jimak yang halal, tidur mata
bukan hati, mengeluarkan sperma bukan karena mimpi basah akibat
dipermainkan setan, dan lain-lain.

Semua keterangan dikutip dari kitab Kifayah al-Awam, Fathu al-
Alam, dan Tijan ad-Darori.

D. Hal-hal yang Diwajibkan atas Mukallaf21

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

مجيعهم ) على كاىف املكلفني(وجوبا حمتما ) جيب(
وهو شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا واإلقرار ) الدخول ىف دين اإلسالم(

أى بال انقطاع إىل ) فيه على الدوام(أى املالزمة ) والثبوت(مبا جاء به من عند اهللا 

21 Pengertianmukallaf adalah orang yang:
1. baligh, oleh karena itu, shobi (anak kecil) bukanlah mukallaf. Barang siapa mati

sebelum baligh maka ia termasuk orang yang selamat meskipun ia adalah anak
orang kafir. Ketika ia telah mati maka ia tidak akan disiksa sebab kekufuran atau
maksiat lainnya. Berbeda dengan pendapat para ulama bermadzhab Hanafi yang
mengatakan bahwa shobi yang memiliki akal dituntut atas hal keimanan karena ia
memiliki akal, seperti yang dikatakan oleh al-Bajuri.

2. Berakal, oleh karena itu, majnun (yang gila) dan sakron (yang mabuk) bukanlah
mukallaf. Jika majnun mati, ia bisa selamat jika ia memasuki baligh di saat
kondisinya yang masih gila atau mabuk sampai menjelang ajal.

3. Selamat indra mata dan telinga, oleh karena itu, orang yang dilahirkan dalam
kondisi buta dan tuli bukanlah mukallaf.

4. Menerima penyampaian dakwah, oleh karena itu, orang yang tidak menerima atau
kesampaian dakwah bukanlah mukallaf, seperti; orang yang hidup di lereng
gunung.

مكلفا فمن فخرج بالبالغ الصىب فليس الدعوةبلغتهالذىاحلواسسليمالعاقلالبالغوهومكلف... 
مات قبل البلوغ فهو ناج ولو من أوالد الكفار وال يعاقب على كفر وال غريه خالفا للحنفية حيث 
قالوا بتكليف الصىب العاقل باإلميان لوجود العقل قاله الباجورى وخرج بالعاقل غريه من جمنون وسكران 

واستمر على ذلك حىت فليس مبكلف لكن حمل ذلك كما قاله الباجورى إن بلغ جمنونا أو سكران
منالدعوةبلغتهبالذىوخرجمكلفغريفهوأصمأعمىولدفمنغريهاحلواسبسليموخرجمات

فتحىفكذااألصحعلىغريهاوالاملعرفةبوجوبمكلفافليسجبلشاهقىفنشأكمنتبلغهمل
دار ابن حزم١. ج٣٤-٣٣. صالعالم
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املوت على اإلسالم عن علي رضي اهللا تعاىل عنه أنه قال متام النعمة املوت على 
من (أى كافة املكلفني ) عليه(أى ثبت ) لزم(أىِ شيئ ) ما(قبول أى) والتزام(اإلسالم 
وهى ما بينه اهللا تعاىل لنا على لسان نبيه مما يتعلق بأفعال املكلفني وهو ) األحكام

الواجب والسنة واملباح واملكروه واحلرام

Wajib atas seluruh orang mukallaf untuk:

 Masuk agama Islam, yaitu dengan bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain
Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, serta mengakui bahwa semua
berita yang dibawa oleh Muhammad berasal dari sisi-Nya.

 Menetapi agama Islam sampai mati. Ali radhiyallahu ‘anhu berkata,
“Kesempurnaan nikmat adalah mati dalam keadaan menetapi agama
Islam.”

 Menerima dan menyanggupi hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh
Allah bagi mereka yang mukallaf. Maksud hukum-hukum itu adalah
semua yang telah Dia jelaskan kepada kita melalui lisan Nabi-Nya, yaitu
hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf.
Hukum-hukum tersebut adalah wajib, sunah, mubah, makruh, dan
haram.

أى ىف الصالة وغريها) مطلقا(بالقلب ) واعتقاده(أى معرفته ) فمما جيب علمه(
أى ) فراكا( أى الناطق ) إن كان(أى ىف هذا الوقت ) ىف احلال(باللسان ) والنطق به(

) الشهادتان(أى ىف التشهد ) ففى الصالة(بأن كان مسلما ) وإال(أصليا أو مرتدا 
فالشهادتان مبتدأ مؤخر ومما جيب خربه وجيوز أن يكون الشهادتان خرب مبتدأ حمذوف 
ومما جيب ىف حمل احلال والتقدير فالواجب علمه واعتقاده والنطق به الشهادتان حال  

ما بعض ما جيب كما قاله حممد احلصىن كو
1. Bersyahadat

Termasuk hal yang wajib diketahui, diyakini, dan diucapkan dengan
lisan adalah dua kalimah syahadat. Apabila seseorang adalah kafir maka ia
wajib mengucapkannya saat ini juga dan apabila ia sudah beragama Islam
maka wajib mengucapkannya hanya saat tasyahud sholat.

[Lafadz “الشھادتان” adalah mubtadak muakhkhor. Lafadz “مما یجب”
adalah khobarnya. Boleh juga menjadikan lafadz “الشھادتان” sebagai khobar
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dari mubtadak yang dibuang dan lafadz “ومما یجب” berkedudukan sebagai
haal. Taqdir atau perkiraan ibarotnya adalah

ما بعض ما جيب فالواجب علمه واعتقاده والنطق به الشهادتان حال كو

Hal yang wajib diketahui, diyakini, dan diucapkan adalah dua kalimah
Syahadat dimana keduanya merupakan sebagian kewajiban-kewajiban
yang dibebankan atas mukallaf, seperti yang telah dijelaskan atau
diperkirakan oleh Muhammad al-Hisni.]

) رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمومها أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا(

Dua kalimah syahadat itu adalah:

ًدا َرُسْوُل اِهللا  َأْشَهُد أَْن َال إَِلهَ إِالَّ اهللاُ َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ

Aku bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan (yang benar disembah)
selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan-Nya.

ما متواليتني مرتبتني  ما بالعربية للقادر عليها مع معرفة وأويشرتط أن يأيت  ن ينطق 
معنامها على ما نبه على ذلك الشيخ أمحد الزاهد والعالمة حممد الرملى وال بد من تكرير 

األذان ال بد فيه الشهادة إن مل يكن هناك عاطف وإال كفى لفظ أشهد األول خبالف 
مرتني هكذا قاله ابن قاسم وتبعه العناىن وقرره الشيخ عطية واعتمد دمن اإلتيان بأشه

هنا أيضا وال يكفى ال إله إال اهللا حممد رسول شربامليسى أنه ال بد من تكرير الشهادة لا
ل اهللا خالفا لبعضهم وال بد ىف العيسوى أن يقول إىل مجيع اخللق بعد قوله حممد رسو 

اهللا أفاد ذلك الشرقاوى وهذا خبالف تشهد الصالة فال بد من ذكر الواو بني الشهادتني 
وال يشرتط لفظ أشهد الثانية فيه بل اجلمع بينهما والواو من األكمل وإمنا مل يسن 
اإلتيان بالواو ىف األذان وإن حكم بإسالم املؤذن ألنه طلب منه إفراد كل كلمة بنفس 

طف أفاه السحيمى وذلك يناسب ترك الع
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2. Syarat-syarat Melafadzkan Dua Syahadat

Syarat-syarat mengucapkan dua kalimah syahadat untuk masuk Islam
adalah:

1 Diucapkan secara berturut-turut, artinya ketika mengucapkan dua
kalimah syahadat maka tidak disela-selai atau dipisah waktu yang lama
antara keduanya.

2 Diucapkan secara tertib atau urut, artinya mengucapkan Asyhadu An
Laa Ilaaha Illa Allah, kemudian baru, Asyhadu Anna Muhammadan
Rasulullah. Tidak boleh sebaliknya.

3 Diucapkan dengan Bahasa Arab bagi orang yang mampu
mengucapkannya disertai tahu maknanya. Ini berdasarkan pernyataan
dari Syeh Ahmad az-Zahid dan Allamah Muhammad ar-Romli.

4 Harus mengulangi lafadz “أشھد” jika tidak menyebutkan huruf athof
(Wawu). Apabila menyebutkannya maka cukup mengucapkan lafadz
.yang pertama saja ”أشھد“

Berbeda dengan adzan, maka wajib mengucapkan lafadz “أشھد” dua kali
di dalamnya. Demikian ini dinyatakan oleh Syeh Ibnu Qosim dan
diikuti oleh Syeh al-‘Anai dan ditetapkan oleh Syeh ‘Athiah.

Syeh Syabromalisi menyatakan bahwa wajib mengulangi lafadz “أشھد”
dalam adzan dan belum cukup hanya mengucapkan,
Pernyataan Syeh Syabromalisi ini berbeda .”ال إلھ إال هللا محمد رسول هللا“

dengan pendapat sebagian ulama.

Bagi pemeluk agama Nabi Isa yang masuk Islam wajib menambahkan
lafadz, seperti yang ,”محمد رسول هللا“ ,setelah lafadz ”إلى جمیع الخلق“
dikatakan oleh asy-Syarqowi, sehingga teksnya menjadi:

أشھد أن ال إلھ إال هللا وأشھد أن محمدا رسول هللا إلى جمیع الخلق

Dua syahadat untuk masuk Islam berbeda dengan dua syahadat dalam
tasyahud sholat karena dua syahadat dalam tasyahud wajib
menyebutkan huruf /و/ di antara keduanya. Adapun lafadz “أشھد” yang
kedua tidak disyaratkan dalam tasyahud sholat tetapi menyebutkan
kedua lafadz “أشھد” beserta huruf /و/ adalah yang lebih lengkap.

Adapun alasan mengapa tidak disunahkan menyebutkan huruf /و/ antara
dua syahadat adzan meskipun andai orang yang adzan itu kafir maka ia
dihukumi Islam adalah karena dalam adzan dianjurkan mengucapkan
teks adzan per kalimah dengan sekali nafas sehingga yang lebih pas
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adalah dengan tidak menyebutkan huruf seperti yang dijelaskan ,/و/
oleh as-Suhaimi.

بأن يقول قلبك رضيت ) ومعىن أشهد أن ال إله إال اهللا أن تعلم وتعتقد وتؤمن وتصدق(
أى مبطابق للواقع ال جيوز إنكاره ثابت ) ال معبود حبق(أى أنه أى احلال والشأن ) أن(
أى الذى ال يتجزأ وال ينقسم فهو واحد ىف ذاته ) ود إال اهللا الواحد األحدىف الوج(

أى الذى ال يكون ) القدمي(أى الذى ال بتدأء لوجوده ) األول(وال حيل ىف حمل وصفاته 
أى الذى يقوم بنفسه ويستغىن عن غريه فال يتعلق قوامه ) احلى القيوم(وجوده من غريه 

أى ) الدائم(أى الذى ال يزول بعد فناء اخللق ) الباقى(بشيئ ويتعلق به قوام كل شيئ 
أى موجد املخلوقات الىت هى األكوان من العدم ) اخلالق(الذى ال تغريه األوقات 

من اليقني واملعارف أى القاسم لكل حي إىل أن ميوت ما تقوم باطنه وظاهره ) الرزاق(
غري مستفاد ومعلوماته ما أى الذى علمه) العامل(واملسكن وامللبس والقوت وغري ذلك 

أى ال ) الفعال ملا يريد(أى الذى مل ميتنع عليه جليل وال حقري ) القدير(هلا من نفاد 
وما مل (أى وجد ) كان(وجوده ) ما شاء اهللا(يعجزه شيئ يريده وال ميتنع منه شيئ طلبه 

أى مل يوجد) مل يكن(وجوده ) يشأ

3. Makna Dua Syahadat

a. Makna Syahadat Tauhid

Makna “أشھد أن ال إلھ إال هللا” adalah kamu mengetahui, meyakini,
mempercayai, dan membenarkan dengan cara hatimu mengatakan, “Saya
ridho bahwa sebenarnya tidak ada tuhan yang benar disembah kecuali Allah
Yang Maha Esa (yang tidak terdiri dari bagian-bagian. Oleh karena itu, Dia
adalah Yang Maha Esa dalam Dzat, Sifat-sifat, dan tidak bertempat di suatu
tempat tertentu),22 Yang Maha Awal (yang tidak ada permulaan bagi wujud-

22 Bagaimana hukumnya orang yang mengatakan, “Semoga Yang Di Atas
membalasnya,”?

Jawab: Hukumnya tidak boleh karena dikuatirkan orang yang meyakini demikian itu
jatuh ke dalam kekufuran sebab menyamakan Allah dengan makhluk. Syeh al-Bajuri dalam
Kifayah al-Awam berkata,
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Nya), Yang Maha Qodiim (yang wujud-Nya bukan berasal dari yang lain-
Nya), Yang Maha Hayyu dan Qoyyum (yang berdiri sendiri dan tidak
membutuhkan yang lain. Oleh karena itu, keberadaan Allah tidak
berhubungan dengan yang lain. Sebaliknya keberadaan selain-Nya
berhubungan dengan-Nya), Yang Maha al-Baqi (yang tidak akan sirna
setelah seluruh makhluk sirna), Yang Maha ad-Daaim (yang tidak akan
pernah berubah sepanjang masa), Yang Maha al-Khooliq (yang
menciptakan seluruh makhluk yang mana wujud mereka berasal dari
keadaan tidak ada), Yang Maha ar-Rozzaq (yang membagi pasti semua
yang hidup sampai mati dengan rizki yang dapat membuat batin dan dzahir
mereka mampu bertahan dan kuat, yaitu seperti keyakinan, pengetahuan,
tempat tinggal, pakaian, makanan pokok, dan lain-lain), Yang Maha ‘Aalim
(yaitu Dzat yang Ilmu-Nya bukan dihasilkan dari proses usaha dan objek-
objek yang diketahui oleh Ilmu-Nya tidak ada batasnya), Yang Maha al-
Qodiir (yaitu Dzat yang tidak dilemahkan oleh sesuatu yang besar dan
remeh), Yang Maha berbuat segala sesuatu yang Dia kehendaki, yaitu Dia
tidak lemah atas segala sesuatu yang Dia kehendaki dan Dia tidak tercegah
dari segala sesuatu yang Dia cari, oleh karena ini, segala sesuatu yang Dia
kehendaki wujudnya maka terwujud dan segala sesuatu yang Dia tidak
kehendaki wujudnya maka tidak akan terwujud.

أى الرفيع ) إال باهللا العلى(أى وال استطاعة ) وال قوة(أى ال قدرة وال حركة ) وال حول(
ال يعلمه إال هو كاحللم ) موصوف بكل كمال(أى اجلليل الكبري ) العظيم(الشان 

واحلياة والسمع والبصر واجلود وغري لك كصفات املعاىن وهى القدرة واإلرادة والعلم 
وهو الرذيلة كالعمى والصمم وكل ما ) عن كل نقص(أى مربأ أو مباعد ) منزه(والكالم 

أى ممكن سواء كان ) شيئ(أى اهللا ) ليس كمثله(احلوادث خطر بالبال من صفان
لذلك بال عني ) البصري(لألصوات والذوات بال أذن ) وهو السميع(موجودا أو معدوما 

أى ) وما سواه حادث(أى الذى ال أول له فلم خيلق نفسه وال خلقه غريه ) فهو القدمي(
وكالمه (له تعاىل ) وما سواه خملوق(جلميع الكائنات ) وهو اخلالق(موجود بعد عدم 

سبحانه وتعاىل ) صفاته(أى باقى ) كسائر(أى ال أول له وحقيقتها ال تعرف لنا ) قدمي

) فال يقال إىن حتت اهللا فقول العامة إىن حتت ربنا أو إن رىب فوقى كالم منكروليس له تعاىل جهة(
ى عنه  كذا ىف شرح كفاية العوام للشيخ البيجورى ) خياف على من يعتقده الكفر(أى أنكره الشارع و

٦٠. ص



28

ا قدمية وال نعر  ) مباين(تبارك وتعاىل ) ألنه سبحانه(ف حقائقها من صفات املعاىن فإ
) جلميع املخلوقات ىف الذات والصفات واألفعال(أى خمالف 

فإن قلت قد صح أنه صلى اهللا عليه وسلم قال إن اهللا خلق آدم على صورته مع أن 
الصورة تقتضى احلدوث قلت أجيب عنه بأن املراد الصورة املعنوية على معىن أن اهللا 

عطى العبد أوصافا وأطلقت عليه كما أطلقت عليه تشريفا للعبد كالعامل واحلى تعاىل أ
لكنها مباينة ومغايرة لصفات البارى تعاىل ىف احلقيقة فعلمه تعاىل مثال خيالف لعلم 
العبد من حيث القدم واحلدوث فعلمه تعاىل قدمي وعلم العبد حادث وعلمه تعاىل حميط 

ت وعلم العبد ليس كذلك وعلم العبد متأخر عن باجلزئيات كما هو حميط بالكليا
املعلوم وعلمه تعاىل سابق عليه ومن هذا القبيل قوله صلى اهللا علي وسلم إن هللا تسعة 
وتسعني امسا مائة إال واحدا من ختلق بواحد منها دخل اجلنة فإن معناه بأن العبد إذا 

اجلنة ختلق مبا ميكنه التخلق به منها كالكرم والعفو والصفح دخل
ومن األجوبة عن احلديث املذكور أن الضمري ىف صورته راجع إىل املضروب وذلك أن 
سبب احلديث رؤيته صلى اهللا عليه وسلم رجال يضرب انسانا فنهاه وقال إن اهللا خلق 

آدم على صورته أى صورة املضروب أفاده السجاعى ىف الدرة الفريدة 
كاليهودى والنصارى ومشركى العرب ) لظاملونعما يقول ا(أى ارتفع ) سبحانه وتعاىل(

أى ال مياثله علو فإن بعض متقدمى اليهودى قالوا عزير ابن اهللا إذ ) علوا كبريا(وحنوهم 
مل يبق منهم بعد قتال خبتنصر من حيفظ التوراة إال لكونه ابنه وبعض النصارى قال 

له وهو خلق الطري من الطني املسيح ابن اهللا الستحالة ولد بال أب أو لفعله ما يفعله اإل
وإبراء األكمه واألبرص وإحياء املوتى ومشركوا العرب قالوا املالئكة بنات اهللا 

وروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال قال اهللا تعاىل كذبىن ابن آدم ومل يكن له 
كان ذلك وشتمىن ومل يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فزعم أىن ال أقدر أن أعيده كما  

وأما شتمه إياي فقوله ىل ولد وسبحاىن أن أختذ صاحبة وولدا
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La haula Wa laa Quwwata Illa Billah23 berarti bahwa tidak ada
kemampuan, gerakan, dan kekuatan kecuali sebab Allah, Yang Maha Luhur

23 ’ال حول وال قوة إال باهللا‘ berarti 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.
Lafadz hauqolah adalah tanaman-tanaman surga, seperti yang disebutkan dalam

hadis Mi’roj, “Ketika Rasulullah, Shollallahu ‘Alaihi Wa Sallama, melihat Nabi Ibrahim, ‘Alaihi
as-Salaam, 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 tanahnya
sangatlah subur dan luas!’ Rasulullah bertanya, ‘Apa tanaman-tanaman surga itu?’ Nabi

Ibrahim menjawab, .’ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم‘

Termasuk keistimewaan kalimah hauqolah adalah seperti yang tertulis dalam kitab
Fawaid asy-Syarji bahwa Ibnu Abi Dunya berkata dengan sanadnya yang sampai pada
Rasulullah, Shollallahu ‘Alaihi Wa Sallama, bahwa beliau bersabda, “Barang siapa membaca

’ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم‘ se ap hari 100 kali maka ia dak akan ter mpa kefakiran

selamanya.”
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 Hasyiahnya ‘Ala
al-Mi’roj.

(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 mengetahui maknanya
ataupun tidak.” Demikian ini disebutkan oleh Qulyubi.

(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; الرجل زید (Zaid yang sempurna
sifat kelaki-lakiannya). Demikian juga huruf ‘ل’ yang masuk dalam lafadz nama-nama Allah
ta’ala. [Dengan demikian ketika kamu mengatakan; القدیرهللا 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.

اهللاطاعةعلىقوةوالباهللاإالاهللامعصيةعنحتولالأي) العظيمالعليباهللاإالقوةوالحولوال(
والعليالسنبالويينيوسفشيخناأفادهجربيلعنالسالمعليهعنهتفسريهوردهكذااهللا،بعونإال

هيوأيضاً -إىل أن قال –الصاويقالهوالكربياءالعظمةذووالعظيمسواهعمااملنزهالرتبةاملرتقع
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Derajat-Nya, Yang Maha Agung dan Besar, yang bersifatan dengan segala
kesempurnaan yang tidak dapat diketahui kecuali oleh Dzat-Nya sendiri,
seperti; sifat bijaksana, dermawan, dan lain-lain, seperti; sifat-sifat ma’aani,
yaitu sifat Qudroh, Irodah, Ilmu, Hayat, Samak, Bashor, dan Kalam, Yang
Maha Suci atau Yang Maha dijauhkan dari segala kekurangan dan
kehinaan, seperti; buta, tuli, dan sifat-sifat hawadis yang terlintas di hati.
Tidak ada sesuatupun menyamai Allah, baik sesuatu itu maujud (ada) atau
ma’dum (tidak ada). Allah adalah Dzat Yang Maha Mendengar segala suara
dan dzat tanpa perantara telinga, Yang Maha Melihat segala suara dan dzat
tanpa mata. Dia adalah Dzat Yang Qodim, yaitu Dzat yang tidak memiliki
permulaan dalam wujud-Nya sehingga Dia tidaklah menciptakan Dzat-Nya
sendiri dan tidak diciptakan oleh selain-Nya. Segala sesuatu yang selain-
Nya adalah dzat yang haadis atau yang wujud setelah tidak ada. Dia adalah
Dzat Yang Maha Pencipta atas segala sesuatu yang wujud dan segala
sesuatu selain-Nya adalah yang diciptakan atau makhluk. Kalam-Nya
adalah qodim, yaitu tidak ada permulaan bagi Kalam-Nya dan hakikat
Kalam-Nya tidak dapat kita ketahui, seperti sifat-sifat ma’aani-Nya, yang
juga qodim dan tidak dapat kita ketahui hakikatnya, karena sesungguhnya
Allah adalah Dzat yang tidak sama dengan seluruh makhluk dalam dzat,
sifat-sifat, dan perbuatan-perbuatan.24

السالمعليهإبراهيمسيدناوسّلمعليهاهللاصلىاهللارسولرأىملااملعراجحديثيفكمااجلنةغراس
مروسّلمعليهاهللاصلىاهللارسوللسيدناقالأخضرزبرجدمنكرسيعلىاجلنةبابعندجالساً 
إالقوةوالحولالفقال؟ اجلنةغراسومافقالواسعةطيبةأرضهافإناجلنةغراسمنفلتكثرأمتك
إىلبسندهالدنياأيبابنقالالشرجيفوائديفماخواصهاومن- إىل أن قال - العظيمالعليباهللا
مرةمائةالعظيمالعليباهللاإالقوةوالحولاليومكلقالمن" :قالأنهوسّلمعليهاهللاصلىالنيب

العليباهللاإالقوةوالحولالوتالمهمباإلنساننزلإذاأيضاً اخلربيفوروياه."أبداً فقريصبهمل
قال]تنبيه[املعراجعلىحاشيتهيفيوسفشيخناذكرهذلكأقلهاأيعنهاهللافرجمرةثالمثائةالعظيم
القرآنخبالفإمجاالً ولومعناهعرفإذاإالذكرهعلىذاكريثابالأنهاعلمعنهماهللارضيالعلماء
أمسائهيفوالالماأللفتعاىلاهللارمحهاملقدسيقال]فائدة[القليويبذلكعلىنبهمطلقاً،قارئهفيثاب
أيالرجلزيدتقولللكمالالتعريفالمتكونسيبويهقالللعهد،والللعمومالللكمالتعاىل

كذا الآلىلنشريفالتونسيأمحدالقولنيهذينذكرتعاىل،أمسائهمنهيوكذلكالرجوليةيفالكامل
٥-٤. كله ىف كاشفة السجا للشارح ص

24Oleh karena itu, muhal bagi Allah menyerupai makhluk (mumtsalatu lil hawadis).
Kemuhalan bentuk menyerupai makhluk ada 10 (sepuluh). Salah satunya adalah bahwa muhal
bagi Allah bersifatan dengan tujuan dalam berbuat dan memberikan hukum. Artinya, Allah
melakukan perbuatan tidak didasari oleh tujuan tertentu, seperti: Dia mewujudkan Zaid
bukan karena tujuan tertentu yang mendorong-Nya untuk mewujudkannya. Begitu juga, Dia
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Apabila kamu bertanya, “Sesungguhnya ada hadis shohih yang
diriwayatkan dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, bahwa
sesungguhnya Allah telah menciptakan Adam menurut bentuk-Nya
sedangkan yang namanya bentuk akan melatar belakangi sifat hudus (baru)
[karena pasti ada pihak yang membentuk],” maka saya menjawab, “Maksud
kata ‘bentuk-Nya’ tersebut adalah bentuk maknawi dengan artian bahwa
sesungguhnya Allah memberi hamba sifat-sifat yang diperuntukkan
baginya, sebagaimana sifat-sifat juga diperuntukkan bagi-Nya, dengan
tujuan memuliakan hamba itu, seperti; sifat aalim (yang tahu) dan sifat
hayyi (yang hidup) tetapi sifat-sifat yang diperuntukkan bagi hamba itu
tidak sama dengan sifat-sifat-Nya Yang Maha Pencipta. Dengan demikian,
sifat Ilmu-Nya, misalnya, tidak sama dengan sifat ilmu hamba dari segi
qidam (dahulu) dan hudusnya. Ilmu-Nya adalah sifat yang qodim sedangkan
ilmu hamba adalah sifat yang haadis. Ilmu-Nya meliputi seluruh juz’iyat
(bagian-bagian) sebagaimana meliputi seluruh kulliyat (keutuhan)
sedangkan ilmu hamba tidak demikian itu. Ilmu hamba didahului oleh
sesuatu yang diketahui sedangkan Ilmu-Nya mendahului sesuatu yang
diketahui. Dari sudut pandang maknawi inilah, muncul sabda Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama yang berbunyi, “Sesungguhnya Allah
memiliki 99 nama, 100 kurang satu. Barang siapa berbudi pekerti dengan
salah satu nama-nama tersebut maka ia masuk surga,” diartikan bahwa
ketika seorang hamba berbudi pekerti dengan akhlak yang dimungkinkan
baginya, seperti; dermawan, pemaaf, dan pengampun, maka ia masuk surga.

Termasuk salah satu jawaban [untuk pertanyaanmu dari hadis
sebelumnya] adalah bahwa isim dhomir yang terdapat pada sabda
Rasulullah ‘ُصْوَرتِھ’ kembali pada [Adam] yang diciptakan, bukan kembali
kepada lafadz ‘هللا’. [Jadi, yang dimaksud dalam hadis adalah bentuknya,
bukan bentuk-Nya, dalam artian bahwa Allah menciptakan Adam menurut
bentuk Adam, bukan menurut bentuk Allah.] Hadis sebelumnya disabdakan
Rasulullah ketika beliau melihat seorang laki-laki membuat patung
manusia. Kemudian beliau mencegahnya dan bersabda, “Sesungguhnya
Allah menciptakan Adam menurut bentuknya, maksudnya menurut bentuk

mewajibkan sholat bukan karena tujuan tertentu yang mendorongnya untuk mewajibkannya.
Demikian ini disebutkan oleh Syarih dalam kitabnya Tijan ad-Darori;

أو يتصف باألغراض ىف األفعال واألحكام فليس فعله كاجياد زيد لغرض من األغراض أى مصلحة 
لفعل فال يناىف أنه حلكمة وإال كان عبثا وهو مستحيل ىف حقه تعاىل وليس حكمه  تبعثه على ذلك ا

كاجياب الصالة علينا لغرض من األغراض أى مصلح تبعثه على ذلك احلكم كم مر فكل من هذه 
باملعىن على فسانرتين٤. الصور العشرة مستحيل ىف حقه تعاىل كذا ىف تيجان الدرر ص
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yang diciptakan, yaitu Adam. Demikian ini difaedahkan oleh Syeh Sujai
dalam kitab Ad-Durroh al-Faridah.

Maha Suci dan Maha Luhur Allah dari apa yang dikatakan oleh
orang-orang dzalim, seperti kaum Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik
Arab dan lain-lain, karena kaum Yahudi berkata, “Nabi Uzair adalah anak
Allah karena setelah semua orang telah terbunuh oleh serangan Raja
Bukhtansar maka tidak ada satupun yang hafal Kitab Taurat kecuali Uzair
sendiri. Kemampuan Uzair ini tiada lain pasti karena ia adalah anak Allah,”
dan karena sebagian kaum Nasrani berkata, “Sesungguhnya Isa al-Masih
adalah anak laki-laki Allah karena mustahil kalau ada anak yang dilahirkan
tanpa perantara ayah, atau karena Isa melakukan segala sesuatu yang hanya
dapat dilakukan oleh Tuhan, yaitu menciptakan burung hidup dari tanah liat,
menyembuhkan orang yang buta asli dan lepra, dan menghidupkan orang-
orang mati,” dan karena orang-orang musyrik Arab berkata, “Para malaikat
adalah putri-putri Allah.”

Diriwayatkan dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bahwa
beliau bersabda, “Allah berfirman, ‘Anak Adam telah melakukan
kebohongan terhadap-Ku padahal ia sebenarnya tidak boleh melakukannya,
dan telah mencela-Ku padahal ia sebenarnya tidak boleh melakukannya.
Adapun perbuatan kebohongannya terhadap-Ku maka ia menyangka kalau
Aku tidak kuasa mengembalikannya seperti semula [setelah kematiannya].
Adapun pencelaannya terhadap-Ku adalah perkataannya kalau Aku
memiliki anak. Maha Suci Dzat-Ku dari memiliki sekutu dan anak.”

أى معاشر ) ومعىن أشهد أن حممدا رسول اهللا أن تعلم وتعتقد وتصدق وتؤمن أن سيدنا
) ونبينا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي(اخللق 

النسبة حبذف الياء الىت قبل الشني نسبة لقريش بثبوت الياء قبله وإمنا حذفت الياء ىف
فرقا بني النسبة هلذا والنسبة للدابة ىف البحر الىت تأكل دوابه فالذى يسمى بقريش قيل 

هو فهر وقيل هو النضر 

b. Makna Syahadat Risalah

Makna syahadat risalah,‘أشھد أن محمدا رسول هللا’ adalah kamu
mengetahui, meyakini, membenarkan, dan mempercayai bahwa
sesungguhnya pemimpin dan nabi kita, Muhammad bin Abdullah bin Abdul
Mutholib bin Hasyim bin Abdi Manaf al-Qurosyiyyi adalah hamba Allah
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dan utusan-Nya kepada seluruh makhluk. Semoga Allah mencurahkan
rahmat dan salam atasnya.

Lafadz ‘القَُرِشى’ yang berarti berbangsa Quraisy adalah dengan
membuang huruf /ي/ yang jatuh sebelum huruf yaitu ,/ش/ nisbat pada ‘قَُرْیش’
dengan menetapkan huruf /ي/ sebelum huruf Dalam bentuk ./ش/ nisbah,
huruf /ي/ yang jatuh sebelum huruf /ش/ dibuang karena untuk membedakan
antara nisbat pada ‘قریش’ dan nisbat pada lafadz ‘الدابة’ yang berarti binatang
lautan yang memakan binatang-binatang lautan lainnya. Kakek Rasulullah
yang bernama Quraisy adalah Fihr menurut satu pendapat. Menurut
pendapat lain adalah Nadhr.

Penjelasan:

1) Nasab Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama

Diwajibkan atas mukallaf mengetahui nasab Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama dari garis ayah dan ibu.

Adapun dari garis ayah, Rasulullah adalah Muhammad bin
Abdullah bin Abdul Mutholib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Kusai
bin Kilab bin Murroh bin Ka’b bin Luai bin Gholib bin Fihr bin Malik
bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin
Mudhor bin Nizar bin Ma’ad bin ‘Adnan.

 Abdullah adalah laki-laki tertampan di kalangan kaum Quraisy. Ia
juga dijuluki sebagai adz-Dzabih (yang disembelih). Awal kisah,
Abdul Mutholib, yaitu ayah Abdullah, bernadzar jika ia memiliki anak
10 (sepuluh) dan menjadi para penerus atau penolongnya maka ia akan
menyembelih salah satu dari mereka. Ketika ia benar-benar telah
memiliki 10 anak, ia lupa dengan nadzarnya.

Pada suatu malam di dekat Ka'bah, ia tidur dan memimpikan sesosok
yang berkata kepadanya, "Hai Abdul Mutholib. Penuhilah nadzarmu."
Ia terbangun kaget dan bergemetar karena mimpinya. Tak lama
kemudian, ia memerintahkan untuk menyembelih seekor kambing
gibas dan mensedekahkannya kepada para fakir dan miskin. Suatu
ketika, ia tidur dan memimpikan sesosok yang berkata kepadanya lagi,
"Lakukanlah ritual ibadah yang lebih besar daripada hanya sekedar
menyembelih gibas." Kemudian ia menyembelih sapi jantan. Ia tidur
lagi dan memimpikan sesosok yang berkata kepadanya lagi,
“Lakukanlah ritual ibadah yang lebih besar daripada hanya
menyembelih sapi.” Tak lama kemudian, ia menyembelih unta. Dalam
tidur berikutnya, ia bermimpi kalau ia diseru, "Lakukanlah ibadah
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yang lebih besar." Dalam mimpinya, Abdul Mutholib bertanya, "Apa
itu?" Dijawabnya, "Sembelihlah salah satu dari anak-anakmu seperti
yang pernah kamu nadzari." Karena mimpi tersebut, Abdul Mutholib
sangat bersedih. ia mengumpulkan semua anak-anaknya dan
memberitahu mereka tentang nadzarnya dan mengajak mereka untuk
memenuhi nadzar tersebut.

Mereka berkata, "Kami patuh kepadamu, Ayah. Manakah salah satu di
antara kami yang hendak anda sembelih maka kami bersedia."

Abdul Mutholib akhirnya mengundi secara acak. Tiba-tiba undian
jatuh pada Sayyid Abdullah, padahal ia adalah anak yang paling
dicintainya. Setelah itu, ia memegang tangan Abdullah dan bersiap-
siap menyembelihnya. Ketika ia telah meletakkan pisau di atas leher
Abdullah, orang-orang Quraisy mendatanginya dan bertanya, "Apa
yang ingin kamu lakukan?" Ia menjawab, "Aku akan memenuhi
nadzarku." Mereka mencegah dan melarangnya dan berkata
kepadanya, "Jika kamu menyembelih Abdullah maka orang-orang
akan bersedih. Cobalah untuk menemui perempuan si tukang ramal,
barangkali ia akan memberikan solusi dan jalan keluarnya."

Mendengar saran tersebut, Abdul Mutholib segera menemui si tukang
ramal di tanah Khoibar. Setelah berhasil menemuinya, Abdul
Mutholib menceritakan kisah tentang nadzarnya. Si tukang ramal
bertanya, "Berapa denda untuk satu nyawa menurut peraturan yang
berlaku di masyarakatmu." Abdul Mutholib menjawab, "10 unta." Si
tukang ramal berkata, "Sekarang, pulanglah ke negerimu dan lakukan
undian antara Abdullah dan 10 unta. Jika undian yang keluar adalah
Abdullah maka tambahkanlah 10 unta lagi, kemudian undi lagi dan
seterusnya sampai kamu rela dengan keputusan Tuhanmu kalau
Abdullah memang harus dikorbankan."

Setelah itu, Abdul Mutholib segera pulang dan melakukan pengundian
antara Abdullah dan 10 unta seperti yang disarankan oleh si tukang
ramal. Undian pertama keluar atas nama Abdullah. Abdul Mutholib
mengundi lagi dengan menambahkan 10 unta lagi. Dan lagi-lagi
undian yang keluar adalah nama Abdullah hingga akhirnya setelah
mencapai 100 unta, baru undian keluar atas nama unta. Orang-orang
yang hadir berkata, “Tuhan telah meridhoimu. Abdul Mutholib.”
Tetapi Abdul Mutholib berkata, "Aku belum puas. Aku ingin
meyakinkan diriku kalau undian yang keluar memang jatuh pada
unta.” Kemudian ia mengundi lagi dan lagi dan ternyata undian yang
keluar memang  jatuh pada unta.
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Demikianlah mengapa Abdullah disebut dengan nama adz-Dzabih.

Ketika istri Abdullah, yakni Aminah, telah mengandung al-Mushthofa
shollallahu 'alaihi wa sallama selama 2 bulan, Abdullah keluar
berdagang ke tanah Syam. Kemudian ia pulang. Dan sesampainya di
Madinah, ia jatuh sakit. Akhirnya ia bermukim disana bersama
saudara-saudara istrinya, Bani Adi bin Najar. Namun, tidak lama
kemudian, ia wafat dan dikuburkan di desa Nabighoh, menurut satu
pendapat, di desa Abwak. Ia meninggal dalam usia 25 tahun, menurut
satu pendapat 28 tahun, atau 30 tahun.

 Abdul Mutholib. Nama aslinya adalah Amir. Menurut satu pendapat,
ia bernama Syaibatul-Hamdi. Ia diberi nama dengan nama awalan
Syaibah karena dikepalanya ada syaibah atau rambut berwarna putih
(uban) atau karena tafaulan (berharap) ia akan tumbuh besar dan
mencapai usia syaib (muda). Sedangkan kata syaibah disandarkan
pada nama akhir hamdi karena berharap agar hamdu atau pujian
orang-orang akan selalu tertuju kepadanya. Ternyata harapan tersebut
menjadi nyata. Ia adalah pelindung kaum Quraisy di saat tertimpa
musibah dan bencana serta ia selalu dimintai pertolongan oleh mereka
di saat masa-masa kesulitan. Ia juga orang terhormat dan pemimpin
bagi kaum Quraisy. Ia mengharamkan khomr bagi dirinya sendiri
(meskipun pada saat itu khomr belum diharamkan). Kebiasaannya
adalah melemparkan makanan ke arah atas karena memberikannya
pada burung dan menaruh makanan di puncak gunung-gunung untuk
binatang-binatang liar atau alas. Setiap Ramadhan datang, ia selalu
memberi makanan kepada para miskin. Ia melarang anak-anaknya
memberontak dan berbuat aniaya, ia berkata kepada mereka, "Orang-
orang yang berbuat dzolim tidak akan pernah keluar dari dunia kecuali
ia akan menderita terlebih dahulu.” Ia termasuk orang yang doanya
selalu terkabul. Ia juga termasuk salah satu orang alim kaum Quraisy
dan juru hakim di antara mereka.

Menurut satu pendapat disebutkan bahwa alasan mengapa Syaibatul-
Hamdi dipanggil Abdul Mutholib adalah karena pada saatu itu,
pamannya yang bernama Muthollib masuk ke Mekah bersama Syaibah
yang memakai pakaian usang, kemudian Muthollib ditanya, "Siapa
orang yang bersamamu itu? Hai Muthollib," ia menjawab, "Ini adalah
'abdi atau budakku," karena malu mengatakan, "ini adalah anak
saudaraku (sebab pakaiannya yang usang dan lusuh)." Saat Syaibah
telah besar, baru diketahui kalau ia adalah anak saudara Muthollib.
Syaibah atau Abdul Mutholib wafat di Mekah dalam usia 140 tahun.



36

 Hasyim. Nama aslinya adalah Umar. Ia dijuluki dengan nama Hasyim
karena ia selalu yahsyamu ats-tsarid atau meremukkan roti dan
ditaruhnya di dalam kuah untuk kaumnya di saat musim gersang.

Sebagian ulama menjelaskan bahwa Hasyim selalu memiliki
persediaan makanan yang mencukupi, baik di musim subur atau
gersang, baik di masa-masa gampang atau sulit pakan. Nur al-
Musthofa shollallahu 'alaihi wasallama terlihat mencorong di
wajahnya. Setiap kali ia melihat orang alim, ia selalu mencium
tangannya. Para kabilah Arab selalu bertamu kepadanya. Orang-orang
alim pada saat itu sering menawarkan putri-putri mereka untuknya
agar dinikahinya. Ia wafat di Gaza dalam usia 24 atau 25 tahun.

 Abdu Manaf. Nama aslinya adalah Mughiroh. Ia diberi nama dengan
nama Mughiroh karena tafaulan atau berharap ia akan yughoyyiru atau
selalu menang dan merubah musuh-musuhnya (menjadi kawan). Ia
telah menjadi pemimpin kaum pada saat ayahnya masih hidup. Ia
adalah orang yang ditaati di kalangan Quraisy. Ia dijuluki dengan
julukan Qomar al-Batkhak karena ketampanannya dan keelokannya. Ia
juga dijuluki al-Fayyadh karena ia sangat dermawan. Pada saat
tertentu, ia dijuluki dengan Abdu Manaf karena ibunya menjadikannya
sebagai khodim atau pelayan bagi berhala bernama Manat. Menurut
satu pendapat, "Mughiroh awalnya dijuluki dengan Abdu Manat.
Kemudian ayahnya melihat tanda-tanda kemuliaan yang terpancar
darinya, akhirnya ayahnya merubah Abdu Manat menjadi Abdu Manaf
yang berasal dari kata 'ناف' atau naafa yang berarti luhur."

Kenyataan ibu Abdu Manaf menjadikannya sebagai pelayan berhala
bukan berarti sikap tersebut negatif, karena mungkin ibunya berharap
agar berhala itu menjaga Abdu Manaf karena ketampanannya dan
kekayaannya, bukan berarti ibunya menyembah berhala atau meyakini
berhala sebagai tuhan, lagi pula ibunya hidup pada masa fatroh, yaitu
kekosongan masa dimana Allah tidak mengutus rasul untuk mereka,
seperti yang difaedahkan oleh Syeh al-Halwani dalam Mawakib-nya.
Abdu Manaf wafat di Gaza. Ia adalah kakek ketiga bagi Rasulullah
shollallahu 'alaihi wa sallama dan kakek keempat bagi Usman bin
Affan, dan kakek kesembilan bagi Imam Syafii radhiyallahu ‘anhuma.

 Kusai. Nama aslinya adalah Zaid atau Yazid. Ia terkenal dengan
panggilan Kusai karena ia qosho atau jauh dari teman-teman seusianya
sebab ia dibawa pergi ke negeri-negeri jauh, hingga akhirnya ibunya,
Fatimah, membawanya dan mempertemukannya dengan mereka
kembali. Dulunya, ia dipanggil dengan Mujmik karena ia jama'a atau
menyatukan kabilah-kabilah Quraisy saat mereka masih terpisah-
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pisah. Menurut satu pendapat disebutkan bahwa dulunya ia
menyatukan kaumnya pada hari Arubah atau Jumat, lalu ia menjadi
penasehat mereka dan memerintahkan mereka untuk memuliakan
tanah Haram, dan ia juga memberitahu mereka bahwa akan ada ada
seorang nabi di tanah Haram.

Ketika menjelang ajal, Kusai mengumpulkan anak-anaknya dan
berkata kepada mereka, "Jauhilah khomr karena meskipun baik untuk
tubuh tetapi merusak hati." Salah satu riwayat maktsur darinya adalah
“Barang siapa memuliakan orang tercela maka ia sama-sama tercela.
Barang siapa menganggap baik orang yang buruk maka ia akan
tertimpa keburukannya. Barang siapa yang tidak diperlakukan layak
oleh orang-orang terhormat maka ia akan diperlakukan layak oleh
orang-orang biasa. Barang siapa mencari sesuatu yang diluar
kemampuannya maka ia berhak mengalami kegagalan. Iri hati adalah
musuh yang tak nampak.”

 Kilab. Nama aslinya adalah Hakim. Menurut satu pendapat, nama
aslinya adalah Urwah. Ia dijuluki dengan julukan Kilab karena
kesukaannya berburu kilab (anjing). Menurut satu pendapat disebutkan
bahwa alasan mengapa Hakim dijuluki kilab adalah karena
mukalabahnya, maksudnya, ia mampu mendesak musuh-musuh di
medan peperangan. Ia adalah ayah Zuhroh dimana Zuhroh adalah
kakek Sayyidah Aminah, ibu Rasulullah shollallahu 'alahi wa
sallama.

 Murroh. Ia diberi nama Murroh karena tafaulan atau berharap agar ia
menjadi murron atau penghalang bagi para musuh sebab
kemenangannya atas mereka dan kekuatannya mengalahkan mereka.
Abu Bakar as-Shidiq dan Imam Malik radhiyallahu 'anhuma bertemu
dalam satu garis keturunan dengan Rasulullah shollallahu 'alaihi wa
sallama pada garis Murroh.

 Ka'b. Ia diberi nama Ka'b karena tafaulan atau berharap agar ia
menjadi orang luhur dan tinggi derajatnya karena setiap perkara yang
luhur dan tinggi disebut dengan istilah ka'b. Dulunya, ia selalu
menasehati kaumnya dan mengingatkan mereka tentang akan
datangnya seorang rasul utusan Allah dan memberitahu mereka bahwa
rasul tersebut akan berasal dari keturunannya serta ia memerintahkan
mereka agar mengikuti dan mempercayai Rasul tersebut. Mungkin, ia
mengetahui semua itu dari Kitab-kitab terdahulu. Jarak antara masa
hidupnya dengan turutusnya Rasulullah adalah 560 tahun. Termasuk
keturunan Ka’b adalah Umar bin Khattab al-Faruk. Pada garis Ka’b
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inilah Umar bertemu dalam satu garis keturunan dengan Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama.

 Luai. Kata Luai atau 'لؤي' merupakan bentuk tasghir dari kata 'ألى'
yang berarti lamban. Ia diberi nama Luai karena ia selalu pelan-pelan
dalam menghadapi dan menyelesaikan segala urusan.

 Gholib. Ia diberi nama Gholib karena tafaulan atau berharap bahwa ia
akan menjadi gholib atau pemenang atas musuh-musuhnya.

 Fihr. Kata fihr atau 'فِْھر' menurut asalnya merupakan kata untuk nama
batu yang panjang atau untuk orang yang memenuhi kedua telapak
tangannya (dengan sesuatu). Ia diberi nama Fihr karena postur
tubuhnya yang tinggi dan tabiatnya yang keras. Ia dipanggil dengan
nama Quraisy karena ia yaqrusyu atau mencari tahu hajat atau
kebutuhan orang lain, kemudian ia membantunya. Kepadanya-lah
kabilah Quraisy dinisbatkan. Menurut pendapat ashoh, para
pendahulunya dinisbatkan dengan panggilan Kinani, bukan Qurosyiy,
tetapi Imam Syafii dan sebagian besar ulama lain berpendapat bahwa
kaum Quraisy berasal dari keturunan Nadhr.

 Malik. Ia diberi nama Malik karena tafaulan atau berharap ia akan
menjadi pemimpin. Ternyata harapan tersebut menjadi kenyataan,
yaitu terbukti bahwa pada saat itu Malik adalah raja bangsa Arab.

 Nadhr. Nama aslinya adalah Qois. Ia dijuluki dengan julukan Nadhr
karena nadhoroh atau pancaran cahaya yang keluar dari wajahnya,
maksudnya, karena ketampanan dan kebagusannya. Menurut Imam
Syafii dan sebagian besar ulama, Nadhr adalah bapaknya kaum
Quraisy karena mereka berasal dari keturunannya, seperti yang telah
disebutkan sebelumnya.

 Kinanah. Menurut asalnya, kata kinanah diartikan sebagai wadah
anak panah. Ia diberi nama Kinanah karena dulunya ia tinggal di kinni
atau rumah yang tertutup atau karena ia yakunnu atau menjaga dan
menyembunyikan rahasia-rahasia kaumnya. Ia adalah seorang syeh
yang tampan dan agung derajatnya. Orang-orang Arab biasa
mengunjunginya karena keilmuannya dan keutamaannya. Dulu ia
pernah berkata kepada mereka, "Telah datang masa keluarnya seorang
nabi dari Mekah. Ia dipanggil Ahmad. Ia akan berdakwah untuk
mengesakan Allah dan mengajak pada kebaikan, berbuat baik, dan
berakhak mulia. Ikutilah ia maka kalian akan menjadi tambah mulia
dan luhur. Dan janganlah kalian mengingkari semua yang
diberitakannya karena semua yang ia bawa adalah perkara yang haq.”
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Kinanah dikenal sebagai orang yang sangat dermawan. Ia tidak suka
makan sendirian. Ketika ia tidak mendapati teman yang bisa diajaknya
makan bersama maka ia akan menghidangkan nampan berisi makanan
di depannya agar orang-orang mendatanginya dan makan bersamanya.
Setiap kali ia makan satu suap maka ia menampungi suapan tersebut
dengan suapan berikutnya.

 Khuzaimah. Kata khuzaimah merupakan bentuk tasghir dari kata
khozamah. Kata khozamah sendiri adalah isim marroh dari kata al-
khozami yang berarti mengikat sesuatu dan memperbaikinya. Ia
dinamai Khuzaimah karena tafaulan atau berharap agar ia menjadi
orang yang dapat memperbaiki segala urusan. Ia wafat dengan
menetapi agama Ibrahim.

 Mudrikah. Menurut pendapat shohih seperti yang dikatakan oleh
Allamah al-Halwani bahwa nama asli Mudrikah adalah Amr. Ia
dinamai Mudrikah karena ia adroka atau mendapat semua kemuliaan
dan keluhuran yang ada pada para leluhurnya. Nur al-Musthofa
shollallahu 'alaihi wa sallama nampak terang pada dirinya.

 Ilyas. Nama aslinya adalah Husain atau Habib, seperti yang dikatakan
oleh al-Allamah al-Qobani. Nama kun-yah-nya adalah Abu Amr.
Menurut satu pendapat, ia dinamai Ilyas karena ia terlahir pada saat
ayahnya telah tua dan putus asa dari memiliki keturunan. Ilyas adalah
orang yang sangat tampan. Berita tentang Ilyas sangat mengesankan
bagi orang-orang Arab sampai-sampai mereka memanggilnya dengan
nama Kabir al-Qoum atau sesepuh kaum dan pemimpin kaum. Mereka
hanya akan mengadakan suatu acara tertentu dan melaksanakannya
jika Ilyas sudah turut serta hadir. Ilyas wafat karena menderita sakit
TBC. Ia adalah orang yang pertama kali mati sebab penyakit tersebut.

 Mudhor. Nama aslinya adalah Umar dan nama kun-yah-nya adalah
Abu al-Abbas. Ia dipanggil dengan nama Mudhor karena ia memiliki
kulit yang putih atau karena ia suka minum susu yang masih madhir
atau kecut. Menurut satu pendapat, ia dipanggil dengan nama Mudhor
karena ia yumdhiru al-qulub atau membuat hati orang-orang terpesona
karena kebagusan dan ketampanannya. Oleh karena itu, setiap orang
yang melihatnya pasti mencintainya dan jatuh hati kepadanya. Ia
adalah orang yang paling bagus suaranya diantara kaumnya. Termasuk
kalam hikmah yang keluar dari lisannya adalah, "Barang siapa
menanam keburukan maka ia akan memanen kekecewaan. Sebaik-
baiknya perkara adalah segera melakukan kebaikan. Tahanlah nafsu
kalian dari perkara-perkara yang dibenci dan jangan ikutkan hawa
nafsu kalian dalam perkara yang dapat dirusakkan olehnya."
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Kuburannya diketahui berada di Rouhak, yaitu sejauh perjalanan dua
malam dari Madinah.

 Nizar. Nama aslinya adalah Khildan. Menurut satu pendapat
disebutkan bahwa ketika ia telah dilahirkan, kemudian bapaknya
melihat nur al-Musthofa shollallahu 'alaihi wa sallama berada di
antara kedua matanya, maka seketika bapaknya merasa sangat
bahagia. Saking bahagianya, bapaknya langsung berkurban dan
mensedekahkannya kepada para miskin. Lalu bapaknya berkata,
"Anak ini nazar," maksudnya, sedikit sekali orang yang menyamai
anak ini (Nizar). Menurut pendapat shohih, Nizar adalah orang yang
pertama kali menulis buku berbahasa Arab. Ada yang menceritakan
bahwa kuburannya berada di Dzat al-Jaisy yang dekat dari Madinah.
Imam Ahmad bin Hanbali radhiyallahu 'anhu bertemu dalam satu
garis keturunan dengan Rasulullah shollallahu 'alaihi wa sallama pada
garis Nizar ini.

 Ma'ad. Ia dinamai Ma'ad karena dulunya ia terlahir sebagai orang
yang mu'addan atau dipersiapkan untuk berperang melawan Bani
Isroil. Tidak ada peperangan yang ia ikut serta di dalamnya kecuali ia
pulang dengan kemenangan. Nama kun-yah-nya adalah Abu Qodho'ah
atau Abu Nizar. Pada saat Raja Bukhtanshor menguasai Arab, Allah
memerintahkan Nabi Armiyak 'alaihi as-salam untuk membawa Ma'ad
dan menyelamatkannya dari kematian. Lalu Allah memberikan wahyu
kepada Armiyak, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang nabi
mulia yang menjadi penutup para rasul dari keturunannya (Ma'ad)."
Setelah itu, Nabi Armiyak membawa Ma'ad ke tanah Syam. Beberapa
saat kemudian, tepatnya setelah kekacauan reda sebab kematian
Bukhtanshor, Ma'ad kembali ke Mekah."

 'Adnan. Kata 'adnan berasal dari kata 'adn yang berarti iqomah atau
tegak. Ia dinamai 'Adnan karena tafaulan atau berharap agar ia tegar,
hidup, dan selamat dari mara bahaya yang ditimbulkan oleh jin dan
manusia karena banyak sekali orang-orang mati disebabkan oleh
mereka. Suatu ketika, para jin dan manusia melihat diri 'Adnan dan
ingin membunuhnya. Mereka berkata, "Sungguh jika kita membiarkan
anak muda ini ('Adnan) hidup sampai ia memiliki keturunan niscaya
akan muncul seseorang (Rasulullah) yang memimpin seluruh
manusia." Namun, Allah menjaganya. Menurut pendapat shohih,
'Adnan hidup di zaman Sayyidina Musa. Menurut satu pendapat, ia
hidup di zaman Sayyidina Isa.

Nasab Rasulullah yang diketahui keabsahannya menurut ijmak
ulama berakhir sampai 'Adnan ini. Sedangkan para leluhur Rasulullah
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setelah 'Adnan sampai Nabi Adam tidak diketahui keshohihannya. Oleh
karena itu tidak diwajibkan mengetahui nasab Rasulullah setelah 'Adnan,
bahkan Imam Malik memakruhkan mengetahui nasab Rasulullah setelah
'Adnan.

Adapun nasab dari jalur ibu, Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama adalah Muhammad bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf
bin Zuhroh bin Kilab. Dengan demikian, ayah dan ibunya shollallahu
'alaihi wa sallama bertemu dalam satu garis keturunan pada kakeknya yang
bernama Kilab. Begitu juga, ayah dan ibunya bertemu dalam satu garis
keturunan pada kakeknya yang bernama Kusai jika dirujuk melalui garis
keturunan ibu Aminah dan neneknya, karena ibu Aminah adalah Barroh
binti Abdul Uzza bin Usman bin Abdul Bar bin Kusai, dan nenek Aminah
adalah Ummu Habib binti Asad bin Abdul Uzza bin Kusai.

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

من اإلنس واجلن ويأجوج ) صلى اهللا عليه وسلم عبد اهللا ورسوله إىل مجيع اخللق(
من لدن آدم إىل يوم القيامة حىت إىل ومأجوج واملالئكة ومجيع األنبياء واألمم السابقة 

نفسه ألن كل نيب مبعوث إىل نفسه بشرع فإرساله إىل الىت ال تعقل إرسال التشريف 
وأما إىل الثقلني فإرسال تكليف باإلمجاع وأما إىل املالئكة فتختلف فيه فقيل إرساله 

م وقيل إرسال تشريف  إليهم إرسال تكليف مبا يليق 

Muhammad adalah seorang rasul yang diutus kepada seluruh
makhluk, yaitu golongan manusia, jin,25 yakjuj dan makjuj,26 malaikat,

25 Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ketika Allah telah menciptakan Bapak Jin
yang bernama Saum dari api yang berkobar-kobar, Dia berkata kepadanya, “Katakan
permintaanmu!” Saum menjawab, “Kami meminta kepada-Mu agar kami dapat melihat tetapi
kami tidak mampu dilihat, kami sirna di bintang Tsura, dan kami tidak mati kecuali kami dalam
kondisi muda seperti anak kecil.” Kemudian Dia pun mengabulkannya.

Al-Quran dan as-Sunnah menjelaskan bahwa bahan asal jin adalah api. Al-Baqilani
mengatakan bahwa Allah telah menjadikan penciptaan jin sebagai jisim-jisim dalam bentuk
yang bermacam-macam. Ia makan, minum, dan menikah, seperti yang dilakukan oleh
manusia. Hanya saja, proses keturunan jin dibandingkan dengan manusia adalah 9:1, ar nya,
se ap kali jin melahirkan maka mengeluarkan 9 anak.

Pendapat masyhur mengatakan bahwa seluruh jin merupakan keturunan dari iblis,
oleh karena itu, jin bukan berasal dari jenis malaikat. Ada yang mengatakan bahwa jin adalah
jenis sedangkan iblis adalah salah satu dari jenis tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa jin
merupakan keturuan dari iblis berdasarkan keterangan al-Quran. Jin yang kafir disebut
dengan nama ‘setan’.
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seluruh nabi, dan umat-umat terdahulu dari zaman Adam sampai Hari
Kiamat, bahkan ia diutus kepada dirinya sendiri, karena setiap nabi diutus
membawa syariat kepada dirinya sendiri.27 Terutusnya (risalah) Rasulullah

فنقول جاء عن ابن عباس رضى اهللا عنهما إن اهللا تعاىل ملا خلق أبا اجلن سوما من مارج من نار قال 
ىف الثرى ويصري كهلنا شابا فأعطى ذلك فهم يرون له متن على قال أمتىن أن نرى وال نرى وأن نغيب

وال يرون وإذا ماتوا غيبوا ىف الثرى وال ميوت كهلهم حىت يعود شابا مثل الصىب ويرد إىل أرذل العمر 
وقال الباقالىن لسنا ننكر مع كون –إىل أن قال –ودل القرآن والسنة على أن أصل اجلن من النار 

يكشف أجسماهم ويغلظهم وخيلق هلم أعراضا تزيد على ما ىف النار أصلهم النار أن اهللا تعاىل 
م نارا وخيلق هلم صور وأشكاال خمتلفة  قال أبو يعلى اجلن يأكلون –إىل أن قال –فيخرجون عن كو

ويشربون ويتناكحون كما يفعل االنس وظاهر العمومات أن مجيع اجلن كذلك وهو رأى قوم وأخرج 
عبد الرزاق وابن جرير وابن املنذر وابن حامت واحلاكم عن عبد اهللا بن عمر رضى اهللا عنهما إن اهللا جزأ 

واحدا فال يولد من االنس ولد إال ولد من االنس واجلن عشرة أجزاء فتسعم من اجلن واالنس جزءا 
اجلن تسعة وقال العالمة الدمريى واعلم أن املشهور أن مجيع اجلن من ذرية ابليس وبذلك يستدل على 
م ليس فيهم إناث وقيل اجلن جنس وابليس واحد  أنه ليس من املآلئكة ألن املالئكة ال يتناسلون أل

ن ومن كفر من اجلن يقال له شيطان كذا كله ىف جمموعة سبعة  منهم وال شك أن اجلن ذريته بنص القرآ
كتب مفيدة للسيد علوى بن أمحد السقاف

26 Yakjuj dan Makjuj adalah golongan manusia yang berasal dari keturunan Yafis bin
Nuh ‘alahi as-Sholatu wa as-sallamu. Mereka disebut dengan nama yakjuj dan makjuj karena
saking banyaknya dan kuatnya mereka. Mereka berasal dari Turki. Mereka makan rumput,
pohon, kayu bakar, dan manusia (kanibal). Mereka tidak akan mampu untuk memasuki kota
Mekah, Madinah, dan Baitul Muqoddas. Suatu ketika Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
ditanya, “Apakah Yakjuj dan Makjuj menerima dakwahmu?” Rasulullah menjawab, “Aku
berpapasan dengan mereka di malam lailatu al-isrok. Aku memanggil mereka tetapi mereka
tidak menjawab.”

م قال املقاتل هم من ولد يافث بن  م وشد نوح عليه الصالة والسالم ونقل احلافظ ومسوا بذلك لكثر
م من ولد يافث ابن نوح عليه السالم وأن النىب صلى اهللا عليه  أبو عمرو بن عبد الرب االمجاع على أ
وسلم سئل عن يأجوج ومأجوج هل بلغتهم دعوتك فقال صلى اهللا عليه وسلم جزت عليهم ليلة 

م فلم جييبوا وقال الضحاك هم من ا لرتك وقال وهب بن منبه يأجوج ومأجوج يأكلون أسرى ىب فدعو
احلشيش والشجر واخلشب وما ظفروا به من الناس وال يقدرون أن يأتوا مكة واملدينة وبيت املقدس كذا 

ىف جمموعة كتب سبعة مفيدة باملنقول على األقل
27 Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama diangkat sebagai seorang rasul ketika

beliau menerima wahyu Surat al-Alaq pada hari Senin tanggal 17 Ramadhan di Gua Hira. Saat
itu, beliau berusia 41 tahun. Beliau menerima wahyu terakhir berupa Surat al-Maidah ayat 3
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kepada makhluk yang tidak berakal adalah risalah tasyrif atau memuliakan.
Risalahnya kepada golongan manusia dan jin adalah risalah taklif atau
membebani hukum-hukum syariat menurut ijmak (kesepakatan seluruh
ulama). Adapun risalahnya kepada golongan malaikat maka masih terdapat
perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan risalah
taklif yang sesuai bagi hak mereka, ada yang mengatakan risalah tasyrif.

قال الباجورى وهل كانت والدته صلى اهللا عليه ) مبكة(عليه وسلم صلى اهللا) ولد(
ا كانت من حتت  وسلم من املوضع املعتاد أو من حتت السرة ونقل عن ابن سبع أ
السرة ال من املوضع تنزيها له صلى اهللا عليه وسلم عن حمل القذر وكذا غريه من مجيع 

إخوانه من النبيني واملرسلني انتهى 

Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama dilahirkan di Mekah. Syeh
al-Bajuri berkata, “Apakah kelahirannya shollallahu ‘alaihi wa sallama
melalui jalur farji biasanya ataukah melalui jalur bawah pusar? Dikutip dari
Syeh Ibnu Sabik bahwa kelahirannya shollallahu ‘alaihi wa sallama
melalui jalur bawah pusar, bukan melalui jalur farji biasanya karena
menghindarkannya dari tempat kotor. Begitu juga, para nabi selainnya
dilahirkan melalui jalur bawah pusar.”

صلى اهللا عليه وسلم لنا معشر هذه األمة أى أمة الدعوة ال أمة اإلجابة فقط ) وبعث(
أى ىف وقت كونه ىف مكة واملراد بأمة الدعوة كل من دعاه صلى اهللا عليه وسلم ) ا(

أى ) وهاجر(إىل اإلميان سواء أجاب أو ال وبأمة اإلجابة خصوص من أجاب إىل ذلك 
الشريفة ويقال هلا طيبة مساها به سيدنا جربيل ) إىل املدينة(فارق مكة بأمر من اهللا تعاىل

جر النيب صلى اهللا عليه وسلم وكانت قبل  ليلة املعراج ويقال هلا أيضا طابة لطيبها 
ذلك تسمى يثرب 

Pada saat Rasulullah berada di Mekah, beliau shollallahu ‘alaihi wa
sallama diutus kepada umat dakwah, bukan hanya umat ijabah. Pengertian
umat dakwah adalah setiap umat yang diajak oleh Rasulullah untuk
beriman, baik mereka menerima ajakannya atau tidak. Pengertian umat

pada tanggal 9 Dzulhijah tahun 10 Hijriah. Jarak waktu antara turunnya wahyu pertama dan
terakhir adalah 22 tahun 22 bulan lebih 22 hari. Demikian ini disebutkan di dalam kitab Tarikh
at-Tasyrik al-Islami. hal. 5.
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ijabah adalah setiap umat yang diajak olehnya untuk beriman dan mereka
menerima ajakannya.28

Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama berhijrah ke Madinah asy-
Syarifah. Madinah juga disebut dengan Toyyibah. Jibril adalah yang
memberi nama Madinah dengan nama Toyyibah saat malam mi’roj.
Madinah juga disebut dengan nama Tobah karena kebaikan atau kesucian

28 Ayat yang pertama kali digunakan untuk menakut-nakuti kaum dan mengajak
mereka mengesakan Allah adalah Firman-Nya, “Hai orang-orang yang berselimut!” dan
seterusnya.

Rasulullah berdakwah selama tiga tahun dengan cara bersembunyi-sembunyi. Lalu
turunlah wahyu perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu Firman Allah dalam
Surat al-Hijr: 94: “Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang
diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.”

Setelah itu, Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Kaumnya bertambah
memusuhinya. Mereka sangat menyakitinya dan orang-orang muslim, sampai akhirnya ia
mengizinkan orang-orang muslim berhijrah ke tanah Habsyi.

Awalnya, Allah mengfardhukan atas Rasulullah dan umatnya untuk melakukan
ibadah di malam hari sesuai dengan awal Surat al-Muzammil, “Hai orang yang berselimut
(Muhammad) (1) Bangunlah (untuk sembahyang) di malam hari kecuali sedikit daripadanya
(2),” kemudian ayat ini dimansukh dengan akhir Surat al-Muzammil, “Dan bacalah sedikit dari
al-Quran!”

Setelah itu, Allah menfardhukan sholat dua rakaat di pagi hari dan dua rakaat di
sore hari. Kewajiban ibadah ini dihapus oleh perintah wajib melakukan sholat 5 (lima) waktu
pada malam Isrok.

Paman Rasulullah, Abu Tholib, meninggal dunia pada tahun ke-10 kerasulan. Tiga
hari kemudian, Khatijah meninggal dunia. Setelah itu, kaum Quraisy memiliki kesempatan
besar untuk menyakiti Rasulullah, Shollallahu ‘Alaihi Wa Sallama, dengan sikap menyakiti
yang lebih besar dibanding sikap menyakiti pada saat pamannya, Abu Tholib, masih hidup di
dunia. Demikian ini disebutkan oleh al-Mudabighi.

وأول ما وجب اإلنذار والدعاء إىل التوحيد بقول تعاىل ياأيها املدثر فأقام صلى اهللا عليه وسلم بعد 
نزل عليه األمر باإلعالن وذلك قوله تعاىل فاصدع مبا تؤمر ذلك ثالث سنني يدعو هللا مستخفيا مث

وأعرض عن املشركني فأعلن صلى اهللا عليه وسلم بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد األذى عليه 
وعلى املسلمني حىت أذن هلم ىف اهلجرة إىل أرض احلبشة وفرض اهللا عليه وعلى أمته من قيام الليل ما 

ل بقوله ياأيها املزمل قم الليل إال قليال مث نسخه مبا ىف آخرها قوله تعاىل فاقرءوا ما ذكره أول سورة املزم
تيسر من القرآن وفرض اهللا تعاىل عليه ركعتني بالغداة وركعتني بالعشي مث نسخ ذلك باجياب الصلوات 

بثالث أيام اخلمس ليلة اإلسراء ومات عمه أبو طالب ىف السنة العاشرة من البعثة وماتت خدجية بعده
فنالت قريش من أذى النيب صلى اهللا عليه وسلم ما مل تنله ىف حياة عمه أىب طالب هكذا ذكره 

كذا كله ىف ترغيب املشتاقني للشارحاملدابغى
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tempat itu berkat hijrahnya Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama.
Sebelum Rasulullah berhijrah, Madinah disebut dengan nama Yasrib.29

29 Dijelaskan oleh Syarih, yaitu Nawawi al-Banteni dalam kitab syarahnya Targhib al-
Musytakin:
[Singkat cerita] Kemudian Rasulullah mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke
Madinah setelah beliau ditemui oleh orang-orang Madinah yang telah masuk Islam di
hadapannya. Mereka termasuk kaum Anshor. Kedatangan kaum Anshor menemui Rasulullah
adalah ketika beliau berada di Mina. Saat itu adalah saat musim tertentu. Beliau
menampakkan diri dengan berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab. Enam di antaranya
adalah dari kaum Anshor yang berasal dari Khazroj. Mereka mempercayainya dalam
perjanjian Aqobah di Mina. Beliau berkata kepada mereka, “Apakah kalian akan mencegahku
untuk menyampaikan risalah Tuhanku?”

Beberapa bulan kemudian, tepatnya setelah musim berikutnya, Mereka yang berjumlah 12
orang mendatangi Rasulullah. Mereka semua masuk Islam dan berjanji untuk memboyong
dan menolongnya. Setelah itu, mereka kembali pulang ke Madinah. Dari sinilah, kemudian
Allah membuat Islam tersebar.

Beberapa dari mereka mendatangi Rasulullah lagi di perjanjian Aqobah ketiga pada musim
berikutnya. Mereka berjumlah 70 orang. Mereka semua masuk Islam dan berjanji untuk
melindungi Rasulullah dari berbagai macam gangguan dan berjanji untuk ikut serta dalam
berperang melawan orang-orang Arab dan lainnya. Mereka memilih dan menetapkan 12
pemimpin di antara mereka.

Ketika Rasulullah, Shollallahu ‘Alaihi Wa Sallama memerintahkan para sahabatnya berhijrah
ke Thoibah (Madinah), beliau berangkat belakangan dan masih bermukim di Mekah sampai
beliau mendapatkan izin dari Allah untuk berhijrah. Allah memberinya izin berhijrah setelah
perjanjian Aqobah ketiga pada bulan Robiul Awal. Jibril memerintahkan Rasulullah untuk
berhijrah bersama Abu Bakar. Mereka berdua pergi meninggalkan Mekah pada hari Kamis.

Di tengah perjalanan, [ketika dikejar orang-orang kafir,] Rasulullah dan Abu Bakar
bersembunyi di Gua Tsur yang terletak di dataran rendah Mekah. Allah memerintahkan laba-
laba menyusun jaring-jaringnya dan memerintahkan dua burung merpati membuat sarang
agar mengecoh orang-orang kafir. [Setelah aman] Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari Gua
Tsur pada pertengahan malam Senin. Saat itu beliau mengendarai untanya yang tidak
memiliki hidung.

Di tengah perjalanan, Rasulullah dan Abu Bakar berhasil dikejar dan disusul oleh Suroqoh bin
Malik yang mengendarai kuda. Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallama berdoa, “Ya Allah!
Lindungilah kami dari gangguannya (Suroqoh) sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki.”
Tiba-tiba kaki kuda yang Suroqoh naiki masuk ke dalam tanah hingga sampai kedua lutut.
Kemudian Suroqoh meminta maaf kepada Rasulullah dan meminta agar diselamatkan dari
ancaman telanan tanah. Setelah dimaafkan, Suroqoh kembali mencoba menyerang Rasulullah
tetapi tanah segera menelan kaki kudanya lagi. Kemudian Suroqoh meminta maaf dan
dimaafkan Rasulullah. Kemudian ia mencoba lagi menyerang Rasulullah tetapi lagi-lagi tanah
menelan kaki kudanya. Akhirnya Suroqoh pun bertaubat dan masuk ke agama Islam.

Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama dan Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu sampai di
Madinah pada hari Senin siang tanggal 12 Robiul Awal. Pada saat itu, usia Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah 53 tahun. Beliau nggal di rumah kecil di Madinah milik



46

Bani Umar bin Auf yang berjarak sekitar 8 km dari Masjid Nabawi. Beliau mendapa  sholat
Jumat di jalan. Beliau sholat Jumat di wilayah milik Bani Salim bin Auf di masjid yang berada di
lembah bersama orang-orang muslim yang berjumlah 100 orang. Dengan demikian, sholat
Jumat ini adalah sholat Jumat yang pertama kali didirikan olehnya di Madinah. Setelah selesai
sholat Jumat, beliau bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Beliau memacukan tali kendali
untanya. (Unta Rasulullah memiliki nama Qoswa). Tiba-tiba beliau ditemui oleh segolongan
orang dari penduduk kaum Anshor. Mereka menawarkannya agar tinggal bersama mereka.
Mereka memegang tali kendali untanya dan berkata,

“Wahai Rasulullah! Tinggallah bersama kami!”

Rasulullah menjawab, “Jangan kalian menghalangi untaku! Biarkanlah untaku yang memilih
sendiri dimana aku nantinya akan tinggal!”

Kemudian Qoswa berjalan melihat ke arah kanan dan kiri. Saat itu Rasulullah masih
menaikinya. Qoswa berhenti dan menurunkan Rasulullah di depan pintu masjid. Setelah itu,
Qoswa berjalan sendiri. Rasulullah pun melepaskan tali kendalinya. Akhirnya Qoswa berhenti
di pintu rumah Abu Ayub Khalid bin Zaid bin Kulaib al-Anshari. Ia adalah termasuk golongan
Bani Malik bin Najar yang mereka adalah termasuk para pembesar sahabat yang menghadiri
perang Badar dan perang-perang lainnya.  Kemudian Qoswa berdiri lagi dan berjalan menoleh
ke arah belakangnya. Qoswa kembali lagi ke pintu masjid dimana ia menurunkan Rasulullah
guna menjemputnya. Setelah sampai di tempat semula, Qoswa menundukkan kepala ke arah
tanah. Ia mengeluarkan suara tanpa membuka mulutnya. Rasulullah menaikinya dan berkata,

“Tempat ini, Insya Allah, akan dijadikan sebagai masjid. Ya Allah! Tempatkanlah aku di tempat
yang diberkahi. Engkau adalah sebaik-baiknya Dzat dimana aku akan kembali!” (Empat kali)

Abu Ayub Khalid bin Zaid al-Anshori menuntun Qoswa dengan izin Rasulullah. Ia
mempersilahkan Rasulullah masuk ke dalam rumahnya. Rasulullah pun tinggal bersama Abu
Ayub yang masih termasuk paman Abdul Mutholib. Orang-orang sangat menginginkan sekali
kalau Rasulullah bisa tinggal bersama mereka. Kemudian Rasulullah berkata,

“Tolong seseorang menguruskan untaku!”

Rasulullah nggal bersama Abu Ayub selama 7 (tujuh) bulan hingga masjid Nabawi dan
rumahnya dibangun. Beliau membeli tanah untuk dibanguni masjid. Tanah tersebut saat itu
merupakan tanah yang digunakan untuk menjemur kurma. Tanah tersebut dibeli dengan
harga 10 dinar yang dibayarkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ‘anhu. Masjid dibangun dengan
bata. Atap masjid dibuat dengan pelepah kurma dan tiangnya dibuat dengan kayu kurma.
Saat itu, Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama juga ikut serta dalam mengangkut bata
dengan pakaiannya hingga dadanya kotor berdebu.

Kiblat masjid diarahkan ke Bait al-Muqoddas hingga akhirnya dipindah arahkan ke Ka’bah
pada tahun 2 (dua) Hijriah. Masjid tersebut memiliki ukuran panjang 100 Dzirok dan lebarnya
kurang dari 100 Dzirok. Masjid tersebut berukuran persegi [panjang]. Kemudian tempat
tinggal Rasulullah dibangunkan dengan bata. Bangunan tersebut berupa dua bilik kamar
untuk Aisyah dan Saudah radhiyallahu ‘anhuma. Setelah rumah selesai dibangun, beliau
pindah tempat tinggal dari rumah Abu Ayub ke rumah baru tersebut.
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ودفن أبو بكر خلف رسول اهللا صلى أى ىف املدينة ) فيها(صلى اهللا عليه وسلم ) ودفن(
اهللا عليه وسلم مؤخرا قليال عن النىب ودفن عمر عند قدمى أىب بكر فيكون رأس عمر 
مسامتا لقدمى أىب بكر خارجا عن مسامتة قدم النىب صلى اهللا عليه وسلم وهذه 

تقدم الكيفية أشهر الكيفيات السبع والكيفية الثانية أن قرب النىب صلى اهللا عليه وسلم م
وأبو بكر رأسه بني كتفى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعمر رأسه عند رجلى رسول 
اهللا صلى اهللا عليه وسلم والكيفية الثالثة أن رأس أىب بكر عند رجلى رسول اهللا صلى 
اهللا عليه وسلم وعمر خلف ظهر النىب صلى اهللا عليه وسلم والكيفية الرابعة أن قرب النىب 

وسلم أمامهما فرجال أىب بكر عند رأس النىب صلى اهللا عليه وسلم وعمر صلى اهللا عليه
عند رجليه صلى اهللا عليه وسلم والكيفية اخلامسة أن أبا بكر خلف رسول اهللا صلى اهللا 
عليه وسلم وعمر خلف أىب بكر والكيفية السادسة أن رأس أىب بكر عند رجلى رسول 

رجلى أىب بكر والكيفية السابعة أن قرب أىب ورأس عمر عند اهللا صلى اهللا عليه وسلم
بكر خلف قرب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وقرب عمر عند رجلى النىب صلى اهللا عليه 
وسلم وهذه الروايات ما عدا األوىل والثانية أسانيدها ضعيفة واألشهر األوىل كما تقدم 

أفاد ذلك عبد املعطى السمالوى

2) Makam Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama

Rasulullah shollalahu ‘alaihi wa sallama dikuburkan di Madinah.
Posisi penguburan antara Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar bin Khattab
terdapat 7 (tujuh pendapat), yaitu:

1. Abu Bakar dikuburkan di belakang kuburan Rasulullah sedikit ke
belakang darinya. Umar dikuburkan di samping kedua telapak kaki
Abu Bakar, kemudian kepala Umar sejajar dengan kedua telapak kaki
Abu Bakar dan tidak sejajar dengan telapak kaki Rasulullah. Posisi
penguburan ini adalah pendapat yang paling masyhur dari 7 (tujuh)
pendapat yang ada.

Kalimat yang pertama kali terdengar dari lisan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, ketika
beliau sampai di Madinah adalah, “Tebarkanlah salam! Berbagilah makanan! Sambunglah
silaturrahmi! Sholatlah di malam hari saat orang-orang tengah tidur! Maka kalian akan masuk
surga dengan sentosa.” Demikian disebutkan dalam buku Maulid ad-Dibaghi.
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2. Kuburan Rasulullah berada di depan. Abu Bakar, kepalanya berada
sejajar dengan bagian antara kedua pundak Rasulullah. Umar,
kepalanya berada di samping kedua kaki Rasulullah.

3. Kepala Abu Bakar berada di samping kedua kaki Rasulullah. Umar
berada di belakang Rasulullah.

4. Kuburan Rasulullah berada di depan kuburan Abu Bakar dan Umar.
Dengan demikian, kedua kaki Abu Bakar berada di samping kepala
Rasulullah dan Umar berada di samping kedua kaki Rasulullah.

5. Abu Bakar berada di belakang Rasulullah. Umar berada di belakang
Abu Bakar.

6. Kepala Abu Bakar berada di samping kedua kaki Rasulullah dan
kepala Umar berada di samping kedua kaki Abu Bakar.

7. Kuburan Abu Bakar berada di belakang kuburan Rasulullah dan
kuburan Umar berada di samping kedua kaki Rasulullah.

Selain nomer [1] dan [2], sanad-sanad riwayatnya adalah dhoif atau lemah.
Yang paling masyhur adalah riwayat yang nomer [1] seperti yang telah
disebutkan. Demikian ini difaedahkan oleh Syeh Abdul Mukti as-Samlawi.

من ) ىف مجيع ما أخرب به(وحمق ) صلى اهللا عليه وسلم صادقأنه (تعتقد وتصدق ) و(
األحكام واألمور املغيبات بل مجيع أقواله وإن مل تكن عن اهللا فيلزمنا اإلميان بذلك فمن 

أنكر شيأ من ذلك وكان معلوما من الدين بالضرورة كفر
[Termasuk dalam kandungan makna syahadat risalah adalah] kamu

meyakini dan membenarkan bahwa sesungguhnya Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama adalah orang yang jujur dan benar dalam semua berita
yang ia sampaikan, baik berita-berita tersebut berkaitan dengan hukum-
hukum atau perkara-perkara gaib, bahkan semua perkataannya meskipun
tidak berasal dari wahyu Allah. Oleh karena itu, diwajibkan bagi kita untuk
mengimani semua beritanya. Barang siapa mengingkari berita yang
diketahui secara dhorurot30 dari agama maka ia telah kufur.

وهو عذاب الربزخ أضيف إىل القرب ألنه ) عذاب القرب(أى مما أخرب به ) فمن ذلك(
الغالب وإال فكل ميت أراد اهللا تعذيبه أناله ما أراده به قرب أو مل يقرب ولو صلب أو 
غرق ىف حبر أو أكلته الدواب أو أحرق حىت صار رمادا وذرى ىف الريح ويكون للكافر 

30 Pengertian berita yang diketahui secara dhorurot dari agama adalah berita-berita
tentang perkara agama yang tidak diperselisihkan oleh para imam ulama, seperti kewajiban
sholat, kewajiban puasa Ramadhan, keberadaan surga dan neraka, dan lain-lain.
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هلذه األمة وغريها ودليل وقوعه قوله تعاىل النار يعرضون عليها واملنافق وعصاة املؤمنني و 
غدوا وعشيا

c. Sebagian Berita-berita dari Rasulullah

Termasuk sebagian berita yang disampaikan atau dibawa oleh
Rasulullah [dan kita wajib mempercayainya] adalah tentang;

1) Siksa Kubur (عذاب القبر)

Siksa Kubur disebut juga dengan Siksa Barzakh. Kata ‘عذاب’
disandarkan pada kata ‘القبر’ karena istilah ‘عذاب القبر’ atau siksa kubur
adalah yang paling umum digunakan. Apabila bukan karena alasan paling
umum digunakan, maka sebenarnya setiap mayit yang dikehendaki oleh
Allah untuk disiksa maka ia akan menerimanya, baik ia dikubur, tidak
dikubur, disalib, tenggelam di laut, dimangsa binatang buas, atau dibakar
hingga menjadi abu dan ditaburkan di udara. Siksa kubur akan dialami oleh
mayit kafir, atau munafik, atau orang-orang bermaksiat dari golongan
mukminin, umat Rasulullah Muhammad, dan umat lainnya. Dalil adanya
siksa kubur adalah Firman Allah, “Api neraka akan ditimpakan kepada
kaluarga Firaun di setiap pagi dan sore”.31

Penjelasan:

Termasuk siksa kubur adalah bahwa Allah akan menimpakan atas
mayit kafir dikuburannya 99 ular besar yang akan menggigit dan
menyengatnya sampai Hari Kiamat datang. Andaikan satu ular besar saja
mematuk tanah dengan bisanya maka tanah tersebut akan mati, seperti
keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Ibnu Hiban
dalam kitab Shohihnya.

Termasuk siksa kubur adalah bahwa dua sisi kuburan menyempit
dan menghimpit mayit. Tidak ada satu pun yang akan selamat dari himpitan
tersebut, meskipun ia adalah mayit anak kecil, baik ia adalah orang sholih
atau tercela, kecuali para nabi 'alaihim as-sholatu wa as-salamu, Fatimah
binti Muhammad shollallahu 'alaih wa sallama, Fatimah binti Asad, dan
orang-orang yang membaca Surat al-Ikhlas ketika sakit menjelang ajal
meskipun hanya membaca sekali saja. Jenis himpitan kubur berbeda-beda
sesuai dengan jenis mayit-,mayitnya. Sebagian ada yang diringankan, yaitu
kuburan akan menghimpitnya sebagaimana pelukan kasih sayang ibu ke

31 QS. Ghofir: 46
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anaknya setelah sekian lama ibu meninggalkan anaknya. Sebagian dari
mereka diberatkan himpitannya sehingga kuburan akan menghimpitnya
dengan himpitan yang menyiksa dan menyakiti.

Sebagian Ahli Fudhola berkata, "Barang siapa ingin selamat dari
siksa kubur maka senantiasakanlah melakukan 4 (empat) perkara dan
menjauhi 4 (empat) perkara. Adapun 4 (empat) perkara yang seharusnya
senantiasa dilakukan adalah (1) menjaga sholat 5 (lima) waktu, (2)
bersedekah, (3) membaca al-Quran, dan (4) memperbanyak bertasbih,
karena 4 (empat) perkara ini dapat menyinari kuburan dan meluaskannya.
Sedangkan 4 (empat) perkara yang harus dihindari adalah (1) berbohong,
(2) berkhianat, (3) mengadu domba, dan (4) najis air kencing karena
sebagian besar siksa kubur disebabkan oleh ketidak hati-hatian terhadap
najis air kencing. Kami meminta kepada Allah keselamatan dan taufik pada
ketaatan."

Demikian ini tertulis dalam kitab Fathu al-Alam.32 hal. 138-137.

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

أى القرب فمن نعيمه توسيعه وجعل قنديل فيه وفتح طاقة فيه من اجلنة وامتالءه ) ونعيمه(
بالرحيان وجعله روضة من رياض اجلنة وكل هذا حممول على حقيقته عند العلماء أفاده 

عبد السالم اللقاىن
2) Nikmat Kubur

Termasuk kenikmatan kubur adalah bahwa kuburan diluaskan, diberi
lampu di dalamnya, jendela yang tembus dari surga, penuh dengan
wewangian, dan dijadikan sebagai taman surga. Nikmat-nikmat kubur
dimaksudkan sesuai hakikat kenikmatan-kenikmatannya, menurut para
ulama, seperti yang difaedahkan oleh Syeh Abdu Salam al-Laqoni.33

32Muhammad Abdullah al-Jurdani, Fathu al-Alam Bi Syarhi Mursyidi al-Anam, (Beirut
Lebanon: Dar Ibnu Hazm), h. 138-137

راعا عرضا وكذا طوال ويكون لك بعد السؤال ومن نعيمه أيضا فتح ذومن نعيمه أيضا توسيعه سبعني 33
وجعله روضة من رياض اجلنة وجعل قنديل فيه بفتح القاف ينور له طاقة فيه من اجلنة وامتالؤه بالرحيان 

كالقمر ليلة البدر وقد ورد أن اهللا تعاىل أوحى إىل موسى عليه الصالة والسالم تعلم اخلري وعلمه الناس 
م وعن عمر رضى اهللا تعاىل عنه مرفوعا فإىن منور ملعلم العلم ومتعلمه قبورهم حىت ال يستوحشوا ملكا
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Penjelasan:

Termasuk nikmat kubur adalah bahwa kuburan dilebar-panjangkan
70 dzirok setelah ditanyai oleh Malaikat Munkar dan Nakir, dibukakan
semacam jendela yang tembus ke surga, kuburan dipenuhi dengan
wewangian, kuburan dijadikan sebuah taman surga, dan dihiasi dengan
lampion yang seterang bulan di malam bulan purnama. Ada sebuah riwayat
bahwa sesungguhnya Allah memberi wahyu kepada Musa 'alaihi as-sholatu
wa as-salamu, "Pelajarilah kebaikan dan ajarkan kepada manusia.
Sesungguhnya Aku akan menyinari kuburan para pengajar ilmu dan para
pelajarnya agar mereka tidak gelisah di dalamnya.” Diriwayatkan dari Umar
radhiyallahu ‘anhu, “Barang siapa menyinari masjid-masjid Allah maka
Dia akan menyinari kuburannya.” Menurut para ulama, semua kenikmatan-
kenikmatan kuburan akan ada dalam wujud yang nyata, seperti yang
dikatakan oleh al-Allamah al-Bajuri rahimahullah.

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

ما ) ونكري(بفتح الكاف ) وسؤال امللكني منكر( وإمنا مسي هذان امللكان بذلك أل
ما أسودان أزرقان أعينهما كقدور النحاس يأتيان امليت بصورة منكرة فإن صفتهما أ

ما كالرعد إذا تكلما خيرج من أفواههما كالنار وبيد كل واحد  وىف رواية كالربق وأصوا
منهما مطراق من حديد لو ضرب به اجلبال لذابت وىف رواية بيد أحدمها مرزبة لو 

اجتمع عليها أهل مىن ما أقلوها 
ومها للمؤمن الطائع وغريه على صحيح لكن يرفقان باملؤمن ويقوالن له إذا وفق للجواب 

مث نومة العروس وينهران املنافق والكافر 
وقيل املؤمن املوفق له مبشر وبشري وأما الكافر واملؤمن العاصى فلهما منكر ونكري أفاد 

ذلك شيخنا يوسف ىف فتح القادر املريد  

جد اهللا نور اهللا له ىف قربه وكل هذا حممول على حقيقته عند العلماء قاله العالمة ار ىف مسمن نو 
١٣٩.الباجورى رمحه اهللا تعاىل كذا ىف فتح العالم ص



52

3) Pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir34

Dua malaikat tersebut dinamai Munkar dan Nakir karena mereka
akan mendatangi mayit dengan bentuk yang munkaroh atau menakutkan.
Mereka itu sangat hitam dengan kedua mata yang melotot seperti tonjolan
kendi tembaga. Dalam satu riwayat lain disebutkan bahwa dua malaikat
penanya mayit ini memiliki mata yang seperti kilat menyambar, suara yang

34 Wajib meyakini bahwa pertanyaan kubur merupakan perkara yang haq dan akan
dialami oleh setiap mukallaf, kecuali:

- para nabi
- para syuhadak
- para shiddiq
- para mayit yang mati karena terserang tho'un
- para mayit yang mati karena penyakit perut
- para mayit yang mati di malam Jumat atau siangnya
- para mayit yang senantiasa membaca Surat al-Mulk ketika telah sampai berita

kepada mereka. Yang dimaksud dengan senantiasa membaca adalah membaca di
sebagian besar malam-malam. Oleh karena itu tidak apa-apa jika satu malam
terlewat tidak membacanya, baik membacanya ketika tidur atau sebelumnya.

- para mayit yang senantiasa membaca Surat as-Sajdah, seperti yang disebutkan
oleh sebagian ulama.

- para mayit yang membaca Surat al-Ikhlas pada saat sakit menjelang ajalnya.

Pendapat rojih menyebutkan bahwa selain para nabi dan orang-orang yang mati
syahid dalam peperangan sengit akan ditanya di dalam kuburan dengan pertanyaan ringan.
Pertanyaan kubur akan terjadi setelah mayit selesai dikubur dan ketika orang-orang yang
masih hidup meninggalkannya, bahkan mayit sendiri mendengar suara pijakan sandal mereka,
kemudian Allah mengembalikan ruhnya ke seluruh badan, seperti pendapat ulama Jumhur.
Menurut Ibnu Hajar, ruh mayit akan dikembalikan pada separuh jasad bagian atas saja.
Pertanyaan kubur hanya terjadi satu kali. Menurut qiil, terjadi 3 ( ga) kali. Menurut qiil lain,
orang mukmin akan mengalami pertanyaan kubur selama 7 (tujuh) hari sedangkan orang kafir
mengalaminya selama 40 hari di se ap pagi.

وجيب اعتقاد أن سؤال القرب حق وهو عام لكل مكلف إال ما استثىن كاألنبياء والشهداء والصديقني 
تبارك امللك كل ةمعة أو يومها واملالزمني لقراءواملرابطني واملطعونني وامليتني بداء البطن وامليتني ليلة اجل

ا ىف غالب الليايل فال يضر الرتك مرة لعذر سواء قرأها  ليلة من حني بلوغ اخلرب هلم واملراد باملالزمة 
عند النوم أو قبل ذلك وهكذا سورة السجدة كما ذكره بعضهم وكذا من قرأ ىف مرض موته قل هو اهللا 

األنبياء وشهداء املعركة يسألون سؤاال خفيفا والسؤال يكون بعد متام الدفن أحد لكن الراجح أن غري
وعند انصراف الناس حىت إن امليت ليسمع قرع نعاهلم فيعيد اهللا تعاىل الروح إىل مجيع البدن كا ذهب 

البدنيسألقالمنوغلطفقطاألعلىنصفهإىلحجرابنوقالاهر األحاديثظإليه اجلمهور وهو 
أن قال والسؤال مرة واحدة وقيل ثالث وقيل إن املؤمن يسأل إىلبدنبالتسألقالكمنروحبال

١٣٧-١٣٦.سبعة أيام والكافر أربعني صباحا ويسأل أحد بلغته على الصحيح كذا ىف فتح العالم ص
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seperti gemuruh petir, dan ketika mereka berbicara maka akan keluar api
dari mulut. Masing-masing dari Munkar dan Nakir memegang palu besi
yang andaikan gunung-gunung dipukul dengan palu tersebut maka akan
hancur lebur. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa salah satu dari mereka
membawa tongkat besi kecil yang andaikan penduduk Mina dikumpulkan
bersama untuk mengangkatnya niscaya mereka tidak akan mampu.

Nama Munkar dan Nakir disandang oleh mereka untuk menanyai
mayit yang mukmin taat dan lainnya (kafir, munafik, dan mukmin
bermaksiat) tetapi mereka hanya akan bersikap ramah dan santun kepada
mayit yang mukmin. Mereka akan menanyai dan mayit mukmin yang diberi
taufik akan mampu menjawab pertanyaan. Setelah pertanyaan selesai
dijawab, mereka akan berkata, “Tidurlah dengan nyaman seperti tidurnya
pengantin baru!” Sedangkan terhadap mayit yang munafik dan kafir,
mereka akan bersikap keras dan kasar.

Ada yang mengatakan bahwa apabila mayit itu mayit yang diberi
taufik untuk mampu menjawab pertanyaan, alias mayit mukmin yang taat,
maka mereka bernama Mubasyir dan Basyir. Adapun kepada mayit kafir
dan mukmin yang bermaksiat maka mereka bernama Munkar dan Nakir,
seperti yang difaedahkan oleh Syaikhuna Yusuf dalam buku Fathul Qodir
al-Murid.

وهو عبارة عن إحياء املوتى وإخراجهم من قبورهم بعد مجع األجزاء األصلية ) والبعث(
ا البقاء من أول العمر إىل آخره ولو قطعت قبل موته خبالف الىت  وهى الىت من شأ

ذا املعىن عبارة عن النشر أفاده شيخنا يوسف وورد ليس من شأ ا البقاء كالظفر وهو 
أن أىب بن خلف خاصم النىب صلى اهللا عليه وسلم ىف إنكار البعث وأتاه بعظم بال 
يفتته بيده وقال أترى اهللا حيىي هذا بعد ما بلى فقال صلى اهللا عليه وسلم نعم ويبعثك 

سان أنا خلقناه من نطفة أى ماء قذر خسيس فإذا هو ويدخلك النار فنزل أو مل ير اإلن
خصيم مبني أى جيادل بالباطل أفاده السحيمى 

4) Bangkit dari Kubur (Ba’ts)

Bangkit dari kubur atau Ba’ts adalah istilah menghidupkan hamba-
hamba mati dan mengeluarkan mereka dari kuburan setelah seluruh anggota
tubuh asli kembali. Maksud anggota tubuh asli adalah anggota tubuh yang
keadaannya tetap dari awal mula hidup sampai tutup usia meskipun
terpotong sebelum mati, seperti kepala, tangan, kaki, dada, paha, dan lain-
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lain, berbeda dengan anggota tubuh yang keadaannya tidak tetap, seperti
kuku, rambut dan lainnya.

Istilah ba’ts dengan pengertian di atas merupakan pengertian nasyr
atau menyebar, seperti yang telah difaedahkan oleh Syaikhuna Yusuf.

Diriwayatkan bahwa Ubay bin Khalaf membantah Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama dengan mengingkari adanya ba’ts. Ia
mendatangi Rasulullah dengan membawa tulang busuk yang telah dihancur
lumatkan. Ia berkata kepada Rasulullah, “Apakah kamu yakin kalau Allah
akan menghidupkan tulang ini padahal telah busuk?” Rasulullah menjawab,
“Ya. Allah akan menghidupkan tulang itu. Dia akan membangkitkanmu dari
kubur dan memasukkanmu ke dalam neraka.” Kemudian turunlah wahyu,
“Apakah manusia tidak tahu kalau sesungguhnya Kami telah
menciptakannya dari air mani yang kotor dan hina? Ketika ia
mengetahuinya, ia malah membantah dengan bantahan yang batil/salah.”35

Demikian tersebut difaedahkan oleh Syeh as-Suhaimi.

وهو عبارة عن سوقهم مجيعا إىل املوقف وهو املوضع الذى يقفون فيه من ) واحلشر(
يها لفصل القضاء بينهم وال فرق ىف ذلك بني أرض القدس املبدلة الىت مل يعص اهللا عل

من جيازى وهو اإلنس واجلن وامللك ومن ال جيازة كالبهائم والوحوش على ما ذهب إليه 
احملققون وصححه النووى

5) Hasyr

Hasyr adalah istilah penggiringan seluruh makhluk menuju tempat
pemberhentian (mauqif) untuk menerima keputusan hukum. Mauqif adalah
tempat dimana mereka akan berhenti. Tempat tersebut adalah bumi suci
[yang berasal dari bumi saat ini yang telah diganti] dan tempat dimana
Allah tidak didurhakai sama sekali. Menurut Ulama Muhakikin, semua
makhluk akan digiring menuju mauqif, baik mereka adalah makhluk yang
menerima balasan amal, seperti; golongan manusia, jin, dan malaikat, atau
yang tidak menerima balasan amal, seperti; binatang ternak, binatang liar,
dan lain-lain. Pendapat ini dishohihkan oleh Syeh Nawawi.

وأوهلا فجر يوم اجلمعة إىل ما ال يتناهى وهو احلق أفاده السحيمى وقال ) والقيامة(
الفشىن والقيامة هى الىت تعم الناس وتأتيهم بغتة وتأخذهم أخذة واحدة على غفلة ىف 

35 QS. Yaasin: 77
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يوم اجلمعة ىف غري شهر معلوم وال سنة معروفة وأول يوم القيامة من النفخة الثانية إىل 
دارين اجلنة والنار استقرار اخللق ىف ال

وصدر يوم القيامة من الدنيا وآخره من اآلخرة ومقدار ذلك اليوم كما قال اهللا تعاىل ىف 
سورة السجدة ىف يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أى ىف الدنيا وكما قال تعاىل ىف 

ة سورة سأل ىف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة وهو يوم القيامة لشدة أهواله بالنسب
إىل الكافر وأما املؤمن فيكون أخف عليه من صالة مكتوبة ىف الدنيا انتهى 

6) Kiamat

Kiamat dimulai dari terbit fajar hari Jumat sampai tidak ada batas
waktu. Pernyataan ini adalah yang benar atau haq, seperti yang difaedahkan
oleh Syeh as-Suhaimi. Syeh al-Fasyani berkata, “Kiamat akan dialami oleh
seluruh manusia. Kiamat terjadi secara tidak disangka-sangka dan dialami
oleh mereka saat dalam keadaan lalai di hari Jumat pada bulan dan tahun
yang tidak diketahui. Waktu dimulainya Kiamat adalah dari tiupan kedua
Sangkakala/terompet Isrofil dan berakhir sampai seluruh makhluk telah
bertempat di surga dan neraka.

Permulaan waktu Kiamat termasuk dari alam dunia dan akhir
waktunya termasuk dari alam akhirat. Lama waktunya adalah sekitar 1000
tahun menurut hitungan di dunia, seperti Firman Allah, “... pada hari yang
ukuran lamanya adalah 1000 tahun di dunia.”36 dan 50.000 tahun, seperti
Firman Allah, “Para malaikat dan ruh akan naik menghadap Allah pada hari
yang ukuran waktu lamanya adalah 50.000 tahun.”37 Kata ‘Hari’ dalam
Surat al-Ma’aarij dimaksudkan pada Hari Kiamat karena saking dahsyatnya
kesulitan-kesulitan yang terjadi pada saat itu bagi orang-orang kafir.
Adapun bagi orang mukmin maka lama waktu Hari Kiamat adalah lebih
sebentar daripada sholat wajib di dunia.”

وهو توقيف اهللا الناس على أعماهلم خريا كانت أو شرا قوال كانت أو فعال ) واحلساب(
تفصيال بعد أخذهم كتبها ويكون للمؤمن والكافر إنسا وجنا إال من استثىن منهم 

36 QS. As-Sajdah: 5
37 QS. Al-Ma’aarij: 4
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7) Hisab

Pengertian Hisab adalah pemberitahuan atau penjelasan Allah
kepada manusia atas amal-amal mereka, yang baik atau buruk, ucapan atau
perbuatan, secara rinci setelah mereka menerima buku-buku catatan amal.
Hisab akan dialami oleh yang mukmin dan yang kafir, baik dari golongan
manusia atau jin, kecuali mereka yang dikecualikan.

وهو ما يستحقه من الرمحة واملغفرة من اهللا تعاىل والشفاعة من رسول اهللا ) والثواب(
وهو كل عقوبة مؤملة) والعذاب(صلى اهللا عليه وسلم

8) Tsawab dan Adzab

Tsawab adalah balasan yang berhak diterima yang berupa rahmat
dan ampunan dari Allah dan syafaat dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama. ‘Adzab adalah setiap siksaan yang menyakitkan atau pedih.

وهو كميزان الدنيا له قصبة وعمود وكفتان كل واحدة منهما أوسع من طبقات ) وامليزان(
السموات واألرض كفة احلسنات عن ميني العرش مقابل اجلنة وكفة السيئات عن يسار 
العرش مقابل النار يزن به جربيل على الصراط بعد احلساب فيأخذ بعموده وينظر إىل 

لثقيل ينزل إىل أسفل واخلفيف يرتفع كميزان الدنيا كما هو لسانه وميكائيل أمني عليه وا
ظاهر األحاديث أفاده السحيمى 

9) Mizan (Timbangan)

Mizan atau timbangan yang ada di akhirat adalah sama seperti
timbangan yang ada di dunia dari segi sama-sama memiliki ruas jari, tiang,
dan dua piringan neraca yang masing-masing piringan adalah lebih luas
daripada tingkatan-tingkatan langit dan bumi. Piringan yang memuat amal-
amal kebaikan berada di sebelah kanan Arsy dan di depan surga dan
piringan yang memuat amal-amal keburukan berada di sebelah kiri Arsy
dan di depan neraka. Jibril adalah yang bertugas menimbang di atas sirot
setelah para makhluk dihisab. Ia akan memegang tiang timbangan dan
melihat penunjuk keseimbangan timbangan sedangkan Mikail adalah yang
dipercaya untuk mengawasi penunjuk keseimbangan timbangan. Menurut
kejelasan hadis-hadis yang ada, piringan yang lebih berat akan turun ke
bawah dan piringan yang ringan akan naik, seperti keadaan timbangan
dunia. Demikian ini difaedahkan oleh Syeh as-Suhaimi.
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سبع الىت أعالها جهنم وحتتها لظى مث احلطمة وهى دار العذاب جبميع طباقها ال) والنار(
مث السعري مث سقر مث اجلحيم مث اهلاوية وباب كل من داخل األخرى على اإلستواء وبني 

أعلى جهنم وأسفلها مخس وسبعمائة سنة أفاده عبد السالم اللقاىن 
10) Neraka

Neraka adalah tempat penyiksaan di setiap tingkatannya yang
berjumlah tujuh. Neraka teratas adalah Jahanam. Di bawahnya adalah
neraka Ladzo, kemudian Hatomah, kemudian Sair, kemudian Saqor,
kemudian Jahim, kemudian Hawiah. Masing-masing pintu adalah sama dari
dalam neraka lain. Jarak antara bagian teratas Jahanam dengan bagian
terbawahnya berjarak sejauh 705 tahun perjalanan, seperti yang
difaedahkan oleh Abdu Salam al-Laqoni.

وهو جسر منصوب على ظهر جهنم أوله ىف املوقف وآخره على باب اجلنة ) والصراط(
مير عليه األولون واآلخرون وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف فهو مثل املوسى وأول 
من جيوز عليه نبينا وأمته فالساملون من الذنوب ميرون كطرف العني وبعدهم الذين 

ين جيوزون كالريح العاصف أى الشديد وبعدهم جيوزون كالربق اخلاطف وبعدهم الذ
الذين جيوزون كالطري وبعدهم الذين جيوزون كالفرس السابق وبعدهم الذين جيوزون  
كأجود البهائم مث الذين جيوزون عدوا ومشيا مث من جيوزه حبوا وهو الذي تطول عليه 

عملك مسافة الصراط فيقول رب مل أبطأت ىب فيقول مل أبطئ بك إمنا أبطأ بك 

11) Sirot

Sirot adalah jembatan yang berada di atas neraka Jahanam. Ujung
permulaannya berada di mauqif dan ujung akhirnya berada di pintu surga.
Semua orang awal dan akhir akan melewatinya. Sirot berbentuk lebih tipis
daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ia adalah seperti
silet atau pemes. Makhluk yang pertama kali melewatinya adalah Nabi kita
dan umatnya. Umatnya yang selamat dari dosa akan melewatinya secepat
kedipan mata. Setelah mereka, ada sebagian yang melewatinya seperti kilat
menyambar, kemudian ada sebagian yang melewatinya seperti tiupan angin
kencang, kemudian ada sebagian yang melewatinya seperti burung,
kemudian ada sebagian yang melewatinya seperti kuda yang kencang
larinya, kemudian ada sebagian yang melewatinya seperti binatang ternak
tercepat, kemudian ada sebagian yang melewatinya dengan berlari dan
berjalan, kemudian ada sebagian yang melewatinya dengan merayap atau
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merangkak, yaitu para makhluk yang lamban dan lama melewati sirot.
Mereka yang melewati sirot dengan merangkak bertanya, “Ya Allah!
Mengapa Engkau membuat kami lamban?” Allah menjawab, “Aku tidak
membuat kalian menjadi lamban tetapi amal kalianlah yang membuat kalian
lamban melewati sirot.”

القيامة يأتى قوم فيقفون على الصراط يبكون فيقال هلم جوزوا على وروى إذا كان يوم 
الصراط فيقولون خناف من النار فيقول جربيل كيف كنتم مترون على البحر فيقولون 
ا وميرون على الصراط ذكره  بالسفن فيؤتى مبساجد كانوا يصلون فيها كالسفن فريكبو

السحيمى 

Diriwayatkan bahwa ketika Hari Kiamat telah terjadi maka datanglah
suatu kaum. Mereka berhenti di atas sirot sambil menangis. Mereka ditanya,
“Mengapa kalian berhenti? Lewatilah sirot?” Mereka menjawab, “Kami
takut neraka.” Jibril berkata, “Bagaimana cara kalian melewati laut [ketika
di dunia?]” Mereka menjawab, “Kami melewati laut dengan mengendarai
perahu.” Kemudian didatangkanlah masjid-masjid tempat dimana mereka
sholat yang dijadikan seperti perahu-perahu. Kemudian mereka menaikinya
dan melewati sirot, seperti yang disebutkan oleh Syeh as-Suhaimi.

الصراط فإنه شعرة من جفون عيىن مالك عليه السالم حكاه الرملى عن وأما حقيقة
برهان الدين احلليمى

Adapun hakikat sirot adalah rambut kelopak dua mata Malaikat
Malik ‘alaihi as-Salam, seperti yang dikisahkan oleh Syeh Romli dari Syeh
Burhanudin al-Halimi.

وهو حبر على األرض املبدلة وهى أرض بيضاء كالفضة متسع اجلوانب وطوله ) واحلوض(
ال يزيد على عرضه وهو مسرية شهر رحيه أطيب من املسك وله لون كل شراب اجلنة 
وطعم كل مثار اجلنة وكيزانه أكثر من جنوم السماء من شرب منه شربة ال يظمأ بعدها 

أبدا 
12) Telaga

Telaga yang dimaksud disini adalah lautan yang berada di atas
permukaan bumi yang telah diganti, yaitu bumi putih seperti perak yang
sisi-sisinya sangat luas. Panjang dan lebar telaga adalah sama, yaitu



59

sepanjang perjalanan satu bulan. Baunya adalah lebih wangi daripada
minyak misik. Air telaga tersebut memiliki banyak warna minuman surga
dan makanan buah-buahan surga. Jumlah cangkir untuk mengambil airnya
adalah lebih banyak daripada bintang-bintang di langit. Barang siapa
meminum air telaga itu dengan sekali minum maka ia tidak akan pernah lagi
merasakan dahaga.

تشرب منه هذه األمة كلها لكنهم قسمان قسم ال يطرد هم املتقون وقسم يطرد 
الكفار فال يشربون منه أبدا وقسم يطرد عقوبة واملطرود قسمان قسم يطرد حرمانا وهم

م  له مث يشرب وهم عصاة املؤمنني فيشربون قبل دخوهلم النار على الصحيح فيكون شر
قبله أمانا من أن حترق النار أجوافهم وأن يدركهم اجلوع والعطش 

Umat Rasulullah, Muhammad, shollallahu ‘alaihi wa sallama, akan
meminum air dari telaga tersebut. Mereka dibagi menjadi dua golongan,
yaitu:
1) Golongan yang tidak dilarang untuk meminum air telaga. Mereka

adalah orang-orang yang bertakwa.
2) Golongan yang dilarang untuk meminum air telaga. Mereka dibagi

menjadi dua macam, yaitu:
a) Mereka yang dilarang meminumnya karena sebagai bentuk

larangan tetap. Mereka adalah orang-orang kafir sehingga mereka
tidak akan meminum air telaga selamanya.

b) Mereka yang dilarang meminumnya karena sebagai bentuk
larangan penyiksaan atau balasan, kemudian mereka diperbolehkan
meminumnya. Golongan ini adalah mereka yang bermaksiat dari
golongan mukminin.

Menurut Pendapat yang shohih, para mukmin yang bermaksiat
diperbolehkan meminum air telaga sebelum mereka masuk ke dalam neraka
sehingga air yang diminum bisa menjadi tameng agar perut mereka tidak
terbakar oleh api dan agar mereka tidak merasa lapar dan dahaga.

والصحيح أنه قبل الصراط وقبل امليزان كما قاله اجلمهور ألن الناس خيرجون من قبورهم 
أحد عنه عطاشا وال يتأتى شرب قوم وطرد أخرين ألنه لو كان بعد الصراط ملا صح طرد

إىل النار فإن من جاوز الصراط ال رجوع له إىل النار أبدا ذكره السحيمى 
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Menurut pendapat yang shohih, telaga berada di tempat sebelum para
makhluk melewati sirot dan mengalami mizan, seperti yang dikatakan oleh
para ulama Jumhur, karena seluruh manusia akan bangkit dari kuburan
dalam keadaan sangat dahaga. Pendapat ini berdasarkan alasan bahwa
andaikan telaga berada di tempat setelah para makhluk melewati sirot maka
tidak akan memungkinkan untuk memperbolehkan kaum satu dan melarang
kaum lainnya untuk meminum airnya, karena ada riwayat shohih yang
menjelaskan bahwa makhluk yang telah melewati sirot tidak akan bisa
kembali menuju neraka [dan ujung akhir sirot adalah surga, seperti yang
telah disebutkan sebelumnya, dan di bawah sirot adalah neraka Jahanam
sehingga narasinya adalah makhluk mukmin yang bermaksiat akan
meminum air telaga sebelum melewati sirot sebagai tameng dari kobaran
api, kemudian sampai di tengah perjalanan, ia masuk ke dalam neraka].
Demikian ini disebutkan oleh Syeh as-Suhaimi.

وقيل له صلى اهللا عليه وسلم حوضان حوض قبل الصراط ىف املوقف وكذا حياض 
األنبياء وهو الذى يطرد عنه بعض العصاة وحوض بعده ال يطرد عنه أحد ألنه ال يصله 

وثر ىف كالم العرب اخلري الكثري إال من خلص من العذاب وكل منهما يسمى كوثرا والك
وصحح القرطىب هذا القول 

Ada satu pendapat mengatakan bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama memiliki dua telaga. Telaga pertama berada di mauqif sebelum
sirot. Nabi-nabi selainnya juga memiliki telaga-telaga yang umat mereka
yang bermaksiat tidak diperkenankan meminum airnya. Dan telaga kedua
berada di tempat setelah sirot dimana seluruh makhluk tidak akan dilarang
untuk meminum air telaga kedua ini, karena tidak ada makhluk yang dapat
melewati sirot kecuali ia telah selamat dari siksa. Masing-masing dari dua
telaga ini disebut dengan telaga al-Kautsar. Menurut bahasa orang-orang
Arab, kata al-Kautsar berarti kebaikan yang banyak atau al-khoir al-katsir.
Pendapat ini dishohihkan oleh Syeh al-Qurtubi.

وهذا كله ال جيب اعتقاده وإمنا جيب اعتقاده أن له عليه الصالة وقال شيخنا يوسف 
والسالم حوضا وال يضر اجلهل بكونه قبل الصراط أو بعده

Syaikhuna Yusuf berkata, “Semua ini tidak wajib diyakini. Yang
wajib diyakini hanyalah bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
memiliki telaga. Tidak apa-apa jika tidak tahu apakah telaganya berada di
tempat sebelum atau sesudah sirot.”
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وهى سؤال اخلري من الغري للغري وشفاعة املوىل عبارة عن عفوه فإنه تعاىل ) والشفاعة(
يعمل خريا يشفع فيمن قال ال إله إال اهللا وأثبت الرسالة للرسول الذى أرسله إليه ولو مل

قط فيتفضل اهللا عليه بعدم دخوله النار بال شفاعة أحد أفاده شيخنا يوسف ىف فتح 
القادر املريد 

13) Syafaat

Pengertian Syafaat adalah memintakan kebaikan dari pihak lain
untuk pihak lainnya. Sedangkan maksud syafaat Allah adalah pemberian
maaf dari-Nya, karena Dia akan mensyafaati hamba yang mengucapkan
kalimat ‘’ال إلھ إال هللا” dan yang menetapkan risalah bagi rasul yang diutus
oleh-Nya kepada hamba tersebut, meskipun hamba tersebut belum pernah
melaksanakan amal kebaikan sama sekali. Setelah Allah memberinya
syafaat, maka Dia akan memberikan anugerah kepada hamba tersebut
dengan tidak masuk ke dalam neraka tanpa perantara syafaat siapapun [dari
hamba-hamba-Nya yang dikhususkan]. Demikian ini difaedahkan oleh
Syaikhuna Yusuf dalam kitab Fathu al-Qodir al-Murid.

وشفاعات نبينا أكثر من عشرين شفاعة مقبولة أعظمها شفاعته املختصة به إلراحة 
م كما أخرجه الشيخان وغريمها عن  اخللق ولو كفارا من طول املوقف ليعجل اهللا حسا
أىب هريرة ذكر ذلك السحيمى وتسمى املقام احملمود ألنه حيمده عليها األولون واآلخرون

Syafaat-syafaat Nabi kita adalah lebih dari 20 syafaat. Semuanya
diterima. Syafaatnya yang paling agung adalah syafaat yang memang
dikhususkan darinya, yaitu mengistirahatkan seluruh makhluk, meskipun
mereka adalah kafir, dari lamanya mauqif agar Allah mempercepat hisab
mereka, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori, Muslim, dan lain-
lain dari Abu Hurairah. Demikian ini disebutkan oleh Syeh as-Suhaimi.
Syafaat ini disebut dengan al-maqom al-mahmud (derajat yang terpuji)
karena Nabi kita dipuji oleh kaum-kaum awal dan akhir atas
diistimewakannya syafaat tersebut darinya.

ومن شفاعته صلى اهللا عليه وسلم شفاعته ىف دخول مجاعة اجلنة بغري حساب بل 
يقومون من قبورهم لقصورهم وهذه خمتصة به صلى اهللا عليه وسلم أيضا 
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Termasuk syafaat Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah
syafaatnya yang berupa memasukkan golongan hamba ke dalam surga tanpa
dihisab, bahkan setelah mereka bangkit dari kuburan langsung menuju ke
istana-istana di dalam surga. Syafaat ini hanya dikhususkan dari Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama.

ا بل يدخلون  ومنها شفاعته صلى اهللا عليه وسلم ىف مجاعة استحقوا النار فال يدخلو
اجلنة وكذلك هذه خمتصة به صلى اهللا عليه وسلم 

Termasuk syafaat Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah
syafaatnya bagi golongan hamba yang telah dicap sebagai penghuni neraka.
Kemudian mereka tidak jadi masuk ke dalamnya, melainkan masuk ke
dalam surga. Syafaat ini juga syafaat yang hanya dikhususkan dari
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama.

ومنها شفاعته صلى اهللا عليه وسلم ىف مجاعة دخلوا النار فيخرجون منها وهذه غري 
خمتصة به صلى اهللا عليه وسلم بل تكون لغريه أيضا من العلماء واألولياء واملالئكة 

واألنبياء
Termasuk syafaat Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah

syafaatnya bagi golongan hamba yang telah masuk ke dalam neraka,
kemudian mereka dikeluarkan dari sana. Syafaat ini tidak hanya
dikhususkan dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, melainkan dari
selainnya, yaitu mereka para ulama, para wali, para malaikat, dan para nabi.

ىف رفع درجات أناس ىف اجلنة منها شفاعته صلى اهللا عليه وسلمو 
Termasuk syafaat Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah

syafaatnya yang berupa mengangkat derajat para manusia di dalam surga.

ومنها شفاعته صلى اهللا عليه وسلم ىف ختفيف العذاب عن بعض الكافرين كعمه أىب 
طالب على القول بأن اهللا مل حييه لإلميان به صلى اهللا عليه وسلم والذى حيب آل بيت 
النىب يقول بأن اهللا أحياه وآمن به صلى اهللا عليه وسلم واهللا قادر على كل شيئ ذكره 

الباجورى 
Termasuk syafaat Rasulullah shollalahu ‘alaihi wa sallama adalah

syafaatnya yang berupa meringankan siksa dari sebagian orang kafir, seperti
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meringankan siksa dari pamannya Abu Tholib yang mana menurut satu
pendapat bahwa setelah ia mati, Allah tidak menghidupkannya kembali
untuk mengimani atau membenarkan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama. Sedangkan orang-orang yang mencintai keluarga Rasulullah
mengatakan bahwa Allah menghidupkannya kembali, kemudian ia
membenarkan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama. Allah adalah Dzat
Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Demikian ini disebutkan oleh Syeh
al-Bajuri.

ومنها شفاعته ىف مجاعة من صلحاء أمته ليتجاوز عنهم على تقصريهم ىف الطاعات 
Termasuk syafaat Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah

syafaatnya bagi hamba-hamba sholih dari umatnya agar kecerobohan-
kecerobohan mereka dalam melakukan ketaatan diampuni oleh-Nya.

ومنها شفاعته ىف أطفال املشركني أن ال يعذبوا ذكره عبد السالم 
Termasuk syafaat Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah

syafaatnya bagi anak-anak kecil yang dilahirkan oleh hamba-hamba kafir
agar anak-anak kecil tersebut tidak disiksa. Demikian ini disebutkan oleh
Syeh Abdussalam.

ما النىب صلى اهللا عليه ومنها شفاعته ىف التخفيف من عذاب من ىف القربين الذين مر 
وسلم 

Termasuk syafaat Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah
syafaatnya yang berupa meringankan siksa dari hamba yang ada di dalam
dua kuburan yang dilewati olehnya shollallahu ‘alaihi wa sallama. (yaitu
kuburan mayit yang disiksa karena tidak berhati-hati dari najis dan yang
suka menebar fitnah di dunia.)

ومنها شفاعته فيمن مات باملدينة
Termasuk syafaat Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa salama adalah

syafaatnya bagi hamba yang meninggal dunia di kota Madinah al-
Mukarromah.

وهى دار الثواب جبميع أنواعها واختلف ىف اجلنة هل هى سبع جنات متجاورة ) واجلنة(
اورة ال تناىف ىف العلو وفوقها عرش الرمحن  وأفضلها وأوسطها الفردوس وهى أعالها وا
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ار اجلنة ويليها ىف األفضلية جنة عدن مث حنة اخللد مث جنة النعيم وجنة  ومنها تتفجر أ
ر السالم ودار اجلالل واجلنات كلها متصلة مبقام الوسيلة ليتنعم مجيع أهل املأوى ودا

ا تشرف  اجلنة مبشاهدته صلى اهللا عليه وسلم لظهوره صلى اهللا عليه وسلم هلم منها أل
على أهل اجلنة كما أن الشمس تشرق على أهل الدنيا وهذا ما ذهب إليه ابن عباس 

14) Jannah atau surga

Surga adalah desa atau tempat balasan kebaikan dengan seluruh
macam-macamnya. Perihal tentang apakah surga itu terdiri dari 7 (tujuh)
yang saling berdampingan atau tidak merupakan perihal yang masih
diperselisihkan di kalangan ulama.

Dari tujuh surga yang ada, yang paling unggul adalah surga Firdaus.
Ia adalah surga yang tertinggi. Sifat saling berdampingan tidak menafikan
sifat ketinggiannya. Di atas surga Firdaus adalah Arsy milik Allah Yang
Maha Pengasih. Dari surga Firdaus, mengalirlah sungai-sungai surga. Dari
segi keutamaan, setelah surga Firdaus adalah surga Adn, kemudian surga
Khuld, kemudian surga an-Na’im, kemudian surga al-Makwa, kemudian
surga Dar as-Salam, kemudian surga Dar al-Jalal. Semua surga bersambung
dengan tempat yang disebut dengan maqom al-wasilah agar seluruh
penduduk surga dapat merasakan kenikmatan berupa melihat Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama karena beliau keluar dari tempat tersebut,
karena maqom al-wasilah akan menyinari seluruh penduduk surga
sebagaimana matahari menyinari seluruh penduduk dunia. Pendapat yang
mengatakan jumlah surga ada 7 (tujuh) adalah madzhab Ibnu Abbas.

أو أربع ورجحه مجاعة لقوله تعاىل وملن خاف مقام ربه جنتان جنة النعيم وجنة املأوى مث 
ما جنتان جنة عدن وجنة الفردوس كما قال بعض املفسرين وهذا ما  قال ومن دو

إليه اجلمهورذهب 

Ada yang mengatakan bahwa jumlah surga ada 4 (empat). Pendapat
ini diunggulkan oleh golongan ulama karena berdasarkan Firman Allah,
“Dan bagi hamba yang takut berada di sisi Allah (untuk diputusi hukum
sehingga ia mengamalkan ketaatan dan menjauhi larangan) ada dua
surga,”38 yaitu surga an-Na’iim dan surga al-Makwa, kemudian Allah

38 QS. Ar-Rahman: 46
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berfirman, “Dan di bawah dua surga itu terdapat dua surga yang lain,”39

yaitu surga Adn dan surga Firdaus, seperti yang dikatakan oleh sebagian
ahli tafsir. Pendapat yang mengatakan bahwa jumlah surga ada 4 (empat)
adalah madzhab ulama jumhur.

أو جنة واحدة وهذه األمساء كلها جارية عليها لتحقق معانيها فيها إذ يصدق على 
اجلميع جنة عدن أى إقامة وجنة املأوى أى مأوى املؤمنني وجنة اخللد عليها ودار 
ا كلها  السالم ألن مجيعها للخلود والسالمة من كل خوف وحزن وجنة النعيم أل

ة املريد مشحونة بأصنافه ذكره الباجورى ىف حتف

Pendapat lain mengatakan bahwa surga hanya ada 1 (satu). Adapun
nama-nama surga [seperti Adn, Firdaus, Khuld, dan lain-lain] memang
digunakan untuk nama satu surga itu karena arti dari nama-nama tersebut
ada padanya. Satu surga itu bisa disebut dengan Adn yang berarti
bertempat, bisa disebut dengan al-Makwa yang berarti tempat kembali bagi
hamba-hamba mukmin, bisa disebut dengan Khuld yang berarti kekal, bisa
disebut dengan Dar as-Salam, karena satu surga itu memang tempat abadi
dan selamat dari segala ketakutan dan kesedihan, bisa disebut dengan an-
Na’im, karena satu surga tersebut dipenuhi dengan semua jenis-jenis
kenikmatan, seperti yang dikatakan oleh Syeh al-Bajuri dalam kitab Tuhfah
al-Murid.

ى اإلسالم وإن تقدم منه كفر وىف النار أى اإلقامة املؤبدة ىف اجلنة ملن مات عل) واخللود(
ملن مات على الكفر وإن عاش طول عمره على اإلميان 

66) Kekal

Maksudnya adalah kekal bertempat di surga bagi orang yang mati
dengan menetapi Islam, meskipun sebelumnya ia adalah orang kafir, dan
kekal bertempat di neraka bagi orang yang mati dengan menetapi
kekufuran, meskipun sepanjang hidupnya menetapi keimanan.

وهى بال خالف فرياه تعاىل أهلها ىف مثل يوم اجلمعة والعيد ) والرؤية هللا تعاىل ىف اجلنة(
ويراه خواصهم كل يوم بكرة وعشيا وبعضهم ال يزال مستمرا ىف الشهود حىت قال أبو 

39 QS. Ar-Rahman: 62
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يزيد البسطامى إن هللا خواص من عباده لو حجبهم ىف اجلنة عن رؤيته تعاىل الستغاثوا 
ا  من اجلنة ونعيمها كما يستغيث أهل النار من النار وعذا

16) Melihat Allah di dalam surga

Melihat Allah di dalam surga merupakan perihal yang pasti
terjadinya tanpa ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama.
Penduduk surga akan melihat Allah pada hari, semisal, Jumat dan Id.
Hamba-hamba istimewa dari mereka akan melihat Allah di setiap pagi dan
sore. Sebagian dari mereka ada yang selalu melihat-Nya, hingga Syeh Abu
Yazid al-Bustomi berkata, “Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba
yang istimewa. Andaikan mereka dilarang melihat-Nya di dalam surga
niscaya mereka akan ngeyel meminta dikeluarkan saja dari surga dan
kenikmatannya, sebagaimana penduduk neraka yang ngeyel meminta
dibebaskan dari neraka dan siksaannya.”

وأما ىف عرصات القيامة كاملوقف فالصحيح وقوعها ألنه ورد ىف احلديث ينادى مناد إذا  
كان يوم القيامة لتلزم كل أمة معبودها فتقول هذه األمة هذا مكاننا حىت يأتينا ربنا 

شفهم وإال فهو فيظهر هلم على الوجه الذى ال يعرفونه بأن يدخل عليهم غلطا ىف ك
تعاىل منزه عن أن يتصف مبا ال يليق به فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ باهللا منك لست 
ربنا فيتجلى عليهم جتليا الئقا حبال ذلك املقام ويكشف عن الساق ويقول أبا ربكم 

فرياه املؤمنون على وفق ما يعتقدون فيخرون سجدا إال املنافق

Adapun melihat Allah di pelataran Hari Kiamat, seperti mauqif,
maka pendapat yang shohih mengatakan bahwa melihat Allah akan terjadi
di sana, karena adanya hadis, “Akan ada seruan dari pihak yang berseru
ketika Hari Kiamat telah terjadi agar setiap umat dapat menetapkan Dzat
yang disembahnya. Kemudian umat Muhammad berkata, ‘Tempat ini
adalah tempat kami sampai Tuhan kami mendatangi kami.’ Kemudian
Tuhan memperlihatkan diri kepada mereka dengan cara yang tidak mereka
ketahui, yaitu dengan cara dimana Tuhan membuat mereka merasakan
adanya kekeliruan saat mereka melihat. Jika Dia memperlihatkan diri tidak
dengan cara tersebut maka sesungguhnya Tuhan Ta’ala adalah Dzat Yang
Maha Suci jauh dari segala sifat yang tidak pantas bagi-Nya. Kemudian
Tuhan berkata kepada mereka, ‘Aku adalah Tuhan Kalian.’ Mereka
menjawab, ‘Kami berlindung kepada Allah dari-Mu. Engkau bukanlah
Tuhan kami.’ Kemudian Tuhan memperlihatkan diri kepada mereka dengan
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cara yang pantas dengan Derajat-Nya. Tabir penghalang pun dihilangkan
dari mata mereka. Kemudian Tuhan berkata lagi, ‘Aku adalah Tuhan
kalian.’ Kemudian hamba-hamba mukmin dapat melihat-Nya sesuai dengan
keyakinan mereka. Mereka jatuh tersungkur bersujud. Semua dari mereka
dapat melihat-Nya kecuali mereka yang munafik.”

ق األية وكشف الساق عند اخللق مبعىن رفع وهذا معىن قوله تعاىل يوم يكشف عن سا
احلجاب ذكره شيخنا يوسف

Keterangan hadis di atas adalah makna Firman Allah dalam Surat
al-Qolam: 42;

يـَْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َويُْدَعْوَن ِإَىل السُُّجوِد َفال َيْسَتِطيُعونَ 
Yaitu pada hari dimana tabir penghalang mata dihilangkan dan hamba-
hamba mukmin diperintahkan untuk bersujud, kemudian mereka tidak

kuasa.
Syaikhuna Yusuf berkata bahwa pengertian kasyfu as-saaqi bagi

makhluk adalah dihilangkan tabir penghalang dari mereka.

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

هم أجسام لطيفة بالغون ىف الكثرة إىل حد ال يعلمه إال اهللا تعاىل ) وتؤمن مبالئكة اهللا(
سفراء اهللا صادقون فيما أخربوا به عنه تعاىل ال يأكلون وال يشربون وال يتوالدون وال 
يتناكحون وال ينامون وال تكتب أعماهلم وال حياسبون وحيشرون مع اإلنس واجلن 

جلنة وتنعمون فيها مبا شاء اهللا تعاىلويدخلون ا

d. Iman kepada Para Malaikat

Termasuk makna syahadat risalah, ‘أشھد أن محمدا رسول هللا’ adalah
kamu mengetahui, meyakini, membenarkan, dan mempercayai malaikat-
malaikat Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk-Nya yang berupa jisim-
jisim lembut, yang jumlah banyak mereka mencapai jumlah yang tidak
dapat diketahui kecuali oleh-Nya, yang menjadi utusan-utusan-Nya, yang
benar dalam semua berita yang mereka sampaikan dari-Nya, yang tidak
makan, tidak minum, tidak melahirkan, tidak menikah, tidak tidur, tidak
dicatat amal-amal mereka, dan tidak mengalami penghisaban, yang akan
dikumpulkan bersama golongan manusia dan jin, yang akan masuk ke
dalam surga, dan yang akan merasakan kenikmatan di dalam sana sesuai
dengan kenikmatan yang dikehendaki oleh-Nya Ta’ala.



68

Penjelasan:

Dikutip dari kitab Tijan ad-Darori oleh Syarih Muhammad
Nawawi al-Banteni bahwa ketika kamu ditanya, “Bagaimana kamu
mengimani para malaikat?” Jawablah dengan mengatakan bahwa
sesungguhnya para malaikat adalah makhluk yang terdiri dari banyak
macam dari segi haliah, perbuatan, dan bentuk. Diantara mereka adalah:

1. Malaikat Hamalatu al-‘Arsy.

Malaikat Hamalatu al-‘Arsy adalah mereka yang memikul ‘Arsy.
Mereka adalah macam malaikat yang tertinggi tingkatannya dan yang
pertama kali diciptakan. Mereka di dunia berjumlah 4 (empat) dan kelak di
Hari Kiamat berjumlah 8 (delapan) berbentuk kambing hutan (Jawa:
kidang) yang jarak antara kuku dan lututnya sejauh perjalanan 70 tahun
dengan kecepatan burung tercepat.

Menurut satu pendapat, ‘Arsy adalah mutiara hijau. Ia merupakan
makhluk yang paling terbesar. Setiap hari ia dihiasi dengan 100 warna
cahaya yang tidak akan pernah mampu dilihat oleh satu makhluk pun dari
makhluk-makhluk Allah. Segala sesuatu yang berada di ‘Arsy adalah ibarat
tumbuh-tumbuhan di padang luas. Menurut satu pendapat disebutkan bahwa
‘Arsy adalah kiblat bagi para penduduk langit sebagaimana Ka’bah adalah
kiblat bagi para penduduk bumi.

2. Malaikat Hafun (حافون)

Malaikat Hafun adalah mereka yang mengelilingi ‘Arsy. Wahab bin
Munabbah mengatakan bahwa disekeliling ‘Arsy terdapat 70.000 barisan
para malaikat. Di belakang satu barisan pertama terdapat satu barisan kedua
yang memutari ‘Arsy. Satu barisan pertama menghadap dan satu barisan
kedua juga menghadap. Ketika mereka saling barhadapan, mereka membaca
tahlil dan takbir. Dibelakang mereka terdapat 70.000 barisan lain yang
terdiri dari para malaikat yang berdiri dengan tangan diletakkan di atas
leher. Ketika 70.000 barisan ini mendengar bacaan takbir dan tahlil yang
dikumandangkan oleh para malaikat yang ada di barisan pertama dan kedua,
mereka mengeraskan suara dan berkata;

ُرَك أَْنَت  ُسْبَحاَنَك اللَُّهمَّ َوِحبَْمِدَك َما أَْعَظَمَك َوَأْحَلَمَك أَْنَت اهللاُ َال إَِلَه ِإالَّ َغيـْ
اْخلَْلُق ُكلُُّهْم َلَك رَاِجُعْونَ اْألَْكبَـُر وَ 
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Dibelakang 70.000 barisan malaikat tersebut terdapat 100.000 barisan
malaikat lain yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri mereka.
Tidak ada satu malaikat dari barisan-barisan ini kecuali ia bertasbih dengan
kalimat tasbih yang tidak sama dengan kalimat tasbih malaikat lainnya.
Jarak antara dua sayap dari masing-masing mereka adalah sejauh
menempuh perjalanan selama 800 tahun. Jarak dua daun telinga dari
masing-masing mereka dengan pundak adalah sejauh menempuh perjalanan
400 tahun.

Allah telah menciptakan tabir yang menutupi para malaikat hafun
dengan 70 tabir cahaya, 70 tabir kegelapan, 70 tabir intan putih, 70 tabir
yaqut merah, 70 tabir zabarjud hijau, 70 tabir salju, 70 tabir air, 70 tabir
embun, dan tabir-tabir lain yang tidak diketahui kecuali oleh Allah.

3. Malaikat Ruhaniyun (روحانیون)

Mereka berada di bumi putih seperti marmer yang lebarnya adalah
sejauh matahari berotasi selama 40 hari dan panjangnya adalah sejauh jarak
yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Mereka memiliki suara keras untuk
bertasbih dan bertahlil yang andaikan suara tersebut dibuka niscaya seluruh
penduduk bumi akan binasa karena kedahsyatannya. Tempat puncak
mereka mencapai tempat Malaikat Hamalat al-‘Arsy.

4. Malaikat Karubiyun (كروبیون)

Mereka adalah para pemimpin malaikat. Mereka berada di sekeliling
‘Arsy.

5. Malaikat Safaroh (سفرة)

Mereka adalah para malaikat yang menjadi perantara antara Allah dan
para nabi-Nya dan hamba-hamba sholih yang bertugas menyampaikan
risalah-Nya kepada mereka dengan wahyu, ilham, dan mimpi yang benar,
atau yang menjadi perantara antara Allah dan makhluk-Nya yang bertugas
mengirimkan atsar atau pengaruh-pengaruh perbuatan-Nya. Malaikat
Safaroh ada 4 (empat), yaitu Jibril, Mikail, Isrofil, dan Izroil.

- Jibril bertugas turun menemui seluruh para nabi.
- Mikail bertugas mengatur hujan.
- Isrofil bertugas meniup sangkakala untuk mematikan seluruh

makhluk dan menghidupkan mereka kembali hingga ruh mereka
kembali ke jasad [Ini berdasarkan pendapat ulama yang
mengatakan bahwa jumlah tiupan yang dilakukan oleh Isrofil
adalah 2 (dua) kali. Tiupan pertama untuk mematikan seluruh
makhluk dan tiupan kedua untuk menghidupkan mereka kembali.
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Jarak antara tiupan pertama dan kedua adalah 40 (tidak diketahui
apakah 40 hari atau 40 tahun), seperti yang dijelaskan dalam Tafsir
Surat Yaasin oleh Hamami Zadah halaman 16.]

- Izroil bertugas mencabut ruh. Ketika ajal hamba telah tiba, Allah
memerintahkan Malaikat Maut (Izroil) untuk mencabut ruh hamba
tersebut. Malaikat maut memiliki beberapa malaikat pembantu. Ia
memerintahkan mereka untuk mencabut ruh hamba tersebut dari
jasadnya. Ketika ruhnya telah sampai di tenggorokan, Izroil sendiri
yang turun tangan mencabutnya. Ruh keluar dari yafukh (ubun-
ubun) sebagaimana ruh masuk ke jasad juga melaluinya. Adapun
hamba yang sekarat mati, kemudian ia mati dengan kondisi
membuka mulut saat ruh keluar, maka terbukanya mulut tersebut
karena kedahsyatan yang ia lihat. Pengertian yafukh adalah bagian
yang bergerak-gerak di kepala anak kecil.

[FAEDAH PERTAMA]

Adapun kematian iblis laknatullah ‘alaih berawal dari bahwa
ketika Hari Kiamat telah datang maka ada 12 makhluk yang masih
dihidupkan oleh Allah, yaitu Jibril, Isrofil, Mikail, Izroil, dan 8
(delapan) Malaikat Hamalat al-‘Arsy hingga akhirnya dunia sudah
tidak terisi lagi oleh manusia, jin, dan setan. Kemudian Allah
berkata, “Hai Malaikat Maut. Sesungguhnya Aku telah
menciptakan para malaikat pembantu untukmu yang banyaknya
sama dengan banyaknya makhluk-makhluk awal dan akhir. Aku
juga telah memberimu kekuatan seluruh penduduk langit dan bumi.
Kini, Aku titahkan kemurkaan-Ku untukmu. Turunlah dengan atas
nama kemurkaan-Ku dan siksaan-Ku dan temuilah iblis. Beri ia
rasa kematian dan timpakan atasnya kepahitan kematian makhluk-
makhluk awal dan akhir dari golongan manusia jin dengan
kepahitan yang berlipat ganda. Turunlah bersama 70.000 malaikat
Zabaniah yang masing-masing dari mereka membawa rantai dari
neraka Ladzo.” Setelah itu, Malaikat Maut memanggil Malaikat
Malik dan memerintahnya untuk membukakan pintu-pintu neraka.

Setelah mendapatkan titah dari Allah, Malaikat Maut turun dengan
bentuk mengerikan yang andaikan seluruh penduduk langit dan
bumi melihatnya niscaya mereka langsung mati. Ia akhirnya
sampai di hadapan iblis. Ia menangkap dan menawannya. Tiba-tiba
iblis berteriak keras dengan teriakan yang andaikan seluruh
penduduk langit dan bumi mendengarnya niscaya mereka langsung
mati. Malaikat Maut berkata kepada iblis, “Hai makhluk yang
menjijikkan. Berapa lama usia kamu hidup? Berapa lama waktu
yang kamu gunakan untuk menyesatkan makhluk?” Mendengar itu,
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iblis melepaskan diri dan lari ke bumi timur, tetapi tiba-tiba
Malaikat Maut telah berada disampingnya. Ia berlari ke bumi barat,
tetapi lagi-lagi Malaikat Maut telah berada disampingnya. Tak
henti-hentinya iblis melarikan diri tetapi tetap saja lagi-lagi
Malaikat Maut berada disampingnya. Kemudian iblis berlari dan
berdiri di tengah-tengah bumi dekat kuburan Adam ‘alaihi as-
Salam dan berkata, “Hai Adam. Gara-gara kamu-lah, aku menjadi
makhluk yang terkutuk, terlaknati, dan tertolak.” Lalu iblis berkata
kepada Malaikat Maut, “Hai Malaikat Maut. Gelas apa yang akan
kamu gunakan untuk meminumiku? Siksaan apa yang akan kamu
timpakan atasku saat mencabut ruhku?” Malaikat Maut menjawab,
“Dengan gelas dari neraka Ladzo dan Sa’ir.” Bertubi-tubi siksaan
ditimpakan atas iblis. Ia berulang jatuh bangun di tanah sampai
akhirnya ia sampai di tempat dimana ia diturunkan dan dilaknati.
Disitulah tempat eksekusi iblis. Malaikat Zabaniah yang ikut turun
bersama Malaikat maut melempari dan menembaki iblis dengan
panah. Kemudian mereka memegang dan menawannya. Dengan
kondisi tak berdaya dan dibawah pegangan serta tawanan
Zabaniah, iblis ditembaki panah kembali hingga akhirnya sekarat
mati. Ma Syaa Allah.

[FAEDAH KEDUA]

Kematian Malaikat Maut berawal dari saat ia berkata kepada Allah,
“Ya Allah. Engkau adalah Dzat Yang Maha Hidup yang tidak akan
pernah sirna. Kini yang tersisa hanyalah Jibril, Mikail, Isrofil, dan
Hamalat al-‘Arsy. Aku hanyalah hamba-Mu yang lemah.” Allah
menjawab, “Cabutlah nyawa mereka.” Atas perintah-Nya,
Malaikat Maut pun mencabut nyawa mereka. Kemudian Allah
berkata kepadanya, “Hai Malaikat Maut. Apakah kamu belum
mendengar Firman-Ku, ‘Segala makhluk yang bernyawa pasti akan
merasakan kematian.’ Kamu adalah salah satu makhluk dari sekian
makhluk-makhluk-Ku. Kini, matilah kamu.” Akhirnya Malaikat
Maut-pun mati.

Menurut hadis lain disebutkan bahwa setelah diperintah Allah
untuk mati, Malaikat Maut pergi ke suatu tempat antara surga dan
neraka. Ia melihat ke arah atas. Ia mencabut nyawanya sendiri.
Kemudian ia berteriak keras dengan teriakan yang andaikan
seluruh makhluk hidup mendengarnya niscaya mereka semua akan
mati. Di tengah-tengah pencabutan nyawa sendiri, Malaikat Maut
berkata, “Andai aku tahu kalau dicabut nyawa itu rasanya benar-
benar mengerikan niscaya aku dulu akan pelan-pelan dalam
mencabut ruh hamba-hamba mukmin.” Sampai sinilah, akhirnya
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Malaikat Maut mati dan dunia tertinggal dalam kehancuran. Hanya
Allah-lah yang kekal.

Dua faedah di atas dikutip dari kitab Daqoiq al-Akhbar Fi Dzikri
al-Jannah Wa an-Naar.40

6. Malaikat Hafadzoh (حفظة)

Muhammad al-Kholili mengatakan bahwa; diriwayatkan dari
Usman bin Affan rodhiyallahu ‘anhu bahwa ia bertanya kepada Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama, “Berapa banyak malaikat yang bertugas
mengawasi satu manusia?” Rasulullah menjawab, “20 malaikat. 1 (satu)
malaikat berada di sebelah kananmu untuk mengawasi kebaikan-
kebaikanmu. Ia adalah malaikat yang dipercaya atas 1 (satu) malaikat yang
berada di sebelah kirimu. Ketika kamu mengamalkan satu kebaikan maka
kebaikan itu ditulis 10 kebaikan. Dan ketika kamu melakukan satu
keburukan maka malaikat kirimu bertanya kepada malaikat kananmu,
‘Haruskan aku mencatat keburukannya?’ Malaikat kananmu menjawab,
‘Jangan. Tunggu 7 jam dulu. Barangkali manusia ini akan bertaubat.’
Ketika ia tidak bertaubat, malaikat kanan baru berkata kepada malaikat kiri,
‘Tulislah keburukannya tadi. Semoga Allah mensejahterakan kita dari
hamba ini.’ Nama malaikat yang berada di sebelah kanan adalah Roqib. Ia
bertugas mencatat amal-amal kebaikan. Sedangkan yang disebelah kiri
adalah Atid. Ia bertugas mencatat perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian
ada 2 (dua) malaikat di depanmu dan di belakangmu. Lalu ada 1 (satu)
malaikat memegang ubun-ubunmu, ketika kamu merendahkan diri
(tawadhuk) kepada Allah maka ia akan meluhurkanmu dan ketika kamu
sombong terhadap-Nya maka ia akan menghinakanmu. Setelah itu, ada lagi
2 (dua) malaikat yang berada di atas kedua bibirmu yang mana mereka
bertugas hanya mengawasi amalan sholawatmu atas Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama. Ada lagi 1 (satu) malaikat yang berada di dalam
mulutmu yang bertugas menjaga agar ular dan binatang-binatang lain tidak
masuk ke dalamnya. Terakhir, ada 2 (dua) malaikat yang berada di antara
kedua matamu. Mereka berdua dikenal dengan nama Malaikat Syawiah.
Mereka semua adalah 10 malaikat yang ditugaskan untuk mengawasi
manusia di siang dan malam dengan saling bergantian sehingga jumlahnya
adalah 20 malaikat.”

40 Abdurrahman as-Suyuti, Daqoiq al-Akhbar Fi Dzikri al-Jannah Wa an-Naar, (Ma’had
Islami as-Salafi), h. 22-23
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7. Malaikat Katabah (كتبة)

Mereka adalah para malaikat yang menyalin data dari Lauh al-
Mahfudz. Mereka dikenal dengan julukan malaikat al-Kirom al-Katibun
.Sebagian dari mereka ada yang memiliki 2 sayap 2 sayap .(الكرام الكاتبون)
Sebagian yang lain memiliki 3 sayap 3 sayap. Sebagian yang lain ada juga
yang memiliki 4 sayap 4 sayap. Allah menambahkan penciptaan jumlah
sayap bagi sebagian yang lain dari mereka sesuai dengan kehendak dan
hikmah-Nya.

Semua malaikat adalah makhluk ciptaan Allah dan hamba-hamba-
Nya. Mereka tidak bersifatan laki-laki dan perempuan sehingga barang
siapa meyikini sifat keperempuanan malaikat maka ia dihukumi kafir
menurut kesepakatan ulama. Adapun barang siapa meyakini sifat kelaki-
lakian mereka maka ia dihukumi fasik, bukan kafir. Mereka tidak memiliki
syahwat, nafsu, bapak, dan ibu. Mereka juga tidak makan dan minum.
Mereka tidak pernah mendurhakai perintah Allah dan selalu
melaksanakannya.

Mencintai malaikat adalah syarat keabsahan iman, sedangkan
membenci mereka adalah suatu kekufuran, karena Allah telah befirman, “ كل

ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ  ....آمن با ”. Sampai sinilah kutipan dari Tijan ad-Darori
berakhir.

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

م امجاال وهم ثالمثائة وثالثة عشر وقيل أربعة ) ورسله( أى وأنبيائه أيضا فيجب اإلميان 
عشر وقيل مخسة عشر واألنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفا أفاده الشيخ عطية وجيب 
اإلميان باألنبياء املرسلني املذكورين ىف القرآن اخلمسة والعشرين منهم مثانية عشر ىف قوله

تعاىل وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم إىل آخر أربع آيات 

e. Iman kepada Para Rasul Allah

Maksudnya, termasuk makna syahadat risalah adalah kamu
mempercayai para rasul dan para nabi Allah secara ijmal atau global. Syeh
Athiyah memberikan faedah bahwa para rasul berjumlah 313, atau 315, atau
314. Sedangkan para nabi berjumlah 124.000.

Diwajibkan mengimani secara tafsil atau rinci kepada para nabi
sekaligus rasul yang disebutkan di dalam al-Quran. Mereka berjumlah 25.
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Sebagian dari mereka, ada 18 yang disebutkan dalam Firman Allah (QS. Al-
An’am: 83-86);

َناَها ِإبـْرَاِهيَم َعَلى قـَْوِمِه نـَْرَفُع َدَرَجاٍت مَّن نََّشاء ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم  َوتِْلَك ُحجَّتُـَنا آتـَيـْ
َهَديـَْنا َونُوًحا َهَديْـ ) ٨٣( َنا لَُه ِإْسَحَق َويـَْعُقوَب ُكال َنا ِمن قـَْبُل َوِمن ُذرِّيَِّتِه َداُووَد َوَوَهبـْ

َوزََكرِيَّا َوَحيَْىي ) ٨٤(َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن وََكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِنَني 
فضَّْلَنا َوِإْمسَاِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوطً ) ٨٥(َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ مَِّن الصَّاِحلَِني  ا وَُكال

)٨٦(َعَلى اْلَعاَلِمَني 

Mereka adalah [1] Ibrahim, [2] Ishak, [3] Ya’qub, [4] Nuh,41 [5] Daud, [6]
Sulaiman, [7] Ayub, [8] Yusuf, [9] Musa, [10] Harun, [11] Zakaria, [12]
Yahya, [13] Isa, [14] Ilyas, [15] Ismail, [16] Yasak, [17] Yunus, dan [18]
Lut.

والسبعة آدم ىف قوله تعاىل وعلم آدم األمساء 

Tujuh lainnya adalah [19] Adam dalam Firman Allah (QS. Al-
Baqoroh: 31);

41 Nuh memiliki nama asli Abdul Ghoffar. Ia dijuluki dengan julukan Nuh karena
saking seringnya menangis. Nuh merupakan salah satu nabi yang sering menanggung
kedzaliman kaumnya. Mereka menyembah berhala 5 (lima), yaitu Wad, Sawak, Yaghuts,
Ya'uk, dan Nasra. Tidak ada satu pun dari mereka yang beriman dan menerima dakwahnya
hingga akhirnya Allah memberikan wahyu kepadanya untuk membuat sebuah kapal.

Ketika Nuh telah selesai membuat kapal, ia membawa orang-orang yang
mempercayainya dan membawa binatang liar, burung-burung, binatang melata, dan lain-
lainnya dengan sepasang-sepasang. Allah menurunkan banjir bandang yang luar biasa dan
memakan seluruh bumi. Mereka yang masih ada di bumi hanyut tenggelam dan mati. Tidak
ada yang selamat kecuali mereka yang bersama Nabi Nuh. Jumlah manusia saat itu 40 laki-laki
dan 40 perempuan. Ke ka mereka keluar dari perahu, mereka membentuk sebuah desa.
Ketika mereka telah tinggal disana, Allah menimpakan kehancuran atas mereka hingga
akhirnya mereka semua ma  kecuali 3 ( ga) anak keturunan Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafis,
serta masing-masing istri mereka. Kemudian mereka berkembang biak menjadi banyak.
Dengan demikian, setelah kejadian banjir bandang, semua manusia yang ada di dunia ini
berasal dari keturunan 3 anak Nuh tersebut. Karena inilah, Nuh menyandang sebutan Adam
Kecil dan Abu Basyar Kedua.

Jarak antara masa kehidupan Nuh dan Adam adalah 1100 tahun. Nuh diutus pada
saat ia berusia 40 tahun. Ia bersama kaumnya selama 950 tahun. Setelah kejadian banjir
bandang, ia masih hidup selama beberapa tahun dan akhirnya meninggal dunia. Kuburannya
berada di Bakhark, yaitu sebuah desa di gunung Lebanon. (Fathu al-‘Alam. Hal. 65)
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ُكْنُتْم َوَعلََّم آَدَم اَألْمسَاَء ُكلََّها ُمثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالِئَكِة فـََقاَل أَنِْبُئوِين بَِأْمسَاِء َهُؤالِء ِإنْ 
َصاِدِقنيَ 

وحممد ىف قوله تعاىل حممد رسول اهللا ىف سورة الفتح 

[20] Muhammad dalam Firman-Nya (QS. Al-Fath; 29);

نَـُهْم تـَرَاُهْم رُكَّعًا ُسجَّداً يَـ  اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُرَمحَاُء بـَيـْ ْبتَـُغونَ ُحمَمٌَّد َرُسوُل اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
َفْضًال ِمَن اللَِّه َورِْضَوانًا ِسيَماُهْم ِيف ُوُجوِهِهْم ِمْن أَثَِر السُُّجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِيف التـَّْورَاِة 
يِل َكَزرٍْع َأْخرََج َشْطَأُه َفآَزَرُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب الزُّرَّاعَ  َوَمثـَُلُهْم ِيف اْألِجنِْ

ُهْم َمْغِفرًَة َوَأْجراً َعِظيماً لَِيِغيظَ  ُِِم اْلُكفَّاَر َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَاِت ِمنـْ

وادريس وذو الكفل ىف سورة األنبياء ىف قوله تعاىل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين 
م هودا وإىل مثود وهود وصاحل وشعيب ىف سورة هود ىف قوله تعاىل وإىل عاد أخاه

أخاهم صاحلا وإىل مدين أخاهم شعيبا 

[21] Idris, [22] Dzulkifli, dalam Firman-Nya (QS. Al-Anbiya: 85);

َوِإْمسَاِعيَل َوِإْدرِيَس َوَذا اْلِكْفِل ُكلٌّ مَِّن الصَّابِرِينَ 
[23] Hud, [24] Sholih, dan [25] Syuaib, dalam Firman-Nya (QS. Al-A’rof:
65, 73, dan 85);

َوِإَىل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوداً قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدواْ الّلَه َما َلُكم مِّْن إَِلٍه َغيـْرُُه أََفالَ تـَتـَُّقون

رُُه َقْد َجاءتْ  ُكم بـَيـَِّنٌة مِّن َوِإَىل َمثُوَد َأَخاُهْم َصاِحلًا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدواْ الّلَه َما َلُكم مِّْن إَِلٍه َغيـْ
رَّبُِّكْم َهِذِه نَاَقُة الّلِه َلُكْم آيًَة َفَذُروَها تَْأُكْل ِيف أَْرِض الّلِه َوَال َمتَسُّوَها ِبُسَوٍء فـََيْأُخذَُكمْ 

َعَذاٌب أَلِيمٌ 
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َغيـْرُُه َقْد َجاءْتُكم بـَيـَِّنٌة َوِإَىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوْا الّلَه َما َلُكم مِّْن إَِلٍه 
ْعَد مِّن رَّبُِّكْم فََأْوُفوْا اْلَكْيَل َواْلِميزَاَن َوَال تـَْبَخُسوْا النَّاَس َأْشَياءُهْم َوَال تـُْفِسُدوْا ِيف اَألْرِض بَـ 

ٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِننيَ  ِإْصَالِحَها َذِلُكْم َخيـْ

م تفصيال فإذا أن كر نبوة أو رسالة واحد منهم بعد تعليمه كفر ال أنه فيجب اإلميان 
يكفر ابتداء بل عو عاص أفاده الشيخ عطية 

Dengan demikian diwajibkan mengimani mereka secara tafsil.
Apabila mukallaf mengingkari kenabian dan kerasulan salah satu dari 25
tersebut, padahal ia telah diberitahu tentang mereka, maka ia dihukumi
kufur. Berbeda apabila ia mengingkari mereka, tetapi ia belum diberitahu
tentang mereka, maka ia tidak dihukumi kufur, melainkan dihukumi sebagai
orang yang berdosa atau bermaksiat, seperti yang telah difaedahkan oleh
Syeh Athiyah.

م واجبا تفصيال أنه لو عرض عليه منهم مل ينكر نبوته وال رسالته  ومعىن كون اإلميان 
جيب حفظ أمسائهم خالفا ملن زعم ذلك أفاده شيخنا يوسف ىف فتح وليس املراد أنه

القادر املريد

Pengertian mengimani para nabi dan rasul yang berjumlah 25 secara
tafsil adalah sekiranya ketika seorang mukallaf diberitahu tentang salah satu
atau sebagian dari mereka maka ia tidak mengingkari kenabian dan
kerasulannya. Pengertian mengimani mereka bukan berarti kalau seorang
mukallaf wajib menghafal nama-nama mereka, berbeda dengan pendapat
orang yang salah memahaminya. Demikian ini difaedahkan oleh Syaikhuna
Yusuf dalam kitab Fathi al-Qodir al-Murid.

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

الفرقان وجيب جزم العقيدة مبا ورد ىف القرآن من إنزال التوراة واإلجنيل والزبور و ) وكتبه(
وصحف ابراهيم وهى أمثال وصحف موسى وهى عرب أى مواعظ وما عدا ذلك إمجاال 
ا منها وال  ومن أنكر آية من القرآن كفر ومن بقية الكتب مل يكفر ألنا ال نعلم يقينا أ
م ظاهر وحتريفهم بني لقوله تعاىل حيرفون  ا منها ألن كذ يقبل قول أهل الكتاب أ

ده السحيمى الكلم عن مواضعه أفا
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f. Iman kepada Kitab-kitab Allah

Diwajibkan memantapkan akidah tentang Kitab-kitab yang
disebutkan di dalam al-Quran, seperti diturunkannya Kitab Taurat, Injil,
Zabur, al-Furqon, Suhuf (lembaran-lembaran) Ibrahim [yang berisi tentang
kalimat-kalimat perumpamaan], Suhuf Musa [yang berisi tentang nasehat-
nasehat], dan lain-lainnya. Kewajiban mantap beriman pada mereka adalah
secara ijmal atau global. Barang siapa mengingkari salah satu ayat al-Quran
maka ia telah kufur. Adapun mengingkari salah satu ayat dari Kitab-kitab
selain al-Quran maka tidak menyebabkan kufur, karena kita tidak tahu
secara yakin apakah ayat yang diingkari tersebut tercantum dalam Kitab-
kitab tersebut atau tidak. Syeh as-Suhaimi memberikan faedah, “Adapun
ucapan Ahli Kitab yang menyatakan bahwa ayat yang diingkari tersebut
tercantum dalam Kitab-kitab selain al-Quran maka tidak dapat diterima atau
dibenarkan, karena kebohongan mereka nampak jelas dan sikap mereka
yang merubah Kitab-kitab benar-benar jelas, berdasarkan Firman Allah,
‘Mereka merubah kalimat-kalimat jauh dari keaslian yang seharusnya.”42

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

خلري والشر من اهللا تعاىل ومعىن اإلميان به به أن تعقد أن اهللا قدر ا) وبالقدر خريه وشره(
قبل خلق اخللق وأن مجيع الكائنات بقضاء اهللا تعاىل وقدره وهو مريد هلما ويكفى 

اعتقاد جازم بذلك من غري نصب برهان 

g. Iman Kepada Qodar, Baik dan Buruknya

Pengertian beriman pada Qodar, baik dan buruknya dari Allah,
adalah kamu meyakini bahwa sesungguhnya Allah telah mentakdirkan
kebaikan dan keburukan sebelum menciptakan seluruh makhluk, dan
sesungguhnya segala sesuatu yang kainat (mungkin wujud atau tidak
wujud) adalah berdasarkan Qodho dan Qodar-Nya.43 Dialah yang

42 QS. An-Nisak: 46
43(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 pada sesuatu tersebut yang
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menghendaki keduanya. Dalam mengimani Qodar, dicukupkan dengan
keyakinan yang mantap tanpa membuktikan keyakinan tersebut dengan
dalil.

ومعىن خري القدر وشره أن اإلميان والطاعات ومجيع األعمال الصاحلة من خري القدر وأن 
أفعال املعاصى من شر القدر أفاده الفشىنالكفر واملعصية واملخالفة لألوامر ومجيع

Pengertian kebaikan dan keburukan qodar adalah bahwa keimanan,
ketaatan, dan seluruh amal-amal baik termasuk kebaikan qodar, sedangkan
kekufuran, kemaksiatan, tidak mentaati perintah-perintah, dan seluruh
perbuatan-perbuatan maksiat termasuk keburukan qodar. Demikian ini
difaedahkan oleh Syeh al-Fasyani.

sesuai dengan Ilmu-Nya Ta’aala, maksudnya, yang sesuai dengan pembatasan 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, Ilmu Allah di
zaman azali terhadap sifat-sifat makhluk.

Ada yang mengatakan bahwa pengertian Qodho adalah Ilmu Allah yang azali disertai
hubungan Ilmu tersebut dengan sesuatu yang diketahui. Sedangkan pengertian Qodar
menurut mereka adalah bahwa Allah mewujudkan sesuatu sesuai dengan Ilmu itu. Dengan
demikian, Ilmu 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
pengertian Qodho dan Qodar adalah pendapat yang masyhur.

هيماعلىاألزليفاألشياءاهللاإرادةرةاألشاععندفالقضاءوالقدر،القضاءمعىنيفاختلفوا) فرع(
اهللافإرادةاإلرادةوفقعلىخمصوصقدرعلىاألشياءاهللاإجيادعندهموالقدراألزلغرييفعليه

عندوأماقدراإلرادةوفقعلىوجودكبعدفيكالعلموإجيادقضاءعاملاً تصريبأنكأزالً املتعلقة
كلأزالً اهللاحتديدأيتعاىلعلمهوفقعلىاإلتقانزيادةمعاألشياءاهللاإجيادفالقضاءاملاتريدية

صفاتأزالً تعاىلعلمهأيذلكغريإىلوضرونفعوقبححسنمنعليهيوجدالذيحبدهخملوق
العلم،وفقعلىاألشياءاهللاإجيادوالقدرباملعلوم،تعلقهمعاألزيلاهللاعلمالقضاءوقيلاملخلوقات

قدر،وجودهبعدفيه،العلموإجيادقضاء،وجودهبعدعاملاً يصريالشخصبأنأزالً املتعلقاهللافعلم
كذا املاتريديةقولخبالفحادث،والقدرقدميفالقضاءكلوعلىاملشهور،هواألشاعرةوقولهذا

ىف كاشفة السجا للشارح
تعاىلإرادتهمبعىنمنهماكلوقيل
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فإن النىب صلى اهللا عليه وسلم جاء بوجوب تصديق ذلك كله كما أخرجه الشيخان عن 
عمر أن جربيل قال له صلى اهللا عليه وسلم أخربىن عن اإلميان قال أن تؤمن باهللا 

ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره أى فمن مل يصدق بواحد ومالئكته وكتبه
منها فهو كافر أفاده السحيمى 

h. Dalil Rukun Iman

Dalil kewajiban beriman kepada seluruh yang telah disebutkan,
seperti beriman kepada malaikat, para rasul dan nabi, Kitab-kitab, Qodar,
adalah karena Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama telah
menyampaikan berita tentang kewajiban beriman dan membenarkan semua
tersebut, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim dari
Umar bin Khattab, “Jibril mendatangi Rasulullah. Kemudian Jibril berkata
kepadanya, ‘Beritahu aku tentang apa itu Iman?’ Rasulullah menjawab,
‘[Iman adalah] kamu mempercayai dan membenarkan Allah, para malaikat-
Nya, Kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, Hari Akhir, dan Qodar, baik dan
buruknya.’” Barang siapa tidak membenarkan salah satu dari mereka maka
ia adalah kafir, seperti keterangan yang telah difaedahkan oleh Syeh as-
Suhaimi.

أى ىف الوجود اخلارجى لتكون شريعته آخر ) وأنه صلى اهللا عليه وسلم خامت النبيني(
اهللا عليه وسلم ىف الكماالت من ابتداء الشرائع فال تنسخ بغريها وليزداد ترقيه صلى

اية له وليكون صلى اهللا عليه وسلم لفصل القضاء فإن بعثته إشارة إىل  خلقه إىل ما ال 
متام األمر وأما من حيث خلق النور احملمدى فهو أول خلق اهللا فهو صلى اهللا عليه 

ائل وسلم األول واآلخر وألنه هو املقصود من هذا العامل كما قال الق
أول الفكر آخر العمل** نعم ما قال سادة األول 

أفاده الباجورى 

Termasuk makna syahadat risalah adalah bahwa kamu mengetahui,
meyakini, membenarkan, dan mempercayai [bahwa sesungguhnya
Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah penutup seluruh
nabi] di dunia nyata agar syariatnya menjadi syariat yang terakhir, oleh
karena itu, syariatnya tidak disalin oleh syariat nabi yang lain, dan agar
derajatnya selalu naik dalam kesempurnaan dari awal ia diciptakan sampai
tidak ada batasnya, dan agar ia shollallahu ‘alaihi wa sallama menjadi bukti
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tentang adanya putusan hukum amal, karena terutusnya shollallahu ‘alaihi
wa sallama adalah isyarat atau petunjuk pada puncak segala urusan hukum.

Adapun dari segi terciptanya Nur Muhammadi maka Muhammad
shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah makhluk yang pertama kali
diciptakan oleh Allah. Dengan demikan, ia adalah nabi yang pertama dan
yang terakhir. Syeh al-Bajuri memberikan faedah bahwa Rasulullah
Muhammad adalah alasan mengapa seluruh alam ini diciptakan, seperti
yang diucapkan oleh seorang penyair;

Sebaik-baiknya sabda yang disampaikan oleh Muhammad,
pemimpin pertama, adalah bahwa nabi yang pertama adalah nabi yang

terakhir.

قال صلى اهللا عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وال فخر أى أنا ) وسيد ولد آدم أمجعني(
وال أقول ذلك فخرا أى افتخارا بل حتدثا بالنعمة أو املعىن وال فخر سيد مجيع أوالده 

أعظم من ذلك 

[dan sesungguhnya ia adalah pemimpin seluruh anak cucu Adam.]

Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Aku adalah
pemimpin anak cucu Adam. Tidak ada unsur kesombongan bagiku.”
Maksudnya, “Aku adalah pemimpin seluruh anak cucu Adam. Aku berkata
seperti ini bukan karena sombong, melainkan karena memberitahukan
kepada kalian tentang nikmat yang diberikan (oleh Allah) kepadaku,” atau
maksudnya, “Aku adalah pemimpin seluruh anak cucu Adam. Tidak ada
kesombongan yang lebih besar daripada mengaku sebagai pemimpin
seluruh anak cucu Adam.”

م وإذا كان صلى اهللا عليه وسلم سيد أوالد آدم كان سيد غريهم بالطريق األ وىل أل
أفضل من غريهم بشهادة قوله تعاىل ولقد كرمنا بىن آدم 

Ketika Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah pemimpin
seluruh anak cucu Adam, maka sudah pasti kalau ia adalah pemimpin
seluruh makhluk selain manusia, karena manusia adalah lebih utama
daripada makhluk yang lain, atas dasar bukti Firman Allah, “Sesungguhnya
Kami telah memuliakan anak cucu Adam (golongan manusia).”44

44 QS. Al-Isrok: 70
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فإن قيل هذا احلديث ال يدل على سيادته صلى اهللا عليه وسلم على آدم وإمنا يدل على 
ذا كان صلى اهللا وإسيادته على أوالده أجيب بأن ىف أوالده آدم من هو أفضل من آدم 

عليه وسلم سيد األفضل كان سيد املفضول من باب أوىل وإمنا مل يذكر آدم تأدبا معه 
صلى اهللا عليه وسلم هو األب ىف املعىن ولذلك حكى أن ألنه األب ظاهرا وإن كان 

ليلة اإلسراء قال مرحبا بابن هآدم عليه السالم عند اجتماعه صلى اهللا عليه وسلم ب
صورتى وأب معناى فهو صلىى اهللا عليه وسلم الوالد وأجيب بأن املراد بولد آدم ما 

م ما ي يشمل متيما وبنيه وهكذا أفاده شمل آدم وأوالده كما يقولون بنو متيم ويريدون 
الباجورى

Apabila ditanya, “Hadis Aku adalah pemimpin anak cucu Adam ...
tidak menunjukkan kalau Rasulullah adalah pemimpin bagi Adam. Hadis
tersebut hanya menunjukkan kalau ia hanya menjadi pemimpin bagi seluruh
anak cucu Adam.”

Pertanyaan di atas dapat dijawab, “Sesungguhnya di antara anak
cucu Adam, ada yang lebih unggul daripada Adam sendiri. Sedangkan
ketika Rasulullah adalah pemimpin bagi yang lebih unggul tersebut maka
sudah pasti kalau Rasulullah adalah pemimpin bagi yang diungguli (Adam).
Adapun Rasulullah tidak menyebutkan pernyataan seperti ini, Aku adalah
pemimpin bagi Adam, dalam hadisnya, karena ia mengedepankan sikap
tatakrama atau sopan kepada Adam sendiri karena bagaimanapun juga
Adam adalah kakek moyang Rasulullah di dunia nyata, meskipun secara
hakikatnya, Rasulullah adalah ayah Adam. Oleh karena alasan inilah,
dikisahkan bahwa sesungguhnya ketika Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama bertemu Adam ‘alaihi as-salam pada malam isrok, Adam berkata,
‘Selamat datang anakku di dunia nyata dan ayahku di dunia hakikatnya.’
Dengan demikian Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama adalah seorang
bapak.

Pertanyaan tentang hadis di atas bisa juga dijawab, “Yang dimaksud
dengan pernyataan anak cucu Adam adalah pernyataan yang mencakup
objek Adam dan anak cucunya, seperti ketika orang-orang mengatakan Bani
Tamim maka yang dimaksud adalah Tamim sendiri dan anak cucunya.”
Demikian ini difaedahkan oleh Syeh al-Bajuri.
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BAGIAN KETIGA
فيما يوقع ىف الردة) فصل(

[FASAL] HAL-HAL YANG MENYEBABKAN
KEMURTADAN

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

أى عن شيئ ال ) وصونه عما يفسده(أى منعه ) جيب على كل مسلم حفظ إسالمه(
بأن ال جيزمه فيشمل الرتدد ) ويقطعه(أى يسقط حكمه ) ويبطله(يصلحه وال خري فيه 

ىف الكفر 

Diwajibkan atas setiap muslim untuk mencegah dan menjaga
keislamannya dari sesuatu yang dapat merusak, membatalkan, dan
memutuskannya. Pernyataan ‘yang dapat merusak’ berarti sesuatu yang
tidak menjadikan baik pada keislaman seorang muslim dan yang tidak ada
kebaikannya sama sekali. Pernyataan ‘membatalkan’ berarti menggugurkan
hukum keislamannya. Pernyataan ‘dan memutuskannya’ digambarkan
dengan sekiranya seorang muslim tidak mantap dengan keislamannya
sehingga keislamannya itu mengandung keraguan kekufuran.

وهو أفحش الكفر وأغلظه حكما ألن املرتد ال يقر باجلزية وال يؤمن خبالف )وهو الردة(
الكافر األصلى ىف ذلك 

Yang dimaksud dengan sesuatu yang dapat merusak, membatalkan,
dan memutuskan keislaman adalah murtad.45 Murtad adalah dosa yang lebih
buruk daripada kufur dan yang lebih berat dampak hukumnya, karena orang
yang murtad tidak dapat ditetapkan keberadaannya hanya dengan cara

45Riddah atau murtad, menurut bahasa, berarti kembali dari sesuatu. Menurut
istilah, ia berarti memutus Islam dengan berniat kufur, atau berkata perkataan yang
menyebabkan kufur, atau melakukan perbuatan kekufuran, seperti; menyembah berhala,
baik karena bercanda atau mengingkari, atau memutusnya dengan keyakinan, seperti; orang
yang meyakini bahwa Sang Maha Pencipta bersifat hudus atau baru.

تتمة ىف الردة إىل أن قال ومعناها لغة الرجوع عن الشيئ إىل غريه وشرعا قطع اإلسالم بنية كفر أو فعل  
ان على جهة االستهزاء أو العناد أو االعتقاد كمن اعتقد حدوث الصانع كفر كسجود لصنم سواء ك

٥. ج١٥٧. صكذا ىف فتح العالم
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membayar pajak, dan juga tidak dapat diakadi aman, berbeda dengan orang
kafir asli.

وإن الردة حتبط العمل إن اتصلت باملوت فكأن املرتد مل يعمل شيئا وإال حبط ثواب 
عمله 

Selain itu, murtad dapat melebur amal ketaatan jika dibawa sampai
mati sehingga orang yang murtad seolah-olah belum pernah melakukan
suatu amal ketaatan sama sekali. Jika murtad tidak dibawa sampai mati,
artinya, orang murtad kembali masuk Islam, maka pahala amal ketaatannya
saja yang dilebur. [Disebutkan dalam Fathu al-‘Alam bahwa ketika orang
murtad kembali masuk Islam maka amal-amalnya pun kembali ada tetapi
tidak berpahala. Fungsi mengapa amal-amalnya kembali adalah agar ia
tidak diwajibkan mengqodho dan tidak dituntut di akhirat karena
meninggalkan amal-amal tersebut]

وال يلزم من كون الردة أقبح أنواع الكفر كون املرتد أقبح من الكافر األصلى أال ترى أن 
اهلما أقبح من املرتدين ملا اتصفوا به من زيادة العناد وأنواع األذى أبا جهل وأبا هلب وأمث

أى أعوذ باهللا ) والعياذ باهللا تعاىل(للنىب صلى اهللا عليه وسلم وغري ذلك مما ال حيصى 
وأعتصم من ذلك 

Pernyataan yang mengatakan bahwa murtad adalah jenis kekufuran
yang paling buruk bukan berarti kalau orang murtad adalah lebih buruk
daripada orang kafir asli. Ingatlah tentang Abu Jahal dan orang-orang kafir
asli sepertinya dimana mereka adalah lebih buruk daripada orang-orang
murtad, karena Abu Jahal dan teman-temannya itu melakukan pengingkaran
yang lebih besar, menyakiti, dan melakukan perbuatan-perbuatan buruk lain
terhadap Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama. Aku berlindung dan
berpegang teguh kepada Allah agar dijauhkan dari kemurtadan.

خيرج من (أى احلال والشان ) أنهوقد كثر ىف هذا الزمان التساهل ىف الكالم حىت (
) ذنبا(أى خروج األلفاظ ) اإلسالم وال يرون ذلك(دين ) بعضهم ألفاظ خترجهم عن
أى ال يعتقدون ذلك ذنبا وال كفرا ) عن كونه كفرافضال(أى حجابا عن اهللا تعاىل 

م ال يعتقدون ذلك ذنبا فكيف يعتقدون  وعدم اعتقادهم الكفر أوىل باإلنتفاء أى فإ
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لك كفرا فقوله فضال منصوب على املصدرية والتقدير فقد اعتقاد الذنب فقدا يفضل ذ
عن فقد اعتقاد الكفر كذا يؤخذ من املصباح 

Di zaman sekarang ini, sering terjadi sikap menggampangkan dalam
berbicara sehingga ada beberapa omongan yang sebenarnya dapat
menyebabkan mereka yang berbicara keluar dari agama Islam. Mereka tidak
menyadari dan tidak tahu kalau omongan-omongan yang mereka bicarakan
adalah suatu dosa, apalagi penyebab kekufuran. Maksudnya, ketika mereka
tidak menyadari dan tidak tahu kalau omongan-omongan mereka adalah
suatu dosa maka sudah barang tentu kalau mereka juga tidak sadar dan tidak
tahu kalau omongan mereka itu adalah penyebab kekufuran.

Lafadz ‘فضال’ yang bergaris bawah dalam teks asli dibaca nashob
karena menjadi masdar. Takdir atau perkiraan maknanya adalah,

فقد اعتقاد الذنب فقدا يفضل عن فقد اعتقاد الكفر
Tidak adanya kesadaran [kalau omongan-omongan mereka] adalah suatu

dosa menjauhkan mereka dari menyadari kalau omongan-omongan mereka
adalah penyebab kekufuran.

Pentakdiran seperti ini dikutip dari kitab al-Misbah.

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

ثالثةلمن تلك ا) وأفعال وأقوال وكل قسم(ىف القلب ) والردة ثالثة أقسام اعتقادات(
ألن هذا حبر ال ساحل له ) كثرية(بضم ففتح أى فروعا ) شعبا(أى يتفرع ) عبيتش(

Murtad dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. Murtad Keyakinan (I’tiqod) di dalam hati.
2. Murtad Perbuatan (Af’al).
3. Murtad Ucapan (Aqwal).

Masing-masing dari tiga pembagian murtad tersebut, terdapat beberapa
cabang yang sangat banyak sekali.

أى ىف وجوده أو ىف خمالفته ) الشك ىف اهللا(وهو الردة باإلعتقادات ) فمن األول(
) أو القرآن(كأن شك ىف سيدنا حممد هل هو رسول اهللا أو ال ) أو ىف رسوله(للحوادث 

كأن شك هل هو من عند اهللا أو من عند حممد صلى اهللا عليه وسلم 



85

A. Contoh-contoh Kemurtadan I’tiqodi

Contoh-contoh murtad sebab keyakinan adalah;
 ragu-ragu tentang sifat Wujud Allah, atau sifat Mukholafatu Lil

Hawadis-Nya,

 ragu-ragu tentang rasul-Nya; seperti ragu apakah Muhammad itu rasul
Allah atau bukan,

 ragu-ragu tentang al-Quran; seperti ragu apakah al-Quran berasal dari
sisi Allah atau dari Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallama.

ار أو ألنه آخر أيام ) أو اليوم اآلخر( وهو يوم القيامة مسى بذلك ألنه ال ليل بعده وال 
األيام املنقضية من أيام الدنيا وذلك كالشك الدنيا فليس بعده يوم آخر أو لتأخره عن 

أى ىف وجود ذلك ىف اآلخرة وجيب اعتقاد أن اجلنة والنار ) أو اجلنة أو النار(ىف وجوده 
أو (موجودتان اآلن خالفا للمعتزلة القائلني بعدم وجودمها اآلن وإمنا يوجدان يوم اجلزاء 

يعلمه اهللا يعطيه ملن يشاء من أى ىف وجوده وهو مقدار من اجلزاء ىف اجلنة) الثواب
أى ىف وجوده ) أو العقاب(عباده تفضال منه تعاىل أفاده عبد املعطى ىف كشف األسرار 

وهو مقدار من اجلزاء يعلمه اهللا تعاىل ىف نظري األعمال السيئة عدال منه تعاىل وليس 
ظلما وال جورا 

 ragu tentang Hari Akhir; seperti ragu apakah Hari Akhir akan terjadi
atau tidak. Hari Akhir adalah Hari Kiamat. Disebut dengan Hari Akhir
karena tidak ada malam dan siang setelah hari tersebut, atau karena
hari tersebut merupakan hari terakhir dunia sehingga tidak ada hari
lain setelahnya, atau karena terjadinya hari tersebut di akhir dari hari-
hari dunia.46

46Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Hari Kiamat telah dekat sangat banyak. Di
antaranya:

- Munculnya Imam Mahdi.
- Munculnya Dajjal.
- Turunnya Sayyidina Isa 'alaihi as-salam.
- Munculnya Yakjuj dan Makjuj.
- Munculnya binatang yang dapat berbicara kepada manusia. Mereka akan berkata,

"Hai Fulan. Kamu termasuk penduduk surga," atau, "Hai Fulan. Kamu termasuk
penduduk neraka."
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 ragu-ragu tentang surga atau neraka; seperti apakah keduanya akan ada
atau tidak di akhirat nanti. Diwajibkan meyakini bahwa surga dan
neraka telah ada pada saat ini, berbeda dengan kaum mu’tazilah yang
mengatakan bahwa pada saat ini, surga dan neraka belum ada,
melainkan keduanya akan ada pada saat hari pembalasan amal.

 ragu-ragu tentang pahala; seperti apakah pahala itu ada atau tidak.
Pengertian pahala adalah ukuran balasan di surga yang hanya
diketahui oleh Allah dan diberikan kepada hamba yang Dia kehendaki
dimana ukuran balasan tersebut merupakan bentuk pemberian
anugerah dari-Nya, demikian ini difaedahkan oleh Abdul Mu’ti dalam
kitab Kasyfi al-Asror.

 ragu-ragu tentang keberadaan siksa. Pengertian siksa adalah ukuran
balasan yang hanya diketahui oleh Allah sebagai bentuk balasan
karena amal-amal buruk dan sebagai bentuk keadilan dari-Nya ta’ala,
bukan bentuk penganiayaan dari-Nya.

كاإلسراء من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى للنىب ) أو حنو ذلك مما هو جممع عليه(
صلى اهللا عليه وسلم ومعجزات األنبياء وكرمات األولياء 

 ragu-ragu tentang perihal lain dari agama yang telah mujmak ‘alaih
atau disepakati keberadaan dan terjadinya, seperti; perihal isrok dari
Masjid al-Haram ke Masjid al-Aqsho yang dialami oleh Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama, mukjizat-mukjizat para nabi, dan
karomah-karomah para wali.

وهو اتفاق ) من صفات اهللا تعاىل الواجبة له امجاعا(أى واحدة ) أو اعتقد فقد صفة(
تهدين من أمة حممد صلى اهللا علي وسلم على أمر ديىن  أو أنكر العلم ) كالعلم(ا

م أثبتوا علمه تعاىل بالكليات دون اجلزئيات كجزئيات اإلنسان  باجلزئيات كالفالسفة فإ
والرمل مثال 

- Terbitnya matahari dari arah barat.

اعلىالدالةعالمتهاأىوأشراطها عيسىسيدناونزولالدجالوخروجاملهدىظهورمنهاكثريةقر
فتقولالناستكلمالىتالدابةوخروجومأجوجيأجوجوخروجوالسالمالصالةأفضلنبيناوعلىعليه

امنالشمسوطلوعالنارأهلمنأنتفالنويااجلنةأهلمنأنتفالنيا العالمفتحىفكذامغر
١ج ١٤٠-١٣٩ص
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 meyakini tidak adanya salah satu sifat dari sifat-sifat wajib Allah
secara ijmak, yaitu kesepakatan para ulama mujtahidin yang berasal
dari umat Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallama tentang suatu
perkara agama, seperti; meniadakan sifat Ilmu dari Allah, atau
mengingkari sifat Ilmu-Nya yang meliputi segala sesuatu yang bersifat
juziyat, seperti yang telah dilakukan oleh kaum filosofis, karena
mereka hanya menetapkan sifat Ilmu Allah yang meliputi segala
sesuatu yang bersifat kulliyat, bukan juziyat, seperti juziyat (bagian-
bagian) manusia, pasir, dan lain-lain.47

أى إذا  ) صفة جيب تنزيهه عنها امجاعا كاجلسم(تبارك وتعاىل ) له(أى عزا ) أو نسب(
كان النسب صرحيا بأن قال هو تعاىل جسم كاألجسام لصراحته ىف احلدوث والرتكيب 

منفى عنه باإلمجاع أما لو قال واأللوان واالتصال فيكون كفرا ألنه أثبت القدمي ما هو 
هو تعاىل جسم وأطلق أو جسم ال كاألجسام أى منتف عنه تعاىل لوازم اجلسمية فقد 
م قالوا هو تعاىل جسم مبعىن  أخطأ ىف إطالق االسم ال ىف املعىن كبعض الكرامية فإ

م ال يفهمون موجودا من غري جه ة قائم بنفسه فال يكفر لغلبة التجسم على الناس وإ
سم ال يكفر إال إذا  سمة مطلقا وقيل بعدم كفرهم مطلقا واحلاصل أن ا وقيل يكفر ا

لزم من كالمه التشبه فكفره من حيث التشبيه ال التجسيم أفاده الشرقاوى

 menisbatkan salah satu sifat yang mana Allah adalah wajib secara
ijmak suci dari sifat tersebut, seperti sifat jisim. Menisbatkan sifat
jisim kepada Allah yang dapat menyebabkan kufur adalah ketika
penisbatan tersebut benar-benar jelas, seperti seseorang berkata,
“Allah adalah jisim seperti jisim-jisim lain.” Perkataan semacam ini

47 Is lah pembagian dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:
1. Pembagian kulli ke (كلى) juz-i Ciri-cirinya adalah sekiranya kamu dapat .(جزئى)

membuat pernyataan, “Juz-i adalah kulli.” Misalnya; kalimah dalam Bahasa Arab
dibagi menjadi 3 ( ga), yaitu kalimah isim, fi’il, dan huruf. Dalam contoh ini, yang
berkedudukan sebagai kulli adalah kalimah dan yang berkedudukan sebagai juz-i
adalah isim, fi’il, dan huruf, sehingga kamu bisa mengatakan, “Isim adalah
kalimah,” atau “Fi’il adalah kalimah,” atau, “Huruf adalah kalimah.”

2. Pembagian kul ke (كل) ajzak Ciri-cirinya adalah sekiranya kamu tidak dapat .(أجزاء)
membuat pernyataan, “Azjak adalah kul.” Misalnya; manusia terdiri dari kepala,
tangan, tubuh, dan kaki. Dalam contoh ini, yang berkedudukan sebagai kul adalah
manusia dan yang berkedudukan sebagai ajzak adalah kepala, tangan, tubuh, dan
kaki, sehingga kamu tidak bisa mengatakan, “Kepala adalah manusia,” atau,
“Tangan adalah manusia,” dan seterusnya.

(Fathu Robbi al-Bariyyah Bi Syarhi al-Imriti. Ibrahim al-Bajuri. Hal, 8. Dar al-Ilmi)
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memberikan indikasi tentang kejelasan jisim yang bersifatan hudus
(baru), tarkib (tersusun), alwan (berwarna), ittishol (bersambung),
sehingga ia yang mengatakannya dihukumi kufur, karena ia telah
menetapkan Allah dengan menisbatkan sesuatu kepada-Nya padahal
Dia tidak miliki. Berbeda apabila seseorang berkata, “Allah adalah
jisim,” atau “Allah adalah jisim yang tidak seperti jisim-jisim lain,
maksudnya Allah terlepas dari segala lawazimul jismiah,” maka
sesungguhnya orang tersebut telah melakukan kesalahan dalam
perkataan/penyebutan, bukan dalam makna, seperti sebagian kaum
Karomiah yang mengatakan bahwa Allah adalah jisim, dengan artian
berdiri dengan Dzat-Nya sendiri, maka mereka tidak dihukumi kufur,
karena istilah tajassum atau mendapati jisim telah umum (gholabah)
menurut manusia dan karena mereka tidak dapat memahami sesuatu
yang wujud itu (Allah) dari sisi manapun. Ada yang mengatakan
bahwa kaum Mujassimah secara mutlak telah kufur. Ada yang
mengatakan pula bahwa mereka secara mutlak tidak kufur.
Kesimpulannya adalah bahwa seorang mujassim (menisbatkan jisim
kepada Allah) tidak akan kufur kecuali ketika perkataannya
menimbulkan tasyabbuh atau ketidakjelasan. Apabila perkataannya
menimbulkan tasyabbuh maka ia dihukumi kufur dari segi
tasyabbuhnya, bukan menjisimkannya, demikian difaedahkan oleh
Syeh asy-Syarqowi.

) معلوما من الدين(أى إمجاع األئمة األربعة أفاده البجريمى ) أو حلل حمرما باإلمجاع(
أى بالعلم الذى يشابه العلما احلاصل بالضرورة وهو ) بالضرورة(أى من أدلة الدين 

العامل والعامى فخرج بقوله الذى ال حيتاج ىف إثباته إىل دليل ألنه اشرتك ىف معرفته 
معلوما من الدين بالضرورة إنكار ان لبنت االبن السدس مع بنت الصلب تكملة الثلثني 

فال يكفر به ولو من عامل خالفا لبعضهم نقله البجريمى عن القليوىب 

 menghalalkan perkara yang diharamkan menurut ijmak (kesepakatan)
dari empat imam madzhab, seperti yang difaedahkan oleh al-
Bujairami, yang mana perkara yang diharamkan tersebut sudah
maklum bi dhorurot dari dalil-dalil agama. Pengertian maklum bi
dhorurot adalah sekiranya suatu hukum tertentu sudah diketahui tanpa
perlu menetapkan dalilnya karena hukum tersebut sudah maklum bagi
kalangan tertentu (seperti; ulama) dan kalangan awam. Mengecualikan
dengan pernyataan, “maklum bi dhorurot” adalah mengingkari hukum
kalau anak perempuan dari anak laki-laki (bintu al-ibni) mendapat 1/6
harta warisan disertai adanya anak perempuan kandung (bintu as-
sulbi) guna membulatkan 2/3, maka pengingkaran ini tidak
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menyebabkan kekufuran, berbeda dengan pendapat ulama lain yang
mengatakan bahwa pengingkaran tersebut menyebabkan kekufuran,
pengecualian ini dikutip oleh al-Bujairami dari al-Qulyubi.

وهو إيالج املكلف الواضح حشفته األصلية املتصلة أو قدرها ) مما ال خيفى عليه كالزنا(
عند فقدها ىف فرج واضح حمرم لعينه ىف نفس األمر مشتهى طبعا مع اخللو عن الشبهة 

) والقتل(دبر األنثى بكسر الالم وهو الوطء ىف دبر الذكر ولو عبده أو ىف) وللواط(
وهو أخذ املال خفية من حوز مثله ) والسرقة(وهو فعل حيصل به زهوق الروح 

وهو أخذ الشيئ ملا ال خفية ماال أو غريه) والغصب(

Perkara yang diharamkan menurut ijmak dari empat imam
madzhab yang maklum bi dhorurot adalah perkara-perkara yang sudah tidak
samar (lagi bagi kalangan tertentu dan awam), seperti zina, liwat,
membunuh, mencuri, dan menggosob.

Pengeritan zina adalah sekiranya orang mukallaf memasukkan
khasyafahnya (jika ia memilikinya) atau memasukkan bagian yang seukuran
dengan khasyafah (jika ia tidak memilikinya) ke dalam farji yang
diharamkan dzatnya, yang dipingini menurut tabiat, dan yang tidak ada
syubhat.

Kata liwat dalam Bahasa Arab ditulis ‘اللواط’, yaitu dengan kasroh
pada huruf /ل/. Pengertian liwat (sodomi) adalah memasukkan alat kelamin
ke dalam dubur laki-laki, meskipun budaknya sendiri, atau ke dalam dubur
perempuan.

Pengertian membunuh adalah melakukan suatu perbuatan yang
menyebabkan hilangnya nyawa.

Pengertian mencuri adalah mengambil harta secara sembunyi-
sembunyi dari tempat penyimpanannya.

Pengertian gosob adalah mengambil sesuatu secara dzalim tanpa
secara sembunyi-sembunyi, baik berupa harta ataupun lainnya.

أى باإلمجاع معلوما) كذلك(وهو كل شيئ ال يعاقب عليه باستعماله ) أو حرم حالال(
) والنكاح(وهو مبادلة املتقوم باملال املتقوم متليكا ومتلكا ) كالبيع(من الدين بالضرورة 

وهو عقد يرتبط على متلك منفعة البضع قصدا
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 mengharamkan perkara yang halal menurut ijmak serta yang maklum
bi dhorurot dari dalil-dalil agama. Pengertian halal adalah segala
sesuatu yang tidak disiksa jika dilakukan atau digunakan, seperti jual
beli dan nikah.

Pengertian jual beli adalah transaksi menukar barang yang memiliki
nilai harga dengan harta lain yang memiliki nilai harga guna memberikan
kepemilikan (tamlik) dan menerima kepemilikan (tamalluk).

Pengertian nikah adalah akad yang berkaitan dengan menerima
kepemilikan atas fungsi vagina secara sengaja.

كالصلوات اخلمس (أى معلوما من الدين بالضرورة ) أو نفى وجوب جممع عليه كذلك(
التجارة فإن فيها قوال قدميا بعدم الوجوب فيها ولذا أى غري زكاة ) أو سجدة منها والزكاة

أى ىف رمضان وهو اإلمساك عن األكل ) والصوم(ال يكفر جاحدها أفاده الزبادى 
بضم ) واحلج والوضوء(والشرب واجلماع من الصبح إىل الغروب مع النية ىف كل ليلة 

الواو وهو الغسل واملسح على أعضاء خمصوصة مع نية معتربة

 meniadakan hukum wajib yang menurut ijmak dan yang sudah maklum
bi dhorurot dari dalil-dalil agama, seperti; meniadakan hukum wajib
sholat lima waktu, sujud di dalamnya, zakat yang selain zakat tijaroh
karena menurut satu pendapat qodim dikatakan bahwa zakat tijaroh
tidaklah wajib (sehingga kewajibannya tidak berdasarkan ijmak), Az-
Zubadi menfaedahkan, “Oleh karena itu, orang yang mengingkari
zakat tijaroh tidak dihukumi kafir,” dan seperti; meniadakan hukum
wajib puasa di bulan Ramadhan, yaitu menahan makan, minum, dan
jimak dari waktu subuh sampai tenggelamnya matahari disertai dengan
niat puasa di setiap malam dari malam-malam bulan Ramadhan, dan
seperti; meniadakan hukum wajib haji dan wudhu. Kata wudhu ditulis
dalam Bahasa Arab ‘الوضوء’, yaitu dengan dhommah pada huruf /و/.
Pengertian wudhu adalah membasuh dan mengusap anggota tubuh
tertentu disertai niat yang mu’tabaroh.

كزيادة ركعة أو سجدة ىف الصلوات اخلمس ) أو أوجب ما مل جيب إمجاعا كذلك(

 mewajibkan perkara yang tidak wajib menurut ijmak, yaitu perkara-
perkara yang maklum bi dhorurot dari dalil-dalil agama, seperti
menambahi rakaat atau sujud dalam sholat lima waktu.
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كالرواتب مع الفرائض واملراد بالرواتب السنن ) أو نفى مشروعية جممع عليه كذلك(
ا النواف ل املؤقتة بوقت خمصوص فالرتاويح التابعة للفرائض وفيها اصطالح آخر وهو أ

والعيد والضحى راتبة على الثاىن ال األول أفاده الدمريى

 meniadakan kesyariatan perkara yang sudah diijmakkan, yaitu perkara-
perkara yang juga maklum bi dhorurot dari dalil-dalil agama, seperti
meniadakan kesyariatan sholat-sholat rawatib yang menyertai sholat-
sholat fardhu. Yang dimaksud dengan sholat-sholat rawatib adalah
sholat-sholat sunah yang menyertai sholat-sholat fardhu, baik qobliah
atau ba’diah. Sholat-sholat rawatib memiliki istilah lain, yaitu an-
nawafil al-muaqqotah bi waqtin makhsus (sholat-sholat sunah yang
dilakukan pada waktu-waktu tertentu). Adapun sholat tarawih, Id (hari
raya), dan Dhuha maka lebih tepat diistilahkan dengan istilah yang
kedua, yaitu an-nawafil al-muaqqotah bi waqtin makhsus, bukan
istilah yang pertama, yaitu rawatib, seperti yang difaedahkan oleh ad-
Damiri.

بأن يعزم اآلن أن يكفر غدا فيكفر حاال ألن استدامة ) أو عزم على الكفر ىف املستقبل(
اإلسالم شرط فإذا عزم على الكفر كفر حاال ولو عزم الشخص على فعل كبرية ىف غد 

فال يفسق أفاده البجريمى 

 bermaksud menyengaja kufur di masa mendatang, misalnya; sekarang
ini, seseorang menyengaja akan kufur besok harinya, maka seketika itu
ia dihukumi kufur, karena melanggengkan keislaman adalah syarat.
Oleh karena itu, jika seorang muslim menyengaja akan kufur maka
seketika itu ia dihukumi murtad dan kufur. Difaedahkan oleh al-
Bujairami bahwa apabila seseorang menyengaja akan melakukan dosa
besar besok hari maka ia tidak dihukumi fasik.

أى من الكفر بأن نوى أن ) مما ذكر(أو عزم على اتيانه ىف احلال ) أو على فعل شيئ(
يكفر ىف احلال 

أى ىف الكفر فالرتدد طريان شك يناقض جزم النية باإلسالم كما إذا تردد ) أو تردد فيه(
ا كما يههل يكفر أو ال وإمنا كان الرتدد مكفرا ألن استدامة اإلميان واجبة والرتدد يناف

أى الكفر أى خطوره على باله وحتركه بأن ) ال وسواسه(نقله البجريمى عن شرح الروض 
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جرى ىف فكره فال يكفر ألن الوسواس غري مناقض للجزم فإن ذلك ما يبتلى به 
املوسوس كما أفاده الشرقاوى 

 bermaksud menyengaja melakukan suatu perbuatan kekufuran,
misalnya; seseorang berniat kufur sekarang.

 ragu-ragu dalam perihal kekufuran. Ragu-ragu merupakan kebalikan
dari kemantapan niat atas keislaman, misalnya; seseorang ragu tentang
apakah ia kufur atau tidak. Adapun keraguan tersebut menyebabkan
kufur karena melanggengkan keimanan adalah hal yang wajib,
sedangkan keraguan sendiri menafikan kelanggengan keimanan,
seperti yang dikutip oleh al-Bujairami dari kitab Syarah ar-Roudh.

Adapun was-was tentang kekufuran maka tidak menyebabkan
seseorang menjadi kufur, karena was-was bukan kebalikan dari
kemantapan. Ia merupakan sesuatu yang terjadi dalam pikiran.
Lagipula was-was sering ditimpakan atas orang yang was-was itu
sendiri, seperti yang difaedahkan oleh Syarqowi.

شق اهللاُ هِ بِ مْ كُ بْ اسِ حيَُ هُ وْ فُ ختُْ وْ أَ مْ كُ سِ فُ نْـ أَ ا ِىف وا مَ دُ بْ تُـ نْ إِ ملا نزل قوله تعاىل وَ ) فائدة(
ا فنزل قوله تعاىل َال  الَّ ا إِ سً فْ نَـ اهللاُ فُ لِّ كَ يُ املؤمنون من الوسوسة وشق عليهم احملاسبة 

ا أى إال ما تسعه قدرته فضال منه تعاىل ورمحة أى فال يؤاخذ أحدا مبا مل يكسبه هَ عَ سْ وُ 
اره خبالف العزم فإنه يكون باختياره مما وسوست به نفسه ألن الوسواس ليس باختي

واكتسابه من حيث أنه عقد بقلبه عليه 

(FAEDAH) Ketika Firman Allah diturunkan, yaitu yang berbunyi;

َوِإْن تـُْبُدوا َما ِىف أَنـُْفِسُكْم أَْو ُختُْفْوُه ُحيَاِسْبُكْم بِِه اهللاُ 
Dan apabila kalian memperlihatkan apa yang ada di dalam hati kalian atau

menyamarkannya maka Allah akan membalasnya ...

kemudian orang-orang mukmin merasa kesulitan menghindari was-was dan
keberatan atas penghisaban atas rasa was-was itu, maka Firman Allah
berikutnya diturunkan, yaitu yang berbunyi;

َال ُيَكلُِّف اهللاُ نـَْفًسا ِإالَّ ُوْسَعَها
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Allah tidak akan membebani seorangpun kecuali yang ia mampu atasnya ...
sebagai bentuk anugerah dan rahmat dari-Nya. Oleh karena itu, Allah tidak
akan menyiksa hamba karena kesalahan yang ia lakukan, yaitu kesalahan
yang muncul oleh sebab was-was, karena was-was bukan termasuk hal yang
dilakukan atas dasar kehendaknya sendiri, berbeda dengan kemantapan
maka kemantapan adalah hal yang dilakukan atas dasar kehendak sendiri,
yaitu sekiranya hamba meyakini dengan hati atas apa yang ia mantapi.

وأقل الدرجات أن يتعدى ذلك إىل ) أو أنكر صحبة سيدنا أىب بكر رضى اهللا عنه(
عمر وعثمان وعلى ألن صحابتهم يعرفها اخلاص والعام من النىب صلى اهللا عليه وسلم 
فناىف صحبة أحدهم مكذب للنىب صلى اهللا عليه وسلم نقله األجهورى عن الشهاب 

م عن غريه الرملى مث قال وإمنا نص الفقهاء على أىب بكر لثبوت صحبته بالقرآن وسكو
ال مينع اللحوق ملا تقرر من كفر من أنكر جممعا عليه معلوما من الدين بالضرورة 

وصحبة عمر كعثمان وعلى من هذا القبل ذكره املدابغى والبجريمى 

 mengingkari hubungan persahabatan Abu Bakar radhiyallahu
‘anhu dengan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama. Minimal,
pengingkaran yang dapat menyebabkan kekufuran adalah
pengingkaran atas hubungan persahabatan Umar, Usman, dan Ali
dengan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, karena
hubungan persahabatan mereka dengan Rasulullah sudah maklum
dan diketahui oleh kalangan tertentu dan awam. Oleh karena itu,
orang yang meniadakan hubungan persahabatan salah satu dari
mereka adalah orang yang berbuat kebohongan terhadap
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, seperti keterangan yang
dikutip oleh al-Ajhuri dari as-Syihab ar-Romli. Adapun alasan
mengapa ulama Fiqih hanya menyebutkan secara jelas tentang
hubungan persahabatan dari Abu Bakar saja adalah karena
hubungan persahabatannya dengan Rasulullah jelas-jelas
ditetapkan atau dibuktikan oleh dalil al-Quran. Adapun ulama
Fiqih tidak menyebutkan hubungan persahabatan dari Umar,
Usman, dan Ali secara gamblang bukan berarti kalau orang yang
mengingkari hubungan persahabatan dari salah satu dari ketiganya
tidak dihukumi kufur, akan tetapi tetap dihukumi kufur dari segi
karena ia mengingkari hukum yang sudah mujmak ‘alaih serta
yang maklum bi dhorurot dari dalil-dalil agama. Dari segi inilah
mereka yang mengingkari hubungan persahabatan Umar, Usman,
dan Ali dihukumi kufur, seperti yang disebutkan oleh al-
Mudabighi dan al-Bujairami.
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Penjelasan:

Yang dimaksud sahabat adalah orang yang berkumpul serta
percaya dengan Rasulullah Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallama
setelah beliau diutus sebagai seorang rasul meskipun belum diperintahkan
berdakwah dimana perkumpulan tersebut terjadi pada masa hidupnya
dengan bentuk perkumpulan yang saling mengenal, sekiranya perkumpulan
tersebut berada di bumi, meskipun gelap, atau meskipun orang yang
berkumpul dengan Rasulullah adalah buta dan meskipun orang itu tidak
menyadari keberadaannya, 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 yng jauh, meskipun hanya sebentar.

Berbeda dengan Tabiin atau pengikut Sahabat, maka status Tab’iyah
tidak akan tetap kecuali disertai dengan lamanya berkumpul bersama
sahabat pada umumnya. Hal ini berdasarkan pendapat Ashoh menurut 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.”

يفبالدعوةاألمرقبلولوالرسالةبعدوسّلمعليهاهللاصلىبالنيبمؤمناً اجتمعمنوهو) وصحبه(
أوبه،يشعرملوإنأعمىكانأوظلمةيفولواألرضيفيكونبأنمتعارفاً اجتماعاً حياتهحال
معولوالنيبرآهأوالنيبرأىلكنبه،جيتمعملأونائماً ولواآلخرعلىأحدمهاماراً أومميزغريكان
معهاالجتماعبطولإالالتابعيةتثبتفالالصحايبمعالتابعيخبالفواحدةساعةولواملسافةبعد
معالصحايبلقاءخبالفاللقاءجمرديكفيوالأيضاً،والفقهاءاألصولأهلعنداألصحعلىعرفاً 
لكنوغريهبالصحايبالطويلاالجتماعيؤثرهماأضعافالقليبالنورمنيؤثربهاالجتماعألنالنيب
كذا ىف كاشفة السجا منهيسمعملوإنقليالً ولوالصحايبلقيمنهوالتابعيالسحيميأمحدقال

للشارح
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Abu Bakar, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi
Tholib disebut dengan Khulafa ar-Rosyidin. 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
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.”

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.

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

بكرأبوفأفضلهمالسنةأهلعنداخلالفةيفترتيبهمحسبعلىالفضليفاألربعةاخللفاءأناعلممث
نقولكناعمرابنحديثلذلكويدلعنهماهللارضيعليمثعثمانمثعمرمثاهللاعبدوامسه

عليمثعثمانمثعمرمثبكرأبونبيهابعداألمةهذهخرييسمعوسّلمعليهاهللاصلىاهللاورسول
يردوملوعامروسعيدوسعدوعبدالرمحنوالزبريطلحةوهمالباقونالستةاألفضليةيفويليهمينهنافلم
عليهاهللاصلىقبلهباألنبياءاجتمعمنأمابهنقولفالاألفضليةيفبعضعلىبعضهمبتفاوتنص

للشارحكذا ىف كاشفة السجا حواريونهلمفيقالوسّلم

1. Abu Bakar as-Shiddiq

Abu Bakar menjabat sebagai khalifah selama 2 ½ tahun. Ibu kota
pemerintahannya berada di Madinah. Usia Abu Bakar hidup di dunia adalah
63 tahun. Ia wafat karena menderita kesedihan berat atas kewafatan
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama. Khalifah pertama ini wafat pada
tahun 13 H bulan Jumadil Akhir tanggal 23 pada malam selasa antara waktu
Maghrib dan Isyak. Abu Bakar dikuburkan di Madinah bersama Rasulullah.
Demikian ini disebutkan oleh Syarih, Nawawi al-Banteni dalam kitabnya
Sulam al-Munajat.
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Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda dalam
menjelaskan perihal Abu Bakar, “Barang siapa ingin melihat dada al-Kholil
Ibrahim maka lihatlah dada Abu Bakar as-Siddiq.” Beliau juga bersabda,
“Ketika Hari Kiamat telah datang, Ridwan Sang penjaga surga akan datang
membawa kunci-kunci surga dan kunci-kunci neraka. Kemudian ia berkata,
‘Hai Abu Bakar! Allah Yang Maha Agung telah menitipkan salam
untukmu. Dia berfirman; Ini adalah kunci-kunci surga dan neraka.
Perintahkanlah orang-orang yang kamu kehendaki untuk menuju surga dan
perintahkanlah orang-orang yang kamu kehendaki untuk menuju neraka.’”
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama juga bersabda, “Sesungguhnya
penduduk langit, yaitu para malaikat karubiun, malaikat ruhaniun, dan
malaikat-malaikat lain, melihat Abu Bakar as-Siddiq setiap hari.” Semoga
Allah meridhoi Abu Bakar as-Siddiq dan menjadikan kita termasuk orang-
orang yang mendapatkan syafaatnya. Demikian ini disebutkan oleh Syarih,
Nawawi al-Banteni, dalam kitabnya Nur adz-Dzolam.

2. Umar bin Khattab

Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun lebih
15 malam. Ibu kota pemerintahannya berada di Madinah. Usia hidupnya
adalah 63 tahun. Umar wafat karena dibunuh oleh Abu Luklukah.
Kemudian ia digotong oleh al-Farisi bin Abdul Mughiroh. Khalifah kedua
ini wafat pada tahun 23 H pada bulan Dzulhijah tanggal 27. Ia dikuburkan
di Madinah berdekatan dengan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama.
Demikian ini yang tertulis dalam Sulam al-Munajat.

Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda dalam
menjelaskan tentang perihal Umar bin Khattab, “Umar adalah lampu bagi
para penduduk surga.” Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallama juga bersabda,
“Sebaik-baiknya laki-laki adalah Umar. Ia selalu mencari perempuan-
perempuan janda dan anak-anak yatim yang tidak terurus dan membawakan
mereka makanan di saat mereka sedang tidur.” Beliau shollallahu ‘alaihi
wa sallama juga bersabda, “Allah membuat Islam menjadi besar dengan
perantara Umar bin Khattab.” Demikian disebutkan dalam Nur adz-Dzolam.

3. Usman bin Affan

Usman bin Affan menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun
kurang 12 hari. Ibu kota pemerintahannya adalah Madinah. Usia hidupnya
di dunia adalah 88 tahun. Usman wafat karena dibunuh oleh penduduk
Mesir dan kaum Khawarij. Ia wafat pada tahun 35 H bulan Dzulhijah
tanggal 18 malam Rabu setelah waktu Ashar, dan dikuburkan pada malam
Sabtu. Ia dikuburkan di tanah Baqik Bustan.
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Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda tentang perihal
Usman bin Affan, “Sebaik-baiknya laki-laki adalah Usman yang menjadi
menantuku dan yang telah aku nikahkan dengan putriku. Sesungguhnya
Allah telah mengumpulkan cahayaku bersama Usman.” Beliau shollallahu
‘alaihi wa sallama juga bersabda, “Sesungguhnya Allah telah
mengumpulkan cahayaku bersama Usman. Ia adalah orang yang beruntung
di masa hidupnya dan yang syahid di saat kematiannya.” Beliau shollallahu
‘alaihi wa sallama juga bersabda, “Para malaikat merasa sungkan dengan
Usman.”

4. Ali bin Abi Tholib

Ali bin Abi Tholib menjabat sebagai khalifah selama 15 tahun. Ibu
kota pemerintahannya adalah kota Kuffah. Usia hidupnya di dunia adalah
65 tahun. Khalifah Ali wafat karena dibunuh oleh Abdurrahman bin
Muljam dengan tebasan pedang. Ali wafat pada bulan Romadhan tanggal 17
malam Jumat. Ada yang mengatakan malam Ahad. Ia dikuburkan di Kuffah
disamping masjid, di serambi dekat pintu Kandah.

Diriwayatkan pula bahwa sesungguhnya Rasulullah ‘alaihi as-
salaam berkata dalam menjelaskan tentang perihal Ali bin Abi Tholib,
“Aku telah memberikan sebaik-baiknya perempuan kepada sebaik-baiknya
laki-laki.” Rasulullah juga bersabda, “Barang siapa ingin melihat Adam
‘alaihi as-Salam, melihat Yusuf dan ketampanannya, melihat Musa dan
sholatnya, melihat Isa dan kezuhudannya, dan melihat Muhammad dan
fisiknya, maka lihatlah  Ali.” Tabrani meriwayatkan hadis, “Sesungguhnya
Allah telah menjadikan keturunan setiap nabi di tulang iganya, dan telah
menjadikan keturunanku [Muhammad] di tulang iga Ali bin Abi Tholib.”

Versi kitab Nur adz-Dzolam karya Syarih sendiri, Ali bin Abi
Tholib wafat di usia 63 tahun, berbeda dengan keterangan dalam Sulam al-
Munajat. Ia ditebas pedang oleh Ibnu Muljam di bagian dahi pada malam
Jumat tanggal 17 Ramadhan tahun 40 Hijriah. Ia ditebas ketika ia sedang
keluar menuju masjid untuk mendirikan sholat Subuh. Ia wafat pada malam
Ahad. Mengenai tempat dimana ia dikubur terjadi perbedaan pendapat
karena tempatnya disamarkan agar tidak digali oleh kaum Khowarij. Dalam
satu riwayat disebutkan bahwa mereka membawa jenazah Ali untuk
dikuburkan bersama Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama. Kemudian
unta yang digunakan menggotongnya lepas dan tidak diketahui kemana
perginya unta itu. Oleh karena riwayat inilah, Ahli Irak berkata bahwa Ali
berada di awan. Diriwayatkan dari Sayyidi Ali Wafa, “Sesungguhnya Ali
bin Abi Tholib telah diangkat ke langit sebagaimana Isa juga diangkat
kesana. Nanti Ali akan turun ke bumi sebagaimana Isa turun.”
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Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

Termasuk contoh-contoh kemurtadan i’tiqodi adalah,

مع على رسالته( كاخلمسة والعشرين املذكورين ىف القرآن ) أو رسالة واحد من الرسل ا
خبالف املختلف ىف رسالتهم وهم ثالثة ذو القرنني والعزير ولقمان كما أفاده شيخنا 

يوسف 

 mengingkari risalah salah satu dari para rasul yang telah ditetapkan
secara ijmak atas kerasulannya, seperti 25 rasul yang disebutkan di
dalam al-Quran. Berbeda dengan mengingkari risalah para rasul yang
kerasulan mereka masih diperselisihkan oleh para ulama (bukan
mujmak ‘alaih), seperti Dzulqornain, Uzair, dan Lukman, maka
mengingkari risalah salah satu dari mereka tidak menyebabkan
kekufuran, seperti yang difaedahkan oleh Syaikhuna Yusuf.

كبسملة )من القرآن(أى على ثبوته ) حرفا جممعا عليه(أى أنكر آية أو ) أو جحد(
النمل الىت ىف وسطها أما بسملة الفاحتة فال يكفر من نفاها من الفاحتة لعدم اإلمجاع 

عليها هكذا دكره املدابغى والبجريمى 

 mengingkari satu ayat atau satu huruf yang telah ditetapkan secara
ijmak sebagai termasuk dari al-Quran, seperti basmalah yang terletak
di tengah-tengah Surat an-Naml. Adapun basmalah dalam Surat al-
Fatihah maka orang yang mengingkarinya tidak dihukumi kufur
karena basmalah al-Fatihah tidak ditetapkan secara ijmak, seperti yang
disebutkan oleh al-Mudabighi dan al-Bujairami.

أى من القرآن ) منه(أى احلرف ) رفا فيه جممعا على نفيه معتقدا أنهأو زاد ح(

 menambahi satu huruf ke dalam al-Quran yang sudah ditetapkan
secara ijmak bahwa huruf yang ditambahkan tersebut bukan termasuk
dari al-Quran disertai meyakini kalau huruf tersebut termasuk darinya.

خبالف من كذب عليه فال يكون كفرا بل كبرية فقد نقله البجريمى ) أو كذب رسوال(
عن الشرباملسى 
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 menganggap kalau seorang rasul itu berbohong. Berbeda dengan
masalah jika seseorang berbohong terhadap rasul maka ia tidak
dihukumi kufur, hanya saja ia telah melakukan perbuatan dosa besar.
Demikian ini dikutip oleh al-Bujairami dari asy-Syibromalisi.

بتخفيف القاف على األفصح كما ىف املصباح وذلك كاليهودى واجلهلة ىف ) أو نقصه(
وصفهم داود عليه السالم باحلسد 

 meremehkan seorang rasul, seperti orang-orang Yahudi dan orang-
orang bodoh yang telah mensifati Nabi Daud ‘alaihi as-salam dengan
kedengkian.

أى إهانة قدره بأن قال حميمد مثال ) أو صغر امسه بقصد حتقريه(

 mentasghir nama seorang rasul dengan tujuan menghina derajatnya,
seperti nama Muhammad dipanggil dengan Muhaimad.

بعد نبينا حممد صلى اهللا عليه (أى اعتقد جواز وقوع النبوة ألحد ) أو جوز نبوة أحد(
كل من أو ادعى أنه يوحى إليه وإن مل يدع النبوة أو ادعى أنه يدخل اجلنة ويأ) وسلم

مثارها وانه يعانق احلور العني فهذا كفر باإلمجاع أما لو ادعى أن النىب صلى اهللا عليه 
وسلم سلم عليه فال يكفر ألن غايته أنه يدعى أن النىب صلى اهللا عليه وسلم راض عليه 

وهذا ال يقتضى الكفر فإن كان صادقا فذاك ظاهر وإال فهو جمرد كذب أفاده البجريمى

 meyakini kenabian seseorang setelah Nabi kita, Muhammad
shollallahu ‘alaihi wa sallama, atau mengaku-ngaku mendapatkan
wahyu meskipun tidak mengaku-ngaku sifat kenabian, atau mengaku-
ngaku masuk ke dalam surga dan memakan buah-buahan disana serta
mengaku-mengaku telah memeluk bidadari disana. Semua ini dapat
menyebabkan kekufuran secara ijmak.

Adapun apabila seorang mukallaf mengaku kalau Rasulullah
Muhammad shollallahu ‘alaihi wa sallama telah mengucapkan salam
kepadanya maka ia tidak dihukumi kufur karena pengakuan tersebut
berarti bahwa ia mengaku-ngaku kalau Rasulullah meridhoinya.
Apabila pengakuannya tersebut memang benar adanya maka sudah
jelas kebenarannya tetapi jika tidak benar maka ia hanya telah
melakukan kebohongan, seperti yang difaedahkan oleh al-Bujairami.
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Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

يقال هو الوثن املتخذ ) األفعال كسجود لصنم(من أقسام الردة الثالثة ) والقسم الثاىن(
من احلجارة واخلشب ويروى عن ابن عباس ويقال الصنم املتخذ من اجلواهر املعدنية الىت 
تذوب والوثن هى املتخذ من حجر أو خشب وقال ابن فارس الصنم ما يتخذ من 

صباح خشب أو حناس أو فضة كذا ىف امل

B. Contoh-contoh Kemurtadan Fi’li (Perbuatan)

Adapun pembagian murtad yang kedua adalah kemurtadan yang
disebabkan oleh perbuatan-perbuatan, seperti;

 bersujud pada berhala. Berhala adalah patung yang terbuat dari batu
dan kayu. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa istilah as-sonam
adalah patung yang terbuat dari mutiara pertambangan yang melebur,
sedangkan istilah al-watsan adalah patung yang terbuat dari batu atau
kayu. Ibnu Faris mengatakan bahwa istilah as-sonam adalah patung
yang terbuat dari kayu atau tembaga atau perak, seperti yang
disebutkan dalam kitab al-Misbah.

ارى وهو أعظم الكواكب وحملها الفلك الرابع وسريها ) أو مشس( وهو كوكب مضيئ 
ومع ذلك ال يظهر سريها لعظم سرعة 48جهة املغرب إىل جهة املشرقىف فلكها من

دور فلكها يدور ىف اليوم والليلة دورة من املشرق إىل املغرب والشمس ىف كل سنة تدور 
الفلك دورة واحدة كما أفاده عبد الرمحن ىف املطلب

 bersujud pada matahari. Matahari adalah bintang yang bersinar di
siang hari. Ia adalah bintang terbesar. Ia terletak di orbit bintang
keempat. Ia berjalan pada orbitnya dari arah timur ke arah barat.
Perjalanannya pada orbit tidaklah nampak menurut pandangan mata
karena saking cepatnya perputaran orbitnya yang setiap siang dan
malam hari berputar dari arah timur ke barat. Matahari berputar pada
orbitnya satu kali putaran di setiap tahun, seperti yang difaedahkan
oleh Abdurrahman dalam kitab al-Matlab.

48 لعل ھذه العبارة مقلوبة
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إال بالضرورة بأن دلت قرينة على عدم داللة الفعل على االستخفاف  ) أو خملوق آخر(
كسجود أسري لصنم ىف دار احلرب حبضرة كافر خشية منه فال كفر وخرج بالسجود 
الركوع فإن قصد التعظيم ملخلوق بالركوع كتعظيم اهللا كفر وإال بأن قصد تعظيمه ال  

و حرام لوقوع صورته للمخلوق عادة وال كذلك كتعظيم اهللا أو أطلق فال يكفر بل ه
السجود فإنه كفر مطلقا 

أما ما جرت به العادة من خفض الرأس واالحنناء إىل حد ال يصل به إىل أقل الركوع فال  
كفر به وال حرمة أيضا لكن ينبغى كراهته هذا ما قاله الشرقاوى والبجريمى

ىف كتابه األعالم بقواطع اإلسالم قد وقال الكردى ىف احلواشى املدنية قال ابن حجر 
صرحوا بأن سجود جهلة الصوفية بني يدى مشاخيهم حرام وىف بعض صوره ما يقتضى 
الكفر فعلم من كالمهم أن السجود بني يدى الفقري منه ما هو كفر ومنه ما هو حرام 
غري كفر فالكفر أن يقصد السجود للمخلوق واحلرام أن يقصده اهللا تعاىل معظما به

ذلك املخلوق من غري أن يقصده به أو ال يكون له قصد انتهى

 bersujud pada makhluk lain, kecuali ada dhorurot atau keterpaksaan,
yaitu sekiranya ada qorinah atau indikasi yang menunjukkan tidak
adanya sikap meremehkan, seperti sujudnya tawanan pada berhala di
dar al-harbi di hadapan orang kafir karena takut dengan orang kafir
tersebut, oleh karena itu, sujud yang dilakukan tawanan tersebut bukan
termasuk kekufuran. Berbeda dengan rukuk, maka apabila seseorang
rukuk kepada makhluk lain karena bertujuan mengagungkannya
dimana sikap mengagungkannya itu sama seperti mengagungkan Allah
dengan rukuk, maka ia dihukumi kufur, sedangkan apabila ia rukuk
kepada makhluk lain dengan tujuan mengagungkannya tetapi rasa
pengagungannya tidak sama seperti ketika ia mengagungkan Allah
dengan rukuk, atau ia rukuk kepada makhluk lain tanpa ada tujuan
apapun, maka ia tidak dihukumi kufur, tetapi ia hanya melakukan
keharaman. Adapun bersujud kepada makhluk lain maka
menyebabkan kekufuran secara mutlak tanpa ada rincian seperti dalam
rukuk kepadanya.

Adapun kebiasaan yang berupa menundukkan kepala atau
menundukkan badan yang tidak sampai pada batas minimal rukuk
maka tidak dihukumi sebagai hal yang menyebabkan kufur dan juga
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tidak haram, tetapi hendaknya dihukumi makruh, seperti yang
dikatakan oleh asy-Syarqowi dan al-Bujairami.

Syeh Al-Kurdi berkata, “Ibnu Hajar berkata di dalam kitabnya al-
A’lam Bi Qowati’i al-Islam bahwa para ulama menyatakan kalau sujud
yang dilakukan oleh orang-orang sufi yang bodoh di hadapan syeh-
syeh mereka merupakan perbuatan haram. Ada pula beberapa bentuk
sujud yang mereka lakukan menyebabkan kekufuran. Dari pernyataan
para ulama ini dapat diketahui pula bahwa sujud yang dilakukan di
hadapan orang ahli ibadah terkadang ada yang menyebabkan
kekufuran dan ada yang hanya dihukumi haram yang tidak sampai
menyebabkan kekufuran. Sujud kepada makhluk yang menyebabkan
kekufuran adalah sujud yang memang ditujukan kepada makhluk yang
disujudi. Sedangkan sujud kepada makhluk yang dihukumi haram
adalah sujud yang ditujukan kepada Allah dimana sujud tersebut
digunakan sebagai bentuk pengagungan kepada makhluk tanpa
memaksudkan sujud yang dilakukan untuk makhluk tersebut, atau
sujud yang dilakukan di hadapan makhluk tanpa menyengaja siapa
yang sebenarnya disujudi.’” [Pernyataan kutipan ini berbeda dengan
pernyataan sebelumnya dalam perihal rincian rukuk kepada makhluk].

أى ) األقوال وهى كثرية جدا ال تنحصر منها(من أقسام الردة الثالثة ) والقسم الثالث(
يا كافر أو يا (أى ملن يتصف باإلسالم ) ملسلم(أى الشخص ) أن يقول(الكثرية 
بفتح النون قيل ) أو نصراىن(قيل نسبة إىل يهود ابن يعقوب عليهما السالم ) يهودى

نسبة إىل قرية امسها نصران فهى نسبة على األصل مث أطلق النصراىن على كل من تعبد 
أن (القول ) مريدا بذلك(حال كون القائل ) أو يا عدمي الدين(بدينهم كذا ىف املصباح 

) ر أو يهودية أو نصرانية أو ليس بدينالذى عليه املخاطب من الدين كف
أما لو أراد بقوله يا كافر أنه كافر النعمة أو يفعل فعل الكفار أو ساتر الزرع فال يكفر 
م قالوا كفر النعمة أى غطاها بأن جحدها ويقال للفالح كافر  أفاده الشرقاوى أى أل

ألنه يكفر البذر أى يسرته كذا ىف املصباح 

C. Contoh-contoh Kemurtadan Qouli (Perkataan)

Bagian ketiga dari bentuk-bentuk kemurtadan adalah al-aqwal atau
kemurtadan yang disebabkan oleh ucapan atau omongan. Bagian ini sangat
banyak sekali, seperti;
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 Seseorang berkata kepada orang muslim, “Hai Kafir!” atau “Hai
Yahudi!” atau “Hai Nasrani!” atau “Hai orang yang tak beragama!”
dengan tujuan memaksudkan kekufuran, keyahudian, kenasranian,
atau ketiadaan beragama kepada orang muslim yang dipanggilnya.
Menurut qiil, Yahudi adalah nisbat kepada Yahuda bin Ya’qub
‘alaihima as-salam. Kata nasrani dalam Bahasa Arab ditulis ‘نصرانى’,
yaitu dengan fathah pada huruf /ن/. Menurut qiil, pada asalnya istilah
nasrani adalah nisbat pada desa yang bernama Nasron, kemudian
diucapkan dan ditujukan bagi setiap orang yang beribadah sesuai
dengan agama orang-orang Nasrani, seperti yang disebutkan dalam
kitab al-Misbah.

Apabila panggilan “Hai Kafir!” dimaksudkan bahwa orang yang
dipanggil dengannya adalah orang yang kufur nikmat, atau yang
berbuat seperti perbuatan orang-orang kafir, atau yang menutup
tanaman, maka orang yang memanggil tidak dihukumi kufur, seperti
yang difaedahkan oleh asy-Syarqowi. Alasan mengapa panggilan “Hai
Kafir” bisa dimaksud artikan “Hai orang yang menutup ...,” adalah
karena orang-orang Arab ketika mengatakan كفر النعمة maka bisa
diartikan ia menutup nikmat dengan mengingkarinya, begitu juga para
petani bisa disebut dengan istilah kafir karena yakfuru al-badzro,
yakni menutup benih (dengan tanah), seperti yang disebutkan dalam
kitab al-Misbah.

بالنار والعقاب ) أو وعيده(باجلنة والثواب ) وكالسخرية باسم من أمسائه تعاىل أو وعده(
)إليه سبحانه(أى إضافة ذلك االسم والوعد والوعيد ) ممن ال خيفى عليه نسبة ذلك(

تبارك وتعاىل 

 Bercanda dengan salah satu Nama dari Nama-nama Allah ta’aala, atau
dengan janji-Nya (seperti; surga, pahala), atau ancaman-Nya (seperti;
neraka, siksa) dimana candaan omongan tersebut keluar dari mulut
orang yang mengetahui kalau penisbatan omongan berupa Nama
Allah, janji-Nya, atau ancaman-Nya memang hanya kepada Allah
subhanahu wa ta’aala.

مل (وهو كناية عن اسم شيئ ) بكذا(تعاىل ) لو أمرىن اهللا(أى الشخص ) وكأن يقول(
وهو كناية عن الغرب أو الشرق أو الشمال أو ) أفعله أو لو صارت القبلة ىف جهة كذا

أى مستهزئا ) إليها أو لو أعطاىن اهللا اجلنة ما دخلتها مستخفاما صليت(اجلنوب 
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أى هذه الثالثة فخرج من يريد بذلك تبعيد نفسه أو ) أو مظهرا للعناد ىف الكل(وحقرا 
أطلق كقول من سئل عن شيئ مل يرده لو جائىن جربيل أو النىب صلى اهللا عليه وسلم ما 

أنه احلق باطنا وامتنع أن يقر به نقله فعلته أفاده البجريمى والعناد هو بأن عرف
الشرقاوى عن الرملى 

 Seseorang berkata, “Andaikan Allah memerintahku demikian maka
aku tidak akan melakukannya,” atau “Andaikan kiblat berubah ke arah
demikian maka aku tidak akan sholat menghadapnya,” atau “Andaikan
Allah memberiku surga maka aku tidak akan memasukinya,” sambil ia
meremehkan atau bercanda dengan ucapan-ucapan tersebut atau
mengingkari masing-masing darinya. Berbeda dengan orang yang
mengatakan ucapan-ucapan di atas, tetapi ia bertujuan menjauhkan
diri, atau ia hanya sekedar berucap tanpa memiliki tujuan apapun,
maka ia tidak dihukumi kufur, seperti orang yang ditanya tentang
sesuatu yang tidak ia inginkan, kemudian ia berkata, “Andaikan Jibril
atau Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama memerintahkan sesuatu
(yang saya tidak inginkan) maka saya tidak akan melakukannya,”
seperti yang difaedahkan oleh al-Bujairami. Kata al-‘inad atau
mengingkari adalah mengetahui kebenaran sebenarnya tetapi enggan
mengakuinya, seperti yang dikutip oleh asy-Syarqowi dari ar-Romli.

مع ما أنا فيه من (أى عليه ) برتك الصالة(أى عاقبىن ) وكأن يقول لو أخذىن اهللا(
والظلم هو وضع ) ظلمىن(وهو ما يعرض البدن فيخرجه عن االعتدال اخلاص ) املرض

الشيئ ىف غري موضعه 

 Seseorang berkata, “Andaikan Allah menyiksaku karena aku
meninggalkan sholat, padahal aku sedang sakit saat itu, maka Allah
telah mengdzolimiku.” Pengertian sakit adalah keadaan yang menimpa
tubuh yang menyebabkan kesehatannya menjadi hilang. Pengertian
mendzolimi adalah meletakkan sesuatu tidak sesuai pada tempatnya.

هذا بغري تقدير اهللا (أى جتدد وجوده ) أو قال لفعل حدث(

 Seseorang berkata ketika terjadi suatu kejadian, “Kejadian ini bukan
karena takdir Allah.”
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ناية عن شيئ وهو ك) أو لو شهد عندى األنبياء واملالئكة أو مجيع املسلمني بكذا
أى ما صدقت قوهلم ) ما قبلتهم(مشهود به ألحد 

 Seseorang berkata, “Andaikan para nabi, malaikat, atau seluruh orang
muslim bersaksi demikian maka aku tidak membenarkan perkataan
mereka.”

وهو  ) ال أفعل كذا(ملا قيل له قلم أظفارك أو قص شواربك مثال فإنه سنة ) أو قال(
أى طريقة حممدية حال كون القائل بقوله ال ) وإن كان سنة(كناية عن شيئ مأمور به 

أى االستخفاف خبالف ما إذا أراد املبالغة ىف تبعيد ) يقصد االستهزاء(أفعل إىل آخره 
نفسه أو أطلق أفاده الشرقاوى وقال ىف كفاية األخيار ولو تقاول شخصان فقال أحدمها 

ل وال قوة إال باهللا وقال اآلخر ال حول ال تغىن من جوع كفر ولو مسع أذان املؤذن ال حو 
فقال انه يكذب كفر ولو قال ال أخاف القيامة كفر انتهى 

 Seseorang diberitahu kalau memotong kuku, mencukur kumis,
misalnya, adalah sebuah kesunahan, kemudian ia berkata, “Aku
tidak akan melakukannya meskipun itu kesunahan,” dimana
perkataannya ini disertai dengan tujuan bercanda atau
meremehkan. Berbeda apabila ia berkata demikian dengan tujuan
menjauhkan dirinya atau tidak memiliki tujuan sama sekali maka
perkataan tersebut tidak menyebabkan kufur, seperti yang
difaedahkan oleh asy-Syarqowi. Syeh Abu Bakar berkata dalam
kitabnya Kifayah al-Akhyar, “Apabila ada dua orang (misalnya; si
A dan si B) saling berdialog, si A berkata, ‘La Haula Wa La
Quwwata Illa Billah,’ kemudian si B menimpali, ‘La Haula tidak
akan bisa membuat kenyang,’ maka perkataan si B
menyebabkannya kufur. Apabila seseorang mendengar adzan,
kemudian ia berkata, ‘Si muadzin itu bohong,’ maka ia jatuh ke
dalam kekufuran. Apabila seseorang berkata, ‘Aku tidak takut
dengan Hari Kiamat,’ maka ia telah kufur.”

أى فإنه يكفر على ما قاله العلماء ) نبيا آمنت به(وهو عدوه مثال ) أو لو كان فالن(
رضى اهللا عنهم حكاه ابن احلصىن وقال ىف كفاية األخيار وكذا إذا قال شخص عن 
عدوه ولو كان رىب ما عبدته فإنه يكفر أو قال عن ولده أو زوجته وهو أحب إىل من 

اهللا أو من رسوله 
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 Seseorang berkata, “Andai si fulan itu seorang nabi maka aku tidak
akan mengimaninya.” Menurut para ulama, ia telah kufur dengan
perkataannya tersebut, seperti yang diceritakan oleh Ibnu al-Husni.
Syeh Abu Bakar berkata dalam kitabnya Kifayah al-Akhyar, “Andai
seseorang mengatakan, ‘Andai musuhku itu adalah tuhanku maka aku
tidak akan menyembahnya,’ atau mengatakan, ‘Anakku dan istriku
lebih aku cinta daripada Allah atau rasul-Nya,’ maka ia telah kufur
sebab perkataan-perkataan tersebut.”

هذا (أصله أي شيئ ) فقال آيش(أى بيان احلكم من غري الزام ) ىأو أعطاه عامل فتو (
أى التحقري للشرع ) االستخفاف(بذلك القول ) الشرع مريدا

 Apabila seseorang diberi fatwa oleh orang alim, kemudian ia berkata,
“Apa-apaan syariat ini?” sambil disertai dengan tujuan meremehkan
maka ia dihukumi kufur. Pengertian fatwa adalah menjelaskan hukum
tanpa mengikat atau menetapkan.

وهى من اهللا تعاىل ابعاد العبد بسخطه ومن اإلنسان الدعاء بصفته ) أو قال لعنة اهللا(
أى االستيعاب ) االستغراق(بقوله كل عامل ) على كل عامل مريدا(وهذا هو املراد هنا 

أى أو أطلق ) ألحد األنبياءالشامل(

 Seseorang berkata, “Semoga laknat Allah ditimpakan pada seluruh
orang alim,” dimana kata seluruh ditujukan pula untuk salah satu dari
para nabi atau memutlakkan, maka ia telah kufur. Kata laknat, jika
dari Allah, berarti menjauhkan hamba dengan kemurkaan-Nya, jika
dari manusia, berarti mendoakan dilaknati. Arti yang kedua ini adalah
yang dimaksud dalam perkataan di atas.

صلى اهللا عليه وسلم ) من اهللا أو من املالئكة أو من النىب (أى بعيد ) أو قال أنا بريئ(
أو من الشريعة أو من اإلسالم (هللا تعاىل وهو كالم ا) أو من القرآن(

 Seseorang berkata, “Aku adalah orang yang bebas atau jauh dari
Allah,” atau, “dari malaikat”, atau, “dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama,” atau, “dari al-Quran”,  atau, “dari syariat,” atau, “dari
Islam.” Perkataan demikian ini menyebabkannya kufur.
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أى بذلك ) به(بالبناء للمفعول ) حكم(وهو ما بينه احلاكم من الزام ) أو قال حلكم
أى الذى ) ليس هذا(أى الىت جعلها اهللا طريقا ومذهبا ) من األحكام الشرعية(احلكم 

اىلتع) احلكم أو ال أعرف احلكم مستهزئا حبكم اهللا(قاله احلاكم 

 Ketika seseorang ditetapkan atau diikat dengan suatu hukum syariat
oleh seorang hakim, kemudian ia berkata, “Ini bukanlah hukum yang
sebenarnya,” atau “Aku tidak tahu hukum semacam ini sama sekali,”
disertai tujuan meremehkan hukum Allah, maka ia telah kufur sebab
perkataan-perkataan tersebut.

من قوله ) وكأسا دهاقا(وهو ما يوعى فيه الشيئ أى جيمع ) أو قال وقد مأل وعاء(
تعاىل ِانَّ لِْلُمتَِّقْنيَ َمَفازًا َحَدآِئَق َوأَْعَنابًا وََكَواِعَب أَتْـرَابًا وََكْأًسا ِدَهاقًا أى ومخرا مملوءة أو 

متتابعة أو صافية

 Seseorang yang tengah mengisi wadah berkata, “Wakaksan dihaaqoo,”
(gelas yang dipenuhi atau dituangi khomr), dimana perkataannya ini
didasari tujuan menghina ayat al-Quran, maka ia telah kufur. Kata
wadah dalam Bahasa Arab adalah ‘ِوَعاء’, yaitu tempat yang diisi
sesuatu. Kata wakaksan dihaaqoo dalam Bahasa Arab ditulis ‘ وكأسا
;yaitu potongan dari Firman Allah yang berbunyi ,’دھاقا

ااقً هَ ا دِ سً أْ كَ ا وَ ابً رَ تْـ أَ بَ اعِ وَ كَ ا َو ابً نَ عْ أَ وَ قَ ئِ َدآا حَ ازً فَ مَ ْنيَ قِ تَّ مُ لْ لِ نَّ اِ 
Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat

kemenangan, yaitu kebun-kebun, buah-buah anggur, gadis-gadis
remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh (dengan minuman

khomr).49

فكانت (وهو ما يشرب من املائعات ) شبابا(أى صب من إناء ) أفرغ(قال وقد ) أو(
من قوله تعاىل َوُسيـَِّرِت اْجلَِباُل أى عن وجه األرض َفَكاَنْت َسرَابًا أى هباء منيئا ) سرابا

 Seseorang ketika ia meneguk minuman dari suatu wadah sambil
berkata, “Fa Kaanat Saroobaa,” (gunung-gunung itu laksana debu
yang bertebaran), dimana perkataannya ini didasari tujuan menghina
ayat al-Quran, maka ia telah kufur. Kalimat Fa Kaanat Saroobaa

49 QS. An-Naba: 31-34
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dalam Bahasa Arab ditulis ‘فكانت سرابا,’ yaitu potongan dari Firman
Allah yang berbunyi;

اابً رَ سَ تْ انَ كَ فَ الُ بَ اجلِْ تِ رَ يـِّ سُ وَ 
Dan dijalankanlah gunung-gunung (dari permukaan bumi) maka
menjadilah ia debu-debu yang berterbangan.50

أى إذا كالواهم أو وزنوا ) عند وزن أو كيل َوِإَذا َكاُلْوُهْم أَْو َوزَنـُْوُهْم َخيِْسُرْونَ (قال ) أو(
هلم أى للناس ينقصون 

 Seseorang yang ketika ia menimbang atau menakar berkata, “ ا  ذَ َوإِ 
نَ وْ رُ سِ خيَْ مْ هُ وْ نُـ زَ وَ وْ أَ مْ هُ وْ لُ اكَ  ” (Ketika mereka menakar atau menimbang

untuk orang-orang maka mereka mengurangi takaran atau timbangan,)
dimana perkataannya ini didasari tujuan menghina ayat al-Quran.

ُهْم َأَحًدا(أى مجاعة ) عند رؤية مجع(قال ) أو( حال كون ) َوَحَشْرنَاُهْم فـََلْم نـَُغاِدْر ِمنـْ
) ىف الكل(السخرية ) أو االستهزاء(أى االستيهان ) صد االستخفافبق(القائل متلبسا 

أى ىف هذه األربعة 
فيه القرآن بذلك القصد فإن كان بغري ذلك (أى بىن ) وكذا كل موضع استعمل(

اهليتمى ) بن حجر(بن حممد ) فال يكفر لكن قال الشيخ أمحد(كأن أطلق ) القصد
ان ساكتا دائما ال يتكلم فكأنه حجر مسى هذا أعىن جد ذلك الشيخ حجرا ألنه ك

) ال تبعد حرمته(أى أناله رمحته الىت وسعت كل شيئ ) رمحه اهللا(ملقى ىف األرض 
قال البجريمى نقال عن القليوىب واعلم أن التورية هنا فيما ال حيتمله اللفظ ال تفيد فيكفر 

ظاهرا ىف معىن تريد به باطنا وفارق الطالق بوجود التهاون انتهى فالتورية أن تطلق لفظا 
معىن آخر يتناوله ذلك اللفظ لكنه خالف ظاهره كذا ىف املصباح 

 Seseorang yang ketika ia melihat perkumpulan orang-orang maka ia
berkata;

50 Ibid 20
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“ ادً حَ أَ مْ هُ نْـ مِ رْ ادِ غَ نُـ مْ لَ فَـ مْ اهُ نَ رْ شَ حَ وَ  ” (Dan Kami mengumpulkan

mereka maka tidak Kami tinggalkan seorang pun dari mereka) dimana
perkataannya ini didasari tujuan menghina ayat al-Quran.

Begitu juga, dihukumi kufur atau murtad jika seseorang
mengatakan suatu ayat al-Quran dengan tujuan menghina di setiap
kesempatan yang terkait dengan ayat al-Quran yang ia baca. Apabila ia
mengatakan ayat-ayat di atas tidak didasari tujuan menghina maka
tidak dihukumi kufur, tetapi Syeh Ahmad bin Muhammad bin Hajar
al-Haitami rahimahullah berkata, “(Mengatakan ayat-ayat di atas
tanpa didasari tujuan menghina) tidak jauh dari hukum haram.”
Kakek Syeh Ahmad dijuluki dengan al-hajar (batu) dikarenakan ia
adalah orang yang selalu diam tidak berbicara sama sekali sehingga
seolah-olah ia seperti batu yang tergeletak di atas tanah.

Al-Bujairami berkata dengan mengutip dari al-Qulyubi,
“Ketahuilah sesungguhnya tauriah (dalam mengatakan ayat-ayat di
atas) yang maknanya tidak ditunjukkan oleh lafadz-lafadznya secara
kemungkinan tidaklah memberikan faedah sehingga orang yang
berkata dengan gaya tauriah tersebut dihukumi kufur karena adanya
unsur menghina atau meremehkan. Berbeda dari berkata dengan gaya
tauriah dalam perihal talak. Pengertian tauriah adalah kamu
mengucapkan suatu lafadz yang secara dzohir memiliki arti tertentu
tetapi kamu menginginkan arti selainnya yang masih bisa
dimaksudkan dengan lafadz tersebut tetapi berbeda dengan dzohir
makna aslinya, demikian ini ditulis dalam kitab al-Misbah.

أى من وصفه مبا فيه نقص وازدراء ) وكذا يكفر من شتم نبيا أو ملكا(

 Begitu juga dihukumi kufur adalah orang yang mencela (Jawa; misuhi)
salah seorang nabi atau malaikat. Pengertian mencela disini adalah
mensifati mereka dengan sifat yang hina dan rendah.

إن صليت (بتشديد الواو أى جارا وآخذا للنساء العطائهن للزناة ) أو قال أكون قواد(
حال كون ) منذ صليت أو الصالة ال تصلح ىل(من مال أو غريه ) أو ما أصبت خريا

ا(القائل  أو االستهزاء أو استحالل تركها أو (أى بالصالة ) بقصد االستخفاف 
ا أى بأن يقصد بذلك القول أن الصالة سبب ىف موت عياله أو خسران ) التشاؤم 

جتارته أو غري ذلك 
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ستهزاء ما يصدر من ظامل عند ضربه فيستغيث املضروب بسيد األولني ومن صور اال
واآلخرين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيقول خل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

خيلصك وحنو ذلك ذكر ذلك البجريمى ىف حتفة احلبيب ومثله ىف كفاية األخيار

 Seseorang berkata, “Aku akan menjadi seorang germo jika aku
sholat.” Kata germo dalam Bahasa Arab adalah ‘اد dengan ’قَوَّ tasydid
pada huruf /و/. Ia adalah orang yang merekrut dan memperjual belikan
perempuan untuk para pezina atau laki-laki hidung belang. Atau ia
berkata, “Aku tidak pernah beruntung semenjak aku sholat,” atau
“Sholat itu tidak pantas bagiku,” dimana perkataan-perkataan
demikian ini didasari tujuan meremehkan atau menganggap enteng
sholat, atau menghalalkan meninggalkannya, atau mencelanya
sekiranya ia berkata demikian dengan niatan kalau sholat adalah
penyebab, misalnya, kematian keluarganya, kerugian dagangannya,
atau lain-lain, maka ia telah kufur.

Termasuk contoh perkataan-perkataan yang meremehkan atau
bercanda adalah perkataan yang keluar dari mulut orang dzalim ketika
ia memukul atau menganiaya si madzlum (orang yang dianiaya),
kemudian si madzlum meminta tolong kepada Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama, kemudian si dzalim berkata, “Tidak perlu kamu
meminta pertolongan kepada Rasulullah. Ia tidak akan bisa
menyelamatkanmu,” dan contoh-contoh lain, demikian ini disebutkan
oleh al-Bujairami dalam kitab Tuhfah al-Habib. Begitu juga Syeh Abu
Bakar menyebutkan keterangan yang sama di dalam kitabnya Kifayah
al-Akhyar.

من أوالد رسول اهللا صلى اهللا عليه ) أو قال ملسلم أنا عدوك وعدو نبيك أو لشريف(
) النىب صلى اهللا عليه وسلم(بقوله جدك ) أنا عدوك وعدو جدك مريدا(وسلم 

ومن الكفر ما لو قال هزم النىب صلى اهللا عليه وسلم وكذا لو قال وىل أو فر أو هرب أو 
لى التنقيص فإن تاب فيخلى سبيله وإال قتل توارى أو حنو ذلك ألن ذلك يدل ع

بضرب عنقه وقال املالكية واحلنفية انه يقتل حدا أفاد ذلك الشرقاوى 
أى ) الشنيعة(بفتح فكسر أى السيئة ) أو يقول شيئا من حنو هذه األلفاظ البشيعة(

القبيحة 
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 Seseorang berkata kepada orang muslim lain, “Aku adalah musuhmu,”
atau, “musuh nabimu,” atau, “musuh syarif.” Yang dimaksud syarif
adalah anak cucu atau keturunan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama. Atau ia berkata kepada orang muslim lain, “Aku adalah
musuhmu dan musuh kakekmu,” sambil mencakupkan Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama dalam kata kakekmu.

Termasuk perkataan yang menyebabkan kekufuran adalah
misalnya; seseorang berkata, “Rasulullah telah lari terbirit-birit,” atau,
“telah melarikan diri,” atau, “telah bersembunyi karena takut,” sebab
perkataan-perkataan demikian ini menunjukkan sikap
merendahkannya. Apabila orang yang berkata demikian telah
bertaubat maka ia tidak perlu dihukum, tetapi apabila ia tidak
bertaubat maka ia dihukum dengan dipenggal kepalanya. Para ulama
yang bermadzhab Malikiah dan Hanafiah mengatakan bahwa ia
dipenggal kepalanya sebagai bentuk had, demikian ini difaedahkan
oleh asy-Syarqowi.

Seseorang dihukumi kufur jika ia mengatakan pernyataan-
pernyataan yang buruk dan jelek yang semisal dengan perkataan-
perkataan yang telah disebutkan.

قال أبو بكر بن احلسني ىف قمع النفوس وأنواع الكفر كثرية ال تكاد تنحصر فنذكر شيئا 
ما فمنها أن يقرأ القرآن على ضرب الدف أو يلقى القرآن على  يدل على ما يشا
ا وكذا من ذكر رسول اهللا صلى اهللا عليه  قاذورة أو تتلى عليه آية منه فيعيدها مستهزئا 

معرض الشفاعة أو غريها فذكره كاملستهزئ به أو صغره أو احتقره أو وسلم عنده ىف
احتقر كالمه فهذا يكفر ومنها لو قيل له تعلم الغيب قال نعم كفر وكذا لو قال 

النصرانية خري من اليهودية كفر إذ ال خري فيهما 

Abu Bakar bin al-Husain berkata di dalam kitab Qom’ an-Nufus,
“Contoh-contoh hal yang menyebabkan kekufuran itu sangat banyak hampir
tidak terhitung. Kami akan menyebutkan beberapa di antaranya;

 membaca al-Quran sambil memukul terbang.
 meletakkan al-Quran di tempat yang kotor.
 membaca satu ayat al-Quran, kemudian diulang-ulang dengan tujuan

bercanda atau meremehkannya.
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 meremehkan, atau merendahkan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama ketika beliau disebutkan namanya atau sabdanya di suatu
tempat.

 menjawab “Iya” ketika ia ditanya, “Apakah kamu mengetahui hal-hal
yang gaib?”

 berkata, “Orang-orang Nasrani adalah lebih baik daripada orang-orang
Yahudi,” karena tidak ada kebaikan sama sekali di antara keduanya.

وىف كتب أصحاب أىب حنيفة رضى اهللا عنه أنه لو هطس السلطان أو حنوه من اجلابرة 
تقل للسلطان هذا فإنه يكفر فقال له رجل يرمحك اهللا فقال آخر ال

Di dalam kitab-kitab karya para ashab Abu Hanifah rodhiyallahu
‘anhu disebutkan bahwa apabila ada seorang pemimpin (misal; pejabat)
ataupun para penguasa lain telah bersin, kemudian si A berdoa, ‘Yarhamuka
Allah,’ kemudian si B berkata kepada si A, ‘Jangan mendoakan yarhamuka
Allah untuk pemimpin itu,’ maka si B dihukumi kufur.

وكذا لو متىن حل ما مل حيل ىف زمن كالظلم أو الزنا أو قتل النفس بغري حق أو شد 
الزنار على وسطه فإنه يكفر خبالف ما لو متىن حل اخلمر أو املناكحة بني األخ 

األخت فال يكفر والضابط أن ما كان حالال ىف زمن فتمىن حله ال يكفر والصحيح و 
أنه يكفر واهللا أعلم 

Begitu juga dihukumi kufur adalah apabila seseorang mengatakan
suatu pernyataan yang berisi tentang pengandaian dihalalkannya suatu
perbuatan yang dulunya belum pernah dihalalkan sama sekali, seperti;
perbuatan dzalim, zina, membunuh tanpa haq, atau mengikat ikat pinggang
(az-zunnar) di perutnya. Berbeda dengan masalah apabila seseorang
mengatakan suatu pernyataan yang berisi tentang pengandaian
dihalalkannya suatu perbuatan yang dulunya pernah dihalalkan, seperti;
minum khomr, pernikahan antara saudara laki-laki dan saudara perempuan
tunggal kandung; maka tidak dihukumi kufur. Patokannya adalah bahwa
suatu perbuatan yang dulunya pernah halal, kemudian seseorang berandai-
andai kehalalannya di zaman sekarang, maka ia tidak dihukumi kufur, tetapi
menurut pendapat shohih, ia tetap dihukumi kufur. Wallahu a’lam.

واختلفوا فيمن دعا على شخص فقال ال ختم اهللا له خبري فقال بعضهم يكفر ألنه 
فر رضى مبوته على الكفر ومن رضى بالكفر ك
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وفيما ذكرناه كفاية اه 

Para ulama berselisih pendapat tentang kasus si A yang
mendoakan si B, ‘Semoga Allah tidak mencabut nyawamu dalam kondisi
husnul khotimah.’ Sebagian dari mereka mengatakan bahwa si A dihukumi
kufur dengan perkataannya tersebut karena ia meridhoi si B mati dalam
kondisi kekufuran, sedangkan barang siapa meridhoi kekufuran maka ia
menjadi kufur.

Semua yang telah kami sebutkan dirasa cukup.” Sampai sini
kutipan dari Abu Bakar bin al-Husain selesai.

والزنار بضم الزاى وتشديد النون هو خيط غليظ بقدر األصبع من االبريسم يشد على 
الوسط 

Kata az-zunnar atau الزنار adalah dengan dhommah pada huruf /ز/
dan tasydid pada huruf /ن/. Ia adalah tali besar seukuran satu jari-jari tangan
yang terbuat dari sutera dan diikatkan pada perut.

والقاضى عياض رمحهما اهللا تعاىل (اهليتمى ) بن حجر(بن حممد ) وقد عد الشيخ أمحد(
ما األعالم بقواطع اإلسالم ىف أخالق املصطفى وهو ) والشفا(وهو البن حجر ) ىف كتا

أى على ) كثرية فينبغى اإلطالع عليهما(من أحكام الردة ) ءأشيا(للقاضى عياض 
أى السوء ) فإن من مل يعرف الشر(ذينك الكتابني أى فيندب ندبا مؤكدا ال حيسن تركه 

فمن الكفر ما لو قال ملن ظلمه أنت ظلمتىن فاهللا يظلمك أو ) يقع فيه(والفساد والظلم 
تعاىل إميانك أو قال مل أعلم أىن مؤمن أم قال ملؤمن أخذ اهللا تعاىل إميانك أو سلب اهللا

ال أو قال إىن مرتد أو قال ألحد خلقك اهللا لتظلم الناس أو اهللا خلقك للظلم أو قال 
ألحد إن مل تكن مؤمنا فكن كافرا أو قال ألحد صالتك تكفيىن أو ماذا جييئ من 

أدخل معك الصالة أو الدراهم والذهب خري من الصالة وإن دخلت اجلنة أمتسك بك و 
اجلنة هذا ما نقل عن املظفر بن ابراهيم 

Syeh Ahmad bin Muhammad bin Hajar al-Haitami di dalam kitabnya
al-A’lam bi Qowati’ al-Islam dan Syeh al-Qodhi Iyadh di dalam kitabnya
as-Syifa Fi Akhlak al-Mustofa menyebutkan banyak sekali hal-hal yang
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dapat menyebabkan kekufuran. Oleh karena itu, sangat dianjurkan sekali
mempelajari kedua kitab tersebut dan tidak baik jika tidak mempelajari
mereka, karena orang yang tidak mengetahui keburukan, kerusakan, dan
kedzaliman bisa saja akan terjatuh ke dalamnya.

Termasuk perkataan yang menyebabkan kekufuran adalah misalnya;
si A berkata kepada si B yang mendzaliminya, “Kamu telah mendzalimiku
maka Allah akan mendzalimimu,” atau misalnya; seseorang berkata kepada
orang muslim lain, “Semoga Allah mengambil atau mencabut
keimananmu,” atau seseorang berkata, “Aku itu tidak tahu apakah aku ini
mukmin atau bukan,” atau ia berkata, “Sesungguhnya aku ini adalah orang
yang murtad,” atau ia berkata kepada orang lain, “Allah telah
menciptakanmu dengan tujuan agar kamu berbuat dzalim terhadap sesama,”
atau ia berkata, “Allah telah menciptakanmu atas dasar kedzaliman,” atau ia
berkata kepada orang lain, “Apabila kamu bukan orang mukmin maka
jadilah kafir saja,” atau ia berkata kepada orang lain, “Sholatmu itu
mencukupiku,” atau, “Apa manfaatnya sholat?” atau, “Uang dan emas itu
lebih baik daripada sholat,” atau “Apabila aku masuk surga maka aku akan
membawamu masuk juga dan kita akan masuk ke dalamnya bersama-
sama.” Demikian ini dikutip dari al-Mudzoffar bin Ibrahim.

أو فعل أو قول يدل (ىف الضمري ) أكثر تلك العبارات يرجع إىل أن كل عقدوحاصل (
أى أعالم دينه ) على استهانة أو استخفاف باهللا أو كتبه أو رسله أو مالئكته أو شعائره

أى أمارات ) أو معامل(واملراد بالشعائر املواضع الىت يقام فيها الدين قاله سليمان اجلمل 
) أو وعيده(أى أخباره بالثواب واجلنة ) و أحكامه أو وعدهأ(وهو عطف تفسري ) دينه(

فمن املعصية ما لو قال ملسجد مسيجد ) كفر أو معصية(أى اخباره بالعقاب والنار 
بصيغة التصغري أو قال عند مساع األذان أو قراءة القرآن ما هذه املشغلة أو قال إن الدنيا 

قال ان الدنيا معجلة واآلخرة مؤجلة نقد واآلخرة نسيئة والنقد خري من النسيئة أو 
واملعجلة خري من املؤجلة ولو شتم خوانا من املأكوالت فعند أىب حنيفة يكفر ألنه شتم 
نعم اهللا تعاىل وعند أىب يوسف وحممد ال يكفر بل هو معصية كذا نقل عن املظفر بن 

ابراهيم 

Setelah disebutkan beberapa hal yang menyebabkan kekufuran, baik
yang i’tiqod atau perbuatan atau ucapan, maka kesimpulannya adalah segala
i’tiqod, atau perbuatan, atau ucapan, yang menunjukkan sifat menghina atau
meremehkan Allah, Kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, malaikat-malaikat-
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Nya, dan tanda-tanda agama-Nya, hukum-hukum-Nya, janji-Nya, dan
ancaman-Nya, dapat menyebabkan kekufuran atau hanya sebatas
kemaksiatan yang tidak sampai menyebabkan kekufuran. Kata tanda-tanda
dalam teks asli ditulis dengan ‘ شعائرال ’, yaitu tempat-tempat yang agama
tegakkan di dalamnya, seperti yang dikatakan oleh Sulaiman al-jamal.

Termasuk yang hanya sebatas kemaksiatan adalah misalnya;
seseorang mengucapkan “musaijid,” yaitu bentuk tashghir dari kata
“masjid,” atau ketika ia mendengar adzan atau bacaan al-Quran, ia berkata,
“Apa-apaan adzan dan bacaan al-Quran itu?” atau ia berkata,
“Sesungguhnya dunia itu adalah hal yang kontan dan akhirat itu masih hal
yang ditangguhkan, sedangkan sesuatu yang kontan itu lebih baik daripada
yang masih ditangguhkan,” atau ia berkata, “Sesungguhnya dunia itu adalah
hal yang pasti adanya saat ini dan akhirat itu masih nanti sedangkan sesuatu
yang pasti saat ini adalah lebih baik daripada yang masih nanti.” Apabila
seseorang mencela makanan, maka menurut Abu Hanifah; ia dihukumi
kufur karena ia sama saja dengan mencela nikmat-nikmat Allah, sedangkan
menurut Abu Yusuf dan Imam Ahmad; ia tidak dihukumi kufur tetapi
kemaksiatan saja, demikian ini dikutip dari al-Mudzoffar bin Ibrahim.

أى من املذكور من االعتقاد والقول والفعل ) من ذلك(أى فليخف ) انفليحذر اإلنس(
اية احلذر وعايته ) جهده(الدال على االستهانة واالستخفاف  بفتح اجليم ال غري أى 

فهو مفعول مطلق

Oleh karena itu, seorang manusia harus benar-benar menghindari
semua i’tiqod, perbuatan, dan ucapan yang menunjukkan sifat menghina
atau meremehkan yang telah disebutkan. Kata benar-benar adalah arti
maksud dari lafadz ‘جھده’ dalam teks, yaitu dengan fathah pada huruf /ج/,
yang berarti benar-benar atau sepenuhnya menghindari. Lafadz tersebut
berkedudukan sebagai maf’ul mutlak.
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BAGIAN KEEMPAT
ىف أحكام املرتد) فصل(

(FASAL) HUKUM-HUKUM ORANG MURTAD

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

) منه ردة العود فورا(أى صدرت ) وقعت(أى شخص رجل أو امرأة ) جيب على من(
أى االنقياد ملا أخرب به الرسول صلى اهللا عليه وسلم ) إىل اإلسالم(أى عقب الردة 

وظاهر كالم املصنف أنه البد من تكرار الشهادة كما ) بالنطق بالشهادتني(متلبسا 
اعتمده الشرباملسى وكما أفاده الرملى

Diwajibkan bagi laki-laki atau perempuan yang telah melakukan
kemurtadan untuk segera kembali masuk agama Islam dengan cara
mengucapkan dua kalimat syahadat dan menjauhi penyebab
kemurtadannya.

Pengertian Islam adalah mengikuti segala berita yang dibawa oleh
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama.

Berdasarkan dzohir pernyataan penyusun, dalam mengucapkan dua
kalimat syahadat, diwajibkan mengulangi ucapan ‘أشھد’, seperti pendapat
yang dipedomani oleh asy-Syibromalisi dan seperti yang difaedahkan oleh
ar-Romli.

وجيب على من مل يسبق حكم بإسالمه بعد تكليفه النطق بالشهادتني مرة ىف العمر وإن 
ما مرة ىف حق األخرس أفاد  طال ليتحقق وجود اإلسالم منه وقياسه وجوب اإلشارة 

ذلك الرملى مع سيدى أمحد الزاهد 

Diwajibkan bagi mereka yang belum dihukumi keislamannya, tetapi
sudah mukallaf (baligh dan berakal), untuk mengucapkan dua kalimat
syahadat sekali seumur hidup, meskipun umurnya panjang, agar
keislamannya dapat jelas nyata. Berdasarkan pengqiyasan, diwajibkan pula
bagi mereka yang bisu yang belum dihukumi keislamannya, tetapi sudah
baligh dan berakal, untuk berisyarat dua kalimat syahadat sekali seumur
hidup, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli dan Sayyidi Ahmad az-
Zahid.
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) وجيب عليه الندم(عليه ىف احلال ) عما وقعت به الردة(أى النزع والكف ) واالقالع(
على (أى التصميم بالقلب ) والعزم(فيما مضى ) على ما صدر منه(الكف أى احلزن و 

إن كان ) وقضاء ما فاته(أى املذكور من الردة فيما يبقى من عمره ) أن ال يعود ملثله
أى مدة الردة ) ىف تلك املدة(كالصالة والصوم والزكاة ) من واجبات الشرع(

Setelah diwajibkan mengucapkan dua kalimat syahadat dan
menjauhi penyebab kemurtadan, wajib pula bagi mereka yang baru saja
murtad untuk merasa kecewa atas kemurtadan yang telah mereka lakukan,
menyengaja dan memantapkan hati untuk tidak akan pernah mengulanginya
di sisa umur hidup, dan mengqodho kewajiban-kewajiban syariat yang telah
mereka tinggalkan selama mereka berada dalam kemurtadan, seperti sholat,
puasa, dan zakat.

ىف احلال فال ميهل ملا فيه من بقائه على الكفر ) وجبت استتابته(بنفسه ) فإن مل يتب(
ان جمنونا فيمهل حىت يفيق احتياطا إال إن كان سكران فيسن التأخري إىل الصحو أو ك

وهذا خبالف تارك الصالة كسال فإن استتابته سنة ألن جرمية املرتد تقتضى اخللود ىف 
النار إذا مات على ردته فوجب علينا انقاذه منها وجرمية تارك الصالة كسال ال تقتضى 

ذلك ألنه حتت مشيئة اهللا تعاىل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له 

Apabila mereka yang murtad belum bertaubat sendiri maka wajib
bagi kita untuk memerintah mereka bertaubat seketika itu. Perintah tersebut
tidak boleh diundur-undur karena mereka menetapi kekufuran, kecuali
apabila si murtad adalah orang yang mabuk maka disunahkan menunda
perintah bertaubat sampai ia sadar, atau apabila ia adalah orang yang gila
maka disunahkan pula menundanya sampai ia benar-benar sembuh.
Penundaan perintah bertaubat ini didasari tujuan ihtiyat atau berhati-hati.
Masalah memerintah orang murtad untuk bertaubat berbeda dari segi
hukum dengan memerintah bertaubat kepada tarik as-sholah (orang yang
meninggalkan sholat), dimana memerintah bertaubat kepada orang murtad
adalah wajib sedangkan memerintahnya kepada tarik as-sholah adalah
sunah, karena dosa yang dilakukan oleh orang murtad akan
menyebabkannya abadi atau kekal di neraka ketika ia mati dalam kondisi
masih murtad, oleh karena itu kita wajib menyelamatkannya, sedangkan
dosa yang dilakukan oleh tarik as-sholah karena malas tidak
menyebabkannya abadi di neraka karena ia berada di dalam kehendak
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Allah, jika Dia berkehendak maka Dia akan menyiksanya dan jika Dia
berkehendak maka Dia akan mengampuninya.

بضرب عنقه بنحو سيف إن مل يتب ) إال اإلسالم أو القتل(أى املرتد ) منهوال يقبل(
و اإلمام فإن مل يقتله وجب على اآلحاد قتله على ما استظهره الشرقاوى والقاتل له ه

عند القدرة وأمن العاقبة ألنه من قبيل النهى عن املنكر 

Orang murtad hanya diperlakukan dengan dua hal, yaitu diperintah
untuk masuk Islam lagi atau dibunuh dengan dipenggal kepalanya dengan
semisal pedang jika ia tidak bertaubat. Pihak yang membunuhnya adalah
imam (pemerintah). Jika imam tidak membunuhnya maka setiap individu
dari kita berkewajiban untuk membunuhnya, menurut pendapat yang
diperjelas oleh asy-Syarqowi, dengan catatan bahwa individu tersebut
memang mampu atau kuasa dan aman dari resiko atau akibat. Alasan
mengapa diwajibkan membunuh orang murtad adalah karena
membunuhnya termasuk kategori mencegah kemunkaran.

ا( أى وسائر أعماله إن اتصلت باملوت وإال بأن ) صومه وتيممه(أى الردة ) ويبطل 
أسلم قبل موته فهى مبطلة لثواب عمله فقط فيعود له العمل جمردا عن الثواب فلذلك ال 

جيب عليه قضاؤه وال يطالب به ىف اآلخرة 

Apabila orang murtad mati dalam keadaan masih murtad maka
seluruh amal-amalnya, seperti haji, tayamum, menjadi batal sehingga ia
tidak memiliki amal baik satu pun. Sedangkan apabila ia telah kembali
masuk Islam sebelum kematiannya maka kemurtadannya hanya
menghilangkan pahala amal-amalnya sehingga amal-amalnya tersebut akan
kembali kepadanya tanpa memiliki pahala sama sekali, oleh karena itu ia
tidak diwajibkan untuk mengqodho amal-amalnya tersebut dan tidak
dituntut di akhirat.

أى الوطء ولو ىف الدبر ) قبل الدخول(املوجود قبل ردته إذا كانت الردة ) ونكاحه(
أى بعد الدخول أو بعد استدخال املىن ) وكذا بعده(ل املىن احملرتم بفرجها ومثله استدخا

أما لو عاد إىل ) إن مل يعد إىل اإلسالم ىف العدة(وكذا معه على ما استظهره الشرقاوى 
اإلسالم ىف العدة بأن مل يقتل ىف الردة دام النكاح ألن االرتداد اختالف دين طرأ بعد 

أو معه فال يوجب البطالن ىف احلال كإسالم أحد الزوجني الدخول أو استدخال املىن 
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الكافرين وحيرم وطؤها ىف مدة التوقف وال حد ىف ذلك لشبهة بقاء النكاح ومن مث 
وجبت لذلك عدة ووجبت عليه نفقة هلا إن مل ترتد معه نعم يعزر معتقد التحرمي 

Pernikahan yang dilakukan oleh si murtad sebelum kemurtadannya
juga akan batal meskipun kemurtadannya dilakukan sebelum dukhul atau
menjimak, meskipun pada dubur atau memasukkan sperma ke dalam farji
(jika yang murtad adalah perempuan), atau setelah dukhul atau memasukkan
sperma ke dalam farji, atau bersamaan dengan dukhul atau memasukkan
sperma ke dalam farji (menurut pendapat yang diperjelas oleh asy-
Syarqowi) kalau memang dalam masa iddah ia tidak kembali masuk Islam.

Adapun apabila si murtad kembali masuk Islam dalam masa iddah;
berarti ia belum dibunuh selama kemurtadannya; maka pernikahannya tetap
langgeng atau tidak batal, karena kemurtadannya terjadi setelah dukhul atau
memasukkan sperma ke dalam farji, atau terjadi bersamaan dengan
keduanya, sehingga kemurtadannya pada saat demikian tidak menetapkan
batalnya pernikahan, seperti kasus masuk islamnya salah satu dari suami
dan istri yang kafir.

Selama masa tawaqquf (pernikahan belum diketahui batal tidaknya),
suami yang murtad diharamkan menjimak istrinya. Apabila ia tetap saja
menjimak istrinya pada masa itu maka ia tidak dikenai had, karena belum
jelasnya status pernikahan mereka, yaitu apakah batal atau tidak. Oleh
karena keharaman jimak seperti di atas, maka diberlakukan yang namanya
iddah. Diwajibkan bagi suami yang murtad untuk tetap memberikan nafkah
kepada istrinya jika memang istrinya tidak ikut-ikutan murtad bersamanya.
Akan tetapi, suami yang murtad yang menjimak istrinya serta yang
meyakini keharamannya diberikan ta’zir.

أى تزوجه بأحد أو تزوج أحد به فإضافة نكاح إىل الضمري من ) وال يصح عقد نكاحه(
املصدر لفاعله أو مفعوله وذلك ألنه غري مبقى خبالف الكافر األصلى فإن إضافة

نكاحه صحيح أى حمكوم بصحته 

Akad nikah orang murtad dihukumi tidak sah, baik ia yang menikah
atau sebagai wali yang menikahkan. Oleh karena demikian pemahamannya,
maka mengidhofahkan lafadz ‘نكاح’ pada isim dhomir merupakan bentuk ’ه‘
mengidhofahkan masdar pada faa’ilnya atau maf’ulnya. Alasan mengapa
akad nikah orang murtad dihukumi tidak sah adalah karena keislamannya
belum tetap. Berbeda dengan kafir asli, maka pernikahannya dihukumi sah.
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ا حتل إذا حلت مناكحتنا ) وحترم ذبيحته( كما حترم مناكحته خبالف الكافر األصلى فإ
ألهل ملته 

Sebagaimana diharamkannya pernikahan orang murtad,
sesembelihannya pun juga diharamkan. Berbeda dengan kafir asli, maka
sesembelihannya dihukumi halal ketika pernikahan kita halal menurut
agamanya.

ناصرة من مرتد وال من مسلم وال من كافر أصلى ألنه ليس بينه وبني أحد م) وال يرث(
أى ال يرثه أحد لذلك ) وال يورث(ىف الدين 

Orang murtad tidak dapat menerima warisan pewarisnya yang
murtad, atau yang muslim, atau yang kafir, karena tidak ada unsur saling
menolong dalam agama antara diri orang murtad dengan siapapun. Begitu
juga ia tidak dapat memberikan warisan kepada siapapun.

أى ال جيوز الصالة عليه لتحرميها على الكافر بسائر أنواعه قال تعاىل ) وال يصلى عليه(
أى ال جيب غسله خلروجه عن أهلية ) وال يغسل(وال تصل على أحد منهم مات أبدا 

) وال يدفن(لذلك لكنه جيوز أى ال جيب تكفينه ) وال يكفن(الوجوب بالردة لكنه جيوز 
أى ال جيب دفنه أصال كاحلرىب فيجوز اغراء الكالب على خيفتهما وال جيوز دفنه ىف 

مقابر املسلمني خلروجه عنهم بالردة وجيوز دفنه ىف مقابر الكفار 

Ketika orang murtad telah mati dalam keadaan masih murtad, maka
ia tidak boleh disholati karena keharaman mensholati mayit kafir, baik kafir
asli, dzimmi, dan lain-lainnya. Allah telah berfirman, “Jangan pernah kamu
mensholati salah satu mayit dari kalangan orang-orang kafir...”51 Mayit
orang murtad juga tidak wajib dimandikan sebab kemurtadannya karena ia
telah keluar sebagai hamba yang mayitnya wajib dimandikan, tetapi boleh
memandikannya. Mayit murtad tidak wajib dikafani, tetapi boleh jika
dikafani. Ia juga sama sekali tidak wajib dikuburkan, seperti halnya tidak
wajib menguburkan mayit kafir harbi, oleh karena itu, bangkainya boleh
diberikan kepada anjing-anjing, tetapi boleh jika dikuburkan. Tidak
diperbolehkan mengubur mayit orang murtad di kuburan muslimin karena

51QS. At-Taubah: 80
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ia sudah tidak lagi termasuk kalangan mereka sebab kemurtadannya.
Diperbolehkan menguburkan mayitnya di kuburan orang-orang kafir.

أى راجع للمسلمني وإمنا مسى املال الراجع من ) فيئ(أى املرتد بعد موته ) وماله(
مسلمني ليستعينوا به على الكفار إىل املسلمني بالفئ ألن اهللا تعاىل خلق ما ىف الدنيا لل

طاعته فحقه أن يكون حتت أيديهم فما كان حتت أيدى الكفار فطريقه الرد إىل 
املسلمني فإذا حصل هلم فقد رجع إليهم 

Setelah orang murtad mati dalam kondisi masih murtad, maka
seluruh hartanya merupakan harta faik atau kas negara yang dibelanjakan
dan didistribusikan untuk orang-orang muslim. Adapun harta yang diambil
dari orang-orang kafir dan diberikan kepada orang-orang muslim disebut
dengan harta faik adalah karena Allah menciptakan segala sesuatu yang ada
di dunia ini hanya untuk orang-orang muslim agar membantu mereka untuk
taat kepada-Nya. Oleh karena itu, semua yang ada di dunia ini merupakan
hak bagi mereka. Sedangkan semua yang ada di tangan orang-orang kafir
maka diambil dan diberikan kepada orang-orang muslim, kemudian ketika
ada harta milik orang-orang kafir yang menjadi hak bagi orang-orang
muslim maka harta tersebut diambil dan diberikan kepada mereka.

وخيمس مجيعه مخسة أمخاس متساوية فيعطى أربعة أمخاسه لالجناد الذين عينهم اإلمام 
للجهاد ويقسم اخلمس الباقى على مخسة أسهم سهم لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يصرف بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم ملصاحل املسلمني كالقضاة احلاكمني ىف البالد 

وحديث وفقه واملؤذنني ومعلمى القرآن واألرامل وغريهم وكالعلماء بعلوم الشرع كتفسري
وسهم لذوى قرىب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وهم بنو املطلب وسهم لليتامى وهو 
صغار ال أب هلم معروف شرعا فتندرج ولد الزنا واللقط واملنفى بلعان وحلف وسهم 

م على للمساكني والفقراء وسهم ألبناء السبيل بشرط احلاجة وال ي شرتط عدم قدر
االقرتاض ويقضى من ذلك املال دين لزمه قبل الردة باتالف أو غريه وبدل ما أتلفه فيها 

Harta faik dibagi menjadi 5/5 yang masing-masing 1/5 adalah sama.
Kemudian 4/5 diberikan kepada para tentara yang telah ditentukan oleh
imam atau pemerintah untuk berjihad. Kemudian 1/5 sisanya dibagi menjadi
4 bagian, yaitu;
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 Bagian pertama diberikan untuk Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, dimana sepeninggalnya diberikan untuk kemaslahatan orang-
orang muslim, seperti para qodhi atau hakim di berbagai kota, para
ulama yang alim tentang ilmu-ilmu syariat (seperti;Tafsir, Hadis,
Fiqih), para muadzin, para pengajar al-Quran, para janda, dan lain-lain
mereka.

 Bagian kedua diberikan kepada para kerabat Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama. Mereka adalah keturunan Muthollib.

 Bagian ketiga diberikan kepada yatama. Mereka adalah anak-anak
kecil yang sudah tidak memiliki ayah yang diketahui menurut syariat.
Oleh karena itu, anak yang lahir dari hasil perzinahan, anak temuan,
anak yang dinafikan sebab li’an dan sumpah, termasuk dalam kategori
yatama.

 Bagian keempat diberikan kepada orang-orang miskin dan fakir.
 Bagian kelima diberikan kepada para musafir dengan syarat mereka

benar-benar membutuhkan. Untuk menerima bagian ini, mereka tidak
disyaratkan tidak mampu untuk menghutang.

Hutang yang wajib dibayar oleh orang murtad sebelum
kemurtadannya sebab merusak harta orang lain ataupun lainnya, dan beban
mengganti barang yang ia rusakkan selama masa kemurtadannya, dilunasi
dengan mengambil harta faik itu.

وأما قبل موته فمال موقوف وال يصري حمجورا عليه مبجرد الردة بل البد من ضرب 
احلاكم عليه ويكون كحجر املفلس ألجل حق أهل الفئ فيمان من ذلك املال ممؤنه من 
ا حقوق متعلقة به وأما تصرفه فإن مل حيتمل الوقف بأن مل يقبل  نفسه وماله وزوجاته أل

وكتابة فباطل وإن احتمله بأن قبل ذلك كعتق وتدبري ووصية التعليق كبيع وهبة ورهن 
فموقوف إن أسلم تبني نفوذه وإال فال 

Adapun status harta orang murtad sebelum kematiannya adalah
mauquf (ditahan). Ia tidak menjadi mahjur ‘alaih hanya sebab
kemurtadannya, tetapi hakim wajib untuk memastikannya. Orang murtad
tersebut seperti mahjur bil muflis karena adanya hak bagi ahli faik. Oleh
karena seperti mahjur bil muflis, orang-orang yang menjadi tanggungan
biayanya, seperti ia sendiri, pembantunya, binatang ternaknya, dan istri-
istrinya, dibiayai dari harta mauqufnya. Adapun mengenai tasarruf yang
dilakukan oleh orang murtad, maka apabila tasarrufnya (transaksi
muamalat) tidak ada penundaan, seperti tasarrufnya itu tidak menerima
ta’lik, seperti; jual beli, hibah, penggadaian, dan kitabah, maka tasarrufnya
menjadi batal, sedangkan apabila tasarrufnya menerima penundaan
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sekiranya menerima ta’lik, seperti; memerdekakan budak, mudabaroh,
wasiat, maka tasarrufnya berstatus mauquf (ditunda), sehingga apabila si
murtad kembali masuk Islam maka tasarrufnya terus berlanjut atau lestari,
dan jika tidak kembali masuk Islam maka tasarrufnya tidak berlanjut.
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BAGIAN KELIMA
وجوب أداء الواجبات وترك احملرماتىف) فصل(

(FASAL) KEWAJIBAN MELAKSANAKAN HAL-HAL
WAJIB DAN MENINGGALKAN HAL-HAL HARAM

كالصالة ) عليه(تعاىل ) أداء مجيع ما أوجبه اهللا(أى بالغ عاقل ) جيب على كل مكلف(
أن يؤديه على ما أمره اهللا به من (أيضا ) وجيب عليه(والزكاة والصوم واحلج ورد املظامل 

وجيتنب (فالركن ما وجب وانقطع والشرط ما وجب واستمر ) روطهاالتيان بأركانه وش
أى يبعد عنها ) مبطالته

A. Syarat Melaksanakan Kewajiban dari Allah

Setiap mukallaf yang baligh dan yang berakal diwajibkan
melaksanakan seluruh kewajiban yang telah Allah wajibkan atasnya,
seperti; sholat, zakat, puasa, haji, dan mengembalikan hak-hak yang
diperolehnya secara dzolim. Ia juga diwajibkan melaksanakan seluruh
kewajiban tersebut sesuai dengan cara atau aturan yang telah diperintahkan
dan ditetapkan oleh-Nya, yaitu melaksanakan seluruh kewajiban tersebut
sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat serta menjauhi hal-hal yang
dapat membatalkannya. Rukun adalah sesuatu yang wajib dan terputus
(tidak harus berlangsung sampai ibadah selesai), sedangkan syarat adalah
sesuatu yang wajib dan terus (atau harus berlangsung sampai selesai
ibadah).52

أى األركان والشروط ) أمر من رآه تارك شيئ منها(أى على كل مكلف ) وجيب عليه(
ا على غري وجهها(يرتك شيئا منها بالكلية لكن ) أو(بأدائه  أى طريقها كاتيان ) يأتى 

الركوع والسجود بغري اقامة صلبه كما ىف احلديث انه صلى اهللا عليه وسلم رأى رجال ال 
د وهو يصلى فقال صلى اهللا عليه وسلم لو مات هذا على يتم ركوعه وينقر ىف سجو 

حاله ما على غري ملة حممد صلى اهللا علي وسلم وفيه أيضا انه صلى اهللا عليه وسلم 

52Misalnya; Takbiratul Ihram adalah salah satu rukun sholat. Ia wajib dilaksanakan
dan akan selesai atau terputus sampai orang yang sholat selesai membaca ‘ أكبرهللا ’.
Menghadap kiblat adalah salah satu syarat dalam sholat. Ia wajib dilakukan dan harus terus
dilakukan dari sholat dimulai sampai sholat berakhir. Wallahu a’lam (Penerjemah)
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قال ال ينظر اهللا إىل صالة عبد ال يقيم صلبه بني ركوعه وسجوده وفيه ايضا انه صلى 
ه قالوا يا رسول اهللا كيف اهللا عليه وسلم قال أسوء الناس سرقة الذى يسرق من صالت

يسرق من الصالة قال ال يتم ركوعها وال سجودها روى األول الطرباىن والثاىن اإلمام 
أمحد وللثالث مجع منهم ابن خزمية أفاد ذلك الرملى

B. Amar Makruf Nahi Munkar.

Ketika mukallaf melihat orang lain yang meninggalkan salah satu
rukun atau syarat atau melihatnya tengah melakukan salah satu rukun atau
syarat tetapi tidak sesuai dengan aturan tata caranya maka mukallaf tersebut
wajib memerintahkannya untuk melakukan apa yang ditinggalkannya dan
membenarkan apa yang salah dilakukannya, misalnya; seseorang
melakukan kesalahan dalam melakukan rukuk dan sujud tanpa menegakkan
tulang iganya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Tabrani bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama melihat seorang
laki-laki yang tidak menyempurnakan rukuknya dan melakukan kesalahan
dalam sujudnya ketika sholat, kemudian Rasulullah berkata, “Andaikan
laki-laki ini mati dalam kondisi masih saja salah dalam rukuk dan sujud saat
sholat maka ia mati tanpa menetapi agama Muhammad shollallahu ‘alaihi
wa sallama,” disebutkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Ahmad bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Allah
tidak akan melihat dengan penuh kasih sayang pada sholat hamba yang
tidak menegakkan tulang iga antara rukuknya dan sujudnya,” disebutkan
juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh segolongan perawi, termasuk Ibnu
Huzaimah, bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda,
“Seburuk-buruknya pencurian yang dilakukan oleh manusia adalah mencuri
dari sholatnya,” para sahabat bertanya, “Apa maksud mencuri dari
sholatnya?” Rasulullah menjawab, “Yakni tidak menyempurnakan
rukuknya dan sujudnya,” demikian ini difaedahkan oleh ar-Romli.

أى أداء شيئ مرتوك ) على ذلك(بأمر قوى ) قهره(أى على كل مكلف ) وجيب عليه(
أى ) إن قدر عليه(بالكلية أو ما أتى على غري طريقه من األركان والشروط بطريقه 

أى الكراهة ) فيجب عليه اإلنكار(يقدر على ذلك ) وإال(املذكر من األمر والقهر 
أى االنكار بالقلب ) القهر واألمر وذلكبقلبه إن عجز عن(والنهى عن ذلك الفعل 

أى الضعف ) عند العجز(أى ما جيب عليه ) أضعف اإلميان أى أقل ما يلزم اإلنسان(
عن ذلك 
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Mukallaf diwajibkan memaksa dengan perintah keras kepada
orang lain yang ia lihat untuk melaksanakan apa yang ditinggalkannya dan
membenarkan kesalahannya sesuai dengan aturan tata caranya. Kewajiban
ini adalah jika memang mukallaf tersebut mampu dan kuasa untuk
memerintah dan memaksa. Akan tetapi, jika ia tidak mampu maka wajib
baginya mengingkari dan mencegah dari perbuatan orang lain tersebut
dengan hatinya. Perihal pengingkaran dengan hati merupakan selemah-
lemahnya keimanan, maksudnya seminim-minimnya perkara yang
diwajibkan bagi mukallaf ketika ia tidak mampu untuk memerintah dan
memaksa.

وق الوالدين وقطع الرحم وشرب كعق) ترك مجيع احملرمات(أى على كل مكلف ) وجيب(
م  اخلمر وقتل النفس وأكل الربا والزنا وكأفعال قوم لوط الذين أهلكهم اهللا تعاىل بذنو
وهى اللواط ومهارشة الديكة ومناطحة الكباش ونقصان املكيال وامليزان ودخول احلمام 

بال مئزر 

Setiap mukallaf diwajibkan meninggalkan seluruh perkara-perkara
yang diharamkan, seperti; mendurhakai kedua orang tua, memutus
silaturrahmi, meminum khomr, membunuh tanpa haq, memakan riba,
berzina, dan seperti; perbuatan-perbuatan kaum Lut, yaitu sodomi, adu jago,
adu kambing gibas, mengurangi takaran dan timbangan, dan masuk ke
pemandian umum tanpa menutup aurat, semoga Allah membinasakan
mereka sebab dosa-dosa mereka.

أى ) ومنعه قهرا منها(أى احملرمات أى فاعلها ولو صبيا ) ى مرتكبها(جيب أيضا ) و(
بأن عجز من النهى ) وإال(أى النهى واملنع باليد أو باللسان ) إن قدر عليه(احملرمات 

أى املذكور ) أن ينكر ذلك(أى العاجز عن ذلك ) وجب عليه(واملنع مع القهر بذلك 
ملا روى عن أىب سعيد اخلدرى رضى ) بقلبه(من احملرمات وفاعلها أى أن يكرهه وينهاه 

اهللا عنه انه قال مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغري 
إن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان فقوله صلى اهللا بيده ف

عليه وسلم من رأى أى أبصر أو علم وهذا أقرب وقوله منكم أى من هذه األمة ال 
خماطبني فقط وقوله منكرا هو ما ليس فيه رضا اهللا تعاىل من قول أو فعل واملعروف 

ن مل يستطع اإلزالة مبا ذكر فبلسانه فإن مل يستطع ضده وقوله فليغريه أى فليزله بيده فإ
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فبقلبه وقوله وذلك أضعف اإلميان حبة خردل أى مل يبق وراء هذه املرتبة مرتبة أخرى 
ألنه إذا مل يكرهه بقلبه فقد رضى باملعصية وليس ذلك من شأن اإلميان فعلم من لك 

لب ملن قدر على النهى باللسان أنه ال يكفى الوعظ ملن أمكنه إزالته باليد وال كراهة الق

Mukallaf diwajibkan mencegah orang yang melakukan keharaman,
meskipun anak kecil, dan melarangnya secara paksa, tetapi dengan catatan
jika mukallaf tersebut mampu dan kuasa untuk mencegah dan melarang
dengan tangan atau dengan lisan, sedangkan apabila ia tidak mampu
demikian maka ia diwajibkan mengingkari dengan hati keharaman yang
terjadi dan pelakunya, karena adanya hadis yang diriwayatkan dari Abu
Sa’id al-Khudri rodhiyallahu ‘anhu bahwa ia berkata, “Saya pernah
mendengar Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, ‘Barang
siapa dari kalian melihat kemungkaran maka wajib atasnya merubah
kemungkaran tersebut dengan tangan. Apabila dengan tangan ia tidak
mampu, maka wajib merubahnya dengan lisan. Apabila dengan lisan ia
tidak mampu, maka wajib merubahnya dengan hati. Merubah kemungkaran
dengan hati adalah selemah-lemahnya keimanan (perkara yang wajib
dilakukan saat itu).’” Sabda Rasulullah yang berbunyi, “... melihat ...”
berarti melihat secara langsung dengan mata kepala atau mengetahui.
Sabdanya yang berbunyi, “... dari kalian...” berarti dari umat Muhammad,
bukan orang-orang yang diajak berbicara olehnya saja. Sabdanya yang
berbunyi, “... kemungkaran ...” berarti sesuatu yang tidak diridhoi oleh
Allah, baik ucapan atau perbuatan, kata al-ma’ruf atau kebaikan adalah
kebalikan dari kata kemungkaran. Sabdanya yang berbunyi, “ ...
merubahnya ...” berarti menghilangkan kemungkaran dengan tangannya,
kemudian apabila tidak mampu menghilangkannya dengan tangan maka
dengan lisan, kemudian apabila tidak mampu dengan lisan maka dengan
hati. Sabdanya yang berbunyi, “ ... Merubah kemunkaran dengan hati
adalah selemah-lemahnya keimanan ...” berarti tidak ada tingkatan tahap
untuk merubah kemungkaran setelah tingkatan tahap merubahnya dengan
hati, karena jika ia tidak membenci dengan hati atas kemungkaran yang
dilihatnya maka ia berarti meridhoi kemaksiatan, sedangkan meridhoi
kemaksiatan sendiri bukan termasuk dari hakikat keimanan. Dari tingkatan
urutan cara menghilangkan kemungkaran, maka tidak cukup
menghilangkannya dengan nasehat bagi mukallaf yang mampu
menghilangkannya dengan tangan dan tidak cukup membenci dengan hati
bagi ia yang mampu mencegahnya dengan lisan.

ره ال تعارض بني قوله صلى اهللا علي وسلم من رأى منكم منكرا فليغريه إىل آخ) تنبيه(
وبني قوله تعاىل يآأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم إذ 
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معناه عند احملققني انكم إذا فعلتم ما كلفتم به ال يضركم تقصريا غريكم وإذا كان كذلك 
فمما كلف به األمر باملعروف والنهى عن املنكر فإذا فعل ذلك ومل ميتثل املخاطب فال 

ى الفاعل لكونه أدى ما عليه فإمنا عليه األمر ال القبول هكذا أفاده عتب بعد ذلك عل
أمحد الفشىن 

[TANBIH]

Tidak ada saling bertentangan antara sabda Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama yang berbunyi, “Barang siapa dari kalian melihat
kemungkaran maka wajib baginya merubahnya ... dst,” dan Firman Allah
yang berbunyi, “Hai orang-orang yang beriman! Jagalah diri kalian. Orang
sesat tidak akan bisa menimpakan bahaya terhadapmu ketika kamu telah
mendapatkan petunjuk atau hidayah,” karena makna Firman Allah tersebut
menurut ulama muhakkikin adalah sesungguhnya ketika kamu berbuat apa
yang telah dibebankan atasmu maka kecerobohan dari selainmu tidak akan
menyebabkan bahaya yang menimpamu. Ketika makna Firman Allah
tersebut adalah demikian, maka termasuk salah satu perintah yang
dibebankan atau diwajibkan atas mukallaf adalah memerintahkan yang
ma’ruf dan mencegah yang mungkar. Ketika si mukallaf telah
melaksanakan kewajiban ini, kemudian yang diperintah atau yang dicegah
tidak bersedia maka tidak ada cercaan atau celaan bagi si mukallaf, karena
ia telah melakukan kewajibannya. Ia hanya berkewajiban memerintah,
bukan berkewajiban memerintah yang perintahnya harus diterima. Tanbih
ini difaedahkan oleh Ahmad al-Fasyani.

أى جتنب جمالس السوء خصوصا ) املعصيةمفارقة موضع (جيب على كل مكلف ) و(
جمالس الزور والباطل ورشوة قضاة السوء الذين بدلوا وعن احلق عدلوا وللحرام أكلوا قاله 

الفشىن 

Mukallaf diwajibkan meninggalkan atau menghindari tempat dimana
kemaksiatan terjadi dan majlis-majlis keburukan, terutama majlis terjadinya
dosa, kebatilan, penyuapan para qodhi (pejabat) buruk yang telah merubah
yang haq menjadi batil dan makan yang haram, seperti yang dikatakan oleh
al-Fasyani.

) بالعقاب(أى فاعله بال عذر ) ما توعد اهللا مرتكبه(من حيث وصفه باحلرمة ) واحلرام(
أى بوقوع العقاب ىف اآلخرة عدال منه تعاىل ويكفى ىف صدق العقاب وجوده لواحد 
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) بالثواب(أى امتثاال ) ووعدنا تاركه(من العصاة مع العفو عن غريه أفاده احمللى 
ى الشرع خبالف ما لو تركه لنحو فاالمتثال هو بأن يكف نفسه عن احلرام لداعى 

خوف من خملوق أو حياء منه أو عجزا عنه فال يثاب عليه وكذا إن تركه بال قصد كما 
ىف تقرير الشيخ أمحد الدمياطى 

Pengertian haram dari segi persifatannya dengan keharaman adalah
suatu hukum yang apabila seseorang melakukannya tanpa udzur maka Allah
mengancamnya dengan menimpakan siksaan atasnya sebagai bentuk
keadilan dari-Nya dan menjanjikan pahala bagi yang meninggalkannya.
Siksa yang ditimpakan karena melakukan keharaman mungkin saja
ditimpakan atas sebagian orang-orang yang melakukannya dan tidak
ditimpakan (karena dimaafkan) atas sebagian yang lain, seperti yang
difaedahkan oleh al-Mahalli. Dengan pernyataan bahwa Allah akan
menjanjikan pahala bagi yang menghindari perkara haram, maka perkara
yang diperintahkan atas mukallaf adalah ia mencegah dirinya sendiri dari
perkara haram karena adanya anjuran syariat untuk menghindarinya.
Berbeda apabila ia meninggalkan perkara haram karena takut dengan orang
lain, atau malu terhadapnya, atau memang tidak mampu melakukan perkara
haram itu sendiri, maka ia tidak diberi pahala atas meninggalkannya. Begitu
juga ia tidak diberi pahala jika meninggalkan perkara haram tanpa ada
tujuan apapun, seperti yang ditetapkan dalam Taqrirnya Syeh Ahmad ad-
Dimyati.
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BAGIAN KEENAM
ىف أوقات الصالة واملكتوبة وما يذكر معها) فصل(

(FASAL) WAKTU-WAKTU SHOLAT DAN LAIN-LAINNYA

فالصالة أم العبادات ومعراج املؤمنني ومناجاة رب العاملني أفاده سليمان اجلمل 

Sholat adalah pokok ibadah-ibadah, tangga bagi orang-orang
mukmin, dan munajat kepada Allah Sang Penguasa alam semesta, seperti
yang difaedahkan oleh Sulaiman al-Jamal.

Penjelasan:

A. Pengertian dan Hikmah Sholat

Sholat menurut bahasa berarti mendoakan kebaikan. Allah
berfirman,

مْ هِ يْ لَ عَ لِّ صَ 
doakanlah mereka.

Menurut istilah, sholat berarti ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali
dengan takbir yang disertai niat dan yang diakhiri dengan uluk salam.

Sholat merupakan salah satu rukun-rukun Islam. Hikmah
disyariatkannya sholat adalah agar seorang hamba merasa hina dan tunduk
di hadapan Allah dan agar ia bermunajat kepada-Nya dengan bacaan, dzikir,
dan menggunakan anggota-anggota tubuhnya untuk berkhidmat atau patuh
kepada-Nya.

Hikmah ini adalah agar hamba jauh dari dosa-dosa, seperti Firman
Allah,

رِ كَ نْ مُ الْ وَ اءِ شَ حْ فَ الْ نِ ى عَ هَ نْـ تَـ ةَ الَ الصَّ نَّ إِ ةَ َال الصَّ مِ قِ أَ وَ 
Dirikanlah sholat. sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan-

perbuatan keji dan mungkar.53

Demikian ini penjelasan dikutip dari kitab Fathu al-Alam.54

B. Manfaat Sholat

Sholat memiliki banyak manfaat. Secara garis besar, manfaat-
manfaatnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manfaat maknawiah dan hissiah.

53 QS. Al-Ankabut: 45
54 Hal, 5-6 Juz, 2
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Manfaat maknawiah sholat diantaranya:
 Sholat merupakan penghubung antara Allah Sang Kholik dan

makhluk.
 Sholat merupakan sarana bermunajat kepada Allah dan mengingat-

Nya.
 Sholat dapat melebur dosa-dosa.
 Sholat dapat menghapus kesalahan-kesalahan.
 Sholat dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan

mungkar.
 Sholat dapat menguatkan dan membaguskan akhlak dan karakter.
 Sholat dapat membersihkan jiwa dan hati.
 Sholat dapat dijadikan sebagai tempat pelarian di saat kesulitan.
 Sholat dapat dijadikan sebagai sarana mendekatkan diri kepada

Allah di saat lapang.

Adapun manfaat hissiah sholat diantaranya;
 Sholat dapat menyehatkan badan, menguatkan anggota-anggota

tubuh, dan menggerakkan ruas-ruas tulang. Menurut pendapat qiil
disebutkan bahwa barang siapa senantiasa menjaga sholatnya maka
ia akan selamat dan aman dari penyakit punggung (encok, pegel
linu, bungkuk, dan lain-lain).

 Sholat dapat menguatkan urat-urat dan otot-otot tubuh karena
sholat sendiri menuntut seluruh tubuh untuk bergerak, bahkan ada
beberapa urat tubuh yang tidak dapat digerakkan kecuali dengan
cara meletakkan anggota tubuh yang berjumlah 7 (tujuh) saat
bersujud.

 Menurut hasil eksperimen nyata dan terbukti kebenarannya adalah
bahwa di dalam sholat terdapat suatu kekuatan yang dapat menjaga
musholli dari penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kurangnya
menggerakkan tubuh.

Demikian ini semua dikutip dari pernyataan Muhammad al-Hajjar
dalam penshohihannya atas kitab Fathu al-Alam.55

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

لقوله صلى اهللا عليه ) مخس صلوات ىف اليوم والليلة(على كل مكلف ) فمن الواجب(
وسلم مخس صلوات كتبهن اهللا تعاىل على عباده قال السائل هل على غريها قال ال إال 

55hal, 5-6 Juz, 2
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إن تطوع رواه الشيخان وقوله صلى اهللا عليه وسلم فرض اهللا على أمىت ليلة اإلسراء 
سأله التخفيف حىت جعلها مخسا ىف كل يوم وليلة قال مخسني صالة فلم أزل أراجعه وأ

الشيخ عطية فقوله صلى اهللا عليه وسلم أمىت أى أمة الدعوة ألن الكفار خماطبون بفروع 
الشريعة أيضا وقوله ليلة اإلسراء هى ليلة السابع والعشرين من رجب وكانت قبل اهلجرة 

وات وكل صالة ركعتان بسنة وكانت هذه اخلمسون ىف كل وقت من اخلمس عشر صل
ا فرضت ركعتني ركعتني واستمر إىل ما بعد اهلجرة مث حصلت  فاجلملة مائة ركعة أل
الزيادة بوحى ىف الرباعية وزيد ىف املغرب بركعة وقيل إن املغرب فرضت ثالثا ابتداء انتهى 

C. Kewajiban Sholat Lima Waktu

Termasuk salah satu perkara wajib atas setiap mukallaf adalah sholat
lima waktu di siang dan malam, karena sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama yang diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim, “Sholat lima
waktu telah difardhukan oleh Allah atas hamba-hamba-Nya,” beliau
ditanya, “Apakah difardhukan atasku sholat selain sholat lima waktu itu?”
beliau menjawab, “Tidak, kecuali kamu melaksanakan sholat sunah,” dan
sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, “Allah telah
menfardhukan atas umatku pada malam isrok 50 sholatan, kemudian aku
terus kembali menghadap-Nya dan meminta-Nya keringanan sampai Dia
menjadikannya 5 sholatan di setiap malam dan siang.”

Syeh Atiyah berkata, “Sabda Rasulullah yang berbunyi, ‘... atas
umatku ...’ berarti umat dakwah, karena orang-orang kafir juga dikhitobi
atas cabang-cabang syariat. Sabdanya yang berbunyi, ‘... pada malam isrok
...,’ malam tersebut terjadi pada malam ke-27 dari bulan Rojab, yaitu
setahun sebelum Rasulullah berhijrah. Awalnya difardhukan 50 sholatan,
kemudian menjadi 5 sholatan, sehingga dari 5 sholatan tersebut 1 sholatan
berbanding dengan 10 sholatan. Setiap sholatan adalah 2 rakaat sehingga
jumlahnya adalah 100 rakaat, karena pada mulanya setiap sholatan dari 5
sholatan tersebut terdiri dari 2 rakaat dan berlangsung sampai setelah hijrah.
Kemudian Rasulullah menerima wahyu untuk menambahi 2 rakaat dalam
sholat-sholat ruba’iah dan 1 rakaat dalam sholat Maghrib. Ada yang
mengatakan bahwa sholat Maghrib dari awal memang sudah difardhukan
dengan 3 rakaat.”

Sholat 5 waktu yang wajib dilakukan di setiap siang dan malam
adalah;
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1. Sholat Dzuhur dan Waktunya.

وزواهلا ميلها عن كيد السماء إىل ) ووقتها إذا زالت الشمس(أى صالة الظهر ) الظهر(
جهة املغرب فيما يظهر لنا ال ىف نفس األمر ويعرف ذلك بطول الظل بعد تناهى قصره
قال عطية فالزوال ليس من وقت الظهر اه وىف حاشية الكردى نقال عن شرح البخارى 
للقسطاالىن وهو ناقل عن القوت ألىب طالب الزوال ثالثة زوال ال يعلمه إال اهللا تعاىل 
وزوال تعلمه املالئكة املقربون وزوال تعلمه الناس وجاء ىف احلديث أنه صلى اهللا عليه 

الت الشمس قال ال نعم قال ما معىن ال نعم قال يا رسول اهللا وسلم سأل جربيل هل ز 
قطعت ىف فلكها بني قوىل ال نعم مسرية مخسمائة عام انتهى 

Waktu masuknya sholat Dzuhur adalah ketika tergelincirnya
matahari atau condongnya dari tengah-tengah langit ke arah barat dimana
tergelincirnya tersebut menurut pengamatan kita, bukan menurut hakikat
kenyataannya. Tergelincirnya matahari dapat diketahui dengan bayangan
suatu benda yang mulai memanjang setelah bayangannya mencapai batas
paling pendek. Syeh Atiah berkata, “Saat tergelincirnya matahari bukan
termasuk waktu sholat Dzuhur.” Di dalam Khasyiah al-Kurdi terdapat
kutipan dari Syarah al-Bukhori karya al-Qistolani dan ia sendiri mengutip
dari kitab al-Qut Li Abi Tholib, “Tergelincirnya matahari dibagi menjadi 3,
yaitu (1) tergelincirnya matahari yang hanya diketahui oleh Allah, (2)
tergelincirnya matahari yang dapat diketahui oleh para malaikat
muqorrobun, dan (3) tergelincirnya matahari yang dapat diketahui oleh
manusia. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama bertanya kepada Jibril, ‘Apakah matahari sudah tergelincir?’
Jibril menjawab, ‘Tidak. Iya’ Rasulullah bertanya, ‘Apa maksudnya Tidak.
Iya.’ Jibril menjawab, ‘Wahai Rasulullah. Matahari telah berjalan pada
orbitnya pada saat antara perkataanku Tidak. Iya sejauh perjalanan yang
ditempuh selama 500 tahun.’”

الشيئ حالةظلغريأى) االستواءظلغريمثلهشيئمصري ظل كل(زيادة ) إىل(
كمكةاأليامبعضىفأصاليوجدالبعضهاوىفالبالدأكثرىفكماوجدإناالستواء

االستواءظلفإضافةاالستواءظلغريقولهوهواالستثناءهلذاحاجةفاليوجدملفإن
الشيءهووإمنالهظلالاالستواءألنيصحفالوإالعندهلوجودهمالبسةألدىن
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منالزيادةوهذهالظهروقتمنفاملصريغريهاأوعوداأوعموداأوإنسانااملمفروض
عطيةذلكأفادالصحيحعلىالعصروقت

Waktu Dzuhur berakhir sampai bertambahnya bayang-bayang
suatu benda dari bayang-bayang yang sama panjangnya dengan benda
tersebut, bukan bayang-bayang benda pada waktu istiwak56 jika memang
waktu istiwak diketahui, seperti di sebagian besar negara. Sedangkan di
sebagian negara yang lain, waktu istiwak tidak diketahui sama sekali selama
beberapa hari, seperti di Mekah. Apabila waktu istiwak memang tidak
diketahui maka tidak perlu menyebutkan pengecualian dalam pernyataan di
atas, yaitu bukan bayang-bayang benda pada waktu istiwak. Oleh karena
itu, dalam teks asli, mengidhofahkan lafadz ‘ظل’ pada ‘االستواء’ hanya atas
dasar adna mulabasah atau perkiraan saja, sebab jika bukan atas dasar ini
maka mengidhofahkan lafadz ‘ظل’ pada lafadz ‘االستواء’ tidak benar karena
pada saat istiwak tidak terdapat bayang-bayang benda sama sekali, yang ada
hanyalah benda yang diperkirakan, baik manusia, tiang, kayu, atau yang
lainnya. Dari keterangan diatas, maka disimpulkan bahwa waktu ketika
bayang-bayang suatu benda adalah sama panjangnya dengan benda itu
sendiri merupakan termasuk waktu Dzuhur. Sedangkan waktu ketika
bayang-bayang suatu benda telah bertambah panjang dari panjang
kesamaannya merupakan termasuk waktu Ashar. Kesimpulan ini adalah
menurut pendapat shohih, seperti yang difaedahkan oleh Syeh Athiah.

2. Sholat Ashar dan Waktunya.

خالفالالشيخانوقالبينهمافاصلغريمن) الظهروقتبعدمنووقتهاوالعصر(
يكادالالظهروقتخروجلكنعندناالظهروقتخيرجحنيالعصروقتدخولىف

اأحدهاأوجهثالثةاملذكورةالزيادةففىالزيادةبتلكإاليعرف العصروقتمنا
اوالثاىن اوالثالثالظهروقتمنا مغيبإىل(الدمريىذكرهبينهمافاصلةأ

الشمستغربملماالعصروقتوسلمعلياهللاصلىلقوله) الشمس

Waktu Ashar mulai masuk setelah waktu Dzuhur tanpa ada pemisah
antara keduanya. Ibnu Hajar dan ar-Romli berkata, “Tidak ada perselisihan
pendapat di kalangan syafi’iah tentang masuknya waktu Ashar adalah
ketika waktu Dzuhur telah habis. Akan tetapi, habisnya atau keluarnya

56 Waktu Istiwak adalah waktu dimana matahari tepat berada di tengah-tengah
langit.
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waktu Dzuhur hampir tidak diketahui kecuali dengan bertambah panjangnya
bayang-bayang suatu benda dari panjang kesamaannya. Mengenai waktu
bertambah panjangnya bayang-bayang benda terdapat 3 wajah, pertama; ia
termasuk waktu Ashar, kedua; ia termasuk waktu Dzuhur, dan ketiga; ia
adalah waktu pemisah antara waktu Dzuhur dan Ashar,” seperti yang
disebutkan oleh ad-Damiri.

Waktu Ashar berakhir sampai terbenamnya matahari, karena sabda
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, “Waktu Ashar adalah selama
matahari belum terbenam.”

3. Sholat Maghrib dan Waktunya.

بعديضروالقرصهامجيعغروبعقبأى) الشمسمغيببعدمنووقتهاواملغرب(
كاشفةصفةاألمحر) األمحرالشفقمغيبإىل(للماوردىخالفاشعاعبقاءالغروب

وسلمعليهاهللاصلىلقولهالعلماءعنالكردىنقلهكمااحلمرةهواللغةىفالشفقألن
العاصبنعمروبناهللاعبدعنمسلمرواهالشفقيغبملمااملغربصالةوقت

Waktu Maghrib mulai masuk setelah matahari terbenam, yaitu
terbenamnya seluruh bundar matahari, meskipun sorot cahayanya masih
ada, berbeda dengan pendapat al-Mawardi.

Adapun waktu Maghrib berakhir sampai terbenamnya awan merah,
karena sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, “Waktu sholat
Maghrib adalah selama awan merah belum terbenam.” Hadis ini
diriwayatkan oleh Muslim dari Abdullah bin Umar bin Ash. Kata ... merah
... dalam teks asli ditulis ‘األحمر’, yakni berkedudukan sebagai sifat
kasyifah57, karena kata ‘الشفق’ menurut bahasa berarti merah, seperti yang
dikutip oleh al-Kurdi dari para ulama.

4. Sholat Isyak dan Waktunya

ابنعننافععنمالكعنالشافعىروىملا) املغربوقتبعدمنووقتهاوالعشاء(
الصالةوجبتالشفقغابفإذااحلمرةالشفققالوسلمعليهاهللاصلىالنىبأنعمر

النومىفليسوسلمعليهاهللاصلىلقوله) الصادقالفجرطلوعإىل(الدمريىحكاه

57Sifat yang menyatakan makna kata yang disifati, bukan sifat yang memodifikasinya.
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رواهاالخرىالصالةوقتجييئحىتالصالةيصلملمنعلىالتفريطوإمناتفريط
غرياخلمسمناألخرىوقتدخولإىلصالةكلوقتامتداديقتضىظاهرهمسلم
انتهىواحدوقتهابأنالقولعلىأيضااملغربوغريأىيوسفشيخناوقالالصبح
الدمريىحكاهالليلبنصفوقتهااإلصطخرىوعند

Waktu Isyak mulai masuk setelah waktu Maghrib, karena
berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Syafii dari Malik dari Nafik dari
Ibnu Umar bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda,
“Ketika awan merah telah terbenam maka wajib melakukan sholat,”
demikian seperti yang diceritakan oleh ad-Damiri.

Waktu Isyak berakhir sampai terbitnya fajar shodik, karena
berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, “Di dalam
tidur tidaklah terdapat kecerobohan. Akan tetapi kecerobohan hanya bagi
orang yang tidak melaksanakan sholat ketika waktu sholat berikutnya telah
masuk.” Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dzohir hadis yang dapat
dipahami adalah bahwa waktu setiap sholat akan tetap berlangsung sampai
masuknya waktu sholat lain, kecuali Subuh. Syaikhuna Yusuf berkata, “...
dan kecuali Maghrib pula menurut satu pendapat yang mengatakan bahwa
waktu Maghrib hanya satu.” Menurut Istokhori, “Waktu Isyak berakhir
sampai separuh malam atau nisfi al-lail,” seperti yang diceritakan oleh ad-
Damiri.

5. Sholat Subuh dan Waktunya

ضوؤهاملنتشروهوالصادقالفجرطلوعوهو) العشاءوقتبعدمنووقتهاوالصبح(
الصادققبليطلعماوهوالكاذبالفجربذلكوخرجالسماءبنواحىمعرتضا

وقتوسلمعليهاهللاصلىلقوله) الشمسطلوعإىل(ظلمةوتعقبهيذهبمثمستطيال
عليهاهللاصلىوقولهمسلمرواهالشمستطلعملماالفجرطلوعمنالصبحصالة
وعندالصبحأدركفقدالشمستطلعأنقبلالصبحمنركعةأدركمنوسلم

الناظرمييزحبيثاالضاءةهوواألسفارالدمريىحكاهباألسفارخيرجاإلصطرخى
الكردىأفادهمنهالقريب

Waktu subuh mulai masuk setelah waktu Isyak, yaitu terbitnya fajar
shodik, yaitu fajar yang sorotnya menyebar secara horizontal di segala
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penjuru langit. Mengecualikan dengannya adalah fajar kadzib, yaitu fajar
yang keluar sebelum fajar shodiq dimana sorotnya menyebar secara
vertikal, kemudian sorotnya hilang dan diiringi dengan gelap.

Waktu Subuh berakhir sampai terbitnya matahari, karena
berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama yang
diriwayatkan oleh Muslim, “Waktu sholat Subuh adalah dari terbit fajar
(shodik) dan selama matahari belum terbit,” dan sabda beliau, “Barang
siapa mendapati satu rakaat Subuh sebelum matahari terbit maka sungguh ia
telah mendapatkan sholat Subuh.” Menurut Istokhori, waktu Subuh berakhir
ketika al-asfar telah muncul, seperti yang diceritakan oleh ad-Damiri.
Maksud al-asfar adalah terang, sekiranya orang dapat melihat apa yang ada
di sekitarnya, seperti yang difaedahkan oleh al-Kurdi.

اىف(اخلمسة) الفروضهذهفتجب( فيشملمضىفيماولوأى) مسلمكلعلىأوقا
والبل) وقتهاعلىتقدميهافيحرم(ونفاسحيضعنأى) طاهرعاقلبالغ(املرتد
التأخريأما)عذرلغري(وقتهاعنأى) عنهتأخريها(أيضاحيرم) و(الفروضتلكتصح
فالواجبتقصريعنينشأملإذانسيانأوبهيتعدملإذالنومإماوذلكحيرمفاللعذر

العزميكفيهوالالوقتىفالفعلعلىالعزموإماالفعلإماأمرينأحدالوقتبدخول
أمثالوقتىفالفعلعلىيعزمومليفعلملفإناإلمثمنىف اخلروجالفعلمطلقعلى
الطرفنياحملدودوقتهاعنخيرجهاملإذاعاصيايكنملماتمثذلكعلىعزمإذاوأما
عنهيكفىفالخاصالعزموهذايكفيهفالوإالالوقتىفمبوتهمعصومخيربهملماوهذا
وتركالواجباتفعلعلىيعزمبأنالبلوغعنداملكلفعلىالواجبوهوالعامالعزم

سىنآخرمنعصيانهتبنيماتفإذااحلجىفأماالصالةىفذلكوحملاحملرمات
عطيةذلكأفادالعمروقتهألناالمكان

Dengan demikian, diwajibkan melaksanakan 5 sholat diatas tepat
sesuai pada waktu-waktunya atas setiap muslim, meskipun keislamannya
telah lalu, seperti; orang murtad; yaitu setiap muslim yang baligh, yang
berakal, dan yang suci dari haid dan nifas. Oleh karena itu, diharamkan
melaksanakannya sebelum masuk waktunya, bahkan tidak sah. Diharamkan
juga mengakhirkan melaksanakan sholat hingga waktunya telah keluar
tanpa ada udzur. Adapun mengakhirkan sholat dari waktunya karena udzur
maka tidak diharamkan, seperti karena tidur yang tidak ceroboh dan lupa
yang tidak disebabkan oleh kecerobohan.
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Ketika waktu sholat telah masuk maka ada dua perkara yang wajib
dilakukan, yaitu (1) melaksanakan sholat dan (2) menyengaja akan
melaksanakannya sesuai di waktunya sehingga tidak cukup dalam keluar
dari dosa kalau hanya menyengaja melaksanakannya saja tanpa menambahi
sesuai di waktunya. Apabila tidak melaksanakan sholat dan juga tidak
menyengaja melaksanakannya sesuai waktunya maka berdosa. Adapun
ketika seseorang menyengaja demikian, kemudian ia mati sebelum waktu
sholat berakhir, maka ia tidak bermaksiat, dengan syarat selama tidak ada
orang yang ma’sum yang memberitahunya kalau ia akan mati di waktu
sholat itu, jika ada orang yang ma’sum memberitahunya demikian, dan ia
belum juga melaksanakan sholat, kemudian ia mati, maka ia bermaksiat.
Penyengajaan ini adalah penyengajaan khos atau khusus. Oleh karena itu,
tidak cukup kalau hanya menyengaja secara ‘aam, yaitu penyengajaan yang
wajib atas setiap mukallaf ketika baligh, yakni menyengaja melakukan
seluruh kewajiban dan meninggalkan seluruh keharaman. Hukum
penyengajaan, seperti yang disebutkan, hanya berlaku dalam hal sholat.
Adapun dalam hal haji, ketika ia telah mampu, kemudian ia tidak segera
melaksanakannya, kemudian ia mati, maka kemaksiatannya nampak jelas
dari akhir tahun-tahun yang memungkinkannya berhaji, karena waktu haji
adalah seumur hidup, seperti yang difaedahkan oleh Athiah.

D. Masalah mawanik dan zawaluha

مضىمابعد(ردةأوسكرأوإغماءأوجنونأونفاسأو) كحيضمانعطرأفإن(
معهيصحالمما) سلسلنحووطهرها(ممكنبأخف) يسعهاما(الصالةأى) وقتهامن

إنقبلهافرضمع) قضاؤهالزمه(املستحاضةوطهركتيممالوقتعلىالطهرتقدمي
طرأمبايسقطفالفعلهافيهميكنماوقتهامنألنه أدركقدرهوأدركمعهاجلمعهصلح
بعدالثانيةىفوطرأاألوىلوقتواستغرقمتقطعاكانإذاللجنونبالنسبةوذلكبعده

معهاجلمعهصلحوإنبعدهامامعهاجيبوالالصالتنييسعزمنمضى

Apabila mukallaf mengalami manik, seperti; haid, nifas, gila, ayan,
mabuk, atau murtad, setelah melewati waktu sholat dimana waktu yang
terlewat tersebut cukup untuk melaksanakan sholat (minimal satu rakaat)
dan bersucinya, seperti orang beser karena ia menanggung sesuatu yang
tidak sah mendahulukan bersuci sebelum masuk waktu sholat (seperti
tayamum dan bersucinya perempuan mustahadhoh), maka mukallaf tersebut
berkewajiban mengqodho sholat di waktu tersebut dan sholat sebelumnya
jika keduanya bisa dijamakkan. Alasan mengapa wajib mengqodho adalah
karena ia telah mendapati waktu sholat yang memungkinkan baginya untuk
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melaksanakannya sehingga manik yang terjadi setelah waktu tersebut tidak
dapat menggugurkan kewajiban sholat.58 Sedangkan bagi orang gila, ketika
gilanya putus-putus dan menghabiskan waktu sholat yang pertama,
kemudian gilanya kumat lagi pada waktu sholat kedua tetapi setelah
terlewatnya waktu yang cukup untuk melaksanakan dua sholat, maka ia
wajib mengqodho sholat pertama, dan tidak wajib mengqodho sholat kedua
meskipun bisa dijamakkan dengan sholat yang pertama.59

المكانوقتهقدرإدراكيشرتطملرفاهةكوضوءالوقتعلىطهرهتقدميصحفإن
عليهتقدميه

Apabila mukallaf sah mendahulukan bersuci sebelum masuknya
waktu sholat, maka tidak disyaratkan kalau waktu yang terlewat sebelum
timbulnya manik masih muat atau cukup digunakan untuk melakukan
bersuci, ia tetap berkewajiban mengqodho sholat.60

فعلهمنمتكنهلعدمجيبفالذلكقدرمل يدركإذاأما
Adapun apabila waktu yang terlewat sebelum mengalami manik

tidak mencukupi untuk melakukan bersuci dan sholat (satu rakaat) maka
tidak wajib mengqodho sholat.61

58Waktu Dzuhur masuk pada jam 12.00 WIB. Ada perempuan mengalami haid pada
jam 13.00 WIB. Ia belum melaksanakan sholat Dzuhur. Selisih antara jam 12.00 dan 13.00
adalah 1 jam. Dan waktu 1 jam adalah waktu yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat
Dzuhur [minimal satu rakaat] dan syarat-syaratnya, seperti bersuci, maka kelak apabila ia
telah suci dari haid, maka diwajibkan baginya mengqodho sholat Dzuhurnya saja.

Waktu Ashar masuk pada jam 15.00. Ada laki-laki mengalami gila pada jam 16.00. Ia
belum melaksanakan sholat Ashar. Selisih antara jam 15.00 dan 16.00 adalah 1 jam. Dan
waktu 1 jam adalah waktu yang bisa digunakan untuk melaksanakan sholat Ashar [minimal
satu rakaat] beserta syarat-syaratnya, seperti bersuci, maka kelak apabila ia telah sembuh
dari gila maka ia diwajibkan mengqodho sholat Asharnya saja.

59 Misalnya; waktu Dzuhur masuk pada jam 12.00 WIB. Dari awal waktu, ada
seseorang gila secara putus-putus, dalam artian sebentar gila sebentar sembuh sampai waktu
Dzuhur habis. Pada jam 15.00, ia sembuh dari gila. Padahal jam sekian adalah masuknya
waktu Ashar. Kemudian ia belum mengerjakan sholat Ashar dan pada jam 15. 20, ia gila lagi.
Maka ketika kelak ia telah sembuh dari gilanya, ia diwajibkan mengqodho sholat Dzuhur saja
karena waktu 20 menit diperkirakan cukup untuk melaksanakan sholat Dzuhur dan Ashar.

60Sebelum masuk waktu sholat, mukallaf telah bersuci, misalnya; mandi besar atau
berwudhu. Kemudian waktu Dzuhur masuk pada jam 12.00 WIB. Pada jam 12.05, misalnya, ia
mengalami haid. Maka ketika ia sudah suci dari haid ia berkewajiban mengqodho sholat
Dzuhur, meskipun selama 5 menit antara jam 12.00-12.05 dak cukup untuk digunakan
melakukan bersuci, tetapi cukup untuk melakukan sholat (satu rakaat), karena sudah
memungkinkan baginya mendahulukan bersuci.

61Waktu Maghrib masuk pada jam 18.00 WIB. Ada perempuan mengalami haid pada
jam 18.05 WIB. Ia belum melaksanakan sholat Maghrib. Selisih antara jam 18.00 dan 18.05
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مقدارومضىالثانيةوقتىفزالمثاألوىلوقتاألصلىالكفرأوالصبااستغرقوإذا
تقدميأمكنهإنقضاؤمهاوجبغريهأوحيضمنجنونحنوطرأمثفقطالصالتني

الكردىأفادهطهره

Apabila manik, seperti; sifat bocah atau kufur asli, terjadi sepanjang
waktu sholat yang pertama, kemudian sembuh pada waktu sholat yang
kedua, kemudian terlewat waktu yang hanya cukup untuk melakukan dua
sholatan (dua rakaat), kemudian manik timbul lagi, misalnya; gila atau haid,
maka diwajibkan mengqodho dua sholatan tersebut jika memungkinkannya
mendahulukan bersuci62, seperti yang difaedahkan oleh al-Kurdi.

ااملرأةطولتولو أوخففتلويسعهاماالوقتمنمضىوقدفيهافحاضتصال
شرحعنالكردىنقلهالقضاءلزمهماركعتنييسعمااملقصورةوقتمنللمسافرمضى

الروض

Apabila ada seorang perempuan memanjangkan sholatnya. Di
tengah-tengah sholat, ia mengalami haid, maka seandainya ia tidak
memanjangkan maka waktu yang terlewat cukup untuk melakukan sholat
(satu rakaat), maka ia berkewajiban mengqodho sholat tersebut.63 Begitu
juga diwajibkan mengqodho bagi musafir yang terlewat waktu mengqosor
sholat dan waktu tersebut masih cukup untuk melakukan 2 rakaat,64 seperti
yang dikutip oleh al-Kurdi dari Syarah ar-Roudh.

adalah 5 menit. Dan waktu 5 menit diperkirakan tidak cukup digunakan untuk melaksanakan
sholat [minimal satu rakaat] dan syarat-syaratnya, seperti bersuci, maka kelak apabila ia telah
suci dari haid, maka ia tidak diwajibkan mengqodho sholat Maghribnya.

62Waktu Dzuhur masuk pada jam 12.00 WIB, sedangkan waktu Ashar masuk pada
jam 15.00. Ada seorang bocah. Ia baligh pada jam 15.10 WIB. Kemudian pada jam 15.20 WIB,
ia mengalami gila. Selang waktu antara 15.10 – 15.20 adalah 10 menit yang diperkirakan
hanya cukup untuk melakukan sholat Dzuhur dan Ashar. Maka kelak ketika ia sudah sembuh
dari gilanya, ia diwajibkan mengqodho sholat Dzuhur dan Ashar jika memungkinkannya
melakukan bersuci sebelum jam 15.10 WIB.

63Ada perempuan melakukan sholat Dzuhur pada jam 12.00 WIB. Kemudian ia
memanjangkan sholatnya sehingga yang biasanya satu rakaat memakan waktu 5 menit
menjadi 10 menit. Di tengah-tengah sholat, kira-kira jam 12.10 WIB, ia mengalami haid dan
belum menyelesaikan satu rakaat sholat Dzuhur. Maka ia wajib mengqodho sholat Dzuhur
karena jarak antara 12.00 – 12.10 adalah 10 menit yang mana waktu biasanya, yaitu 5 menit
dari 10 menit, cukup untuk melakukan satu rakaat sholat.

64Ada seorang musafir bepergian sejauh yang diperbolehkan mengqoshor sholat.
Waktu Dzuhur masuk pada jam 12.00 WIB dan berakhir pada jam 15.00 WIB. Kemudian pada
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واإلغماءواجلنونوالصبااألصلىالكفرهىالىتالسابعةاملوانعمن)املانعزوالأو(
وخالفأكثرللتحرم) تكبرية(زمن) قدرالوقتمنبقىوقد(والنفاسواحليضوالسكر

جزءإلدراكعليهالوقتصالةوجبتأى) لزمته(والصالةالطهرقدرمنهاالشخص
الىتالصالةأى) ماكذا(منهاجزءىفمبقيمباقتدائهامتامهااملسافريلزمكماوقتهامن
) معها(الصالةتلكأى) مجعتإن(معهاقبلهاالىتتلزموإمنابعدهامادون) قبلها(

ممكنأخفعلىأيضاالصالةتلكقدراملوانعمنالشخصوخالالوقتصالةمعأى
فحالةتأخريااجلمعحالةىفالصالةلتلكوقتالوقتصاحبةالصالةوقتألن

والالصبحمعالعشاءالالعشاءمعواملغربالعصرمعالظهرفيجبأوىلالضرورة
اجلمعصالحيةالنتفاءاملغربمعالعصروالالظهرمعالصبح

Apabila manik, seperti; kufur asli, sifat kebocahan, gila, ayan,
mabuk, haid, atau nifas; hilang di akhir waktu sholat dan masih tersisa
waktu yang cukup untuk bertakbiratul ihram atau lebih tetapi tidak cukup
untuk bersuci dan melakukan satu rakaat, maka wajib mengqodho sholat
tersebut, karena masih mendapati sebagian waktunya,65 sebagaimana
musafir wajib menyempurnakan sholatnya ketika ia bermakmum kepada
orang mukim. Begitu juga, ia wajib mengqodho sholat sebelumnya,66 bukan

jam 14.55 WIB, ia mengalami gila. Maka ia diwajibkan mengqodho sholat Dzuhur karena
waktu qoshor 5 menit masih cukup untuk digunakan melaksanakan 2 rakaat.

65Ada perempuan yang darah haidnya berhenti pada waktu sholat Dzuhur (sholat
Dzuhur tidak bisa dijamakkan dengan sholat sebelumnya, yaitu Subuh). Waktu Dzuhur masuk
pada jam 12.00 WIB, sedangkan darahnya berhen  pada jam 13.00 WIB. Waktu Ashar masuk
pada jam 15.00. Selisih antara jam 13.00 dan 15.00 adalah 2 jam yang masih memuat untuk
digunakan melakukan bersuci dan sholat satu rakaat. Maka ia diwajibkan melaksanakan
sholat Dzuhur dengan sholatan Adak.

Berbeda dengan misalnya; ada perempuan yang darah haidnya berhenti pada waktu
sholat Dzuhur (sholat Dzuhur tidak bisa dijamakkan dengan sholat sebelumnya, yaitu Subuh).
Waktu Dzuhur masuk pada jam 12.00 WIB, sedangkan darahnya berhen  pada jam 14.59
WIB. Waktu Ashar masuk pada jam 15.00. Selisih antara jam 14.59 dan 15.00 adalah 1 menit
yang tidak memuat untuk digunakan melakukan bersuci dan sholat satu rakaat. Maka ia
diwajibkan melaksanakan sholat Dzuhur dengan sholatan qodhok.

66Ada perempuan berhenti darah haidnya (zaal al-manik) pada waktu Ashar. (Sholat
Ashar dapat dijamakkan dengan sholat sebelumnya, yaitu sholat Dzuhur). Darahnya berhenti
pada jam 16.00 WIB. Waktu sholat Maghrib masuk pada jam 18.00 WIB. Selisih antara16.00
dan 18.00 adalah 2 jam yang diperkirakan cukup digunakan untuk mengucapkan takbiratul
ihram, bersuci, dan melaksanakan satu rakaat. Maka ia diwajibkan melaksanakan sholat Ashar
dengan sholatan Adak, dan melaksanakan sholat Dzuhur dengan sholatan Qodho.
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setelahnya, jika memang keduanya dapat dijamakkan, karena waktu yang
milik sholat pertama juga milik sholat kedua pada saat jamak takhir. Oleh
karena itu, wajib mengqodho sholat Dzuhur (sebagai sholat pertama)
beserta sholat Ashar (sebagai sholat kedua) dan mengqodho sholat Maghrib
beserta sholat Isyak, bukan mengqodho sholat Isyak (sebagai sholat
pertama) beserta Subuh (sebagai sholat kedua), bukan sholat Subuh beserta
Dzuhur, dan bukan sholat Ashar beserta Maghrib karena mereka tidak dapat
dijamakkan.

Ada seseorang gila (Zaal al-manik) pada waktu Isyak. (Sholat Isyak dapat dijamakkan
dengan sholat sebelumnya, yaitu sholat Maghrib.) Sifat gila hilang pada jam 03.59 WIB.
Sedangkan waktu sholat Subuh masuk pada jam 04.00 WIB. Selisih antara 03.59 dan 04.00
adalah 1 menit yang masih diperkirakan muat digunakan untuk mengucapkan takbiratul
ihram, tetapi tidak cukup untuk melakukan bersuci dan sholat satu rakaat. Maka ia
berkewajiban mengqodho sholat Isyak dan sholat Maghrib. Wallahu A’lam.
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BAGIAN KETUJUH
الواليةصاحبعلىجيبفيما) فصل(

(FASAL) KEWAJIBAN WALI ANAK DIDIK DAN
PEMIMPIN

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

املميزينأى) يأمرمهاأناملميزينوالصبيةالصىبوىلعلى(الكفايةطريقعلى) جيب(
الشروطمنالصالةأى) أحكامها(املميزينأى) ويعلمهما(قضاءولو) بالصالة(

بالوىلواملراداألمرمعوحنوهبالضربالتهديدمنبدوال) سننيسبع(متام) بعد(وغريها
املقصودحلصولأحدمهابفعلالوجوبفيسقطاألمقبلمنولوعلياوإنأبويهمنكل
به

A. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak.

Diwajibkan secara fardhu kifayah atas wali shobi atau shobiah yang
keduanya telah tamyiz untuk memerintahkan mereka melaksanakan sholat,
meskipun sholat qodho dan mengajari mereka hukum-hukum sholat, seperti
syarat-syaratnya dan lain-lain, setelah mereka genap berusia 7 tahun
(dengan hitungan kalender Hijriah). Dalam memberikan perintah harus
disertai dengan menakut-nakuti akan dipukul atau lain-lainnya. Yang
dimaksud dengan wali disini adalah masing-masing dari bapak dan ibu
meskipun tingkatan seatasnya (seperti; kakek, nenek) dan meskipun dari
jalur garis keturunan ibu. Oleh karena fardhu kifayah, maka kewajiban
memerintah dan mengajari akan gugur jika telah dilakukan oleh salah satu
dari para wali karena tujuan intinya telah tercapai.

وجبولذلكباملعروفاألمرمنألنهواليةهلايكنملوإناألمبذلكخوطبتوإمنا
مابذلكاألبوينخصواوإمناالزركشىذكرهماعلىأيضااألجانبعلىذلك أل

اإليعابعنالكردىنقلهاألجانببقيةمنأخص

Adapun ibu dituntut untuk memerintah dan mengajari, meskipun ia
tidak memiliki hak kewalian, karena tuntutan tersebut termasuk dari al-
amru bil ma’ruf sehingga diwajibkan atas siapa pun juga, berdasarkan
keterangan yang disebutkan oleh az-Zarkasyi. Alasan mengapa para ulama
mengkhususkan kedua orang tua sebagai pihak yang dituntut adalah karena
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mereka adalah yang lebih khusus daripada orang lain, seperti yang dikutip
al-Kurdi dari kitab al-I’ab.

وحدهويشربوحدهيأكلحبيثوالصبيةالصىبمنكليكونأنالتمييزوحد
مشالهمنميينهيعرفأنوقيلاجلوابويرداخلطابيفهمأنوقيلوحدهويستنجى

يضرهوماينفعهمايعرفأنواملرادعطيةذلكحكى

 Batasan Tamyiz

Batasan tamyiz adalah sekiranya masing-masing dari shobi atau
shobiah dapat makan sendiri, minum sendiri, dan cebok sendiri. Menurut
qiil, batasannya adalah sekiranya masing-masing dari mereka dapat
memahami dialog atau perkataan yang ditujukan kepadanya serta dapat
merespon. Menurut qiil lain, batasannya adalah sekiranya masing-masing
dari mereka mengetahui kanannya dan kirinya, seperti yang diceritakan oleh
Syeh Athiah, maksudnya; masing-masing dari mereka mengetahui mana
yang baik baginya dan mana yang buruk baginya.

قبلهاميزوإنالسبعمتامقبلاألمرجيبوال

Memberikan perintah untuk melaksanakan sholat dan lainnya tidak
diwajibkan atas wali sebelum masing-masing shobi atau shobiah genap
berusia 7 (tujuh) tahun, meskipun sudah tamyiz.

ما( االتسعةبتمامإليهاوصالإذاأى) سننيعشر(شروع) بعدتركهاعلىويضر أل
ماوالراجحاالحتالممظنة غرييكونأنبشرطلكنكثروإناحلاجةبقدريضربانأ
غطحديثمنأخذااقيدهحيثجريحالبنخالفامراتبصالصيتقيدفالمربح

ملولوالشرقاوىذكرهالوحىابتداءىفمراتثالثوالسالمالصالةعليهماللنىبجربيل
الكردىقالهاملعتمدعلىتركهمااملربحإاليفد

Diwajibkan atas wali untuk memukul shobi atau shobiah karena
meninggalkan sholat setelah mereka genap berusia 9 (sembilan) tahun dan
beranjak ke usia 10 (sepuluh) tahun, karena di usia tersebut merupakan usia
yang disangka terjadinya ihtilam (mimpi basah). Menurut pendapat rojih,
mereka dipukul seperlunya meskipun banyak, tetapi dengan syarat pukulan
tersebut tidak sampai menyakiti (menghilangkan nyawa atau melemahkan
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fungsi tubuh yang dipukul). Dengan demikian, berdasarkan pendapat rojih
tersebut, pukulan tidak dibatasi sebanyak 3 (tiga) kali, berbeda dengan
pendapatnya Ibnu Juraih yang mana ia membatasi pukulan sebanyak 3 (tiga)
kali dengan berlandaskan hadis bahwa Malaikat Jibril menaungi Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama sebanyak 3 (tiga) kali pada saat permulaan
diturunkannya wahyu. Perbedaan pendapat dari Ibnu Juraih tersebut
disebutkan oleh asy-Syarqowi. Apabila shobi atau shobiah tidak jera atau
kapok meninggalkan sholat kecuali memang harus dipukul dengan pukulan
yang menyakiti, maka menurut pendapat mu’tamad, mereka ditinggalkan
saja, maksudnya tidak dipukul, seperti yang dikatakan oleh al-Kurdi.

ابنأفادهالتيممتبحملوإنعادةحتتملالمشقةبههلماحتصلملبأن) أطاقاهكصوم(
أيامثالثةصيامالغالمأطاقإذاوسلمعليهاهللاصلىقالاجلوادفتحىفحجر

والديلمىنعيمأبورواهرمضانشهرصومعليهوجبفقدمتتابعات

Demikian juga, wali diwajibkan memerintahkan shobi atau shobiah
untuk berpuasa Ramadhan jika mereka kuat, yaitu sekiranya mereka tidak
mengalami resiko yang diluar kebiasaan, meskipun resiko tersebut tidak
sampai termasuk resiko yang memperbolehkan tayamum, seperti yang
difaedahkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathu al-Jawad. Begitu juga, wali
diwajibkan memukul mereka jika mereka meninggalkan puasa. Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Ketika bocah telah kuat
melaksanakan puasa selama 3 (tiga) hari berturut-turut maka ia wajib
berpuasa Ramadhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dan ad-
Dailami.

نفسهحقوقخبالفاألمرعلىيقتصربلاهللاحقوقىفالزوجةيضربوالعطيةوقال
اه

Syeh Athiah berkata, “Suami tidak boleh memukul istrinya yang
meninggalkan hak-hak Allah (seperti; sholat, puasa, dan lain-lain),
melainkan ia hanya memerintahkannya untuk melaksanakannya saja.
Berbeda dengan masalah apabila istri meninggalkan hak-hak suami, maka
suami boleh memukulnya.”

) عليهماجيبما(والصبيةالصىبأى) تعليمهما(مرمنعلىأى) أيضاعليهوجيب(
الواجبىفواجبفهوبذلكأمرمهاوجيباإلسالمشرائعسائرمنهلمايندبوماأى

املندوبىفومندوب
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Diwajibkan atas wali untuk mengajari shobi dan shobiah tentang
syariat-syariat Islam yang diwajibkan dan yang disunahkan atas mereka.
Selain itu, ia juga diwajibkan untuk memerintah mereka melaksanakan
syariat-syariat Islam. Apabila syariat yang diperintahkan adalah wajib maka
hukum memerintahnya pun wajib. Apabila syariat yang diperintahkan
adalah sunah maka hukum memerintahnya pun sunah.

يهماهلمابيانهجيبأى) حيرمما(تعليمهماجيب) و( الوجوببذلكينتفىوالعنهو
الرشدمعبالبلوغإال

Dan juga, diwajibkan atas wali untuk mengajari mereka perkara-
perkara yang diharamkan dan mencegah mereka darinya. Kewajiban ini
belum berakhir kecuali jika mereka telah mencapai baligh serta rusyd
(pintar).

ابنأفادهأمهمامثأبيهماعلىمثماهلماىفواآلدابكالقرآنذلكتعليمهماوأجرة
حجر

Biaya mengajari, seperti; mengajari al-Quran, adab, diambil dari
harta shobi atau shobiah. Jika mereka tidak memiliki harta, maka biayanya
dibebankan atas bapak, kemudian ibu, seperti yang difaedahkan oleh Ibnu
Hajar.

منشرطتاركأو) الصالةتاركقتل(نائبهأواإلماممن) األمروالةعلىوجيب(
معشروطها امنركنأوعليها عليهااإلمجاعحملىفاجلمعةفيهاودخلكذلكأركا

اونامساهالأى) كسال( األمرميتثلملأى) يتبملإن(هيناسهالذلكيعدبأنو
بنحوعنقهبضربقتلوإالتركذلكبعدفعلهافإنتركهاإنبالقتلويتوعديصلومل

السيف

B. Kewajiban Pemerintah

Pemerintah, yakni imam atau naaibnya, diwajibkan membunuh
mukallaf yang meninggalkan sholat, atau yang meninggalkan salah satu
syarat dari syarat-syaratnya yang telah diijmakkan, atau yang meninggalkan
salah satu rukun dari rukun-rukunnya yang telah diijmakkan, atau yang
meninggalkan sholat Jumat, yang mana meninggalkannya itu karena malas
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atau nggampangake dan orang yang meninggalkannya itu belum bertaubat,
sekiranya; ia belum mengikuti perintah dan melaksanakan apa yang
ditinggalkan. Diwajibkan pula bagi pemerintah untuk mengancamnya
dengan ancaman akan dibunuh jika meninggalkannya. Apabila setelah
diancam, orang itu melaksanakan sholat dan lainnya yang ditinggalkan
maka ia tidak jadi dibunuh. Sebaliknya, jika ia tidak melaksanakannya
setelah diancam maka ia dibunuh dengan dipenggal kepalanya dengan,
misalnya; pedang.

قبلتركهاعلىتوعدإنإالبالفائتةيقتلوال

Mukallaf tidak dihukum dengan dibunuh karena ia meninggalkan
sholat faitah (yaitu sholat yang sudah terlewatkan karena waktunya telah
habis), kecuali apabila sebelumnya ia telah diancam akan dibunuh (yaitu
sebelum sholat berubah menjadi faitah) maka ia dihukum dengan dibunuh
karena meninggalkan sholat faitah tersebut.

الحتماليقتلفالمنهذلكنشاهدوملعندناجالساكانوإنمنهقبلصليتقالوإذا
ألنهمنهيقبلالاحلرمىفصليتقاللوماخبالفباإلمياءالصالةلهجوزعذرطرأأنه
الشرقاوىأفادهشرعاايعتدالالىتالعاداتخوارقمن

Apabila mukallaf berdalih, “Saya telah sholat,” maka dalihannya
tersebut diterima, meskipun ia tengah duduk di samping kita saat berdalih,
dan meskipun kita tidak melihatnya telah melaksanakan sholat, maka ia
tidak dibunuh karena masih adanya kemungkinan bahwa ia mengalami
udzur yang memperbolehkannya sholat dengan berisyarat. Berbeda apabila
mukallaf berkata, “Saya telah melaksanakan sholat di tanah Haram,” maka
perkataannya itu tidak dapat diterima karena termasuk perkara yang
khowarik al-adah yang tidak dianggap menurut syariat, seperti yang
difaedahkan oleh asy-Syarqowi.

الظهربرتكيقتلفالالضرورىوقتهاعنحىتوقتهامجيععنالصالةأخرجإاليقتلوال
الشمسبطلوعالصبحىفويقتلالفجريطلعحىتاملغرببرتكوالالشمستغربحىت
الفجربطلوعالعشاءوىفالشمسبغروبالعصروىف

Mukallaf tidak dihukum dengan dibunuh kecuali apabila ia telah
mengeluarkan sholat dari waktunya sampai waktu dhorurinya. Oleh karena
itu, ia tidak dibunuh karena meninggalkan sholat Dzuhur kecuali sampai
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matahari terbenam, dan ia tidak dibunuh karena meninggalkan sholat
Maghrib kecuali sampai terbitnya fajar. Ia dibunuh karena meninggalkan
sholat Subuh sampai terbitnya matahari, atau karena meninggalkan sholat
Ashar sampai terbenamnya matahari, atau karena meninggalkan sholat
Isyak sampai terbitnya fajar.

منهمألنهاملسلمنيمقابرىفدفنهفيجب) مسلم(كسالالصالةتاركأى) وحكمه(
وسلمعليهاهللاصلىقالعليهوالصالةوتكفينهغسلهأيضاوجيبشرببقدرقربهويرفع
وفاجرباركلمعوجاهدواوفاجرباركلعلىوصلواوفاجرباركلخلفصلوا
منوراءوصلوااهللاإالالإلهقالمنعلىصلواوسلمعليهاهللاصلىوقالالبيهقىرواه
وغريمهاوالطرباىنالدارقطىنرواهاهللاإالإلهالقال

Status orang yang meninggalkan sholat karena malas yang telah
dibunuh adalah muslim. Oleh karena itu, mayitnya wajib dikuburkan di
kuburan muslim karena ia termasuk muslim juga, dan kuburannya
ditinggikan kurang lebih sejengkal. Mayitnya juga wajib dimandikan,
dikafani, dan disholati. Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama telah
bersabda, “Sholatlah dibelakang imam yang baik atau bermaksiat, dan
sholatilah setiap mayit yang baik atau bermaksiat, dan berjihadlah bersama
setiap orang yang baik atau bermaksiat,” hadis diriwayatkan oleh al-
Baihaqi. Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Sholatilah mayit
yang mati menetapi ‘ال إلھ إال هللا’ dan sholatlah di belakang imam yang
berkata, ‘ال إلھ إال هللا’,” hadis diriwayatkan oleh ad-Daruqutni, Tabrani, dan
lain-lain.

وأمرتعاىللقولهبالصالةأى) ا(وحمرمهزوجنهأى) أهلهأمرمسلمكلعلىوجيب(
اوتعليمهم(فعلهاعلى) وقهرهم(بالصالةأهلك وشروطها(الصالةأى)أركا

ا اإلسالمشرائعسائرالصالةومثل) ومبطال

Diwajibkan atas setiap muslim untuk memerintah keluarganya dan
mahramnya melaksanakan sholat, karena Firman Allah, “Dan perintahlah
keluargamu sholat,” dan memaksa mereka untuk melaksanakannya, dan
mengajari mereka rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan perkara-perkara
yang membatalkannya. Selain sholat, ia diwajibkan memerintah, memaksa
melaksanakan, dan mengajari syariat-syariat Islam.
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الصالةتركعلىزوجتهضربلهليسالزوجأنالروضةكالمومقتضىالدمريىقال
اىفبالصالةأمرهاعليهجيبأنهالباروىابنفتاوىىفلكن اأوقا ) و(اهعليهاوضر
والقهراألمرمناملذكورأى) عليهقدرمنكل(علىأيضاوالتعليموالقهراألمرجيب

وذلكحمرموذىاألمر والزوجووالةالوىلمناملذكورينأى) غريهممن(والتعليم
املسلمنيكصلحاء

Ad-Damiri berkata, “Menurut keterangan dari kitab ar-Roudhoh,
suami tidak boleh memukul istri karena meninggalkan sholat. Namun, di
dalam Fatawi ibnu al-Barizi disebutkan bahwa wajib bagi suami
memerintah istri untuk melakukan sholat tepat pada waktunya dan
memukulnya karena meninggalkannya.”

Selain wali, pemerintah (imam atau naaibnya), suami, dan orang
yang memiliki mahram, anjuran memerintah, memaksa, dan mengajari
sholat dan syariat-syariat Islam juga diwajibkan atas setiap orang yang
mampu melakukannya.
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BAGIAN KEDELAPAN
الوضوءفروضىف) فصل(

(FASAL) FARDHU-FARDHU WUDHU

A. Pengertian Wudhu

Menurut bahasa, wudhu berarti membasuh sebagian anggota
tubuh, baik disertai dengan niat atau tidak. Sedangkan menurut istilah,
wudhu berarti menggunakan air pada anggota-anggota tubuh tertentu yang
diawali dengan niat. Demikian ini dijelaskan oleh Sayyid Muhammad
Abdullah al-Jurdani dalam Fathu al-Alam.

B. Pensyariatan Wudhu

Ketahuilah sesungguhnya wudhu difardhukan bersamaan dengan
difardhukannya ibadah sholat pada malam Lailatu al-Isrok, akan tetapi
pensyariatannya lebih dulu daripada pensyariatan sholat karena ada sebuah
riwayat bahwa Malaikat Jibril 'alaihi as-salam mendatangi Rasulullah
shollallahu 'alaihi wa sallama pada permulaan terutusnya Rasulullah
sebagai rasul. Malaikat Jibril mengajarinya wudhu. Lalu ia sholat
bersamanya dua rakaat.

Wudhu termasuk salah satu syariat terdahulu karena ada hadis, "Ini
adalah wudhuku dan wudhu para nabi sebelumku." Adapun yang
dikhususkan bagi kita sebagai umat Rasulullah adalah tentang tata cara
wudhu yang saat ini kita lakukan.

Awalnya, wudhu wajib dilakukan di setiap akan melakukan sholat
fardhu, baik sudah hadas atau belum. Kemudian kewajiban ini disalin dan
diganti dengan kewajiban berwudhu hanya saat akan melakukan sholat dan
telah berhadas.

Semua keterangan di atas difaedahkan oleh Sayyid Muhammad
Abdullah al-Jurdani dalam Fathu al-Alam.

C. Hikmah Wudhu

Hikmah mengapa wudhu hanya dilakukan pada 4 anggota tubuh,
yaitu wajah, tangan, kepala, dan kaki adalah karena 4 anggota tubuh
tersebut merupakan anggota tubuh yang dilakukan untuk melakukan dosa-
dosa. Menurut qiil, "Hikmah mengapa wudhu hanya dikhususkan pada 4
anggota tubuh  adalah karena Adam 'alaihi as-salam berjalan menuju pohon
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buah khuldi dengan kedua kakinya. Ia melihat pohon tersebut dengan kedua
matanya. Ia memetik buahnya dengan kedua tangannya. Dan daunnya
tersentuh oleh kepalanya.”

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu bahwa ia
berkata, "Istinjak disyariatkan karena untuk menjimak hur al-'ain atau
bidadari di surga. Membasuh kedua telapak tangan disyariatkan untuk
makan hidangan-hidangan surga. Berkumur disyariatkan untuk bercakap-
cakap dengan Allah Sang Penguasa Alam Semesta. Istinsyaq atau
menghirup air ke dalam hidung disyariatkan untuk mencium bau-bau wangi
surga. Membasuh wajah disyariatkan untuk melihat Dzat Allah Yang Maha
Mulia. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku-siku disyariatkan untuk
mengenakan gelang-gelang perhiasan surga. Mengusap kepala disyariatkan
untuk mengenakan mahkota surga. Mengusap kedua telinga disyariatkan
untuk mendengarkan Firman Allah Sang Penguasa Alam Semesta.
Membasuh kedua kaki disyariatkan untuk berjalan di dalam surga.” Semoga
Allah memasukkan kita ke dalam surga tanpa terlebih dahulu menerima
siksa-Nya.

Demikian di atas difaedahkan oleh Sayyid al-Jurdani dalam Fathu
al-Alam.

D. Keutamaan-keutamaan Wudhu

Banyak hadis yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan
wudhu, diantaranya;

من توضأ هذه األعضاء فأحسن وضوءها استوجب من اهللا الرضوان األكرب 

Barang siapa berwudhu dengan membasuh anggota-anggota tubuh ini
(wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki), kemudian ia membaguskan
wudhunya, maka ia berhak menerima keridhoan paling besar dari Allah.

ال يسبغ عبد الوضوء إال غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر

Tidaklah seorang hamba menyempurnakan wudhunya kecuali dosa-
dosanya yang telah lalu dan yang akan datang telah terampuni.

بكل ذنب أصابه بفيه فإذا استنشق أذهب اهللا مضمض أذهب اهللاتفإن العبد إذا توضأ 
بكل ذنب أصابه بأنفه فإذا غسل وجهه أذهب اهللا بكل ذنب أصابه بوجهه فإذا غسل 
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يديه أذهب اهللا بكل ذنب أصابه بيديه فإذا مسح رأسه أذهب اهللا بكل ذنب أصابه 
ذنب أصابه برجليه رواه أمحد ىف مسنده برأسه فإذا غسل رجليه أذهب اهللا بكل

والنسائى وابن ماجه واحلاكم عن عبد اهللا الصناجبى

Sesungguhnya ketika seorang hamba berwudhu, kemudian ia berkumur,
maka Allah menghilangkan setiap dosa yang dilakukan oleh mulutnya.
Ketika ia beristinsyaq (menghirup air ke dalam hidung) maka Allah
menghilangkan setiap dosa yang dilakukan oleh hidungnya. Ketika ia
membasuh wajahnya maka Allah menghilangkan setiap dosa yang
dilakukan oleh wajahnya. Ketika ia membasuh kedua tangan maka Allah
menghilangkan setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya. Ketika ia
mengusap kepalanya maka Allah menghilangkan setiap dosa yang
dilakukan oleh kepalanya. Ketika ia membasuh kedua kakinya maka Allah
menghilangkan setiap dosa yang dilakukan oleh kedua kakinya.

Demikian ini semua difaedahkan oleh Sayyid al-Jurdani dalam
Fathu al-Alam.

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

الواوبضمهو) الوضوء(وشكرتالوةوسجدةجنازةصالةولو) الصالةشروطومن(
كماءلذلكوأعدهيئملااسمفهوبفتحهاوأماهنااملرادوهووالتوضؤللتنظيفاسم

معدنهىفماخبالفواإلبريقاحلنفيةوماءوباهلمزالياءوسكونامليمبكسرامليضاء
عطيةأفادهبذلكيسمىفالوالبئركالبحر

Termasuk salah satu syarat sholat, meskipun sholat jenazah, sujud
tilawah dan syukur, adalah wudhu.

Dalam Bahasa Arab, kata ‘الوضوء’ (wudhu), yaitu dengan dhommah
pada huruf /و/ adalah istilah bagi membersihkan dan melakukan wudhu. Ia
adalah pokok materi yang akan dibahas nanti. Adapun kata ‘الوضوء’
(wadhu) dengan fathah pada huruf /و/ pertama adalah nama bagi air yang
disiapkan atau yang disediakan untuk melakukan wudhu, seperti; air midhok
(air yang memang hanya disediakan untuk berwudhu), air ledeng, dan air
kendi. Berbeda dengan air yang berada di tempat sumbernya, seperti; laut
dan sumur, maka tidak disebut dengan wadhu.
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E. Fardhu-fardhu Wudhu

الواجبةالطهارةنيةيكفىوال) للصالةالطهارةنيةاألولستة(الوضوءأى) وفروضه(
بذلكاالكتفاءأخركتببعضىفواعتمدكتبهبعضىفحجرابناعتمدهماعلى

مجيعالطهارةنويتبقولهنوىلونعمفقطالطهارةنيةيكفىوالالكردىحكاه
اإليعابعنالكردىنقلهكماأجزأهأنواعها

Fardhu-fardhu wudhu ada 6 (enam), yaitu;

1. Niat

Niat dalam berwudhu bisa dengan niatan bersuci karena sholat.
Adapun kalau berniat dengan niatan bersuci wajib maka belum dianggap
mencukupi menurut pendapat yang dipedomani oleh Ibnu Hajar dalam
sebagian kitab-kitabnya, sedangkan dalam sebagian kitab-kitabnya yang
lain, ia menganggap niatan tersebut sudah mencukupi, seperti yang
diceritakan oleh al-Kurdi. Jika berniat dengan niatan bersuci saja maka
belum mencukupi. Apabila seseorang berniat, “Saya niat bersuci, yaitu
seluruh macam-macam bersuci,” maka sudah mencukupi, seperti
keterangan yang dikutip oleh al-Kurdi dari kitab al-I’ab.

ابنأواملالكىالتتائىونظمهاسبعةأحكاماويتعلقالقلبالنيةحملألن)بالقلب(
قولهىفالعسقالىنحجر

املنتأتى** نيةىفأتتسؤاالتسبع وسنبالقار
حسنومقصودشرطكيفية** وزمنحملحكمحقيقة

Berniat dilakukan di dalam hati, karena hati adalah tempat niat. Ada
7 (tujuh) hukum yang berkaitan dengan niat. Mereka telah dinadzomkan
oleh at-Tataki al-Maliki atau Ibnu Hajar al-Asqolani dalam perkataannya;

Tujuh pertanyaan yang berkaitan dengan niat ** mendatangi orang yang
menyertakan niat tanpa kantuk.

(1) Hakikat (2) Hukum (3) Tempat (4) Waktu ** (5) Kaifiah (6) Syarat
(7) Tujuan yang baik.

زئة(طهارة للصالة النيةغريأى) غريها(نية) أو( كنية أداء الوضوء أو ) من النيات ا
باألداء هنا أداء ما عليه ال املقابل للقضاء الستحالته وليس املراد بالفرض فرضه واملراد
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ذه النية بل فعل شرط حنو الصالة  هنا لزوم االتيان به وإال مل يصح وضوء الصىب 
أفاد ذلك الكردى نقال عن االمداد وقال عطية فإذا قال وشرط الشيئ يسمى فرضا

احلدث وإن كان هموجبأن نويت فرض الوضوء كفى وإن كان قبل الوقت بناء على 
املعتمد أن موجبه احلدث مع القيام للصالة انتهى 

Dalam niat wudhu, selain berniat dengan niatan bersuci karena
sholat, juga bisa dengan niatan-niatan lain yang mencukupi, seperti niatan
adak wudhu atau niatan melakukan fardhu wudhu. Yang dimaksud dengan
adak dalam pernyataan niatan adak wudhu adalah adak yang berarti
melakukan, bukan adak kebalikan dari qodho. Sedangkan yang dimaksud
dengan fardhu dalam pernyataan niatan melakukan fardhu wudhu bukanlah
fardhu yang berarti keharusan melakukannya, karena jika yang dimaksud
fardhu adalah demikian maka wudhunya shobi tidak akan sah dengan
niatan melakukan fardhu wudhu, tetapi fardhu disini diartikan melakukan
syarat sholat; misalnya. Dan syarat sesuatu disebut dengan fardhu.
Demikian itu difaedahkan oleh al-Kurdi dengan mengutip dari kitab al-
Imdad. Syeh Athiah berkata, “Oleh karena itu, ketika seseorang berniat;
saya berniat fardhu wudhu,; maka niatannya tersebut sudah cukup,
meskipun fardhu wudhu belum dilakukan sebelum waktu fardhu itu sendiri.
Niatan tersebut dihukumi cukup karena dilatar belakangi oleh alasan bahwa
yang mewajibkan wudhu adalah hadas, meskipun menurut pendapat
mu’tamad bahwa yang mengharuskan wudhu adalah hadas serta mendirikan
sholat.”

وكنية استباحة مفتقر إىل الوضوء كقوله نويت استباحة مس املصحف أو حنوه ولو قال 
نويت استباحة مفتقر إىل وضوء أجزأه وإن مل خيطر شيئ له من مفرداته أفاده الكردى 

اية نقال عن التحفة والنه

Niat berwudhu juga bisa berupa niatan agar diperbolehkannya
melakukan sesuatu yang membutuhkan wudhu, seperti; seseorang berniat,
“Saya berniat agar diperbolehkan menyentuh mushaf,” atau selainnya.
Apabila seseorang berniat, “Saya berniat agar diperbolehkan melakukan
sesuatu yang membutuhkan wudhu,” maka sudah mencukupi, meskipun ia
tidak menyertakan sesuatu itu secara rinci di dalam hatinya, seperti yang
difaedahkan oleh al-Kurdi dengan mengutip dari kitab at-Tuhfah dan an-
Nihayah.
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موع شرط نية استباحة الصالة قصد فعلها بتلك الطهارة مث قال الك ردى نقال عن ا
فلو مل يقصد فعل الصالة بوضوئه فهو تالعب ال يصار إليه 

Kemudian al-Kurdi mengutip dari kitab al-Majmuk bahwa syarat
niatan agar diperbolehkan sholat adalah menyengaja melakukan sholat
dengan wudhu yang dilakukannya itu. Apabila ia tidak menyengaja
demikian maka niatan tersebut tidak cukup.

وكنية الوضوء لكن االقتصار على ذلك خالف األوىل لقوة اخلالف ىف االجزاء حينئذ  
كما نقله الكردى عن االيعاب

Niatan wudhu bisa juga berupa niatan wudhu, misalnya; seseorang
berniat, “Saya berniat wudhu,” tetapi niat tersebut hukumnya khilaf al-aula
karena kuatnya perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah
niatan tersebut mencukupi atau tidak, seperti yang dikutip oleh al-Kurdi dari
kitab al-I’ab.

أى غسل أوله فما تقدم على النية ) عند غسل الوجه(وال تعترب النية إال ىف حال كونه 
ا باألول  ا هو أوله فيجب اعادة ما غسل منه قبلها فوجوب قر من الوجه الغ وما قار

ليعتد بذلك املغسول ال لصحة النية 

Niat wudhu tidak sah kecuali jika dilakukan bersamaan dengan
membasuh bagian pertama wajah, sehingga bagian wajah yang terbasuh
yang mendahului niat dihukumi sia-sia (harus dibasuh lagi). Bagian wajah
yang dibasuh bersamaan dengan niat merupakan bagian yang pertama itu
sehingga diwajibkan mengulangi membasuh pada bagian yang dibasuh
sebelum niat. Kewajiban menyertakan niat dengan membasuh bagian wajah
bertujuan agar bagian yang dibasuh itu bisa dianggap sah menurut syariat,
bukan agar niat wudhu menjadi sah.

ا بأول مغسول من  واألوجه فيمن سقط عنه غسل وجهه فقط لعلة وال جبرية وجوب قر
اليد فإن سقط أيضا فالرأس فالرجل وال يكفى نية التيمم ىف أول جزء من الوجه 

الستقالله كما ال يكفى نية الوضوء عن تيمم حنو اليد 

Menurut pendapat aujah dalam kasus orang yang tidak berkewajiban
membasuh wajah saat berwudhu karena sakit dan tidak ada perban padanya
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adalah kewajiban menyertakan niat dengan bagian tangan yang pertama kali
dibasuh. Apabila kewajiban membasuh tangan juga gugur maka
menyertakan niat dengan bagian kapala yang pertama kali dibasuh. Apabila
kewajiban membasuh kepala juga gugur maka menyertakan niat dengan
bagian kaki yang pertama kali dibasuh. Apabila kewajiban membasuh
wajah gugur karena sakit dan tidak ada perban padanya maka tidak cukup
berniat tayamum saat mengusap bagian wajah yang pertama kali diusap,
karena tayamum dan wudhu sudah berbeda sebagaimana niat wudhu juga
tidak bisa menggantikan niat tayamum pada tangan.

وأما إن كانت جبرية فتجزئ النية عند مسحها باملاء ألنه يدل عن غسل ما حتتها أفاده 
لتحفة والعباب الكردى نقال عن ا

Adapun apabila kewajiban membasuh wajah telah gugur karena sakit
dan ada perban padanya maka dihukumi cukup menyertakan niat dengan
mengusap perban dengan air, karena usapan tersebut menunjukkan kalau
bagian yang tertutupi perban dibasuh, seperti yang difaedahkan oleh al-
Kurdi dari kitab at-Tuhfah dan al-Ubab.

2. Membasuh Dzohir Wajah

مرة واحدة وجيب غسل جزء من سائر ما حييط) الوجه مجيعه(ظاهر ) والثاىن غسل(
واجبفهوعليهمقدوراوكانبهإالالواجبيتمالماألنمجيعهغسلليتحققبالوجه

املتبوعسقطألنهبهإالالواجبيتمالماغسلجيبملمثالالوجهغسلسقطولو
البجريمىأفادهكماالتابعسقط

Membasuh seluruh dzohir wajah satu kali adalah fardhu wudhu yang
kedua. Diwajibkan pula membasuh bagian tepi di sekeliling wajah agar
seluruh wajah benar-benar terbasuh, karena sesuatu yang mampu dilakukan
guna menyempurnakan perkara wajib maka sesuatu itu juga wajib. Akan
tetapi, jika kewajiban membasuh wajah digugurkan maka tidak wajib
membasuh sesuatu itu karena ketika hukum matbuk (yang diikuti) gugur
maka hukum tabik (yang mengikuti) juga gugur, seperti yang difaedahkan
oleh al-Bujairami.
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) األذنإىلاألذنومن(ومعجمةبفتحتني) الذقنإىلرأسهشعربتمنامن(وحده
ىفبنباتهعربةالإذالشعرعليهاينبتالىتاألغمجبهةوهوالغممحملالوجهىفودخل

الناصيةشعرباحنسارعربةالكماحملهغري

Batas wajah adalah dari bagian-bagian tempat tumbuhnya rambut
kepala sampai dagu, dan dari telinga satu ke telinga lainnya. Termasuk
bagian wajah adalah bagian ghomam, yaitu dahi seseorang yang ditumbuhi
rambut karena tidak ada ibroh pada tumbuhnya rambut di tempat yang
bukan semestinya sebagaimana tidak ada ibroh pada hilangnya rambut
ubun-ubun.

وضابطهالشعرحذفأىحتذيفوحملبالناصيةحميطانبياضانومهاالنزعتانوخرج
بالرأسمتصالاجلبهةأعلىعلىاآلخروالطرفاألذنأعلىعلىخيططرفيوضعأن

النساءبعضألنحتذيفامسىالتحذيفحملفهونزلفمامستقيمااخليطهذاويفرض
التحفيفموضعفيقولونبالفاءالذاليبدلوناليوموالعامةالوجهليتسعحذفهيعتدن
العبابشرحعننقالالكردىأفاده

Tidak termasuk bagian wajah adalah naz’ataani, yaitu putih-putih
yang berdampingan dengan ubun-ubun, dan bagian tahdzif, yaitu kerokan
rambut. Batasan bagian tahdzif adalah sekiranya diletakkan ujung benang
pada bagian atas telinga dan ujung benang satunya pada ujung dahi yang
berdampingan dengan kepala, kemudian benang tersebut diperkirakan lurus,
maka bagian yang condong ke arah bagian wajah itulah yang dimaksud
dengan  bagian tahdzif. Bagian tersebut disebut dengan tahdzif karena
sebagian perempuan ada yang mengerok atau hadzfu bagian tersebut agar
wajah menjadi agak lebar. Orang-orang umum saat ini mengganti huruf /ذ/
dengan /ف/ sehingga mereka menyebutnya التحفیف (tahfif), seperti yang
difaedahkan oleh al-Kurdi dengan mengutip dari Syarah al-Ubab.

واخلدانوالعارضانوالعذرانواحلاجباناألربعةعشر األهدابسبعةوهى) شعرا(
علىيدلألنهبهيذمماوهواألغمىفالغممويزادواللحيةوالعنفقةوالشاربوالسباالن

وباطناظاهراذلكغسلفيجبعطيةأفادهغالباالنزععكسوالبالدةوالبخلاجلنب
فيهحلبأنعنهاخلارجالكثيفباطنخبالفالوجهحدعنخيرجملماكثفوإن
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جهةغريإىلوانعطافتذىلبأنبالفعلأوبالقوةنزولهجهةمنوانعطافالتواء
ملوإن) كثفتإذاوعارضيهالرجلحليةباطنإالوبشر(غسلهجيبالفإنهاسرتساله

بعضهاعنبالغسلإفرادهسهلوقدلرجلالكثيفبعضهاباطنوالالوجهعنخيرجا
ملإذاأماظاهرهغسلفيكفىعليهاملاءايصاللعسرذلكباطنغسلجيبفالاآلخر
اجلميعغسلفيجباخلفيفعنالكثيفالبعضإفراديسهل

Wajah yang wajib dibasuh sebagai fardhu wudhu adalah baik rambut
atau kulit.

Rambut yang tumbuh di atas wajah yang harus ikut dibasuh ada 17,
yaitu 4 bulu mata, 2 alis, 2 idzar67, 2 aridh68, 2 rambut pipi, 2 rambut ujung
kumis, kumis, anfaqoh69, dan jenggot. Dan ditambahkan rambut ghomam,
yaitu rambut yang keberadaannya dicela karena rambut ghomam
menunjukkan ketakutan (Jawa; jirih), pelit, dan bodoh. Berbeda dengan
naz’atani, ia menunjukkan keberanian, kedermawanan, dan kecerdasan
menurut pada umumnya, seperti yang difaedahkan oleh Athiah. Dengan
demikian, semua rambut-rambut di atas wajib dibasuh, baik bagian luarnya
atau dalamnya, meskipun tebal dengan syarat selama tidak keluar dari
batasan wajah. Berbeda dengan bagian dalam rambut yang tebal yang
keluar dari batas wajah, misalnya; karena rambut mengombak atau keriting
yang keluar dari arah lurus seharusnya, maka tidak wajib dibasuh.

Pengecualian dari yang wajib dibasuh adalah bagian dalam jenggot
laki-laki dan dua aridhnya yang tebal, maka keduanya tidak wajib dibasuh
meskipun keluar dari batasan wajah. Begitu juga, apabila rambut yang
sebagian tipis, dan yang sebagian lain tebal, maka yang tipis itu wajib
dibasuh bagian luar dan dalamnya jika memang memungkinkan memilah,
sedangkan sebagian yang tebal tidak wajib dibasuh bagian dalamnya karena
sulit untuk mendatangkan air padanya sehingga cukup membasuh bagian
luarnya saja. Adapun apabila sebagian rambut tipis dan sebagian tebal
disertai tidak memungkinkan untuk memilahnya, maka keduanya wajib
dibasuh seluruh bagian luar dan dalamnya.

67 Rambut di tepi pipi setentang telinga.
68 Rambut yang tumbuh di bagian antara idzar dan jenggot.
69 Rambut yang tumbuh di bawah bibir bawah.
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3. Membasuh kedua tangan

اعتربفقداولوواحدةمرة) املرفقنيمع(والذراعنيالكفنيمن) اليدينغسلالثالث(
وكذااملنكبالصقاكأناملعتادحملهماغريىفوجدالووكذاالناسغالبمنقدرمها
يوسفشيخناذلكعنورضىالشرقاوىبهاستقرماعلىواحلشفةالكعبىفيقال

Membasuh kedua tangan adalah fardhu wudhu yang ketiga, yaitu
membasuhnya dari kedua telapak tangan, kemudian dua lengan, beserta dua
siku-siku dengan sekali basuhan jika memang sudah merata. Apabila
seseorang tidak memiliki dua siku-siku maka ia membasuh tangan sampai
batas dimana dua siku-siku biasanya berada menurut umumnya, begitu juga
dengan seseorang yang memiliki dua siku-siku tetapi terletak di tempat
yang tidak semestinya, seperti misalnya; dua siku-sikunya menempel
dengan pundak. Dalam hal di perkirakan tempat yang semestinya juga
berlaku pada dua mata kaki dan hasyafah yang terletak di tempat yang tidak
semestinya, seperti yang ditetapkan oleh asy-Syarqowi dan disetujui oleh
Syaikhuna Yusuf.

الفرضحملينبتوسلعةطالتوإنوأفاركثفوإنشعرمن(عليهما )ما(غسل)و(
جيباللحمىفغورلهمانعمظاهراصارألنهشقأوثقبوباطنعنهخرجتوإن

األعضاءسائروكذافقطمنهظهرماغسل

Diwajibkan membasuh semua yang berada pada kedua tangan,
seperti; rambut meskipun panjang; kuku meskipun panjang; daging
tambahan yang tumbuh pada bagian fardhu tangan meskipun keluar dari
batasannya; dan bagian dalam lubang atau sobekan daging karena dihukumi
dzohir. Apabila seseorang memiliki cekungan daging pada tangan maka
wajib dibasuh bagian luarnya saja, begitu juga apabila ada cekungan daging
di anggota-anggota wudhu lainnya.

4. Mengusap kepala

إالالوجهغسليتمالالذىاجلزءولوأى) بعضهأو(واحدةمرة) الرأسمسحالرابع(
علىينطقوهوجمملاآليةىفاملسحألناألذنوراءالذىالبياضمسحويكفىبه

توضأوسلمعليهاهللاصلىالنىبأنشعبةبناملغريةعنمسلموروىوالكثريالقليل
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قولوألنبعضهعلىاقتصرملاواجبااالستيعابكانفلوعمامتهوعلىبناصيتهفمسح
هذافكذلكبالبعضصادقرأسهضربأوومسحهااليتيمرأسفألنقبلالقائل

الناصيةقدروجوبالبغوىواختاروأمحدمالككمذهبمجيعهمسحىفاملزىنوأوجب
ذلكأفادمنهأقلميسحملوسلمعليهاهللاصلىاللنىبألنحنيفةأىبكمذهب
الدمريى

Fardhu wudhu yang keempat adalah mengusap kepala satu kali atau
mengusap sebagiannya meskipun pada bagian yang menyempurnakan
basuhan wajah. Dicukupkan mengusap putih-putih di belakang telinga.
Alasan mengapa mengusap sebagian kepala dirasa cukup dalam fardhu ini
adalah karena kata mengusap yang disebutkan di dalam ayat memiliki arti
mujmal, yaitu bisa diucapkan untuk mengusap bagian yang sedikit atau
banyak. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Mughiroh bin Syakbah
bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama berwudhu, kemudian
mengusap ubun-ubun, dan serbannya. Andaikan meratakan usapan ke
seluruh kepala adalah wajib maka Rasulullah tidak akan hanya mengusap
sebagiannya. Dan karena perkataan orang yang mengatakan, “Seseorang
mencium kepala anak yatim, mengusapnya, atau memukulnya,” maka
kepala anak yatim bisa dimaksudkan pada sebagian kepala.

Al-Muzani mewajibkan mengusap seluruh kepala, seperti madzhab
Malik dan Hambali. al-Baghowi memilih kewajiban mengusap seukuran
ubun-ubun, seperti madzhab Abu Hanifah, karena Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama tidak mengusap kepala seukuran yang lebih kecil
daripada seukuran ubun-ubun, seperti yang difaedahkan oleh ad-Damiri.

وقيلعرفاللرأسماسحابذلكيعدألنهواحدةشعرةبعضأوواحدةأى) شعرةولو(
ىفاملطلوببأناألصحابوفرقاالحرامىفكاحللقشعراتبثالثالواجبيتقدر
اسموالشعررؤسكمشعرحملقنيهورؤسكمحملقنيتعاىلقولهوتقديرالشعراحللق
ذلكأفادبالشعرمنوطغريفإنهاملسحخبالفثالثاجلمعوأقلجنساسمأومجع

الدمريى

Kewajiban mengusap kepala atau sebagian adalah meskipun
seseorang hanya mengusap sehelai rambut atau sebagian dari sehelai rambut
karena demikian itu ia sudah dianggap sebagai orang yang mengusap kepala
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menurut ‘urf. Menurut pendapat qiil, rambut yang wajib terusap saat
berwudhu adalah 3 helai rambut, seperti mencukur dalam ihram.

Para Ashab membedakan status antara rambut yang diusap dalam
wudhu dan dicukur dalam ihram, mereka mengatakan, “Yang diperintahkan
dalam mencukur adalah 3 (tiga) helai rambut. Firman Allah ‘محلقین رؤسكم’
berarti ‘محلقین شعر رؤسكم’ (seraya yang mencukur rambut kepala kalian).
Kata ‘الشعر’ adalah isim jamak atau isim jenis. Minimal bisa dikatakan
jamak adalah 3 (tiga). Berbeda dengan masalah mengusap, maka ia tidak
hanya dimaksudkan pada rambut, seperti yang difaedahkan oleh ad-Damiri.
Sehingga fardhu wudhu yang berupa mengusap kepala boleh hanya
mengusap rambut. Sedangkan dalam mencukur dalam ihram adalah harus
rambut.

ذلكخيرجالحبيثاملسححالالرأسأى) حدهىف(كانت إذاالشعرةمسحجيزئوإمنا
باحللقالشعرةإزالةيضرفالكانجانبأىمننزولهجهةمنمبدالرأسعناملمسوح

فلوالبشرةخبالفوذلكأيضااملسحبعدبطوهلااحلدعنخروجهاوالاملسحبعد
كفىعنهوخرجترأسهىفسلعةلهنبتتأوحدهعنوخرجترأسهبشرةطالت
الصورتنيهاتنيىفخرجمامسح

البللوصولمناملسحملقصودحمصلألنهالرأسغسلويكفى

Adapun mengusap rambut dapat dianggap cukup ketika rambut
tersebut masih berada di dalam batasan kepala, sekiranya rambut yang
diusap tidak keluar dari kepala dengan ditarik panjangnya dari arah mana
saja. Oleh karena itu, tidak apa-apa mencukur rambut yang telah terusap
dan juga tidak apa-apa jika rambut yang telah diusap keluar dari batas
kepala karena panjangnya. Berbeda dengan masalah kulit, maka andaikan
seseorang memiliki kulit kepala yang panjang hingga keluar dari batas
kepala, atau memiliki daging tumbuh yang berada di kepala dan keluar dari
batas kepala, maka dalam dua contoh ini, mengusap bagian kulit yang di
luar batas kepala dihukumi cukup.

Apabila seseorang membasuh kepalanya maka sudah dihukumi
cukup karena ia telah melakukan tujuan mengusap itu sendiri, yaitu
menghasilkan basah-basah pada kepala.
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5. Membasuh kedua kaki

وإنالباقىغسلوجبالقدمقطعفلوواحدةمرة) الكعبنيمعالرجلنيغسلاخلامس(
بغريخمصوصالفرضوهذاالباقىغسلويستحبعليهفرضفالالكعبفوققطع

اخلفالبس

Fardhu wudhu yang kelima adalah membasuh satu kali kedua kaki
beserta kedua mata kaki. Apabila seseorang terpotong telapak kakinya maka
ia wajib membasuh bagian yang seadanya. Apabila kaki terpotong sampai
bagian di atas mata kaki maka tidak diwajibkan membasuh apapun, tetapi
disunahkan membasuh seadanya. Kewajiban membasuh kedua kaki
dikhususkan atas selain orang yang mengenakan muzah.

 Syarat-syarat Mengusap Muzah

أيامثالثةأوقصرغريسفراومسافرملقيموليلةيوموهواملسحمدةأما البسه ىف
الرجلنيغسلإماالواجببلعليهمتعينافرضاالغسلفليسقصرسفرملسافرولياليهن

) شروطهكملتإذااخلفمسحأو(

Adapun orang yang mengenakan muzah selama masa usapan, yaitu
satu hari satu malam bagi orang yang mukim dan bagi yang bepergian
sejauh perjalanan yang tidak diperbolehkan mengqoshor sholat (±81 km),
atau 3 hari 3 malam bagi orang yang bepergian sejauh perjalanan yang
diperbolehkan mengqoshor, maka membasuh kedua kaki tidak diwajib ain
kan atas mereka, tetapi yang wajib dilakukan ada dua pilihan, yaitu
membasuh kedua kaki atau mengusap muzah dengan catatan ketika syarat-
syarat mengusap muzah terpenuhi.

حملسرتااخلفيكونوأناحلدثنيمنطهركمالبعدلبسهيكونأنمخسةوهى
يعفىلكنطاهرايكونوأنأعلىال مناجلوانبكلمنبكعبيهالقدموهوالفرض

عليهصبلوالرجلإىلحرزهحملغريمناملاءنفوذمينعوأناخلنزيربشعرخرزهعن
مقعداالبسهكانولوحلاجتهمسافرترددفيهميكنوأن
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Syarat-syarat mengenakan muzah ada 5, yaitu;

1. Muzah dipakai setelah selesai bersuci dari dua hadas, kecil atau
besar.

2. Muzah yang dipakai dapat menutupi bagian fardhu dari sisi mana
saja selain dari sisi atas, yaitu telapak kaki beserta kedua mata kaki

3. Muzah yang dipakai adalah suci, tetapi apabila benang jahitan yang
dipakai berasal dari bulu babi maka dihukumi ma’fu.

4. Muzah yang dipakai tidak tembus air (selain dari celah jahitan)
hingga mengenai kaki andaikan air disiramkan padanya.

5. Muzah yang dipakai dapat digunakan kemana saja sesuai dengan
hajat musafir meskipun ia yang memakainya bepergian dengan
duduk di atas, misalnya; kendaraan.

أوبهيقتدىممنكانأوجوازهىفشككأنيسنقدنعماملسحمنأفضلوالغسل
البسكانإذاكمااملسحجيبوقداجلماعةفوتخافأوكراهتهنفسهىفوجد

غسللويكفيهوالمسحلويكفيهمااملاءمنومعهالوقتدخلمثبشروطهاخلف
لوخافوكأناخلفيلبسملمنخبالفالكاملةالطهارةعلىلقدرتهذلكوجبوإمنا

أواجلمعةأوأسريانقادالوداع أوطوافأوالرمىفوتأوعرفةفوتقدمهغسل
فتحىفحجرابنأفادهاخلفالبسعلىعليهالصالةتعينتميتانفخارأوالوقت
اجلواد

Membasuh kedua kaki dengan air adalah lebih utama daripada
menggantinya dengan mengusap muzah. Namun, terkadang mengusap
muzah disunahkan bagi seseorang, seperti; ia meragukan apakah mengusap
muzah itu diperbolehkan atau tidak; atau ia adalah tokoh yang menjadi
panutan masyarakat; atau ia tidak suka mengusapnya; atau ia takut terlewat
jama’ah. Terkadang mengusap muzah diwajibkan bagi seseorang, seperti;
ketika ia sudah memakai muzah sesuai dengan syarat-syaratnya, kemudian
waktu sholat masuk, dan ternyata ia hanya memiliki air yang cukup untuk
mengusapnya dan tidak cukup untuk membasuh kedua kaki, maka ia
diwajibkan mengusap muzah karena pada saat demikian, ia mampu
melakukan bersuci secara sempurna, berbeda dengan ketika ia belum
memakai muzah; dan seperti; kalau ia membasuh kedua kaki ia kuatir akan
melewatkan wuquf di Arofah, melempar jumroh, thowaf wadak, atau
melewatkan menyelamatkan tawanan, sholat Jumat, waktu sholat,  atau
kuatir rusaknya mayit dimana pada saat kewajiban mensholatinya hanya
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dibebankan padanya (pemakai muzah), seperti yang difaedahkan oleh Ibnu
Hajar di dalam kitab Fathu al-Jawad.

6. Tertib

الرجلنيمثالرأسمثاليدينمثبالوجهالبداءةمناملذكورأى) هكذاالرتتيبالسادس(
صلىالنىبأنجابروروىاملسلمنيوعلماءوسلمعليهاهللاصلىالنىبعناملأثورألنه
الدمريىذلكأفاداألمربصيغةالنسائىورواهبهاهللابدأمماأبدأقالوسلمعليهاهللا

Fardhu wudhu yang keenam adalah tertib atau mengurutkan
perbuatan-perbuatan wudhu, yaitu dari mengawali wajah, kemudian kedua
tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian mengusap kedua kaki,
karena ada riwayat dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama dan para
ulama muslim. Jabir meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama bersabda, “Saya mengawali dengan apa yang digunakan
oleh Allah untuk mengawali,” hadis ini diriwayatkan oleh an-Nasai dengan
bentuk atau sighot amr (perintah), seperti yang difaedahkan oleh ad-Damiri.

حجرابنأفادهالظنغلبةيكفىالعضو بلجلميعاملاءعمومتيقنجيبال) تنبيه(

(TANBIH) Tidak wajib meyakini tentang mengenanya air ke seluruh
anggota, tetapi cukup sebatas menyangka, yaitu hanya menyangka kalau air
telah mengena ke seluruhnya, seperti yang difaedahkan oleh Ibnu Hajar.
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BAGIAN KESEMBILAN
الوضوءنواقضىف) فصل(

(FASAL) PERKARA-PERKARA YANG
MEMBATALKAN WUDHU

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

أىأحدمهامنأى) السبيلنيمن(يقينا) خرجما(أحدهاأشياءأربعة) الوضوءوينقض(
رجعتوإنرأسهاأخرجتودودةعودحنوولوكانصفةأىعلىدبرهأوقبلهمن

فالنظربنحوأوالمنهاخلارجنفسهالشخصمىنإالأى) املىنغري(قبلمنولووريح
مايوجبفالمنياكونهخبصوصالغسلوهواألمرينأعظمأوجبألنهينقض أدو

ألنللزركشىخالفااألوجهعلىاجلافالولدوينقضخارجاكونهبعمومالوضوءوهو
وخرجإليهعادمثمنيهانفصلولوينقضالشخصمىنغريوخروجالرجلمىنمنفيه
حجرابنذلكأفادنقضمنه

Wudhu akan batal sebab 4 (empat) perkara, yaitu;

1. Keluarnya sesuatu dari qubul atau dubur.

Wudhu akan batal sebab khorij (sesuatu yang keluar) secara yakin
dari salah satu dari dua lubang, yaitu dari qubul atau dubur. Khorij dapat
membatalkan wudhu menurut bentuknya masing-masing meskipun ia
semisal kayu, ulat yang hanya mengeluarkan kepalanya dari lubang dan
kemudian masuk lagi, atau angin meskipun dari qubul. Namun,
dikecualikan dari khorij yang membatalkan wudhu, yaitu sperma (mani)
seseorang yang keluar pertama kali dari dirinya sendiri dimana keluarnya
disebabkan oleh, misalnya; melihat perkara-perkara yang dapat
mengeluarkan sperma, maka sperma itu tidak membatalkan wudhu karena
ia mewajibkan salah satu dari dua hal yang lebih besar, yaitu mandi, dari
segi kekhususan spermanya, sehingga tidak mewajibkan salah satu yang
lain yang lebih kecil (rendah), yaitu wudhu, dari segi keumuman bahwa
sperma itu adalah khorij. Wudhu dapat batal sebab keluarnya anak yang
kering menurut pendapat aujah, berbeda dengan pendapat az-Zarkasyi yang
mengatakan bahwa wudhu tidak batal sebab keluarnya anak yang kering
karena pada diri anak tersebut terdapat bahan yang berasal dari sperma laki-
laki. Keluarnya sesuatu dari qubul atau dubur selain sperma seseorang dapat
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membatalkan wudhu. Andaikan sperma seseorang keluar, kemudian masuk
lagi, dan keluar lagi, maka wudhu menjadi batal, seperti yang difaedahkan
oleh Ibnu Hajar.

أورجلمنغريهأونفسهمنمنهجزءمسأىاجلىنأو) اآلدمىقبلمس(ثانيا) و(
فالوإالاالسمبقىإنمباناولوامرأة

2. Menyentuh qubul manusia.

Wudhu bisa batal sebab menyentuh sebagian qubul manusia atau jin,
baik qubul yang disentuh adalah milik sendiri atau milik yang lainnya, baik
laki-laki atau perempuan. Adapun menyentuh qubul yang telah terpotong,
maka apabila potongan itu masih disebut dengan nama qubul, maka wudhu
bisa batal, tetapi apabila potongan itu sudah tidak disebut lagi dengan nama
qubul, maka menyentuhnya tidak membatalkan wudhu.

نقضفالوإالمتصلنيكاناحيثالفرجأعلىىفاللحمةوهووالبظرالقلفةذلكومن
مبسهما

Termasuk dapat membatalkan wudhu adalah menyentuh kulup, yaitu
bagian yang dipotong saat khitan, dan bidzir (Jawa; itil), yaitu daging yang
berada di bagian teratas farji, sekiranya keduanya belum dipotong.
Sedangkan apabila keduanya telah dipotong maka menyentuh mereka tidak
membatalkan wudhu.

منعداهمادوناملنفذباطناواملراداجلىنوكذااآلدمىأى) دبرهحلقة(مس) أو(
األليةباطن

Wudhu akan batal sebab menyentuh halaqoh dubur manusia dan jin.
Yang dimaksud dengan halaqoh adalah bagian dalam lubang, bukan bagian
yang lainnya, seperti; bagian dalam pantat.

باقطعالسكنيباشرتهوماقطعهاحملوكالقلفة

Sebagaimana menyentuh kulup yang belum terpotong dapat
menyebabkan wudhu menjadi batal, menyentuh tempatnya (setelah
dipotong) dan bagian yang dikenai pisau yang digunakan untuk
memotongnya, juga membatalkan wudhu.
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املمسوسوضوءينتقضوال

Adapun wudhu pihak yang qubul atau duburnya disentuh tidaklah
batal.

االسملبقاءدبرهوحلقةامليتوقبليومابنكانولودبرهوحلقةالصغريقبلوينقض
احلرمةومشول

Wudhu akan batal sebab menyentuh qubul anak kecil atau halaqoh
duburnya, meskipun ia masih baru berusia satu hari, dan menyentuh qubul
mayit atau halaqoh duburnya karena barang milik mayit itu masih disebut
dengan nama qubul atau halaqoh dubur, dan karena umumnya sifat hurmah
(kemuliaan).

القولوعنديشتهىالألنهإليهالنظرحيرموالسرتهجيبالكماالبهيمةقبلينقضوال
البهيمةدبرأمااملرأةكقبلفيهباإليالجيلزمالغسلألنمنهاملشقوقمسينقضالقدمي

الدمريىذلكأفادخالفبالينقضفال

Qubul binatang ternak tidak membatalkan wudhu jika disentuh
sebagaimana tidak wajib menutupnya dan tidak haram melihatnya karena ia
bukanlah sesuatu yang menimbulkan syahwat. Menurut qoul qodim,
menyentuh belahan qubul binatang ternak bisa membatalkan wudhu dengan
alasan karena mandi akan diwajibkan sebab memasukkan farji ke dalamnya,
seperti qubul manusia perempuan, sedangkan dubur binatang ternak maka
tidak membatalkan wudhu jika disentuh tanpa adanya perbedaan pendapat
tentangnya, seperti yang difaedahkan oleh ad-Damiri.

عليهاهللاصلىالنىبأنجابرعنالشافعىروىملاواألصابعالراحةوهو) الكفببطن(
إىلأضيفإذااللغةىفواالفضاءفليتوضأذكرهإىلبيدهأحدكمأفضىإذاقالوسلم
عنديسترتمابالباطنواملرادواملرادمؤنثةوالكفبباطنهااملسعنعبارةكانالكف
الدمريىذلكأفاديسريحتاملمعاألخرىعلىالراحتنياحدىاطباق

Menyentuh qubul atau dubur dapat menyebabkan wudhu menjadi
batal apabila disentuh dengan bagian dalam telapak tangan dan jari-jarinya
karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Syafi’i dari Jabir bahwa
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Ketika salah satu dari
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kalian ifdhok dzakarnya dengan tangannya maka wajib atasnya berwudhu.”
Pengertian ifdhok menurut bahasa ketika disandarkan pada telapak tangan
adalah menyentuh (sesuatu) dengan bagian dalam telapak tangan. Kata
telapak tangan dalam Bahasa Arab adalah ‘ فالك ’, yaitu isim yang muannas.
Yang dimaksud dengan bagian dalam telapak tangan adalah bagian yang
tertutup saat memadukan satu telapak tangan ke telapak tangan lainnya
disertai sedikit menekannya, seperti yang difaedahkan oleh ad-Damiri.

فقدسرتدونهليسذكرهإىلبيدهأفضىمنوسلمعليهاهللاصلىلقوله) حائلبال(
فالاملسمينعرقيقاولوحائلهناككانلوأماوأمحدالشافعىرواهالوضوءعليهوجب
حائاليعدفالالكفبطنعلىالنابتالكثريالشعرخبالفنقض

Wudhu akan batal sebab menyentuh qubul atau dubur dengan bagian
dalam telapak tangan dan jari-jarinya tanpa penghalang karena berdasarkan
sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama yang diriwayatkan oleh
Syafi’i dan Hanbali, “Barang siapa ifdhok dzakarnya dengan tangannya
tanpa disertai penghalang maka wajib atasnya berwudhu.” Adapun apabila
ada penghalang, meskipun tipis, yang mencegah dari menyentuh maka tidak
membatalkan wudhu. Berbeda dengan rambut banyak yang tumbuh pada
bagian dalam telapak tangan maka ia tidak bisa disebut dengan penghalang.

ظاهربالبشرةواملرادنكاحهاحلامرأةكلوهىيقينا) األجنبيةبشرةملس(ثالثها) و(
اللثيةاللسانحكمهاوىفاجللد

اتشتهىالصغريةتنقضفاليقينا) كربمع( ىفواملرجعالشهوةمظنةىفليستأل
هلامنتشتهىالالىتحامدأبوالشيخقالالصحيحعلىالعرفإىلوغريهااملشتهاة

افماسننيأربع الولدبلغفإذاالسنبالويىنيوسفشيخناوقالالدمريىذلكأفاددو
باتفاقينقضفالسننيمخسبلغوإذاأنثىأوكانذكراباتفاقينقضفإنهسننيسبع
الناسطباعإىليرجعوهذاالوقيلينقضفقيلخالفففيهسننيستبلغإذاوأما
انتهىلغريهينقضواليشتهيهملنينقضفقطسننيمخسبلغالذىالولدأنحىت

3. Menyentuh kulit ajnabiah

Wudhu bisa batal sebab menyentuh kulit ajnabiah secara yakin.
Pengertian ajnabiah adalah setiap wanita yang halal dinikahi. Yang
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dimaksud dengan kulit adalah bagian luar kulit. Termasuk dihukumi sebagai
bagian luar kulit adalah lidah dan gusi.

Syarat ajnabiah yang kulitnya menyebabkan batalnya wudhu saat
disentuh adalah dewasa secara yakin. Oleh karena itu, menyentuh ajnabiah
yang masih kecil yang tidak mensyahwati tidak membatalkan wudhu karena
ia tidak masuk dalam madzonnat asy-syahwat (objek yang disangka
menimbulkan syahwat). Tolak ukur dalam menilai apakah ajnabiah itu
menimbulkan syahwat atau tidak adalah dirujukkan pada ‘urf, menurut
pendapat shohih. Syeh Abu Hamid berkata, “Ajnabiah yang tidak
menimbulkan syahwat adalah ajnabiah yang masih berusia 4 (empat) tahun
ke bawah,” seperti yang difaedahkan oleh ad-Damiri. Syaikhuna Yusuf as-
Sunbulawini berkata, “Ketika anak telah mencapai usia 7 (tujuh) tahun
maka menyentuh kulitnya dapat membatalkan wudhu secara pasti, baik ia
adalah laki-laki atau perempuan. Ketika ia telah mencapai usia 5 (lima)
tahun maka menyentuh kulitnya tidak membatalkan wudhu secara pasti.
Adapun ketika ia telah mencapai usia 6 enam) tahun maka masih terdapat
perselisihan pendapat tentang apakah menyentuh kulitnya dapat
membatalkan wudhu atau tidak, menurut satu pendapat qiil disebutkan
bahwa dapat membatalkan wudhu dan menurut pendapat qill lain
disebutkan bahwa tidak membatalkan wudhu. Tolak ukur dalam
menentukan apakah anak-anak dalam usia demikian (7, 6, dan 5 tahun)
sudah menimbulkan syahwat atau belum adalah dengan dikembalikan pada
tabiat masing-masing orang sehingga anak yang telah mencapai usia 5
(lima) tahun saja dapat membatalkan wudhu sebab menyentuh kulitnya bagi
orang yang merasa syahwat padanya, dan tidak membatalkan wudhu bagi
orang yang tidak merasa syahwat padanya.”

اجلماعلذةىفكاملشرتكنياللمسلذةىفالشرتاكهماوامللموسالالمسوضوءوينتقض
امليتوضوءوال ينتقض

Masing-masing pihak yang menyentuh kulit atau yang disentuh
kulitnya, maka wudhunya batal, karena keduanya sama-sama merasakan
enaknya saling bersentuhan, seperti; kewajiban mandi bagi masing-masing
dua pihak yang berjimak karena keduanya sama-sama merasakan enaknya
jimak. Akan tetapi, apabila pihak yang disentuh kulitnya adalah mayit,
maka wudhu mayit tidak batal.

حالولوالتمكنيمعولوإغماءأوجبنونواإلدراكالتمييزأى) العقلزوال(رابعها) و(
ذلكغريأونىبلغرينومأوباالستغراقاملسمىالذكر
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4. Hilang akal

Wudhu akan batal sebab hilang akal, yaitu hilangnya sifat tamyiz dan
berpikir, baik sebab gila atau ayan meskipun disertai dengan menetapkan
pantat di atas lantai, tanah, atau kendaraan, dan meskipun pada saat kondisi
dzikr (ingat) yang mana kondisi ini disebut dengan istilah istighrok, atau
sebab tidur bagi selain nabi, atau sebab lainnya.

ماذلكىفودخلدابةأوأرضعلىكانسواءينقضفال)مقعدتهممكنقاعدنومال(
لسقطزاللوشيئإىلمستنداأومثالبعمامةوساقيهظهرهضاماأىحمتبياناملو

دبرهمنشيئخروجمنحينئذلألمنبذلكنقضفالعمودأوكجدار

Seperti yang telah disebutkan, wudhu bisa batal sebab tidur, kecuali
tidurnya orang yang menetapkan pantatnya, maka wudhunya tidak batal,
baik ia menetapkannya di atas tanah/lantai, atau kendaraan. Begitu juga,
apabila seseorang tidur dengan posisi ason-ason, yaitu menempelkan bagian
tubuh dengan kedua betisnya dengan cara, misalnya; diikat dengan serban,
atau dengan posisi bersandar pada sesuatu yang andaikan sesuatu itu
dihilangkan maka ia yang tidur akan jatuh, seperti; tembok atau kayu, maka
wudhunya tidak batal, karena dalam posisi demikian tidak dimungkinkan
adanya sesuatu yang keluar dari dubur.

مفرطامسناالسمنياهلزيلومثلجتافومقرهمقعدتهبنيهزيالقاعدانامملنمتكنوال
ملصقاقفاهعلىنامملنأيضامتكنوالعطيةذلكأفاداملكذورىفالتجاىفحيصلبأن

وضوؤهنقضقاعدغريونامخبرقةحتفظولوريىمالدقالوضوؤهفينتقضمبقرهمقعده
يزيلالفإنهالنوماستثناءليصحالعقلعلىبالغلبةيعتربأناألحسنوكانأيضاوقال
انتهىالعقل

Berbeda dengan orang kurus, begitu juga yang gemuk, yang tidur
dengan posisi duduk dimana antara pantat dan tempat yang didudukinya
terdapat renggang maka wudhunya batal karena tidak ada sikap tamakkun
atau menetapkan pantat pada tempat, seperti yang difaedahkan oleh Athiah.
Selain itu, apabila seseorang tidur dengan posisi menjatuhkan kedua
tengkuk (berbaring) disertai dengan menetapkan pantat pada tempatnya
maka wudhunya batal karena tidak ada sikap tamakkun juga. Ad-Damiri
berkata, “Apabila seseorang menyumbatkan kain di antara pantat dan
tempatnya, kemudian ia tidur tidak dengan posisi duduk, maka wudhunya
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batal.” Ia juga berkata, “Ibarat atau pernyataan yang paling baik dalam
menuliskan perkara yang dapat membatalkan wudhu adalah dengan
pernyataan sebab tertindihnya akal (gholabah bi al-‘aqli), bukan sebab
hilang akal (zawal al-‘aqli) agar benar dalam mengecualikan tidur karena
tidur sendiri sebenarnya tidak menyebabkan hilangnya akal.”
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BAGIAN KESEPULUH
شروطهوىفاالستنجاءيوجبفيما) فصل(

(FASAL) PERKARA-PERKARA YANG MEWAJIBKAN
ISTINJAK DAN SYARAT-SYARATNYA

أى) رطبكلمن(الصالةلنحوالقيامعندبلالفورعلىال) االستنجاءجيب(
نفسىفموجودهوولكنتلويثهيشاهدالمافخرجالعنيرأيىفملوثاكونهيشرتط
كمذىندرأوكبولاعتيدسواءالرفعةالبناملطلبعنالكردىنقلهكذااألمر

جيبفالاملىنأما) املىنغري(عليهماباقوالدبرالقبلأى) السبيلنيمنخارج(
كانإذاختفيفيهاأوباملاءكانإذاالنجاسةازالةمنمقصودهلفواتمنهاالستنجاء
ألنامرأةأوكانرجالاملذهبعلىطاهراآلدمىفمىنعطيةأفادهيسنبلاألحجار

فركاوسلمعليهاهللاصلىاهللارسولثوبمنتفركهكانتعنهااهللارضىعائشة
جناسةباآلدمىيليقالوألنهبالفركمنهاكتفىماجنساكانولومسلمرواهفيهفيصلى
الدمريىذلكحكىالفركفيهيكفىجنسهووقبلأصله

1. Perkara yang Mewajibkan Istinjak

Diwajibkan istinjak (cebok) dari setiap benda basah yang keluar dari
dua jalan, yaitu qubul atau dubur, selain sperma (mani). Kewajiban istinjak
disini bukan kewajiban yang harus segera dilakukan kecuali ketika
seseorang hendak melakukan, misalnya, sholat. Pernyataan dari setiap
benda basah menunjukkan bahwa syarat benda yang mewajibkan istinjak
adalah benda yang mengotori (Jawa: globret) atau mulawwits menurut
pandangan mata. Dikecualikan darinya adalah benda yang tidak terlihat
sebagai benda yang mengotori, tetapi pada hakikatnya ia mengotori, seperti
keterangan yang dikutip oleh al-Kurdi dari kitab al-Mathlab karya Ibnu
Rif’ah. Benda yang keluar itu adalah baik yang biasa keluar, seperti;
kencing, atau yang langka keluar, seperti; madzi. Adapun apabila yang
keluar adalah sperma maka tidak diwajibkan istinjak darinya karena tidak
terpenuhinya tujuan dari istinjak itu sendiri, yaitu menghilangkan najis jika
dengan menggunakan air, atau meringankan najis jika dengan menggunakan
batu-batu, tetapi istinjak sebab sperma yang keluar dihukumi sunah, seperti
yang difaedahkan oleh Athiah. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa
sperma manusia adalah suci, menurut madzhab, baik dari laki-laki atau
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perempuan, karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
bahwa Aisyah rodhiyallahu ‘anha pernah mengerok sperma dari baju
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, kemudian Rasulullah sholat
dengan mengenakan baju tersebut. Berdasarkan hadis tersebut, andaikan
sperma najis maka tidak cukup dihilangkan dengan dikerok saja. Lagi pula,
manusia tercipta dari bahan sperma sehingga tidak pantas jika sperma
dihukumi sebagai perkara yang najis. Menurut satu pendapat qiil disebutkan
bahwa sperma adalah perkara yang najis tetapi cukup dihilangkan dengan
cara dikerok saja, seperti yang dikisahkan oleh ad-Damiri.

النجاسةأثريذهبحبيث) احملليطهرأنإىل(طهورايكونأنفيهويشرتط) باملاء(

2. Syarat Istinjak

Istinjak dapat dilakukan dengan menggunakan air yang harus suci
mensucikan sampai mahalnya (tempat keluarnya najis, yaitu qubul dan
dubur) suci, yaitu sekiranya bekas najis menjadi hilang.

ناالستنجاءجيزئوالالسنيبفتح) مسحاتبثالث(احمللأى) ميسحهأو( ولوبدو
وسن) احمللينقىأنإىل(ناحمللينقملإذامنهن) أكثرأو(بذلكاالنقاءحصل
أواملاءإاليزيلهالحبيث) األثربقىوإن(بوترحيصلملإناالنقاءبعدبواحدةااليتار
فيهاخلرفصغارأواملاءاستعماليكلفوالاألثرهذاعنحينئذفيعفىاخلرفصغار

يزلوملكبرياكانوإناحلجرأواملاءمنفيهفالبدابتداءالقدرهذاخرجلوماخالف
ذلكأفاداالبتداءىفيغتفرالماالدوامىفيغتفرألنهمسحاتثالثمنفالبدشيئا
عطية

Istinjak juga dapat dilakukan dengan cara mengusap mahalnya
sebanyak 3 (tiga) kali usapan atau lebih sampai mahalnya bersih. Istinjak
dengan mengusap harus dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali usapan sehingga
tidak cukup jika mengusap kurang dari 3 kali meskipun bisa membersihkan
mahalnya. Usapan yang harus dilakukan lebih dari 3 kali adalah jika
mahalnya belum bersih dengan 3 kali usapan. Setelah mahalnya bersih,
disunahkan mengganjilkan usapan jika mahalnya bisa bersih dengan jumlah
usapan yang genap.70 Istinjak dengan cara mengusap mahal dilakukan

70 Misalnya; Jika mahal telah bersih dengan 4 usapan maka disunahkan
menambahkan 1 kali usapan sehingga menjadi 5 kali usapan. Jika mahal telah bersih dengan 3
kali usapan maka tidak perlu menambah usapan lagi. (Penerjemah)
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sampai benar-benar mahalnya menjadi bersih meskipun bekas najisnya
masih ada, yaitu bekas yang hanya dapat dihilangkan oleh air atau remukan
tembikar. Bekas najis tersebut dihukumi ma’fu dan tidak ada tuntutan
menggunakan air atau remukan tembikar untuk menghilangkan bekas najis
tersebut. Berbeda dengan kasus tertentu, yaitu apabila perkiraan tentang
tersisanya bekas yang hanya dapat dihilangkan dengan air atau remukan
tembikar diketahui di permulaan maka wajib menggunakan air atau batu
meskipun besar, dan ternyata tidak menghilangkan apapun dari bekas
tersebut maka wajib dengan 3 kali usapan karena sesuatu yang di
permulaannya tidak dapat dimaafkan dapat dimaafkan di saat
keberlangsungannya, seperti yang difaedahkan oleh Athiah.

يستقبلفالالغائطأتيتمإذاأعلمكمالوالدمثلأنا لكمإمناوسلمعليهاهللاصلىلقوله
والوال رمةروثفيهاليسأحجارثالثةبدونيستنجىواليستدبرهاوالالقبلةأحدكم

بثالثةوليستنجوسلمعليهاهللاصلىقولهوغريهالشافعىوروىخزميةابنرواهعظم
املالكيةمنجميبالبنخالفااملاءوجودمعاحلجروجيزئاجلنسباحلجرواملرادأحجار

الدمريىذلكأفاد
3. Dalil Kewajiban Istinjak

Kewajiban istinja adalah berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, “Bagi kalian,
aku ini hanyalah seperti orang tua yang mengajari kalian. Ketika kalian
buang air besar maka janganlah salah satu dari kalian menghadap Kiblat,
membelakanginya, dan beristinjak dengan menggunakan kurang dari 3 batu
(usapan), bukan dengan menggunakan kotoran, tulang busuk, dan juga
tulang.” Syafii dan lainnya meriwayatkan sabda Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama, “Wajib atas seseorang beristinjak dengan 3 batu
(usapan).” Yang dimaksud dengan batu adalah benda-benda yang sejenis
dengannya. Dalam istinjak, dicukupkan menggunakan batu meskipun air
ada/tersedia, berbeda dengan pendapat Ibnu Mujib dari kalangan ulama
bermadzhab Maliki, seperti yang difaedahkan oleh ad-Damiri.

الفحمحنوبذلكوخرجفضةأوذهباولوالنجاسةلعني) بقالع(احمللمسحويكون
يشقملإذااألملسالقصبوحنواملتناثروالرتابالرخو
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4. Kriteria alat-alat istinjak

Mengusap mahal dalam istinjak adalah dengan menggunakan benda
yang qolik atau dapat mengangkat hilangkan dzat najis, meskipun benda
tersebut emas atau perak. Oleh karena itu, dikecualikan yaitu semisal; arang
yang lembut, debu yang mudah rontok, bambu halus yang tidak dibelah.

املتنجسواحلجرالبعربذلكخرج) طاهر(

Selain harus qolik, benda itu juga suci. Dikecualikan yaitu semisal;
tahi kering, batu yang mutanajis.

واخللالوردكماءاملائعبذلكخرج) جامد(

Selain harus qolik dan suci, benda itu juga harus keras atau padat.
Dikecualikan yaitu cairan seperti; air mawar, cuka.

للجنأوسواءوللبهائملناأولنافمطعوماحملرتمبهخرجمعظمغريأى) حمرتمغري(
واخلطيباإلسالمشيخاعتمدهاسواءوللبهائملناباملطعوماالستنجاءوحرمةكالعظم
ومنالكردىقالهواللباباإلمدادشرحىىفحجرابنوكذاالرملىواجلمالالشربيىن

والطيبواحلسابوالفقهكاحلديثفيهبهينتفعوماالشرعىالعلمكتباحملرتم
هنااحملرتمبغرياملرادأنيظهروالذىاإلمدادىفحجرابنقالالباجورىأفادهوالفروض

الكردىذلكحكىقتلهجازوإنواملرتداحلرىبغري

Selain harus qolik, suci dan keras, benda itu juga bukan termasuk
benda yang dimuliakan atau diagungkan (ghoiru muhtarom). Dikecualikan
yaitu makanan yang hanya dikonsumsi oleh manusia, atau yang dikonsumsi
oleh manusia dan binatang, atau yang dikonsumsi oleh jin, seperti tulang.
Keharaman beristinjak dengan makanan yang dikonsumsi oleh manusia dan
binatang adalah sama, seperti ketetapan yang dipedomani oleh Syaikhul
Islam, al-Khotib asy-Syarbini, al-Jamal ar-Romli, dan Ibnu Hajar dalam dua
kitab, Syarah Imdad dan Syarah al-Lubab, seperti yang dikatakan oleh al-
Kurdi. Termasuk benda yang dimuliakan adalah kitab-kitab ilmu syariat dan
kitab yang dapat diambil manfaatnya, seperti; Hadis, Fiqih, Hisab, Tib, dan
Furudh, demikian ini difaedahkan oleh al-Bajuri. Ibnu Hajar berkata dalam
kitab Imdad, “Pendapat yang dzohir menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan benda yang tidak dimuliakan adalah selain kafir harbi dan murtad



176

meskipun keduanya sebenarnya boleh dibunuh,” seperti yang dikisahkan
oleh al-Kurdi.

عندفيهاستقرالذىحملهعن) انتقالغريمن(كائناالسبيلنيمناخلارجالرطبويكون
احلجرينقلهبأناحمللعلى) جفافوقبل(اخلروج

Syarat dicukupkannya beristinjak dengan batu dan sejenisnya adalah
selama benda basah yang keluar dari qubul atau dubur belum berpindah dari
mahal yang ditetapinya saat keluar, dan selama benda basah tersebut belum
kering di atas mahalnya, misalnya; ia kering karena dipindahkan atau
diangkut oleh batu.

شروطمثانيةاملصنفذكرهماوحاصل
احمللينقىوأنمراتثالثميسحأنومهاوإجزائهاحلجرباعتباراثنان
حمرتمغريجامداطاهراقالعايكونأنوهىاحلجرذاتباعتباروأربع
الوأنمنتقالاخلارجالرطبيكونالأنومهافيهيستنجىالذىاحمللباعتبارواثنان
جيف
احلجرعلىاالقتصارعندهذاباملاءاالستنجاءتعنيالشروطهذهمنشرطفقدفإن

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari keterangan yang disebutkan oleh mushonnif tentang
istinjak adalah bahwa istinjak memiliki 8 (delapan) syarat;

2 (dua) syarat dari sisi batu dan kecukupannya untuk digunakan, yaitu;
1) diusapkan sebanyak 3 (tiga) kali usapan
2) bersihnya mahal;

4 (empat) syarat dari sisi dzat batu atau sejenisnya, yaitu;
3) benda yang dapat mengangkut najis.
4) benda yang suci.
5) benda yang keras (padat).
6) enda yang tidak dimuliakan.

2 (dua) syarat dari sisi mahal yang diistinjaki, yatu;
7) benda basah yang keluar tidak berpindah dari mahalnya.
8) benda basah yang keluar tidak kering.



177

Apabila salah satu dari syarat-syarat di atas tidak terpenuhi maka
istinjak wajib dilakukan dengan menggunakan air jika memang orang yang
beristinjak sebelumnya hanya akan menginginkan beristinjak dengan batu.

ناقضاشيئاميسالأنبشرطاألصحىفالوضوءعناالستنجاءتأخريجيوز) تنبيه(
منوللخروجوسلمعليهاهللاصلىاهللابرسولاقتداءالوضوءعلىتقدميهواألفضل
األصحعلىجيوزفالالتيممعنتأخريهوأماتقدميهاشرتطالعلماءبعضفإناخلالف

وضوءويستثىنالنجاسةوجودمعاستباحةوالالصالةاستباحةموضوعهالتيممألن
الدمريىذلكأفادكاملتيممألنهاحلدثدائم

[TANBIH] Boleh melakukan wudhu terlebih dahulu dan
mengakhirkan istinjak, menurut pendapat ashoh, tetapi dengan syarat tidak
menyentuh bagian yang dapat membatalkan wudhu saat melakukan istinjak.
Yang lebih utama adalah beristinjak terlebih dahulu, kemudian baru
berwudhu karena mengikuti Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama dan
karena keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebab
sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa disyaratkan mendahulukan
berwudhu dan mengakhirkan beristinjak. Adapun melakukan tayammum
terlebih dahulu dan mengakhirkan beristinjak maka tidak diperbolehkan
menurut pendapat ashoh karena tayammum dilakukan atas dasar tujuan agar
diperbolehkan sholat, sedangkan jelas tidak diperbolehkan sholat jika masih
menanggung najis. Di atas telah disebutkan bahwa mendahulukan
berwudhu dan mengakhirkan beristinjak adalah boleh dengan syarat
tertentu, kecuali wudhunya daim al-hadas71, maka baginya tidak
diperbolehkan mendahulukan wudhu dan mengakhirkan istinjak sebab
wudhunya adalah seperti tayamum secara hukum, seperti yang difaedahkan
oleh ad-Damiri.

71 Orang yang masih terus menanggung hadas, seperti orang yang beseren kencing,
kentut, atau istihadhoh.
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BAGIAN KESEBELAS
فروضهوفىالغسليوجبفيما) فصل(

(FASAL) PERKARA-PERKARA YANG MEWAJIBKAN
MANDI DAN FARDHU-FARDHUNYA

A. Pengertian Mandi

Lafadz الغسل menurut Fuqoha jika diidhofahkan pada sebab, seperti
العیدینغسل، الجمعةغسل , maka yang paling fasih adalah dengan dhommah

pada huruf /غ/. Sedangkan apabila diidhofahkan pada pakaian dan lainnya
maka yang paling fasih adalah dengan fathah pada huruf /غ/, seperti
keterangan yang difaedahkan oleh Syarqowi.

Menurut bahasa, mandi berarti mengalirkan air pada sesuatu, baik
sesuatu itu adalah badan atau selainnya, dan baik dengan niat atau tidak.
Menurut istilah, mandi berarti mengalirkan air pada seluruh badan dengan
niat meskipun disunahkan, seperti berniat dalam memandikan sholat mayit.
Demikian ini difaedahkan oleh Syeh al-Jurdani dalam Fathu al-Allam.72

وسلمعليهاهللاصلىلقولهألجلهأى) األكرباحلدثمنالطهارةالصالةشروطومن(
مسلمرواهطهوربالصالةاهللايقبلال

Termasuk salah satu syarat dari syarat-syarat sholat adalah bersuci
dari hadas besar karena sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, “Allah tidak akan menerima sholat
yang dilakukan tanpa bersuci.”

مخسة(الغسلأى) يوجبهوالذىالغسل(األكرباحلدثألجلالطهارةأى) وهو(
الفرجظاهروإىلالرجلىفاحلشفةخارجإىلنفسهاإلنسانمىنأى) املىنخروجأشياء

ىفالدملونعلىولوقطرةولوالثيبىفاالستنجاءىفغسلهجيبحملوإىلالبكرىف
مسلمرواهاملاءمناملاءإمناوسلمعليهاهللاصلىلقولهغريهأوجبماعمنامأويقظة
وغريه

72 Hal, 233 Juz, 1
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B. Perkara-perkara yang Mewajibkan Mandi

Bersuci dari hadas besar adalah mandi. Perkara-perkara yang
mewajibkan mandi ada 5 (lima), yaitu;

1. Keluarnya sperma.

Maksudnya, mandi diwajibkan sebab keluarnya sperma manusia itu
sendiri ke bagian luar hasyafah jika ia adalah laki-laki, dan ke bagian luar
farji jika ia adalah perempuan perawan, dan ke bagian yang wajib dibasuh
dalam istinjak jika ia adalah perempuan janda. Keluarnya sperma
mewajibkan mandi meskipun ia hanya keluar setetes dan berwarna seperti
darah, baik keluarnya pada saat keadaan sadar atau tidur, baik keluarnya
sebab jimak atau lainnya, karena sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya;

اءِ مَ الْ نَ مِ اءُ مَ الْ امنََّ إِ 
Mandi dengan air tidaklah wajib kecuali karena keluarnya air yang

muncrat (sperma)73

Penjelasan:

Ciri-ciri sperma ada 3 (tiga), yaitu:
1. keluar secara berurutan (crit-crit-crit, bukan criiiiiiiiit).
2. Merasakan enak saat keluar disertai dengan melemahnya dzakar

dan syahwat.
3. Ketika sperma basah maka baunya seperti bau adonan atau

kembang sari kurma. Ketika sperma kering maka baunya seperti
putih telur.

Apabila salah satu ciri-ciri dari 3 ciri-ciri sperma ini tidak
ditemukan maka tidak diwajibkan mandi karena yang keluar bukan sperma,
melainkan cairan lain. Apabila satu ciri-ciri saja telah ditemukan maka
dipastikan yang keluar adalah sperma. Demikian ini difaedahkan oleh Syeh
al-Jurdani dalam Fathu al-Allam.74

رواه مسلم ومعناه ال جيب الغسل باملاء اال ) امنا املاء من املاء(قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 73
موع شرح املهذبمن انزال املاء الدافق وهو املىن كما قاله ىف ا

74 Hal, 234. Juz, 1
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فالاملىنبانتقالالرجلأحسولوالصحيحعلىشيئفالخرجمثمنيااستدخلتلو
الغسلاعادةلزمهاغتسلأنبعداملىنخرجولوألمحدخالفاخروجهيتحققحىتغسل
الدمريىذلكأفادملالكخالفا

Andai ada perempuan memasukkan sperma lain ke farjinya,
kemudian sperma tersebut keluar, maka tidak diwajibkan atasnya mandi,
(karena sperma tersebut bukan dari dirinya sendiri). Apabila ada laki-laki
merasakan spermanya mengalir maka tidak ada kewajiban mandi atasnya
sebelum sperma itu benar-benar keluar ke bagian luar hasyafahnya, berbeda
dengan pendapat Imam Ahmad Hanbali. Apabila seseorang telah mandi
karena keluar sperma, kemudian ia mengeluarkan sperma lagi, maka ia
wajib mandi lagi, berbeda dengan pendapat Imam Malik, seperti yang
difaedahkan oleh ad-Damiri.

عليهاهللاصلىالنىبسألرجالأنعنهااهللارضىعائشةعنمسلمروىملا) واجلماع(
اوسلم صلىالنىبفقالأيغتسليكسلمثأهلهجيامعالرجلعنعنهااهللارضىحبضر

امعاكسلويقالنغتسلمثنفعلهوهذهأناوسلمعليهاهللا ينزلوملنزعإذاباأللفا
يتضاماملوإنحتاذيهماوالتقاؤمهاالغسلوجبفقداخلتانانالتقىإذاالصحيحنيوىف
كأناملرأةشفرىىفحشفتهالرجلغيبولوالذكرمدخلمنأعلىاملرأةختانألن
الفرجداخلىفحشفتهيغيبأنفالبدمنهماكلعلىالغسلجيبملطويلنيكانا
االستنجاءىفغسلهجيبالماوهو

2. Jimak

Maksudnya, mandi diwajibkan sebab jimak karena adanya hadis
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah rodhiyallahu ‘anha yang
saat itu juga hadir di lokasi bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama tentang suami yang menjimak
istrinya, kemudian ia mencabut dzakarnya dan tidak mengeluarkan sperma,
“Apakah suami itu wajib mandi?” Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama menjawab, “Aku dan ini (Aisyah) pernah melakukannya, kemudian
kami mandi.”

Disebutkan di dalam kitab Shohih Bukhori dan Shohih Muslim,
“Ketika dua persunatan saling bertemu maka wajib mandi.” Maksud
bertemunya dua persunatan adalah kesejajaran keduanya meskipun tidak
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saling bersentuhan karena persunatan perempuan berada lebih atas dari
tempat masuknya dzakar. Oleh karena itu, apabila laki-laki memasukkan
hasyafahnya ke dalam dua bibir farji perempuan, misalnya; ketika dua bibir
vaginanya panjang; maka tidak diwajibkan mandi atas masing-masing dari
mereka.  Dengan demikian, diwajibkannya mandi harus sekiranya laki-laki
memasukkan hasyafahnya ke bagian dalam farji, yaitu bagian yang tidak
wajib dibasuh dalam istinjak.

عليهاهللاصلىوقالاالغتسالبالتطهرفاملرادفأتوهنتطهرنفإذاتعاىللقوله) واحليض(
قدرهاذهبفإذاالصالةفاتركىاحليضةأقبلتإذاحبيشأىببنتلفاطمةوسلم

الشيخانرواهوصلىالدمعنكفاغسلى

3. Haid

Maksudnya, mandi diwajibkan sebab haid karena Firman Allah, “ ...
ketika mereka (perempuan-perempuan haid) telah bersuci maka datangilah
(jimak) mereka ...”75 Yang dimaksud dengan bersuci dalam Firman Allah
tersebut adalah mandi. Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama berkata
kepada Fatimah binti Abu Hubaisy, “Ketika haid datang maka tinggalkan
sholat. Kemudian ketika masa haid telah habis maka mandilah dan
sholatlah.” Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim.

جمتمعحيضدمألنه) والنفاس(
4. Nifas

Maksudnya, mandi diwajibkan sebab nifas karena nifas adalah darah
haid yang terkumpul (tertampung).

منعقدمىنمنهماكالألناألصحىفبللبالولومضغةأوعلقةالقاءأو)والوالدة(
هريرةأىبابنقالوبهالثاىنوالقولالولدمنهخيلقالذىاملاءخبروجالغسلجيبوألنه

اهللارضىاخلدرىسعيدأىبعنمسلمروىملابللبالكانإذابذلكالغسلجيبال
ماءيسمىالفالولداملاءمناملاءإمناقالوسلمعليهاهللاصلىالنىبأنعنه

75 QS. Al-Baqoroh: 222
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5. Melahirkan

Maksudnya, mandi diwajibkan sebab wiladah atau melahirkan atau
mengeluarkan darah kempal atau daging kempal meskipun tidak disertai
dengan basah-basah, menurut pendapat ashoh, karena masing-masing dari
darah kempal dan daging kempal adalah sperma yang memadat dan karena
mandi diwajibkan sebab keluarnya sperma yang menjadi bahan baku
terciptanya anak. Menurut pendapat kedua, yaitu muqobil ashoh, yang juga
disetujui oleh Ibnu Abu Hurairah, bahwa mandi tidak diwajibkan sebab
melahirkan anak, atau mengeluarkan darah kempal atau daging kempal
yang mereka keluar tidak disertai dengan basah-basah, karena ada hadis
yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa’id al-Khudri rodhiyallahu
‘anhu, bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda;

اءِ مَ الْ نَ مِ اءُ مَ الْ امنََّ إِ 
Mandi dengan air tidaklah wajib kecuali karena keluarnya air yang

muncrat (sperma)”
Berdasarkan hadis ini, anak tidak disebut dengan air sperma.

االيبطلوقيلصومهابطالنفاملذهبدماتروملرمضانارىفولدتولو مغلوبةأل
حكى التعليلجهةمنوضعفهاملعىنجهةمناملهذبشرحىفالنووىوقواهكاالحتالم

الدمريىذلك

Andaikan ada perempuan melahirkan di siang hari bulan Ramadhan
dan ia tidak melihat darah sama sekali maka, menurut madzhab, puasanya
batal, sedangkan menurut pendapat qiil, seperti yang dikisahkan oleh ad-
Damiri, puasanya tidak batal karena perempuan tersebut maghlubah atau
tidak bisa menghindari dari melahirkan, seperti mimpi basah. Pendapat qiil
ini dikuatkan oleh an-Nawawi dalam Syarah al-Muhadzab dari segi makna
dan dilemahkan olehnya dari segi alasannya.

C. Fardhu-fardhu Mandi

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata;

لعمومذلكحكمرفعأى) األكرباحلدثنية رفعاثنان(أركانهأى) الغسلوفروض(
منمغسولجزءأولالنيةوقتوحملبالنياتاألعمالإمناوسلمعليهاهللاصلىقوله

واحدككعضوبدنهألناستنجائهحالةولوسافلهمنأمعاليهمنكانسواءالبدن
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افاملعتربفيهترتيبفال فالوأنففمكباطنمندوبالمفروضجزءغسلبأولاقرتا
اماويعتدعلياسابقبغسلاعتداد ايضروالقبلهااملغسولويعيدقار الذهنعنعزو

ابعد اويستحببذلكاقرتا كالوضوءالغسلمنالفراغإىلبالقلباستصحا
وسببهايعنيملوإناجلنابةرفعنيةأوالبدنمجيععناحلدثرفعكنيةأى) وحنوها(

وإناحلدثرفعأوطهرإىلمفتقراستباحةأوالواجبالغسلنيةأووالنفاساحليض
املىنسلسأماالسليمحقىفهذاتكفىفالفقطالغسلنوىفإنباألكربيقيدهمل

الرملىأفادهكالتيمملصحتهالوقتدخولويشرتطفقطاالستباحةفينوى

Fardhu-fardhu mandi ada 2 (dua), yaitu;

1. Berniat Menghilangkan Hadas Besar.

Maksudnya, berniat menghilangkan hukum hadas besar. Alasan
difardhukan niat adalah karena umumnya sabda Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama, “Keabsahan amal hanya tergantung pada niat.” Niat
dilakukan bersamaan dengan basuhan yang pertama kali pada bagian, baik
bagian atasnya atau bawahnya, meskipun pada saat istinjak, karena tubuh
orang yang mandi adalah seperti satu anggota tubuh utuh, oleh karena itu
tidak ada fardhu tertib dalam mandi. Dengan demikian, perihal yang
mu’tabar adalah menyertakan niat bersamaan dengan bagian wajib yang
pertama kali terbasuh, bukan bagian sunah, seperti; bagian dalam mulut dan
hidung.

Adapun bagian tubuh yang terbasuh sebelum niat maka ia tidak
dianggap sah menurut syariat sehingga wajib diulangi membasuhnya dan
bagian yang sah hanyalah bagian yang terbasuh bersamaan dengan niat.
Apabila setelah menyertakan niat dengan bagian tubuh yang terbasuh, maka
tidak apa-apa jika niat itu hilang dari hati, tetapi disunahkan menetapkan
niat di dalam hati sampai selesai mandi, seperti; wudhu.

Selain niat mandi bisa berupa berniat menghilangkan hukum hadas
besar, ia juga bisa dengan niatan lainnya, seperti; berniat menghilangkan
hadas dari seluruh tubuh, atau berniat menghilangkan jinabat meskipun
tidak menentukan penyebabnya (seperti; jimak, keluar sperma, atau yang
lain), atau berniat menghilangkan haid, atau berniat menghilangkan nifas,
atau berniat mandi wajib, atau berniat agar diperbolehkan melakukan
sesuatu yang memerlukan suci, atau berniat menghilangkan hadas
meskipun tidak dibatasi dengan hadas besar. Adapun jika berniat mandi
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saja maka belum mencukupi bagi orang yang sehat. Adapun orang yang
beseren sperma maka ia berniat agar diperbolehkan saja dengan syarat
setelah masuknya waktu sholat, seperti orang yang bertayamum, seperti
yang difaedahkan oleh ar-Romli.

األظفارمعتعميمهفيجباجللدظاهربهواملراد) بشراالبدن(ظاهر) مجيعوتعميم(
) كثفوإن(وباطناظاهرا) وشعرا(ختانهعندتزالالىتاألقلفقلفةحتتماحىتباملاء
وسواءالبدنأوالرأسشعروسواءكثرأوقلسواءكثفأوالشعرخفسواءأى

غسله فإنيصحملاملاءيصبهاملواحدةشعرةبقيتلوحىتمنهاسرتسلماأوأصوله
انعقدإذاإليهااملاءيصلالالىتالعقدبباطنيتسامحلكنمنبتهاغسلوجبقلعت
عرفاالقليلعنعفىفاعلبفعلتعقدفإنكثرياأوقليالكانسواءبنفسهالشعر

الرملىذلكأفادغسلهجيبفالعنيأىأنفىفشعرمننبتماذلكمنواستثىن

2. Meratakan Air ke Seluruh Tubuh

Maksudnya, meratakan air ke seluruh bagian dzohir tubuh, baik
kulit ataupun rambut meskipun tebal. Yang dimaksud dengan kulit adalah
kulit luar. Oleh karena itu wajib meratakan air ke seluruh kulit, kuku,
bahkan bagian yang tertutup kunclup yang akan dihilangkan ketika dikhitan.
Adapun rambut, maka wajib diratakan dengan air, baik rambut bagian luar
atau dalam, tipis atau tebal, sedikit atau banyak, dan baik rambut kepala
atau tubuh, baik pangkal rambut atau rambut yang terurai, bahkan apabila
masih ada satu helai rambut yang belum terkena air maka tidak sah
mandinya. Apabila satu helai rambut yang belum terbasuh tersebut rontok
maka wajib membasuh tempat tumbuhnya. Namun, dihukumi ma’fu bagian
dalam rambut yang tergulung yang tidak dapat dikenai air ketika rambut
tersebut tergulung dengan sendirinya, baik sedikit atau banyak. Apabila
rambut sengaja digulung oleh pemiliknya maka dima’fu bagian dalamnya
jika sedikit menurut ‘urf, bukan banyak. Termasuk rambut yang dihukumi
ma’fu adalah rambut yang tumbuh di dalam hidung atau mata, maka tidak
wajib membasuhnya, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.
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BAGIAN KEDUA BELAS
التيممأركانوىفوتيمموغسلوضوءنمالطهارةشروطىف) فصل(

SYARAT-SYARAT TOHAROH (WUDHU, MANDI, DAN
TAYAMUM) DAN RUKUN-RUKUN TAYAMUM

A. Syarat-syarat Toharoh

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata,

اكافرمنتصحفال) اإلسالم(وتيمموغسلوضوءمن) الطهارةشروط( عبادةأل
عنالفطرزكاةىفالكافرنيةبذلكفخرجالعبادةأهلمنهووليسضرورةلغريبدنية
اعبدهحنو منالغسلىفالكافرةنيةأيضاوخرجماليةعبادةالزكاةألنمنهتصحفإ
للضرورةذلكألنمنهافتصحاللتمتعاحليضحنو

Syarat-syarat toharoh, seperti; wudhu, mandi, dan tayamum, adalah;

1. Islam

Maksudnya, syarat orang yang melakukan toharoh adalah beragama
Islam sehingga toharoh tidak sah dari orang kafir karena toharoh adalah
ibadah badaniah ghoiru dhoruroh, sedangkan orang kafir sendiri bukan
termasuk ahli ibadah. Dikecualikan adalah niat orang kafir dalam
mengeluarkan zakat fitrah dari budaknya, maka niatnya adalah sah karena
zakat adalah ibadah maliah (harta). Dikecualikan juga adalah niat
perempuan kafiroh saat mandi dari semisal; haid, untuk tujuan tamattuk
(suaminya bisa bersenang-senang dengannya), maka niatnya tersebut sah
karena dhorurot.

سبعمتاموأماللعبادةأهالليسألنهوجمنونكطفلاملميزغريمنتصحفال) والتمييز(
بشرطفليسسنني

2. Tamyiz

Dengan demikian, toharoh tidak sah dari orang yang bukan tamyiz,
seperti; anak kecil, orang gila, karena ia bukan ahli ibadah. Adapun genap
berusia 7 (tujuh) tahun maka bukanlah syarat.
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وحناءحربوعنيكشمعاملمسوحأوأى) املغسولإىلاملاءوصولمناملانعوعدم(
اماجمردخبالف شيئمثالباحلتيتحللالحبيثلو

3. Tidak Adanya Perkara Yang Mencegah Datangnya Air

Maksudnya, salah satu syarat toharoh adalah tidak adanya perkara
yang mencegah datangnya air ke bagian tubuh yang dibasuh atau yang
diusap, seperti; lilin, dzat tinta, dzat kitek. Apabila hanya tersisa warnanya
saja, sekiranya tidak rontok jika dikerok, maka tidak apa-apa.

أنيكفىفالاحمللتشربلنحويتقاطرملوإنالعضوعلىاملاءجريانأى) والسيالن(
ذاباإنإالوالربدبالثلجالغسلجيرملمثومنغساليسمىالألنهجريانبالاملاءميسه
العبابشرحعننقالالكردىحممدذلكأفادالعضوعلىوجريا

4. Mengalirnya Air

Maksudnya, mengalirnya air pada anggota meskipun tidak menetes
karena misalnya; anggota yang dibasuh menyerap air. Oleh karena itu, tidak
cukup hanya menyentuhkan air ke anggota tubuh tanpa adanya mengalir
karena demikian ini tidak disebut dengan membasuh. Dari sini dapat
diketahui bahwa tidak diperbolehkan membasuh dengan air salju atau es
kecuali jika keduanya telah mencair dan mengalir di atas anggota yang
dikenai, seperti yang difaedahkan oleh Muhammad al-Kurdi dengan
mengutip dari Syarah al-Ubab.

بانمثطهوريتهيعتقدماءمنمثالتوضأفلواألمرنفسىفأى) مطهرااملاءيكونوأن(
باملتغريوالمبستعملالطهارةتصحفالالكردىحممدذلكأفادوضوؤهيصحملعدمها

وحنومهاواجلصكالزعفرانعنهاملاءيستغىنالذىاخلليطبالطاهركثرياتغريا

5. Air Suci Mensucikan

Maksudnya, salah satu syarat toharoh adalah dengan menggunakan
air suci yang mensucikan menurut kenyataannya. Apabila seseorang
berwudhu, misalnya, dengan menggunakan air yang diyakininya suci
mensucikan, kemudian ternyata terbukti jelas ketidak suci mensucikannya,
maka wudhunya tidak sah, seperti yang difaedahkan oleh Muhammad al-
Kurdi. Oleh karena itu, toharoh tidak sah dengan menggunakan air
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mustakmal dan air mutaghoyyir yang berubah banyak sebab benda suci
yang mencampurinya yang mana air bisa menghindari benda suci tersebut,
seperti zakfaron, gamping, dan lain-lainnya.

الطاهراتمنبشيئاملتغريفاملاء) عنهاملاءيستغىنطاهرمبخالطةامسهيسلبالبأن(
يسلباالطالقعناملاءاسممينعتغريكلأنوضابطهمطهرغرينفسهىفطاهر

امسهببقاءطهورأنهفاألصحيسرياتغريفلوفالوإالالطهورية

a. Air Mutaghoyyir

Air suci yang mensucikan adalah air yang sekiranya status nama
airnya tidak hilang sebab dicampuri benda suci yang dapat dihindarkan
darinya. Maka air yang berubah sebab benda suci yang mencampurinya
disebut dengan air suci pada dzatnya dan tidak mensucikan lainnya.
Batasannya adalah bahwa setiap perubahan yang mencegah status nama air
dari kemutlakan dapat menghilangkan sifat mensucikannya air, jika tidak
mencegah status nama air maka tidak menghilangkan sifat mensucikannya.
Apabila air berubah sedikit maka, menurut pendapat ashoh, air tersebut suci
mensucikan karena masih tetap memiliki status air.

بدهنتغريإذاكماطهوريتهعلىباقفإنهكثريايغرياكانولومبجاورهاملاءتغريإذاأما
املاءاسملبقاءالصحيحهووهذامشعأو

مقرىفوحنوهاوالزرنيخوالطحلبكالطنيعنهاملاءيستغىنالمباالتغريكانإذاوأما
املاءاسموبقاءللعسرطهورفإنهاملكثبطولالتغريكانأووممرهاملاء

وجهوىفالصحيحعلىالرائحةأواللونأوالطعمالثالثةاألوصافبأحدالتغريويكفى
اجتماعهايشرتطضعيف

Adapun air yang berubah sebab benda yang mendampinginya (tidak
tercampur) meskipun perubahannya banyak maka air tersebut tetap suci
mensucikan, seperti; ketika air berubah sebab minyak atau lilin. Dihukumi
tetap suci mensucikan ini adalah pendapat yang shohih karena tetapnya
status nama air.

Adapun air yang berubah sebab benda yang tidak dapat dihindarkan
darinya, seperti lumpur, lumut, dan lain-lainnya, di tempat air berada dan di
tempat air mengalir, atau yang berubah sebab diamnya air yang lama, maka



188

air tersebut tetap suci yang mensucikan dengan alasan sulitnya
menghindarkan air dari perubahan tersebut dan tetapnya status nama air.

Air dapat disebut sebagai air yang berubah karena salah satu dari 3
(tiga) sifatnya berubah, yaitu rasa, warna, atau bau, menurut pendapat yang
shohih. Menurut pendapat wajh yang dhoif, syarat air dapat disebut sebagai
air yang berubah adalah berubahnya 3 (tiga) sifat air secara bersamaan.

ولوالصحيحعلىطهورفهواملطركميزابقصدافيهاملطروحبالرتاباملاءتغريولو
األظهرعلىطهورفهواملاءىفتتتفتملإنبنفسهااملتناثرةاألشجاربأوراقاملاءتغري
طرحتفلوعنهااالحرتازلعسرطهوريتهعلىباقأنهفاألصحواختلطتتفتتتوإن

صحيحةاملاءىفطرحهاوسواءطهورغريأنهفاملذهباوتغريقصدااملاءىفاألوراق
األخياركفايةىفاحلصىنكلهذلكأفادمدقوقةأو

Apabila air berubah sebab debu yang dibuang ke dalamnya secara
sengaja, seperti; talang air hujan, maka menurut pendapat shohih, ia tetap
suci mensucikan. Apabila air berubah sebab daun-daun pohon yang rontok
dengan sendirinya maka jika daun-daun tersebut tidak hancur di dalam air
maka menurut pendapat adzhar, status air adalah suci mensucikan, dan jika
daun-daun tersebut hancur dan bercampur dengan air maka menurut
pendapat ashoh, status air adalah suci mensucikan karena sulitnya air
dihindarkan dari daun-daun tersebut. Apabila daun-daun pohon sengaja
dibuang ke dalam air, kemudian air berubah karenanya, maka pendapat
madzhab mengatakan bahwa air tersebut tidak suci mensucikan, baik daun-
daun itu dibuang dalam kondisi normal atau dibuang dalam kondisi telah
dilembutkan (Jawa: dideplok). Semua keterangan di atas difaedahkan oleh
al-Hisni dalam Kifayah al-Ahyar.

إنطهوريتهسلبىفصريحأوظاهراألولاالسمتركمعاالسمحدوثأنواعلم
البهالتغريإذجماورمناحلدوثذلكألنحمتملفهووإالفيهضارةعنينزولحتقق
حتللولوالشربامليسىوىفقالمثالكردىحممدذلكأفاداالسمحدوثمعولويضر
شيخناقالاهالطهوريةسلبمنهاحلالوةفاكتسباملاءىفالتمرنقعلوكماشيئ

جماورايكونقدالشيئأناعلماحمللىاجلاللعلىالقليوىبوعبارةالسنبالويىنيوسف
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األشجاركورقدواماالابتداءأوكالرتابابتداءالدواماأوكاألحجارودواماابتداء
اهخمالطايصريدهنهخروجبعدمثجاوراأوالفيكونللشاهىومنها

Ketahuilah sesungguhnya perubahan status nama yang disertai
hilangnya status nama yang pertama dihukumi sebagai hal yang jelas bahwa
sifat mensucikan air telah hilang jika diketahui secara nyata benda yang
dapat merubahnya jatuh ke dalamnya dan mencampurinya.76 Namun, jika
benda yang dapat merubah air tidak diketahui secara nyata jatuhnya maka
hilangnya sifat mensucikan dari air masih dihukumi mungkin, bukan
dihukumi sebagai hal yang jelas karena mungkin saja perubahan status
nama air disebabkan oleh benda yang mendampingi (mujawir), bukan benda
yang mencampuri (mukholit), karena perubahan air yang disebabkan oleh
benda yang mendampingi meskipun merubah status nama air tidak
menghilangkan sifat mensucikan air,77 seperti yang difaedahkan oleh
Muhammad al-Kurdi. Kemudian ia berkata, “Di dalam kitab karya
Syibromalisi disebutkan bahwa apabila ada air mengalami perubahan,
misalnya; ada kurma (mujawir) direndam di dalam air, kemudian air
berubah menjadi manis, maka sifat mensucikan air menjadi hilang.”
Syaikhuna Yusuf as-Sunbulawini berkata, “Pernyataan al-Qulyubi yang
menjelaskan pernyataan al-Jalal al-Mahalli yaitu “Ketahuilah sesungguhnya
suatu benda terkadang berstatus sebagai mujawir pada saat permulaan
(ibtidak) dan saat berlangsung (dawam), seperti; batu.78 Ada juga yang
terkadang berstatus sebagai mujawir pada saat berlangsung, bukan pada saat
permulaan, seperti; debu.79 Ada juga yang terkadang berstatus sebagai
mujawir pada saat permulaan, bukan pada saat berlangsung, seperti; daun-
daun pohon. Sama statusnya dengan daun-daun pohon adalah teh, maka

76 Ada air secara nyata kejatuhan bumbu, kemudian bumbu bercampur dengan air,
kemudian status air berubah menjadi nama kuah. Maka sifat mensucikan air telah hilang
karena status baru (kuah) telah menghilangkan status pertama (air).

77 Ada air di dalam gelas. Kemudian air tersebut berubah menjadi coklat dan tidak
disebut lagi dengan nama air, melainkan teh. Maka teh tersebut tetap suci mensucikan
karena benda yang merubahnya tidak diketahui secara jelas sehingga memungkinkan kalau
benda yang merubah bukanlah benda yang mencampuri, melainkan benda yang
mendampingi saja, meskipun status air telah hilang dan berubah menyandang status teh.

78 Misalnya; Pada saat permulaan, batu jatuh ke dalam air. Karena batu tidak bisa
bercampur (larut) dengan air maka status batu adalah mujawir. Pada saat berlangsung atau
seterusnya, batu tetap tidak bisa bercampur dengan air. Ia tetap berstatus sebagai mujawir.

79 Misalnya; Pada saat permulaan, debu jatuh ke dalam air. Ia dapat membuat air
menjadi keruh karena ia bercampur dengannya. Pada saat demikian, status debu adalah
mukholit (yang bercampur). Kemudian, beberapa saat kemudian, yaitu pada saat berlangsung
atau seterusnya, debu itu akan mengendap di bawah. Pada saat ini, ia berstatus sebagai
mujawir.
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pada saat permulaan, ia adalah benda yang mujawir, kemudian setelah
keluar minyaknya, ia berubah berstatus sebagai mukholit.”

اوراملخالطبنيوالفرق فخرجمآالوالحاالاملاءعنفصلهميكنالمااملخالطأنوا
املعتربوقيلالرتابفيهفدخلالعنيرأىىفيتميزالمااملخالطوقيلالرتابذلكعن

اورالعرف ذلكخبالفوا

Perbedaan antara benda yang mukholit dan mujawir adalah bahwa
benda yang mukholit adalah benda yang tidak dapat dipisahkan dari air dari
awal waktu benda tersebut mencampuri air sampai waktu yang akan datang,
kecuali debu karena debu dapat mengendap. Menurut pendapat qiil, benda
yang mukholit adalah benda yang tidak dapat dibedakan menurut pandangan
mata, artinya mata tidak dapat membedakan manakah yang sebenarnya air
dan manakah yang sebenarnya benda yang mukholit, termasuk di dalam
pengertian ini adalah debu. Menurut pendapat qiil, tolak ukur dalam
menentukan manakah benda yang mukholit dan manakah benda yang
mujawir adalah dikembalikan pada ‘urf. Sedangkan benda yang mujawir
adalah kebalikan dari benda yang mukholit.

فإنهبذلكاملاءتغريفإذافأكثرقلتنيولوبهيتصل) بنجس(املاءأى) يتغريالوأن(
اللونأوالطعممتيزوسواءوالكثرياليسريالتغريبنيفرقالأى) يسرياتغرياولو(جنس

النجسكانوسواءبالطاهراملتغريىفمرماخبالفهنافيهخالفالوهذاالرائحةأو
احلصىنذلكأفادجماوراأوخمالطاباملاءاملتصل

b. Air Mutanajis

Air suci mensucikan adalah air yang tidak berubah sebab bertemu
dengan najis meskipun dua kulah atau lebih.80 Apabila air berubah sebab
bertemu dengan najis, baik perubahannya sedikit atau banyak, baik yang
berubah adalah sifat rasa, atau warna, atau bau, maka air tersebut adalah air
mutanajis. Tidak ada perselisihan tentang apakah perubahan yang
disebabkan oleh bertemu najis itu sedikit atau banyak. Berbeda dengan
perubahan yang disebabkan oleh benda suci, seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya. Air, seperti rincian di atas, dihukumi sebagai air mutanajis,

80Air dua kulah adalah air yang kurang lebih 190 liter. Jika diukur berdasarkan wadah
kubus, maka masing-masing panjang sisinya adalah 58 cm. (at-Tahdzib Fi Adillati Matni al-
Ghoyah wa at-Taqrib).



191

baik najisnya mukholit atau mujawir, seperti yang difaedahkan oleh al-
Hisni.

إذاوسلمعلياهللاصلىلقولهينجسالفإنهبالنجسالكثرياملاءذلكيتغريملإذاوأما
الفإنهوغريهداودألىبروايةوىفوغريهحبانابنرواهخبثاحتململقلتنياملاءبلغ

النجاسةقدريبقىوجهوىفالصحيحاملذهبعلىاملاءمجيعفيستعملأىينجس

Adapun air yang mencapai dua kulah yang tidak berubah sebab najis
maka tidak dihukumi sebagai air mutanajis karena sabda Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama, “Ketika air mencapai dua kulah maka ia
tidak menanggung najis.” Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan
lainnya. Menurut riwayat dari Abu Daud dan lainnya, hadis tersebut
berbunyi, “Ketika air mencapai dua kulah maka ia najis,” maksudnya,
semua air dua kulah itu boleh digunakan (misalnya; untuk bersuci) menurut
madzhab yang shohih, sedangkan menurut pendapat wajh lain, semua air
dua kulah itu boleh digunakan (untuk bersuci) kecuali air yang seukuran
dengan najis yang menjatuhinya.81

شاءموضعأيمنيغرتقأنلهجيوزأنهفاألظهرجامدةجناسةالكثرياملاءىفوقعولو
النجاسةعنيتباعدأنهاألخروالقولطاهركلهاملاءألنالنجاسةعنالتباعدجيبوال

كمافطاهروإالفنجسالقلتنيدونالباقىكانفإنالكثرياملاءتغريولوقلتنيقدر
األخياركفايةىفاحلصىنذلكأفاد

Apabila ada air banyak kejatuhan najis padat maka, menurut
pendapat adzhar, diperbolehkan bagi seseorang menggayung sebagian dari
air banyak tersebut dari tempat mana saja yang ia inginkan dan ia tidak
diwajibkan menghindari sebagian air yang berada di dekat najis, karena
seluruh air banyak tersebut dihukumi suci. Menurut pendapat lain dikatakan
bahwa ia diwajibkan menghindari najis dengan seukuran dua kulah,
maksudnya, antara najis dan air yang digayungnya berjarak seukuran air
dua kulah. Apabila air banyak kejatuhan najis, kemudian seseorang
menggayung sebagian air tersebut, maka jika sisa air adalah kurang dari dua

81 Misalkan; Ada air dua kulah. Kemudian ada najis sekepal tangan jatuh ke
dalamnya. Air tersebut tidak mengalami perubahan. Maka menurut pendapat madzhab yang
shohih, semua air dua kulah tersebut boleh digunakan (misalnya; untuk bersuci), sedangkan
menurut pendapat wajh lain, semua air dua kulah tersebut boleh digunakan (misalnya; untuk
bersuci) kecuali sebagian air yang seukuran dengan sekepal tangan, maka ia tidak boleh
digunakan.
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kulah maka air tersebut berubah menjadi najis, sedangkan jika sisa air
adalah dua kulah atau lebih maka air tersebut suci, seperti yang difaedahkan
oleh al-Hisni dalam Kifayah al-Akhyar.

غريجنسيالقيهالأن(وهوآخرشرططهوريتهىف) يدز القلتنيدوناملاءكانولو(
كامليتةعنهباملعفواملاءمالقاةيضرفالالأمتغريسواءتنجسالقاهفإن) عنهمعفو
الطرفيدركهاالالىتوكالنجاسةذلكوحنوواخلنافسالذبابمثلسائلدمالالىت

واحتملغابتمثفمهاتنجسالىتاهلرةولغتإذاوكمالفعلهحتصلملحيثاملعتدل
الصورهذهىفينجسالالقليلاملاءفإنفمهاطهارة

Apabila air adalah kurang dari dua kulah maka syarat suci
mensucikannya adalah dengan tidak bertemu najis yang tidak dima’fu.
Apabila air yang kurang dari dua kulah bertemu najis maka dihukumi
sebagai air mutanajis, baik berubah atau tidak. Dengan demikian, air yang
kurang dari dua kulah tetap dihukumi suci mensucikan jika bertemu najis
yang dima’fu, seperti bangkai binatang yang tidak mengalirkan darah ketika
disobek tubuhnya, misalnya; lalat, kecoa, dan lain-lain; dan seperti najis
yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata sedang sekiranya najis
tersebut tidak ada menurut penglihatan seseorang, dan seperti kasus; air
yang kurang dari dua kulah dijilat oleh kucing yang mulutnya terkena najis,
kemudian ia pergi, dan dimungkinkan akan kesucian mulutnya. Maka air
sedikit yang kurang dari dua kulah dalam contoh-contoh di atas tidak
dihukumi mutanajis.

ىفاستعملإذاماخبالف) احلدثرفعىف(القلتنيدونذىالاملاءأى) استعملوال(
ددالغسلوىفوالثالثةالثانيةالغسلة ) جنسإزالةأو(اجلمعةكغسلواملسنونوالوضوءا

عنهومعفواخمففاولو

c. Air Mustakmal

Air suci yang mensucikan juga bukan air yang telah mustakmal
(digunakan) menghilangkan hadas dan najis, meskipun najis yang
mukhoffafah dan yang ma’fu, jika air tersebut kurang dari dua kulah.
Dengan demikian, tidak termasuk air mustakmal adalah air basuhan yang
kedua, atau yang ketiga, atau seterusnya dalam wudhu, dan air bekas mandi
yang diperbaharui (mujaddad), dan air bekas wudhu yang disunahkan yang
seperti disunahkannya mandi Jumat.
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حسياكونهعلىويرتتبسبعحنواملاءوبنيبينهحاللوكماحسا) املاءجيدملومن(
وجدهبأنشرعاأوعطيةأفادهالشرعىخبالفيتبملوإنتيممهيصحالعاصىأن

للشربمسبال

B. Tayamum

Barang siapa tidak mendapati air secara hissi82 ataupun syar’i
maka wajib atasnya bertayamum. Maksud tidak mendapati air secara hissi
adalah seperti apabila ada binatang buas yang menghalang-halangi atau
mencegah seseorang mendapati air. Implikasi dari tidak mendapati air
secara hissi adalah bahwa orang yang bermaksiat tetap sah tayamummnya
meskipun ia belum bertaubat, berbeda dengan tidak mendapati air secara
syar’i, maka tayamumnya tidak sah, seperti yang difaedahkan oleh Syeh
Athiah. Maksud tidak mendapati air secara syar’i adalah seperti apabila air
yang didapati seseorang hanyalah air yang memang disediakan sebagai air
minum untuk umum.

أونفستلفماءاستعمالمنمعهخيافضررا) املاءيضرهكان(لكنوجده) أو(
تيمم(منفعةأوعضو

Barang siapa mendapati air tetapi akan menimbulkan bahaya jika
menggunakannya untuk bersuci maka ia wajib bertayamum. Maksud bahaya
disini adalah seperti jika menggunakan air akan mengakibatkan mati, atau
merusak fisik tubuh atau fungsi tubuh yang dibasuh.

دخولقبلمنهافرغإنتقدميمجعجمموعةولوالصالةوقتأى) الوقتدخولبعد
والتيمماجلمعبطلمنهاالفراغقبلوقتهادخلفإنالثانيةوقت

ألن املراد باحلسي تعذر الوصول للماء واستعماله يف احلس كذا يف وىف اعانة الطالبني ما عبارته 82
التحفة 

Maksud tidak mendapati air secara hissi adalah sekiranya sulit mendatangi air dan
menggunakannya menurut kenyataannya.
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أيضادخولهبعدالرتابأخذمنوالبديقينابدخولهيعلمأنالوقتدخولمعوالبد
يصحملالوقتدخولىفشاكاالرتابأخذأوتيممفلوالوقتىفبهمسحوأنقبلهال

الناصحهديةشرحىفالرملىذلكأفادصادفهوإنتيممه

1. Syarat-syarat Tayamum

Syarat-syarat tayamum adalah;

a. Setelah masuknya waktu sholat.

Maksudnya, tayamum harus dilakukan setelah waktu sholat telah
masuk, meskipun sholat yang dijamakkan dengan jamak takdim dengan
catatan jika telah selesai dari sholat pertama dan sebelum masuk waktu
sholat yang kedua. Apabila waktu sholat yang kedua telah masuk sebelum
selesai dari sholat yang pertama maka batallah jamak dan tayamum.83

Ketika waktu sholat telah masuk maka diwajibkan atas seseorang
yang ingin bertayamum beberapa hal berikut;

- mengetahui masuknya waktu sholat secara yakin.
- mengambil debu setelah waktu sholat masuk, bukan sebelumnya.
- mengusap anggota-anggota tayamum setelah waktu sholat masuk.

Apabila ia bertayamum atau mengambil debu disertai keraguan
apakah waktu sholat telah masuk atau belum maka tayamumnya tidak sah
meskipun sebenarnya waktu bertayamum atau mengambil debu tersebut
dilakukan setelah waktu sholat masuk, seperti yang difaedahkan oleh ar-
Romli dalam Syarah Hadiah an-Nashih.

الرملىقالهتيممهيصحملجناسةبدنهوعلىتيممفلوالبدنمجيعمن) النجاسةوزوال(
معحجرابنعندتيممهصحوإالبهيزيلهامااملاءمنعندهكانإنوذلكأى

83 Satu tayamum hanya boleh digunakan untuk melakukan satu sholat fardhu. Jika
seseorang ingin melakukan sholat, misalnya; Dzuhur, maka ia harus bertayamum setelah
waktu Dzuhur masuk.

Jika seseorang ingin menjamak takdim sholat Dzuhur dan Ashar maka ia harus
bertayamum setelah waktu sholat Dzuhur masuk. Kemudian ia bertayamum lagi di waktu
Dzuhur untuk melakukan sholat Ashar. Apabila ia menjamak takdim dan bertayamum untuk
melakukan sholat Dzuhur di waktu Dzuhur, tetapi ketika ia baru mendapatkan satu rakaat
Dzuhur, waktu Ashar telah masuk, maka jamak dan tayamumnya menjadi batal.
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حكىتيممبالالطهورينفاقدصالةيصلىالرملىاجلمالوعندعليهاإلعادةوجوب
الكردىسليمانبنحممدذلك

b. Hilangnya Najis.

Maksudnya, sebelum bertayamum, disyaratkan menghilangkan najis
terlebih dahulu dari seluruh tubuh. Apabila seseorang bertayamum
sedangkan masih ada najis di tubuhnya maka tayamumnya tidak sah, seperti
yang dikatakan oleh ar-Romli.

Syarat untuk menghilangkan najis terlebih dahulu sebelum
bertayamum adalah jika memang ada air yang cukup untuk
menghilangkannya. Namun, jika tidak ada air yang cukup untuk
menghilangkannya, maka tayamum yang dilakukan oleh seseorang sebelum
menghilangkan najis dihukumi sah, menurut Ibnu Hajar, dan kelak
diwajibkan mengulangi sholat, sedangkan menurut al-Jamal ar-Romli, ia
tidak perlu melakukan tayamum dan ia wajib sholat seperti sholatnya faqid
at-tuhuroini84, seperti yang dikisahkan oleh Muhammad bin Sulaiman al-
Kurdi.

ونقلهكتبهىفحجرابناعتمدهماوهذاالتيممقبلالقبلةىفجيتهدبأن) القبلةومعرفة(
شرحمنأخرمواضعىفورجحالتحريرىفواعتمدهالتحقيقعنالروضشرحىفشيخه
حممدذلكحكىوالنهايةاملغىنواعتمدهالقبلةىفاالجتهادقبلالتيممجوازاالروض
الكردى

c. Mengetahui Arah Kiblat.

Maksudnya, syarat sebelum tayamum adalah mengetahui arah
Kiblat, sekiranya seseorang berijtihad terlebih dahulu dalam menentukan
dimanakah arah Kiblat sebelum ia bertayamum. Demikian ini adalah
pendapat yang dipedomani oleh Ibnu Hajar di dalam kitab-kitab karyanya.
Syeh Nawawi mengutip pernyataan pendapat tersebut dari gurunya di dalam
Syarah ar-Roudh dari kitab Tahkik. Ia juga berpedoman pada pendapat
tersebut di dalam kitab Tahrir. Akan tetapi, di beberapa bagian lain dari
kitab Syarah ar-Roudh, Nawawi mengunggulkan pendapat yang
mengatakan diperbolehkannya bertayamum sebelum berijtihad dalam
menentukan arah Kiblat. Pendapat kedua ini dipedomani di dalam kitab al-

84 Orang yang tidak mendapati dua alat bersuci, yaitu air dan debu.
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Mughni dan an-Nihayah. Demikian ini dikisahkan oleh Muhammad al-
Kurdi.

سفهااملأكولاألبيضحىتلونهاختلفوإنأنواعهجبميعأى) برتاب(التيممويكون
الناعموكالرملبالعضويلتصقناعمكرملخليطمن) خالص(تداويااملأكولواألرمىن
مبستعمليصحفال) طهور(الرملىذلكأفاداخلليطقلوإنوحنومهاوالدقيقالزعفران

والبدالرملىأفادهالبشرةامساسهبعدمنهتناثرأوواملمسوحاملاسحبعضوبقىماوهو
بهاملمسوحبالعضويتعلقحبيث) غبارله(يكونأنطهوريتهمع

d. Debu

Maksudnya, syarat tayamum berikutnya adalah bahwa tayamum
dilakukan dengan semua jenis benda yang berdebu meskipun berbeda-beda
warnanya, bahkan jenis debu yang berwarna putih yang biasanya dimakan
untuk tujuan melemahkan pikiran atau jenis debu armani yang biasa
dimakan untuk tujuan pengobatan.

Syarat debu yang digunakan untuk tayamum adalah;

 Debu murni, artinya debu yang tidak tercampur dengan benda lain
yang seperti; pasir lembut yang dapat melekat pada anggota tubuh,
za’faron, gandum, dan lain-lain, meskipun benda yang mencampuri
itu sedikit, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

 Debu yang suci dan yang mensucikan. Oleh karena itu, tayamum
tidak sah jika menggunakan debu mustakmal, yaitu debu bekas yang
berada di anggota tubuh orang yang mengusap atau di anggota tubuh
yang diusap atau debu yang telah rontok dari keduanya setelah
diusapkan pada kulit, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

 Debu yang digunakan memiliki sifat berdebu, sekiranya dapat
menempel pada anggota tubuh yang diusap.

شفتيهعلىأنفهمنواملقبلحليتهمسرتسلظاهرمسحوجيب) الوجهىف(مالتيمويكون
عنولوأىالعضوينأى) يرتبهما(املرفقنيإىلأى) واليدين(الشرقاوىأفادهكالوضوء

جعلالتعميمفيهالواجبكانملاألنهالغسلىفالرتتيبجيبملوإمناأكربحدث
الشرقاوىأفادهالواحدكالعضوالبدن
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2. Tata Cara Tayamum

a. Mengusap Wajah

Tayamum dilakukan pada wajah. Diwajibkan mengusap bagian luar
jenggot yang terurai, bagian depan hidung yang berada di atas kedua bibir,
seperti yang difaedahkan oleh asy-Syarqowi. Setelah wajah, kemudian
kedua tangan sampai kedua siku-siku. Mengusap wajah dan kedua tangan
harus secara tertib atau urut, artinya harus wajah terlebih dahulu, baru
kemudian kedua tangan, tidak boleh sebaliknya. Anggota tayamum yang
wajib diusap hanya wajah dan kedua tangan, meskipun bertayamum dari
hadas besar. Alasan mengapa di dalam toharoh mandi tidak diwajibkan
tertib adalah karena ketika hal yang wajib di dalam mandi adalah hanya
meratakan air ke seluruh tubuh maka tubuh dianggap seperti satu anggota
sehingga tidak perlu tertib, seperti yang difaedahkan oleh asy-Syarqowi.

االتيممأمكنوإنبضربةيكفىفالبنقلتنيأى) بضربتني(التيمميكونأنويشرتط
عليماالزيادةفتكرهمااالستيعابحصلإنبالضربتنياالكتفاءوحملوحنوهاخبرقة

الوقتوضاقاالستيعابحصلبأنوذلكحترموقدعليهماالزيادةوجبتوإالحينئذ
واجبةتكونالضربتنيعلىالزيادةأنفتلخصالزيادةمعيكفيهالالرتابكانأو

الكردىحممدذلكأفادوحمرمةومكروهة

b. Memindahkan Debu Dua Kali

Didalam tayamum, disyaratkan memindahkan debu ke anggota
tayamum sebanyak dua kali. Oleh karena itu, memindah debu tidak cukup
jika dilakukan satu kali meskipun sebenarnya tayamum bisa saja dilakukan
dengan satu kali memindah debu, misalnya; dengan alat bantu kain atau
yang lainnya. Kewajiban memindah debu sebanyak dua kali adalah jika
dengan dua kali tersebut, anggota tayamum sudah dapat diratakan. Jika
dengan dua kali memindah debu sedangkan anggota tayamum sudah dapat
diratakannya maka dimakruhkan melakukan lebih dari dua kali. Jika belum
bisa meratai anggota tayamum dengan dua kali memindah debu maka wajib
menambah jumlah memindah debu sampai rata. Terkadang melakukan lebih
dari dua kali dihukumi haram, seperti; ketika sudah bisa meratakan debu
pada anggota tayamum dengan dua kali sedangkan waktu sholat telah mepet
sekiranya jika menambah lebih dari dua kali maka waktu sholat terlewat,
atau ketika debu yang tersedia tidak cukup digunakan jika menambahkan
lebih dari dua kali. Dapat disimpulkan bahwa menambah lebih dari dua kali
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dalam memindah debu terkadang dihukumi wajib, makruh, dan haram,
seperti yang difaedahkan oleh Muhammad al-Kurdi.

أونفلهاأوتعينيغريعنمطلقاولوأى) الصالةفرضاستباحةبنية(بالتيمميعدوإمنا
بنيتهإالالفرضيستبيحوالوحدهالتيممبنيةوالاحلدثرفعبنيةالالصالةأومها

الرملىأفادهكالنفلهناواجلنازةفقطفالنوافلوإالالنفلمعأووحده

c. Niat

Tayamum hanya akan sah jika disertai dengan niatan seperti; niat
tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat meskipun sholatan dalam
niat tersebut tidak ditentukan (misalnya; sholat Dzuhur, Ashar, dan lain-
lain), atau niatan seperti; niat tayamum agar diperbolehkan melakukan
sholat sunah atau agar diperbolehkan melakukan sholat fardhu dan sunah,
bukan dengan niatan seperti; niat tayamum karena menghilangkan hadas,
atau seperti; niat tayamum saja. Apabila seseorang berniat tayamum agar
diperbolehkan melakukan sholat fardhu maka ia harus menyertakan sholat
fardhu tersebut di dalam hati, atau menyertakan sholat fardhu beserta sholat
sunah. Berbeda apabila seseorang berniat tayamum agar diperbolehkan
melakukan sholat sunah saja maka ia hanya boleh melakukan sholat sunah
saja, dan tidak boleh melakukan sholat fardhu. Adapun sholat jenazah
dalam niatan tayamum maka seperti sholat sunah,85 seperti yang
difaedahkan oleh ar-Romli.

جيب) و(األرضوحنمنالرتابالتحويلأى) النقلمع(كانتإذاالنيةتلكوتعترب
ركناكانوإنالنقلوأمااملقصوردألنه) الوجهأولمسح(إىلاستحضارااستدامتها

85Misalnya; seseorang bertayamum dengan niatan, “Saya berniat tayamum agar
diperbolehkan melakukan sholat fardhu Dzuhur,” maka ia boleh melakukan sholat fardhu
Dzuhur beserta sholat sunahnya, seperti Qobliah dan Ba’diahnya. Begitu juga, apabila
seseorang bertayamum dengan niatan, “Saya berniat tayamum agar diperbolehkan
melakukan sholat fardhu Dzuhur dan sholat sunah,” maka ia boleh melakukan sholat fardhu
Dzuhur beserta sholat sunahnya, seperti Qobliah dan Ba’diahnya. Akan tetapi, apabila
seseorang bertayamum dengan niatan, “Saya berniat tayamum agar diperbolehkan
melakukan sholat sunah Dzuhur,” maka ia tidak boleh melakukan sholat fardhu Dzuhur,
melainkan hanya sholat sunahnya, seperti Qobliah dan Ba’diahnya. Apabila seseorang
bertayamum dengan niatan, “Saya berniat tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat
fardhu Dzuhur,” maka ia boleh melakukan sholat fardhu Dzuhur dan sholat jenazah.
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حممدذلكأفاداملعتمدعلىيضرملبينهمافيماعزبتفلونفسهىفمقصودافليس
الناصحهديةشرحىفالرملى

Niat tayamum hanya akan dianggap menurut syariat jika niat
tersebut dilakukan bersamaan dengan memindah debu dari, misalnya; tanah.
Diwajibkan melanggengkan niat dengan menghadirkannya di dalam hati
sampai mengusap bagian pertama wajah, karena mengusapnya adalah
tujuan intinya. Adapun memindah debu, meskipun tergolong sebagai rukun
tayamum, maka ia sebenarnya bukan tujuan inti. Menurut pendapat
mu’tamad, apabila niat tayamum hilang pada saat antara memindah debu
dan mengusap bagian pertama wajah maka tidak masalah, seperti yang
difaedahkan oleh Muhammad ar-Romli dalam kitab Syarah Hadiah an-
Nashih.
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BAGIAN KETIGA BELAS
أكربأوأوسطأوأصغرحدثبهمنعلىحيرمفيما) فصل(

(FASAL) PERKARA-PERKARA YANG DIHARAMKAN
ATAS ORANG YANG MENANGGUNG HADAS

عليهحرم(الطهورينوفاقداحلدثدائمعداماوغريهبالغمن) وضوؤهانتقضومن(
الصالةمعىنوىفوالشكرالتالوةسجدةومثلهاجنازةصالةأونفالأوفرضا) الصالة
اعلىبناءاجلمعةخطبة كسوفأوعيدمنغريهاخطبةاوخرجركعتنيمنبدلأ

الرملىحممدذلكأفادهلاالطهارةفيندباستسقاءأو

Fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang diharamkan atas
orang yang menanggung hadas, baik hadas kecil, sedang, atau besar.

A. Perkara-perkara yang Diharamkan atas Orang yang Batal
Wudhunya

1. Sholat

Barang siapa yang telah batal wudhunya, selain daim al-hadas dan
faqid at-tuhuroini, maka diharamkan atasnya sholat, baik sholat fardhu,
sunah, sholat jenazah, sujud tilawah, atau sujud syukur. Tergolong makna
sholat, khutbah Jumat juga diharamkan atasnya berdasarkan alasan bahwa
khutbah Jumat adalah gantian dari dua rakaat. Adapun khutbah selainnya,
seperti khutbah sholat id, kusuf, atau istisqo (maka tidak diharamkan
atasnya, karena) hukum toharoh untuk melaksanakan khutbah-khutbah
tersebut adalah sunah, seperti yang difaedahkan oleh Muhammad ar-Romli.

الصالةمعىنىفألنهنسكىفولونفالأوفرضابأنواعه) والطواف(

2. Thowaf

Barang siapa yang telah batal wudhunya maka diharamkan atasnya
melakukan thowaf, baik thowaf fardhu atau sunah, meskipun dalam ibadah-
ibadah haji, karena thowaf tergolong makna sholat.
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ضرورةتدعملمااحلرمةوحملكلوحللدراسةكتبماذلكىفومثله) املصحفومحل(
حرقأوغرقمنكخوفهالطهارةمنيتمكنملحيثاحلدثمعمحلهوإالمحلهإىل
فإنهالتيمممنمتكنإالأماتعظيمهمنألنهجيبقدبلسارقأوكافرأوجناسةأو

حاملمحلوجيوزفيحرمآخرمكانإىلمكانمنحتريكهوكحملهواجبايكون
الرملىحممدكلهذلكأفاداملصحف

3. Membawa Mushaf

Barang siapa yang telah batal wudhunya maka diharamkan atasnya
membawa mushaf dan juga benda yang diatasnya tertulis ayat al-Quran
untuk tujuan dirosah atau membaca, seperti papan tulis.

Tolak ukur keharaman membawa mushaf adalah selama tidak ada
dhorurot atau keterpaksaan yang mengharuskan membawanya dalam
kondisi hadas, yaitu sekiranya tidak memungkinkan melakukan toharoh
sebelum membawanya, seperti; kekuatiran kalau mushaf akan tenggelam di
dalam air, atau terbakar, atau terkena najis, atau dibawa oleh orang kafir,
atau dicuri. Karena ada dhorurot, maka boleh membawa mushaf dalam
kondisi hadas, bahkan terkadang wajib membawanya karena termasuk
bentuk sikap mengagungkannya. Adapun jika seseorang masih
memungkinkan melakukan tayamum terlebih dahulu maka tayamum
menjadi wajib atasnya (sebelum membawa mushaf). Sebagaimana
diharamkan membawa mushaf dalam kondisi hadas, diharamkan juga
menggerak-gerakkannya ke kanan atau ke kiri. Adapun menggotong orang
yang membawa mushaf maka hukumnya boleh. Demikian keterangan ini
semua difaedahkan oleh Muhammad ar-Romli.

Tambahan:

Apabila seseorang meletakkan mushaf di atas kursi atau meja kayu,
kemudian ia menanggung hadas kecil, maka ia tidak diharamkan memegang
bagian dari kursi atau meja tersebut. Pendapat ini dikatakan oleh Ibnu
Qosim yang mengutip dari Syeh Romli dan Toblawi. Sedangkan Syeh
Ziyadi dan Ibnu Hajar berpendapat bahwa ia diharamkan memegang bagian
dari kursi atau meja tersebut. Syeh Halabi dan Qulyubi berpendapat bahwa
ia diharamkan memegang bagian kursi atau meja yang dekat dengan
mushaf, bukan bagian yang jauh darinya.
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Diharamkan meletakkan suatu benda, seperti; roti atau garam, di
atas mushaf karena demikian itu menunjukkan sikap merendahkan dan
menghina mushaf.

Apabila seseorang meletakkan mushaf di bagian rak paling atas.
Sedangkan ia meletakkan sandal atau lainnya di bagian rak paling bawah
maka sikapnya demikian ini tidak diharamkan. Begitu juga, apabila ia
meletakkan sandal atau lainnya di bagian rak tertentu, kemudian ia
memberikan sekat atau penghalang di atasnya dan ia meletakkan mushaf di
atas sekat tersebut. Berbeda dengan sebaliknya, artinya, ia meletakkan
mushaf di bagian rak tertentu, kemudian ia memberikan sekat atau
penghalang di atasnya dan ia meletakkan sandal atau lainnya di atas sekat
tersebut, maka sikapnya ini dihukumi haram karena menunjukkan sikap
menghina dan meremehkan mushaf.

Semua keterangan tambahan ini disebutkan oleh Syeh al-Bajuri
dalam Khasyiah al-Bajuri ‘Ala Ibni Qosim al-Ghozi. Ibarotnya adalah;

ولو وضع املصحف على كرسى من خشب أو جريد مل حيرم مس شيئ من الكرسى على ما قاله ابن 
واعتمد الزيادى كابن حجر أنه حيرم مسه وقال احللىب والقليوىب حيرم قاسم ونقله عن الرملى والطبالوى 

مس ما قرب منه دون غريه وحيرم وضع شيئ على املصحف كخبز وملح ألن فيه ازراء وامتهانا له ولو 
وضع املصحف ىف الرف األسفل من اخلزانة والنعل وحنوه ىف الرف األعلى مل حيرم ومثله ما لو وضع 

ل كفروة ووضع املصحف فوق احلائل خبالف ما لو عكس ألن ذلك يعد إهانة النعل وفوقه حائ
86للمصحف

.
Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata;

وحيرماألسطربنيوماكاحلواشىاملكتوبغريولووغريهاالوضوءبأعضاء) ومسه(
واإلجنيلوالتورةالتالوةمنسوخوخرجفيههووصندوقهوخريطتهوعالقتهجلدهمس

واألحاديث

4. Memegang Mushaf

Barang siapa yang telah batal wudhunya maka diharamkan atasnya
memegang mushaf meskipun dengan anggota-anggota wudhu atau
selainnya, dan meskipun mushaf tidaklah tertulis, seperti; hawasyi. Begitu

86 Hal, 117 Juz, 1
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juga, diharamkan atasnya memegang bagian antara baris ayat satu dengan
baris ayat di bawahnya, kertasnya, talinya, sampulnya, dan wadahnya.
Adapun memegang ayat al-Quran yang telah dimansukh tilawahnya, Taurat,
Injil, atau hadis-hadis dalam kondisi hadas maka tidak diharamkan.

الطهارةاستصحابتكليفألنالتعلمحلاجةأى) للدراسة(املميزأى) الصىبإال(
أواملسكانإذاوأمامتكينهاملوىلجيوزفالاملتعلماملميزغريأمااملشقةفيهمعظم
الدمريىذلكأفادكمافيحرمكالتربكآخرلغرضأولغرضالاحلمل

Membawa dan memegang mushaf diharamkan atas orang yang
menanggung hadas, kecuali anak kecil (shobi) yang sudah tamyiz karena
untuk tujuan belajar. Maka shobi diperbolehkan membawa atau
memegangnya dalam kondisi hadas dengan tujuan tersebut karena
menuntutnya untuk melanggengkan toharoh atau suci merupakan hal yang
sangat sulit. Adapun bagi shobi yang belajar dan ia belum tamyiz maka
tidak diperbolehkan atas wali untuk memberi kesempatan kepadanya untuk
membawa atau memegang mushaf.

Adapun memegang atau membawa mushaf bagi orang yang
menanggung hadas bukan karena tujuan tertentu (dhorurot) atau karena
tujuan lain, seperti; mengharapkan barokah, maka diharamkan, seperti yang
telah difaedahkan oleh ad-Damiri.

Tambahan:

Diperbolehkan mengenakan pakaian yang ada tulisan al-Quran dan
tidur dengan memakainya, meskipun bagi orang junub. Dimakruhkan
menulis al-Quran pada atap atau tembok meskipun di masjid. Dimakruhkan
juga menulis al-Quran pada makanan atau lainnya. Diperbolehkan
merobohkan tembok yang ada tulisan al-Quran. Diperbolehkan juga
memakan makanan yang ada tulisan al-Quran karena tidak apa-apa jika
makanan tersebut akan mengenai kotoran yang ada di lambung sebab
terkenanya itu setelah makanan tersebut hancur. Berbeda dengan masalah
jika menelan kertas yang ada tulisan al-Quran atau salah satu nama dari
nama-nama Allah, maka diharamkan menelannya karena kertas tersebut
dapat terkena kotoran dalam lambung sebelum kertas tersebut hancur.
Apabila kertas yang ada tulisan al-Quran dilebur dengan air, maka tidak
diharamkan menelan kertas tersebut. Tidak dimakruhkan menulis sedikit
bacaan al-Quran pada wadah yang nantinya dilebur dengan air dan
diminumkan sebagai obat untuk orang sakit, berbeda dengan pendapat Ibnu
Abdusalam yang tidak memakruhkannya. Dimakruhkan menulis jimat dan
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menggantungkannya, kecuali apabila telah dilumuri dengan lilin atau
lainnya. Dimakruhkan membakar kayu yang terdapat tulisan atau ukiran
bacaan al-Quran, kecuali apabila ada tujuan untuk menjaganya, maka tidak
dimakruhkan. Dengan alasan menjaga bacaan al-Quran inilah, Usman
pernah membakar mushaf. Diharamkan berjalan di atas tikar atau kayu yang
ada tulisan al-Quran. Tidak diperbolehkan menyobek bagian kertas yang
tertulis al-Quran dan lainnya karena menyobeknya berarti menyobek huruf-
huruf bacaan al-Quran dan memisah-misahkan kalimat-kalimatnya,
sedangkan demikian ini termasuk sikap menghina bacaan al-Quran yang
disobek.

Dimakruhkan membaca al-Quran dan buku yang berisi ilmu agama
dengan kondisi mulut masih terkena najis. Adapun menulis al-Quran
dengan tinta najis maka diharamkan.

Disunahkan bagi seseorang untuk membaca ta’awudz terlebih
dahulu sebelum membaca al-Quran, menghadap kiblat, berangan-angan
tentang isi bacaan, membacanya dengan tartil, dan menangis ketika
membaca. Apabila ia tidak mampu menangis maka berpura-puralah
menangis. Yang lebih utama dalam membaca al-Quran adalah dengan
melihat mushaf, kecuali apabila kekhusyukan dapat diperoleh dengan cara
hafalan maka yang lebih utama adalah dengan hafalan tersebut. Disunahkan
mengkhatamkan al-Quran di awal siang atau malam dan di hari Jumat atau
malamnya. Disunahkan berdoa setelah khatam dan hudhur dalam doanya,
kemudian segera mengawali membaca dan mengkhatamkannya lagi.

Sangat dianjurkan berpuasa pada hari mengkhatamkan al-Quran.
Disunahkan menulis al-Quran dengan jelas dan memberinya harokat.
Memperbanyak membaca al-Quran pada saat sholat bagi orang yang sholat
sendirian adalah lebih utama baginya daripada membacanya di luar sholat.
Lupa hafalan al-Quran atau sebagiannya saja termasuk dosa besar.
Disunahkan bagi seseorang untuk menjawab, “Tidak. Saya tidak lupa,”
ketika ditanya, “Apakah kamu lupa Surat ini?” Diharamkan menafsiri al-
Quran dan Hadis tanpa didasari ilmu yang mumpuni.

Demikian ini semua disebutkan oleh Syeh al-Bajuri. Ibarotnya
adalah;

وقوله وخوامت وكذا ثياب وحنوها وحيل لبس الثياب الىت نقش عليها شيئ من القرآن والنوم فيها ولو 
قوف واجلدران ولو كانا للمسجد وكذلك كتابته على الطعام وحنوه لسللجنب ويكره كتابة القرآن على ا

وال يضر مالقاته ملا ىف املعدة وجيوز هدم اجلدار الذى كتب عليه شيئ من القرآن وأكل الطعام كذلك
ألن مالقاته له بعد امنحائه خبالف ابتالع قرطاس عليه شيئ من قرآن أو اسم من أمساء اهللا تعاىل فإنه 
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وال يكره كتابة شيئ من القرآن ىف إناء حيرم ملالقاته ملا ىف املعدة بصورته فإن أذابه مباء مث شربه مل حيرم 
الفا ملا وقع البن عبد السالم ويكره كتابة التميمة وتعليقها إال إن ليمحى مباء مث يسقى للشفاء خ

جعل عليها مشعا أو حنوه ويكره احراق خشب نقش عليه شيئ من القرآن إال إن قصد صيانته فال 
يكره وعليه حيمل حتريق عثمان املصحف وحيرم املشى على فراش أو خشب نقش عليه شيئ من القرآن 

املكتوب عليه شيئ من قرآن وحنوه ملا فيه من متزيق احلروف وتفريق الكلمات وىف وال جيوز متزيق الورق 
بفم متنجس وكذلك قراءة العلم وأما كتابتها بالنجس فحرام ويكره قراءة القرآن ذلك ازراء باملكتوب

فإن مل يقدر رئ التعوذ للقراءة واستقبال القبلة والتدبر والتخشع والرتتيل والبكاء عند القراءة اويندب للق
على البكاء فليتباك واألفضل قراءته نظرا ىف املصحف إال إن زاد خشوعه ىف القراءة عن ظهر قلب 
فتكون أفضل ىف حقه ويندب ختمه أول النهار أو الليل وأن يكون يوم اجلمعة أو ليلتها ويسن الدعاء 

تبه وايضاحه وشكله عقبه وحضوره والشروع ىف ختمة أخرى بعده ويتأكد صوم يوم ختمه ويندب ك
وكثرة تالوته وهو ىف الصالة ملنفرد أفضل منه خارجها ونسيانه أو شيئ منه كبرية ويسن أن يقول 

87أنسيت كذا ال نسيته وحيرم تفسري القرآن واحلديث بال علم

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata;

الباللسانتالوتهتنسخملمما) القرآنوقراءة(األربعة) هذهاجلنبعلى(حرم) و(
إنحرفاولوالبجريمىوقالالرملىقالهقصريةولوآيةبعضاملقروءكانولوبالقلب

فاقدغريىفذكرماوحملجهراأوالقراءةكانتسرااهبعدهمبايأتىأنقصد
خارجالصالةايقاعهعليهجيبأنهإالالصالةىففقطالفاحتةفيقرأهوأماالطهورين
واحلائضواجلنبللمحدثالذكرجوازعلىالعلماءوأمجعاملكثحلرمةاملسجد
واحلمامالطريقىفيكرهوالاحلاجةقضاءوحالاجلماعحالالذكرويكرهوالنفساء

B. Perkara-perkara yang Diharamkan atas Orang Junub

4 (empat) perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas,
seperti yang telah disebutkan di atas, juga diharamkan bagi orang junub.
Selain itu, ia juga diharamkan;

87 Bajuri, Khasyiah al-Bajuri ‘Ala Ibni Qosim al-Ghozi, (Semarang: Toha Putra),h. 117.
Juz, 1
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1. Membaca al-Quran.

Maksudnya, orang junub diharamkan membaca ayat al-Quran yang
tidak dimansukh tilawahnya dengan lisan, bukan hati (Jawa: mbatin),
meskipun ayat yang dibaca hanya sebagian dan meskipun pendek, seperti
yang dikatakan oleh ar-Romli. Al-Bujairami berkata, “Keharaman membaca
ayat al-Quran atas orang junub adalah meskipun hanya satu huruf disertai
dengan menyengaja akan membaca lafadz setelah satu huruf tersebut,” baik
membacanya secara samar atau keras.

Maksud orang junub yang diharamkan membaca al-Quran adalah
orang junub yang bukan faqid at-tuhuroini. Adapun ia maka diperbolehkan
membaca hanya Surat al-Fatehah di dalam sholat. Hanya saja, ia wajib
melaksanakan sholat di luar masjid karena keharaman berdiam diri di
dalamnya.

Para ulama bersepakat tentang diperbolehkannya berdzikir bagi
orang yang menanggung hadas, junub, haid, dan nifas. Berdzikir
dimakruhkan dilakukan pada saat jimak dan buang air. Berdzikir tidak
dimakruhkan dilakukan di jalan umum dan tempat pemandian air hangat
(al-hamam).

لكونهالظاهرأوباالشاعةولومواتهأوجدارهأوحلظةولو) املسجد(بأرض) ومكث(
مسجدصورةرأينافإذامسجداأنهكذلكهوفيماالغالبألناملساجدهيئةعلى

علىاستمرارهألنمنهمينعأنألحدفليسواقفالهعلمناوالمنازعغريمنفيهيصلى
املسجدأحكامعليهجترىزمزمحرميأنمنهويؤخذوقفهعلىدليلاملساجدحكم

التحفةىفحجرابنذلكعلىنبهشائعامسجداقلوإنبعضهوقفماوكاملسجد
عطيةحكاهضرورةبالولواملسجدىفاجللوسلهجازاجلنبتوضأإذاأمحدوعند

2. Berdiam diri di atas tanah masjid.

Maksudnya, orang junub diharamkan berdiam diri di atas tanah yang
berstatus masjid, meskipun hanya sebentar, atau di tembok masjid, atau di
bumi matinya meskipun status bumi matinya tersebut adalah menurut
informasi yang tersebar atau menurut kanyataannya, karena kesamaannya
dengan kondisi masjid-masjid lainnya dan karena pada umumnya bumi
tersebut ditetapkan penyebutannya sebagai masjid. Oleh karena itu, apabila
kita melihat sebuah bangunan (berbentuk) masjid yang digunakan untuk
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sholat tanpa ada seorangpun dari masyarakat yang mengingkari status
kemasjidannya, sedangkan kita tidak mengetahui siapa pihak yang berwakaf
masjid, maka tidak seorangpun diperbolehkan mencegah atau protes, karena
tetapnya hukum masjid pada bangunan tersebut adalah bukti akan
pewakafannya. Dari sini, dapat dipahami bahwa batas sumur zam-zam
dihukumi juga seperti hukum-hukum masjid. Sama dengan hukum masjid
adalah properti yang sebagian darinya diwakafkan sebagai masjid umum,
seperti yang ditanbihkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab at-Tuhfah.

Menurut Imam Hanbali, ketika orang junub telah berwudhu maka ia
diperbolehkan duduk di dalam masjid meskipun tanpa adanya dhorurot,
seperti yang diceritakan oleh Athiah.

Tambahan:

Keharaman berdiam diri di dalam masjid adalah atas orang junub
yang muslim. Adapun orang junub yang kafir maka tidak diharamkan
berdiam diri di dalamnya meskipun ia junub karena ia tidak meyakini
tentang keharamannya meskipun sebenarnya diharamkan tetapi dilihat dari
sudut pandang bahwa ia juga dibebani atas hukum-hukum furuk. Tidak
diperbolehkan bagi orang kafir masuk ke dalam masjid meskipun ia tidak
junub kecuali dengan izin orang muslim yang baligh serta ada hajat untuk
masuk.

Adapun melewati masjid bagi orang junub maka tidak diharamkan,
bahkan tidak dimakruhkan menurut pendapat asoh. Pengertian melewati
adalah berjalan seperti biasanya dari satu pintu dan keluar lewat pintu lain.
Adapun mondar-mandir di dalam masjid bagi orang junub adalah
diharamkan karena statusnya disamakan dengan berdiam diri di dalamnya,
seperti; seseorang berjalan menuju lemari masjid, kemudian ia berjalan ke
tampat berwudhu, kemudian ia berjalan ke sudut masjid, dan seterusnya.

Semua keterangan tambahan ini dikatakan oleh Syeh al-Bajuri;

خرج به الكافر فال مينع من املكث ىف املسجد جنبا ألنه ال يعتقد حرمته وإن حرم عليه ) قوله مسلم(
من حيث أنه يكلف بالفروع وال جيوز له دخول املسجد ولو غري جنب إال بإذن مسلم بالغ مع احلاجة 

مقابل ) فال حيرم بل وال يكره ىف األصحقوله أما عبور املسجد مار به من غري مكث (إىل أن قال 
للمكث أو اللبث على النسختني السابقتني والعبور هو الدخول من باب واخلروج من آخر وحيث عرب 
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قوله وتردد اجلنب ىف املسجد مبنزلة (فال يكلف اإلسراع ىف املشى بل ميشى على العادة إىل أن قال 
88اخلزانة مث يرجع إىل امليضاة كما يقع اآلنفيحرم كاللبث ومنه أن يذهب اجلنب إىل) اللبث

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata;

وجيبباالمجاع) االنقطاعقبلوالصوم(الستة) هذهوالنفساءاحلائضعلى(حرم) و(
خبالفهقضائهاىفاملشقةتشتدتكررهابينهماوالفرقالصالةخبالفقضاؤه

C. Perkara-perkara yang Diharamkan atas Orang Haid dan Nifas

Perkara-perkara yang diharamkan atas orang yang berhadas dan
junub juga diharamkan atas perempuan haid dan nifas. Selain itu,
perempuan haid atau nifas juga diharamkan;

1. Berpuasa

Berdasarkan ijmak, perempuan haid dan nifas diharamkan berpuasa
sebelum terputusnya darah. Mereka wajib mengqodho puasa. Adapun sholat
maka mereka tidak wajib mengqodhonya. Perbedaan antara mengapa
mereka wajib mengqodho puasa dan tidak wajib mengqodho sholat adalah
karena sholat terjadi secara berulang-ulang sehingga akan berat bagi mereka
untuk mengqodhonya, berbeda dengan puasa.

كانتوإنالبشرتنيالتقاءوهىاملباشرةبهواملراد) االستمتاعمنوالسيدالزوجومتكني(
ابنيمبا(الرملىذلكأفادحبراموليساستمتاعبشهوةالنظرإذشهوةبدون وركبتهاسر
والاألصحوهووالركبةالسرةاخراجالبينيةمنوعلماالنقطاعبعدولو) الغسلقبل

حممدذلكأفادلألسنوىخالفابذلككاستمتاعهوركبتهسرتهبنيمبااستمتاعهايكون
الرملى

2. Istimtak

Yang dimaksud dengan istimtak disini adalah saling bersentuhan
kulit meskipun tanpa disertai syahwat karena melihat dengan syahwat pun
juga disebut dengan istimtak padahal tidak diharamkan, seperti yang
difaedahkan oleh ar-Romli.

88 Ibid. hal, 116-117. Juz, 1.
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Perempuan haid dan nifas diharamkan memberikan kesempatan
(tamkin) kepada suami atau tuan untuk istimtak pada bagian tubuh antara
pusar dan lutut sebelum ia mandi besar, meskipun setelah darah berhenti.
Kata antara memberikan pemahaman bahwa pusar dan lutut bukan
termasuk bagian yang diharamkan untuk istimtak. Ini berdasarkan pendapat
ashoh.

Istimtaknya perempuan pada bagian antara pusar dan lutut suami
atau tuan tidaklah sama dengan istimtaknya suami atau tuan pada bagian
antara pusar dan lutut perempuan, berbeda dengan pendapat Asnawi yang
mengatakan bahwa antara keduanya adalah sama, seperti yang difaedahkan
oleh Muhammad ar-Romli.
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BAGIAN KEEMPAT BELAS
إزالتهاوكيفيةالنجاسةفى) فصل(

(FASAL) NAJIS DAN CARA MENSUCIKANNYA

A. Syarat Sholat: Suci dari Najis

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata;

عينيهأوفمهأوأنفهداخلحىت) البدنىفالنجاسةعنالطهارةالصالةشروطومن(
ماوهو) واملكان(حبركتهيتحركملوإنوغريهثوبمنامللبوسأى) والثوب(أذنهأو

واحملمول(النسجسوالرجزفاهجروالرجزتعاىللقولهملبوسهأوبدنهمنشيئايالقى
احلاملكانسواءفيهاحلملهحاجةالإذبطلتصالتهىفمستجمرامحلفلو) له

كانسواءاملستجمردوناملستنجىصالةبهفتبطلالقبضأمامستنجياأومستجمرا
إذااملستجمرتبطل صالةقالملنخالفابنجسمبتصلالتصالههذاأوهذاالقابض

عطيةذلكأفاداملستنجىعليهقبض

Termasuk salah satu dari syarat-syarat sholat adalah suci dari najis
pada tubuh, bahkan sampai pada bagian dalam hidung, kedua mata, atau
telinga, dan suci dari najis pada pakaian, yaitu sesuatu yang dipakai oleh
musholli, baik baju atau lainnya, meskipun pakaian tersebut tidak ikut
bergerak karena gerakan musholli, dan suci dari najis pada tempat, yaitu
tempat yang ditempeli oleh bagian dari tubuh musholli dan pakaiannya.
Syarat ini berdasarkan Firman Allah, “Dan hindarilah ar-rujza.”89 Lafadz
ar-rujza berarti najis.

Begitu juga, benda yang dibawa oleh musholli harus suci. Apabila
pada saat sholat ia menggotong mustajmir90 maka sholatnya batal karena
tidak ada hajat menggotongnya di saat sholat, baik yang menggotong adalah
mustajmir atau mustanji.91 Adapun apabila pada saat sholat musholli
menggenggam, misalnya, tangan orang lain yang mustajmir dan yang juga
sedang sholat maka sholat musholli menjadi batal jika ia sebagai mustanji,
sedangkan sholat mustajmir tidak batal, baik pihak yang menggenggam itu

89 QS. Al-Muddatsir: 5
90 Mustajimir adalah orang yang cebok dengan cara peper.
91 Yang dimaksud dengan mustanji disini adalah orang yang cebok dengan air.
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si mustajmir atau si mustanji, dimana batalnya sholat tersebut disebabkan
(mustanji) menempel pada sesuatu (mustajmir) yang menempel dengan
najis. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa sholat mustajmir juga batal
ketika ia digenggam oleh mustanji, seperti yang difaedahkan oleh Athiah.

إالصالتهبطلتحممولهأوثيابه(النجسأى) القىأوجنس(املصلىأى) القاهفإن(
أويابساأورطباكانله سواءمحلوالقبضغريمنثوببقلعالنجسأى) يلقيهأن

طمأنينةأقلمضىقبلأىبسرعةأى) حاال(يابساكانإذاأيضاذلكغريمنينفضه
تبطلفالاجليمبضم) جرحهكدمعنهمعفوا(النجسأى) يكونأو(تبطلفالالصالة
كانإذاأماقليالكانإذااجلرحدمعنالعفوومحلاالحرتازوشقةبذلكالبلوىلعموم
عصرمأذونه كأنبفعلأوفعلهكانوإنأيضاعنهفيعفىنفسهمنكانفإنكثريا

القلةوتعرفالعمادابنمنظومةشرحىفالرملىالشهابقالعنهيعفملالدمل
ألنفكثريزادومافقليلعنهاالحرتازويعسرغالبابهالتلطخيقعفماباالدةوالكثرة
انتهىاالحرتازلتعذرإمنا اثبتناهالعفوأصل

Oleh karena disyaratkan harus suci, apabila ada najis mengenai
musholli, atau pakaiannya, atau benda yang dibawanya maka sholatnya
menjadi batal, kecuali apabila ia segera membuang najis tersebut seketika
dengan cara melepas bagian pakaian yang dikenai najis tanpa
menggenggamnya (menekannya) dan mengangkatnya, baik najis itu basah
atau kering, atau apabila najisnya kering maka dengan cara menghempaskan
bagian pakaian tersebut tanpa menggenggam dan mengangkatnya. Maksud
kata seketika adalah dengan cepat, yaitu sebelum terlewatnya waktu
minimal tumakninah dalam sholat,92 maka sholatnya tidak batal. Dihukumi
sholatnya tidak batal, yaitu apabila najis yang mengenai musholli adalah
najis yang ma’fu, seperti darah luka, karena sering terjadi dan sulit
menghindari.

Darah luka dihukumi ma’fu jika ia sedikit. Adapun apabila ia banyak
maka akan dima’fu jika ia keluar sendiri. Berbeda apabila ia banyak dan
keluar karena kesengajaan dari musholli atau dari orang yang diizininya,
seperti sengaja memencet bisul, maka tidak dihukumi ma’fu. Syihab ar-
Romli berkata dalam Syarah Mandzumah Ibnu Imad, “Ukuran sedikit atau
banyaknya disesuaikan dengan penilaian adat. Maksudnya, najis yang pada

92 Seukuran membaca tasbih satu kali.
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umumnya mengenai dan sulit dihindari maka termasuk najis yang sedikit,
sedangkan najis yang lebih dari najis yang dianggap sedikit tersebut maka
termasuk najis yang banyak. Alasan mengapa dirujukkan pada adat adalah
karena asal kema’fuan najis ditetapkan oleh kami (Syafiiah) hanya karena
alasan sulit menghindarinya.”

B. Pembagian Najis

1. Najis Ainiah

بالعنيواملراد) العنيبازالة(بدنأوثوبمناحمللمن) عنهيعفملجنسازالةوجيب(
ولونطعممن(املصنفقالولذلكعطيةقالهكمااألوصاففيشملاحلكميةقابلما

بالريحوالبالنارتكفىفال) املطهرباملاءوريح

Wajib menghilangkan najis yang tidak dima’fu dari pakaian atau
tubuh dengan cara menghilangkan ainnya. Yang dimaksud dengan ain najis
adalah perbandingan atau kebalikan daripada hukmiah. Artinya, najis ainiah
adalah najis yang masih ada wujud atau dzat najis tersebut. Oleh sebab itu,
ia mengandung beberapa sifat, seperti keterangan yang disampaikan oleh
Athiah.

Mushonnif menjelaskan bahwa sifat-sifat najis terdiri dari rasa,
warna, dan bau. Alat yang digunakan untuk menghilangkannya hanyalah
air. Oleh karena itu, tidak cukup jika menghilangkan najis dengan api atau
angin.

أوقرصأوحتعلىذلكتوقفلوحىتاالمكانعندالنجسازالةاشرتاطأنواعلم
مستحباكانوإالوجبصابونأوأشنان

Ketahuilah. Sesungguhnya syarat menghilangkan najis yang cukup
dengan membasuhkan air saja pada tempat yang dikenainya adalah ketika
memungkinkan tanpa menggunakan perantara sama sekali. Apabila najis
tidak bisa hilang kecuali dengan perantara, seperti; dikucek, memakai kayu
asynan atau sabun, maka wajib menggunakan perantara tersebut. Sedangkan
apabila tanpa menggunakan perantara, artinya hanya dibasuh dengan air
saja, najis bisa hilang, maka menggunakan perantara dihukumi sunah.
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العتيقةاحلمرةكرائحةوحدهالريحأواحليضدمكلونوحدهاللونازالةعسرفإن
حىتعنهمعفواجنساالحقيقةطاهرافيصريبالضرورةبقاؤهيضرملالغائطأنواعوبعض

لداللةضروالريحاللوناجتمعوانوغريهااملغلظةبنيفرقواليتنجسملبللأصابهلو
أفادذكرهملاأيضايضروحدهالطعمبقىوإناحملليطهرفالالعنيبقاءعلىذلك
الناصحهديةشرحىفالرملىذلك

Apabila sulit menghilangkan warna najis saja, seperti; warna darah
haid, atau sulit menghilangkan baunya saja, seperti; bau khomr yang sudah
lama atau bau sebagian jenis kotoran, maka tidak apa-apa sebab dhorurot,
oleh karena itu, tempat yang dikenainya sudah dihukumi suci pada
hakikatnya, bukan dihukumi sebagai najis yang ma’fu, bahkan apabila
tempat yang dikenainya terkena basah-basah maka tidak najis, baik najis
yang masih ada warnanya tersebut atau baunya tersebut adalah
mugholadzoh atau lainnya.

Berbeda, apabila sifat warna najis serta baunya masih ada di
tempat yang dikenainya maka tidak dihukumi suci karena keberadaan kedua
sifat tersebut menunjukkan masih adanya ain najis. Begitu juga, masih
dihukumi najis jika sifat yang masih ada di tempat adalah rasanya saja,
karena sifat rasa menunjukkan kalau ain najis juga masih ada, seperti yang
difaedahkan oleh ar-Romli dalam Syarah Hadiah an-Nashih.

2. Najis Hukmiah

فيهايكفىأى) املاءجيرى(جفبولكنقطةحتسالماوهى) احلكمية(النجاسة) و(
حملهاعلىأى) عليها(املاءجرى

Najis hukmiah adalah najis yang sudah tidak dapat diindera, seperti;
setetes air kencing yang telah kering. Cara menghilangkannya cukup
dengan mengalirkan air pada tempat yang dikenainya.
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C. Cara Menghilangkan Najis Mugholadzoh

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata;

امجلتهاذلكىفسواءوفروعهماوخنزيركلبمن) الكلبية(النجاسة) و( وعرقهاولعا
مراتسبعأى) سبعا(الراكدالكثرياملاءىفبتحريكهاولو) بغسلها(ذلكوغريودمها

بهيتكدرحبيث) بالرتابممزوجةاحداهن(أخرىجناسةالقاهاأوتعددتوإنوتكفى
رملغبارويكفىوغريهالرطببنيفرقوالاحمللأجزاءمجيعإىلبواسطتهويصلاملاء

والاحمللعلىالرتابذريكفىوالمستعملوالجنسيكفىفال) الطهور(الرملىأفاده
املاءمنالبدبلماءغريمنبهدلكه

Najis mugholadzoh adalah najis anjing, babi, dan keturunannya, baik
najis tersebut berasal dari air liur mereka, keringat, darah, dan lain-lainnya.
Cara menghilangkannya adalah dengan dibasuh, meskipun hanya digerak-
gerakkan di dalam air banyak yang tenang, sebanyak 7 (tujuh) kali basuhan
dimana salah satu dari basuhan tersebut dicampur dengan debu, sekiranya
air menjadi keruh dan debu merata ke seluruh bagian tempat yang dikenai
najis. Tidak ada perbedaan, baik debu tersebut basah atau kering, bahkan
dicukupkan dengan debu berpasir, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

Syarat debu yang dicampurkan adalah debu yang suci dan
mensucikan. Jadi, tidak cukup kalau menggunakan debu yang najis atau
musta’mal. Selain itu, debu harus dicampur dengan air. Oleh karena itu,
tidak cukup kalau hanya menaburkannya di tempat yang dikenai najis atau
menggosokkannya padanya, tanpa menggunakan air.

السبعويكمل) واحدة(فهى) تعددتوإنللعنياملزيلة(الغسلة) و(

Basuhan yang berulangkali yang menghilangkan ain najis dihitung
satu kali basuhan, kemudian ditambahi lagi sampai tujuh kali basuhan.

D. Syarat Menghilangkan Najis

وردتفإن) قليالكانإن(بايرادهأوبنفسه) املاءورود(النجاسةتطهريىف) ويشرتط(
اتنجسعليه بنيفرقفالالكثرياملاءأماجوانبهعلىاملاءأدارإناءطهرفلومبالقا
الأواملتنجساحمللعلىوارداكونه
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Dalam mensucikan najis, disyaratkan air datang dengan sendirinya
atau didatangkan ke tempat yang terkena najis, yaitu jika air tersebut
sedikit. Sebaliknya jika air yang sedikit didatangi najis maka air tersebut
berubah menjadi mutanajis sebab terkena najis. Apabila seseorang
mensucikan wadah yang sisi dalamnya terkena najis dengan air sedikit
maka ia memutar-mutarkan air tersebut sampai seluruh sisi yang najis
diratainya.

Adapun mensucikan najis dengan air banyak, artinya dua kulah atau
lebih, maka tidak ada bedanya antara apakah air tersebut yang mendatangi
tempat yang mutanajis atau yang didatanginya.93

93 Contoh; Ada piring terkena najis. Seseorang ingin mensucikannya dengan air
banyak. Maka ia boleh mencelupkan piring tersebut ke dalam air atau ia mengambil air
kemudian membasuhkannya pada piring.
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BAGIAN KELIMA BELAS
الصالةشروطفى) فصل(

(FASAL) SYARAT-SYARAT SHOLAT

منهاوليستالصالةصحةعليهاتتوقفماوهى

Pengertian syarat adalah sesuatu yang menentukan keabsahan sholat
tetapi ia tidak termasuk bagian darinya. Syarat-syarat sholat diantaranya;

A. Menghadap Kiblat

جبميعأىالبعدىفوظناالقربىفيقينا) القبلة(عني) استقبالالصالةشروطومن(
والسجودالركوعىفأمابالرجلوالباليدوالبالوجهالوالقعودالقيامىفالبدنعرض

مستلقياأووالوجهبالصدرفاالستقبالمضطجعاصلىلوأماالبدنفبجملة
رأسهيرفعبأنوالوجهفباألمخصني

Maksudnya, termasuk syarat sholat adalah menghadap Kiblat secara
yakin bagi musholli yang dekat dengannya dan secara dzon (sangkaan) bagi
musholli yang jauh darinya.

Pada saat berdiri dan duduk, menghadap Kiblat harus dengan seluruh
lebar tubuh, bukan hanya dengan wajah, tangan, dan kaki. Adapun pada saat
rukuk dan sujud maka dengan sebagian besar bagian tubuh. Apabila
musholli sholat dalam keadaan tidur miring maka ia menghadapnya dengan
dada dan wajah, atau dalam keadaan tidur berbaring maka dengan dua
akhmash (bagian cekung pada kedua telapak kaki) dan wajah, yaitu dengan
mengangkat kepalanya.

فالخارجهاهوملنالسابعةوالسماءالسابعةاألرضإىلوهواؤهاالكعبةبالقبلةواملراد
عطيةذلكأفادوهواؤهامستهااملرادبلواجلدارالبناءحماذاةيشرتط

Yang dimaksud dengan Kiblat adalah Ka’bah, bagian atasnya
sampai langit ketujuh, dan bagian bawahnya sampai bumi ketujuh.
Pengertian kiblat ini adalah pengertiannya bagi orang yang sholat di luar
Ka’bah. Oleh karena itu, menghadapnya tidak disyaratkan harus sejajar pas
dengan bangunan dan tembok Ka’bah, tetapi yang dimaksud adalah searah
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dengannya atau bagian atas dan bawahnya, seperti yang difaedahkan oleh
Athiah.

B. Mengetahui Waktu Sholat

بدونصلىفمنظناأويقيناشرعااحملدودالوقتدخولمعرفةأى) الوقتودخول(
الوقتصادفإذافيصحاألذانخبالفالوقتىفوقعتوإنصالتهتصحملاملعرفة
عطيةأفاده

Maksudnya, termasuk syarat sholat adalah mengetahui masuknya
waktu sholat yang telah ditentukan oleh syariat secara yakin atau dzon.
Barang siapa melakukan sholat tanpa mengetahui terlebih dahulu waktunya
maka sholatnya tidak sah meskipun sholatnya tersebut sebenarnya terjadi
pada waktunya. Berbeda dengan adzan, karena apabila seseorang adzan
tanpa mengetahui waktunya dan ternyata adzannya terjadi sesuai pada
waktunya, maka adzannya sah, seperti yang difaedahkan oleh Athiah.

C. Islam

العباداتكبقيةكافرمنتصحفال) واإلسالم(

Maksudnya, termasuk syarat sholat adalah Islam. Oleh karena itu,
sholat yang dilakukan oleh orang kafir dihukumi tidak sah, sebagaimana
ibadah-ibadah lainnya.94

D. Tamyiz

غريمنتصحفالوحدهويستنجىوحدهيأكلحبيثالطفليصريأنوهو) والتمييز(
بنفسهعبادتهصحةلعدممميز

94Syarih menyebutkan di dalam kitabnya Sulam al-Munajat, “[Cabang] Apabila orang
kafir telah masuk Islam maka ibadah-ibadahnya yang tidak membutuhkan niat yang pernah ia
lakukan pada saat kekufurannya dihukumi masih tetap, seperti shodaqoh, silaturrahmi, dan
memerdekakan budak. Demikian ini adalah seperti yang dikutip oleh Syeh al-Wanai dari kitab
al-Majmuk.” Ibarotnya adalah;

لو أسلم الكافر أثبت على ما فعله من القرب الذى ال حتتاج إىل نية كصدقة وصلة وعتق كما ) فرع(
موع نقله الونائى عن ا
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Maksudnya, termasuk syarat sholat adalah tamyiz, yaitu sekiranya
seorang bocah mampu makan, beristinjak, dengan sendiri. Oleh karena itu,
sholat yang dilakukan oleh bocah yang belum tamyiz tidak sah karena
ketidak absahan ibadahnya yang ia sendiri lakukan.

E. Mengetahui kefardhuan sholat

االعلمأى)بفرضيتهاوالعلم( فاعلهيثابماوالفرضاملفروضةالصالةىففرضابكو
ملمنهوفالعامىعاملاأوعامياكانسواءأىتاركهتعاىلاهللامبشيئةويعاقبامتثاال
الباقىإىلبهيهتدىشيئاالفقهمنحيصل

Maksudnya, termasuk syarat sholat adalah mengetahui bahwa sholat
fardhu yang hendak seseorang lakukan adalah fardhu. Pengertian fardhu
adalah hukum yang apabila dilakukan maka seseorang mendapat pahala dan
yang apabila ditinggalkan maka ia mendapatkan siksa jika dikehendaki oleh
Allah, baik ia adalah orang yang ‘aami atau ‘alim. Maksud orang yang ‘ami
adalah orang yang tidak dapat menghasilkan pemahaman dasar yang dapat
ia gunakan untuk memahami lainnya.

F. Tidak Meyakini Hal yang Fardhu sebagai Hal yang Sunah

عامياكانوإن) سنة(الصالةأى) فروضهامن(بعينه) فرضا(يظنوال) يعتقدالوأن(
أوفالنفلأوصحفرضأفعاهلامجيعأناألوجهعلىالعاملأوالعامىاعتقدفلو

ىفحجرابنذلكأفادنفالمعنيبفرضيقصدملماصحنفلوالبعضفرضالبعض
التحفة

Maksudnya, termasuk syarat sholat adalah bahwa musholli tidak
menganggap (dzon) salah satu fardhu dari fardhu-fardhu sholat sebagai
perkara yang sunah, meskipun ia adalah orang yang ‘aami.

Apabila musholli yang ‘aami, menurut pendapat aujah disebutkan
yang ‘alim juga, menganggap kalau seluruh perbuatan sholat adalah fardhu
maka sholatnya sah. Apabila ia menganggap kalau seluruh perbuatan sholat
adalah sunah maka sholatnya tidak sah. Dan apabila ia menganggap kalau
sebagian dari perbuatan-perbuatan sholat adalah fardhu dan sebagian
lainnya adalah sunah maka sholatnya juga sah selama ia tidak menyengaja
menganggap salah satu fardhu tertentu sebagai hal yang sunah, seperti yang
difaedahkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab at-Tuhfah.
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G. Menutup Aurat

حربأوصبغأوحناءبلونيكفىفالجبرمأى)مبا(الظلممةىفأوخالياولو) والسرت(
جملسىفسوادهامنبياضهايعرفالحبيث) البشرةلونبهيسرت(عطيةأفاده

إال(صغريةأوكبريةكانتسواءالقدمنيباطنحىت) احلرةبدنجلميع(التخاطب
لقوله) األمةللذكروالركبةالسرةبنيماوسرت(الكوعنيإىلوبطناظهرا) والكفنيالوجه
عورتهإىلاألمةتنظرفالأجريهأوعندهأمتهأحدكمزوجوإذاوسلمعليهاهللاصلى

الاملزوجالسيدوهواالحدأىعوراتهإىلفقولهالبيهقىروهوالركبةالسرةبنيماوالعورة
االزوج الشاهدحملوهواحلديثمنهواخلوالعورةوقولهزوجهاعورةإىلتنظرأل
أى) األسفلال(األعلىومنأى) اجلوانبكلمن(ذلكسرتويكونعطيةافاده
عطيةأفادهسجودهحالبالفعلذلكرؤىوإنالذيل

Maksudnya, termasuk syarat sholat adalah menutup aurat, meskipun
musholli melakukannya di tempat sepi atau gelap, dengan jirim atau benda
yang dapat menutupi warna kulit sekiranya putih atau hitam kulit tidak
terlihat di majlis takhottub (saling mengobrol). Oleh karena itu tidak cukup
menutupnya dengan warna kitek, wenter95, atau tinta, seperti yang
difaedahkan oleh Syeh Athiah.

Bagi perempuan merdeka, baik yang sudah besar atau masih kecil,
bagian yang wajib ditutup adalah seluruh tubuh, bahkan bagian dalam
kedua telapak kaki, kecuali wajah dan bagian luar dan dalam kedua telapak
tangan sampai kedua pergelangannya.

Bagi laki-laki dan perempuan amat (budak), yang wajib ditutup
adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut karena berdasarkan sabda
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama yang diriwayatkan oleh Baihaqi,
“Ketika salah satu dari kalian menikahkan perempuan amatnya dengan laki-
laki budaknya atau buruhnya maka janganlah perempuan amat tersebut
melihat aurat tuannya (yang menikahkan) dimana auratnya tersebut adalah
bagian tubuh antara pusar dan lutut.” Syeh Athiah berfaedah bahwa
pernyataan dari hadis, “auratnya tersebut adalah bagian tubuh antara pusar
dan lutut,” adalah titik tekan penetapan dalil bahwa batas aurat laki-laki
adalah pada bagian tersebut.

95 Pewarna pakaian
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Menutup aurat harus dilakukan sekiranya aurat tidak terlihat dari
segala arah, yaitu kanan, kiri, atas, dan lainnya; bukan dari arah bawah.
Oleh karena itu, apabila pada saat sujud, aurat musholli terlihat dari arah
bawah maka tidak apa-apa, seperti yang difaedahkan oleh Syeh Athiah.
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BAGIAN KEENAM BELAS
الصالةيبطلفيما) فصل(

(FASAL) PERKARA-PERKARA YANG
MEMBATALKAN SHOLAT

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata;

العلممععمدابشربكالمأىأخرسمنولوباالشارةال) بالكالمالصالةوتبطل(
حبرفأو(يفهماملوإنعرفاتوالياإنأى) حبرفنيولو(الصالةىفكونهوتذكربالتحرمي

احمللىحواشىعنالكردىحممدنقلهاإلفهامعدمبهقصدوإننفسهىفأى) مفهم
الحظإذاأماأطلقإنوكذاذلكيالحظأنأىالوقايةمنوقالوفاءمنكفوذلك
الوشىمنوكشاإلفهامبهقصدتبطل وإنفالالقرطاسأوالعلقأوالقلقمنكونه

قصدفإنصادأوقافقالولوعطيةذلكأفادوهكذاالديةمنودالوعىمنوع
عنالكردىحممدنقلهتبطلملالقرآنأوشيئايقصدملإذاوكذابطلتاآلدمينيكالم
النهايةوعنللخطيبالتنبيهشرح

Perkara-perkara yang dapat membatalkan sholat diantaranya;

1. Berbicara (Kalam)

Maksudnya, termasuk yang membatalkan sholat adalah berbicara,
bukan berisyarat, secara sengaja serta musholli tahu tentang keharamannya
dan ia ingat kalau ia sedang berada di dalam sholat. Sholat bisa batal sebab
berbicara dua huruf, jika berturut-turut, meskipun tidak memahamkan, atau
satu huruf yang memahamkan meskipun tidak bermaksud memberikan
pemahaman dengan satu huruf tersebut, seperti yang dikutip oleh
Muhammad al-Kurdi dari Hawasyi karya al-Mahalli.

Contoh berbicara satu huruf yang  memahamkan adalah seperti
mengatakan ‘ ِ96’ف yang merupakan bentuk fi’il amar dari kata ‘الوفاء’, atau
yaitu ,97’قِ ‘ fi’il amar dari kata ‘الِوقَایَة’. Batalnya sholat sebab mengatakan
adalah ’قِ ‘ meskipun musholli memaksudkan ‘ ٍق’ yang berasal dari kata

96 Berarti, “Penuhilah!”
97 Berarti, “Jagalah!”
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atau tidak memaksudkan sama sekali darimana ’الوقایة‘ asal kata .berasal ’قِ ‘
Adapun ketika ia memaksudkan ‘ ِق’ berasal dari ‘القَْلق’, atau ‘الَعلَق’, atau,
maka sholatnya tidak batal meskipun sengaja untuk ,’القِْرطَاس‘
memahamkan.

Contoh lain berbicara satu huruf yang memahamkan yang bisa
membatalkan sholat adalah seperti; ‘ ِ98’ش yang berasal dari ‘الَوْشى’, atau
99’عِ ‘ yang berasal dari ‘الَوْعى’, atau ‘ ِ100’د yang berasal dari ‘الدیة’ dan
seterusnya, seperti yang difaedahkan oleh Syeh Athiah.

Adapun jika musholli berkata, ‘قاف’ (qoof), atau, ‘صاد’ (shood), maka
jika dengannya ia menyengaja jenis perkataan manusia maka sholatnya
batal, dan jika ia berkata demikian dan tidak menyengaja apapun atau
menyengaja al-Quran maka sholatnya tidak batal, seperti keterangan yang
dikutip oleh Muhammad al-Kurdi dari Syarah at-Tanbih karya al-Khotib
dan dari an-Nihayah.

 Lupa berbicara saat sholat dan batasannya

جهلإنوكذاكماهلامعتقداقليالتكلممثمنهاسلمكأنالصالةىفأنهنسيإنإال(
تبطلفالإسالمهقربإذا

Berbeda dengan masalah jika musholli berbicara di dalam sholat dan
ia lupa kalau dirinya sedang sholat, seperti; ada musholli mengucapkan
salam dari sholat, kemudian ia berbicara sedikit seraya meyakini kalau
sholatnya telah selesai, padahal kenyataannya belum, maka sholatnya tidak
batal. Begitu juga tidak membatalkan sholat jika musholli berbicara sebab
ia tidak tahu keharamannya karena ia baru saja masuk Islam.

كلماتكست) قل(إذاوالعذرواجلهلبالنسيانالصالةالكالمابطالعدمحمل) و(
اوماعرفية َشْأُنُكمْ َماأُمَّاهَواَثَكلَ بقولهجاهالتكلمالسلمىاحلكمبنمعاويةألندو

صلىوألنهباإلعادةيأمرهوملوسلمعليهاهللاصلىحبضرتهصالتهىفومضىِإَىلَّ تـَْنظُُرْونَ 
منالفراغمعتقدابقليلتكلمالظهرصالةمنسهواركعتنيمنسلمملاوسلمعليهاهللا

الصالة

98 Berarti, “Laporlah!”
99 Berarti, “Memadahilah!”
100 Berarti, “Tebuslah!”
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Batasan berbicara yang tidak membatalkan sholat sebab lupa, tidak
tahu, dan udzur adalah ketika kalimat yang dibicarakan sedikit, seperti; 6
kalimah (kata) yang umum dan sebawahnya, karena Muawiah bin Hakam
as-Sulami pernah berbicara di saat sholat sebab ia tidak tahu,

ِإَىلَّ تـَْنظُُرْونَ َشْأُنُكمْ َماأُمَّاهَواَثَكلَ 
Duh malangnya ibuku! Mengapa kalian melihatku?

kemudian ia tetap meneruskan sholatnya, padahal Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama mengetahuinya, tetapi beliau tidak memerintahkannya
untuk mengulangi sholat, dan karena Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama sendiri juga pernah lupa, yaitu saat beliau melakukan sholat
Dzuhur, kemudian pada rakaat kedua beliau mengucapkan salam, kemudian
beliau berbicara sedikit sambil meyakini kalau sholatnya telah selesai (4
rakaat), padahal kenyataannya belum.

2. Melakukan Gerakan Banyak yang Berturut-turut

حيةحنووصيالالسفرونفلاخلوفشدةصالةغريىفأى) املتواليةالكثريةوباألفعال(
خطواتوكثالثويديهرأسهحرككأنمتعددةبأعضاءولو) حركاتكثالث(عليه

امضغاتوثالث العملألنوالنسيانالعمدبنيذلكىففرقوالالصالةتبطلفإ
حملألنهيبطلهافالالقليلخالفمقصودهاوهواخلشوعويذهبنظمهايغريالكثري
فلهذايعسرالفإنهالكالمخبالفيعسرمماواحدةحالةمالزمةفألنوأيضااحلاجة
احلصىنأفادهكمااخلطوةدونبالكلمةبطلت

Maksudnya, termasuk yang membatalkan sholat adalah melakukan
gerakan lain yang banyak dan yang berturut-turut di selain sholat yang
dilakukan pada saat ketakutan (seperti; sholat saat berperang), sholat sunah
saat perjalanan, dan sholat yang dengan melakukan gerakan banyak karena
menjaga diri dari mara bahaya ular yang hendak menyerang.

Gerakan banyak yang berturut-turut adalah seperti tiga kali gerakan
meskipun dengan anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda, misalnya;
musholli menggerakkan kepalanya dan kedua tangannya, dan seperti tiga
kali langkah kaki, tiga kali kunyahan mulut, maka sholatnya menjadi batal
karenanya. Batalnya sholat sebab gerakan banyak yang berturut-turut ini
tidak dibedakan apakah gerakan tersebut dilakukan karena sengaja atau
lupa, sebab gerakan yang banyak dapat merubah rangkaian gerakan-gerakan
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sholat dan menghilangkan kekhusyukan yang merupakan target dalam
sholat. Berbeda dengan gerakan yang sedikit, maka tidak membatalkan
sholat sebab bergerak sedikit merupakan suatu keperluan atau hajat dan
juga menenangkan anggota-anggota tubuh pada posisi tertentu dengan
sebenar-benarnya tenang merupakan hal yang sulit, bahkan mustahil,
berbeda dengan berbicara maka ia tidak sulit dihindari selama sholat. Oleh
karena inilah, sholat bisa batal sebab kalimah (kata), bukan khotwah
(langkah kaki), seperti yang difaedahkan oleh al-Hisni.

واشعارهالصالةمنهماكلمنافاةىفبالكثريهلااحلاقايتعددملوإن) املفرطةوباحلركة(
عطيةأفادهالبدنكلوكحركةكوثبةوذلكباالعراض

Dan sholat bisa batal sebab melakukan satu gerakan yang parah.
Alasan mengapa satu gerakan ini bisa membatalkannya adalah sama dengan
alasan dari gerakan banyak yang berturut-turut, yaitu karena masing-masing
merusak rangkaian gerakan-gerakan sholat dan menunjukkan sikap
(gerakan) berpaling dari sholat itu sendiri. Contoh satu gerakan ini adalah
seperti; melompat dan bergerak dengan satu gerakan yang dilakukan oleh
seluruh tubuh, seperti yang difaedahkan oleh Syeh Athiah.

3. Menambah Satu Rukun Fi’li

لتالعبهيطمئنملوإنإلمامهمسبوقمتابعةلغريعمداأى) فعلىركنوبزيادة(
الصالةنظمعنوإعراضه

Maksudnya, termasuk faktor yang membatalkan sholat adalah
menambahi rukun fi’li (gerakan) secara sengaja meskipun tidak sampai
melakukan tumakninah pada gerakan yang ditambahkan tersebut. Alasan
batalnya sholat karena faktor ini adalah karena tala’ub (bercanda) dan
i’rodh (berpaling) dari rangkaian gerakan-gerakan sholat yang semestinya.
Faktor ini hanya berlaku bagi selain musholli yang masbuk. Baginya,
menambahkan rukun fi’li karena mengikuti imamnya tidak membatalkan
sholatnya.101

101 Contoh; Ada musholli hendak berjamaah sholat Dzuhur. Ia mengetahui imamnya
sedang melakukan sujud di rakaat pertama. Kemudian ia bertakbiratul ihram dan langsung
mengikuti sujud imamnya. Maka sujudnya dan rukun-rukun setelahnya merupakan rukun-
rukun tambahan karena tidak dihitung sebagai satu rakaat baginya. Karena ia sebagai
makmum masbuk, sholatnya tidak batal sebab ia menambahkan rukun-rukun tersebut karena
bertujuan mengikuti gerakan-gerakan imamnya.
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4. Melakukan Satu Gerakan karena Bercanda

أفادهالراحتنيبضربتكنملوإنوتصفيقةمفرطةغريولوكخطوة) الواحدةوباحلركة(
املعىنىففحشاأورثهاقصدا للعبألن) للعب(كانتإذااجلوادفتحىفحجرابن

اإلمدادىفعنهنقالالكردىحممدأفاده

Maksudnya, termasuk faktor yang membatalkan sholat adalah
melakukan satu gerakan yang dilakukan karena bercanda atau la’b,
maksudnya, tidak ada hajat untuk melakukan gerakan tersebut, seperti;
bergerak satu langkah meskipun tidak parah dan menepukkan anggota
tubuh ke anggota tubuh lain meskipun tidak dengan kedua telapak tangan,
seperti yang difaedahkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathu al-Jawad.
Alasan batalnya sholat karena faktor ini adalah karena menyengaja
bercanda menyebabkan gerakan yang dilakukan berstatus sebagai gerakan
parah secara makna, seperti yang difaedahkan oleh Muhammad al-Kurdi
dengan mengutip keterangan dari Ibnu Hajar di dalam kitabnya al-Imdad.

5. Masuknya Makanan Dan Minuman

قولهىفداخلفهواألفعالمنفهوبالفتحوأمااملأكولأىبضمتني) وباألكل(
إذاملضغحنوعنجمردااجلوفإىلأحدمهابوصولأى) والشرب(الكثريةوباألفعال

الكردىحممدأفادهحكمهتقدموقدفعلاملضغ

Termasuk faktor yang membatalkan sholat adalah masuknya
makanan atau minuman secara sengaja ke dalam perut meskipun tanpa
mengunyah karena mengunyah sendiri merupakan suatu gerakan atau
perbuatan yang telah disebutkan sebelumnya tentang hukumnya, seperti
yang difaedahkan oleh Muhammad al-Kurdi.

Dalam teks kitab asal, makanan ditunjukkan dengan kata ‘األُُكل’,
yaitu dengan didhommah pada huruf /أ/ dan /ك/. Adapun jika difathah maka
berarti memakan. Ini bukan yang dimaksud disini karena memakan
termasuk faktor yang membatalkan sholat dalam kategori melakukan
perbuatan atau gerakan yang banyak.

هذا) و(بهتبطلفالخنوهأوباإلسالمعهدهلقربالتحرميجهلأوأى) نسىإنإال(
البطالنفاألصحكثرفإن) قل(إذا
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وجهانوقدرهاالسمسمةوىفتبطلملمسسمةمنأقلأكلإنحسنيالقاضىقال
األخياركفايةىفاحلصىنذلكأفادالبطالنالصحيح

Adapun masuknya makanan atau minuman ke dalam perut karena
lupa, atau kebodohan musholli tentang keharamannya karena mungkin ia
baru saja masuk Islam atau lainnya maka sholatnya tidak batal dengan
catatan apabila makanan atau minuman yang masuk itu sedikit, jika banyak
maka menurut pendapat ashoh sholatnya batal.

Al-Qodhi Husain berkata, “Apabila musholli (dengan lupa)
memakan makanan yang lebih kecil daripada sumsumah (semut kecil/semut
merah) maka sholatnya tidak batal. Adapun apabila ia memakan makanan
yang seukuran dengan sumsumah maka ada dua wajh pendapat mengenai
status sholatnya. Menurut pendapat shohih adalah sholatnya batal,” seperti
yang difaedahkan oleh al-Hisni di dalam kitab Kifayah al-Akhyar.

كأنيضرفالوحدهالطعمجمردخبالفسكرةمنذابمابلعويضركاألكلوالشرب
فيضرقهوةحنولونبقىلوأمابهالريقتكتفيضرفالوحدهالطعموبقىقصبامص
أفاديضرملبرودةجمردأوضروبلعهاملاءمنأثربقىفإنالوضوءماءىفيتفقماومنه
عطيةذلك

Hukum meminum sama dengan hukum memakan di dalam sholat.
Menelan gula yang hancur atau bercampur dengan air ludah dapat
membatalkan sholat. Berbeda dengan rasanya saja maka tidak membatalkan
sholat, seperti; ada musholli menghisap tebu, kemudian pada saat sholat ia
masih menemukan rasa tebu tersebut di air ludahnya, kemudian ia
menelannya, maka sholatnya tidak batal. Adapun apabila air ludah masih
mengandung warna, misalnya; kopi, maka menelannya dapat membatalkan
sholat. Apabila musholli menemukan sisa air wudhu di air ludahnya,
kemudian ia menelannya, maka sholatnya batal, berbeda apabila ia hanya
menemukan dinginnya sisa air wudhu di air ludahnya, kemudian ia
menelannya, maka sholatnya tidak batal, seperti yang difaedahkan oleh
Syeh Athiah.
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6. Berniat memutus sholat

مثلهاصالةإىلولو) الصالةقطعوبنية(

Maksudnya termasuk hal yang membatalkan sholat adalah apabila
musholli berniat memutus sholat yang sedang dilakukannya, meskipun ia
hendak meniatkan sholat yang semisal dengan sholat yang tengah
dilakukan.

ىفيناىفقدالألولألنعقلياالعادياحماالولوشيئحبصولأى) قطعهاوالتعليق(
احملالومثلوقوعهإمكانلعدمذلكيناىفالفإنهالثاىنخبالفوقوعهإلمكاناجلزم

الشرعىاحملالالعقلى

7. Menta’lik (menggantungkan) untuk Memutus Sholat

Maksudnya, termasuk faktor yang membatalkan sholat adalah
menta’lik (menggantungkan) untuk memutus sholat dengan terjadinya
sesuatu meskipun sesuatu tersebut mustahil terjadi menurut adat, bukan
menurut akal, karena menggantungkannya pada sesuatu yang mustahil
terjadi menurut adat terkadang meniadakan kemantapan niat sebab adanya
kemungkinan terjadinya sesuatu tersebut, berbeda dengan
menggantungkannya pada sesuatu yang mustahil secara akal maka ia tidak
meniadakan kemantapan niat sebab tidak ada kemungkinan terjadinya
sehingga tidak membatalkan sholat. Sama dengan sesuatu yang mustahil
terjadi menurut akal adalah sesuatu yang mustahil terjadi menurut syar’i. 102

معذورجاهلوهوبهتكلمأوقطعهاتعليقنوىإذامباهذاويصورالكردىحممدقال
حقىفالغتفارهلفظاكونهحيثمنالتعليقحيثمنحقهىفاإلبطالفيكون
املعذور

102 Misalnya; ada musholli berniat, “Apabila Zaid datang kemari maka saya
memutuskan niat sholatku,” maka seketika itu sholatnya batal, karena kemungkinan
datangnya Zaid dapat diterima menurut adat. Berbeda apabila ia berniat, “Andai 1 + 1 = 3
maka saya memutuskan niat sholatku,” maka sholatnya tidak batal karena pengandaiannya
tersebut dak mungkin terjadi menurut akal. Begitu juga apabila ia berniat, “Andai sholat 5
kali tidak diwajibkan maka saya memutuskan niat sholatku,” maka sholatnya tidak batal
karena pengandaiannya tersebut tidak mungkin terjadi menurut syariat.



228

وعقالعادةاملمتنعهولذاتهفاحملاللذاته ولغريهحمالقسماناحملالأنواعلمقالمث
الزمنمنكاملشىعقالالعادةممتنعقسمانلغريهواحملالوالبياضالسوادبنيكاجلمع
يؤمنالأنهاهللاعلمممنكاإلميانعادةالعقالفممتنعثانيهمااالنسانمنوالطريان

Muhammad al-Kurdi berkata, “Ketika musholli berniat menta’lik
untuk memutus sholat atau mengucapkan penta’likannya sedangkan ia
adalah orang yang bodoh dan diudzurkan maka kebatalan sholatnya
disebabkan oleh penta’likan, bukan oleh lafadz yang diucapkannya karena
ia diudzurkan.” Ia menambahkan,

Ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang mustahil terjadi dibagi menjadi
2 (dua), yaitu mustahil li dzatihi dan mustahil li ghorihi.

Mustahil li dzatihi adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut
adat dan akal, seperti; tergabungnya antara hitam dan putih
(tergabungnya dua hal yang saling berlawanan).

Mustahil li ghoirihi dibagi lagi menjadi dua, yaitu (1) sesuatu yang
tidak mungkin terjadi menurut adat, bukan menurut akal, seperti;
berjalan bagi orang yang lumpuh dan terbang bagi manusia, dan (2)
sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut akal, bukan menurut adat,
seperti; keimanan seseorang yang menurut Ilmu Allah ia tidak akan
beriman.

8. Ragu-ragu tentang memutus sholat.

املشروطاجلزمملنافاتهحاالفتبطلفيهااالستمرارأىأىقطعهاىفأى) فيهوبالرتدد(
قهرىبوسواسمؤاخذةوالللجزممناقضشكيطرأأنبالرتددكاإلميان واملراددوامه

الصالةىف

Maksudnya, termasuk faktor yang membatalkan sholat adalah ragu-
ragu tentang kelangsungan sholat, seperti; seseorang ragu-ragu tentang
apakah sholatnya masih harus dilanjutkan atau tidak, maka seketika itu
sholatnya menjadi batal, karena keraguannya dapat meniadakan kemantapan
yang disyaratkan harus ada sampai sholat berakhir, seperti; kemantapan
dalam iman. Yang dimaksud dengan ragu-ragu adalah sekiranya musholli
merasakan keraguan yang dapat merusak kemantapannya. Adapun rasa
was-was yang tidak bisa dihindari yang terjadi saat sholat maka ia tidak
membatalkannya.
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9. Terlewatnya Satu Rukun Disertai Keraguan Niat

ااالتيانأصلىفأى) التحرمنيةىفالشكمع(الصالةأركانمن) ركنميضىوبأن(
التحرمىفالشكوكذاعصراأوظهرانوىهلشكلوكمااملنوىىفأوكماهلاىفأو

وإن النيةىفأى) الشكزمنيطولأو(الأواجلهلمعوسواءالأوالزمنطالسواء
ركنميضمل

Maksudnya, termasuk faktor yang membatalkan sholat adalah
terlewatnya satu rukun dari rukun-rukun sholat yang disertai dengan
keraguan niat sholat pada saat takbiratul ihram, apakah sudah dilakukan
atau belum atau apakah sudah lengkap atau belum atau apakah yang
diniatkan sholat Dzuhur atau Ashar.103 Begitu juga, ragu-ragu tentang
takbiratul ihram dapat membatalkan sholat, seperti; apakah sudah
melakukan takbiratul ihram atau belum. Faktor ini dapat membatalkan
sholat secara mutlak, artinya baik berlangsung lama atau sebentar, baik
musholli mengetahui kalau keraguan itu membatalkan sholat atau tidak.

Selain itu, keraguan tentang niat yang berlangsung lama dapat
membatalkan sholat meskipun tidak sampai terlewatnya rukun.

103 Misalnya; ada musholli turun melakukan rukuk dimana saat melakukannya ia ragu,
“Apakah saya sudah berniat sholat atau belum?” atau, “Apakah saya tadi sudah mentakyin
sholat atau belum?” atau, “Apakah saya tadi berniat sholat Dzuhur atau Ashar?” maka
seketika itu sholatnya batal. Syarih menambahkan dalam kitabnya Kasyifah as-Saja, “...
meskipun keraguan tersebut tidak berlangsung lama.”
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BAGIAN KETUJUH BELAS
الصالةلقبولشروطفى) فصل(

(FASAL) SYARAT-SYARAT DITERIMANYA SHOLAT

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata;

يقصدأنوتعاىلسبحانهاهللاعند(الصالةأى) لقبوهلا(الشروطمن) مرمامعوشرط(
منللهربوالاجلنةىفالثوابىفللطمعال) وحده(ذاتهأى) تعاىلاهللاوجها

الثوابايطلبأنأوتعاىلعبدهوهوإهلهتعاىللكونهبلالنارمنواخلوفالعقاب
أعلىفاألولتعاىلإليهوينسبايتشرفأنأوبالنارالعقابمنخيافأوواجلنة

ومسعةرياءذلكفوراءأدناهاوالثالثأرسطهاوالثاىناإلخالصدرجات

Selain syarat-syarat sholat yang telah disebutkan dalam fasalnya,
disini akan dijelaskan tentang beberapa syarat agar sholat dapat diterima,
yaitu;

1. Melakukan Sholat karena Allah Semata

Syarat pertama agar sholat diterima adalah bahwa musholli
melakukannya karena Allah semata (ikhlas), bukan karena tamak atau
mengharapkan pahala di surga, lari atau menyelamatkan diri dari siksa, atau
takut dari api neraka.

Tingkatan-tingkatan ikhlas ada 3, yaitu;
1) Musholli melakukan sholat dengan merasa bahwa Allah adalah

Tuhannya dan ia sendiri adalah hamba-Nya.
2) Musholli melakukan sholat dengan tujuan mencari pahala dan surga.
3) Musholli melakukan sholat karena ia takut dari siksa neraka atau ia

melakukannya agar dengan perantara sholat ia mendapat kemuliaan
dan dinisbatkan kepada Allah Ta’aala.

Tingkatan nomer (1) adalah tingkatan ikhlas yang paling tinggi.
Nomer (2) adalah tingkatan ikhlas yang sedang. Dan nomer (3) adalah
tingkatan ikhlas yang terendah. Tujuan-tujuan selain tiga tingkatan ini
tergolong riyak atau sum’ah.
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2. Makanan, Pakaian, dan Tempat Sholat Berasal dari Harta yang Halal

منمطعمهيكنملمنسهلاإلمامقال) حالالومصالهوملبوسهمأكلهيكونوأن(
صيامهوالصالتهتنفعهوالالعقوباتإليهوتسارعتحجابقلبهعنيكشفملحالل

وملنومهوقلونارورققلبهالناحلاللأكلمنالشاذىلعلىالشيخوقالصدقاتهوال
عنوحجبوأظلموغلظقلبهقسااحلاللغريأكلومنتعاىلاهللاحضرةعنحيجب
فهوالعبادةوأطالاحلرامأكلمناخلواصعلىوقالنومهوكثرتعاىلاهللاحضرة

بل يفرخ شيئا الاملقامطولىفنفسهيتعبفهوفاسدبيضعلىرقدالذىكاحلمام
مندرهموفيهادراهمبعشرةثوبىفصلىمنوسلمعليهاهللاصلىوقالمذراخيرج
إالواحلراماحلاللاجتمعمامسعودابنوقالأمحداإلمامرواهصالةلهتقبلملحرام
احلاللاحلرامغلب

Imam Sahal berkata, “Barang siapa yang makanannya tidak halal
maka hijab atau penghalang yang ada di hatinya tidak akan dibukakan,
siksa-siksa akan cepat menimpanya, dan sholatnya, puasanya, dan
shodaqohnya tidak memberikan manfaat baginya.”

Syeh Ali asy-Syadzili berkata, “Barang siapa yang memakan
makanan halal maka hatinya akan lunak, lembut, dan terang, tidurnya akan
sedikit, dan ia tidak terhalang dari hadrotullah. Barang siapa yang memakan
makanan tidak halal maka hatinya akan keras, berat, dan gelap, ia akan
terhalang dari hadrotullah dan tidurnya banyak.”

Syeh Ali al-Khowas berkata, “Barang siapa memakan makanan
haram sedangkan ia berlama-lama melakukan ibadah maka ia seolah-olah
seperti burung dara yang mengerami telur rusak sehingga ia hanya akan
menyia-nyiakan dirinya sendiri di dalam lamanya mengerami. Ia tidak akan
menetaskan hasil melainkan hanya mengerami telur kosong.”

Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Barang siapa
melakukan sholat dengan mengenakan pakaian yang mengantongi 10
dirham tetapi 1 (satu) dirham darinya berasal dari keharaman maka
sholatnya tidak akan diterima.” Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Ibnu Mas’ud berkata, “Tidaklah berkumpul sesuatu yang halal dan
yang haram kecuali yang haram akan mengalahkan yang halal.
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3. Hudhurul qolbi (Menghadirkan hati) di dalam Sholat

وسلمعليهاهللاصلىقالكماالصالةروحهوالقلبحذورفإن) فيهاقلبهحيضروأن(
وصالةالغزاىلقالبعداإالاهللامنيزددملواملنكرالفحشاءعنصالتهتنههملمن

منحظهقائممنكموسلمعليهاهللاصلىوقالواملنكرالفحشاءمنمتنعالالغافل
وروىالغافلإالبذلكوسلمعليهاهللاصلىأرادوماالغزاىلقالوالنصبالتعبصالته

) لهفليس(أسرع العقوبةإىلفهىالقلبفيهاحيضرالصالةكلقالأنهاحلسنعن
أى) منها(وعلمتدبرأىالثالثةأحرفهبفتح) عقلماإالصالتهمن(املصلىأى

اهللاصلىوقالمنهاعقلماإالصالتهمنللعبدليسوسلمعليهاهللاصلىقالالصالة
للعبديكتبوإمناعشرهاوالسدسهالهيكتبالالصالةليصلىالعبدإنوسلمعليه
منهاماعقلصالتهمن

Maksudnya, syarat ketiga agar sholat yang dilakukan diterima adalah
dengan hudhurul qolbi di dalam sholat karena hudhurul qolbi adalah ruhnya
sholat, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, “Barang siapa yang sholatnya tidak mencegahnya dari perbuatan
keji dan mungkar maka ia semakin bertambah jauh dari Allah.”

Al-Ghozali berkata, “Sholatnya orang yang lalai tidak akan dapat
mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar.”

Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Banyak sekali
orang yang mendirikan sholat tetapi mereka hanya mendapatkan rasa letih
dan capek.” Al-Ghazali mengatakan bahwa mereka yang dimaksud dalam
hadis tersebut adalah orang-orang yang lalai dalam sholat.

Diriwayatkan dari al-Hasan bahwa ia berkata, “Setiap sholat yang di
dalamnya tidak ada hudhurul qolbi maka sholat tersebut mempercepat
turunnya siksa yang menimpa pelakunya.”

Dengan demikian, musholli hanya akan memperoleh hasil dari
sholatnya sesuai dengan kadar pikirannya terhadap sholat yang ia lakukan.
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Tidaklah hamba
memperoleh bagian dari sholatnya kecuali kadar pikirannya terhadap sholat
itu sendiri.”
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Beliau shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Sesungguhnya
hamba yang melakukan sholat tidaklah ditulis baginya 1/6 atau 1/10 dari
sholatnya, melainkan bagian sholat yang ditulis baginya hanya sesuai
dengan kadar pikirannya terhadap sholat itu sendiri.”

4. Tidak Ujub

البدبلاواجلنةالثواباستحقأنهيرىبأنهوافاإلعجاب) ايعجبالوأن(
فيهايشهدهملاسيئتهاعنفضالعندهأعمالهبصاحلبالنارالتعذيباستحقأنهيرىأن
كميقولكانوالسالمالصالةعليهعيسىأنوردوقدتعاىلاهللامعاألدبسوءمن
العجبأفسدهاقدعبادةمنوكمالريحاطفأتهسراجمن

Syarat keempat agar sholat yang dilakukan diterima adalah tidak
merasa ujub dengan sholatnya itu, artinya; musholli tidak menilai bahwa
dirinya berhak memperoleh pahala dan surga sebab sholatnya, karena ini
merupakan suul adab (adab jelek) kepada Allah Ta’aala, tetapi ia wajib
menilai bahwa dirinya itu berhak disiksa di neraka sebab perbuatan-
perbuatannya yang sholih, apalagi perbuatan-perbuatannya yang buruk.

Telah diriwayatkan bahwa Nabi Isa ‘alaihi as-salam berkata,
“Banyak sekali obor menjadi padam sebab angin dan banyak sekali ibadah
menjadi rusak sebab ujub.”
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BAGIAN KEDELAPAN BELAS
الصالةأركانفى) فصل(

(FASAL) RUKUN-RUKUN SHOLAT

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata;

شيئاوينقضىاملاهيةداخلكانمابأنهعنهويعربركنا) عشرسبعةالصالةأركان(
املاهيةخارجكانمافإنهالشرطخبالففشيئا

Pengertian rukun adalah sesuatu yang berada di dalam dzat dan
dilakukan satu persatu secara urut. Jadi pengertian rukun sholat adalah
sesuatu yang berada di dalam sholat dan dilakukan satu persatu secara urut.
Berbeda dengan syarat, ia adalah sesuatu yang berada di luar dzat.

Rukun-rukun sholat ada 17, yaitu;

1. Niat

وواجبنيشروطثالثةعلىتشتملوهى) النيةاألول(

Niat sholat mencakup 3 (tiga) syarat dan 2 (dua) kewajiban.

a. Syarat-syarat Niat Sholat

) السببذاتويعني(الصالةفعلأى) للفعلبالقلب(فالقصدالشروطأما
أوظهرمن) والوقت(ذلكوحنواالستخارةأوالوضوءسنةأوالتحيةأوكاالستسقاء

الصالةكونفقصد) الفرضىفالفرضية(املكلفأى املصلى) وينوى(وحنوهعصر
حقهىففرضيةتشرتطفالهوأماالصىبظهرعنولتتميزالنفلعنليتميزفرضا

Adapun syarat-syarat niat sholat adalah;

1) Menyengaja dengan hati melakukan sholat.
2) Menentukan sholat dzatu as-sabab (yang memiliki sebab), seperti;

istisqo, tahiyyah masjid, sunah wudhu, istikhoroh, dan lain-lain;
dan menentukan sholat dzat al-waqti (yang memiliki waktu),
seperti; Dzuhur, Ashar, dan lain-lain.
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3) Berniat fardhiah dalam sholat fardhu. Jadi, musholli menyengaja
kalau sholat yang ia lakukan adalah fardhu agar dapat dibedakan
dari sholat yang sunah dan dari sholatnya shobi karena tidak
disyaratkan atasnya menyengaja fardhiah.

b. Kewajiban dalam Niat Sholat

قصدهاوإيقاعالصالةفعليستحضربأنحقيقةللتكبريمقارنةفأحدمهاالواجبانوأما
العوامعندالعرفيةاملقارنةتكفىفالأكربمنالراءمتامإىلاجلاللةمهزةمعالفرضيةونية
النيةاستصحابوثانيهماالناصحهديةشرحىفالرملىذلكأفادمجععليهجرىوإن
التكبريمنيفرغحىتالدالبضمذُكرا

Adapun kewajiban-kewajiban niat sholat adalah;

1) Menyertakan niat dengan takbiratul ihram secara hakikat,
sekiranya musholli menghadirkan melakukan sholat, menjatuhkan
kesengajaannya, dan niat fardhiah bersamaan dengan huruf /أ/ dari
lafadz ‘هللا’ sampai huruf /ر/ dari lafadz ‘أكبر’. Oleh karena itu tidak
cukup menyertakan niat dengan takbiratul ihram secara urfiah bagi
orang-orang awam meskipun segolongan ulama menganggapnya
cukup, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli di dalam kitab
Syarah Hadiah an-Nashih.

2) Melanggengkan atau terus mengingat niat sampai selesai dari
takbiratul ihram.

2. Takbiratul Ihram

اثاىنوهوأكرباهللاقوىلركنككلنفسهيسمعحبيثويقول( أنواحلاصل) أركا
سننستوعلىشرطاعشرستةعلىتشتملالتكبرية

Rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram dengan
mengucapkan ‘هللا أكبر’ sekiranya musholli menjadikan dirinya mendengar
bacaan takbir tersebut, sebagaiman rukun-rukun qouli (ucapan) lainnya.
Kesimpulannya adalah bahwa takbiratul ihram memiliki 16 (enam belas)
syarat dan 6 (enam) kesunahan.
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a. Syarat-syarat Takbiratul Ihram

غريىفمنهاحرفوقعفإنوجوب القيامعندقائماحروفهاجبميعاإلتيانفالشروط
اوالثالثانفسهإمساعوالثاىنصالتهتنقعدملاالقيام ااجلاللة والرابعبلفظكو كو
اواخلامسأكرببلفظ اوالسادسأفعلبصيغةكو قالعليهالقادرالعربيةباللغةكو
عنهترجمالوقتىفالتعلمميكنهوملبالعربيةبالتكبريالنطقعنعجزومنحجرابن

والثامنأكربعلىاجلاللةلفظتقدميوالسابعانتهىآخرلذكريعدلواللغةبأيوجوبا
منالباءتشديدعدموالعاشرأكربمنالباءمدعدموالتاسعاجلاللةمهزةمدعدم
عدمعشروالثاىنكلمتيهابنيمتحركةأوساكنةواوزيادةعدمعشرواحلادىأكرب

عدمعشروالثالثصالتهتنقعدملأكربهواهللاقالفلوالفصلضمريبينهماالفصل
ايقاعهاعشرواخلامسالصالةوقتدخولعشروالرابعكلمتيهمابنيطويلةوقفة

تكبريةعناالقتداءىفتأخريهاعشروالسادسالواجباالستقبالبعدحروفهاجبميع
اإلمام

Syarat-syaratnya adalah;

1) Mengucapkan seluruh huruf-huruf takbiratul ihram dengan posisi
berdiri jika memang musholli diwajibkan berdiri. Apabila satu
huruf tidak diucapkan pada posisi berdiri maka sholatnya tidak sah.

2) Menjadikan diri musholli mendengar bacaan takbiratul ihram.
3) Menggunakan lafadz Jalalah sehingga tidak sah jika ,(هللا)

mengucapkan ‘الَرْحَمُن أَْكبَر’
4) Menggunakan lafadz ‘أَْكبَر’, sehingga tidak sah jika mengucapkan

.’هللا أَْعلَم‘
5) Menggunakan sighot berwazan ‘ َأَْفَعل’, sehingga tidak sah

mengucapkan ‘هللا َكبِْیر’.
6) Mengucapkan takbiratul ihram dengan menggunakan Bahasa Arab

bagi musholli yang mampu. Syeh Ibnu Hajar berkata, “Barang
siapa tidak mampu mengucapkan takbiratul ihram dengan Bahasa
Arab dan tidak memungkinkan baginya untuk belajar terlebih
dahulu di waktu sholat maka ia wajib menerjemahkannya ke
bahasa manapun dan tidak boleh menggantinya dengan bacaan
dzikir lain.”

7) Mendahulukan lafadz ‘هللا’ daripada ‘أكبر’.
8) Tidak membaca mad pada lafadz ‘هللا’.
9) Tidak membaca mad pada lafadz ‘أكبر’.
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10) Tidak mentasydid huruf .’أكبر‘ pada lafadz /ب/
11) Tidak menambahkan huruf / ْو/ sukun atau / َو/ berharokat di antara

dua kalimah takbir, sehingga tidak sah mengucapkan ‘اللھُْو أكبر’ atau
.’اللھَُو ْكبَر‘

12) Tidak memisah antara dua kalimah takbiratul ihram dengan
dhomir pemisah sehingga apabila musholli mengucapkan, ‘ هللاُ ھَُو
.maka sholatnya tidak sah ,’أَْكبَر

13) Tidak berhenti (waqof) yang lama di antara dua kalimah takbiratul
ihram.

14) Masuknya waktu sholat
15) Menjatuhkan seluruh huruf-huruf takbiratul ihram setelah

menghadap Kiblat.
16) Mengakhirkan membaca takbiratul ihram bagi makmum di dalam

jamaah dari takbiratul ihram imamnya.

b. Sunah-sunah dalam Takbiratul Ihram

غريمنإمامهحترمعقبايشتغلبأنااملأمومومبادرةبسرعةإدراجهاوالسنن
وجزمعقبهبتكبريهمليبادرواخلفهمنيسمعهالإلمام حبيثاواجلهرظاهرةوسوسة

علىالراءتشديدوعدمأوجبهفإنهيونسالبنتبعامتأخرينجلمعخالفاأكربمنالراء
عندهااليدينورفعذلكاشرتطفإنهالعلماءلبعضخالفااملعتمد

Kesunahan-kesunahan dalam takbiratul ihram adalah;

1) Segera bersiap-siap untuk bertakbiratul ihram.
2) Segera melakukan takbiratul ihram sekiranya makmum fokus akan

melakukannya tanpa disertai rasa was-was setelah takbiratul ihram
imamnya.

3) Mengucapkan takbiratul ihram dengan keras bagi imam, sekiranya
para makmum yang berada di belakangnya mendengar agar
mereka segera bertakbiratul ihram setelahnya.

4) Menjazmkan atau mensukun huruf /ر/ pada lafadz ‘أكبر’. Berbeda
dengan pendapat segolongan ulama mutakhirin dengan mengikuti
pendapat Ibnu Abbas yang mewajibkan mensukunnya.

5) Tidak mentasydid huruf /ر/ pada lafadz ‘أكبر’, menurut pendapat
mu’tamad, berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang
mensyaratkan mentasydidnya.

6) Mengangkat kedua tangan saat bertakbiratul ihram.
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2. Berdiri

علىاالعتمادوشرطهصىبصالةأومعادةولوعليه) للقادرالفرضىفالقيامالثالث(
كراكعصارحىتمرضأولكربظهرهتقوسفإنظهرهفقارونصبأحدمهاأوقدميه
السجودألجلعليهويزيدقدرتهحبيثيسرياولوللركوعاحنناءوزادوجوباكذلكوقف

قدرإن

Rukun sholat yang ketiga adalah berdiri di dalam sholat fardhu bagi
musholli yang mampu, meskipun sholat tersebut muadah (yang diulangi)
atau sholatnya shobi. Syarat berdiri adalah berpijak dengan kedua telapak
kaki atau salah satu dari keduanya dan menegakkan tulang punggung.
Apabila musholli memiliki punggung yang bungkuk karena tua atau sakit
sehingga ia seperti orang yang rukuk maka pada saat berdiri ia wajib berdiri
dengan kondisi bungkuk tersebut dan apabila ia rukuk maka ia sedikit
membungkukkan lagi sebisanya. Ia juga wajib tambah membungkukkan
lagi untuk melakukan sujud jika ia mampu.

3. Membaca al-Fatihah

اكلقراءةأحدهاشرطاعشرأحدعلىوتشتمل) الفاحتةقراءةالرابع( سبعوهىآيا
فاحلرفشدةعشرةأربعهىالىت) التشديدات(مراعاةثانيها) وبالبسملة(آيات

ا(مراعاةثالثها) و(ساكنأوهلماحرفاناملشدد تتصلبأنالسبعاآلياتأى) مواال
ا اىفالسبعاآلياتأى) ترتيبها(مراعاةرابعها) و(كلما مراعاةخامسها) و(قراء

تصحملالنطقعلىالقدرةمعحبرفحرفاأبدلفلو) خمارجهامناحلروفاخراج(
عليهنبهكماصالتهتصحملاملهملةبالدالاللدينصراطقالولوصحتوإالقراءته

علىاملصنفنبهكمااملضراللحنمنسالمةسادسها) و(اللرملىذلكأفاداألسنوى
أوكسرهاأوأنعمتتاءكضم) باملعىن(املغريأى) املخلاللحنعدم(وبقولهذلك
نعبددالوفتحهللاحلمدهاءكرفع) خيلملالذىاللحنوحيرم(إياككافكسر
ابائهاوكسر قرأهافلواملخصوصالنظمعلىبالعربيةقرائتهاالسابع) يبطلوال(ونو
والثامنالبدلإىلالعدولجيببلذلكسوىحيسنملوإنصالتهبطلتغريهابلغة
ملتعاىلاهللافحمدعطسفلوالصارفعدموالتاسعاملعىناملغريةبالشاذةقراءةعدم
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صحيحكانإنحروفهاجلميعنفسهامساعهوالعاشراستئتافهاولزمهعليهالبناءيصح
الواجبالقيامبعدحروفهاجبميعايقاعهاعشرواحلادىمانعوالالسمع

Rukun sholat berikutnya adalah membaca al-Fatihah. Rukun ini
memiliki 11 syarat, yaitu;

1) Membaca seluruh ayat-ayat al-Fatihah yang berjumlah 7 (tujuh)
termasuk salah satunya adalah basmalah.

2) Menjaga tasydid-tasydid yang berjumlah 14. Huruf yang ditasydid
asalnya terdiri dari dua huruf dimana huruf yang pertama adalah
sukun.

3) Menjaga muwalah atau berturut-turutnya 7 (tujuh) ayat al-Fatihah
sekiranya kalimat-kalimatnya bersambungan.

4) Membaca ayat-ayat al-Fatihah secara urut atau tertib.
5) Mengeluarkan huruf-huruf al-Fatihah dari masing-masing

makhrojnya. Apabila musholli mengganti salah satu huruf dari al-
Fatihah dengan huruf yang lain padahal ia mampu mengucapkan
huruf sebenarnya maka bacaan al-Fatihahnya tidak sah, jika ia tidak
mampu maka bacaannya sah. Apabila ia membaca ‘صراط اللدین’
dengan huruf /د/ maka sholatnya tidak sah, seperti yang ditanbihkan
oleh al-Asnawi sebagaimana difaedahkan oleh ar-Romli.

6) Selamat dari lahn (kekeliruan bacaan) yang dapat merubah makna,
seperti; mendhomahkan huruf / ُت/ pada lafadz ‘أنعمت’, atau
mengkasrohnya, atau mengkasroh huruf / ِك/ pada lafadz ‘إیاك’.
Adapun lahn yang tidak sampai merubah makna maka hukumnya
haram tetapi tidak membatalkan bacaan al-Fatihah, seperti; merofak
atau mendhomahkan huruf /ه/ pada lafadz ‘ atau menfathah ,’الحمد 
huruf /د/ pada lafadz ‘ ُنَْعبُد’, atau mengkasroh huruf /ب/ atau /ن/nya.

7) Membaca al-Fatihah dengan Bahasa Arab sesuai dengan rangkaian
ayat-ayatnya. Apabila musholli membacanya dengan bahasa
selainnya maka sholatnya batal meskipun ia hanya mampu
membacanya dengan bahasa tersebut. Kalau memang ia tidak
mampu membacanya dengan Bahasa Arab maka ia wajib berpindah
ke bacaan-bacaan pengganti dari al-Fatihah.

8) Tidak membaca al-Fatihah dengan jenis qiroah yang syadz (langka)
yang dapat merubah makna.

9) Tidak ada sesuatu yang mengalihkan bacaan al-Fatihah. Apabila
musholli bersin, kemudian ia mengucapkan ‘تعالى maka ’الحمد 
bacaan al-Fatihahnya batal dan ia wajib mengulanginya dari awal.

10) Musholli membuat dirinya mendengar seluruh huruf-huruf al-
Fatihah jika ia memiliki pendengaran yang sehat dan tidak ada
perkara lain yang menghalang-halangi (seperti; ramai).
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11) Melakukan bacaan al-Fatihah dengan seluruh huruf-hurufnya setelah
musholli berdiri wajib.

4. Rukuk dan Kewajiban-kewajibannya

أى القائم ) بأن ينحىن(ويشتمل على أربع فرائض أحدها مصور بقوله ) اخلامس الركوع(
أى باطن كفيه ) حبيث تنال راحتاه(على االحنناء الصرف املعتدل اخللقة مع قدرته 

وثانيها إن مل يقدر على االحنناء أى لو أراد وضعهما فال تكفى األصابع) ركبتيه(
الصرف لوجع إال مبعني له عليه أو باعتماد على شيئ أو بأن ينحىن على شقه األمين أو 

إن عجز عن االحنناء أومأ حينئذ األيسر لزمه ذلك االحنناء إىل احلد املذكور وثالثها 
ويه من قيامه غري ونوى بقلبه بذلك اإلمياء الركوعببصره من قيام ورابعها أن ال يقصد 

ويه غريه كأن هوى ألخذ شيئ أو وضعه أو اصالحه بطلت لزيادته  االركوع فإن قصد 
فعال من جنس أفعاهلا 

Rukuk sholat mencakup 4 (empat) kewajiban, yaitu;

1) Musholli yang berdiri membungkukkan tubuhnya jika mampu,
sekiranya bagian dalam kedua telapak tangan memegang kedua
lutut jika ia menghendaki. Oleh karena itu tidak cukup jika hanya
meletakkan jari-jari tangan di atas kedua lutut.

2) Apabila musholli tidak mampu membungkukkan tubuh
dikarenakan sakit kecuali dengan perantara alat bantu, atau dengan
bersandar pada sesuatu, atau ia hanya mampu membungkukkan
bagian belahan kanan tubuh saja atau kiri saja, maka wajib atasnya
membungkuk dengan cara demikian sampai batas yang telah
disebutkan, yaitu batas sekiranya kedua telapak tangan memegang
kedua lutut.

3) Apabila ia tidak mampu sama sekali untuk membungkukkan tubuh
maka ia berisyarat dengan mata dari posisi berdiri dan berniat
rukuk dengan isyarat tersebut.

4) Tidak menyengaja selain rukuk saat turun membungkuk dari
berdiri. Apabila ia turun membungkuk disertai menyengaja selain
rukuk, mungkin seperti; menyengaja mengambil sesuatu atau
meletakkannya atau membenarkannya, maka sholatnya batal
karena ia telah menambahkan perbuatan (gerakan) yang termasuk
jenis dari perbuatan-perbuatan sholat.
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5. Tumakninah Rukuk

زئ سكون بعد حركة أعضائه وهذا ) السادس الطمأنينة فيه( أى الركوع فأقلها ا
) بقدر سبحان اهللا(حقيقتها الىت ال جيزئ سواها قاله الرملى وأشار املصنف إىل حدها 

وأكملها الزيادة فيها مبا ورد ىف الركوع من قول سبحان رىب العظيم ثالثا وذلك أدىن 
الكمال 

Rukun sholat keenam adalah tumakninah di dalam rukuk. Minimal
tumakninah yang sudah mencukupi adalah tenang atau diam setelah
bergeraknya anggota-anggota tubuh musholli. Diamnya anggota-anggota
tubuh ini adalah hakikat tumakninah yang  selainnya dihukumi tidak
mencukupi, seperti yang dikatakan oleh ar-Romli.

Mushonnif mengisyaratkan batasan tumakninah dengan
perkataannya, “Tumakninah dilakukan dengan seukuran mengucapkan
Subhaanallah.” Tumakninah yang paling sempurna adalah diam seukuran
membaca ‘ ْیمِ ُسْبَحاَن َربَِّى اْلَعظِ  ’ subhana robbi al-‘adzimi lebih dari satu kali
sesuai dengan keterangan hadis bahwa mengucapkannya sebanyak tiga kali.
Membacanya tiga kali ini adalah paling rendahnya sempurna.

6. I’tidal

أى أن ) ينتصب قائمابأن (ويشتمل على فرضني األول مذكور بقوله ) السابع االعتدال(
يعود بقصد ذلك االعتدال إىل ما كان عليه من اهليئة قبل الركوع من قيام أو قعود سواء  

مل يصح الثاىن أن كانت فرضا أو نفال فلو مل يقصده بأ رفع من الركوع فزعا من شيئ
ال يطول ذلك االعتدال ألنه ركن قصري فإن طول بسكوت أو بذكر غري مشروع بطلت 

ما تطويله بذكر مشروع كقنوت وحنوه فال تبطل به أفاد ذلك الرملى بل يطلب صالته أ
تطويل القنوت قال صلى اهللا عليه وسلم طول القنوت خيفف سكرات املوت رواه 

الديلمى 

I’tidal mencakup dua kefardhuan atau kewajiban, yaitu;

1) Musholli kembali dengan menyengaja i'tidal ke posisi berdiri atau
duduk, yaitu posisi berdiri atau duduk sebelum ia melakukan
rukuk, baik di dalam sholat fardhu atau sunah. Apabila ia bangun
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dari rukuk tanpa disertai menyengaja i’tidal, misalnya; karna
kaget, maka i’tidalnya tidak sah.

2) Musholli tidak memperlamakan rukun i’tidal, karena i’tidal
merupakan rukun qosiroh (sebentar). Apabila ia memperlamanya
dengan diam atau dzikir yang tidak disyariatkan maka sholatnya
batal. Adapun memperlamakan i’tidal sebab dzikir yang
disyariatkan, seperti; qunut dan lainnya, maka tidak membatalkan
sholat, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli, bahkan disunahkan
memperlamakan qunut. Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
bersabda, “Memperlama qunut akan meringankan sakaratul maut,”
hadis riwayat ad-Dailami.

8. Tumakninah dalam I’tidal

أى االعتدال فأقلها بقدر سبحان اهللا وأكملها أن يأتى مبا ورد ) الثامن الطمأنينة فيه(
رًا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفْيِه ِمْلُء السََّمَواِت َوِمْلُء اْألَْرِض  فيه من قول رَبـََّنا َلَك احلَْْمُد َمحًْدا َكِبيـْ

ٍئ بـَْعُد َوِمْلُء َما ِشْئَت ِمْن َشيْ 

Minimal tumakninah dalam i’tidal adalah seukuran membaca ‘ سبحان
;Paling sempurna adalah dengan membaca .’هللا

رًا طَيًِّبا ُمَبارًَكا ِفْيِه ِمْلُء السََّمَواِت َوِمْلُء اْألَْرِض َوِمْلُء  َربـََّنا َلَك احلَْْمُد َمحًْدا َكِبيـْ
َشْيٍئ بـَْعدُ َما ِشْئَت ِمْن 

Ya Tuhan kami. Bagimu adalah segala pujian yang besar, yang baik, yang
ditambahkan kebaikannya, yang sepenuh langit-langit, bumi-bumi, dan

segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelahnya.

9. Sujud Dua Kali di setiap Rakaat dan Syarat-syaratnya

ىف كل ركعة ويشتمل على عشرة شروط األول مصور بقوله ) التاسع السجود مرتني(
أى بعضها ولو مبا يقع عليه االسم من أعالها أو من أسفلها ال ) يأن يضع جبهته(

أى ) مكشوفة(أى موضع سجوده ولو عودا) على مصاله(طرفيها فليسا منها 
ا(ون الثاىن أن يك) و(مكشوفا ذلك البعض حيث ال عذر  أى متحامال ) متشاقال 

اجلبهة على موضع السجود بثقل رأسه وعنقه حىت تستقر جبهته حبيث لو كان السجود 
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بأن ) منكسا(أن يكون مع ذلك ) و(على قطن أو شيئ حمشو به النكبس وظهر أثره 
يرفع أسافله على أعاليه فلو كان به علة ال يقدر على السجود معها إال برفع أعاليه أتى 

اخلامس ) من ركبتيه و(أى جزأ يسريا ) يضع شيئا(الثالث والرابع أن )و(قدوره مب
السابع والثامن من أن يضع جزأ يسريا ) من بطون كفيه و(والسادس أن يضع جزأ يسريا 

فلو سجد على حرف الكف أو رؤس أصابع قدميه مل يصح ) من بطون أصابع رجليه(
ويه من اعتداله غري نبه على ذلك الرملى ىف شرح هدية الناصح والتاسع أن ال يقصد 

من االعتدال من غري قصد اهلوى للسجود مل حيسب السجود فلو سقط إىل األرض
سجوده ووجب العود إىل االعتدال ويسجد من اهلوى والعاشر أن ال يسجد على شيئ 
متصل به حبيث يتحرك حبركته ىف قيامه أو قعوده مع علمه وعمده فإن كان جاهال أو
ناسيا مل تبطل لكن جيب اعادة السجود وخرج بقيد التحرك حبركته انتفاؤه فيصح ألنه 

حينئذ كاملنفصل ومثله ما لو سجد على عود أو منديل بيده أفاده الرملى 

Sujud memiliki 10 (sepuluh) syarat, yaitu;

1) Meletakkan sebagian dahi di atas tempat sujud meskipun berupa
kayu dengan kondisi sebagian dahi tersebut terbuka (tidak ada
penghalang antara dahi dan tempat sujud) sekiranya tidak ada udzur.
Bagian dahi yang diletakkan adalah meskipun bagian yang masih
disebut sebagai dahi, baik bagian atasnya atau bawahnya, bukan
bagian kedua sisinya karena tidak termasuk dahi.

2) Musholli menekankan dahinya di atas tempat sujud dengan cara
memberatkan kepala dan lehernya sampai dahinya benar-benar
menetap, sekiranya andai ia sujud di atas kapas atau sesuatu yang
berisi atau empuk maka akan membentuk cekungan. Selain itu, ia
mengambil posisi jungkel, yaitu dengan cara ia mengangkat anggota-
anggota tubuh bawahnya lebih tinggi daripada anggota-anggota
tubuh atasnya. Apabila ia mengidap penyakit yang menyebabkan ia
tidak mampu mengangkat kecuali anggota-anggota tubuh atasnya
maka ia sujud semampunya.

3) Meletakkan sebagian dari lutut kanan di atas lantai.
4) Meletakkan sebagian dari lutut kiri di atas lantai.
5) Meletakkan sebagian dari sisi dalam telapak tangan kanan di atas

lantai.
6) Meletakkan sebagian dari sisi dalam telapak tangan kiri di atas

lantai.
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7) Meletakkan sebagian dari sisi dalam jari-jari kaki kanan.
8) Meletakkan sebagian dari sisi dalam jari-jari kaki kiri.

Apabila musholli bersujud dengan hanya meletakkan bagian pinggir
telapak tangan atau ujung jari-jari kedua kaki maka sujudnya tidak
sah, seperti yang ditanbihkan oleh ar-Romli di dalam Syarah Hadiah
an-Nashih.

9) Tidak menyengaja selain sujud saat menjatuhkan tubuh dari i’tidal.
Apabila musholli terjatuh ke lantai dari i’tidal tanpa menyengaja
sujud saat terjatuhnya tersebut maka sujudnya tidak dihitung atau
dianggap dan ia wajib kembali ke i’tidal, kemudian bersujud.

10) Tidak bersujud di atas sesuatu benda yang menempel pada musholli,
sekiranya benda tersebut ikut bergerak sebab gerakan musholli pada
saat berdiri atau duduk (seperti; sorban dan lainnya) dengan catatan
musholli tahu dan sengaja. Apabila ia bersujud di atas benda tersebut
karena tidak tahu atau lupa maka sholatnya tidak batal, tetapi ia
wajib mengulangi sujud. Mengecualikan dengan benda yang ikut
bergerak karena gerakan musholli adalah benda yang tidak ikut
bergerak karena gerakannya, maka sujud di atasnya dihukumi sah
sebab benda tersebut dihukumi seperti benda munfasil (tidak
menempel). Begitu juga dihukumi sah apabila ia bersujud di atas
kayu atau kaos tangannya, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

10. Tumakninah dalam Sujud

أى ىف السجود فأقلها كما مر وهو بقدر سبحان اهللا وأكملها ) العاشر الطمأنينة فيه(
أن يأتى مبا ورد فيه من قول سبحان رىب األعلى ثالثا 

Paling minimal tumakninah dalam sujud adalah seukuran
mengucapkan ‘سبحان هللا’. Paling sempurna adalah dengan mengucapkan
’سبحان ربى األعلى‘ Subhana Robi al-A’la sebanyak tiga kali.

11. Duduk di antara Dua Sujud dan Kewajiban-kewajibannya

ويشتمل على فرضني األول أن ال يقصد برفع ) احلادى عشر اجللوس بني السجدتني(
رأسه من السجدة شيئا آخر على اجللوس فلو رفع فزعا من شيئ مل يكفه بل جيب 

عوده إىل السجود لريفع بقصده 
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قصري فإن طوله بزائد على ذكره املأثور بطلت وال يعترب الثاىن أن ال يطوله ألنه ركن
كونه بعد رفع يده بعد السجدة فلو فعله مع وضعهما على األرض صح أفاده لصحته
الرملى 

Duduk di antara dua sujud memiliki 2 (dua) kefardhuan, yaitu:

1) Tidak menyengaja selain rukun duduk saat mengangkat kepala dari
sujud. Apabila musholli mengangkat kepalanya dari sujud karena
tujuan lain, seperti; kaget, maka sujudnya tidak sah dan ia wajib
kembali ke posisi sujud agar ia bangun darinya lagi.

2) Tidak memperlama rukun duduk karena ia termasuk rukun qosir
(sebentar). Apabila ia memperlamakannya dengan menambahkan
dzikir lebih dari dzikir yang disyariatkan maka sholatnya batal.
Keabsahan rukun duduk tidak harus setelah mengangkat kedua
tangan dari lantai setelah sujud sehingga apabila musholli melakukan
duduk di antara dua sujud dengan kedua tangan masih terletak di atas
lantai maka rukun duduknya sah, seperti yang difaedahkan oleh ar-
Romli.

12. Tumakninah dalam Duduk antara Dua Sujud

أى ىف اجللوس فأقلها بقدر سبحان اهللا وأكملها يأتى مبا ) الثاىن عشر الطمأنينة فيه(
ورد فيه من قول َربِّ اْغفْر ِىل َواْرَمحِْىن َواْجبُـْرِىن َواْرفـَْعِىن َواْرزُْقِىن َواْهِدِىن َوَعاِفِىن ألنه صلى 

اغفر ىل اسرت ذنىب اهللا عليه وسلم كان يقول هذه األلفاظ السبعة بني السجدتني ومعىن
واحمه عىن من مؤاخذة ومعىن ارمحىن أثبىن بفضلك ومعىن اجربىن اغنىن وسد وجوه فقرى 
ومعىن ارفعىن رفع املكانة أى اجعلها لديك رفيعة ومعىن ارزقىن أعطىن من خزائن فضلك 
ما قسمته ىل ىف األزل حالال حبيث ال تعذبىن عليه ومعىن اهدىن أدمىن على هدايتك 

اإلسالم الىت هى أعظم النعم ومعىن عافىن ادفع عىن كل ما يكره أفاد ذلك الرملى إىل 

Minimal tumakninah dalam duduk antara dua sujud adalah seukuran
mengucapkan ‘سبحان هللا’. Paling lengkapnya adalah dengan membaca dzikir
yang disyariatkan, yaitu:

َواْرَمحِْىن َواْجبـُْرِىن َواْرفـَْعِىن َواْرزُْقِىن َواْهِدِىن َوَعاِفِىن َربِّ اْغفْر ِىل 
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karena Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama sendiri mengucapkan 7
(tujuh) lafadz tersebut di antara dua sujud. Makna ‘اغفر لى’ adalah tutuplah
dosaku dan hilangkanlah dariku siksa karenanya. Makna ‘ارحمنى’ adalah
berilah aku pahala dengan anugerah-Mu. Makna ‘اجبرنى’ adalah
perkayakanlah aku dan tutuplah jalan-jalan kefakiranku. Makna ‘ارفعنى’
adalah meninggikan tempat, artinya; jadikanlah tempat itu luhur di Sisi-Mu.
Makna ‘ارزقنى’ adalah berilah aku dari gedung-gedung anugerah-Mu rizki
halal yang telah Engkau tetapkan di zaman Azali sekiranya Engkau tidak
menyiksaku karenanya. Makna ‘اھدنى’ adalah senantiasakanlah aku
menetapi hidayah-Mu menuju Islam yang mana hidayah tersebut
merupakan nikmat yang terbesar. Makna ‘عافنى’ adalah hindarkanlah
dariku segala sesuatu yang tidak disukai. Demikian makna-makna dzikir
duduk di antara dua sujud, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

13. Duduk untuk membaca tasyahud akhir, sholawat atas Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama, dan salam pertama.

علياهللاصلىالنىبعلىالصالةوهو)بعدهومااألخريللتشهداجللوسعشرالثالث(
األولوالسالموسلم

Rukun sholat yang ketiga belas adalah duduk untuk membaca
tasyahud akhir dan bacaan setelahnya, yaitu sholawat atas Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama dan salam pertama.

14. Tasyahud Akhir

الكلعلىالشهادتانوهواجلزءاطالقبابمنبهمسى) األخريالتشهدعشرالرابع(
اهللاِ َوَرْمحَةُ النَِّىبُّ أَيـَُّهاَعَلْيكَ السََّالمُ لِّلهِ الطَّيَِّباتُ الصََّالَواتُ اْلُمَبارََكاتُ اَلتَِّحيَّاتُ فيقول(

َناالسََّالمُ َوبـَرََكاتُهُ  ُحمَمًَّداَأنَّ َوَأْشَهدُ اهللاُ ِإالَّ إَِلهَ َال أَنْ َأْشَهدُ الصَّاِحلِْنيَ اهللاِ ِعَبادِ َوَعَلىَعَليـْ
) اهللاِ َرُسْولُ 

Menyebut rukun ini dengan istilah tasyahud merupakan bentuk
penyebutan sesuatu yang bersifat sebagian, yaitu dua syahadat, untuk
mewakili sesuatu yang bersifat keseluruhan.
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Dalam rukun ini, musholli mengucapkan;

ةُ محَْ رَ وَ ِىبُّ النَّ اهَ يـُّ أَ كَ يْ لَ عَ مُ َال السَّ هِ لّ لِ اتُ بَ يِّ الطَّ اتُ وَ َال الصَّ اتُ كَ اَر بَ مُ الْ اتُ يَّ حِ لتَّ اَ 
اهللاُ الَّ إِ هَ لَ إِ َال نْ أَ دُ هَ شْ أَ ْنيَ احلِِ الصَّ اهللاِ ادِ بَ عِ ىلَ عَ وَ انَ يْـ لَ عَ مُ َال السَّ هُ اتُ كَ َر بَـ وَ اهللاِ 
اهللاِ لُ وْ سُ رَ ادً مَّ حمَُ نَّ أَ دُ هَ شْ أَ وَ 

Segala penghormatan yang diberkahi dan seluruh sholawat yang bagus
hanya milik Allah. Keselamatan semoga tercurah atasmu. Wahai Nabi. Dan
rahmat Allah dan keberkahan-Nya semoga tercurah atas kami dan hamba-
hamba-Nya yang sholih. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah

dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah.

ىفوالراجحالرملىقالواألخرياألولالتشهدمنكلىفمسنونوتالياهاملباركاتفقوله
مسلمحديثىفذلكلثبوتالواجبمنالثانيةأشهدلفظةاسقاطاملنهاجرواية

ا بدو
Lafadz ‘ الطیبات، الصلوات، المباركات ’ disunahkan dibaca di masing-

masing tasyahud, baik awal atau akhir. Ar-Romli berkata, “Pendapat rojih
di dalam riwayat al-Minhaj menyebutkan bahwa menggugurkan lafadz
yang kedua merupakan hal yang wajib sebab hadis yang diriwayatkan ’أشھد‘
oleh Muslim tidak menyertakan lafadz tersebut.”

االكتفاءاملعتمدلكناهللارسولىفبالظاهراالتيانوجوباملنهاجكالموقضية
انتهىاهللارسولحممداوأنقولهىفبالضمري

Hasil hukum yang berdasarkan keterangan dari al-Minhaj adalah
wajib menggunakan isim dzohir dalam lafadz ‘رسول هللا’, tetapi pendapat
mu’tamad mengatakan bahwa dianggap cukup jika menggunakan isim
dhomir dalam lafadz ‘وأن محمدا رسول هللا’.” Jadi apabila menggunakan isim
dhomir maka lafadznya menjadi ‘وأن محمدا رسولھ’.

15. Sholawat atas Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallama

صلىالنىبعلىالصالةوتسن) وسلمعليهاهللاصلىالنىبعلىالصالةعشراخلامس(
ااألولالتشهدىفوسلمعليهاهللا والكالتشهداألولىففسنتاألخريىفركنأل
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أفاداألخريىفوتسنالتخفيفعلىلبنائهاألولالتشهدىفاآللعلىالصالةتسن
التحفةىفحجرابنذلك

Disunahkan bersholawat atas Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallama di
dalam tasyahud awal karena ia merupakan rukun di tasyahud akhir
sehingga disunahkan di tasyahud awal, sebagaimana tasyahud adalah rukun
di rakaat akhir maka tasyahud disunahkan di rakaat kedua selain sholat
Subuh. Tidak disunahkan bersholawat atas keluarga Nabi (اآلل) di tasyahud
awal karena tasyahud awal diadakan atas dasar meringankan, tetapi
bersholawat atas mereka disunahkan di tasyahud akhir, seperti yang telah
difaedahkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Tuhfah.

صلاللهم(الواجبلفظهاأىوسلمعليهاهللاصلىالنىبعلىالصالةأى) وأقلها(
النىبعلىاهللاصلىأوالروضةىفكمارسولهعلىاهللاصلىأوالرملىقال) حممدعلى
منوالبداحمللىاجلاللاحملققبهأفىتكمابالسيادةاالتيانواألفضلالتحقيقىفكما

موعىفكماالتشهدعنالنىبعلىالصالةتأخري انتهىا

Minimal dalam bersholawat atas Nabi shollallahu ‘alaihi wa
sallama, maksudnya lafadz sholawat yang wajib, adalah ‘اللھم صل على محمد’.
Ar-Romli berkata, “atau bisa dengan lafadz ‘صلى هللا على رسولھ’, seperti yang
tertulis di dalam kitab ar-Roudhoh, atau dengan ‘صلى هللا على النبى’, seperti
yang tertulis di dalam kitab at-Tahkik. Yang lebih utama adalah dengan
menyebutkan lafadz ‘َسیِّد’, seperti yang difatwakan oleh al-Muhakkik al-
Jalal al-Mahalli. Diwajibkan mengakhirkan membaca sholawat atas Nabi
shollallahu ‘alaihi wa sallama daripada bacaan tasyahud, seperti yang
tertulis di dalam kitab al-Majmuk.”

فإذاوجوباترجمالصالةالتشهدعنعجزومنقاسمابنعننقالالكردىحممدوقال
انتهىيقعدبلبدلهبذكراالتيانيلزمهملالرتمجةعنعجز

Muhammad al-Kurdi berkata dengan mengutip dari Ibnu Qosim,
“Barang siapa tidak mampu membaca tasyahud dan sholawat (dengan
Bahasa Arab) maka wajib atasnya membaca dengan terjemahan ke dalam
Bahasa yang ia mampu. Apabila ia tidak mampu dengan terjemahannya
maka ia tidak wajib membaca dzikir lain sebagai penggantinya, tetapi ia
cukup duduk.”
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املأثورالدعاءبالعربيةالنطقعنالعاجزويرتجماملنهاجمعالتحفةىفحجرابنوقال
الواجبعنيرتجمكمااملأثوروالذكرالصالةمنحملهىفوسلمعليهاهللاصلىعنه

افتبطلجزماعنهيرتجمأنجيوزفالمنهمااملأثورغريعنالعاجزالالفضيلةحليازة
حاجةالإذصالتهاوتبطلعنهالرتمجةلهجيوزفالعلى مأثورمهاالقادروالصالته
انتهىحينئذإليها

Ibnu Hajar berkata di dalam kitab at-Tuhfah dan juga al-Minhaj,
“Musholli yang tidak mampu mengucapkan doa yang maktsur dari
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama di dalam sholat dan dzikir yang
maktsur maka ia menerjemahkannya ke bahasa lain yang ia mampu
sebagaimana ia menerjemahkan bacaan yang wajib agar ia memperoleh
keutamaannya. Adapun musholli yang tidak mampu mengucapkan dengan
Bahasa Arab pada doa dan dan dzikir yang TIDAK maktsur maka ia tidak
boleh menerjemahkannya dan apabila ia menerjemahkannya maka
sholatnya batal. Begitu juga, apabila musholli mampu mengucapkan doa
dan dzikir yang maktsur dengan Bahasa Arab tetapi ia menerjemahkannya
ke bahasa lain maka sholatnya batal karena tidak ada hajat untuk
menerjemahkannya.”

16. Mengucapkan Salam Pertama

) بالتعريفعليكمالسالم(الواجبلفظهأى) وأقله(األولأو) السالمعشرالسادس(
القبلةمستقبلايقاعهوجيبجيزئهملاحلروفهذهمنحبرفأخلفلومعكوساولو

الرملىذلكأفادبطلتاكمالهقبلعنهابهحتولفلوبصدره

Minimal dalam salam, maksudnya, lafadznya yang wajib, adalah
dengan mentakrif ’السالم علیكم‘ (menambahkan ‘ال’) pada lafadz ‘سالم’
meskipun dibalik susunannya, yaitu menjadi, ‘علیكم السالم’.

Apabila musholli menghilangkan satu huruf saja dari huruf-huruf
lafadz salam maka salamnya belum mencukupi. Dalam salam, diwajibkan
mengucapkannya dengan kondisi masih menghadap Kiblat dengan dada
sehingga apabila musholli berpaling dari Kiblat dengan dadanya sebelum
menyelesaikan salam pertama maka sholatnya batal, seperti yang
difaedahkan Romli.
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17. Tertib

بينهماترتيبفالاإلحراموتكبريةالنيةىفإالاألركانىفأى) الرتتيبعشرالسابع(
الرملىذلكأفادوالقراءةالقيامبنيترتيبالوكذا

Rukun sholat yang terakhir adalah tertib di dalam rukun-rukun sholat
kecuali niat dan takbiratul ihram karena tidak ada tertib di antara keduanya.
Begitu juga, tidak ada tertib di antara berdiri dan membaca al-Fatihah,
seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

قبليسجدبأن(فعلىأوالسالمهوقوىلركنبتقدميالرتتيبأى) تركهتعمدفإن(
لتالعبهامجاعاالصالةأى) بطلت(مثالأى) ركوعه

Apabila musholli sengaja meninggalkan tertib, yaitu dengan
mendahulukan rukun qouli (ucapan) atau fi’li (perbuatan), misal; ia
melakukan rukun sujud sebelum rukun rukuk, maka sholatnya batal
menurut ijmak karena talaub (bercanda).

الساهىأى) يكونأنإال(املرتوكالركنإىلأى) إليهفليعد(الرتتيببرتكه) سهاوإن(
) أو(أخرىركعةىفاملرتوكالركنأى) مثله(ركن) ىف(شروعهبعدإالذلكيتذكرمل

أى) بهفتتم(أيضاأخرىركعةىفاملرتوكاملثلبعدأى) بعده(ركنىفشروعهبعد
اآخرهاكانإن) ركعته(املفعولباملثل أوهلاأووسطهاكانفإنالثانيةكسجد

منالباقىوتداركبعدهمباوأتىاملرتوكعناملفعولحسبالركوعأوالقراءةأوكالقيام
املفعولواملثلاملرتوكبنيماوهوساهيافعلهماأى) بهسهاماولغا(صالته

Apabila musholli lupa meninggalkan tertib maka ia wajib segera
kembali ke al-matruk (rukun yang ditinggalkan), kecuali apabila ia tidak
mengingat rukun al-matruk kecuali setelah beranjak melakukan rukun al-
matruk yang sama di rakaat lain atau setelah melakukan rukun yang setelah
rukun al-matruk di rakaat lain juga maka rakaatnya telah dilengkapi oleh
rukun al-maf’ul (rukun yang sama) yang dilakukannya itu jika memang
rukun tersebut terletak di akhir rakaat, seperti rukun sujud yang kedua,104

104 Ada musholli melakukan, misalnya; sholat Maghrib. Di rakaat pertama, setelah
melakukan duduk di antara dua sujud, ia langsung berdiri dan meninggalkan sujud kedua,
kemudian ia menyelesaikan rakaat pertama. Di rakaat kedua, pada saat ia mulai melakukan
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tetapi apabila rukun tersebut terletak di tengah atau awal rakaat, seperti
berdiri, membaca al-Fatihah, atau rukuk, maka rukun al-maf’ul dianggap
sebagai ganti rukun al-matruk yang ditinggalkan, kemudian ia melakukan
rukun yang sama setelah rukun al-maf’ul dan menyelesaikan sholatnya
dengan menambahkan rakaat.105 Sedangkan rukun yang dilakukan antara
rukun al-matruk dan rukun al-maf’ul tidak dianggap. (Lebih mudahnya
perhatikan contoh pada catatan kaki!)

القصريالركنيطولالبأناإلماموصورهاركنالشرطواملواالةالرملىقال) فائدة(
الطولضبطبيانفيهليسلكنمنهاليسماالصالةىفلزيادتههلاقاطعفتطويله
الفاحتةلقراءةبالقياماالعتداليلحقأنضابطهأناألصحابعناخلوارزمىوحكى

انتهىالتشهدجبلوسالسجدتنيبنيواجللوس

[FAEDAH] ar-Romli berkata, “Muwalah adalah syarat, bukan rukun.
Imam Haromain mencontohkan muwalah dalam sholat dengan sekiranya
musholli tidak memperlamakan rukun yang qosir atau sebentar, karena
memperlamakannya termasuk perkara yang memutus sholat sebab
menambahkan sesuatu yang bukan termasuk sholat ke dalam sholat itu
sendiri. Namun, dalam contoh tersebut tidak dijelaskan tentang batasan
memperlamanya. Al-Khowarizmi menceritakan dari para ashab bahwa
batasan memperlama rukun qosir adalah lamanya melakukan i’tidal sama
dengan lamanya berdiri membaca al-Fatihah dan lamanya duduk antara dua
sujud sama dengan duduk tasyahud.

sujud kedua atau mulai berdiri membaca al-Fatihah (untuk rakaat ketiga) ia baru ingat kalau ia
telah meninggalkan sujud kedua di rakaat pertama. Maka sujud kedua di rakaat pertama (al-
matruk) telah digantikan oleh sujud kedua di rakaat kedua (al-maf’ul), kemudian ia
menyelesaikan rakaat ketiga, dan menambahkan satu rakaat lagi, karena rukun-rukun yang
dilakukan antara sujud kedua (yang seharusnya dilakukan) di rakaat pertama dan sujud kedua
di rakaat kedua tidak dianggap (mulgho). Jadi, sujud kedua yang ditinggalkan di rakaat
pertama telah diganti oleh sujud kedua di rakaat kedua, sujud kedua di rakaat kedua diganti
oleh sujud kedua di rakaat ketiga, sujud kedua di rakaat ketiga telah diganti oleh sujud kedua
di rakaat tambahan.

105 Ada musholli melakukan, misalnya; sholat Maghrib. Di rakaat pertama, setelah
melakukan rukuk, ia langsung sujud dan meninggalkan i’tidal, kemudian ia menyelesaikan
rakaat pertama. Di rakaat kedua, pada saat ia mulai melakukan i’tidal atau mulai sujud ia baru
ingat kalau ia telah meninggalkan i’’tidal di rakaat pertama. Maka i’tidal di rakaat pertama (al-
matruk) telah digantikan oleh i’tidal di rakaat kedua (al-maf’ul), kemudian ia menyelesaikan
rakaat ketiga, dan menambahkan satu rakaat lagi, karena rukun-rukun yang dilakukan antara
i’tidal (yang seharusnya dilakukan) di rakaat pertama dan i’tidal di rakaat kedua tidak
dianggap (mulgho). Jadi, i’tidal yang ditinggalkan di rakaat pertama telah diganti oleh i’tidal di
rakaat kedua, i’tidal di rakaat kedua diganti oleh i’tidal di rakaat ketiga, i’tidal di rakaat ketiga
telah diganti oleh i’tidal di rakaat tambahan.
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BAGIAN KESEMBILAN BELAS
صحةشروطوفىوالجمعةالجماعةإقامةوجوبشروطفى) فصل(

وشروطهماالخطبتينأركانوفىالجمعة
(FASAL) SYARAT-SYARAT JAMAAH, SHOLAT

JUMAH, KEABSAHAN SHOLAT JUMAH, RUKUN-
RUKUN DAN SYARAT-SYARAT DUA KHUTBAH

A. Jamaah Sholat Maktubah

1. Hukum Jamaah dalam Sholat Maktubah

أى) البالغني(بباديةولو)املقيمنياألحرارالذكورعلى(مكتوبةأداءىف) اجلماعة(
الىتاألعذارمنبشيئ) املعذورينغري(وحشيشكطنييزرىمابغرياملستورينالعقالء

طعامحبضرةوعطشوجوعوبردوحرووحلبليلريحوشدةومطرمرضكمشقةهى
الصالةمجيعىفالفقطاألوىلالركعةىف) كفايةفرض(

Jamaah dalam melakukan sholat yang difardhukan (maktubah)
adalah fardhu kifayah di rakaat pertama saja, bukan seluruh rakaat sholat,
atas laki-laki yang merdeka, yang mukim meskipun di padang sahara, yang
baligh atau yang berakal, yang tertutup auratnya dengan penutup yang tidak
mencelakan atau remeh, seperti; lumpur, rumput; dan yang tidak diudzurkan
oleh udzur-udzur seperti; sakit parah, hujan deras, angin kencang di malam
hari, becek jalan yang parah, panas, dingin, lapar, dan dahaga di saat
makanan tersedia.

2. Dalil Hukum Jamaah

إال اجلماعةفيهمتقاموالبدوأوقريةىفثالثةمنماوسلمعليهاهللاصلىلقوله
ابنرواهالقاصيةالغنممنالذئبيأكلفإمناباجلماعةفعليكالشيطانعليهماستحوذ

وغريهحبان
اهللاصلىيقلملإذكفايةفرضاجلماعةأنفيهموسلمعليهاهللاصلىقولهمنفيؤخذ
ولومنهماثنانيقيمهاوأنمجيعايقيموهابأنصادقفيهمفقولهيقيمونالوسلمعليه
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وسلمعليهاهللاصلىقولهاالستداللحملوليسيقيموناللقالعنيفرضكانت
عطيةالشيخذلكأفادباجلماعةفعليك

Hukum jamaah ini berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama, “Tidak ada 3 (tiga) orang yang berada di suatu desa atau
padang sahara tertentu dimana jamaah tidak didirikan di antara mereka
kecuali setan telah menguasai mereka. Oleh karena itu, berjamaahlah,
karena macan hanya akan memangsa kambing yang sendirian.” Hadis ini
diriwayatkan oleh Ibnu Hiban dan lainnya.

Dari sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama yang berbunyi,
menunjukkan bahwa (di antara mereka) ’فیھم‘ jamaah adalah fardhu kifayah
karena beliau tidak mensabdakan dengan pernyataan, ‘ال یقیمون’ (mereka
tidak mendirikan jamaah). Dan sabda beliau yang berbunyi, ‘فیھم’ (di antara
mereka) memberikan pemahaman bahwa mereka semua (3 orang)
mendirikan jamaah atau hanya 2 orang saja yang mendirikannya. Andaikan
jamaah adalah fardhu ain niscaya Rasulullah akan berkata, ‘‘ال یقیمون’’,
bukan ‘ال تقام فیھم’. Perlu diingat bahwa titik tekan pengambilan dalil hukum
jamaah bukan pada sabda beliau yang berbunyi, ‘فعلیك بالجماعة’ (Oleh karena
itu, berjamaahlah), seperti yang difaedahkan oleh Syeh Athiah.

ولووالفجرالعشاءصالةاملنافقنيعلىالصالةأثقلوسلمعليهاهللاصلىقولهوأما
رجال آمرمثفتقامبالصالةآمرأنمهمتولقدحبواولوألتومهاما فيهمايعلمون
الصالةيشهدونالقومإىلحطبمنحزممعهمبرجالمعىأنطلقمثبالناسفيصلى
معليهمفأحرق اعلىيدلفالبالناربيو منافقنيقومىفواردألنهعنيفرضأ

هىالىتاملخصوصةبالكلماتأىفتقامقولهأصاليصلونوالاجلماعةعنيتخلفون
عطيةأفادهاألذانأخت

Adapun sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama yang
berbunyi, “Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat
Isyak dan Subuh. Andai mereka mengetahui besarnya keutamaan di dua
sholat tersebut niscaya mereka akan mendatangi untuk melakukannya
meskipun harus dengan berjalan merayap (Jawa: ngesot). Sesungguhnya
aku memerintahkan sholat, kemudian sholat itu didirikan. Lalu aku
memerintahkan seorang laki-laki untuk sholat, kemudian ia sholat bersama-
sama dengan orang lain. Setelah itu, aku pergi bersama orang-orang yang
memikul kayu bakar menuju suatu kaum yang tidak mendirikan sholat.
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Kemudian aku membakar rumah-rumah mereka,” maka tidak menunjukkan
bahwa jamaah itu adalah fardhu ain, karena sabda beliau tersebut muncul
dalam menjelaskan tentang orang-orang munafik yang meninggalkan
jamaah dan tidak melakukan sholat sama sekali.

Perkataan Rasulullah, ‘فتقام’ (kemudian sholat itu didirikan),
maksudnya, dengan kalimah-kalimah tertentu yang mendamping adzan,
seperti yang difaedahkan oleh Syeh Athiah.

وعدماألبوابفتحوهىاجلماعةإقامةعالمةأىالشعاريظهرحبيثاجلماعةفتجب
هلااحلضورفيهيسهلالذىوهوإقامتهاحملىفواخلروجالدخولمنالناساحتشام

يكفىوالقالحيثحجرالبنخالفاعطيةقالهكذاجماوزتهقبلالصالةقصرتوإن
فيهاجلمعةإقامةجيوزالحملىفاإلقامةحملخارجإقامتها
مسجدغريولوعرفاالصغريةالقريةىفواحدمبحلتقامبأنالشعارظهوروحيصل
مساجدغريولوالكبريةىفمتعددةحمالوىفكبيت

Seperti yang telah disebutkan, bahwa hukum jamaah adalah fardhu
kifayah. Ia wajib dilakukan sekiranya nampak adanya syiar atau tanda
didirikannya jamaah, seperti; terbukanya pintu-pintu tempat jamaah
didirikan, orang-orang tidak merasa malu atau sungkan untuk masuk ke atau
keluar dari tempat mendirikan jamaah. Maksud tempat mendirikan jamaah
adalah tempat yang dirasa mudah untuk menghadirinya meskipun sholatnya
sebentar dan sudah selesai sebelum sempat melewati tempat tersebut,
seperti yang dikatakan oleh Syeh Athiah. Berbeda dengan pendapat Ibnu
Hajar, ia berpendapat bahwa, “Tidak cukup mendirikan jamaah di luar
tempat didirikannya, yaitu di tempat yang tidak diperbolehkan mendirikan
sholat Jumat disana.”

Syiar atau tanda didirikannya jamaah dapat dihasilkan dengan
misalnya; jamaah itu didirikan di satu tempat yang terletak di desa
(wilayah) yang pada umumnya disebut dengan desa kecil, meskipun bukan
masjid, seperti; rumah, atau didirikan di beberapa tempat yang berbeda-
beda yang terletak di desa yang pada umumnya disebut dengan desa besar
meskipun tempat-tempat tersebut bukanlah masjid.
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علىأطبقوافلورجالثالثونفيهايكونأنهوالصغريةالقريةحدالعلماءبعضقال
إقامتهامنوإن امتنعواالفرضيسقطملالشعارايظهروملالبيوتىفاجلماعةإقامة

وميتنعوايأمرهمحىتيقاتلهمفالالبغاةقتالنائبهأوقاتلهم اإلمام

Sebagian ulama berkata, “Ukuran suatu desa yang bisa disebut
dengan desa kecil adalah sekiranya di desa tersebut terdapat 30 orang laki-
laki. Andaikan mereka bersepakat untuk mendirikan jamaah di rumah-
rumah, tetapi syiar tidak nampak maka beban hukum fardhu belum gugur.
Dan apabila mereka enggan mendirikan jamaah maka imam atau naibnya
memerangi mereka seperti halnya memerangi para pemberontak. Akan
tetapi imam atau naibnya tidak boleh memerangi mereka kecuali setelah
mereka diperintahkan untuk mendirikan jamaah, kemudian nampak nyata
kalau mereka enggan melakukannya.”

3. Sifat-sifat yang Disunahkan dan Disyaratkan atas Imam

والقراءةالفقهوهىستةفاملستحبةمشروطةوصفاتمستحبةصفاتلإلمام) فرع(
األقراءعلىالفاحتةسوىحيفظملوإناألفقهفيقدمواهلجرةوالنسبوالسنوالورع
قراءةاألصحبهاملرادأنالسبكىوصححالقرآنحيفظمنباألقراءواملرادالفقهالقليل

الرملىذلكأفادتأديةاألجودأى

Seorang imam sholat memiliki sifat-sifat yang disunahkan dan
disyaratkan. Mereka yang disunahkan ada 6 (enam), yaitu;

1) yang berpengetahuan Fiqih,
2) yang berkualitas dalam mentajwid bacaan,
3) yang memiliki sifat wirai,
4) yang lebih berusia,
5) yang bergaris keturunan atau nasab baik, dan;
6) yang mengikuti kejadian hijrah.

Oleh karena itu imam yang lebih tahu tentang Fiqih lebih didahulukan,
meskipun ia hanya mampu hafal al-Fatihah, daripada yang aqrok tetapi
memiliki sedikit pengetahuan tentang Fiqih. Maksud kata aqrok adalah
orang yang hafal al-Quran. As-Subki menshohihkan bahwa yang dimaksud
dengan aqrok adalah orang yang paling shohih atau yang paling bagus
tajwidnya dalam membaca, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.
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علىيكونالأنوثالثهاجنباوالحمدثايكونالأنوثانيهاأحدهامخسةواملشروطة
الصالةىفوالطمأنينةاالعتداليرتكالأنورابعهاعنهامعفوغريجناسةبدنهأوثوبه
امعالفاحتةقراءةيرتكالأنوخامسهاوحنفيانفالولو كاحلنفىبغريهايقرأأوامكا
بهشافعىاقتداءيصحفالأعظمإماماولو

Sedangkan sifat-sifat yang disyaratkan atas imam sholat ada 5
(lima), yaitu;

1) bukan orang yang berhadas kecil,
2) bukan yang junub,
3) tidak ada najis yang tidak dima’fu pada pakaian atau tubuhnya,
4) tidak meninggalkan i’tidal dan tumakninah di dalam sholat,

meskipun hanya sholat sunah, dan meskipun ia bermadzhab
Hanafiah, dan;

5) tidak meninggalkan membaca al-Fatihah disertai mampu
membacanya atau ia membaca selain al-Fatihah, seperti; yang
bermadzhab Hanafiah, meskipun ia adalah imam besar. Oleh
karena itu, orang yang bermadzhab Syafiah tidak sah bermakmum
kepada imam yang bermadzhab Hanafiah.

4. Syarat-syarat Iqtidak atau Bermakmum

حولاالستدارةغريىفالقبلةجهةىفاإلمامعلىاملقتدىيتقدمالأناالقتداءوشرط
ألنهاجلديدىفبطلتخالهلاىفأوصالتهتنعقدملابتداءاملأمومتقدمفإنالكعبة
وإنباألرضاملعتمدبالعقبللقائم التقدميىفواالعتباراألفعالىفاملخالفةمنأفحش
األصابعتقدمت

Syarat iqtidak adalah posisi muqtadi (makmum) tidak lebih maju
daripada posisi imamnya dalam menghadap Kiblat, yaitu selain ketika
menghadap Kiblat secara melingkar di sekitar Ka’bah. Apabila di awal
sholat, posisi makmum sudah lebih maju daripada posisi imamnya maka
sholatnya tidak sah. Apabila di tengah-tengah sholat, posisi makmum
menjadi lebih maju daripada posisi imamnya maka sholatnya batal menurut
qoul jadid, karena mendahului dalam posisi adalah lebih buruk daripada
mukholafah (saling berbeda) antara makmum dan imamnya dalam
perbuatan-perbuatan sholat. Patokan (i’tibar) mendahului posisi bagi
makmum yang sholat berdiri adalah dengan tumitnya yang berpijak pada
lantai meskipun jari-jari kaki mendahului.
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ىفصالتهخاللىفولواالئتمامأوباإلماماالقتداءينوىأناملأمومقدوةصحةوشرط
نوىولوالأواحلاضرباإلمامذلكمعنوىوسواءبهمؤمتاأومأموماأواجلمعةغري

بالقرينةألحدمهاتتعنيلكنواملأموميةلإلماميةصاحلةكانتوإنوهىكفىاجلماعة
والتأخركالتقدماحلالية

Syarat sah bermakmum bagi makmum sendiri adalah ia berniat
iqtidak bil imam (mengikuti imam), atau berniat iktimam (menjadi
makmum), meskipun niat-niat tersebut dilakukan di tengah-tengah sholat
selain sholat Jumat, atau berniat makmum atau muktiman bil imam baik
imamnya diketahui atau tidak. Apabila makmum berniat jamaah maka
sudah mencukupi meskipun niat jamaah sendiri memungkinkan status
sebagai imam atau makmum tetapi kemungkinan ini akhirnya dikhususkan
pada salah satu dari dua status tersebut, yaitu menjadi makmum, dengan
qorinah haliah (keadaan), seperti posisi lebih maju atau lebih ke
belakang.106

معالبطلتطويلانتظارمعالنيةبغرياإلمامأفعالعلىأفعالهوقفبأنتابعفإن
متابعةيسمىالألنهقطعاتبطلفالفعلهانقضاءاتفقإذاأمايسريه

Apabila musholli mengikutkan gerakan sholatnya pada gerakan
imam tanpa disertai niat bermakmum maka sholatnya batal dengan catatan
apabila disertai dengan menunggu lama, jika menunggunya hanya sebentar
maka sholatnya tidak batal.107 Adapun apabila selesainya gerakan musholli
terjadi secara bersamaan dengan selesainya gerakan imam maka jelas
sholatnya tidak batal karena kebersamaannya itu tidak disebut sebagai
mutaba’ah (mengikuti).

106 Artinya; posisi lebih maju menunjukkan bahwa niat jamaah dimaksudkan sebagai
imam, sedangkan posisi lebih ke belakang menunjukkan bahwa niat jamaah dimaksudkan
sebagai makmum.

107 Contoh; Ada musholli melakukan sholat di belakang imam. Musholli tersebut tidak
niat bermakmum tetapi gerakan-gerakannya mengikuti gerakan-gerakan imam. Pada saat
berdiri sholat, musholli telah selesai membaca al-Fatihah. Kemudian ia menunggu imamnya
selesai membacanya agar mengikuti gerakan rukuk. Akan tetapi penungguan musholli
berlangsung lama karena imam belum juga selesai membaca al-Fatihah. Maka sholat musholli
menjadi batal karena penungguannya yang lama tersebut.
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يرفعوالراكعااإلماميرىحىتللركوعظهرهاملأمومحيىنالأناملستحبةاملتابعةوحقيقة
علىجبهتهاإلماميضعحىتللسجودظهرهحيىنوالقائمااإلماميعتدلحىتهمنرأسه

شرحهاىفوالرملىالناصحهديةىفأمحد الزاهدذلكأفادساجدااألرض

Hakikat mutaba’ah yang disunahkan adalah sekiranya makmum
tidak membungkukkan punggung untuk rukuk sebelum ia melihat imamnya
sudah dalam posisi rukuk, dan makmum tidak mengangkat kepalanya dari
rukuk sebelum ia mengetahui imamnya sudah dalam posisi berdiri i’tidal,
dan ia tidak membungkukkan punggungnya untuk melakukan sujud
sebelum imamnya sudah meletakkan dahinya di atas tanah dalam posisi
sujud, seperti yang difaedahkan oleh Ahmad az-Zahid dalam kitab Hadiah
an-Nasih dan oleh ar-Romli dalam Syarahnya.

B. Jamaah Sholat Jumat

1. Hukum Jamaah dalam Sholat Jumat dan Syarat-syarat Wajib
Sholat Jumat

سبيلعلىاملقيمنياألحرارالذكورأى) عليهمعنيفرضاجلمعةىف(اجلماعة) و(
أنوثتهالحتمالخنثىعلىوالامجاعاامرأةعلىمجعةفالاملعذورينغريالبالغنيالتطون

الماوهومجعةمبحليستوطنملمنعلىوالومبعضومكاتبومدبرعبدعلىوال
كانواإذا(وذلككمرضعذرلهمنعلىوالصىبعلىوالجماوزتهقبلالصالةتقصر
عليهومغمىجمنونعلىمجعةفال) مكلفني(يكونواأنوالبدباإلمامولوأى) أربعني
مكلفا وجيب عليه قضاؤها وتلزم السكران املتعدى بسكره وإن مل يكن التكليفلعدم

ظهرا إذ ال يتصور قضاؤها مجعة

Jamaah dalam sholat Jumat adalah fardhu ain atas para laki-laki
yang merdeka, yang mukim secara menetap (mustautin), yang baligh, dan
yang tidak diudzurkan. Jadi, sholat Jumat tidak wajib atas perempuan secara
ijmak, khuntsa karena masih adanya sifat keperempuanan, budak yang
murni, mudabbar, mukatab, atau muba’ad, orang-orang yang tidak menetap
di tempat sholat Jumat didirikan, shobi (anak kecil), dan orang-orang yang
diudzurkan, seperti; udzur sakit. Maksud tempat didirikannya sholat Jumat
adalah tempat yang tidak diperbolehkan mengqosor sholat sebelum
melewatinya.
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Kewajiban sholat Jumat atas para laki-laki adalah ketika jumlah
mereka ada 40 meskipun beserta imam sholatnya. Kewajiban tersebut juga
mensyaratkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mukallaf, sehingga
sholat Jumat tidak wajib atas orang gila dan ayan karena mereka berdua
bukanlah mukallaf.

Adapun orang yang mabuk yang disebabkan oleh kecerobohannya
(sengaja mabuk) maka ia tetap berkewajiban sholat Jumat meskipun dengan
kondisi mabuknya ia bukanlah mukallaf dan ia berkewajiban mengqodho
sholat Jumat dengan sholat Dzuhur karena mengqodhonya dengan bentuk
sholat Jumat tidak memungkinkan.

من كانتسواءاملعتربالعدديستوطنهامنازلأى) أبنيةىف(إقامتهاتكونأنويشرتط
فإنالعرفىفجمتمعةاألبنيةتكونأنوالبدقريةأوبلدمنخشبأوطنيأوحجر
اخالفبالفيهااجلمعةتصحملمتفرقةاألبنيةكانت ىفويرجعقريةليستأل

العرفإىلوالتفرقاالجتماع

Disyaratkan mendirikan sholat Jumat di suatu wilayah yang terdiri
dari beberapa rumah yang digunakan untuk menetap, baik rumah-rumah
tersebut dibangun dari lumpur atau kayu, dan baik wilayah tersebut
merupakan sebuah kota atau desa. Selain itu, rumah-rumah itu harus saling
berdekatan sehingga apabila mereka saling terpisah jauh maka tanpa adanya
khilaf, tidak sah mendirikan sholat Jumat di wilayah tersebut karena
wilayah tersebut tidak disebut dengan desa. Ukuran dalam menentukan
saling berdekatannya atau saling terpisahnya dikembalikan kepada urf.

وأماالبلدخطةمنمعدودفضاءىفجيوزبلكنأومسجدىفإقامتهايشرتطال
طرأوإنفيهإقامتهاجيوزفالاملسافرمنهيرتخصالذىخطتهاعناخلارجاملوضع

الرملىذلكأفادالعمرانعنانقطاعه

Sholat Jumat tidak disyaratkan harus didirikan di masjid atau tempat
yang memiliki atap, tetapi boleh juga didirikan di tanah lapang yang masih
berada di dalam garis batas kota atau desa. Adapun tempat yang sudah
keluar dari garis batas kota atau desa, yaitu tempat yang apabila seseorang
telah melewatinya maka ia boleh mengqosor atau menjamak sholat, maka
tidak diperbolehkan mendirikan sholat Jumat disana, meskipun terasingkan
dari keramaian, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.
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املذكورينأى) عندهماإلقامةنوىمنعلى(أيضاعنيفرضاجلمعةىفاجلماعة) و(
منهوتصحبهاجلمعةتنعقداللكن) صحاحأيامأربعة(

Jamaah sholat Jumat juga fardhu ain atas orang yang berniat mukim
bersama penduduk yang menetap selama 4 (empat) hari. Akan tetapi sholat
Jumat tidak sah dengannya dan sah darinya.108

) من(الصوتقوىشخصأذانأى) صيتنداءبلغهمنعلى(أيضاعنيفرض) و(
فيهتقامحملمنأى) بلدهامن(البلدوسطوالآخرطرفال) يليهطرف(ىفواقف
الصوتاعتدالمعبالفعلوالبالقوةاحمللذلكمنفأكثرواحدمساعواملعترباجلمعة
علىاحمللكانكأنالعلويعتربوالمثالوشجرهواءمناملانعوعدماملكانواستواء

عكسهخبالفتلزمهممليسمعواملمستوعلىفرضولولعلوهالنداءأهليسمععال
اجلمعةبلدإىلحبضورهذكرمناجلمعةفتلزمأى
أربعنيبلدهأهليبلغملإذاهذاإليهفاألقربمجعااألكثرقدمحملنيمنالنداءمسعفإن
ذلكأفادغريهىفصلوهاوإنمنهاتعطيلهعليهوحيرمبلدهىفاجلمعةلزمتهموإال

الشرقاوى 

Jamaah sholat Jumat juga fardhu ain atas orang yang mendengar
suara adzan Jumat dari pinggir wilayah dimana sholat Jumat didirikan.
Patokan kewajiban sholat Jumat karena mendengar adzan (al-mu’tabar)
adalah dengan mendengarnya satu orang atau lebih dari pinggir wilayah
tersebut secara quwwah, bukan kenyataannya, disertai dengan suara adzan
yang sedang, datarnya wilayah, dan tidak adanya penghalang yang
menghalang-halangi mendengar suara adzan tersebut, seperti; angin, pohon.

Adapun tingginya wilayah tidak menjadi patokan untuk
diwajibkannya sholat Jumat, artinya, sehingga apabila orang yang adzan
berada di wilayah tinggi, kemudian penduduk berada wilayah datar, lalu

108 Contoh: Apabila jumlah laki-laki yang menetap ada 39 orang, kemudian menjadi
40 dengan adanya satu orang yang bermukim selama 4 (empat) hari. Maka apabila mereka
mendirikan sholat Jumat maka sholat Jumat dak sah karena syaratnya adalah 40 laki-laki
yang semuanya berstatus sebagai warga menetap. Berbeda apabila laki-laki yang sebagai
warga menetap sudah berjumlah 40 atau lebih. Kemudian satu orang yang mukim selama 4
(empat) hari ikut mendirikan sholat Jumat. Maka sholat Jumat dari satu orang mukim tersebut
sudah mencukupinya, maksudnya, sudah sah.
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mereka mendengar suara adzannya karena tingginya wilayah adzan yang
andai orang yang adzan tersebut berada di wilayah yang datar maka mereka
tidak bisa mendengarnya, maka sholat Jumat tidak wajib atas mereka.
Berbeda dengan sebaliknya, artinya, mereka berada di wilayah tinggi dan
muadzin berada di wilayah datar dan mereka mendengar adzannya, maka
wajib atas mereka sholat Jumat.

Apabila seseorang mendengar adzan Jumat dari dua tempat maka
secara urut, ia mendahulukan untuk menghadiri tempat Jumat yang lebih
banyak jamaahnya, kemudian menghadiri tempat Jumat yang lebih dekat
baginya. Urutan pilihan ini adalah ketika penduduk di tempat Jumat-nya
sendiri telah mencapai 40 orang. Jika belum mencapai 40 orang maka wajib
atas-mereka menghadiri tempat Jumat-nya sendiri dan diharamkan atas-
mereka untuk mengosongkan sholat Jumat dari tempatnya sendiri meskipun
mereka telah sholat Jumat di tempat lain (selain tempatnya sendiri), seperti
yang difaedahkan oleh Syarqowi.109

5. Syarat Sah Sholat Jumat

وهواالتحرمفيشرتط) الظهروقت(األولأربعةاجلمعةصحةشرطأى) وشرطها(
أحرموركعتنيخطبتنييسعمامنهيبقملبأنعنهاضاقفلومجيعهايسعهاحبيثباق

بالظهرالقوم

109 Contoh: Ada seseorang tinggal menetap di wilayah A yang berdampingan dengan
wilayah B. Di wilayah A terdapat penduduk yang berjumlah 50 orang. Sedangkan di wilayah B
terdapat 60 orang. Maka apabila seseorang tersebut mendengar adzan Jumat dari wilayah A
sendiri dan juga dari wilayah B maka ia lebih utama menghadiri sholat Jumat di wilayah B
karena jamaahnya lebih banyak.

Sedangkan apabila jumlah penduduk di wilayah A dan B sama, misalnya; sama-sama
berjumlah 50 orang, maka orang tersebut lebih utama menghadiri sholat Jumat di wilayah
yang lebih dekat baginya.

Berbeda apabila ada seseorang tinggal menetap di wilayah A yang berdampingan dengan
wilayah B. Di wilayah A terdapat 40 orang termasuk dirinya, sedangkan di wilayah B terdapat
60 orang. Maka apabila seseorang tersebut mendengar adzan Jumat dari wilayah A sendiri
dan juga dari wilayah B maka ia WAJIB menghadiri sholat Jumat di wilayah A karena ia
diharamkan mengosongkan sholat Jumat di wilayah A sebab kalau ia pergi ke wilayah B maka
jumlah penduduk di wilayah A menjadi 39 orang. Wallahu a’lam
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أفادانعقادهامنمانعاكانوإنمجعةأمتوهااحرامهمبعدالوقتخروجىفشكواولو
ظهراأمتوهافيهاوهمالوقتخرجولواحلصىنوقالالناصحهديةشرحىفالرملىذلك
الوقتىفركعةصلواوإن
الشافعىعليهنصظهراوصلوااجلمعةىفيشرعواملالأمالوقتخرجهلشكواولو
األمىف

Syarat sah sholat Jumat adalah 4, yaitu:

a) Waktu Dzuhur

Jadi, disyaratkan takbiratul ihram dari sholat Jumat dilakukan
selama waktu Dzuhur, sekira waktunya masih muat atau cukup untuk
melakukan dua khutbah dan dua rakaat sholat Jumat. Apabila waktu Dzuhur
sudah tidak cukup untuk melakukan dua khutbah dan dua rakaat maka
orang-orang bertakbiratul ihram dengan niatan sholat Dzuhur.

Apabila orang-orang ragu tentang habisnya waktu Dzuhur setelah
mereka bertakbiratul ihram sholat Jumat maka mereka tetap menyelesaikan
sholat Jumat tersebut meskipun keraguan itu mencegah keabsahannya,
seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli di dalam kitab Syarah Hadiah an-
Nashih.

Al-Hisni berkata, “Apabila waktu Dzuhur diketahui (secara yakin
atau sangkaan) telah habis padahal orang-orang tengah melakukan sholat
Jumat maka mereka harus menyelesaikannya dengan sholat Dzuhur
meskipun mereka telah mendapati satu rakaat sholat Jumat di waktu
Dzuhur.”110

110 Contoh: Orang-orang melakukan sholat Jumat dan telah memperoleh satu rakaat.
Kemudian sebelum selesai dari sholat Jumat, waktu Dzuhur diketahui telah habis. Maka
mereka wajib meneruskan (itmam) sholat Jumat dengan sholat Dzuhur. Artinya, karena
mereka telah mendapat satu rakaat, maka mereka menambah 3 ( ga) rakaat lagi. Tidak
diwajibkan berniat itmam al-Jumah Dzuhron (menyempurnakan sholat Jumat sebagai sholat
Dzuhur), tetapi berniat demikian disunahkan, seperti yang dijelaskan oleh Syarih di dalam
kitabnya Kasyifah as-Saja. Ibarotnya adalah:

فإن خرج الوقت يقينا أو ظنا خبرب عدل أو فاسق وقع ىف القلب صدقه قبل سالمه وجب عليه الظهر 
بناء ال استئنافا كغريه من األربعني وإن كانت مجعته تابعة جلمعة صحيحة فحينئذ يسر بالقراءة وال 

حيتاج إىل نية االمتام نعم يسن ذلك 
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Apabila sebelum melakukan sholat Jumat, orang-orang ragu tentang
apakah waktu Dzuhur telah habis atau belum maka mereka tidak boleh
memulai sholat Jumat melainkan mereka sholat Dzuhur. Demikian ini
dinash oleh asy-Syafii di dalam kitabnya al-Umm.

b) Dua Khutbah Sebelum Sholat Jumat.

بعدماوهواجلمعةوقتىفأى) فيه(اجلمعةصالةأى) قبلهاخطبتان(الثاىن) و(
وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولعنذلكلثبوتتصحملقبلهمنهاحرفاأوقعفلوالزوال
بذلكواملراد) األربعون(اخلطبتنيأى) يسمعهما(الرملىحكاهالصحيحنيىفكما

اإلصغاءاستحباببدليلبالفعلالبالقوةاالستماع
لهيستمعوافلممنهبعدواأوصمابعضهمأوكانوالكنرفع صوتهأوسراخطبولو
احللىبعننقالاجلملسليمانقالهالرملىذلكأفادالصحيحعلىتصحمل

Syarat sah sholat Jumat yang kedua adalah melakukan dua khutbah
terlebih dahulu di waktu Dzuhur sebelum sholat Jumat, yaitu waktu setelah
tergelincirnya matahari ke arah barat. Apabila khotib menjatuhkan satu
huruf saja dari khutbah sebelum waktu Dzuhur masuk maka khutbahnya
tidak sah karena adanya ketetapan dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, seperti yang disebutkan di dalam kitab Shohih Bukhori dan Shohih
Muslim. Demikian ini dikisahkan oleh ar-Romli.

Diwajibkan dua khutbah harus terdengar oleh 40 orang. Maksudnya,
mereka mendengar dua khutbah secara quwwah111 bukan secara kenyataan,
karena memperhatikan dua khutbah hukumnya sunah.

Apabila khotib berkhutbah dengan suara pelan atau ia telah
mengeraskan suaranya tetapi jamaah Jumat yang berjumlah 40 orang atau
sebagian dari mereka adalah yang tuli atau yang berada di tempat yang jauh
dari khotib sehingga mereka tidak dapat mendengarnya, maka khutbah tidak
sah menurut pendapat shohih. Demikian ini difaedahkan oleh ar-Romli,
seperti yang dikatakan oleh Sulaiman al-Jamal dengan mengutip dari al-
Halibi.

111 Mendengar secara quwwah adalah mendengar suara tanpa memperhitungkan
apakah suara yang didengarnya dapat dipahami atau tidak. Berbeda dengan mendengar
secara kenyataan.
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يكونأنفشرطهبالقومليصلىغريهشخصايقدمأنوأرادشخصخطبلو) فرع(
األربعنيعلىزائداكانبأنوإالاألربعنيمنكانإناجلمعةينوىوأناخلطبةمسعممن
انتهىالظهرمصلىخلفاجلمعةصالةجيوزإذاجلمعةنيةعليهيشرتطفال

حممداللوذعىالنحريرالشيخبذلكأفىتاإلمامغرياخلطيبيكونأنأعىنذلكويكره
ابراهيمبنصاحل

[CABANG] Apabila khotib telah selesai dari khutbahnya, kemudian
ia mempersilahkan orang lain untuk mengimami sholat Jumat maka syarat
orang lain tersebut adalah:

- ia termasuk orang yang mendengar khutbah.
- ia berniat Jumat apabila ia terhitung dari 40 orang. Jika tidak,

artinya, jamaah Jumat sudah berjumlah 40 orang tanpa dirinya
maka tidak disyaratkan berniat Jumat karena sholat Jumat boleh
dilakukan di belakang imam yang sholat Dzuhur.

Dimakruhkan kalau orang yang menjadi khotib adalah bukan imam
sholat Jumat, seperti yang difatwakan oleh Syeh an-Nahrir al-Laudzai
Muhammad Sholih bin Ibrahim.

c) Sholat Jumat Dilakukan secara Berjamaah

والفيهاإذنهوالالسلطانيعتربوالفرادىتصحفال) ممجاعةتصلىأن(الثالث) و(
الرملىحكاهتبعهومنللقاضىخالفاالناقصنياحرامعلىالكاملنياحرامتقدم

Jadi, sholat Jumat tidak sah dilakukan secara sendiri-sendiri. al-
Mu’tabar atau keabsahan sholat Jumat yang harus dilakukan secara
berjamaah tidak perlu harus disertai kehadiran sultan (pemimpin tinggi)
atau izinnya dalam mendirikan sholat Jumat dan tidak perlu harus takbiratul
ihramnya jamaah yang memenuhi (adab-adab sholat Jumat) mendahului
takbiratul ihramnya jamaah yang kurang memenuhi (adab-adab sholat
Jumat), berbeda dengan pendapat al-Qodhi dan pengikutnya yang
mengharuskan dua hal tersebut. Demikian ini dikisahkan oleh ar-Romli.
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d) Tidak Berbarengan atau Didahului oleh Sholat Jumat Lain

االأن(الرابع) و( فإنعظمتوإن) ببلدهاأخرى(مجعةوتسبقهااجلمعةأى) تقار
مكانىفاجتماعهماجلماعة وعسركثرتإذاإالتنعقدملمجعةسبقتهاأوقارنتها
جبمعتنياكتفىفإنمطلقاالالصحيحعلىاحلاجةحبسبتعددهاحينئذفيجوزواحد

الصورةهذهاستثناءعدمومقابلهوهكذاثالثةجيزمل

Syarat sah sholat Jumat yang keempat adalah bahwa Jumatan yang
didirikan tidak dibarengi atau didahului oleh Jumatan lain, yang mana
kedua Jumatan tersebut sama-sama didirikan dalam satu wilayah, dengan
catatan kalau memang tidak diperbolehkan mendirikan lebih dari satu
Jumatan di wilayah tersebut meskipun wilayah tersebut luas. Dengan
demikian, apabila Jumatan A dibarengi atau didahului oleh Jumatan B
dalam satu wilayah maka Jumatan A tidak sah.

Berbeda apabila diperbolehkan mendirikan Jumatan lebih dari satu
dalam satu wilayah, misalnya; karena jumlah jamaah yang sangat banyak
dan tidak tertampung dalam satu tempat, maka apabila Jumatan A dibarengi
atau didahului oleh Jumatan B maka Jumatan A dihukumi sah.

Mendirikan Jumatan lebih dari satu dalam satu wilayah harus
disesuaikan dengan hajat, menurut pendapat shohih, artinya, apabila dalam
wilayah tersebut cukup hanya dengan 2 (dua) Jumatan maka tidak boleh
mendirikan Jumatan yang ketiga dan seterusnya. Sedangkan menurut
pendapat muqobil ashoh, boleh mendirikan Jumatan lebih dari satu secara
mutlak.

3. Rukun-rukun Dua Khutbah Jumat

خطبةىفوسلمعليهاهللاصلىعنهلثبوته) اهللامحد(األولمخسة) اخلطبتنيوأركان(
) وسلمعليهاهللاصلىالنىبعلىالصالة(الثاىن) و(الرملىحكاهمسلمىفكمااجلمعة

وسلمعليهاهللاصلىاهللارسولذكرإىلافتقرتاهللاذكرإىلافتقرتعبادةكلألن
لفظمعالوصيةلفظذكرفاالحتياط) بالتقوىالوصية(الثالث) و(والصالةكاألذان
علىاحلثمعوالصالةباحلمداالتيانمنوالبدَوطَاَعِتهِ اهللاِ بِتَـْقَوىكُأْوِصْيُكمْ الطاعة
) مفهومةآية(الرابع) و(قطعااخلطبتنيمنكلىفأى) فيهما(العصيةمنواملنعطاعته
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األوىلاخلطبةىفتكونأناألوىللكن) احدامهاىف(جتزئهفالنظرمثقرأفلوقصريةولو
فإنهبينهماالتعادلفيحصلالثانيةىفواملؤمناتللمؤمننيالدعاءمقابلةىفلتكون
أركانأربعةمنهماكلىفيكونحينئذ

منهويكفىاجلنسباملؤمننيفاملرادأيضاواملؤمناتأى) للمؤمننيالدعاء(اخلامس) و(
اخلتامحبالةالئقالكونه) الثانيةىف(اهللارمحكمولواالسمعليهميقعما

Rukun-rukun dua khutbah Jumat ada 5 (lima), yaitu:

1) Memuji Allah, dikarenakan Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
juga melakukannya di dalam khutbah Jumat, seperti hadis yang
diriwayatkan oleh Muslim. Demikian ini diceritakan oleh ar-Romli.

2) Bersholawat atas Nabi shollallahu ‘alaihi wa sallama, karena setiap
ibadah yang membutuhkan menyebut Allah maka membutuhkan pula
menyebut Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, seperti; adzan
dan sholat.

3) Berwasiat takwa. Untuk tujuan ihtiat atau berhati-hati, kata wasiat
beserta takwa disebutkan, seperti;

هِ تِ اعَ طَ وَ اهللاِ ىوَ قْ تَـ بِ مْ كُ يْ صِ وْ أُ 
Aku berwasiat kepada kalian untuk takwa dan taat kepada Allah.

Diwajibkan mengucapkan pujian kepada Allah dan bersholawat atas
Nabi disertai dengan memotivasi jamaah untuk sanantiasa taat kepada
Allah dan menjauhi maksiat di masing-masing dua khutbah.

4) Membaca satu ayat al-Quran yang dapat dipahami meskipun pendek.
Apabila khotib membaca satu ayat (yang tidak dipahami), kemudian ia
berpikir untuk memahaminya, maka ayat yang dibacanya belum
mencukupinya. Rukun khutbah ini dilakukan di salah satu dari dua
khutbah Jumat, tetapi yang lebih utama yaitu dilakukan di khutbah
yang pertama agar ayat yang dibaca menjadi pembanding rukun yang
berupa doa untuk orang-orang mukminin dan mukminat di khutbah
yang kedua sehingga akan menghasilkan keseimbangan antara dua
khutbah, yakni masing-masing dua khutbah memiliki 4 (empat) rukun.

5) Mendoakan orang-orang mukminin dan juga mukminat. Yang
dimaksud dengan lafadz ‘mukminin’ adalah isim jenis. Mendoakan
mereka sudah dianggap mencukupi meskipun dengan semisal, ‘ رحمكم
Rukun mendoakan ini dilakukan di khutbah kedua karena .’هللا
menyesuaikan keadaan susunan khutbah, yaitu penutup.
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4. Syarat-syarat Dua Khutbah Jumat

األصغرأى) احلدثنيعنالطهارة(أحدمهاأشياءسبعةاخلطبتنيأى) وشروطهما(
من ثوب وغريه )واحملمولواملكانالبدنىف(عنهايعفىالالىت) النجاسةوعن(واألكرب

ا بدل عن ركعتني ) سرت العورة(ثانيها ) و( أى فيهما مع) القيام(ثالثها ) و(بناء على أ
القدرة عليه لالتباع فإن عجز عنه خطب قاعدا وفصل بينهما بسكتة أفاد ذلك الرملى 

ذلك والطمأنينة فيه واجبة فلو تركها لزمه العود ىفلالتباع ) اجللوس بينهما(رابعها ) و(
أى ) ينهماالوالء ب(خامسها ) و(به على ذلك أمحد الزاهد والرملى نإليه مطمئنا 

اخلطبتني بأن ال يطول فصل عرفا وضبط طوله بقدر ركعتني بأخف ممكن فإن نقص عن 
أن (سابعها ) و(وهو كما تقدم ) بينهما وبني الصالة(سادسها الوالء ) و(ذلك مل يضر 

) بالعربية(اخلطبتان ) يكونا

Syarat-syarat dua khutbah Jumat ada 7 (tujuh), yaitu:

1) Suci dari hadas kecil dan besar dan suci dari najis yang tidak dima’fu
pada tubuh, tempat, dan barang yang dibawa, seperti; pakaian dan
lainnya.

2) Menutup aurat karena atas dasar pendapat bahwa khutbah merupakan
pergantian dari dua rakaat (dari 4 rakaat Dzuhur).

3) Berdiri di masing-masing dua khutbah jika khotib mampu berdiri
karena mengikuti contoh dari Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama. Apabila khotib tidak mampu berdiri maka ia berkhutbah
dengan posisi duduk, kemudian di antara dua khutbah, ia memisah
mereka dengan diam sebentar, seperti yang difaedahkan oleh ar-
Romli.

4) Duduk di antara dua khutbah karena mengikuti Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama. Tumakninah di saat duduk adalah hal yang wajib.
Apabila khotib tidak melakukan tumakninah pada saat duduk,
kemudian ia terlanjur sudah berdiri lagi, maka ia wajib kembali duduk
sambil bertumahkninah.

5) Muwalah atau berturut-turut di antara dua khutbah, sekiranya khotib
tidak memisah antara keduanya selama waktu yang menurut urf lama.
Batasan memisah yang lama adalah seukuran kurang lebih melakukan
dua rakaat sholat yang paling ringan. Maka apabila khotib memisah
keduanya selama waktu yang lamanya masih dibawah seukuran dua
rakaat sholat tersebut maka tidak apa-apa.
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6) Muwalah antara dua khutbah dan sholat Jumat, seperti yang telah
disebutkan tentang pengertian dan batasan istilah muwalah.

7) Dua khutbah dilakukan dengan menggunakan Bahasa Arab.

قال أمحد الزاهد وحممد الرملى واختلف ىف اجياب أمور ىف اخلطبة منها كون ) تنبيه(
غري ركن القراءة أما هى فال تكون إال واملراد بذلك ) بالعربية(األركان املشرتط امساعها 

بالعربية قطعا فلو مل يكن فيهم من حيسن العربية فهو كالعاجز عن التكبري فإن مضت 
مدة المكان التعلم ومل يتعلموا عصوا كلهم وال مجعة هلم ولو مسعوا اخلطبة ومل يفهموا 

ني واألصح ومنها نية اخلطبة ونية فرضيتها على ما قاله القاضى حسمعناها صحت
أن يكون املبدوء به احلمد هللا مث الصالة مث بخالفه ومنها الرتتيب بني األركان الثالثة 

الوصية واألصح عدم ذلك وال جيب الرتتيب بني القراءة والدعاء وال بينهما وبني غريمها 
انتهى

[TANBIH]  Ahmad az-Zahid dan ar-Romli berkata, “Masih terdapat
perselisihan di kalangan ulama tentang kewajiban beberapa hal di dalam
dua khutbah Jumat, diantaranya adalah;

 Rukun-rukun yang disyaratkan memperdengarkannya kepada jamaah
harus dengan Bahasa Arab, maksudnya, rukun-rukun selain membaca
ayat. Adapun rukun membaca ayat maka tanpa adanya perselisihan
pendapat di kalangan ulama, diwajibkan dengan Bahasa Arab. Apabila
dari kalangan jamaah tidak ada seorangpun yang bagus berbahasa
Arab maka ia dihukumi seperti orang yang tidak mampu bertakbiratul
ihram dalam sholat dengan Bahasa Arab, artinya, ia wajib
menerjemahkan ke bahasa lain. Andaikan masih ada waktu yang
memungkinkan untuk belajar (rukun-rukun khutbah dengan Bahasa
Arab) terlebih dahulu, tetapi mereka tidak belajar sama sekali, maka
mereka semua berdosa dan tidak diwajibkan melakukan sholat Jumat.
Apabila jamaah Jumat mendengar khutbah tetapi tidak paham isinya
maka khutbah tetap sah.

 Berniat khutbah dan sifat kefardhuannya. Kewajiban ini menurut
pendapat yang dikatakan oleh al-Qodhi Husain. Sedangkan menurut
pendapat ashoh, berniat khutbah dan sifat kefardhuannya tidaklah
wajib.

 Tertib antara 3 (tiga) rukun khutbah, yaitu mengawali dengan memuji
Allah, kemudian bersholawat atas Nabi, kemudian berwasiat takwa
dan taat. Menurut pendapat ashoh, tidak diwajibkan tertib antara 3
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(tiga) rukun tersebut. Begitu juga tidak diwajibkan tertib antara rukun
membaca ayat dan doa dan antara keduanya dan rukun-rukun lain.

Sampai sinilah, tanbih berakhir.
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BAGIAN KEDUA PULUH
االقتداءفى شروط ) فصل(

(FASAL) SYARAT-SYARAT IQTIDAK (BERMAKMUM)

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata;

) أن ال يتقدم(سبعة أمور أحدها ) جيب على كل من صلى مقتديا ىف مجعة أو غريها(
املتصف بواحد من ) على إمامه(املأموم القائم أو القاعد أو املضطجع أو املستلقى 

أى ىف املكان الذى وقف عليه ) ىف املوقف(هؤالء األربع فاجلملة ست عشرة 

Diwajibkan bagi setiap musholli yang bermakmum, baik dalam
sholat Jumat atau lainnya, 7 (tujuh) perkara, yaitu:

1. Makmum tidak lebih maju posisinya daripada posisi imam

Maksudnya, syarat iqtidak yang pertama adalah bahwa makmum
yang sholat dengan berdiri, atau duduk, atau tidur miring, atau berbaring,
tidak lebih maju posisinya daripada posisi imamnya yang juga sholat
dengan berdiri, atau duduk, atau tidur miring, atau berbaring. Jadi, jumlah
bentuk lebih majunya makmum daripada imamnya ada 16.

وهى السبع والعشرون درجة أى وال تضر مساوته لكنها تكره وتفوت فضيلة اجلماعة 
صالة 

Apabila musholli mensejajarkan posisi sholatnya dengan posisi
imamnya maka tidak apa-apa (tidak membatalkan), tetapi dimakruhkan dan
menghilangkan keutamaan jamaah yang mana keutamaan tersebut adalah
27 derajat (sholatan).

ومتنع من االنعقاد ) بل تبطل املقارنة(فيحرم تقدم احرامه على احرام إمامه ) واالحرام(
ولو شكا فيجب أن يتأخر ابتداء حترم املأموم عن متام حترم ) ىف االحرام(إذا كانت 

اإلمام يقينا أو ظنا أفاد ذلك عطية 

Diharamkan bagi makmum mendahulukan takbiratul ihramnya
daripada takbiratul ihram imam, bahkan apabila takbiratul ihramnya
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berbarengan dengan takbiratul ihram imam maka sholatnya tidak sah,
meskipun ia ragu apakah takbiratul ihramnya berbarengan dengan
takbiratul ihram imam atau tidak. Oleh karena itu, makmum diwajibkan
mengakhirkan takbiratul ihramnya, artinya, ia harus bertakbiratul ihram
setelah ia yakin atau menyangka (dzon) bahwa imam telah selesai dari
takbiratul ihramnya, seperti yang difaedahkan oleh Syeh Athiah.

أى االحرام من السالم واألفعال وتفوت فضيلة اجلماعة ) ىف غريه(أى املقارنة ) وتكره(
فيما قارن اإلمام فيه فقط فإذا قارنه ىف الركوع مثال كان كركوع الفذ خبالف غريه  

كالسجود فسبع وعشرون أفاد ذلك عطية 

Dimakruhkan bagi makmum membarengi imam di selain takbiratul
ihram, seperti membarengi salam dan perbuatan-perbuatan sholat. Ketika
berbarengan maka keutamaan jamaah hilang dari rukun yang dibarengkan
itu. Jadi, ketika makmum membarengkan rukuk, misalnya, dengan rukuk
imam, maka rukuk makmum tersebut seolah-olah rukuk yang dilakukan
dalam sholat sendirian. Berbeda dengan sujud, karena apabila makmum
membarengkan sujudnya dengan sujud imam maka sujud makmum tersebut
masih memiliki 27 derajat, seperti yang difaedahkan oleh Athiah.

فإن املقارنة فيه مندوبة) إال التأمني(

Berbeda dengan membaca amin, maka disunahkan makmum
berbarengan dengan imam.

تام كأن ركع ورفع واإلمام قائم ) بركن فعلى(أى املأموم على اإلمام ) وحيرم تقدمه(

Diharamkan bagi makmum mendahului imam dengan satu rukun fi’li
(rukun yang berupa perbuatan), misalnya; makmum telah selesai rukuk dan
akan mengangkat kepalanya, sedangkan imam masih berdiri sebelum rukuk
(dan hendak rukuk).

أى فعليني ولو غري طويلني كركوع واعتدال ) بركنني(أى الصالة بالتقدم عليه ) وتبطل(
ما يقاس ىف التصوير والتمثيل مبا يأتى  م والتقدم  ما خالفا للعراقيني فإ ىف التأخر 

مثلوا ذلك مبا إذا ركع قبل اإلمام فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد وهو 
متثيل ضعيف فال يصح قياس التخلف عليه فإنه تقدم بركن فقط أفاد ذلك عطية 
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Apabila ia mendahului imam dengan dua rukun fi’li meskipun bukan
termasuk rukun-rukun yang panjang (lama), seperti rukuk dan i’tidal, maka
sholatnya batal. Dalam prakteknya, contoh mendahului dua rukun fi’li
diqiyaskan (dianalogikan) dengan contoh melambatkan dua rukun fi’li dari
gerakan imam, seperti yang akan dijelaskan. Berbeda dengan pendapat para
ulama Irak, karena mereka mencontohkan kasus mendahului imam dengan
dua rukun fi’li semisal; ada makmum rukuk sebelum imam, kemudian
ketika imam hendak rukuk, makmum mengangkat kepalanya, kemudian
ketika imam hendak mengangkat kepalanya dari rukuk, makmum mulai
bersujud. Contoh yang mereka deskripsikan adalah contoh yang dhoif dan
tidak sah mengqiyaskan padanya karena contoh tersebut merupakan contoh
mendahului satu rukun saja, bukan dua rukun, seperti yang difaedahkan
oleh Syeh Athiah.

أى بركنني فعليني ولو غري طويلني  ) ما(أى اإلمام ) عنه(أى التخلف ) وكذا التأخر(
من مجلة العذر ) لغري عذر(كما مر كأن ابتدأ إمامه هوى السجود وهو ىف قيام للقراءة 

واجلهل والنسيان وغريمها 

Begitu juga sholat makmum menjadi batal apabila ia tertinggal dua
rukun fi’li bukan karena udzur, meskipun rukun-rukun tersebut bukan
rukun-rukun panjang (lama), misalnya; imam mulai turun melakukan sujud
sedangkan makmum masih berdiri membaca al-Fatihah, maka sholat
makmum menjadi batal karena tertinggal dua rukun fi’li, yaitu rukuk dan
i’tidal. Termasuk udzur adalah tidak tahu (bodoh), lupa, sakit, atau yang
lainnya.

فال يعد منها االعتدال واجللوس بني ) بأكثر من ثالثة أركان طويلة(التأخر ) و(
أى العذر) له(ا قصريان السجدتني أل

Begitu juga sholat makmum menjadi batal apabila ia tertinggal lebih
dari tiga rukun fi’li yang panjang (lama) karena udzur. Oleh karena itu,
i’tidal dan duduk di antara dua sujud tidak dihitung karena keduanya
merupakan rukun qosir (pendek).
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2. Makmum mengetahui pergantian gerakan-gerakan imamnya

ليتمكن من متابعته برؤية له أو لبعض صف أو ) أن يعلم بانتقاالت إمامه(ثانيها ) و(
بسماع لصوته أو صوت مبلغ ثقة أى بالغ عاقل مسلم عدل رواية إن كان غري مصل 

فال يكفى الصىب  والفاسق إال إن وقع ىف القلب صدقهما أفاد ذلك عطية 

Syarat berikutnya adalah makmum mengetahui pergantian gerakan-
gerakan imamnya agar ia bisa mengikutinya dengan melihatnya secara
langsung, atau dengan melihat sebagian shof, atau dengan mendengar suara
imam atau suara muballigh yang tsiqoh, yaitu yang baligh, berakal, muslim,
dan adil riwayat meskipun ia bukan orang yang ikut sholat, oleh karena itu
tidak cukup jika muballighnya anak kecil (shobi) atau fasik, kecuali apabila
hati makmum membenarkannya, seperti yang difaedahkan oleh Syeh
Athiah.

3. Imam dan makmum berada di satu tempat

ومنه جداره ورحبته وهى هنا ما ) ىف مسجد(أى اإلمام واملأموم ) أن جيتمعا(ثالثها )و(
خرج عنه لكن حجر ألجله إن مل يعلم كونه شارعا قبل ذلك وإن جهلت وقفتها 
ا فيه أو ىف رحبته وال يضر بعد املسافة وهو أكثر من ثلثمائة ذراع تقريبا  ومنارته الىت با

املسجد النافذة األبواب إليه أو إىل سطحه وسواء أغلقت تلك وحيلولة األبنية الىت ىف
األبواب أم ال خبالف ما إذا مسرت أفاد ذلك حممد بن زياد الوضاحى 

Syarat berikutnya adalah bahwa imam dan makmum harus berada di
satu masjid. Termasuk bagian dari masjid adalah tembok dan serambinya.
Yang dimaksud dengan serambi disini adalah tempat yang berada di luar
batas masjid tetapi masih dibatasi (semisal dengan tembok atau pagar) jika
memang tidak diketahui kalau dulunya serambi tersebut adalah jalan
sebelum dibatasi meskipun tidak diketahui status wakafnya. Termasuk
bagian dari masjid adalah menara yang pintunya berada di dalam masjid
atau serambinya. Jika imam berada di dalam masjid dan makmum berada di
menara tersebut maka tidak apa-apa jika jarak antara keduanya lebih dari±300 hasta (±100 meter) dan juga tidak apa-apa jika terhalang oleh
bangunan-bangunan yang berada di dalam masjid yang pintu-pintunya
tembus ke masjid itu sendiri atau lotengnya, baik pintu-pintu itu ditutup atau
dibuka, yang penting tidak dipaku, seperti yang difaedahkan oleh
Muhammad bin Ziyad al-Wadhahi.
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أى تقريبا بذراع اآلدمى فال تضر زيادة ثالثة أذرع ) ثلثمائة ذراع(ىف ) أو(

Di tempat jamaah, disyaratkan jarak antara imam dan makmum tidak
lebih dari ±300 hasta manusia. Karena ukurannya terbilang kurang lebih,
maka jika jarak antara imam dan makmum adalah 303 hasta maka tidak
apa-apa.

فاحلاصل أن األحوال سبعة فأحوال املسجد ثالثة ألنه إما أن يكونا ىف مسجد أو اإلمام 
ىف املسجد واملأموم خارجه أو بالعكس وأحوال غريه أربعة ألنه إما أن يكونا ىف فضاء أو 

الفضاء واملأموم ىف البناء أو بالعكس فإن هذه األربعة حكمها ىف بناء أو اإلمام ىف 
واحد 

Kesimpulannya, ahwal atau keadaan dalam berjamaah ada 7 (tujuh).
Ahwal dari sisi masjid ada 3 (tiga), yaitu (1) ada kalanya imam dan
makmum sama-sama berada di dalam masjid, (2) imam berada di masjid
sedangkan makmum berada di luarnya, dan (3) makmum berada di dalam
masjid sedangkan imam berada di luarnya. Ahwal dari sisi selain masjid ada
4 (empat), yaitu (1) imam dan makmum sama-sama berjamaah di tanah
lapang, (2) imam dan makmum sama-sama berjamaah di satu suatu
bangunan, (3) imam berada di tanah lapang sedangkan makmum berada di
dalam bangunan, (4) imam berada di dalam bangunan sedangkan makmum
berada di tanah lapang. Dan 4 (empat) ahwal ini hukumnya sama.

4. Tidak ada penghalang antara imam dan makmum

اى املرور ) حائل مينع االستطراق(أى اإلمام واملأموم ) أن ال حيول بينهما(رابعها ) و(
العادى بأن مل يكن له حنو وثبة فاحشة أو النزول املعتاد إذا كان أحدمها ىف السطح بأن  

دى كان له من السطح ما يعتاد املرور إليه خبالف حنو املتعلق منه إليه أفاده حممد الكر 
نقال عن القليوىب وعن ابن قاسم 

Syarat berikutnya adalah bahwa antara imam dan makmum tidak ada
penghalang yang menghalangi imam (atau makmum) untuk berjalan
mendatangi makmum (atau imam), sekiranya jika imam (atau makmum)
berjalan mendatangi makmum (atau imam) maka ia tidak perlu meloncat
tinggi (yang dapat membatalkan sholat). Atau antara keduanya tidak ada
penghalang yang menghalang-halangi imam (atau makmum) untuk berjalan
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turun ketika salah satu dari mereka berada di dalam loteng sekiranya ia
mendapati jalan yang dapat dilewati, bukan jalan yang menggantung pada
loteng, seperti yang difaedahkan oleh Muhammad al-Kurdi dengan
mengutip dari al-Qulyubi dan Ibnu Qosim.

فاحلاصل إن كانا مبسجد فالشرط أن ال يكون مث ما مينع االستطراق إىل اإلمام وإن كان 
نه التوصل إىل اإلمام إال بازورار وانعطاف أى استدبار للقبلة ال ميك

Kesimpulannya adalah bahwa apabila imam dan makmum sama-
sama berjamaah di dalam masjid maka disyaratkan di dalam masjid tersebut
tidak ada penghalang yang menghalang-halangi makmum untuk berjalan
mendatangi imam meskipun kemungkinan mendatangi imam harus
berbelok jalan dan membelakangi Kiblat terlebih dahulu.

وإن كانا بغريه زيد على ذلك القرب وهو ثلثمائة ذراع تقريبا وأن ال يلزم على وصول 
املأموم لإلمام ما ذكر 

Apabila mereka berdua berjamaah di tempat selain masjid maka
selain disyaratkan tidak ada penghalang antara mereka, disyaratkan juga
jarak antara mereka tidak lebih dari ±300 hasta (±100 meter) dan juga jika
makmum mendatangi imam maka tidak menyebabkan jarak antara mereka
berubah menjadi lebih dari ±300 hasta (±100 meter).

5. Kesamaan susunan sholat yang dilakukan imam dan makmum

أى نسقهما ىف األفعال الظاهرة وإن اختلفا ) أن يتوافق نظم صالتيهما(خامسها ) و(
عددا 

Syarat berikutnya adalah bahwa sholat yang dilakukan oleh imam
dan makmum harus sama dari segi susunan gerakan-gerakan dzohir
sholatnya meskipun jumlah rakaatnya berbeda.

وخرج باتفاق النظم اختالفه فيضر كمكتوبة خلف كسوف إن صلى بركوعني وقيامني 
سنة الظهر فيصح االقتداء فيه أو مكتوبة خلف جنازة ولو بعد التكبرية أما إن صلى ك

الرابعة خالفا البن حجر أفاد ذلك الشيخ عطية وخرج باألفعال االختالف ىف الصفات 
فال يضر كاقتداء املفرتض باملتنفل واملؤدى بالقاضى وىف طويلة بقصرية ومع العكوس 
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بية وهى النية فال يضر كأن نوى اإلمام الظهر وخرج بالظاهرة االختالف ىف األفعال القل
واملأموم العصر

Kesamaan dari segi susunan sholat mengecualikan  perbedaan dari
segi susunannya tersebut. Oleh karena itu, tidak sah jika susunan sholat
makmum tidak sama dengan susunan sholat imamnya, seperti; makmum
melakukan sholat fardhu atau maktubah sedangkan imam melakukan sholat
kusuf (gerhana matahari) dengan bentuk susunan sholat yang mengandung
dua rukuk dan dua berdiri, berbeda apabila sholat kusuf dilakukan oleh
imam dengan susunan sholat seperti sholat sunah Dzuhur maka makmum
yang sholat fardhu dibelakangnya boleh bermakmum dengannya, atau
seperti; makmum melakukan sholat fardhu sedangkan imam melakukan
sholat jenazah, meskipun imam telah selesai dari takbir yang keempat,
berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar yang mengatakan sah, seperti yang
difaedahkan oleh Syeh Athiah.

Kesamaan dari segi gerakan-gerakan sholat mengecualikan
perbedaan dari segi sifat-sifat sholat, artinya; dihukumi sah jika makmum
yang melakukan sholat fardhu bermakmum kepada imam yang melakukan
sholat sunah, atau makmum yang melakukan sholat adak bermakmum
kepada imam yang melakukan sholat qodho, atau makmum yang melakukan
sholat towilah (lama) bermakmum kepada imam yang melakukan sholat
qosiroh (sebentar), dan sebaliknya dari tiga contoh ini.

Kesamaan dari segi gerakan-gerakan dzohir mengecualikan
perbedaan dari segi gerakan-gerakan qolbiah, yaitu niat. Artinya, dihukumi
sah jika makmum yang berniat sholat Dzuhur bermakmum kepada imam
yang berniat sholat Ashar.

6. Tidak ada perbedaan yang parah antara imam dan makmum dalam
kesunahan sholat.

) ىف سنة تفحش املخالفة فيها(أى اإلمام واملأموم ) أن ال يتخالفا(سادسها ) و(
كسجدة تالوة وسجود سهو وتشهد أول خبالف ما ال تفحش فيه املخالفة كجلسة 

االسرتاحة وكالقنوت والتسبيحات والتكبرية 

Syarat bermakmum berikutnya adalah bahwa makmum tidak boleh
berbeda dari imam dalam kesunahan sholat yang menyebabkan adanya
perbedaan parah antara mereka, seperti; sujud tilawah, sujud sahwi, dan
tasyahud awal. Oleh karena itu, tidak sah jika imam melakukan tasyahud
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awal sedangkan makmum tidak ikut melakukannya, atau sebaliknya.
Berbeda dengan kesunahan sholat yang apabila imam melakukannya
sedangkan makmum tidak melakukannya, atau sebaliknya, maka tidak akan
menyebabkan perbedaan yang parah, seperti; duduk istirahat, doa qunut,
membaca tasbih-tasbih, dan takbir. Oleh karena itu, jika imam membaca
tasbih dalam rukuknya sedangkan makmum tidak membacanya maka tetap
sah bermakmumnya.

7. Makmum berniat menjadi makmum.

أو االئتمام باإلمام أو املأمومية أو اجلماعة فللمأموم ) أن ينوى االقتداء(سابعها ) و(
أربع نيات وال يشرتط تعيني اإلمام وال يسن بل األوىل تركه 

Syarat berikutnya adalah bahwa makmum harus berniat iqtidaa-an
(mengikuti), atau iktimaam bil imam (bermakmum kepada imam), atau
makmumiah (menjadi makmum), atau jamaa’atan. Jadi, ia memiliki pilihan
dari 4 (empat) niatan ini. Tidak disyaratkan mentakyin atau menentukan
imam dalam niat dan tidak juga disunahkan, bahkan yang lebih utama
adalah tidak perlu mentakyinnya.

وأما اإلمام فله أن يقول إماما أو مجاعة فجماعة مشرتكة بينهما والقرائن كالتقدم والتأخر 
ختصيص النيات 

Adapun imam boleh berniat imaaman, atau jamaa’atan. Dengan
demikian, niat jamaa’atan boleh diniatkan bagi imam atau makmum. Dan
qorinah, seperti; posisi yang lebih maju, posisi yang lebih ke belakang,
berperan untuk mengkhususkan niat jamaa’atan tersebut, seperti yang telah
dijelaskan sebelumnya.

) طول االنتظار ىف غريها(قبل ) و(ىف فعل أو سالم ) مع التحرم ىف اجلمعة وقبل املتابعة(
أى اجلمعة فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابع ىف فعل أو سالم بعد انتظار كثري 
لقصد املتابعة كأن أحرم املأموم ومل ينو االقتداء باإلمام وقرأ اإلمام مثال سورة البقرة 

ظره ألجل املتابعة بطلت صالته واملأموم ينت

Niat makmum harus disertakan dengan takbiratul ihram di dalam
sholat Jumat. Begitu juga, niat harus ia lakukan sebelum mengikuti gerakan
atau salam imamnya dan sebelum lamanya menunggu di dalam sholat selain
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sholat Jumat. Maka apabila makmum tidak berniat menjadi makmum (atau 4
niat lainnya) atau ia ragu apakah ia sudah berniat atau belum dan ia telah
mengikuti gerakan atau salam imam setelah menunggu lama karena ingin
mengikutinya (mutaba’ah), maka sholatnya batal. (Agar lebih mudah
dipahami, perhatikan) contohnya; ada makmum bertakbiratul ihram dan ia
belum berniat mengikuti imam, (maksudnya, ia ragu apakah ia sudah berniat
jama’ah atau belum), kemudian imam membaca, misalnya, Surat al-
Baqoroh, sedangkan makmum menunggu imam selesai dari bacaannya
tersebut karena makmum berkeinginan mengikutinya, maka sholat
makmum menjadi batal.

الشرتاط اجلماعة فيها ىف الركعة ) ىف اجلمعة(أو اجلماعة ) وجيب على اإلمام نية اإلمامة(
ها اجلماعة ألن اجلماعة وهى املكتوبة املؤاداة أو النافلة الىت تسن في) واملعاداة(األوىل 

فيها كالطهارة فيجب أن يقع كلها مجاعة من أوهلا إىل آخرها حىت لو تأخر سالم 
املأموم عن سالم اإلمام حبيث عد منقطعا عنه بطلت صالته وحىت لو كان املعيد إماما 
فتباطأ املأموم ىف احرامه بطلت صالة اإلمام وإن كان يكفى االقتداء بالراكع ألن ذلك 

ل صالته أو 

Adapun imam, ia diwajibkan berniat imamatan (menjadi imam) atau
jamaa’atan di dalam sholat Jumat karena termasuk syarat sholat Jumat
adalah dilakukan secara berjamaah di rakaat pertama. Dan juga, ia
diwajibkan berniat demikian di dalam sholat mu’adah (sholat yang
diulangi), yaitu mengulangi sholat fardhu yang adak atau sholat sunah yang
disunahkan dilakukan secara berjamaah. Alasan mengapa dalam sholat
mu’adah imam harus berniat imamatan adalah karena kedudukan jamaah di
dalam sholat mu’aadah adalah seperti toharoh sehingga wajib melakukan
sholat mu’adah secara berjamaah dari awal sampai akhir, bahkan apabila
salam makmum terlambat dari salam imam sekiranya keterlambatan
tersebut dianggap terputus (munqotik) maka sholat makmum yang mu’adah
menjadi batal, atau apabila imam sholat mu’adah, kemudian makmum
lamban dalam takbiratul ihramnya, maka sholat imam menjadi batal,
meskipun sebenarnya iqtidak dicukupkan dengan kondisi imam masih
rukuk sebab iqtidak tersebut adalah awal sholat imam.



279

وتصح نية اإلمام لإلمامة مع ليحوز فضية اجلماعة) ىف غريمها(أى نية اإلمامة ) وتسن(
حترمه وإن مل يكن إماما ىف احلال ألنه سيصري إمام ويسن له ذلك إذا رجا من يقتدى به 

أفاد ذلك عطية 

Imam disunahkan, tidak diwajibkan, berniat imamatan di sholat
selain sholat Jumat dengan tujuan agar memperoleh fadhilah jamaah. Niat
imamatan yang imam sertakan dengan takbiratul ihram adalah hal yang
disunahkan meskipun ia belum menjadi imam saat itu, artinya ia masih
sholat sendirian, karena ia akan menjadi imam.

Begitu juga, imam disunahkan berniat imamatan terlebih dahulu
ketika ia mengharapkan adanya musholli yang bermakmum kepadanya,
seperti yang difaedahkan oleh Syeh Athiah.

وإذا نوى اإلمام ىف غري اجلمعة اإلمامة ىف أثناء الصالة حاز الفضيلة من حينئذ خبالف 
ثواب ألنه بعد أن كان مستقال صار تابعا أفاد ذلك الشيخ املأموم فيكره له ذلك وال

عطية

Di selain sholat Jumat, ketika imam berniat imamatan di tengah-
tengah sholat maka ia memperoleh fadhilah jamaah dari saat itu juga.
Berbeda dengan makmum, maka ia dimakruhkan berniat iqtidak di tengah-
tengah sholat dan ia tidak memperoleh pahala (fadhilah jamaah) karena
sebelumnya ia sholat sendiri kemudian mengikuti imam, seperti yang
difaedahkan oleh Syeh Athiah.
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BAGIAN KEDUA PULUH SATU
فى تجهيز الجنازة) فصل(

(FASAL) MENGURUS JENAZAH

A. Hukum Mengurus Jenazah

Syeh Nawawi al-Banteni rahimahullah berkata;

بعد غسله ) والصالة عليه(بعد غسله ) وتكفينه(أو بدله وهو التيمم ) غسل امليت(
باالمجاع والفرق بني فرض العني وفرض ) فرض كفاية(أى ىف القرب ) ودفنه(أيضا ومحله 

الكفاية أن اخلطاب ىف فرض العني يتعلق بكل أحد بعينه كالصلوات اخلمس وأما فرض 
غري معني كاجلهاد ومسى كفاية ألن فعل البعض كاف ىف الكفاية فهو الذى يتناول بعضا 

حتصيل املقصود 

Memandikan mayit (atau mentayamuminya), mengkafaninya setelah
memandikan, mensholatinya setelah memandikan, menggotongnya, dan
menguburnya di dalam kuburan adalah fardhu kifayah secara ijmak.

Perbedaan antara fardhu ain dan fardhu kifayah adalah bahwa khitob
dalam fardhu ain berhubungan dengan setiap individu, seperti sholat fardhu
5 (lima) waktu. Adapun fardhu kifayah adalah kefardhuan yang dibebankan
atas setiap individu yang tidak ditentukan, seperti; jihad. Disebut dengan
istilah fardhu kifayah (mencukupi) adalah karena apabila sebagian telah
melakukan kefardhuan tersebut maka sudah mencukupi dalam mewujudkan
tujuannya. (Artinya, sebagian yang lain yang tidak melakukannya tidak
terbebani dosa).

فاد ذلك احلصىن إذا عرفت هذا فمىت حتقق موت املسلم استحب املبادرة إىل جتهيزه أ
قال صلى اهللا عليه وسلم إذا مات أحدكم فال حتبسوه وأسرعوا به إىل قربه رواه الطرباىن 
وغريه وقال صلى اهللا عليه وسلم من مات بكرة فال يقيلن إال ىف قربه ومن مات عشية 

فال يبينت إال ىف قربه رواه الطرباىن ذكر ذلك عبد الوهاب بن أمحد ىف البدر املنري

Oleh karena kamu telah mengetahui pengertian fardhu kifayah maka
kapanpun kematian orang muslim diketahui secara nyata maka disunahkan
untuk bersegera mengurusnya, seperti yang difaedahkan oleh al-Hisni.
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Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Ketika salah satu dari
kalian mati maka jangan menundanya dan bersegeralah membawanya ke
kuburan.” (HR. At-Tabrani dan lainnya) Beliau shollallahu ‘alaihi wa
sallama juga bersabda, “Barang siapa mati di pagi hari maka janganlah ia di
siang hari kecuali telah di dalam kuburannya. Dan barang siapa mati di sore
hari maka janganlah ia di malam hari kecuali telah berada di kuburannya.”
(HR. At-Tabrani) Demikian ini disebutkan oleh Abdul Wahab bin Ahmad
di dalam kitab al-Badru al-Munir.

B. Sifat-sifat Mayit dan Masing-masing Pembagian Pengurusannya

بأن علمت حياته بنحو ) ولد حيا(كبريا أو طفال  إذا ) مسلما(أى امليت ) إذا كان(
بعد انفصاله قال صلى اهللا عليه وسلم الطفل صياح أو ظهرت كان اختلج أو حترك

يصلى عليه هذا إذا نزل قبل متام ستة أشهر وحلظتني أمالنازل بعد ذلك فكالكبري مطلقا 

Ketika mayit adalah orang muslim yang sudah besar atau bayi yang
lahir dalam kondisi hidup sekiranya diketahui tanda-tanda hidupnya,
seperti; menjerit, bergerak-gerak, setelah terpisah dari farji ibunya maka
diwajibkan 4 (empat) perkara dalam mengurusnya, yaitu memandikan,
mengkafani, mensholati, dan mengubur. Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama bersabda, “Mayit bayi harus disholati.” Mayit bayi yang harus
diketahui tanda hidupnya agar diurus dengan 4 (empat) perkara adalah
ketika ia lahir sebelum berusia genap 6 (enam) bulan lebih 2 waktu
sebentar, yaitu waktu sebentar saat jimak dan waktu sebentar saat
melahirkan. Adapun mayit bayi yang lahir setelah usia tersebut maka
dihukumi seperti mayit orang besar secara mutlak.112

112 Syarih menjelaskan di dalam kitabnya Kasyifah as-Saja, “Adapun siqtu, yaitu bayi
yang lahir dari perut ibu sebelum genap berusia 6 (enam) bulan dan 2 (dua) waktu sebentar
maka pengurusan mayitnya dirinci, yaitu;

 Apabila diketahui tanda-tanda hidup, seperti; bergerak-gerak, bernafas, atau
menangis, meskipun sebelum terpisah utuh dari farji maka diwajibkan dimandikan,
dikafani, disholat, dan dikuburkan, seperti mayit orang besar.

 Apabila tidak diketahui tanda-tanda hidup, tetapi diketahui bentuk penciptaannya
sekiranya terlahir dalam wujud garis-garis, baik telah berusia 4 (empat) bulan atau
belum, maka wajib mengurusnya tanpa disholati.

 Apabila tidak diketahui bentuk penciptaannya maka tidak diwajibkan memandikan,
mengkafani, mensholati, dan menguburkan, bahkan diharamkan mensholatinya.
Boleh membuangnya meskipun sebagai makanan anjing. Tetapi disunahkan
menutupnya dengan kain dan menguburnya.

Adapun mayit anak yang lahir setelah genap berusia 6 (enam) bulan maka hukumnya seper
mayit orang besar, artinya, wajib dimandikan, dikafani, disholati dan dikubur, meskipun lahir
dalam kondisi mati dan tidak diketahui tanda hidupnya dan meskipun tidak jelas bentuk
penciptaannya, karena mayit anak seperti ini tidak disebut dengan siqtu. Ibarotnya adalah:
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فإن مل يكن فعلينا حيث ال مال له ومل يكن له من ىف بيت املال) ووجب لذمى تكفني(
ملا مر ) ودفن(تلزمه نفقته وفاء بذمته كما جيب اطعامه وكسوته 

Mayit kafir dzimmi (yaitu kafir yang tunduk dibawah pemerintahan
Islam) hanya wajib dikafani dan dikuburkan. Biaya kafan diambil dari harta
Baitul Mal. Jika Baitul Mal tidak ada biaya maka biaya kafan dibebankan
atas kita (orang-orang muslim) dengan catatan kalau memang mayit kafir
dzimmi tidak memiliki harta dan tidak memiliki orang yang wajib
menafkahinya. Tujuan kewajiban mengkafaninya adalah untuk memenuhi
dzimmah atau tanggungannya sebagaimana wajib juga bagi pemerintahan
Islam memberinya makan dan pakaian.

وهو ) ميت(ط من بطن أمه قبل متام ستة أشهر وهو الذى سق) لسقط(وجب ) و(
الذى مل تظهر فيه أمارة احلياة ولكن ظهر خلقه بأن ختطط سواء بلغ أربعة أشهر أم ال 

أى حترم الصالة على الذمى والسقط امليت) غسل وكفن ودفن وال يصلى عليهما(

Adapun siqtu, yaitu bayi yang lahir dari perut ibu sebelum usia hamil
genap 6 (enam) bulan, yang mati dengan kondisi tidak diketahui tanda-
tanda hidupnya, tetapi diketahui bentuk penciptaannya, misalnya; lahir
dengan bentuk penciptaan yang sudah bergaris-garis, baik usia hamil telah
mencapai 4 (empat) bulan atau belum, maka wajib dimandikan, dikafani,
dan dikubur. Diharamkan mensholati mayit kafir dzimmi dan siqtu.

بثيابه املتلطخة بالدم ) بسببه كفن(ومل تبق فيه حياة مستقرة ) ومن مات ىف قتال الكفار(
لبسها أى الىت اعتيد ) ىف ثيابه(وغريها لكن املتلطخة بالدم أوىل ولذلك قال املصنف 

بأن مل ) فإن مل تكفه(ولو من حرير بعد نزعها منه عقب موته وعودها إليه عند التكفني 

وأما السقط وهو الذى سقط من بطن أمه قبل متام أشهره وهى ستة وحلظتان ففيه تفصيل فإن ظهرت 
انفصاله وجب فيه ما ىف فيه أمارة احلياة كاختالج أو اضطراب أو تنفس أو حترك أو بكاء ولو قبل 

الكبري من صالة وغريها وإال فإن ظهر خلقه بأن ختطط سواء بلغ أربعة أشهر أو ال وجب جتهيزه بال 
–صالة وإال فال شيئ فيه بل حترم الصالة عليه وجيوز رميه ولو للكالب لكن يسن سرته خبرقة ودفنه 

الكبري من صالة وغريها وإن نزل ميتا ومل يعلم وأما الولد النازل بعد متام أشهره فحكمه ك–إىل أن قال 
)١٠٠: ص. كاشفة السجا(له سبق حياة وإن مل يظهر خلقه وال يسمى هذا سقطا
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إىل أن تتم وجوبا وجياب طالب نزعها من الورثة على األوجه ) زيد عليها(تسرت كل بدنه 
ولو جنبا وحائضا ) ال يغسل(لكن ) و(كغريه من األموات ) ودفن(أفاده ابن حجر 

أى حيرم غسله والصالة عليه سواء ىف ذلك البالغ والصىب ) ليهوال يصلى ع(ونفساء 
واحلر والعبد والرجل واملرأة ملا روى البخارى عن جابر بن عبد اهللا رضى اهللا عنه أن النىب 

صلى اهللا عليه وسلم مل يغسل قتلى أحد ومل يصل عليهم حكى ذلك احلصىن 

Barang siapa mati dalam medan perang melawan orang-orang kafir
(meskipun hanya satu orang kafir) dan kematiannya disebabkan oleh
peperangan itu sendiri, bukan karena luka setelah peperangan selesai, maka
wajib dikafani dengan pakaiannya yang terkotori darah atau lainnya, tetapi
pakaian yang terkotori darah adalah lebih utama untuk dikafankannya. Oleh
karena itu, mushonnif mengatakan bahwa syahid (orang yang mati dalam
peperangan) dikafani dengan pakaian yang biasa ia pakai (saat peperangan),
meskipun terbuat dari sutra, yaitu setelah pakaian tersebut dilepas darinya
sesaat setelah kematiannya, kemudian dipakaikan lagi pada saat dikafani.
Apabila pakaiannya tidak menutup seluruh badannya maka wajib ditambahi
kain kafannya sampai menutupi. Apabila sebagian ahli waris menuntut
untuk melepas pakaian mayit syahid maka tuntutannya diterima, menurut
pendapat aujah, seperti yang difaedahkan oleh Syeh Ibnu Hajar. Selain
wajib dikafani, mayit syahid juga wajib dikubur sebagaimana mayit-mayit
lainnya. Namun, diharamkan memandikannya meskipun ia adalah orang
yang junub, haid, atau nifas, dan diharamkan mensholatinya, baik ia adalah
orang baligh atau shobi, baik merdeka atau budak, dan baik laki-laki atau
perempuan, karena ada hadis yang diriwayatkan dari Bukhori dari Jabir bin
Abdullah rodhiyallah ‘anhu bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama tidak memandikan para syuhadak perang Uhud dan juga tidak
mensholati mereka, seperti yang dikisahkan oleh al-Hisni.

1. Memandikan

قبل غسله وهذا مبىن على ما صححه الرافعى وعلى ما ) وأقل الغسل إزالة النجاسة(
فرق بعضهم بني احلى وامليت بأن هذا آخر عهد امليت فاحتيط له باجياب أكمل 
أحوال الطهارة خبالف احلى واملعتمد أنه ال يشرتط تقدم إزالة النجاسة عنه كما أشار 

وإن  (كما ىف غسل احلى ) مجيع بشره وشعره(ب أى استيعا) وتعميم(إىل ذلك الرملى 
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ا جنبا أو حائضا أو نفساء وإال فيجب التكرير إىل حصول ) كثف مرة إن أمكن 
ألنه غسل واجب فاشرتط املاء املطلق) باملاء املطهر(تعميمه 

Minimal dalam memandikan mayit adalah menghilangkan najis dari
badannya dan meratai satu kali ke seluruh kulit dan rambut meskipun tebal
dengan air suci mensucikan.

Menghilangkan najis harus dilakukan sebelum memandikan mayit.
Hal ini berdasarkan pendapat yang dishohihkan oleh ar-Rofii dan pendapat
sebagian ulama yang membedakan antara orang hidup dan mayit,
maksudnya menghilangkan najis dari badan mayit harus didahulukan
daripada memandikannya karena ini merupakan momen terakhir bagi mayit
sehingga dituntut untuk lebih berhati-hati demi menciptakan haliah
(keadaan) toharoh yang paling sempurna, berbeda dengan orang hidup
dimana ia boleh mendahulukan atau mengakhirkan menghilangkan najis
daripada mandi. Namun, menurut pendapat mu’tamad, mendahulukan
menghilangkan najis dari badan mayit daripada memandikannya bukanlah
termasuk syarat, seperti yang diisyaratkan oleh ar-Romli.

Meratakan air ke seluruh kulit dan rambut mayit, baik yang junub,
haid, atau nifas, cukup dilakukan satu kali jika memang sudah merata, tetapi
jika belum merata dengannya maka wajib ditambahi sampai merata.

2. Mengkafani

إن كفن من غري ماله بأن كفن من مال من عليه نفقته ) وأقل الكفن ساتر مجيع البدن(
أو من بيت املال أو من املوقوف على جتهيز املوتى أو من أغنياء املسلمني فيستثىن رأس 

احملرم ووجه احملرمة 

Minimal dalam mengkafani mayit adalah wajib dengan satu lapis
kain kafan yang dapat menutup seluruh badannya jika memang biaya kafan
diambil dari harta orang yang wajib menafkahinya, atau dari Baitul Mal,
atau dari harta wakaf yang diperuntukkan dalam perawatan mayit, atau dari
muslimin kaya.113 Dikecualikan adalah kepala muhrim (yang ihram) dan
wajah muhrimah, maka tidak ditutup.

113 Ibarot tepatnya disebutkan oleh Syarih dalam kitabnya Tausyih ‘ala Ibni Qosim:
Qut al-Habib al-Ghorib Ghorib:
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ملن ترك تركة زائدة (ذكرا كان امليت أو أنثى وال تكون إال ) ثالث لفائف(أكمله ) و(
) على دينه ومل يوص برتكها

Mengkafani yang lebih sempurna adalah dengan 3 (tiga) lapis, baik
mayit laki-laki atau perempuan. Kewajiban 3 (tiga) lapis kafan ini hanya
diperuntukkan bagi mayit yang meninggalkan harta tinggalan yang lebih
dari jumlah hutangnya dan yang tidak berwasiat agar jangan dikafani
dengan 3 (tiga) lapis.

اىل وبقية البدن لشائبة حقه تعاىل فعلى واحلاصل أن وجوب سرت العورة حملض حق اهللا تع
هذا لو أوصى باسقاطه مل تنفذ وصيته خبالف الثوب الثاىن والثالث فإنه حق امليت 
فيجب فعلهما من تركته ما مل يوص باسقاطما ومل مينع منهما غرمي مستغرق للرتكة أفاد 

ذلك الرملى 

Kesimpulannya adalah bahwa kewajiban mengkafani dengan satu
lapis kain kafan yang menutup aurat saja dimaksudkan memenuhi hak
murni Allah Ta’aala, sedangkan yang menutup selain bagian aurat
dimaksudkan memenuhi hak-Nya yang tidak murni. Berdasarkan hal ini,
maka andaikan mayit berwasiat agar jangan dikafani sama sekali maka
wasiatnya tidak lestari, artinya, tidak perlu dikabulkan.

Berbeda dengan lapis kafan yang kedua dan ketiga, maka ia adalah
hak mayit. Oleh karena itu wajib dipenuhi dengan mengambil dari harta
tinggalannya selama ia tidak berwasiat agar jangan dikafani dengan lapis
kafan kedua atau ketiga dan selama tidak dilarang oleh pihak yang memiliki
piutang yang menghabiskan harta tinggalan mayit, seperti yang difaedahkan
oleh ar-Romli.

3. Mensholati

وجوبا حيث ال دين وكفن من ماله ) لغا كان أو ال ىف ثالثة أثوابويكفن امليت ذكرا كان أو أنثى با
وإال وجب االقتصار على ثوب ساتر لكل البدن إن طلبه غرمي ومل يوص باسقاط الزائد على الواحد 

مستغرق أو كفن ممن تلزمه نفقته ومل يتربع بالزائد أو من بيت املال أو من وقف األكفان أو من مال 
)املعهد اإلسالمى السلفى. ٩٤. ص(ذكراملوسرين لفقد ما 



286

أن ينوى فعل الصالة عليه (عركة أى امليت املسلم غري شهيد امل) وأقل الصالة عليه(
من حاضر أو غائب حبيث مييزه عن غريه  ) ويعني(املطلق وإن مل يقل كفاية ) والفرض

كقوله هذا أو احلاضر أو من يصلى عليه االمام أو الذى ىف احملراب أو الذى أمام اإلمام 
وال إىل فالبد من ذلك أفاد ذلك الدمريى وال حيتاج إىل تعيني امليت احلاضر بامسه 

معرفته وقت النية كغري هذه الصالة وهذا أول األركان

Minimal dalam mensholati mayit selain yang mati syahid dalam
peperangan adalah:

a) Berniat.

Dalam berniat, diwajibkan 3 (tiga) perkara, yaitu:

a. Menyengaja mensholati mayit sekiranya musholli berniat:

...َعَلى ُأَصلِّى 
b. Menyengaja fardhu meskipun hati tidak mengucapkan kifayah,

seperti musholli berniat:

فـَْرَض ِكَفايَةٍ /فـَْرًضا... ...َعَلى ُأَصلِّى 
c. Mentakyin (menentukan) mayit dari segi mayit yang hadir atau

gaib agar dapat dibedakan dari selain mayit yang disholati, seperti
musholli berkata:

/َعَلى َمْن ُيَصلِّى َعَلْيِه ْاِإلَمامُ /َعَلى اْلَميِِّت اْحلَاِضرِ /َهَذا اْلَميِّتِ َعَلى ُأَصلِّى 
َمامِ /َعَلى الَِّذى ِىف اْلِمْحرَابِ  ْرَض ِكَفايَةٍ فَـ /فـَْرًضاَعَلى الَِّذى أََماَم اْإلِ

Oleh karena itu, dalam niat diwajibkan salah satu dari contoh-
contoh mentakyin mayit di atas, seperti yang difeadahkan oleh ad-
Damiri. Tidak perlu mentakyin mayit dengan namanya dan juga
tidak perlu mengetahuinya pada saat niat, sebagaimana juga tidak
diperlukan dalam sholat-sholat lain.

Berniat adalah rukun pertama dalam mensholati mayit.
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b) Membaca takbir

أربع مرات بتكبرية االحرام كما يعلم من نظم كالمه ألنه اآلخر من ) ويقول اهللا أكرب(
فعله صلى اهللا عليه وسلم أفاد ذلك الرملى وهذا ثاىن األركان 

Membaca ‘هللا أكبر’ sebanyak 4 (empat) kali beserta takbiratul
ihram, seperti yang diketahui dari rangkaian pernyataan mushonnif, karena
membacanya sebanyak 4 kali ini merupakan pelajaran terakhir dari
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama, seperti yang difaedahkan oleh
ar-Romli. Ini merupakan rukun kedua dalam mensholati mayit.

c) Berdiri

ا فرض كاخلمس أى ولو كان ) إن قدر(فال جيزئ القعود ) وهو قائم( على القيام أل
صبيا وامرأة مع وجود رجال وإن وقعت هلما نفال رعاية لصورة الفرض وألن القيام هو 

ا بالكلية أفاد ذلك ابن حجر وهذا ثالث األركان  ا ففى عدمه حمو لصور املقوم لصور

Orang yang mensholati berdiri jika ia mampu. Oleh karena itu,
tidak cukup jika dilakukan dengan duduk padahal mampu berdiri karena
mensholati mayit adalah fardhu, seperti sholat 5 (lima) waktu. Kewajiban
berdiri ini adalah meskipun musholli itu shobi atau perempuan yang disertai
adanya para laki-laki meskipun mensholati mayit bagi mereka berdua akan
berstatus sebagai sholat sunah. Tujuan diwajibkan berdiri adalah karena
untuk mempertahan bentuk sholat kefardhuan dan karena berdiri merupakan
penguat bentuk sholatnya sehingga tidak berdiri dapat menyebabkan
hilangnya bentuk tersebut, seperti yang difaedahkan oleh Syeh Ibnu Hajar.
Berdiri adalah rukun yang ketiga dalam mensholati mayit.

d) Membaca Surat al-Fatihah

فبدهلا فالوقوف بقدرها وجيزئ ذلك ىف الدعاء للميت كما نقله الكردى ) مث يقرأ الفاحتة(
ابن قاسم وال تتعني ىف التكبرية األوىل وإمنا هى فيها األفضل بل جتزئ ىف الثانية أو عن

الثالثة أو الرابعة أو بعد زيادة تكبريات كثرية كذا نقله حممد الكردى عن ابن قاسم 
ويستفاد من ذلك جواز مجع ركنني ىف تكبرية وخلو األوىل عن ذكر وعدم الرتتيب بني 

أفاد ذلك الرملى أما غري الفاحتة من الصالة ىف التكبرية الثانية الفاحتة وغريها كما 
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والدعاء ىف الثالثة فمتعني ال جيوز خلو حمله عنه كما أفاد ذلك ابن حجر وهذا رابع 
األركان 

Membaca al-Fatihah, jika tidak mampu maka membaca bacaan
penggantinya, jika tidak mampu juga maka berdiri selama seukuran waktu
membaca al-Fatihah. Membaca al-Fatihah dirasa cukup sebagai bentuk
perbuatan mendoakan mayit, seperti yang dikutip oleh al-Kurdi dari Ibnu
Qosim. Membaca al-Fatihah tidak diwajibkan dilakukan setelah takbir
pertama, tetapi boleh dibaca setelah takbir kedua, atau ketiga, atau keempat,
atau setelah menambahkan takbir-takbir yang banyak. Adapun
membacanya setelah takbir pertama merupakan hal yang paling utama.
Demikian ini dikutip oleh Muhammad al-Kurdi dari Ibnu Qosim. Kemudian
Syeh ar-Romli memberikan faedah bahwa dari kutipan tersebut dapat
diambil pemahaman tentang kebolehan menggabungkan dua rukun dalam
satu takbir, mengosongkan takbir pertama dari dzikir, dan tidak adanya
tertib antara rukun membaca al-Fatihah dan rukun-rukun selainnya. Adapun
membaca sholawat pada takbir kedua dan mendoakan mayit pada takbir
ketiga merupakan suatu kewajiban, artinya, tidak boleh mengosongkan
takbir kedua dari sholawat dan takbir ketiga dari mendoakan mayit, seperti
yang difaedahkan oleh Ibnu Hajar. Membaca al-Fatihah merupakan rukun
keempat dalam mensholati mayit.

e) Membaca Takbir dan Sholawat

وهو الواجب من الصالة على النىب ) مث يقول اهللا أكرب مث يقول اللهم صل على حممد(
احلمد هللا رب العاملني قبل الصالة على النىب سورةصلى اهللا عليه وسلم ويسن قراءة 

واملؤمنات بعدها تقريبا لإلجابة وهذا من خامس األركان والدعاء للمؤمنني

Membaca ‘هللا أكبر’. Kemudian membaca ‘اللھم صلى على محمد’.
Kalimat sholawat ini adalah kalimat yang wajib. Disunahkan membaca
‘ رب  العالمینالحمد  ’ sebelum bersholawat dan mendoakan mukminin dan
mukminat setelah bersholawat agar lebih terkabulkan. Membaca sholawat
disini adalah rukun yang kelima.114

114 Syarih menyebutkan di dalam kitabnya Qut al-Habib al-Ghorib bahwa bersholawat
atas keluarga Nabi tidak diwajibkan tetapi disunahkan. Bersholawat dengan teks sholawat
yang seperti dalam tasyahud adalah yang lebih utama. Disunahkan pula menyertakan
memintakan salam dengan sholawat. Syarih melanjutkan bahwa disunahkan membaca ‘ الحمد
رب العالمین ’ sebelum bersholawat sehingga musholli mengucapkan, “ صلاللھمالعالمینربالحمد

دمحمسیدناعلىوسلم  ”. Disunahkan mendoakan mukminin dan mukminat setelah bersholawat.
Ibarot Syarih adalah:
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f) Membaca Takbir dan Doa Mayit

ضمري إن كان امليت ذكرا أو يؤنثه إن  ويذكر ال) مث يقول اهللا أكرب اَللَُّهمَّ اْغِفْر َلُه َواْرَمحْهُ (
كان أنثى وهذا سادس األركان 

Membaca ‘هللا أكبر’ dan disusul dengan membaca:

هُ محَْ ارْ وَ هُ لَ رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ 
Ya Allah. Ampunilah si mayit dan belas kasihanilah ia.

Musholli memudzakarkan isim dhomir (yaitu dengan ‘ه’) jika mayitnya laki-
laki dan memuanaskannya (yaitu dengan ‘ھا’) jika mayitnya perempuan.
Mendoakan mayit disini adalah rukun yang keenam dalam mensholatinya.

g) Membaca Takbir dan Salam

بعد الرابعة وهذا سابع األركان ويسن تطويل الدعاء ) مث يقول اهللا أكرب السالم عليكم(
بقدر ما بني التكبريات وما يفعله أكثر الناس من اإلسراع بالسالم عقبها فخالف السنة  
كما نبه على ذلك الرملى ومما يسن فيها اَللَُّهمَّ َال َحتْرِْمَنا َأْجَرُه َوَال تـَْفِتنَّا بـَْعَدُه أى 

باملعاصى َواْغِفْر لََنا أى ما أى ما علمته من ذنوبنا 

Membaca ‘هللا أكبر’ dan disusul dengan salam 115.’السالم علیكم‘

Membaca salam adalah rukun ketujuh dalam mensholati mayit. Disunahkan

وال جتب الصالة على اآلل بل تسن وكيفية صالة التشهد السابقة أفضل هنا أيضا ويندب ضم السالم 
للصالة وإمنا مل حيتج إليه ىف التشهد لتقدمه فيه وهنا مل يتقدم فيسن خروجا من الكراهة كذا ىف التحفة 

ل احلمد هللا رب العاملني ويسن احلمد هللا رب العاملني قبل الصالة على النىب صلى اهللا عليه وسلم فيقو 
)٩٥. ص(اللهم صل على حممد ويسن الدعاء للمؤمنني واملؤمنات عقبها 

115 Mengucapkan salam dalam mensholati mayit adalah seperti salam yang
diucapkan dalam sholat selainnya, artinya, musholli menolehkan wajah ke arah kanan pada
salam pertama dan ke arah kiri pada salam kedua. Dalam kalimat salam, disunahkan
menambahkan ‘َوَرْحَمُة هللا’. Adapun menambahkan ‘َوَبَرَكاُتھ’ maka menurut Ibnu Hajar
disunahkan sedangkan menurut selainnya tidak disunahkan. Ibarotnya adalah:

كالتفاته ىف التسليمة األوىل على ميينه وىف الثانية ) صالة غري اجلنازة ىف كيفيتهوالسالم هنا كالسالم ىف
وهى ) ورمحة اهللا(كلمة هنا بعد قوله ) لكن يستحب زيادة(أى كونه مرتني ) وعدده(على يساره 
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memperlama mendoakan mayit setelah takbir yang keempat (sebelum
salam) seukuran waktu antara takbir-takbir yang lain. Kebiasaan yang
dilakukan oleh sebagian besar orang yang berupa mempercepat
mengucapkan salam setelah takbir keempat tidaklah sesuai kesunahan,
seperti yang ditanbihkan oleh ar-Romli. Termasuk doa yang disunahkan
dibaca pada takbir keempat (sebelum salam) adalah;

116انَ لَ رْ فِ اغْ وَ هُ دَ عْ ا بَـ نَّ تِ فْ تَـ َال وَ هُ رَ جْ ا أَ نَ مْ رِ حتَْ َال مَّ هُ للَّ اَ 

Ya Allah. Janganlah Engkau mencegah pahala mayit dari kami dan
janganlah Engkau memberikan cobaan fitnah dengan kemaksiatan-
kemaksiatan terhadap kami setelah mayit dan ampunilah dosa-dosa

kami.

نـَْيا َحَسَنًة َوِىف ْاآلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر  وزاد السلف اَللَُّهمَّ َربـََّنا آتَِنا ِىف الدُّ
وهذا وإن كان حسنا لكن مل يذكره الشافعى ضى اهللا عنه كذا قاله الرملى وحسنة الدنيا 
العلم والعبادة أو العافية أو املال أو املرأة اجلميلة أقوال وحسنة اآلخرة اجلنة امجاعا أفاد 

ذلك الرملى 
Sebagian ulama salaf menambahkan:

ارِ النَّ ابَ ذَ ا عَ نَ قِ وَ ةً نَ سَ حَ ةِ رَ آلخِ اْ ِىف وَ ةً نَ سَ ا حَ يَ نْـ الدُّ ا ِىف نَ ا آتِ نَ بـَّ رَ مَّ هُ للَّ اَ 

. وهذا موافق البن حجر خمالف لغريه كذا كتبه الشارح ىف كتابه قوت احلبيب الغريب ص) وبركاته(
األوىل (السابعة التسليمة ) و(وأيضا ىف شرحه املسمى بالثمار اليانعة ىف الرياض البديعة ما نصه . ٩٧

كسائر الصلوات ىف كيفيتها وجوبا وندبا إىل ىف وبركاته فسنة هنا عند ابن حجر ) بعد التكبرية الرابعة
٥١. ص

116 Disebutkan oleh Syarih dalam Syarah Riyadh al-Badiah bahwa lebih lengkapnya
bacaan setelah takbir keempat adalah:

مَّ هُ للَّ اَ دٍ مَّ ا حمَُ نَ دِ يِّ ى سَ لَ عَ مْ لِّ سَ وَ لِّ صَ مَّ هُ للَّ اَ ْنيَ مِ لِ سْ مُ لْ لِ وَ هُ لَ ا وَ نَ لَ رْ فِ اغْ وَ هُ دَ عْ ا بَـ نَّ تِ فْ تَـ َال وَ هُ رَ جْ ا أَ نَ مْ رِ حتَْ َال مَّ هُ للَّ اَ 
اتِ آفَ نْ مِ مْ اهُ يَّ إِ ا وَ نَ مْ لِّ سَ وَ اتِ وَ مْ اْألَ وَ مْ هُ نْـ مِ اءِ يَ حْ ْألَ اَ اتِ مَ لِ سْ مُ الْ وَ ْنيَ مِ لِ سْ مُ الْ وَ اتِ نَ مِ ؤْ مُ الْ وَ ْنيَ نِ مِ ؤْ مُ لْ لِ رْ فِ اغْ 
ذْ إِ دَ عْ ا بَـ نَ بَـ وْ لُ قُـ غْ ِز تُ ا َال نَ بـَّ رَ ارِ النَّ ابَ ذَ ا عَ نَ قِ وَ ةً نَ سَ حَ ةِ رَ اآلخِ ِىف وَ ةً نَ سَ ا حَ يَ نْـ الدّ ا ِىف نَ ا آتِ نَ بـَّ رَ ةِ رَ ا واآلخِ يَ نْـ الدُّ 
)٥١. ص(ابُ هَّ وَ الْ تَ نْ أَ كَ نَّ إِ ةً محَْ رَ كَ نْ دُ لَ نْ ا مِ نَ لَ بْ هَ ا وَ نَ تَـ يْـ دَ هَ 
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Ya Allah. Ya Tuhan kami. Berilah kami kebaikan di dunia dan akhirat.
Dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka.

Tambahan dari ulama salaf ini, meskipun bagus, tetapi tidak disebutkan
oleh Imam Syafii rodhiyallahu ‘anhu, seperti yang dikatakan oleh ar-Romli.
Maksud kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah atau kesehatan atau harta
atau istri yang cantik dan masih banyak lagi pendapat yang memaksudkan
tentang kebaikan di dunia. Adapun kebaikan di akhirat adalah surga secara
ijmak, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

أى اخلمس وغريها كطهر ) من شروط الصالة(أى الصالة على امليت ) والبد فيها(
ا صالة شرعية ) بطالتوترك امل(وسرت للمصلى وغريمها  أل

Dalam mensholati mayit harus menjaga syarat-syarat yang telah
ditetapkan di dalam sholat 5 (lima) waktu dan lainnya, seperti; suci dari
najis pada tubuh, pakaian, dan barang yang dibawa, menutup aurat, dan
lain-lainnya. Begitu juga harus meninggalkan perkara-perkara yang
membatalkan sholat karena sholat jenazah merupakan sholat syariah.

4. Mengubur

أى ظهورها منه فتؤذى ) رائحته(بعد بقد ردمها ) حفرة تكتم(أى القرب ) وأقل الدفن(
أى من نبشها هلا فتأكل امليت فتنتهك حرمته ) وحترسه من السباع(احلى 

Minimal dalam mengubur adalah lubang yang sekiranya setelah
diratakan tanahnya dapat menutup bau mayit yang dapat menyebabkan
orang-orang hidup terganggu, dan yang dapat menjaganya dari galian
binatang buas yang hendak memangsanya.

أى ) يوسعو (أى بأن يقوم فيه ويبسط يده مرتفعة ) ويسن أن يعمق قدر قامة وبسطة(
يزاد ىف طوله وعرضه واملراد التواسيع بقدر ما يسع امليت ومن ينزله ويعينه أفاد ذلك 

عطية 

Disunahkan bahwa lubang kuburan diperdalam sedalam ukuran
manusia berdiri sambil membentangkan tangannya ke atas, dan diperluas
seukuran luas yang muat untuk dimasuki mayit dan orang yang
menurunkannya, seperti yang difaedahkan oleh Syeh Athiah.
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تنزيال له منزلة املصلى فلو وجه لغريها نبش ما مل ) إىل القبلة(أى امليت ) وجيب توجيهه(
يتغري وكذا لو وجه هلا مستلقيا ولو متوجها بوجهه وأمخصيه أفاد ذلك عطية 

Diwajibkan menghadapkan mayit ke arah Kiblat karena
memposisikannya seperti posisi orang sholat. Andai mayit dihadapkan ke
arah selain Kiblat maka wajib digali lagi selama jasadnya belum berubah.
Begitu juga, andai mayit dihadapkan ke arah Kiblat dalam posisi berbaring
meskipun wajah dan dua bagian dalam kedua telapak kaki telah
menghadapnya, maka wajib digali kembali selama jasadnya belum berubah,
seperti yang difaedahkan oleh Syeh Athiah.

ويرفع وندب أن يسند وجهه إىل جدار القرب وظهره بلبنة وحنوها حىت ال ينكب ويستلقى 
رأسه بلبنة وحنوها ويفضى خبده األمين مكشوفا إليها أو إىل الرتاب وحيل ربط أكفانه بعد 
وضعه ىف قربه ألنه يكره أن يكون معه فيه شيئ معقود كما نبه على ذلك ابن حجر 
وكره فرش أو خمدة أو صندوق مل حيتج إليه وال تنفذ وصيته بشيئ من هذه الثالثة أفاده 

ابن حجر

Disunahkan menyandarkan wajah mayit dan punggungnya ke
tembok kuburan dengan diganjal dengan semacam bata agar tidak
telungkup dan berbaring. Disunahkan meninggikan kepala mayit, yaitu
dengan dibantali dengan semacam bata dan pipi kanannya yang terbuka
ditempelkan pada bata tersebut atau pada tanah. Disunahkan pula
melepaskan tali-tali kafan setelah mayit usai diletakkan di dalam kuburan
karena dimakruhkan meninggalkannya dalam kondisi jasadnya masih
terikat, seperti yang ditanbihkan oleh Ibnu Hajar.

Dimakruhkan memasangkan alas (tikar) pada mayit, bantal, atau peti
yang tidak diperlukan. Andai mayit berwasiat agar dipasangi alas, atau
bantal, atau dimasukkan di dalam peti, maka wasiatnya tidak perlu
dikabulkan, seperti yang difaedahkan oleh Ibnu Hajar.
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BAGIAN KEDUA PULUH DUA
الزكاةفى) فصل(

(FASAL) ZAKAT

A. Pengertian Zakat dan Dalil Zakat

Zakat menurut bahasa berarti mensucikan, memperbaiki, seperti
Firman Allah;

َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكَّاَها
Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan (dan

memperbaiki) jiwa itu.117

Selain itu, zakat menurut bahasa juga berarti bertambah dan memuji, seperti
Firman Allah;

َفالَ تـُزَكُّواْ أَنُفَسُكمْ 
Maka janganlah kamu memuji dirimu sendiri.118

Sedangkan menurut istilah, zakat berarti nama harta atau badan
yang dikeluarkan dengan cara tertentu.

Dasar pensyariatan zakat adalah al-Quran, al-hadis, dan ijmak.
Zakat merupakan aturan hukum syariat yang maklum min ad-din bi ad-
dorurot, artinya, diketahui oleh siapapun, baik oleh orang alim atau awam.
Oleh karena itu, orang yang mengingkari asal kewajibannya atau sebagian
dari juziat zakat yang doruri dihukumi telah kufur.

Berbeda dengan perkara-perkara tentang zakat yang masih
diperselisihkan di kalangan para ulama, seperti kewajiban zakat dalam harta
shobi dan tijaroh (dagangan), maka mengingkarinya tidak dihukumi kufur.
Begitu juga, perkara-perkara tentang zakat yang tidak maklum min ad-din bi
ad-dorurot, maka mengingkarinya juga tidak dihukumi kufur.

Zakat difardhukan pada bulan Syakban tahun 2 Hijriah bersamaan
dengan zakat fitrah. Pendapat masyhur dikalangan ulama muhaddisin
adalah bahwa zakat difardhukan pada bulan Syawal tahun 2 Hijriah,
sedangkan zakat fitrah difardhukan pada bulan syawal tersebut sebelum hari
raya idul fitri kurang 2 hari dimana keduanya sama–sama difardhukan
setelah puasa Ramadhan difardhukan.

Demikian ini semua dijelaskan dalam kitab Busyro al-Karim.119

117 QS. As-Syams: 9
118 QS. An-Najm: 32
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B. Harta-harta yang Wajib Dizakati

(Secara ringkas), zakat diwajibkan dalam 8 (delapan) jenis harta
yang diberikan kepada 8 (delapan) jenis mustahik zakat. Disunahkan bagi
orang yang mengambil zakat untuk mendoakan pemberinya. Menurut
pendapat qiil, ia diwajibkan mendoakannya. Dan orang yang memberi zakat
disunahkan membaca;

َربـََّنا تـََقبَّْل ِمنَّا إِنََّك أَْنَت السَِّمْيُع اْلَعِلْيم
Ya Tuhan kami. Terimalah amal ibadah dari kami. Sesungguhnya
Engkau adalah Dzat Yang Maha Mendengar lagi Mengetahui.120

Syarat-syarat orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah;
1. Merdeka
2. Islam
3. Menyandang status memiliki secara kuat (milku at-tam) atas harta.
4. Takyin al-Malik atau pemilik harta berstatus pribadi (bukan harta

masjid dan juga bukan harta wakaf)
5. Pemilik harta benar-benar ada secara nyata atau yakin.

(Mengecualikan pemilik harta adalah masih berupa janin yang
meskipun menerima seluruh warisan).121

Ketika syarat-syarat ini terpenuhi maka harta, baik berupa barang
yang sudah ada di tangan atau piutang, baik berupa harta yang digosop, atau
hilang, atau yang diingkari, meskipun sulit untuk memperolehkanya
kembali.122

(Masalah) Apabila seseorang memiliki harta yang benar-benar
mepet, sedangkan ia sendiri memiliki kewajiban zakat dan juga membayar
hutang, maka apabila ia bukanlah mahjur ‘alaih (orang yang ditahan
pentasarrufannya), ia harus mengeluarkan zakat terlebih dahulu.
Sebaliknya, apabila ia adalah mahjur ‘alaih maka harus didahulukan
pelunasan hutangnya selama harta mepet tersebut jika digunakan untuk
melunasi hutang terlebih dahulu maka sisanya tidak kurang dari nishob
zakat. Jika sisa hartanya menjadi kurang dari nishob zakat setelah pelunasan
hutang maka jelas harus didahulukan pembayaran zakatnnya.123

119 Hal, 40. Jilid, 2
120 Ibid.
121 Ibid. Diringkas.
122 Ibid, hal, 41. Jilid 2
123 Ibid. Ibarotnya adalah;

برتكة اجتماعهما على حي ضاق ماله فإن مل حيجر عليه قدمت الزكاة جزما وإال قدم دين وخرج
اآلدمى جزما ما مل تتعلق بالعني وإال فتقدم مطلقا اه بشرى الكرمي
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Syeh Nawawi al-Banteni berkata;

) والغنم(وجواميسعرابا) والبقر(الرتكإبلوهىوخباتىعرابا) اإلبلىفالزكاةوجتب(
) االختيارحالةاملقتاتةوالزروع(املدخرةاألقواتمنمهاإذ) والزبيبوالتمر(ومعزاضأنا
) والفضة(وقراضةكتربمضروبايكنملوإن) والذهب(نادراولواخلصبوقتىفأى
األرضطباقىفاهللاأسكنهملااسمالدالوكسرامليمبفتح) واملعدن(تضربملوإن
نيلهيتصلوأنفضةأوذهبمناستخرجماوهوفيهاسكونهأىلعدونهبذلكمسى

ملكهملاضمفالوإالبعذرقطعهأوعملوتتابعحملاحتدإنبعضإىلبعضهويضم
ماجلاهليةدفنيوهو) والركاز(الرملىذلكأفادفقطالثاىنويزكىأخرىجبهة وضر

الربحلغرضباملعاوضةاملالتقلبوهى) التجارةوأموال(والفضةالذهباى) منهما(
البدنوهو) والفطرة(تصرفكلعندالتجارةبنية

Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

1) Unta Arab dan unta Turki (Bukhoti).
2) Sapi Arab dan kerbau.
3) Domba dan kambing kacang.
4) Kurma dan anggur kering (kismis) karena keduanya termasuk

makanan pokok yang disimpan sebagai cadangan kebutuhan
(muddakhoroh).

5) Tanaman-tanaman yang dijadikan sebagai makanan pokok pada
musim subur meskipun langka, bukan pada musim paceklik.

6) Emas, meskipun belum dicetak, seperti; biji emas dan remukan emas.
7) Perak, meskipun belum dicetak.
8) Ma’din (barang tambang), yaitu nama harta yang ditempatkan oleh

Allah di dalam lapisan bumi. Disebut dengan nama ma’din karena
‘udun atau bertempatnya di dalam bumi. Ma’din adalah barang
tambang dari emas atau perak yang cara perolehannya melalui
pencarian terus menerus. Sebagian dari barang tambang tersebut
digabungkan dengan sebagian yang lain jika berada di dalam satu
tempat dan perolehannya dilakukan dengan kerja secara terus menerus
atau tidak secara terus menerus karena ada udzur, jika tidak maka
tidak perlu digabungkan dan hanya sebagian yang lain itu yang
dizakati, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

9) Rikaz, yaitu harta emas atau perak yang dipendam oleh orang-orang
Jahiliah.
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10) Harta perdagangan. Pengertian perdagangan adalah proses
pengembangan harta dengan cara saling menukar (mu’awadhoh)
dengan tujuan memperoleh keuntungan dengan niatan berdagang di
setiap transaksinya.

11) Fitrah, yaitu zakat badan.

Gambar Kurma (التَْمر) Gambar Kismis (الزبیب) Gambar Biji Emas (التبر)

Gambar Kambing Kacang Gambar Barang Tambang
(المعدن)

Gambar Unta Arab

Gambar Unta Turki (Bukhoti)

Tambahan:

Kesimpulannya adalah bahwa kewajiban zakat harta adakalanya
berhubungan dengan benda harta tersebut (al-‘ain), seperti; zakat binatang
ternak, tanaman, rikaz, dan ma’din, atau berhubungan dengan nilai
harganya (al-qimah), seperti; zakat tijaroh (dagangan).124

124 Ibid.
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C. Zakat Binatang Ternak (al-Na’am)

Binatang ternak yang dizakati hanya terdiri dari jenis unta, sapi
(termasuk kerbau), dan kambing. (Binatang-binatang ini disebut dengan
binatang zakawi). Adapun binatang-binatang lain dan binatang peranakan
antara binatang zakawi dengan yang lain, misalnya; peranakan sapi dan
kijang, maka tidak wajib dizakati kecuali apabila diperdagangkan. Adapun
peranakan antara binatang zakawi jenis satu dengan zakawi jenis lain,
seperti; peranakan antara sapi dan kambing, maka wajib dizakati, tetapi
peranakan tersebut diikutkan pada jumlah nishob teringan. Dalam contoh
peranakan antara sapi dan kambing maka nishob peranakan tersebut
diikutkan pada nishob kambing.

Pengertian Nishob adalah jumlah minimal harta yang wajib
dizakati.

Syeh Nawawi al-Banteni berkata,

1. Nishob Binatang Ternak (Zakawi)

من(النصابأول) وثالثونالبقرمن(النصابأول) ومخساإلبلنصابوأول(
ليس فيما دون مخس من اإلبل زكاة ملا روى حلديث) ذلكقبلزكاةفالأربعونالغنم

صلى اهللا علي وسلم اليمن فأمرىن أن آخذ الرتمذى وغريه عن معاذ قال بعثىن رسول اهللا
نة ومن كل ثالثني تبيعا وملا نقل الشافعى أن أهل العلم ال سمن كل أربعني بقرة م

خيتلفون ىف نصاب الغنم 

Permulaan nishob unta adalah 5 (lima). Permulaan nishob sapi
adalah 30 (tiga puluh). Permulaan nishob kambing adalah 40 (empat puluh).
Oleh karena itu, tidak wajib mengeluarkan zakat jika harta yang dimiliki
masih kurang dari permulaan nishobnya karena berdasarkan hadis yang
diriwayatkan oleh Turmudzi dan lainnya, “Tidak ada kewajiban zakat pada
unta yang kurang dari 5 (lima),” dan hadis dari Mu’adz yang berkata,
“Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama telah mengutusku ke Yaman.
Kemudian beliau memerintahkanku untuk mengambil (zakat) sapi
musinnah125 dari (nishob) 40 sapi dan mengambil (zakat) sapi tabik dari

125 Musinnah adalah anak sapi yang telah berusia 2 tahun dan masuk ke usia 3 tahun.
Tabik adalah anak sapi yang telah berusia satu tahun dan masuk ke usia 2 tahun. Ibarotnya
adalah:
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(nishob) 30 sapi,” dan kutipan dari Imam Syafii, “Sesungguhnya ahli ilmu
tidak berselisih pendapat tentang batas jumlah nishob kambing.”

2. Syarat-syarat Zakat Harta Binatang (al-Naam)

وهو سنة كاملة فال جتب قبل متامه ولو بلحظة ) من احلول(ىف وجوب الزكاة ) والبد(
ىف  (بفتح السني املهملة وهو الرعى ) من السوم(أيضا ) والبد(أى النصاب ) ذلكبعد (

فال زكاة ىف املعلوفة كل احلول أو أكثره نعم إن علفت قدرا تعيش بدونه بال ) كأل مباح
البد ) و(ضرر بني وجبت وإال فال فإن علفت قدرا يسريا غري متمول مل يؤثر ىف السوم 

أى ىف حرث األرض ونضج املاء فال زكاة فيها ) عاملة(ة أى السائم) أن ال تكون(من 
احلاقا هلا بثياب البدن وأمتعة الدار

Setelah binatang-binatang tersebut mencapai nishob, maka
diwajibkan haul, yaitu kepemilikan nishob genap berusia 1 (satu) tahun,
oleh karena itu jika belum mencapai 1 (satu) tahun, meskipun kurang
sebentar) maka tidak wajib berzakat.

Selain telah berusia haul, diwajibkan pula saum, yaitu digembalakan
di padang rumput yang diperbolehkan, oleh karena itu, jika binatang-
binatang tersebut diberi makanan (yang butuh biaya) dikandang selama satu
tahun utuh atau sebagian besarnya maka tidak wajib dizakati. Adapun
apabila mereka diberi makanan yang andai tanpa makanan tersebut mereka
masih bisa hidup tanpa mengalami sakit parah maka tetap wajib berzakat,
jika tidak maka tidak wajib. Apabila mereka diberi makanan dengan jumlah
sedikit sekiranya tidak didapat dinilai mata uang maka tidak berpengaruh
sama sekali dalam saumnya, artinya, tetap berkewajiban zakat.

Diwajibkan pula binatang-binatang tersebut tidak dipekerjakan di
sawah untuk membajak dan mengairi. Jika dipekerjakan maka tidak
berkewajiban zakat karena disamakan dari segi difungsikan atau dipakai
dengan harta pakaian dan perabot rumah.

–إىل أن قال –ابن سنة ودخل ىف الثانية مسى بذلك لتبيعته أمه ىف املرعى ) تبيع(وفيه أى النصاب 
هلا سنتان ودخلت ىف الثالثة كذا ىف فتح القريب) ىف أربعني مسنة(جيب ) و(
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3. Zakat Binatang Unta

ضائن ذو سنة أو ما عز ذو ) شاة(إىل مخس وعشرين ) فيجب ىف كل مخس من اإلبل
سنتني ولو ذكرا وجيزئ عنها بعري الزكاة 

Memiliki 5-9 unta, diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 1 (satu)
kambing dhoknu (domba berumur 1 tahun lebih) atau 1 (satu) ma’zu
(kambing kacang berumur 2 tahun lebih) meskipun kambing kacang jantan.
Apabila seseorang mengeluarkan satu unta sebagai ganti dari 1 dhoknu atau
1 ma’zu maka sudah mencukupi.

Memiliki 10-14 unta, diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 2 (dua)
dhoknu atau 2 (dua) ma’zu.

Memiliki 15-19 unta, diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 3 (tiga)
dhoknu atau 3 (tiga) ma’zu.

Memiliki 20-24 unta, diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 4
(empat) dhoknu atau 4 (empat) ma’zu.

Memiliki 25-35 unta, diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 1 (satu)
bintu makhod (unta berumur 1 tahun lebih).126

Tambahan:

Syarat kambing dhoknu atau ma’zu adalah;
a. Termasuk jenis kambing dari negara zakat, misal; orang Indonesia

berarti mengeluarkan zakat unta dengan jenis kambing di
Indonesia, atau dengan termasuk jenis kambing dari negara lain
tetapi harus lebih mahal harganya.

b. Kambing harus dalam kondisi sehat meskipun unta-unta yang
dimiliki dalam kondisi sakit atau cacat. Apabila seseorang tidak

126 Memiliki 36-45 unta, diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 1 bintu labun (unta
berumur 2 tahun lebih).

Memiliki 46-60 unta diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 1 hiqoh (unta berumur 3
tahun lebih).

Memiliki 61-75 unta diwajibkan mengeluarkan zakat 1 jadz’ah (unta berumur 4 tahun
lebih).

Memiliki 76-90 unta diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 2 binta labun.
Memiliki 91-120 unta diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 2 hiqoh.
Memiliki 121 unta diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 3 bintu labun. Untuk

selebih 121 unta, lihat rincian yang dijelaskan dalam Fathul Qorib.
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mendapat kambing yang sehat maka ia mengeluarkan zakat dengan
nilai harganya karena dhorurot.127

4. Zakat Binatang Kambing

أو (وهو ما له سنة ) شاة جذع ضأن(إىل مائة واحدى وعشرين ) وىف أربعني من الغنم(
وهو ما له سنتان وله أن خيرج عن ضأن معزا أو عكسه إن تسويا قيمة الحتاد ) ثىن معز

إال برعاية القيمة وما بني النصابني اجلنس وكذا سائر أنواع النعم ال جيزئ نوع عن نوع 
يسمى وقصا أفاد ذلك ابن حجر

Memiliki kambing 40-120 diwajibkan mengeluarkan zakat berupa
1 (satu) domba betina jadz’u (domba yang berumur 1 tahun lebih) atau
berupa kambing kacang betina tsaniah (kambing kacang berumur 2 tahun
lebih).128 Diperbolehkan mengeluarkan zakat berupa kambing kacang
(ma’zu) sebagai ganti dari domba (dhoknu) atau sebaliknya jika harga
keduanya sama karena sejenis. Mengganti jenis harta zakat binatang dengan
jenis lain juga berlaku pada binatang-binatang ternak lain, misalnya;
mengeluarkan zakat unta berupa binta makhod sebagai ganti dari binta
labun, dengan syarat harganya sama. Jumlah binatang antara 2 nishob
disebut dengan waqos, seperti yang difaedahkan oleh Ibnu Hajar.

5. Zakat Binatang Sapi (dan Kerbau)

ذو سنة كاملة وىف كل أربعني بقرة إىل ستني ) تبيع(إىل أربعني ) وىف كل ثالثني من البقر(
مسنة ذات سنتني كاملتني وهكذا 

127 Ibid.
128Memiliki 121-200 kambing diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 2 domba be na

(berumur 1 tahun lebih) atau 2 kambing kacang be na (umur 2 tahun lebih).
Memliki 201-399 kambing diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 3 domba be na

(berumur 1 tahun lebih) atau 3 kambing kacang be na (berumur 2 tahun lebih).
Memiliki 400 kambing diwajibkan mengeluarkan zakat berupa 4 domba be na

(berumur 1 tahun lebih) atau 4 kambing kacang be na (berumur 2 tahun lebih).
Se ap bertambah 100 kambing maka bertambah 1 ekor domba be na atau 1 ekor

kambing kacang be na yang dikeluarkan sebagai zakat. Ke ka memiliki 410 atau 425 atau 480
maka zakat yang dikeluarkan mengiku  nishob 400, sedangkan kelebihan 10, 25, 80 dak
memberikan pengaruh sama sekali. Kelebihan ini disebut dengan waqos, yaitu hitungan yang
berada di antara 2 nishob. Jadi, kelebihan 10, 25, 80 dalam contoh tersebut terjadi di antara
nishob 400 dan nishob 500.



301

Memiliki 30-39 sapi/kerbau diwajibkan mengeluarkan zakat berupa
tabik, yaitu anak sapi/kerbau jantan yang berumur 1 (satu) tahun lebih.129

Memiliki 40-59 sapi/kerbau diwajibkan mengeluarkan zakat berupa
musinnah, yaitu anak sapi/kerbau yang berumur 2 (dua) tahun lebih. Dan
seterusnya.130

فقد زاد خريا ولو أخرج بدل املسنة تبيعني جاز على ةفلو أخرج بدل التبيع تبيع
الصحيح 

Apabila seseorang mengeluarkan zakat berupa tabiah, yaitu anak
sapi/kerbau betina yang berumur 1 (satu) tahun lebih sebagai ganti dari
tabik maka lebih baik. Apabila ia mengeluarkan zakat berupa 2 ekor tabik
sebagai ganti dari 1 ekor musinnah maka boleh menurut pendapat yang
shohih.

ل ألن قرنه يتبع أذنه أى يساويها ومسيت يومسى التبيع بذلك ألنه يتبع أمه ىف املرعى وق
ا لتكامل ااملسنة  وقال األزهرى لطلوع سنها أفاد ذلك احلصىنأسنا

Anak sapi/kerbau yang berumur 1 tahun lebih disebut dengan tabik
(yang mengikuti) karena ia mengikuti induknya di tempat penggembalaan.
Ada yang mengatakan bahwa alasan disebut dengan tabik adalah karena

129 Berbeda dengan keterangan yang disebutkan dalam buku Fiqih Islam karya
Sulaiman Rasyid, disana disebutkan bahwa kambing yang dikeluarkan sebagai zakat ketika
memiliki sapi/kerbau 30-39 adalah berumur 2 (dua) tahun lebih. Kemungkinan, ini hanya
kesalahan ketik saja, Wallahu a’lam, atau menginginkan berbuat kebaikan, yaitu
mengeluarkan zakat berupa musinnah sebagai ganti dari tabik.

130 Jenis zakat yang dikeluarkan akan berubah-ubah setelah hitungan 40 dengan
menambahkan 10, dan akan berubah lagi dengan menambahkan 10 lagi. Ke ka sapi/kerbau
yang dimiliki 60 (30+30), sedangkan saat nishob 30 diwajibkan mengeluarkan zakat 1 (satu)
ekor tabik, maka zakat yang dikeluarkan pada 60 sapi/kerbau adalah 2 ekor tabik. Dan ketika
sapi/kerbau yang dimiliki 70 (30+40), sedangkan saat nishob 30 diwajibkan mengeluarkan 1
ekor tabik dan saat nishob 40 mengeluarkan zakat 1 ekor musinnah, maka zakat yang
dikeluarkan pada 70 sapi/kerbau adalah 1 ekor tabik dan 1 ekor musinnah.

Memiliki 80 (40+40) sapi/kerbau diwajibkan mengeluarkan zakat 2 ekor musinnah.
Memiliki 90 (30+30+30) sapi/kerbau diwajibkan mengeluarkan zakat 3 ekor tabik.
Memiliki 100 (40+30+30) sapi/kerbau diwajibkan mengeluarkan zakat 1 ekor

musinnah dan 2 ekor tabik.
Memiliki 110 (40+40+30) sapi/kerbau diwajibkan mengeluarkan zakat 2 ekor

musinnah dan 1 ekor tabik.
Memiliki 120 (40+40+40) atau (30+30+30+30) sapi/kerbau diwajibkan mengeluarkan

zakat 3 ekor musinnah atau 4 ekor tabik.
Demikian ini disebutkan oleh Syarih dalam kitabnya Qut al-Habib al-Ghorib.
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tanduknya mengikuti telinganya, maksudnya, tanduknya sejajar dengan
telinganya. Adapun anak sapi/kerbau yang berumur 2 tahun lebih disebut
dengan musinnah karena asnan (gigi-gigi)nya telah komplit. Al-Azhari
mengatakan bahwa alasannya adalah karena telah keluar sinnu (gigi)nya.
Demikian ini difaedahkan oleh al-Hisni.

تفصيل إما أن يصل إىل ) ففى ذلك الزائد(املذكور ) مث إن زادت ماشيته على ذلك(
فريضة ثانية أم ال فإن مل يصل الزائد إليها فال زكاة فيه وإن وصل إليها وجبت الزكاة 

أى املاشية ) وجيب عليه أن يتعلم ما أوجبه اهللا تعاىل عليه فيها(

Kemudian apabila binatang zakat melebihi bilangan nishob maka
kewajiban berzakatnya dirinci, sebab kelebihan tersebut adakalanya
mencapai bilangan nishob kedua dan adakalanya tidak. Apabila
kelebihannya tidak mencapainya maka tidak ada kewajiban zakat sama
sekali pada bilangan kelebihan tersebut dan apabila mencapainya maka
wajib dizakati.131

Diwajibkan bagi mukallaf mempelajari segala kewajiban yang
berkaitan dengan binatang-binatang ternaknya.

6. Zakat Kurma, Anggur Kering (Kismis), dan Tanaman

a. Nishob Kurma, Anggur Kering, dan Tanaman

ا مخسة أوسق( بالوزن ألف وستمائة رطل ) وهىوأما التمر والزبيب والزروع فأول نصا
بغدادى ورطل بغداد مائة درهم ومثانية وعشرون درمها وأربعة أسباع درهم ألن الوسق 
ستون صاعا والصاع أربعة أمداد واملد رطل وثلث بالبغدادى فجملة ذلك بالكيل 

ثالمثائة صاع بصاعه عليه الصالة والسالم(

Adapun awal nishob kurma, anggur kering, dan tanaman yang
dijadikan sebagai makanan pokok adalah 5 (lima) wasak. Berdasarkan
timbangan, 5 wasak adalah 1.600 kati baghdadi. Sedangkan 1 (satu) kati
baghdadi adalah 180 lebih 4/7 dirham karena 1 (satu) wasak adalah 60 shok.

131 Contoh: Nishob pertama unta adalah 5 (lima). Nishob kedua unta adalah 10
(sepuluh). Jadi apabila seseorang memiliki 8 unta maka ia hanya wajib mengeluarkan zakat
dengan dasar nishob pertama. Adapun 3 kelebihannya maka dak ada kewajiban zakatnya.
Sebagiamana telah disebutkan bahwa bilangan yang terletak antara nishob pertama dan
berikutnya disebut waqos.
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Sedangkan 1 (satu) shoknya adalah 4 mud. Dan 1 (satu) mud sama dengan 1
lebih 1/3 kati baghdadi. Jadi, berdasarkan takarannya, 5 wasak adalah 300
shok ± 930 )132 (dengan ukuran shoknya Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama.

ىف اكمال النصاب إن احتد ) بعضبعضه إىل (أى أنواع زرع العام) ويضم زرع العام
اجلنس ووقع احلصاد ىف عام واحد اثىن عشر شهرا عربية وإن مل يقع الزرعان ىف سنة إذ 

هو املقصود احلصاد

Macam-macam tanaman dalam setahun harus digabungkan agar
mencapai ukuran nishob, dengan catatan kalau memang tanaman tersebut
sejenis dan panen keduanya terjadi dalam setahun, sekiranya antara panen
pertama dan panen kedua berjarak kurang dari 12 bulan Hijriah meskipun
jarak menanam keduanya adalah 12 bulan Hijriah, karena panen adalah inti
penekanannya.133 (Perlu diingat bahwa yang dimaksud dengan terjadinya
panen dua tanaman disini adalah sekiranya dua tanaman tersebut telah
sampai pada masa panennya meskipun tidak terjadi secara nyata.)

132 1 shok = 3,1 liter.
300 x 3,1 = 930 liter.

Menurut yang tertulis dalam buku Sullamut Taufik Berikut Penjelasannya yang
diterjemahkan oleh KH. Moch. Anwar dan H. Anwar Abubakar, 5 wasak adalah ± 1860
atau± 1125 kg.

133 Contoh 1: Awal bulan pertama tahun 1530 Hijriah, Ihsan menanam biji beras
ketan. Pada awal bulan keenam tahun 1530 Hijriah, ia menanam biji beras lele. Beras ketan
dan beras lele adalah dua macam tanaman yang masih sejenis. Kemudian pada bulan kelima
tahun 1530 Hijriah, ia memanen beras ketan dan pada bulan kesepuluh, ia memanen beras
lele. Karena jarak antara masa panen pertama dan masa panen kedua kurang dari 12 bulan
maka hasil panen beras ketan dan beras lele digabungkan agar mencapai nishob, yaitu 5
wasak.

Contoh 2: Awal bulan pertama tahun 1530 Hijriah, Ihsan menanam kurma Mesir. Pada awal
bulan kedua tahun 1531 Hijriah, ia menanam kurma Syam. Kurma Mesir dan kurma Syam
adalah dua macam tanaman yang masih sejenis. Kemudian pada awal bulan keempat tahun
1531 Hijriah, ia memanen kurma Mesir dan pada pertengahan bulan kesembilan tahun 1531
Hijriah, ia memanen kurma Syam. Maka hasil panen kurma Mesir digabungkan dengan hasil
panen kurma Syam untuk mencapai nishob, karena jarak masa panen pertama dan kedua
kurang dari 12 bulan meskipun jarak menanam antara keduanya lebih dari 12 bulan.
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أى ال يضم ىف اكمال النصاب فرب وسلت أو شعري وسلت ) وال يكمل جنس جبنس(
به الرب لونا ونعومة ومن شبه الشعري طبعا يقتضى كونهجنسان ألن تركب السلت من ش

برأسه وأما الرب والعلس فهما نوعان ال جنسان فيكمل نصاب أحدمها باآلخر جنسا

Tidak diperbolehkan menggabungkan dua tanaman yang berbeda
jenis untuk mencapai ukuran nishob.134 Oleh karena itu, zat gandum biasa
dan gandum hitam atau gandum merah dan gandum hitam tidak dapat
digabungkan karena berbeda jenis, sebab kemiripan gandum hitam dengan
gandum biasa dari segi warna dan kehalusan dan kemiripannya dengan
gandum merah dari segi tabiat melatar belakangi kalau gandum hitam
adalah jenis tersendiri. Adapun gandum biasa dan gandum ‘alas adalah dua
macam tanaman yang sejenis, bukan dua tanaman yang berbeda jenis,
sehingga gandum biasa digabungkan dengan gandum ‘alas agar mencapai
nishob.

b. Syarat Wajib Zakat Tanaman

أى صالح بعضه وإن قل وهو ىف ) ببدو الصالح(وجوب االستقرار ) وجتب الزكاة(
ىف ملكه فحينئذ جتب ) واشتداد احلب(واحلالوة والتلون ضجادى النبالتمر ظهور م

ما قد صار قوتني وقبلهما كانا من اخلضروات فال زكاة ىف نصاب أخذه من  الزكاة أل
مباح 

Kewajiban mengeluarkan zakat tanaman yang masih menjadi
kepemilikan pribadi harus disertai dengan terlihatnya kematangan pada
sebagian tanaman buah tersebut meskipun sedikit. Kematangan yang ada
dalam kurma kering diciri-cirikan dengan terlihatnya tanda-tanda awal
kematangan, rasa manis, dan perubahan warna. Adapun dalam tanaman biji
yang masih menjadi kepemilikan pribadi, maka harus disertai dengan
kerasnya biji tersebut. Ketika buah sudah matang atau biji sudah keras maka
diwajibkan berzakat karena keduanya sudah kuat. Berbeda dengan sebelum
matang atau keras, maka keduanya masih dikategorikan mentah atau masih
kecut. Maka tidak ada kewajiban berzakat jika tanaman yang telah
mencapai nishob masih dalam kondisi mentah.

134 Apabila selama setahun, Ihsan panen padi dan kacang. Maka hasil panen padi
tidak bisa digabungkan dengan hasil panen kacang untuk mencapai nishob karena keduanya
berlainan jenis.
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مدة اخليار لزمت ولو بدا صالح ىف ملك مشرت زكاه هو أى املشرت ال بائعه فإن بدا ىف 
كافر مثال مث رد بنحو عيب مل من كان امللك له وإن مل يستمر ولو بدا ىف ملك مشرت

جتب زكاة على أحد أفاد ذلك ابن حجر 

Apabila penjual menjual tanaman mentah (yang sudah mencapi
ukuran nishob) kepada pembeli, kemudian tanaman tersebut menjadi
matang pada saat sudah berada di bawah kepemilikan pembeli, maka yang
berkewajiban zakat adalah si pembeli, bukan si penjual. Apabila perubahan
matang tanaman terjadi di tengah-tengah masa khiyar, maka zakat
diwajibkan atas pihak yang memilikinya (penjual) meskipun status
kepemilikannya tidak tetap. Apabila perubahan matang tanaman terjadi di
bawah kepemilikan pembeli yang kafir, misalnya, kemudian tanaman
tersebut dikembalikan kepada si penjual karena cacat, misalnya, maka zakat
tidak diwajibkan atas masing-masing dua belah pihak, seperti yang
difaedahkan oleh Ibnu Hajar.

وأما وجوب أداء الزكاة فبالتمكن من األداء وحيصل التمكن حبضور مال ومستحق 
لقبض الزكاة وحبصول جفاف ىف التمر وتنقية من تنب وقشر ال يؤكل معه غالبا وغريمها 

ىف حب 

Adapun kewajiban membayarkan zakat (adak az-zakah) maka harus
disertai dengan tamakkun (kesempatan). Sedangkan tamakkun sendiri
muncul saat adanya atau hadirnya harta zakat, mustahik yang menerimanya,
kondisi kering bagi harta zakat berupa kurma, dan bersih dari jerami dan
kulit yang pada umumnya tidak bisa ikut dimakan bagi harta zakat berupa
biji-bijian.

c. Besar Zakat Kurma, Anggur Kering, dan Tanaman

كما إذا سقيت مباء ) ق مبؤنةسالعشر إن مل ت(أى التمر والزبيب والزروع ) وجيب فيها(
ا(السماء أو السيح  سقيت مباء مشرتى أو أى باملؤنة كما إذا ) ونصفه إن سقيت 
وهو نقل املاء  من حمله حره احليوان أو اآلدميون أو نضيب وهو ما يدمغصوب أو بدوال

هره سواء كانت األرض خراجية أم ال إال األرض ظإىل الزرع حبيوان بأن حيمل املاء على 
املوقوفة على غري معني فال زكاة ىف زرعها ومثارها لعدم امللك املعني 
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Zakat yang wajib dikeluarkan dari kurma, anggur kering, dan
tanaman yang dijadikan makanan pokok adalah 1/10 (sepersepuluh) jika
pengairannya tidak membutuhkan biaya, misalnya; pengairan berasal dari
air hujan atau air yang mengaliri dengan sendirinya, dan 1/20
(seperduapuluh) jika pengairannya membutuhkan biaya, misalnya;
pengairan dengan menggunakan air yang dibeli atau yang digosob, atau
dengan alat dulab, yaitu kincir yang diputar-putar dengan tenaga hewan
atau manusia, atau dengan nadhoh, yaitu memindah air dari tempatnya
(sumur, sungai, sumber air) ke ladang tanaman dengan perantara hewan
yang menggotong air tersebut. Zakat sebesar 1/10 atau 1/20 bersifat umum,
artinya baik tanah yang ditanami itu berpajak atau tidak, kecuali tanah yang
berstatus wakaf ghoiru muayyan (tidak ditentukan siapa yang menerima
wakaf) maka tanaman dan buah-buahan yang tumbuh di atasnya tidak wajib
dizakatkan karena tidak adanya status kepemilikan tertentu.135

ولو يسريا ألنه ال ) بقسطه(أى الزائد ) أخرج منه(مخسة أوسق ) وما زاد على النصاب(
وقص ىف غري املاشية 

Sedangkan ukuran yang melebihi nishob maka wajib diikutkan
penghitungannya, meskipun sedikit, karena tidak ada waqos kecuali dalam
harta binatang-binatang ternak. Artinya, kelebihan tersebut ikut dihitung
saat dikalikan dengan 1/10 atau 1/20.

نإال أ(خلرب الشيخني ليس فيما دون مخسة أوسق صدقة ) وال زكاة فيما دون النصاب(
قال اهللا تعاىل ومن تطوع خريا فإن اهللا شاكر عليم أى من فعل غري املفرتض ) تطوعي

فإن اهللا جماز بعمله عليم بنيته عليه من زكاة وصالة وطواف وغريها من أنواع الطاعات
ذلك والشكر من اهللا تعاىل أن يعطى فوق ما يستحق يشكر اليسري ويعطى الكثري أفاد

البغوى 
135 Seperti yang telah diketahui bahwa nishob zakat kurma kering, anggur, dan

tanaman yang dijadikan sebagai makanan pokok dalam hitungan kilogram, menurut satu
pendapat, adalah±1125 kg.

Misalnya; Ihsan memiliki beras 1125 kg yang telah memenuhi syarat untuk
dikeluarkan zakatnya. Maka jika dak diairi dengan biaya maka zakatnya adalah 1125 x 1/10=
112,5 kg. Jika diairi dengan biaya maka zakatnya adalah 1125 x 1/20= 56,25 kg.

Sedangkan apabila Ihsan memiliki harta beras sebesar 1500 kg, ar nya lebih dari
ukuran nishob, dan telah memenuhi syarat untuk dizakatkan, maka jika tidak diairi dengan
biaya maka zakatnya adalah 1500 x 1/10= 150 kg. Jika diairi dengan biaya maka zakatnya
adalah 1500 x 1/20= 75 kg.
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Tidak ada kewajiban zakat pada kurma, anggur kering, dan tanaman-
tanaman yang dijadikan sebagai makanan pokok jika mereka kurang dari
ukuran nishob, yaitu 5 wasak, karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh
Bukhori dan Muslim, “Tidak ada kewajiban zakat pada harta tanaman yang
masih kurang dari 5 wasak kecuali apabila berbuat kebaikan (tatowwuk).”
Allah berfirman, “Barang siapa berbuat kebaikan maka Allah adalah Dzat
Yang Maha Syakir dan ‘Alim,”136 maksudnya, barang siapa melakukan
ibadah selain yang diwajibkan atasnya, yaitu macam-macam ketaatan
seperti zakat, sholat, towaf, dan lain-lainnya, maka sesungguhnya Allah
adalah Dzat yang membalas amalnya dan yang mengetahui niatnya.
Pengertian syukur dari sisi Allah adalah bahwa Dia memberikan nikmat
kepada hamba lebih dari bagian nikmat yang menjadi haknya. Ada
ungkapan, ‘ َیَْشُكُر اْلیَِسْیَر َویُْعِطى اْلَكثِْیر’, seperti yang difaedahkan oleh al-
Baghowi.

7. Zakat Emas dan Perak

a. Nishob Emas dan Perak

خالصة بوزن مكة حتديدا واملثقال اثنتان وسبعون ) وأما الذهب فنصابه عشرون مثقاال(
قال احلصىن واملثقال مل خيتلف قدره ىف حبة من الشعري وهو أربعة وعشرون قرياطا

التحديد حىت لو نقص حبة أو بعض اجلاهلية وال ىف اإلسالم وهذا التقدير على سبيل 
ة وإن راج رواج النصاب التام أو زاد على التام جلودة نوعه ولو نقص ىف احبة فال زك

لصحيح أنه ال زكاة فيه وقطع به مجاعة وال زكاة ىف اىف بعضها فبعض املوازين ومت
املغشوش من الذهب حىت يبلغ اخلالص منه عشرين مثقاال وحينئذ فتجب وخيرج من 

لشرط أن يبلغ اخلالص منه قدر الواجب انتهى اخلالص فلو أخرج من املغشوش فا

Adapun harta emas maka nishobnya adalah 20 mitsqol137 murni
dengan ketepatan timbangan Mekah. 1 (satu) mistqol sama beratnya dengan
72 biji gandum merah. 1 (satu) mistqol sama dengan 24 kirat. Al-Hisni
berkata, “Ukuran berat 1 (satu) mistqol tidak ada perbedaan di saat zaman
Jahiliah dan Islam. Ukuran berat tersebut berdasarkan ukuran ketepatan atau

136 QS. Al-Baqoroh: 158
137 Dalam buku Sullam taufik Berikut Penjelasannya disebutkan bahwa 20 mitsqol

sama dengan 94 gram, yaitu berdasarkan penyesuaian mbangan menurut Instruksi Menteri
Agama RI. No. 16 tahun 1968. Sedangkan dalam buku Fiqih Islam dari Sulaiman Rasyid
disebutkan bahwa 20 mitsqol adalah 93,6 gram.
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pas, artinya, jika berat (20 mitsqol) kurang dari 1 (satu) biji (gandum merah)
saja atau sebagian kecil biji maka tidak ada kewajiban zakat meskipun jika
dijual akan laku senilai 20 mitsqol tepat atau bahkan lebih, mungkin karena
berkualitas baik. Apabila ada emas ditimbang di beberapa timbangan
memiliki berat 20 mitsqol kurang, kemudian ditimbang di timbangan lain
memiliki berat 20 mitsqol pas, maka menurut pendapat shohih, tidak ada
kewajiban zakat. Jamaah ulama menetapkan pendapat shohih ini. Tidak ada
kewajiban zakat pada emas yang telah dicampur dengan logam lain kecuali
jika ukuran murni dari emas tersebut mencapai 20 mitsqol maka baru
diwajibkan zakat. Kemudian apabila bagian emas yang murni telah
dipisahkan maka disyaratkan mencapai ukuran nishob wajib, yaitu 20
mitsqol.”

ا ) والفضة( سون حبة من خالصة بوزن مكة حتديدا أيضا والدرهم مخ) مائتا درهم(نصا
س قرياط فمىت زيد عليها ثالثة مخالشعري ومخسا حبة وهو سبعة عشر قرياطا إال 

ل يقثاأسباعها كان مثقال قال احلصىن والدرهم ستة دوامنق فكل عشرة دراهم سبعة م
من ذهب وادعى ابن املنذر أن االمجاع منعقد على أن النصاب الفضة مائتا درهم وعلى 

ال زكاة ىف املغشوش من و أن نصاب الذهب عشرون مثقاال إذا بلغت قيمتها مائىت درهم 
الفضة حىت يبلغ اخلالص منها مائىت درهم وحينئذ فتجب وخترج من اخلالص فلو أخرج 

خالصة مل جيزئه ولو ملك مائىت درهم مغشوشة فال زكاة مخسة مغشوش عن مائىت درهم 
فإذا بلغت قدرا يكون اخلالص قدر نصاب وجبت وإذا أخرج منها فيجب أن يكون 

املخرج فيه من اخلالص قدر ربع العشر انتهى 

Nishob perak adalah 200 dirham murni dengan ketepatan timbangan
Mekah. 1 (satu) dirham seberat 50 biji gandum merah lebih 2/5 satu bijinya.
1 (satu) dirham sama dengan 17 kirat kurang 1/5 kirat yang apabila
ditambahi 3/7 nya maka akan senilai 1 (satu) mitsqol.138 Al-Hisni berkata,
“1 (satu) dirham sama dengan 6 (enam) danik. Maka setiap 10 dirham sama
dengan 7 mitsqol emas. Ibnu Mundzir mengaku kalau ijmak telah
bersepakat bahwa nishob perak adalah 200 dirham dan nishob emas adalah
20 mitsqol ketika harganya mencapai 200 dirham. Tidak ada kewajiban
zakat pada perak yang telah tercampur dengan logam lain kecuali apabila
bagian perak yang murni mencapai 200 dirham maka baru diwajibkan
zakat. Kemudian bagian perak yang murni tersebut dipisahkan. Apabila

138 Menurut Sullam Taufik Berikut Penjelasannya disebutkan bahwa 200 dirham sama
dengan 672 gram. Sedangkan Fiqih Islam menyebutkan bahwa 20 dirham adalah 624 gram.
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seseorang mengeluarkan zakat berupa 5 perak yang sudah tercampur
dengan logam lain dengan tujuan sebagai ganti dari perak seukuran 200
dirham murni maka belum mencukupi. Apabila ia memiliki 200 dirham
yang tercampur dengan logam lain maka tidak ada kewajiban zakat dan
apabila bagian perak murni dari 200 dirham tersebut mencapai ukuran
nishob maka wajib zakat. Apabila seseorang mengeluarkan bagian perak
murni yang mencapai nishob maka yang wajib dikeluarkan adalah 1/40-nya
(2 ½ %).”

b. Besar Zakat Emas dan Perak

لقوله صلى اهللا عليه وسلم ليس ىف أقل ) ربع العشر(أى الذهب والفضة ) وجيب فيهما(
وىف عشرين نصف دينار وقوله صلى اهللا عليه وسلم وىف الرقة من عشرين دينارا شيئ 

وربع العشر وال زكاة ىف حلى مباح ألنه معد الستعمال مباح

Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta emas dan perak adalah 1/40
(2 ½%)139 berdasarkan sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama,
“Tidak ada kewajiban zakat pada dinar yang kurang dari 20 dinar. Dan
apabila mencapai 20 dinar maka wajib mengeluarkan zakat ½ (setengah)
dinar,” dan sabda beliau shollallahu ‘alaihi wa sallama, “Wajib zakat
sebesar 1/40 (2 ½%) pada harta emas. Tidak ada kewajiban mengeluarkan
zakat pada perhiasan yang diperbolehkan dipakai (yang bukan bahan emas
dan perak) karena ia disediakan untuk digunakan dalam perkara yang
mubah.”

ولو قل خبالف الزائد على النصاب ىف املواشى ) فبحسابه(على النصاب ) وما زاد(
واشى وهنا ال مشاركة أفاد ذلك ملة ىف اكالفرق ضرر املشار حيث كانت األوقاص عفوا 

احلصىن 
Adapun harta emas atau perak yang melebihi ukuran nishob maka

diikut sertakan penghitungannya, meskipun kelebihan tersebut sedikit.140

139 Jadi, jika nishob emas adalah 20 mitsqol atau 93,6 gram maka besar zakat yang
dikeluarkan adalah ½ mitsqol atau 2,125 gram. Sedangkan nishob perak adalah 200 dirham
atau 625 gram maka besar zakat yang dikeluarkan adalah 5 dirham atau 15,6 gram. Ini adalah
menurut keterangan yang tertulis dalam buku Fiqih Islam karya Sulaiman Rasyid. Akan tetapi,
menurut hitungan matema ka, nishob emas yang 93,6 gram, seharusnya 2 ½ % -nya adalah
senilai 2,335 gram. Wallahu a’lam.

140 Contoh: Ihsan memiliki emas yang melebihi batas nishob, yaitu ia memiliki 125
gram. Emas tersebut sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Maka zakat yang ia
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Berbeda dengan bilangan yang melebihi nishob dalam harta binatang-
binatang ternak maka kelebihan tersebut (disebut waqos, seperti yang
dijelaskan sebelumnya) adalah hal yang dima’fu, artinya, tidak diikut
sertakan dalam penghitungan, melainkan dikembalikan pada nishob yang
dilebihinya. Perbedaan antara perlakuan hukum dalam kelebihan pada harta
emas dan perak dan binatang-binatang ternak adalah karena bahayanya
perserikatan dalam binatang-binatang ternak (artinya, ketika dua orang atau
lebih berserikat pada binatang-binatang ternak maka dalam urusan zakat
status binatang-binatang tersebut dianggap milik satu orang dalam
penghitungannya), berbeda dengan perserikatan dalam emas dan perak,
seperti yang difaedahkan oleh al-Hisni.

c. Syarat Wajib Zakat Emas dan Perak

أى ) حصل(ضة فو أى ذهبا ) حلول إال ماامن (أى الذهب والفضة ) والبد فيهما(
ول لنموه ىف نفسه كما أشار إىل فال يشرتط ىف ذلك احل) من معدن أو ركاز(أحدمها 

التنقية من الرتاب ىف معدن وبعد) حاال(أى الزكاة ) فيخرجها(ذلك بقوله 

Disyaratkan harta emas dan perak yang sudah mencapai nishob
sudah dimiliki selama haul atau 1 (satu) tahun,141 kecuali emas dan perak
yang dihasilkan dari ma’din (tambang) atau rikaz maka tidak disyaratkan
haul karena keduanya dapat berkembang dengan sendirinya, seperti yang
diisyaratkan oleh mushonnif dengan pernyataannya, “Zakat emas dan perak
yang dihasilkan dari ma’din dan rikaz wajib seketika itu, artinya, tidak perlu
menunggu selama haul, dengan catatan apabila emas dan perak yang dari
ma’din maka setelah membersihkannya dari tanah.”

keluarkan adalah 2 ½% dari 125 gram, bukan 2 ½% dari nishob 93,6 gram, ar nya, kelebihan
harus diikut sertakan dalam penghitungan. Jadi yang wajib ia keluarkan adalah 3,125 gram.

Berbeda dengan kelebihan dalam binatang ternak, misalnya; Ihsan memiliki 8 unta.
Nishob pertama unta adalah 5 (lima). Maka ia wajib mengeluarkan zakat senilai saat ia
memiliki 5 unta. 3 kelebihannya disebut waqos, artinya, tidak perlu diperhitungkan.

141 Apabila seseorang sudah memiliki emas atau perak yang masing-masing telah
mencapai nishob selama 6 bulan, kemudian ia menghutangkan sebagiannya kepada orang
lain, maka haul dak terputus, ar nya, hitungan 1 tahun tetap dilanjutkan dari 6 bulan
tersebut, bukan mengulangi dari awal. Oleh karena itu, ketika ia masih kaya (emas atau
peraknya tetap mencapai nishob) atau harta yang dihutangkannya dikembalikan kepadanya
maka ia wajib mengeluarkan zakat setelah usainya 6 bulan kedua. Ibarotnya adalah:

نقدا نصابا ستة أشهر مث أقرضه آلخر مل ينقطع احلول فإذا كان موسرا أو عاد إليه زكاه نعم لو ملك
١٠١. عند متام الستة األشهر الثانية كذا ىف قوت احلبيب الغريب للشارح ص
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8. Zakat Rikaz

وجوب ربع العشر ىف املعدن لعدم رواه الشيخان وفارق ) ىف الركاز اخلمس(جيب ) و(
نة أو خفتها أفاد ذلك ابن حجر ؤ امل

Adapun harta emas atau perak yang didapat dari rikaz142 maka besar
zakat yang harus dikeluarkan adalah 1/5 jika telah mencapai nishob emas
dan perak,143 seperti keterangan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhori dan
Muslim.144 Alasan mengapa emas perak dari harta ma’din besar zakatnya
adalah 1/40 (2 ½%) sedangkan dari harta rikaz adalah 1/5 (20%) karena
dalam menghasilkan emas perak rikaz tidak membutuhkan biaya (misalnya;
karena tersapu banjir besar) atau membutuhkan biaya tetapi sedikit, seperti
yang difaedahkan oleh Ibnu Hajar. Perlu diingat bahwa dalam
mengeluarkan zakat harta rikaz tidak disyaratkan harus haul, seperti yang
telah disebutkan.

9. Zakat Dagangan

a. Nishob Harta Dagangan

ا نصاب ما اشرتيت( سواء كان ) به من النقدين(ى التجارة أ) وأما زكاة التجارة فنصا
ما ختري املالك ىف تقومه بأيهما شاء على املعتمد  مثن مال التجارة نصابا أم ال فإن بلغ 

142 Rikaz adalah harta pendaman orang-orang Jahiliah. Mereka adalah orang-orang
yang hidup sebelum Islam datang. Mereka disebut dengan Jahiliah karena parahnya
kebodohan mereka. Apabila harta tersebut tidak terpendam, melainkan muncul berada di
atas permukaan tanah, maka apabila kemunculannya disebabkan oleh semisal banjir bandang
maka disebut juga dengan harta rikaz, sedangkan apabila kemunculannya tidak disebabkan
oleh semisal demikian maka disebut dengan harta luqotoh atau temuan. Demikian dijelaskan
oleh Syarih. Ibarotnya adalah:

وهم الناس الذين قبل اإلسالم مسوا بذلك لكثرة جهالتهم ) وما يوجد من الركاز وهو دفني اجلاهلية(
وهذا هو املشهور كذا ىف قوت احلبيب الغريب وقال ىف كاشفة السجا فإن مل يكن مدفونا بل كان 

ة دفني حبسب ما كان وإال فهو لقطظاهرا فإن علم أنه ظهر بنحو سيل فهو ركاز أيضا ألنه 
143 Contoh: Ihsan menemukan harta rikaz berupa emas senilai 150 gram. Maka

seke ka itu juga ia berkewajiban berzakat. Adapun besar zakatnya adalah 1/5 x 150 gram = 30
gram.

144 قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم َوِىف الرَِّكاِز اْخلُُمسُ 
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إىل األصل إن ويضم الربح 145وم ما قابل النقد به وما قابل العرض بغالب نقد البلدقو 
مل ينض 

Nishob zakat tijaroh atau perdagangan adalah senilai nishob emas
atau perak yang digunakan untuk membeli dagangan, baik harga dagangan
yang ia beli dengan emas atau perak tersebut mencapai nishob atau tidak.
Ketika di negara pemilik dagangan berlaku mata uang emas dan perak,
maka apabila harga dagangan mencapai nishob emas dan juga nishob perak
maka pemilik boleh memilih antara ia akan menilai harga dagangannya
dengan harga nishob emas atau harga nishob perak, ini adalah menurut
pendapat mu’tamad.

Apabila awal dagangan dimiliki oleh pedagang dengan nilai harga
emas atau perak dan dengan selainnya (misal; karena nikah atau khuluk
dengan niatan tijaroh) maka dagangan yang dinilai dengan emas atau perak
dikalkulasi dengan nilai harga emas atau perak itu, sedangkan dagangan
yang dinilai harga dengan selainnya maka dikalkulasi dengan nilai harga
mata uang yang berlaku pada saat itu. (yaitu emas atau perak).

Keuntungan yang diperoleh di tengah-tengah haul digabungkan
dengan modal awal dagangan jika memang keuntungan tersebut tidak
berupa uang tunai (dirham dan dinar). Jika keuntungannya berupa uang
tunai dirham atau dinar maka tidak digabungkan dengan modal dagangan
melainkan dipisah, artinya, modal dagangan dizakatkan di akhir haulnya
dan keuntungannya dizakatkan sendiri di saat haulnya.

والزكاة تتعلق باملال تعلق شركة فال جيزئ أحد النقدين عن اآلخر وإن تربع باألعلى 
ا عروض أف د ذلك الرملى ىف شرح هدية اويعلم منه عدم اجزاء الفلوس باألوىل على أ

الناصح 

Hakikat zakat dagangan adalah berhubungan dengan harta dengan
bentuk hubungan perserikatan, sehingga salah satu dari emas atau perak
tidak dapat mencukupi lainnya, artinya, emas tidak bisa mencukupi perak
dan perak tidak bisa mencukupi emas, meskipun seseorang membayarkan
zakat dengan yang lebih tinggi nilai harganya. Dari sini dapat dipahami
bahwa fulus (mata uang kuno) lebih utama untuk tidak mencukupi padahal
ia adalah harta, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

145 السجا وإن ملكت بنقد وغريه قوم ما قابل النقد وما قابل غريه بغالب نقد البلدوعبارته ىف كاشفة 
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على الصحيح ألن الوجوب يتعلق بالقيمة ال ) إال آخر احلول(أى النصاب ) وال يعترب(
ج إىل مداومة األسواق ومراقبة ذلك فاعترب و بالعني وتقدير العرض ىف كل حلظة يشق وحي

ىف الوقت الوجوب وهو آخر احلول وقيل يعترب جبميعه وقيل بطرفيه فعلى الصحيح إن  
آخر احلول فإن ابا قوم بهصكان مال التجارة اشرتاه بدراهم أو دنانري وكان النقد ن

بلغت قيمته نصابا زكاه وإال فال ولو كان رأس املال نقدا ولكنه دون النصاب قوم بالنقد 
أيضا على الصحيح أفاد ذلك احلصىن 

Nishob dagangan hanya diberlakukan (dihitung) di akhir tahun,
menurut pendapat shohih, karena kewajiban zakat dagangan berhubungan
dengan harga, bukan zat harta dagangan. Lagi pula, menaksir harga
dagangan di setiap waktu merupakan hal yang sulit dan butuh
berkecinampung lama di dunia pasar dan mengetahui siklus harga. Karena
inilah nishob dagangan diberlakukan di waktu wajibnya, yaitu akhir tahun.
Menurut pendapat qiil, diberlakukan di seluruh satu tahun. Menurut qiil,
diberlakukan pada awal dan akhir setahun. Jika berdasarkan pendapat
shohih, maka apabila dagangan dibeli dengan dirham atau dinar (mata uang
emas) maka apabila emasnya mencapai nishob saat pembeliannya maka di
akhir tahun dagangannya dikalkukasi berdasarkan nilai harga emas, maka
apabila nilai harga dagangan mencapai nishob maka dizakati jika tidak
maka tidak dizakati. Apabila modal untuk membeli dagangan adalah emas
yang tidak mencapai nishob maka di akhir tahun dagangannya dikalkulasi
berdasarkan nilai harga emas juga, ini adalah menurut pendapat shohih,
seperti yang difaedahkan oleh al-Hisni.

b. Besar Zakat Dagangan yang Harus Dikeluarkan

ا ربع العشر فكما ىف النقدين وأما ) ربع عشر القيمة(أى التجارة ) وجيب فيها( أما أ
ا املنضبطة أفاد ذلك ابن حجر وألن عمر رضى اهللا عنه قال ملن يبيع أ نه من القيمة فأل

األدم قومه وأد زكاته رواه الشافعى رضى اهللا عنه 

Besar zakat yang wajib dikeluarkan pada harta dagangan adalah 1/40
(2 ½%) nilai harga total dagangan. Besar zakat dagangan sama dengan
besar zakat emas dan perak. Adapun mengapa besar zakat 1/40 (2 ½%)
diambil dari nilai harga totalnya adalah karena nilai harganya itulah yang
dapat diketahui, seperti yang difaedahkan oleh Ibnu Hajar, dan karena Umar
rodhiyallahu ‘anhu berkata kepada orang yang menjual tulang-tulang,
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“Kalkulasi harga tulang-tulang itu dengan nilai harga emas dan perak.
Kemudian tunaikan zakatnya,” hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafii
rodhiyallahu ‘anhu.

c. Zakat Perserikatan

اورين جماورة املال الواحد ) اخلليطني(الشخصني ) ومال( أى الشريكني بالشيوع أو ا
لقوله صلى اهللا ) فرد ىف النصاب واملخرجنامل(الشخص ) اخللطاء كمال(شخاص األ) أو(

تفرق وال يفرق بني جمتمع خشية الصدقة أى خشية قلتها أو  معليه وسلم وال جيمع بني 
ا  بأن احتد مراح ومسراح ومرعى وفحل ومشرب ) إذا كملت شروط اخللطة(كثر

وحالب وموضع حلب وبأن كان الشخصان من أهل الزكاة وبأن مضى احلول من وقت 
نصاب يا وبأن كان املاشيتان نصابا كامال أو أقل منلخلطها إذا كان املال حو 

هذا ىف املواشى وأما ىف املعشرات فيشرتط أن ال يتميز الناطور واألكار وألحدمها نصاب
ين والبذر ر وهو الفالح والعمال وامللقح واللقاط والنهر واجل

Harta perserikatan antara dua orang, baik perserikatan syuyuk atau
perserikatan jiwar,146 atau antara beberapa orang dihukumi seperti harta
seseorang dalam ukuran nishob dan besar zakat yang harus dikeluarkan.
Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Tidak dikumpulkan
antara harta-harta yang terpisah dan tidak dipisahkan antara harta-harta
yang terkumpul karena takut shodaqoh,” maksudnya, takut sedikit atau
banyaknya zakat.

146 Perserikatan syuyuk adalah perserikatan harta yang mana harta masing-masing
pihak yang berserikat tidak dapat dibedakan. Sedangkan perserikatan jiwar adalah
perserikatan harta yang mana harta masing-masing pihak yang berserikat dapat dibedakan.
Dalam istilah Fiqih, perserikatan syuyuk disebut dengan khiltoh a’yaan dan perserikatan jiwar
disebut dengan khiltoh aushof.

وتنقسم قسمني شركة شيوع وشركة وحاصله أن الشركة هنا يف أن يكون املال الزكوي بني مالكني مثال 
األوىل أن ال يتميز مال عيان وعن الثانية خبلطة األوصاف وضابطويعرب عن األوىل خبلطة األجوار

أحد الشريكني عن مال اآلخر بل يستحق كل منهما يف مجيع املال جزءا شائعا وذلك كأن ورث اثنان 
نية أن يتميز مال كل منهما عن اآلخر فيزكى وضابط الثاابا أو أوصي هلما به أو وهب هلمامثال نص

يطلب من طه فوترا١٨٣. كذا ىف إعانة الطالبني صاملاالن يف القسمني كمال واحد
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Harta perserikatan dihukumi seperti harta milik satu orang dari segi
nishob dan besar zakat yang dikeluarkan dengan syarat-syarat:
 Harta yang diserikatkan mencapai nishob, atau lebih sedikit dari

nishob tetapi salah satu harta pihak yang berserikat telah mencapai
nishob.

 Harta yang diserikatkan adalah harta yang sejenis, bukan seperti;
sapi diserikatkan dengan kambing, atau kerbau diserikatkan
dengan unta.

 Pihak yang berserikat adalah orang-orang yang ahli zakat, seperti;
Islam, merdeka, dan lain-lain.

 Perserikatan berlangsung selama setahun utuh.

Apabila harta yang diserikatkan adalah binatang-binatang ternak
maka disyaratkan harus sama kandangnya, tempat berkumpul sebelum
digiring untuk digembalakan, tempat digembalakan, penggembalanya,
tempat minum, tempat memerah susu.

Apabila harta yang diserikatkan adalah tanaman-tanaman yang
dijadikan sebagai makanan pokok maka disyaratkan harus sama penjaga
tanamannya, petaninya, buruhnya, yang mengawinkan, tempat
pengairannya, tempat menjemurnya, dan bijinya.

وأما ىف النقد وعروض التجارة فيشرتط أن ال يتميز الدكان واحلارس وامليزان والوزان 
والنقاد واملنادى واحلمال فإذا كان لكل منهما كيس فيه نقود ىف صندوق واحد أو كان 

هما أمتعة جتارة ىف خمزن واحد ومل يتميز أحدمها عن اآلخر بشيئ مما سبق ثبتت لكل من
به اخللطة 

Apabila harta yang diserikatkan adalah emas atau perak atau barang
dagangan maka disyaratkan harus sama tokonya, penjaganya,
timbangannya, yang menimbang, yang meneliti timbangan, yang
mempromosikan, dan yang mengangkut.

Apabila masing-masing dari dua pihak yang berserikat memiliki
sebuah kantong (karung) yang berisi emas dan perak dimana masing-
masing kantong tersebut berada dalam satu peti, atau masing-masing dari
mereka memiliki harta dagangan yang berada di tempat yang sama, dan
tidak dapat dibedakan manakah yang milik si A dan yang milik si B, maka
terjadilah perserikatan.
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10. Zakat Fitrah

ا ذامجاعا وال اعتبار مبن ش) جتب(أى فطر شهر رمضان ) وزكاة الفطر( ىف ذلك ووجو
روب وكان غوحينئذ فيخرج عن مات بعد ال) بادراك جزء من رمضان وجزء من شوال(

عنده فيه حياة مستقرة كما نبه عليه األذرعى دون من ولد بعده أفاد ذلك الرملى 

Zakat fitrah diwajibkan secara ijmak. Kewajibannya disebabkan
mendapati sebagian waktu dari bulan Ramadhan dan bulan Syawal,
maksudnya, mendapati waktu tenggelamnya matahari secara utuh di hari
terakhir bulan Ramadhan disertai mendapati sebagian waktu Ramadhan
sebelum matahari terbenam. Oleh karena itu, zakat fitrah wajib dikeluarkan
dari orang yang mati setelah tenggelam matahari di hari terakhir Ramadhan
dimana saat tenggelamnya matahari ia masih hidup, seperti yang
ditanbihkan oleh al-Adzroi.

Adapun anak yang dilahirkan setelah tenggelam matahari di hari
terakhir bulan Ramadhan maka tidak wajib dikeluarkan zakat fitrahnya,
(karena ia tidak mendapati sebagian waktu bulan Ramadhan), seperti yang
difaedahkan oleh ar-Romli.

a. Orang-orang yang Wajib Dikeluarkan Zakat Fitrahnya

أى عن أشخاص وجبت ) وعلى من(أى عن نفس كل مسلم ) على كل مسلم عليه(
وجوب عني بزوجية أو ملك أو قرابة فقوله على كل ) نفقتهم(أى على مسلم ) عليه(

مسلم متعلق بقوله جتب واملراد بكل مسلم املخرجون وقوله عليه وعلى من عليه نفقتهم 
عن بيان للمخرج عنه فعلى األول والثاىن مبعىن 

Zakat fitrah difardhu ainkan atas setiap orang muslim dari dirinya
sendiri dan dari orang-orang muslim yang wajib ia nafkahi sebab hubungan
pernikahan, kepemilikan, atau kerabat.147 Karena pernyataannya demikian,

147Apabila seseorang memiki ayah dan ibu yang wajib ia nafkahi dan hartanya
terbatas sehingga hanya cukup untuk menafkahi salah satu dari keduanya, maka yang
didahulukan adalah ibu karena ibu adalah yang lebih membutuhkan. Berbeda dalam bab
zakat fitrah, apabila ia hanya memiliki harta fitrah yang terbatas sehingga hanya cukup untuk
mengeluarkan zakat dari salah satu dari keduanya, maka yang didahulukan adalah ayah.
Ibarotnya adalah:
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maka perkataan mushonnif, ‘على كل مسلم’ memiliki ta’alluk dengan
perkataannya, ‘ ُ148.’تَِجب Yang dimaksud dengan, ‘كل مسلم’ (setiap muslim)
adalah pihak yang mengeluarkan zakat fitrah (al-mukhrij). Dan ‘ علیھ وعلى من
atas dirinya sendiri dan orang-orang muslim yang wajib ia) ’علیھ نفقتھم
nafkahi) adalah pihak yang dikeluarkan zakatnya (mukhroj ‘anhu). Dengan
demikian, kalimah huruf .’عن‘ berarti ’على‘

خبالف القريب الكافر الذى جتب ) مسلمني(نفقتهم هأى من وجبت علي) إذا كانوا(
م  نفقته والعبد الكافر واألمة الكافرة والزوجة الكافرة جتب نفقتهم دون فطر

Syarat mengeluarkan zakat dari orang-orang yang dinafkahi adalah
keislaman mereka.149 Berbeda dengan masalah apabila seseorang memiliki
kerabat kafir, atau budak laki-laki kafir, atau amat (budak perempuan) kafir,
atau istri kafir, maka ia hanya wajib menafkahi mereka saja, bukan
mengeluarkan zakat fitrah mereka.

b. Besar Zakat Fitrah yang Harus Dikeluarkan

أى معاير بالصاع الذى كان خيرج به ىف زمن رسول اهللا صلى اهللا ) على كل واحد صاع(
يتيقن أنه ال ينقص عنه عليه وسلم فمن مل جيده وجب عليه أن خيرج قدرا

وإمنا قدم األب على األم هنا عكس ما ىف النفقات ألن النفقات للحاجة واألم أحوج والفطرة للشرف 
. لغزى صواألب أشرف ألنه منسوب إليه ويشرف بشرفه كذا ىف حاشية الباجورى على ابن قاسم ا

طه فوترا مساراع٢٨٠-٢٧٩
148Dzorof dan jar majrur harus memiliki ta’alluk (hubungan) dengan fi’il atau bentuk

kalimah yang mencakup makna fi’il, seperti; isim sifat, isim maf’ul, dan masdar. Dalam
perkataan mushonnif, lafadz ‘على كل مسلم’ adalah jar majrur dan memiliki ta’alluk dengan fi’il,
yaitu lafadz ‘تجب’. Ibarotnya adalah:

رور ) وعلق الظرف وما ضاهاه( إىل أن قال واملراد التضمىن ) بالفعل أو حيتوى معناه(أى من اجلار وا
وهو احلدث من مصدر وهو اسم احلدث اآلتى ثالثا ىف تصريف الفعل كضرب واستقرار أو وصف كذا 

لفى املعهد اإلسالمى الس١٩-١٨. ىف كفاية األصحاب ص
149Apabila ada istri kaya yang taat kepada suami yang melarat maka si istri tidak wajib

mengeluarkan zakat fitrah dari dirinya sendiri, tetapi ia disunahkan berzakat fitrah dari dirinya
sendiri.

ا لكن يسن أن خترجها عن نفسها كذا والثاىن امرأة غنية هلا زوج معسر وهى ىف طاعته فال تلزمها  فطر
الربكة مساراع١١٢. ىف كاشفة السجا للشارح ص
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كفى رجل معتدل الكفني أفاد ذلك بمجاعة من العلماء أنه قدر أربع حفنات وقال
احلصىن 

Ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah 1 (satu) shok
dengan takaran shok yang dikeluarkan pada zaman Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama. Barang siapa tidak mengetahui takaran shok tersebut
maka ia wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan ukuran yang ia yakini
tidak kurang darinya.150

Menurut buku Sullamut Taufiq: Berikut Penjelasannya, 1 (satu) shok
adalah 3 ¼ liter. Sedangkan menurut Fiqih Islam, ia berukuran 3,1 liter.

Al-Hisni menfaedahkan, “Segolongan jamaah ulama berkata, ‘Satu
shok seukuran 4 kali cakupan kedua telapak tangan laki-laki yang memiliki
kedua telapak tangan seperti pada umumnya.’”

c. Jenis Harta untuk Zakat Fitrah

أى بلد املخرج عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته إذا  ) من غالب قوت البلد(ويكون الصاع 
كان حاضرا وإال فالعربة بقوت املؤدى عنه مث يتحملها عنه املؤدى حتمل حوالة ال 

ضمان واملراد بقوت البلد مجيع السنة ال وقت الوجوب فقط أفاد ذلك الرملى 

Ukuran satu shok tersebut berupa makanan pokok negara al-mukhrij
(orang yang mengeluarkan zakat) dari dirinya sendiri atau dari al-mukhroj
‘anhu (orang-orang yang wajib ia keluarkan zakat fitrahnya) jika memang
al-muhkrij ada di negara tersebut. Jika al-mukhrij tidak berada di negara
tersebut maka yang menjadi patokan adalah makanan pokok negara al-
mukhroj ‘anhu. 151 Kemudian al-mukhrij menanggung zakat fitrah dari al-

150Barang siapa memiliki harta zakat fitrah yang kurang dari satu shok maka ia tetap
wajib mengeluarkannya. Ibarotnya:

يب صومن مل يوسر بصاع بل ببعضه لزمه ذلك البعض كذا ىف فتح القريب طه فوترا ٢٨٠. ا
مساراع

151Contoh: Ada seseorang bernama Ihsan. Ia memiliki seorang anak yang wajib
dinafkahi bernama Muhsin. Mereka berdua berkewarganegaraan A yang makanan pokoknya
adalah beras. Dalam hal zakat fitrah, Ihsan berstatus sebagai al-mukhrij karena ia memiliki
tanggungan untuk mengeluarkan zakat dari dirinya sendiri dan dari Muhsin yang
dinafkahinya, sedangkan Muhsin berstatus sebagai al-Mukhroj ‘anhu karena zakat fitrahnya
ditanggung oleh Ihsan. Pada saatnya mengeluarkan zakat fitrah maka:
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mukhroj ‘anhu dengan bentuk tanggungan yang berlaku dalam Hiwalah,
bukan Dhoman. Yang dimaksud dengan makanan pokok suatu negara

a. Apabila Ihsan berada di negara A dan Muhsin juga berada di negara A maka Ihsan
wajib mengeluarkan zakat fitrah berupa beras dari dirinya sendiri dan dari Muhsin.

b. Apabila Ihsan berada di negara B yang makanan pokoknya adalah biji gandum,
sedangkan Muhsin berada di negara A, maka Ihsan wajib mengeluarkan zakat
fitrah biji gandum dari dirinya sendiri dan fitrah beras dari diri Muhsin.

c. Apabila Ihsan berada di negara A, sedangkan Muhsin berada di negara B yang
makanan pokoknya adalah biji gandum, maka Ihsan wajib mengeluarkan zakat
fitrah beras dari dirinya sendiri dan fitrah biji gandum dari Muhsin.

Apabila Ihsan berada di negara A, sedangkan Muhsin tidak diketahui keberadaannya, maka
rincian kemungkinannya sebagai berikut:

a. Apabila Ihsan berada di negara A, sedangkan Muhsin tidak diketahui
keberadaannya tetapi kabar terakhir ia diberitakan berada di negara C yang
makanan pokoknya adalah jagung, maka Ihsan wajib mengeluarkan zakat fitrah
beras dari dirinya sendiri dan fitrah jagung dari Muhsin. Kemudian Ihsan tidak
boleh memberikan zakat Muhsin ke mustahik zakat yang berada di negara A, tetapi
ia memberikannya ke hakim karena hakim diperbolehkan naqlu az-zakah
(memindah zakat).

b. Apabila Ihsan berada di negara A, sedangkan Muhsin tidak diketahui sama sekali
kabar keberadaannya, maka Ihsan wajib mengeluarkan zakat fitrah beras dari
dirinya sendiri dan dari Muhsin.

Apabila di suatu negara memiliki dua jenis makanan pokok, misalnya; beras dan jagung, maka
jika sebagian besar penduduk tersebut lebih sering mengkonsumsi beras di setiap tahunnya,
maka yang wajib dizakat fitrahkan adalah beras, sedangkan jika mereka sama-sama sering
mengkonsumsi beras dan jagung di setiap tahunnya, maka mereka boleh memilih antara
mengeluarkan zakat fitrah beras atau jagung, tetapi yang lebih utama adalah yang lebih
berkualitas.

أى بلد املخرج إن أخرج عن نفسه فإن أخرج عن غريه فإن كان املخرج عنه ىف ) قوله من قوت بلده(
بلد املخرج فاألمر ظاهر وإن كان ىف بلد أخرى فاملعترب بلد املخرج عنه بناء على األصح من أن الفطرة 

مث يتحملها عنه املخرج هذا إن عرف حمله فإن مل يعرف كعبد آبق فيحتمل  جتب أوال على املخرج عنه 
كما قاله مجاعة استثناء من اعتبار قوت بلد املخرج عنه فيعترب فيها قوت بلد املخرج وحيتمل أن يقال 
خيرجها من قوت آخر حمل عهد وصوله إليه ألن األصل أنه فيه وال يدفعها لفقراء بلده بل يدفعها 

وقوله غلب بعضها أى بأن كان يتعاطاه غالب أهل البلد –إىل أن قال –ن له نقل الزكاة للحاكم أل
ىف غالب السنة فاملعترب ىف غالب قوت البلد غالب قوت السنة ال غالب قوت وقت اإلخراج خالفا 

الها للغزاىل ىف وسيطه فإن مل يغلب بعضها بأن كان ىف البلد أقوات وال غالب ختري بينها واألفضل أع
. لقوله تعاىل لن تنالوا الرب حىت تنفقون مما حتبون كذا ىف حاشية الباجورى على ابن قاسم الغزى ص

طه فوترا مساراع٢٨٠



320

adalah makanan pokok yang sering dikonsumsi oleh sebagian besar
penduduk di setiap tahunnya, bukan di tahun tertentu saat berkewajiban
zakat saja, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

d. Syarat-syarat makanan pokok yang dizakatkan.

اعلم أن شرط املخرج أن ال يكون مسوسا وال معيبا كالذى حلقه ماء أو نداوة األرض و 
ن يكون حبا فال جتزئ القيمة بال أوحنو ذلك كالعتيق املتغري اللون والرائحة كذا املدود و 

ح له هذه لالسويق وال خبز ألن احلب يصلح ملا تصالخالف وكذا ال جيجزئ الدقيق و 
الثاثة أفاد ذلك احلصىن 

Syarat-syarat makanan pokok yang dizakatkan adalah:

1) Tidak banyak kutu dan tidak cacat, misalnya; berair, basah, dan lain-
lain, sehingga seperti basi yang berubah warna, bau, atau berulat.

2) Berupa makanan pokok biji-bijian, seperti; beras, jagung, biji
gandum, ‘adas, dan lain-lain. Oleh karena itu, tanpa ada perbedaan
pendapat, tidak dicukupkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk
uang. Begitu juga, tidak cukup berzakat fitrah dengan tepung hintoh,
tepung sawik, dan roti, karena apa yang bisa dibuat dengan 3 bahan
tersebut juga bisa dibuat dengan makanan berbiji, seperti yang
difaedahkan oleh al-Hisni.

جته بأن أسلمت وختلف وجتزئ عنها و وجتب زكاة الفطر على الكافر عن ممونه املسلم كز 
رها من املؤدى عنه دائما ومن املؤدى هنا فغلب فيه سدا للحاجة هذا ىف  بال نية لتعذ
كافر أصلى 

Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh orang kafir dari orang-orang
islam yang wajib ia biayai, seperti; istri yang telah masuk Islam sedangkan
si kafir masuk Islam belakangan (di masa-masa iddah). Ketika si kafir
mengeluarkan zakat fitrah dari si istri muslimah maka ia diwajibkan berniat
karena untuk tujuan tamyiz (membedakan dari siapa zakat itu.) Rincian ini
dimaksudkan pada orang kafir asli.

وممونه وإال فال على املعتمد وكذا ممون مرتد فال رتد فإن أسلم لزمته عن نفسه ملأما ا
داو جتب عنه إال أن يسلم أفاد ذلك ابن حجر ىف فتح اجل
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Adapun orang murtad, jika ia kembali masuk Islam maka ia wajib
berzakat fitrah dari dirinya sendiri dan dari orang-orang yang ia biayai,
sedangkan jika ia tidak masuk Islam maka ia tidak wajib berzakat fitrah dari
dirinya dan juga dari mereka. Zakat fitrah juga tidak dikeluarkan dari orang
murtad yang dibiayai kecuali jika ia kembali masuk Islam, seperti yang
difaedahkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathu al-Jawad.

ا ) إذا فضلت عن دينه(إمنا جتب زكاة الفطر على من ميلك ذلك الصاع  فإنه مينع وجو
ا هذا  ولو مؤجال وإن رضى صاحبه بالتأخري كما أن احلاجة إىل نفقة القريب متنع وجو
ما اعتمده ابن حجر وقيل ال يعترب الفضل عن الدين واآلدمى ألنه ال مينع اجياب النفقة 

) ومسكنه(وكسوة ممونه ) وكسوته(ا كذلك هذا ما اعتمده األذرعى فالفطرة التابعة هل
آدميا كان أو غريه نبه على ذلك ) وقوت من عليه نفقتهم(بفتح الكاف وكسرها 

ألن القوت ىف هذا الزمن ضرورى فاعترب الفضل عنه ) يوم العيد وليلته(احلصىن 

Zakat fitrah hanya wajib dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki
satu shok makanan pokok yang melebihi kebutuhan dari membayar
hutangnya, karena hutang bisa mencegah kewajiban berzakat fitrah
meskipun hutangnya ditangguhkan dan meskipun pihak yang berpiutang
rela kalau hutangnya diakhirkan pembayarannya, sebagaimana hajat
menafkahi kerabat bisa mencegah kewajiban berzakat fitrah. Ini adalah
pendapat yang dipedomani oleh Ibnu Hajar.

Menurut pendapat qiil, tidak disyaratkan satu shok makanan pokok
harus melebihi kebutuhan membayar hutang dan menafkahi anak Adam
karena demikian ini tidak mencegah kewajiban menafkahi, sedangkan zakat
fitrah mengikuti hukum menafkahi dalam hal tidak tercegahnya kewajiban.
Pendapat qiil ini dipedomani oleh al-Adzroi.

Selain disyaratkan harus lebih dari kebutuhan membayar hutang,
satu shok fitrah harus melebihi kebutuhan dari biaya memberi pakaian dan
tempat tinggal kepada orang-orang yang harus dibiayai, dan dari memberi
makanan, baik kepada manusia atau lainnya, seperti yang ditanbihkan oleh
al-Hisni. Syarat-syarat ini hanya berlaku pada malam dan siang hari raya
idul fitri karena pada waktu tersebut makanan pokok menjadi sangat
dibutuhkan.
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وثالثة أيام قال ابن حجر وحكمة اجياب الصاع أن الفقري ال جيد من يستعمله باألجرة 
تلك األيام بعده ودقيق الصاع مع ماء يعجن به يتحصل منه مثانية أرطال وهى تكفيه 

األربعة انتهى 

Ibnu Hajar berkata, “Hikmah alasan mengapa satu shok makanan
diwajibkan untuk dizakat fitrahkan adalah karena orang fakir tidak bisa
menemukan pekerjaan dari juragan yang mengupahinya pada hari raya idul
fitri dan 3 (tiga) hari setelahnya. Sedangkan tepung satu shok yang
dicampur dengan air untuk dijadikan adonan akan menghasilkan 8 (delapan)
kati yang bisa mencukupi orang fakir tersebut selama 4 (empat) hari itu.”

11. Niat Zakat.

قال الرملى ىف النهاية ولو عزل مقدار ) زرافوجتب النية ىف مجيع أنواع الزكاة بعد اال(
قة كالصوم لعسر االقرتان باعطاء  الزكاة ونوى عن العزل جاز وال يضر تقدميها على التفر 

كل مستحق وألن القصد من الزكاة سد حاجة مستحقها ولو نوى بعد العزل وقبل 
التفرقة أجزأه أيضا وإن مل تقارن النية أخذها انتهى 

Niat zakat fitrah atau zakat selainnya wajib dilakukan setelah ‘azl
atau memisahkan harta zakat. Ar-Romli berkata dalam Nihayah, “Apabila
seseorang telah ‘azl (memisahkan) seukuran harta zakat, kemudian setelah
‘azl ia berniat (artinya tidak bersamaan dengan ‘azl) maka diperbolehkan.
Boleh mendahulukan niat zakat sebelum tafriqoh atau membagikannya
kepada para mustahik karena sulitnya membarengkan niat dengan waktu
memberikannya kepada masing-masing dari mereka, lagi pula tujuan dari
zakat adalah untuk menutupi kebutuhan mereka. Apabila seseorang berniat
zakat setelah ‘azl dan sebelum tafriqoh kepada para mustahik maka sudah
mencukupi meskipun niatnya tidak berbarengan dengan saat para mustahik
mengambilnya.”152

152Niat berzakat adalah seperti seseorang berniat, “Ini adalah zakat,” atau “Ini adalah
shodaqoh fardhu,” atau “Ini adalah shodaqoh hartaku yang difardhukan.” Apabila seseorang
berniat, “Ini adalah kefardhuan hartaku,” atau “Ini adalah shodaqoh hartaku,” maka belum
mencukupi niatnya.

وجتب نية ىف الزكاة كهذا زكاة أو فرض صدقة أو صدقة ماىل املفروضة وال يكفى فرض ماىل ألنه قد 
ا قد تكون نافلة كذا ىف كاشفة السجا للشارح صيكون كفارة أو نذرا وال ١١٣. صدقة ماىل أل
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قال صاحب افشاء السر املصون ىف شرح منهاج الراغبني البن قاضى عجلون األصح 
لشبه الزكاة باملعاوضات والبد أن حمل نية الزكاة القلب كما ىف غريها وقيل يكفى اللسان

ا جازمة أو معضدة بأصل فلو علقها على موت مورثه عن ماله فبان كذلك مل  من كو
جيزئ وكذا لو جزمها وهو ال يعلم موته خبالف ما لو قال هذه زكاة مال الغائب حيث 

ىف الىت والفرق أن األصل بقاء املال ىف هذه وبقاء احلياة وعدم اإلرثجيزئه إن كان باقيا
ريه أن يقول ىف آخر شهر رمضان أصوم غدا عن شهر رمضان إن كان منه ظقبلها ون

فيصح ولو قال ىف أوله أصوم غدا إن من شهر رمضان مل يصح انتهى 

Penyusun kitab Ifsya as-Sirri al-Mashun dalam Syarah Minhaj ar-
Roghibin karya Ibnu Qodhi Ijlun berkata, “Pendapat ashoh mengatakan
bahwa tempat niat zakat adalah hati seperti niat-niat selainnya. Pendapat qiil
menyebutkan bahwa niat zakat cukup di lisan karena kesamaannya dengan
praktek mu’awadhoh (seperti; jual beli, pesan, dan lain-lain). Diwajibkan
niat zakat dilakukan dengan mantap dan dikukuhkan dengan hukum asal,
artinya, apabila seseorang menta’lik atau menggantungkan niat zakat
dengan kematian pewaris harta, kemudian terbukti nyata kematiannya,
maka tidak mencukupi, begitu juga tidak mencukupi apabila ia
memantapkan niat tetapi ia tidak mengetahui kematiannya, karena hukum
asal dalam contoh ini adalah tetapnya hidup dan tidak adanya mewarisi.
Berbeda dengan apabila ia berkata, ‘Ini adalah zakat harta yang gaib (tidak
ada di tangan pengeluar zakat) maka dihukumi cukup sekiranya harta
tersebut masih ada, karena hukum asalnya adalah tetapnya harta. Sama
halnya dengan apabila seseorang berkata di akhir bulan Ramadhan, ‘Saya
akan berpuasa besok dimana besok sudah tidak lagi termasuk bulan
Ramadhan,’ maka apabila ternyata besok masih termasuk bulan Ramadhan
maka puasanya sah, karena hukum asalnya adalah tetapnya bulan
Ramadhan, berbeda apabila ia berkata di awal bulan, “Saya akan berpuasa
besok jika besok termasuk bulan Ramadhan,” maka apabila ternyata besok
termasuk bulan Ramadhan maka tidak sah puasanya karena hukum asalnya
adalah tidak tetapnya bulan Ramadhan.

12. Mustahik Zakat.

له وال  مجع فقري وهو من ال مال ) إىل من وجد من الفقراء(أى الزكاة ) وجيب صرفها(
كسب يقع موقعا من كفايته كمن حيتاج إىل عشرة وال جيد إال بنحو درمهني وال مينع 
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الفقر مسكنه وخادمه وملبسه للتجمل وإن تعدد أفاد ذلك الرملى ىف شرح هدية 
الناصح 

Diwajibkan membagikan zakat kepada golongan-golongan berikut:

a. Fuqoro.

Kata fuqoro adalah bentuk (الفقراء) jamak dari kata fakir Ia .(الفقیر)
adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang dapat
mencukupi kebutuhannya, seperti; orang yang membutuhkan 10 dirham,
tetapi ia hanya mendapati 2 dirham saja.153 Status kefakiran tidak tercegah

153Kesimpulannya adalah bahwa seseorang bisa disebut dengan fakir jika:
 Ia tidak memiliki harta dan pekerjaan sama sekali. Atau;
 Ia tidak memiliki harta tetapi ia memiliki pekerjaan.  Namun, profesi pekerjaan

tersebut tidak pantas atau layak baginya. Atau;
 Ia memiliki harta dan juga pekerjaan yang layak tetapi tidak cukup untuk

memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan orang-orang yang dibiayainya.
Syarat harta dan pekerjaan adalah halal. Jadi, apabila ada orang kaya tetapi harta

kekayaannya haram, maka ia boleh mengambil zakat dengan catatan ketika ia memang
kesulitan untuk menghalalkan harta kekayaannya tersebut, seperti yang difatwakan oleh Ibnu
Sholah.

Apabila ada orang tidak memiliki harta dan juga pekerjaan, tetapi ia dinafkahi oleh
kerabat yang wajib menafkahinya, maka ia bukan tergolong fakir. Begitu juga apabila ada
orang yang pandai bekerja tetapi ia tidak bekerja, maka tidak tergolong fakir.

Maksudnya harta atau pekerjaan yang tidak memenuhi kebutuhan hidup adalah
sekiranya harta tidak dapat memenuhi separuh kebutuhan seumur hidup.
Contoh 1; ada orang dak memiliki harta sama sekali tetapi memiki pekerjaan yang
penghasilannya hanya Rp. 30.000. Padahal kebutuhan sehari-harinya adalah Rp.100.000,
maka ia tergolong fakir dan boleh mengambil zakat karena 30.000 kurang dari 50.000, yaitu
separuh dari 100.000.
Contoh 2: ada pemuda yang berusia 25 tahun memiliki harta yang jika dikalkulasi bertotal 100
juta. Kebutuhan sehari-harinya adalah 100.000. Usia manusia pada umumnya hanya sampai
pada 60 tahun. Jika dihitung-hitung, 100 juta hanya mencapai 30.000 (kurang dari separuh
100.000) per harinya selama 35 tahun (60-25), maka ia tergolong fakir, dengan catatan
apabila 100 juta dak ia gunakan untuk berdagang.

أي بأن مل يكن عنده مال وال كسب أصال أو كان عنده كسب ال يليق ) قوله من ليس له مال إخل ( 
به أو كان له مال أو كسب يليق لكن ال يقعان موقعا من كفايته وكفاية ممونه 

املكس فكالمه صادق بثالث صور وال بد يف املال والكسب أن يكونا حاللني فال عربة باحلرامني ك
الزكاة وغريه من أنواع الظلم وأفىت ابن الصالح بأن من يف يده مال حرام وهو يف سعة منه حيل له أخذ 

صفة لكسب فال عربة بغري الالئق ولذلك أفىت الغزايل بأن ) وقوله الئق ( عليه وجه إحالله إذا تعذر 
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oleh rumah, pembantu, dan pakaian yang digunakan untuk berhias di
momen-momen tertentu (misalnya: hari raya, hari Jumat) meskipun
banyak, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli dalam Syarah Hadiah an-
Nashih.

الئق يقع موقعا من كفايته مجع مسكني وهو من له مال أو كسب حالل) واملساكني(
وال يكفى كمن حيتاج إىل عشرة وال جيد إال سبعة أو مثانية وسواء كان ماله نصابا أم ال

رية ليخرج املبعض  وبالفقري واملسكني كامل احل154واملراد بالكفاية كفاية العمر الغالب
كما حكاه البلقيىن عن النص أفاد ذلك الرملى 

b. Masakin

Kata masakin adalah bentuk jamak dari kata miskin. Ia adalah orang
yang memiliki harta halal atau pekerjaan halal yang layak baginya tetapi
tidak dapat memenuhi kebutuhan seumur hidupnya (lebih dari separuhnya),
baik mencapai nishob atau tidak, misalnya; orang yang setiap harinya
berkebutuhan 10 dirham, tetapi ia hanya mendapati 7 atau 8 dirham saja.

Yang dimaksud dengan kebutuhan disini adalah kebutuhan seumur
hidup (sisanya). Yang dimaksud dengan fakir dan miskin adalah mereka
yang merdeka agar mengecualikan budak muba’ad sebagaimana yang

م بالكسب جيوز هلم أخذ الزكاة واملعىن أنه ليس --إىل أن قال--أرباب البيوت الذين مل جتر عاد
عنده مال يقع موقعا وال كسب يقع موقعا أي يسدان مسدا ويغنيان غىن قال يف املصباح وقع موقعا 
من كفايته أي أغىن غىن  اه وذلك كمن حيتاج إىل عشرة مثال وعنده ماال يبلغ النصف أو يكتسب ما 

الطالبني وقال الشارح ىف كتابه املسمى بكائفة كذا ىف إعانةال يبلغ ذلك كأربعة أو ثالثة أو اثنني
هوهنابالكسبواملرادحاللنيكذلككسبوالأصالً لهمالالالذيهووحدهفقرياألولالسجا 

املعتمدعلىالغالبالعمركفايةمنمسداً جوعتهمنيسدالحاللفقطماللهأواملعيشةطلب
الذياملالوزعولودراهمعشرةإىلحيتاجكأنالنصفيبلغالحبيثفيهيتجرملإنعليهتوزيعهعند

مسكنيفإنهكافيهنصفعلىقدرمنخبالفأقلأوأربعةيومكلخلصالغالبالعمرعلىعنده
وقال ىف بشرى الكرمي وقضيته أن الكسوب غري فقري وإن مل يكتسب وهو كذلك هنا وفيمن تلزمه 

نفقة بعضه لكن األصل الفقري جتب مؤنته وإن قدر على الكسب حلرمته
أى ما بقى منه باعتبار األخذ ال ممونه كذا ىف بشرى الكرمي154
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diceritakan oleh al-Balqoini dari nash, seperti yang difaedahkan oleh ar-
Romli.

ا ) والعاملني عليها( مجع عامل وهو الذى يبعثه اإلمام ألخذ الزكاة فيعطى ولو غنيا أل
أجرة وعلم من تسميته عدم استحقاقها لو فرقها املالك أو دفعها لإلمام وتوالها األمام 

بنفسه فيسقط سهمه ولو مل يأخذه األمام 

c. Amilin

Kata amilin adalah bentuk jamak dari kata amil. Ia adalah orang
yang diutus oleh imam untuk mengambil zakat. Ia berhak diberi zakat
meskipun ia adalah kaya karena zakat baginya adalah upah.

Dari namanya saja, amil, ia tidak berhak atas zakat apabila:
 pemilik zakat langsung memberikannya kepada mustahik tanpa

melalui perantara amil, atau;
 pemilik zakat langsung menyerahkan zakatnya kepada imam,

sedangkan imam sendiri langsung memberikannya kepada
mustahik,

dengan demikian, zakat yang bagian amil menjadi gugur meskipun imam
belum mengambilnya.

مواملؤل( وهو من أسلم ونيته ضعيفة ىف أهل اإلسلم أو له شرف يتوقع بإعطائه ) فة قلو
إسالم غريه أو كان يقاتل من وراءه من الكفار أو مانعى الزكاة فكل هؤالء األربعة 

يعطى من الزكاة 

d. Muallaf

Ia adalah orang yang baru masuk Islam. Kategori muallaf yang
diberi zakat adalah muallaf yang baru masuk Islam dan niatnya untuk
menjadi ahli Islam masih lemah, atau baru masuk Islam dan ia memiliki
kemuliaan di antara kaumnya sehingga dengan memberinya zakat akan
diharapkan orang lain akan masuk Islam, atau orang yang baru masuk Islam
dan dengan memberinya zakat ia dapat memerangi teman-temannya yang
kafir atau yang enggan membayar zakat.
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وهم املكاتبون لغري املزكى كتابة صحيحة فيدفع هلم إلعانتهم على احلرية ) وىف الرقاب(
إن مل يكن معهم ما يفى بالنجوم ولو قبل حلول النجوم وإن مل يأذن السيد أفاد ذلك 

الرملى 
e. Riqob

Yang dimaksud dengan riqob adalah budak-budak yang melakukan
akad kitabah yang sah155 dengan selain muzakki (pemberi zakat). Mereka

155Budak 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 kamu merdeka.” (Tausyih
‘Ala Ibni Qosim al-Ghozi. Syeh Nawawi al-Banteni. Hal. 297)

Disyaratkan mereka adalah budak-budak mukatab yang melakukan transaksi kitabah yang
sah, sekiranya transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya.  Rukun-rukun
kitabah ada 4 (empat), yaitu;
1 Budak.

Disyaratkan dalam budak adalah ikhtiar atau tidak dipaksa untuk melakukan akad
kitabah, bukan anak kecil atau orang gila, dan ia tidak terikat dengan hak yang wajib,
misalnya; ia adalah budak yang digadaikan.

2 Sighot.
Disyaratkan dalam sighot adalah lafadz atau pernyataan yang mengandung pengertian
kitabah, dari segi Ijab, seperti tuan berkata; “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.”

3 Biaya atau ‘Iwadh.
Disyaratkan dalam biaya adalah berupa hutang atau manfaat 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), dan menjelaskan jumlah biaya dalam setiap kali
cicilan (seper  5 dirham dalam se ap cicilan).

4 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 anak kecil, orang
gila, 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.

Boleh memberikan zakat kepada budak-budak mukatab sebelum jatuh tempo
pembayaran cicilan, menurut pendapat yang Ashoh. Tidak diperbolehkan memberikan
zakat kepada tuan mereka kecuali apabila ada izin dari mereka. Namun, apabila zakat
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diberi zakat agar terbantu untuk merdeka dengan syarat mereka memang
tidak memiliki biaya untuk melunasi cicilan, meskipun sebelum jatuh tempo
membayar cicilan dan tanpa seizin tuan.

ان ىف غري املعصية فيعطى ما يقضى به دينه حيث دمن استمجع غارم وهو ) والغارمني(
احتاج إىل وفائه مع حلوله فال يعطى املؤجل ويفارق جواز إعطاء املكاتب قبل حلول 

ر إىل فك الرقاب من الرق ظالنجم بأن الشارع منت

f. Ghorimin

Kata ghorimin adalah bentuk (الغارمین) jamak dari ghorim Ia .(الغریم)
adalah orang yang berhutang karena tujuan yang bukan maksiat. Ia diberi
zakat agar terbantu untuk melunasi hutang, sekiranya ia butuh untuk
membayar hutang karena telah jatuh tempo pembayaran. Sedangkan ghorim
yang hutangnya belum jatuh tempo maka tidak diberi zakat. Hal ini berbeda

diberikan kepada tuan maka tanggungan cicilan yang wajib mereka bayar akan
berkurang sesuai dengan nilai harga zakat yang diberikan kepada tuan tersebut, karena
orang yang membayarkan hutang orang lain tanpa ada izin dari orang lain tersebut
maka ia yang berhutang bebas dari tanggungan hutang.

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.

Demikian ini disebutkan oleh Syarih dalam Kasyifah as-Saja.

اشروطهاتستويفبأنصحيحةالكتابةكونويشرتط اوأركا فيهوشرطرقيقأحدها:أربعةفأركا
يشعرلفظفيهاوشرطصيغة:وثانيهاكاملرهونالزمحقبهيتعلقالوأنوجنونصباوعدماختيار

حرفأنتإيلأديتهمافإنشهرينيفماتأيتدينارينعلىمكاتبأنتأوككاتبتكإجياباً بالكتابة
أقلجيوزوالفأكثربنجمنيمؤجالً منفعةأوديناً كونهفيهوشرطعوض:وثالثهاذلككقبلتوقبوالً 

فيهوشرطسيد:ورابعهاجنمكلوقسطالنجوموعددوصفتهالعوضقدربيانمنبدوالجنمنيمن
وجمنونصيبمنوالسيده،لهأذنوإنومكاتبمكرهمنتصحفالووالءتربعأهلخمتاراً كونه

إليهمالزكاةصرفوجيوزموقوفملكهألنمرتدمنوالفلسحمجورمنالوأوليائهمسفهوحمجور
إىلدفعإنلكناملكاتبني،بإذنإالسيدهمإىلذلكصرفجيوزوالاألصحعلىالنجومحلولقبل

أماذمتهبرئتإذنهبغريغريهدينأدىمنألنالسيدإىلاملصروفبقدراملكاتبعنسقطالسيد
الزكاةمنشيئاً يعطيفالوالشروطاألركانتلكفيستوملمنوهوفاسدةكتابةاملكاتب
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dengan diperbolehkannya memberikan zakat kepada budak mukatab
meskipun sebelum jatuh tempo pembayaran. Perbedaan tersebut
dikarenakan syarik (Rasulullah) menanti para budak terbebas dari status
budak.

مث تاب أعطى وإال فال فإن استدان ىف معصية
والبد إلعطاء املكاتب والغارم عند عدم ثبوت مدعامها من أخبار عدلني إال الغار 

إلصالح الفسادييني القوم فشهرته مغنية عن البينة أفاد ذلك الرملى

Apabila ghorim berhutang karena tujuan maksiat, kemudian ia
bertaubat, maka ia diberi zakat, jika tidak bertaubat maka tidak diberinya.

Dalam memberikan zakat kepada budak mukatab atau ghorim
disyaratkan tidak adanya dakwaan menurut berita dari dua orang adil
tentang kebohongan mereka dalam hal kitabah atau ghorim, kecuali ghorim
yang berhutang dengan tujuan untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi
di antara kaumnya, maka tidak disyaratkan adanya bukti tentang hutangnya,
seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

وهو الغزاة الذين ال رزق هلم ىف الفيئ فيعطون ولو مع غناهم ويعطى ) وىف سبيل اهللا(
تهجالغازى قدر حا

g. Fi Sabilillah

Mereka adalah orang-orang yang berperang yang tidak memiliki
jatah harta dari harta faik, meskipun mereka adalah kaya. Mereka diberi
zakat sesuai dengan kadar kebutuhan.

ا فيعطى قدر ) وابن السبيل( وهو من أنشأ سفرا مباحا من بلده أو من بلد كان مقيما 
حاجته وال يتقدر املعطى من الزكاة بنصف درهم أفاد ذلك الرملى وقال احلصىن 
ويشرتط أن ال يكون معه ما حيتاج إليه فيعطى من ال مل له أصال وكذا من له مال ىف 

البلد املنتقل منه انتهى غري
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h. Ibnu Sabil

Mereka adalah musafir yang melakukan perjalanan mubah (bukan
maksiat) dari daerahnya sendiri atau dari daerah dimana ia bermukim.
Mereka diberi zakat sesuai kadar kebutuhannya.

Ar-Romli memberikan faedah bahwa bagian zakat yang diberikan
kepada ibnu sabil tidak perlu ditentukan kadarnya senilai setengah dirham.
Al-Hisni berkata, “Disyaratkan ibnu sabil yang menerima zakat adalah
mereka yang tidak memiliki bekal yang dibutuhkan. Oleh karena itu, zakat
diberikan kepada ibnu sabil yang memang tidak memiliki bekal sama
sekali, atau yang memiliki bekal (harta) tetapi bekal tersebut tidak berada di
tempat dimana ibnu sabil berada.”

ظوميتنع االقتصار على أقل من ثالثة من كل صنف ألن اهللا تعاىل ذكرهم بلف) تنبيه(
م ببلد املال وإن كانوا غرباء حيث وجدوا فيه امتنع اجلم ع وأقله ثالثة وشرط اإلجزاء كو

نقلها وال جيزئ أفاد ذلك الرملى 

[TANBIH PERTAMA] Tidak diperbolehkan memberikan zakat
hanya kepada 1 atau 2 individu dari masing-masing golongan. Maksudnya,
tidak boleh memberikan zakat kepada 1 atau 2 orang fakir saja, 1 atau 2
orang miskin saja, 1 atau 2 ghorim saja, dan seterusnya, karena Allah
menyebutkan masing-masing mustahik zakat dengan lafadz jamak,
sedangkan minimal sesuatu yang bisa disebut dengan jamak adalah yang
berjumlah 3 (tiga).

Syarat membagikan zakat kepada para mustahik adalah sekiranya
mereka berada di wilayah harta zakat, meskipun mereka adalah para
pengelana. Ketika mereka berada di wilayah harta zakat maka tidak
diperbolehkan naql az-zakah (memindah zakat ke wilayah lain), seperti
yang difaedahkan oleh ar-Romli.

قال أمحد الزاهد وحممد الرملى وحكم زكاة الفطر ىف الصرف لألصناف  ) تنبيه ثان(
م وتصرف هلم واختار مجاعة من املتأخرين صرفها إىل  كزكاة املال بأن جيمع مجاعة فطر
ثالثة من الفقراء واملسكني ولو مع وجود بقية األصناف وعليه يعمل ىف األعصار وكل 

على مجيعهم وقد ال جيد من جيمع فطرته معه واألول هو األمصار لعسر تفرقة الصاع 
املذهب أى ان مصرفها مصرف زكاة املال انتهى 
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[TANBIH KEDUA] Ahmad az-Zahid dan Muhammad ar-Romli
berkata, “Pendapat madzhab mengatakan bahwa hukum zakat fitrah dalam
hal membagikannya kepada para mustahik adalah seperti hukum zakat mal,
yaitu para muzakki (yang berzakat) mengumpulkan zakat fitrah, kemudian
baru diberikan kepada seluruh mustahik. Pendapat kedua mengatakan
bahwa segolongan ulama dari kalangan mutakhirin memilih membagikan
zakat fitrah kepada 3 orang fakir dan 3 orang miskin meskipun para
mustahik lain ada di wilayah harta zakat. Pendapat kedua inilah yang
diamalkan akhir-akhir ini di setiap kota karena sulitnya membagikan zakat
fitrah kepada seluruh mustahik, dan juga terkadang tidak ditemukan orang
yang mengumpulkan fitrahnya.”

األصناف الثمانية  أى املذكورين من) لغريهم(أى الزكاة ) وال جيوز وال جيزئ صرفها(
ا ماعكمن ينتسب لبىن هاشم وبىن املطلب ولو  ال خلرب إمنا الصدقات أوسخ الناس وإ

ال حتل حملمد وال آلل حممد أفاد ذلك الرملى 

Tidak diperbolehkan dan tidak mencukupi membagikan zakat
kepada selain 8 (delapan) dari para mustahik yang telah disebutkan, seperti;
dibagikan kepada orang yang berketurunan Hasyim dan Muthollib
meskipun ia adalah seorang amil zakat, karena ada hadis, “Zakat-zakat ini
adalah kotoran manusia. Mereka tidak halal bagi Muhammad dan
keluarganya,” seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

ا قال ابن مزروع ىف فتاويه إن كان الغرباء املقيمون ببلد الزكاة وا) فرع( تازون 
أهلها فيجوز الدفع إليم وإن حدثوا ىف من ىف البلد حال وجوب الزكاة فلهم حكيموجود

البلد بعد وجوب الزكاة وقبل القسمة مل جيز الدفع إليهم بل خيتص باملوجودين احملصورين 
ملسافرون من أهل البلد إذا قدموا ل احالة الوجوب وليس هذا احلكم خاصا بالغرباء ب

ثهم بعده فيها إليها فحكمهم كذلك ويفرق بني وجودهم ىف البلد حالة الوجوب وحدو 
هذا كله إذا كان املستحقون من أهل البلد حمصورين فأما إذا كانوا غري حمصورين فيجوز 

ا مطلقا من غري تفصيل وإن كان الدفع إىل الدفع إىل الغرباء املقيمني بالبلد واحملتازين 
ىف زيادة الروضة نقال عن األصحاب واهللا أعلم انتهىبذلك ني أفضل صرح ناملستوط

[CABANG] Ibnu Mazruk berkata dalam Fatawinya bahwa ada dua
rincian tentang membagikan zakat kepada para pengelana di wilayah zakat,
yaitu:
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1) Apabila para pengelana yang mukim di wilayah zakat dan yang
melewatinya ada di wilayah tersebut di waktu berkewajiban
zakat156 maka mereka dihukumi seperti penduduk asli, oleh karena
itu boleh membagikan zakat kepada mereka.

2) Apabila para pengelana tersebut baru hadir di wilayah zakat
setelah waktu berkewajiban zakat tetapi sebelum dibagikannya
kepada para mustahik maka tidak boleh membagikannya kepada
para pengelana tersebut, melainkan hanya dibagikan kepada para
mustahik mahsurin (yang telah ditentukan jumlah mereka) yang
ada pada saat waktu berkewajiban zakat.

Rincian hukum di atas tidak hanya berlaku bagi para pengelana saja, tetapi
juga bagi para musafir yang datang ke wilayah zakat tersebut. Dengan
demikian pembagian zakat kepada para pengelana atau musafir dibedakan
dari segi kehadiran mereka pada saat waktu berkewajiban zakat dan
setelahnya di wilayah zakat. Selain itu, dua rincian di atas ditetapkan ketika
memang para penduduk yang menjadi mustahik zakat telah ditentukan
jumlahnya (mahsurin). Jika belum, maka diperbolehkan membagikan zakat
kepada para pengelana, (dan juga musafir) yang mukim di wilayah zakat
dan yang melewatinya secara mutlak, artinya, baik kehadiran mereka pada
saat waktu berkewajiban zakat atau setelahnya, meskipun membagikannya
kepada para mustahik penduduk asli adalah yang lebih utama, demikian ini
dishorihkan dalam tambahan kitab Roudhoh dengan mengutip dari para
ashab. Wallahu a’lam.

156Waktu berkewajiban zakat ada 4 (empat), yaitu:
1) Apabila zakat rikaz dan ma’din maka waktu wajib menzakatkannya adalah setelah

mengeluarkan rikaz dari dalam tanah dan membersihkan ma’din dari tanah.
2) Apabila zakat tanaman maka waktu wajib menzakatkannya adalah setelah

mengeringkan, membersihkan, menggiling, dan lain-lain.
3) Apabila zakat emas perak, binatang-binatang ternak, dan tijaroh (dagangan) maka

waktu wajib menzakatkannya adalah setelah haul (setahun) dimiliki.
4) Apabila zakat fitrah maka waktu wajib menzakatkannya adalah awal malam hari

raya idul fitri.

كاة أربعة األول وقت اخراج املقصود وتصفيته من الركاز واملعدن وأما وأوقات وجوب الز ) تنبيهات(
وقت وجوب اخراجها فعقب ذلك والثاىن بدو الصالح واشتداد احلب كال أو بعضا ىف املستنبت وأما 
وقت وجوب اخراجها فهو بعد اجلفاف والتنقية وغري ذلك والثالث احلول ىف الناقض والنعم والتجارة 

١١٣. لة العيد ىف زكاة الفطر كذا كتبه الشارح ىف كاشفة السجا صوالرابع أول لي
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BAGIAN KEDUA PULUH TIGA
كر معهذ فى الصيام وما ي) فصل(

(FASAL) PUASA

A. Pensyariatan dan Dalil Puasa

Menurut bahasa, puasa berarti menahan. Menurut istilah, puasa
berarti menahan dari sesuatu yang membatalkannya dengan cara tertentu.157

Puasa dalam Islam termasuk salah satu syariat-syariat terdahulu.
Hanya saja tata cara seperti yang kita ketahui merupakan kekhususan bagi
umat Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama. Puasa difardhukan pada
bulan Sya’ban tahun 2 Hijriah. Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
berpuasa di 9 (sembilan) bulan Ramadhan, tetapi hanya 1 (satu) Ramadhan
saja beliau berpuasa penuh satu bulan, sedangkan 8 (delapan) Ramadhan
sisanya beliau berpuasa tidak penuh. Barangkali hikmah mengapa beliau
berpuasa demikian adalah karena untuk menghibur hati sebagian umatnya
yang berpuasa kurang optimal dan mengingatkan sebagian lain dari mereka
bahwa pahala yang dihasilkan dari asal puasa Ramadhan itu sendiri adalah
sama antara mereka yang berpuasa secara kurang optimal dan yang sudah
optimal. (Yang dimaksud dengan kurang optimal bukan berarti puasa
Ramadhan secara bolong-bolong.)158

Dasar atau dalil tentang kewajiban puasa Ramadhan sebelum ijmak
adalah Firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman. Telah difardhukan
atas kalian berpuasa sebagaimana telah difardhukan pula atas orang-orang

كذا ىف فتح العالم وهو لغة مطلق االمساك وشرعا امساك عن املفطرات على وجه خمصوص157
ذه الكيفية فمن خصوصيات هذه األمة وفرض ىف شعبان 158 وأصل الصوم من الشرائع القدمية وأما 

السنة الثانية من اهلجرة فصام صلى اهللا عليه وسلم تسع رمضانات واحدا كامال ومثانية نواقص ولعل 
من احلكمة ىف ذلك تطمني نفوس من يصومه ناقصا من أمته والتنبيه على مساواة الناقص للكامل

حيث الثواب املرتتب على أصل صوم رمضان ال من حيث ما زاد به الكامل على الناقص من صوم 
اليوم الزائد وفطره وسحوره فإن ذلك أمر يفرق به الكامل على الناقص واألصل فيه قبل اإلمجاع قوله 

اإلسالم على تعاىل يآأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أى فرض وقوله صلى اهللا عليه وسلم بىن 
طه فوترا ٢٨٦. مخس إىل أن قال وصوم رمضان كذا ىف حاشية الباجورى على ابن قاسم الغزى ص

مساراع
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sebelum kalian agar kalian bertakwa,”159 dan sabda Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama, “Islam dibangun atas 5 (lima) perkara, ..... puasa
Ramadhan.”

B. Hal-hal yang Mewajibkan Puasa

Puasa Ramadhan diwajibkan dengan salah satu dari 5 (lima) perkara
berikut ini:

1) Menggenapkan bulan Sya’ban menjadi 30 hari.
2) Melihat hilal Ramadhan di malam hari bagi orang yang melihatnya

meskipun ia adalah orang fasik.
3) Adanya keputusan dari pemerintah atas rukyah hilal bagi orang-

orang yang tidak melihatnya dengan dasar kesaksian satu orang
laki-laki merdeka yang adil syahadah, meskipun menurut hisab
menunjukkan tidak terjadinya rukyah hilal.

4) Adanya berita dari orang yang adil riwayah (mencakup laki-laki,
budak, perempuan) yang terpercaya, baik hati membenarkannya
atau tidak, atau yang tidak terpercaya tetapi hati membenarkannya.

5) Menyangkan masuknya bulan Ramadhan melalui ijtihad bagi
orang yang tidak mengetahui secara jelas apakah Ramadhan telah
masuk atau belum, seperti; orang-orang yang ditawan, dipenjara,
dan lain-lain. 160

Tidak wajib dan tidak boleh berpuasa dengan berpedoman pada
perkataan ahli perbintangan atau ahli nujum, tetapi bagi masing-masing dari
dua ahli tersebut wajib mengamalkan hisabnya, artinya, ia wajib berpuasa
menurut hisabnya. 161

159 QS. Al-Baqoroh: 183
يفاهلاللبرؤيةوثانيهايوماً ثالثنيشعبانبكمالأحدهامخسةأموربأحدرمضانصومجيب160
روايةعدلبإخبارورابعهاشهادةبعدليرهملمنحقيفبثبوتهوثالثهافاسقاً كانوإنرآهمنحق

بظنوخامسهاصدقهالقلبيفوقعإنبهموثوقغريأوالأمصدقهالقلبيفوقعسواءبهموثوق
١١٥-١١٤. صاحب منت سفينة النجا صكذا كتبه ذلكعليهاشتبهفيمنباالجتهادرمضاندخول

الفالينالنجمطلوعالشهرأولأنيعتقدمنوهواملنجمبقولجيوزوالالصومجيبال) تنبيه(161
فإنهالصالةوقتدخولاعتقدإذافإنهكالصالةصدقهمنوكذلكحبسابه،يعملأنعليهجيبلكن
سريهتقديريفالقمرمبنازلويتمسكيتكلأييعتمدمنوهواحلاسباملنجمومثلبذلك،يعمل

١١٦-١١٥. كذا ىف كاشفة السجا ص
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C. Syarat-syarat Wajib Puasa

بالكتاب والسنة واالمجاع وهو معلوم من الدين بالضرورة ) جيب صوم شهر رمضان(
فال جيب على الكافر األصلى وال على جمنون ما مل يتعد مبزيل ) مكلفعلى كل مسلم (

عقله بشراب أو غريه فيجب ويلزمه قضاؤه بعد افاقته وال جيب على صىب إال أنه يؤمر به 
لسبع إن أطاقه ويضرب على تركه لعشر كالصالة فإن بلغ ىف أثناء يوم وكان صائما لزمه 

ه بال قضاء أفاد ذلك الرملى مامتا

Puasa di bulan Ramadhan diwajibkan berdasarkan ketetapan al-
Quran, as-Sunah, dan ijmak. Ia termasuk hukum syariat yang maklum min
ad-din bi dhoruroh, artinya, baik orang khusus atau awam telah
mengetahuinya.162

1. Islam

Puasa diwajibkan atas setiap orang muslim yang mukallaf. Jadi,
puasa tidak diwajibkan atas orang kafir asli,163 orang gila selama ia tidak
sengaja menghilangkan akalnya sendiri, dan shobi atau anak kecil (dan
shobiah). Bagi orang yang sengaja membuat dirinya gila berkewajiban
mengqodho puasa setelah ia sadar. Adapun shobi maka ia wajib
diperintahkan untuk berpuasa ketika sudah berusia genap 7 (tujuh) tahun
genap dan sudah tamyiz dan ia dipukul karena meninggalkannya ketika

162Oleh karena itu, orang yang meninggalkan puasa karena mengingkari
kewajibannya akan menjadi kufur, kecuali kalau ia memang baru masuk Islam atau
hidup jauh dari para ulama. Adapun orang yang meninggalkan puasa tanpa udzur,
tetapi bukan karena mengingkari kewajibannya, maka dipenjara dan tidak diberi
makanan dan minuman di siang hari agar ia seperti orang berpuasa, karena
barangkali ia mau berniat puasa.

فيكفر جاحده إال إن كان قريب اإلسالم أو نشأ بعيدا عن العلماء ومن تركه غري جاحد لوحوبه من 
ارا ليحصل له صورة الصوم ورمبا محله ذلك على أن ينويه غري عذر حبس ومنع  من الطعام والشراب 

فيحصل له حينئذ حقيقته كذا املكتوب ىف حاشية الباجورى على ابن قاسم الغزى
163Diharamkan bagi kita memperlakukan orang kafir dengan perlakuan yang

diharamkan atas kita saat berpuasa, seperti menyuguhi makanan atau minuman
kepadanya di siang hari.

عانة الكافر ىف رمضان على ما ال حيل عندنا كاألكل والشرب ىف النهار بضيافة أو غريها كما اوحيرم 
دار ابن حزم٤. ج٩. كذا ىف فتح العالم صىف الشرقاوى ومن ذلك اعطاؤه القهوة واألمر به
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telah berusia 9 tahun genap dan memasuki usia 10 tahun, seperti
memerintah atau memukul dalam hal sholat. Apabila shobi memasuki
baligh di tengah-tengah siang hari padahal ia sedang berpuasa maka wajib
atasnya meneruskan puasanya tanpa harus mengqodho, seperti yang
difaedahkan oleh ar-Romli.

2. Suci dari Haid dan Nifas

ألن خروج الدم مضعف للبدن والصوم ) ض ونفساءئمن حا(أى الصوم ) وال يصح(
تمع عليها مضعفان والشارع ناظر حلفظ الصحة جمضعف له أيضا فلو أمرت بالصوم ال

بعد انقطاعه وقبل الغسل وهو بأمر جديد أفاد ) القضاءجيب عليهما(أفاده الرملى 
هللا عنها بقضاء الصوم ذلك الرملى ألنه صلى اهللا عليه وسلم أمر عائشة رضى ا

Puasa tidak sah dari perempuan haid dan nifas karena keluarnya
darah menyebabkan tubuh lemah sedangkan puasa sendiri juga
menyebabkannya lemah sehingga andaikan mereka diperintahkan untuk
berpuasa maka mereka akan mengalami dua pelemah tubuh, padahal syarik
(Rasulullah) menganjurkan untuk mementingkan kesehatan, seperti yang
difaedahkan oleh ar-Romli.

Perempuan haid atau nifas diwajibkan mengqodho puasa. Kewajiban
qodho ini merupakan perintah hukum baru,164 seperti yang difaedahkan oleh
ar-Romli. Dasarnya adalah bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama memerintahkan Aisyah rodhiyallahu ‘anha untuk mengqodho
puasa.

164Maksud kata perintah baru berawal dari pernyataan bahwa puasa Ramadhan
memang tidak sah dari perempuan haid, tetapi tidak diketahui apa makna ketidakabsahan
darinya tersebut karena toharoh tidak disyaratkan dalam puasa. Kemudian muncul
pertanyaan, “Apakah puasa pada awalnya diwajibkan atas perempuan haid, kemudian
kewajiban tersebut digugurkan, atau apakah dari awal memang tidak diwajibkan sama sekali
dan perintah mengqodho hanya atas dasar perintah baru?” Paling ashoh dari dua pertanyaan
tersebut adalah bahwa dari awal memang tidak diwajibkan sama sekali.

قال اإلمام وكون الصوم ال يصح منها ال لإلمجاع على حترميه وعدم صحته) احليض ( السادس ) و ( 
يدرك معناه ألن الطهارة ليست مشروطة فيه وهل وجب عليها مث سقط أو مل جيب أصال وإمنا جيب 

كذا ىف ط وليس هلذا اخلالف فائدة فقهية  سيقال يف البثاينالقضاء بأمر جديد وجهان أصحهما ال
٢٠٥. اإلقناع للشربيىن ص
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 Puasa Musafir, Orang Sakit, dan Ibu Hamil

بأن يكون طويال وفارق العمران وحنوه قبل الفجر على ) وجيوز الفطر ملسافر سفر قصر(
ما أفاده الرملى وذلك بالنص واالمجاع دون سفر قصري وسفر معصية وكل ما ال يبيح 

) وإن مل يشق عليه الصوم(القصر أفاد ذلك ابن حجر 

Diperbolehkan berbuka (tidak berpuasa) bagi musafir yang
melakukan perjalanan sejauh perjalanan qosor sholat (16 farsakh atau 48
mil atau 76 km) sebelum fajar, menurut keterangan yang difaedahkan oleh
ar-Romli.165 Kebolehan baginya berbuka adalah berdasarkan dalil nash (al-
Quran dan as-Sunah) dan ijmak. Adapun musafir yang melakukan
perjalanan dekat, maksiat, dan segala hal yang tidak diperbolehkan
mengqosor sholat maka tidak boleh berbuka, seperti yang difaedahkan oleh
Ibnu Hajar. Musafir yang memenuhi syarat memang diperbolehkan untuk
berbuka meskipun sebenarnya ia tidak merasa keberatan untuk berpuasa.

فلو أصبح مقيما مث سافر فال يفطر ألنه عبادة اجتمع فيها املسافر واحلضر فغلبنا احلضر 
ائما فمرض صوقال املزىن جيوز له الفطر قياسا على من أصبح 

نعم لو أصبح املسافر صائما فله الفطر ألن السبب املرخص موجود وقيل ال جيوز
ولو أقام املسافر حرم الفطر على الصحيح لزوال سبب االباحة ومثل ااملسافر ىف احلكم 

املريض أفاد ذلك كله احلصىن 

Al-Hisni memberikan faedah;

 Apabila ia bermukim di pagi harinya, kemudian melakukan
perjalanan, maka tidak boleh baginya berbuka karena pada saat itu
ia berstatus sebagai musafir dan bukan musafir (hadhor), maka kita
mengunggulkan statusnya sebagai yang bukan musafir, sedangkan

165Apabila musafir adalah orang yang selalu melakukan perjalanan (seperti: sopir bus
antar kota) maka tidak diperbolehkan baginya berbuka karena ia melakukan perkara yang
terus-terusan menggugurkan kewajiban puasa, yaitu bepergian.

ويستثىن من املسافر مدمي السفر فال جيوز له الفطر ألنه يؤدى إىل إسقاط الوجوب بالكلية نعم إن 
قصد القضاء ىف أيام أخر ىف سفره جاز له الفطر قاله الشرقاوى والسيد أبو بكر والشيخ عبد الكرمي

دار ابن حزم٤. ج٢١-٢٠. كذا ىف فتح العالم ص
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menurut al-Muzni, ia diperbolehkan berbuka karena
mengqiyaskannya dengan orang yang pagi harinya berpuasa,
kemudian ia sakit.

 Apabila musafir di pagi harinya telah berpuasa, kemudian ia
melakukan perjalanan, maka boleh baginya berbuka karena
murokkhis atau faktor yang memperbolehkannya terjadi saat itu.
Menurut qill, ia tidak musafir demikian itu dan tidak boleh
berbuka.

 Apabila musafir bermukim maka diharamkan baginya berbuka
menurut pendapat shohih karena murokhis telah hilang.

Rincian hukum bagi musafir diatas juga berlaku bagi marid (orang
yang sakit).

أى عادة عند ) عليهم مشقة ال حتتمل(أى الصوم ) وملريض وحامل ومرضعة يشق(
الزيادى أو مشقة تبيح التيمم عند ابن حجر والرملى كأن خشى من الصوم بطء برء 

ح عن غريه نبه على ا ويلزم كل مرتخص بالفطر نية الرتخص ليتميز الفطر املب) لفطرا(
أى عند زوال أعذارهم) وجيب عليهم القضاء(ذلك ابن حجر ىف فتح اجلواد 

Orang sakit, hamil, dan menyusui yang merasa berat berpuasa
sekiranya menurut az-Ziyadi rasa berat tersebut tidak bisa ditanggung
karena diluar kebiasaan (adat), dan sekiranya rasa berat tersebut
memperbolehkan tayamum, menurut Ibnu Hajar dan ar-Romli, seperti; takut
sembuhnya lama kalau berpuasa, maka diperbolehkan bagi mereka berbuka.
Setiap mutarokhis (yang mendapat izin diperbolehkan) berbuka diwajibkan
berniat tarokhus dengan tujuan membedakan berbuka yang diperbolehkan
dan yang tidak, seperti yang ditanbihkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathu al-
Jawad. Wajib atas mereka mengqodho puasa jika telah hilang udzur-udzur
mereka.

D. Rukun-rukun dan Perkara-perkara yang Membatalkan Puasa

1. Niat

فأما التبييت فهو ايقاع النية بني آخر الغروب وأول ) عيني ىف النيةتوجيب التبييت وال(
طلوع الفجر فإن قارنت أحدمها أو شك عندها ىف املقارنة مل يكف خبالف ما لو شك 

ارا هل نوى ليال وتذكر قبل الغروب  فيها بعد النية أو شك 
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Diwajibkan tabyit dan ta’yin di dalam niat berpuasa. Pengertian
tabyit adalah menjatuhkan niat (melakukannya) di waktu antara akhir
terbenam matahari dan awal terbit fajar. Apabila niat puasa berbarengan
dengan salah satu dari akhir terbenam matahari atau awal terbit fajar, atau
ragu apakah niat berbarengan dengan salah satu dari keduanya, maka niat
belum mencukupi. Berbeda dengan apabila setelah berniat, kemudian ragu
apakah niatnya berbarengan dengan salah satu dari dua waktu itu, atau
setelah berniat, kemudian di siang harinya seseorang ragu apakah ia telah
berniat di malam hari, kemudian ia ingat sebelum terbenam matahari, maka
niatnya sudah mencukupi.

تعيني فهو أن يعني املنوى من فرض كرمضان أو نذر أو كفارة ومن نفل له سبب  الوأما 
كصوم استسقاء بغري أمر اإلمام أو مؤقت كصوم يوم االثنني فلو نوى الصوم عن فرضه 

يني أو عن فرض وقته مل يكف كما ىف الصالة أفاد ذلك ابن حجر من غري تع

Adapun takyin adalah seseorang mentakyin atau mengkhususkan
manwi atau puasa yang diniatkan, apakah itu fardhu, seperti; Ramadhan,
nadzar, kafarot, atau apakah itu sunah yang memiliki sebab, seperti; puasa
istisqo yang tanpa didasari oleh perintah imam, atau apakah itu sunah yang
muaqqot (dilakukan di waktu-waktu tertentu), seperti; puasa hari Senin.
Jadi, apabila seseorang akan berpuasa fardhu tanpa mentakyinnya
(Ramadhan, nadzar, kafarot) atau akan berpuasa fardhu tanpa mentakyin
waktunya makan niatnya tidak mencukupi, sebagaimana kewajiban-
kewajiban niat di dalam sholat, seperti yang difaedahkan oleh Ibnu Hajar.

ألن كل يوم عبادة مستقلة فلو نوى ليلة أول رمضان صوم مجيعه مل يكف ) لكل يوم(
لغري اليوم األول 

Niat puasa Ramadhan harus dilakukan setiap hari karena setiap harinya
adalah ibadah tersendiri. Oleh karena itu, apabila seseorang berniat di
malam pertama Ramadhan dengan niatan berpuasa seluruh Ramadhan
maka tidak mencukupi, kecuali hanya mencukupi untuk hari pertama
saja.166

166 Pada awal bulan Ramadhan, disunahkan meniati puasa satu bulan penuh.
Demikian ini dianggap mencukupi dari memperbaharui niat di setiap malamnya menurut
Imam Malik, sehingga menurut kalangan Syafiiah, berniat puasa satu bulan penuh di awal
Ramadhan dihukumi sunah, karena terkadang barang kali seseorang lupa untuk mentabyit
niat di salah satu malam dari bulan Ramadhan sehingga ia bisa bertaklid kepada Imam Malik.
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2. Menahan Diri dari Perkara-perkara yang Membatalkan Puasa

بادخال حشفة أو قدرها من ) عاجلما (املفطر شرعا من ) االمساك عن(جيب ) و(
فاقدها فرجا ولو دبرا من آدمى أو غريه 

Wajib menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa
menurut syariat, yaitu:

a. Jimak

Yaitu dengan memasukkan hasyafah atau perkiraannya (bagi orang yang
tidak memiliki hasyafah) ke dalam farji, baik qubul atau dubur, baik farji
manusia atau selainnya.167

بيدها أو غريها ) االستمناء(من ) و(

b. Istimnak atau onani.168

Dalam puasa sunah, tidak diwajibkan mentabyit niat di malam harinya, bahkan sah
berpuasa sunah dengan niata puasa yang dilakukan sebelum tergelincirnya matahari selama
belum melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, seperti; belum makan, minum,
atau yang lainnya.

يلة عند اإلمام مالك فيسن ويسن ىف أول الشهر أن ينوي صوم مجيعه وذلك يغىن عن جتديدها ىف كل ل
ذلك عندنا ألنه رمبا نسي التبييت ىف بعض اللياىل فيقلد اإلمام مالكا وال جيب التبييت ىف نفل الصوم 

. بل تصح نيته قبل الزوال بشرط أن يسبقها مناف للصوم كذا ىف قوت احلبيب الغريب للشارح ص
١١١

167 Tidak ada perbedaan dalam hal farji, qubul atau dubur, yang dimasuki hasyafah,
baik itu farji manusia atau binatang. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Beliau
mengatakan bahwa puasa tidak batal dengan liwat (memasukkah hasyafah ke dalam dubur)
dan memperkosa binatang selama tidak mengeluarkan sperma. Mengecualikan dengan
pernyataan memasukkan adalah bahwa ketika istri menaiki suami, kemudian istri
memasukkan hasyafah suaminya ke dalam farji, sedangkan suami tidak bergerak sama sekali,
maka puasa suaminya tidak batal.

وال فرق ىف الفرج بني أن يكون قبال أو دبرا من آدمى أو من غريه اه خالفا ألىب حنيفة حيث قال ال 
يفطر باللواط واتيان البهائم ما مل ينزل كما ىف البجريمى إىل أن قال وخرج باالدخال وهو الفعل ما لو 

كذا ىف فتح حركة فال يبطل صومه إال إن أنزل وأما هى قيبطل صومهاعلت عليه املرأة ومل حيصل منه
العالم
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Onani, baik dengan tangan istri atau selainnya dapat membatalkan
puasa.

أى تعمد القيئ فيفطر ذلك مع العلم واالختيار وإن تيقن انه مل )ةاالستقاء(من ) و(
قاءة مفطرة لعينها ال لعود شيئ ستيرجع منه شيئ إىل اجلوف كأن تقايأ منكوسا ألن اال

d. Istiqoah

Yaitu menyengaja muntah. Oleh karena itu, apabila seseorang tahu
kalau muntah dapat membatalkan puasa dan ia tidak dipaksa untuk muntah,
kemudian ia sengaja muntah, maka puasanya batal, meskipun diyakini kalau

168Kesimpulannya adalah bahwa keluar mani atau sperma sebab onani, yaitu sengaja
mengeluarkannya, maka puasa menjadi batal secara mutlak, baik onani dengan tangannya
sendiri, atau tangan istrinya, atau selain keduanya, baik menggunakan penghalang (hail,
seperti; kain) atau tidak, baik dengan syahwat atau tidak.

Adapun apabila keluar mani bukan sebab onani, maka terkadang sebab mubasyaroh
atau saling bersentuhan kulit dan terkadang tanpa mubasyaroh. Apabila dengan mubasyaroh,
seperti; keluar mani karena ihtilam (mimpi basah), melihat atau memikirkan hal-hal mesum,
maka tidak membatalkan puasa meskipun disertai dengan syahwat. Akan tetapi apabila
seseorang biasanya dengan melihat atau memikirkan hal-hal mesum atau mengulang-ulang
keduanya mengeluarkan sperma maka puasanya batal, menurut pendapat mu’tamad, seperti
yang tertulis dalam Bujairami ‘ala al-Khotib. Disebutkan dalam kitab an-Nihayah sebuah
kutipan dari al-Adzrui bahwa apabila seseorang merasa kalau spermanya akan keluar dan
hendak keluar sebab melihat hal-hal mesum, kemudian ia terus saja melihatnya hingga
sperma keluar maka puasanya batal.

Yang dimaksud dengan syahwat adalah menyengaja merasakan kenikmatan tanpa
menyengaja keluar sperma.

واحلاصل أن خروج املىن إن كان باستمناء أى استخراج له فهو مفطر مطلقا سواء كان بيده أو بيد 
حليلته أو غريمها حبائل أو ال بشهوة أو ال وإن كان بغري استمناء فتارة يكون مبباشرة وتارة يكون بغريها 

وة نعم إن كانت عادته اإلنزال هبشفإن كان بغريها كأن خرج باحتالم وكذا بنظر أو فكر فال فطر ولو 
وىف النهاية نقال عن ما أو كررمها حىت أنزل أفطر على املعتمد كما ىف البجريمى على اخلطيب

يئه للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه فإنه يفطر  األذرعى ينبغى أنه لو أحس بانتقال املىن و
د بالشهوة أن يقصد جمرد اللذة من غري أن يقصد واملرا-إىل أن قال -قطعا واعتمده الشرباملسى

دار ابن ٣٢-٢١. خروج املىن وإال كان استمناء وهو مفطر مطلقا كما علمت كذا ىف فتح العالم ص
حزم
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tidak ada muntahan yang kembali lagi ke dalam perut, misalnya: ia sengaja
muntah dalam posisi telungkup, karena istiqoah merupakan perkara yang
membatalkan sendiri, bukan karena kembalinya sesuatu ke dalam perut.169

ولو حلظة فلو طرأت ىف أثناء الصوم بطل للخروج عن أهلية ) عن الردة(االمساك ) و(
العبادة

e. Murtad.

Murtad dapat membatalkan puasa meskipun hanya terjadi selama
waktu yang sebentar. Jadi, apabila seseorang murtad di tengah-tengah
berpuasa maka puasanya batal karena ia telah keluar dari status ahli ibadah.

شموم وإن قلت تلك العني كسمسمة ال أثر كرائحة م) عن دخول عني(االمساك ) و(
أى ىف مسمى جوف وإن مل يكن فيه قوة تغري ) جوفا(وحنوها ولو من غري مأكول 

وهو مجيع الفم ولو بعد ) الطاهر من معدنه(ابتلعه ) إال ريقه اخلالص(الغداء والدواء 
مجعه ولو بنحو مصطكى لعسر التحرز عنه خبالف املختلط بطاهر آخر كرطوبة سواك 

خيط يفتله وخبالف املتنجس من دم لثته وإن أبيض ريقه أفاد ذلك ابن حجروصبغ

f. Masuknya dzat benda ke dalam lubang tubuh (Jauf)

Masuknya dzat benda,170 meskipun sedikit dan bukan makanan,
seperti; biji kecil,  ke dalam jauf maka membatalkan puasa. Mengecualikan

169Adapun apabila seseorang mengeluarkan lendir (Jawa: riyak) dari perut maka tidak
membatalkan puasa karena demikian itu merupakan pengecualian dari muntah. Menurut as-
Syarqowi, mengeluarkan riyak tidak disebut dengan muntah sehingga tidak membatalkan
puasa.

تنبيه لو اقتلع خنامة من الباطن إىل الظاهر مل يضر فال يفطر به ألنه مستثىن من القيئ كما ىف البجريمى 
دار ابن حزم٤. ج٣٢. ىف فتح العالم صنقال عن احللىب كذا

170Termasuk dzat benda adalah asap yang sampai saat ini dikenal dengan nama
tembakau (rokok). Maka puasa menjadi batal karena merokoknya. Pada awalnya, az-Ziyadi
berfatwa kalau rokok tidak membatalkan puasa karena tidak diketahui hakikatnya. Tetapi saat
ia melihat adanya bekas yang menempel di pipa rokok maka ia mencabut fatwanya tersebut
dan berfatwa dengan keputusan baru bahwa rokok dapat membatalkan puasa. Adapun asap
yang berupa uap maka tidak membatalkan puasa.

Tidak termasuk dzat benda adalah bau yang sampai masuk ke otak dan rasa makanan
yang sampai masuk ke dalam tenggorokan maka tidak membatalkan puasa. Misalnya;
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dengan dzat benda adalah bau, sehingga apabila seseorang menghirup bau
maka puasanya tidak batal. Yang dimaksud dengan jauf adalah lubang yang
ada pada tubuh meskipun di dalam lubang tersebut tidak ada kekuatan atau
fungsi lubang yang dapat mencerna makanan atau obat.

Dikecualikan dari pernyataan di atas adalah ludah suci yang keluar
dari sumbernya (seluruh mulut), yang ditelan, meskipun hanya sebagai mut-
mutan, maka tidak membatalkan puasa, karena sulit menghindari untuk
tidak menelannya. Berbeda dengan ludah suci yang telah tercampur dengan
benda suci lain, seperti; cairan siwak, pewarna benang yang diemutnya,
maka apabila menelannya maka puasanya menjadi batal. Begitu juga
apabila ludah telah menjadi najis, seperti; tercampur dengan darah gusi
meskipun ludah yang tercampur dengannya masih berwarna putih, maka
puasa menjadi batal dengan menelannya, seperti yang difaedahkan oleh
Ibnu Hajar.

جيب ) و) (حلظة(كان اجلنون ) ولو(أى الصائم ) أن ال جين(جيب ويشرتط ) و(
فلو طرأ االغماء ) كل اليوم(أم ال كر سواء بتعد سوأن ال ي) أن ال يغمى عليه(ويشرتط 
افاق حلظة من نائم نظر فإن استغرق مجيع النهار فال يصح صومه وإال إصعلى ال

النهار صح 

d. Hilang akal.

seseorang mencium bau lem, kemudian bau tersebut membuat otaknya sedikit pusing (tidak
sampai mabuk) atau ia mencicipi sayuran, kemudian sayuran tersebut ia buang, tetapi ludah
masih merasakan rasanya, kemudian ia menelannya, maka puasa dalam dua contoh ini tidak
batal.

لقبيحةاالبدعمنفإنهأحدثهمناهللالعنبالتنتاملسمىاآلناحلادثالدخانالعنيمنأناعلم
بالبوصةأثرهرأىفلماحقيقتهيعرفيكنملأذنألنهيفطرالبأنهأوالً الزياديأفىتوقدبه،فيفطر

الدخانالعنيومن١١٨. كذا ىف كاشفة السجا للشارح صيفطربأنهوأفىترجعايشرباليت
ومثلهبهيشربالذىالسجارةفمأوالعودباطنىفيشاهدكماحيسأثرالهألنفيفطراملعروف

فتحتعمدوإنبهيفطرفالالبخورالدخانأماوفهماالشيشيةىفأيضاأثرلهيظهرألنهالتنباكدخان
األثربالعنيوخرج-إىل أن قال –زيادةبعضمعالشرقاوىكلهذلكأفادعرفاعيناليسألنهلهفيه

فطرفالاملذوقعنيوصولغريمناحللقإىلبالذوقالطعمصولوو الدماغإىلبالشمالريحكوصول
دار ابن حزم٣٤.صالعالمفتحىفكذابذلك
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Orang yang berpuasa disyaratkan tidak mengalami gila, ayan, dan
mabuk di seluruh siang puasa. Apabila ia mengalami gila meskipun hanya
sebentar maka puasanya batal. Apabila ia mengalami ayan maka jika
ayannya terjadi di seluruh siang maka puasanya batal dan jika tidak, artinya,
ia sembuh dari ayannya di siang itu juga, meskipun sebentar, maka
puasanya sah. Apabila ia mabuk, baik ceroboh atau tidak, maka puasanya
batal.

E. Puasa-puasa yang Diharamkan

Puasa-puasa yang diharamkan di antaranya yaitu:

1. Puasa di dua hari raya

آمث أى عيد الفطر واألضحى باالمجاع وحيرم عليه ذلك وهو ) وال يصح صوم العيدين(
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ع نألن نفس العبادة عني املعصية وىف الصحيح 

أو عن واجب م األضحى وال فرق بني أن يصومهما تطوعاو فطر وياليام يومني يوم ص
أو عن نذر فلو نذر صومهما مل ينعقد نذره حىت نقل اإلمام عن القفال أن األوقات 

مناف للصوم حكى ذلك احلصىناملنهى عنها البد أن يأتى فيها

Tidak sah berpuasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha berdasarkan
ijmak ulama. Selain tidak sah, berpuasa di dua hari raya tersebut dihukumi
haram dan berdosa karena status puasanya adalah sebagai maksiat. Di
dalam hadis shohih disebutkan bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama melarang berpuasa di dua hari, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha,
baik berpuasa sunah, wajib, atau nadzar, bahkan apabila seseorang
bernadzar berpuasa di salah satu dari dua hari raya maka nadzarnya tidak
sah. Al-Imam mengutip keterangan dari al-Qofal bahwa ketika seseorang
berpuasa di waktu-waktu yang diharamkan berpuasa maka ia wajib
melakukan perkara yang dapat membatalkan puasa, seperti yang diceritakan
oleh al-Hisni.171

171Apabila seseorang tidak makan dan minum, dan juga tidak melakukan perkara-
perkara yang membatalkan puasa di dua hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, tetapi ia tidak
berniat puasa, maka tidak diharamkan.

فاحلرام إمنا هو اإلمساك بنية الصوم وأما إذا اتفق أنه مل يتعاط مفطرا من غري نية الصوم فال حيرم كذا 
٢٩٤. ىف حاشية الباجورى على ابن قاسم الغزى ص
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2. Hari Tasyrik

وهى ثالثة أيام بعد يوم النحر وهذا هو اجلديد الصحيح ألن النىب صلى ) م التشريقوأيا(
ا أيام أكل وشرب  اهللا عليه وسلم ينهى عن صيامها رواه أبو داود وىف صحيح مسلم أ

للهدى أن يصوم أيام التشريق أفاد موذكر اهللا تعاىل وىف القدمي أنه جيوز للمتمتع العاد
ذلك احلصىن 

Hari tasyrik adalah 3 (tiga) hari setelah hari raya kurban (Idul Adha),
yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijah.172 Keharaman berpuasa di hari tasyrik
adalah berdasarkan qoul jadid yang shohih karena Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama melarang untuk berpuasa di hari tasyrik, seperti hadis
yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Di dalam Shohih Muslim disebutkan
bahwa hari tasyrik adalah hari-hari makan, minum, dan berdzikir Allah.

Menurut qoul qodim, berpuasa di hari tasyrik dihukumi boleh bagi
orang yang berhaji tamattuk yang tidak mendapati hadiah, seperti yang
difaedahkan oleh al-Hisni.

3. Separuh terakhir dari Bulan Syakban

لقوله صلى اهللا عليه وسلم إذا انتصف شعبان فال ) وكذا النصف األخري من شعبان(
صيام حىت يكون رمضان رواه الرتمذى 

Maksudnya diharamkan berpuasa di separuh terakhir, yaitu tanggal
16, 17, 18, dst di bulan Sya’ban, karena sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi
wa sallama, “Ketika bulan Sya’ban telah mencapai separuhnya maka tidak
diperbolehkan berpuasa sampai menjelang bulan Ramadhan,” hadis ini
diriwayatkan oleh Turmudzi.

4. Hari Syak

وهو يوم الثالثني من شعبان إذا حتدث الناس برؤية اهلالل ومل يعلم من ) م الشكو وي(
ا عدد من صبيان أو عبيد أو فسقة أو نساء أ ا أحد أو أخرب  كفار ورآه ومل يشهد 

172Sedangkan tiga imam, yaitu Imam Malik, Hanafi, Hanbali, berpendapat bahwa hari
tasyrik adalah 2 (dua) hari setelah hari raya kurban, yaitu tanggal 11 dan 12 Dzulhijah.
Demikian ini disebutkan oleh al-Bajuri dalam Hasyiahnya.
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لقول عمار بن يسار رضى اهللا عنه من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صححه 
الرتمذى وابن حبان واحلاكم 

Hari syak adalah hari tanggal 30 Sya’ban. Ketika orang-orang
membicarakan tentang melihat atau rukyah hilal di tanggal 30 Sya’ban
tetapi tidak diketahui siapa yang melihatnya dan tidak ada seorangpun yang
memberikan kesaksian (syahadah) tentang rukyah hilal, maka hari tersebut
dinamakan hari syak dan diharamkan berpuasa. Atau ketika banyak orang
dari kalangan anak kecil, atau para budak, atau orang-orang fasik, atau para
perempuan, atau orang-orang kafir memberitahukan tentang rukyah hilal di
tanggal 30 Sya’ban, maka hari tersebut juga dinamakan dengan hari syak
dan diharamkan berpuasa. Keharaman berpuasa di hari syak adalah
berdasarkan hadis Imar bin Yasar yang dishohihkan oleh Turmudzi, Ibnu
Hiban, dan Hakim, “Barang siapa berpuasa di hari syak maka sungguh ia
telah mendurhakai Abu Qosim (Rasulullah).”

ا واحد ممن ذكر فليس اليوم يوم  ا أحد أو أخرب  أما إذا مل يتحدثوا برؤيته ومل يشهد 
الشك بل هو من شعبان وإن اطبق الغيم فيحرم صومه لكونه بعد النصف ال لكونه يوم 

شك 

Adapun ketika orang-orang belum membicarakan tentang rukyah
hilal di tanggal 30 Sya’ban dan tidak ada seorangpun yang memberikan
kesaksian tentangnya, atau ada satu orang dari kalangan anak kecil, atau
para budak, atau orang-orang fasik, atau para perempuan, atau orang-orang
kafir memberitahukan tentang rukyah hilal di tanggal 30 Sya’ban, maka
hari tersebut tidak dinamakan dengan hari syak, melainkan ia termasuk hari
dari bulan Sya’ban meskipun tertutup oleh mendung, maka diharamkan
berpuasa di hari tersebut, tetapi keharamannya adalah karena ia termasuk
separuh terakhir dari bulan Sya’ban, bukan karena ia adalah hari syak.

وم يوم العيد جبامع صام يوم الشك مل يصح ىف األصح قياسا على صقال احلصىن ولو 
التحرمي وقيل يصح ألنه قابل للصوم ىف اجلملة خبالف يوم العيد ولو نذر صوم يوم 

الشك مل يصح ىف األصح انتهى 

Al-Hisni berkata, “Apabila seseorang berpuasa di hari syak maka
puasanya tidak sah karena diqiyaskan dengan puasa di hari raya.
Ketidakabsahannya adalah karena puasa di dua hari tersebut (hari syak dan
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hari raya) sama-sama diharamkan. Menurut pendapat qiil, puasa di hari syak
dihukumi sah karena hari tersebut secara umum menerima untuk dipuasai,
berbeda dengan hari raya. Apabila seseorang bernadzar untuk berpuasa di
hari syak maka nadzarnya tidak sah menurut pendapat ashoh.”

أى بأن ) مبا قبله(أى املذكور من النصف األخري من شعبان ويوم الشك ) إال أن يصله(
فر أو مرض أو سيصوم خامس عشره وتاليه ويستمر فلو افطر بعده يوما ولو بعذر ك

يصومه ) أو(حيض امتنع الصوم بعده وذلك ألن بالوصل ينتفى قصد التحرى لرمضان 
بأن نذر صوم يوم ) أو نذر(ولو لنفل بأن شرع ىف نفل وأفسده أفاده الزيادى ) لقضاء

لشك ابتداء فإنه ال ينعقد ألنه معصية كنذر فوافق يوم الشك أما لو نذر صوم يوم ا
العيدين والتشريق أفاده الشرقاوى أى فيحل صومه للقضاء والنذر بال كراهة مسارعة إىل 

كنظريه من الصلوات ىف األوقات املكروهة وليس من زالذمة وألن له سببا فجاةبراء
ما يعتاد صومه وهو ) أو ورد(األسباب االحتياط لرمضان بال خالف أفاده احلصىن 

تطوعا سواء كان يسرد الصوم بأن اعتاد صوم الدهر أو يصوم يوما معينا كاالثنني 
هواخلميس أو يصوم يوما ويفطر يوما فوافق صومه ذلك اليوم فله صيامه وتثبت عادت

ة مبرة ر املذكو 

Puasa di separuh terakhir dari bulan Sya’ban dan di hari syak
diperbolehkan;
a. apabila disambung dengan hari sebelumnya, misalnya; seseorang

berpuasa di tanggal 15 Sya’ban dan seterusnya tanpa putus sampai hari
tanggal 30 Sya’ban. Apabila puasanya putus, meskipun sebab udzur,
seperti; berpergian, sakit, atau haid, maka tidak boleh meneruskan
puasa setelahnya. Misalnya; seseorang berpuasa di tanggal 15 Sya’ban
dan seterusnya, kemudian ia sakit dan membatalkan puasanya di
tanggal 25 Sya’ban, maka ia tidak boleh meneruskan berpuasa di
tanggal 26, 27, 28, 29, dan 30 Sya’ban. Alasan mengapa
diperbolehkan berpuasa di separuh terakhir dari bulan Sya’ban dan di
hari syak dengan syarat disambung dengan hari-hari sebelumnya
adalah karena tidak adanya tujuan meneliti bulan Ramadhan.

b. apabila berpuasa karena mengqodho, artinya, diperbolehkan berpuasa
di hari syak dengan tujuan mengqodho puasa, baik sunah (atau
nadzar), seperti yang difaedahkan oleh az-Ziyadi.

c. apabila berpuasa karena nadzar, artinya, diperbolehkan berpuasa di
hari syak apabila seseorang sebelumnya telah bernadzar akan berpuasa
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di suatu hari, tiba-tiba hari tersebut jatuh pada hari syak. Berbeda
apabila ia bernadzar akan berpuasa di hari syak maka puasanya tidak
sah karena termasuk maksiat, sebagaimana bernadzar berpuasa di dua
hari raya dan hari tasyrik, seperti yang difaedahkan oleh asy-
Syarqowi.

Maksud item (b) dan (c) yaitu, seseorang diperbolehkan tanpa
kemakruhan untuk berpuasa di hari syak atas dasar sebab mengqodho
atau bernadzar karena mempercepat terbebas dari tanggungan, lagi
pula puasa yang dilakukannya tersebut memiliki sebab sehingga
diperbolehkan, seperti kasus dalam sholat, yaitu diperbolehkan
melakukan sholat yang memiliki sebab-sebab di waktu-waktu yang
diharamkan untuk sholat. Selain itu, puasa di hari syak karena sebab
mengqodho atau bernadzar tidak memiliki tujuan untuk berihtiyat
pada bulan Ramadhan, seperti yang difaedahkan oleh al-Hisni.

d. apabila berpuasa karena wirid, yaitu puasa sunah yang biasa
dilakukan, baik seseorang berpuasa terus menerus, seperti; puasa
sepanjang masa (shoum ad-dahri), atau hanya pada hari tertentu,
seperti; puasa Senin atau Kamis, atau puasa Daud, yaitu sehari
berpuasa, kemudian sehari berbuka, dan seterusnya, tiba-tiba puasa
sunahnya tersebut jatuh di hari syak, maka ia diperbolehkan berpuasa,
meskipun kebiasaannya hanya terjadi satu kali.173

إال نيال تقدموا رمضان يصوم يوم وال يومالصالة واسالم هقوله علي174وحجة ذلك
فتح أوله برواه الشيخان فقوله عليه السالم ال تقدموا هو رجل كان يصوم يوما فليصمه

173Maksudnya; pada umumnya, sesuatu disebut biasa apabila dilakukan lebih dari 2,
3, atau 4 kali, dan seterusnya. Tetapi disini, sesuatu disebut biasa meskipun hanya pernah
melakukannya 1 kali dalam seumur hidup.

قوله (كذا ىف حاشية اجلمل وقال الباجورى وتثبت العادة ولو مبرة يف عمره املاضي ق ل على احمللي
أى ولو مبرة ألن العادة تثبت مبرة ولو طال الزمن بعدها انتهى قوله ىف حاشيته على ابن) يوافق عادة له
قاسم الغزى

174Isim Isyarah ‘’ kembali pada diperbolehkannya puasa syak karena mengqodho,
bernadzar, atau wirid, seperti mafhum dari pernyataan di dalam kitab Iqnak Li as-Syarbini;

ويفطر يوما أو يف تطوعه كأن كان يسرد الصوم أو يصوم يوما ) عادة له ( صومه ) إال أن يوافق ( 
االثنني واخلميس فوافق صومه يوم الشك وله صومه عن قضاء أو نذر كنظريه من الصالة يف األوقات 
املكروهة خلرب ال تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومني إال رجل كان يصوم صوما فليصمه وقيس بالوارد 

رميالباقي جبامع السبب فلو صامه بال سبب مل يصح كيوم العيد جبامع التح
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وثانيه وثالثه والدال مشددة ألنه مضارع أصله تتقدموا ولكن حذفت منه احدى التاءين 
هكذا أفاده حممد الكردى واحلصىن وقال عطية قوله ال تقدموا بفتح التاء أصله بتاءين 

أو بضم التاء وكسر الدال وقوله إال رجل بدل من الواو انتهى 

Dalil diperbolehkannya berpuasa di hari syak karena mengqodoh,
bernadzar, atau wirid adalah sabda Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama, “Janganlah kalian mendahului Ramadhan dengan berpuasa satu
hari atau dua hari, kecuali seseorang yang berpuasa satu hari sebelumnya,
maka berpuasalah,” hadis ini diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim.
Dalam teks asli, lafadz ‘ال تقدموا’ adalah dengan fathah pada huruf /ق/ ,/ت/,
dan /د/.Huruf /د/ ditasydid karena lafadz ‘ال تقدموا’ adalah fi’il mudhorik yang
asalnya adalah ‘ال تتقدموا’, tetapi salah satu dari dua huruf /ت/ dibuang,
demikian ini difaedahkan oleh Muhammad al-Kurdi dan al-Hisni. Syeh
Athiah berkata, “Lafadz ‘ال تقدموا’ adalah dengan dengan fathah pada huruf
atau dengan ,’ال تتقدموا‘ dan asalnya adalah /ت/ dhomah pada huruf /ت/ dan
kasroh pada huruf /د/. Lafadz ‘إال رجل’ adalah badal dari dhomir jamak ”./و/

F. Membayar Kafarot dan Mengqodho

من رمضان وال رخصة (واحد بأن يستمر أهال للصوم بقية اليوم ) ومن أفسد صوم يوم(
يمة أو ميت وإن مل لوو تام ) جبماع(بأن أمث بسبب الصوم ) له ىف فطره لواطا واتيان 

) وكفارة ظهار(أى بعد امكانه ) والقضاء فورا(أى جزاؤه وهو التعزير ) فعليه االمث(ينزل 
أى هذه الكفارة مرتبة ككفارة ظهار ن مل يكفر عن السابق إمتكررة بتكرار االفساد و 

ق رقبة مؤمنة سليمة فإن عجز حال األداء وإن قدر حال الوجوب فصوم شهرين تعىفه
أو تتابعه ولو لشدة غلمة أى حاجة إىل الوطء فاطعام متتابعني فإن مل يستطع الصوم

ستني مسكينا أو فقريا كال مدا مما يكون فطرة 
فإذا عجز عن ذلك كله استقرت الكفارة مرتبة ىف ذمته فإذا قدر بعد ذلك على خصلة 
ا ال  ا أل ا تسقط بالعجز عنها وقت وجو ا بسبب منه خبالف الفطرة فإ فعلها أل

ما أفاده ابن حجربسبب منه ك

Seseorang yang ahli berpuasa ketika ia membatalkan puasa satu hari
saja di bulan Ramadhan padahal tidak ada rukhsoh (kemurahan) untuk
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berbuka dimana ia membatalkannya sebab jimak yang sempurna,175 artinya,
dengan memasukkan seluruh khasyafah, meskipun ke dalam dubur (disebut
liwat), ke dalam farji binatang ternak, atau mayit, dan meskipun tidak
sampai mengeluarkan sperma, maka tetap baginya (1) dosa, (2) takzir, dan
(3) diwajibkan atasnya mengqodho sesegera mungkin, dan (4) membayar
kafarot dzihar sebanyak puasa yang dibatalkan sebab jimak, artinya, jika ia
membatalkan satu puasa maka ia membayar satu kafarot dzihar dan jika ia
membatalkan 2 puasa maka ia membayar 2 kafarot dzihar, dan seterusnya,
meskipun tidak urut.176

Inti dari paragraf di atas adalah bahwa kafarat karena sengaja
membatalkan puasa sebab jimak adalah seperti kafarat dzihar dalam
urutannya, yaitu: (1) memerdekakan budak laki-laki atau perempuan (amat)
yang Islam dan yang selamat dari aib. Apabila tidak mampu
memerdekakannya pada waktu membayar kafarot meskipun mampu pada
waktu wajib maka (2) berpuasa dua bulan berturut-turut tanpa putus.177

175Mengecualikan dengan membatalkan puasa dengan jimak adalah
membatalkannya dengan perkara-perkara selainnya, seperti; makan, minum, meskipun saat
makan atau minum sambil jimak atau setelah makan dan minum melakukan jimak. Demikian
ini merupakan rekaan untuk menggugurkan atau menghindari membayar kafarot, tetapi
tetap berdosa.

وخرج بالوطء سائر املفطرات كاألكل والشرب وإن وطء بعده أو معه وهذه حيلة ىف اسقاط الكفارة 
دون اإلمث كذا ىف حاشية الباجورى على ابن قاسم الغزى

176Artinya, banyaknya membayar kafarot dzihar disesuaikan dengan berapa banyak
puasa yang dibatalkan sebab jimak, meskipun ia membayar kafarot dzihar dari jimak yang
kedua terlebih dahulu, kemudian dari jimak yang pertama, atau sebaliknya, atau dari jimak
yang ketiga terlebih dahulu, kemudian dari yang pertama, kemudian dari yang kedua, dan
seterusnya.

ا تتكرر بتكرار االفساد مطلقا سواء كفر ) قوله وإن مل يكفر عن السابق( غاية ىف تكرارها بذلك أى أ
. عن السابق ىف إعانة الطالبني صعن الوطء األول قبل الثاىن أم ال كذا الشرح على قوله وإن مل يكفر

٣٣٩
177Ketidakmampuan membayar kafarot adakalanya karena tidak mampu menurut

hissi, seperti; tidak mendapati budak sejauh jarak diperbolehkan mengqosor sholat, dan
adakalanya karena tidak mampu menurut syariat, seperti; harga budak yang mahal yang
melebihi biaya yang dapat memenuhi kebutuhan orang-orang yang wajib di biayai seumur
hidup pada umumnya.

Karena diharuskan berturut-turut dalam berpuasa selama dua bulan, maka apabila
puasanya batal, meskipun puasa di hari yang terakhir, maka wajib mengulangi dari awal,
meskipun batalnya tersebut sebab udzur; seperti lupa niat, bepergian, atau sakit. Berbeda
apabila batalnya sebab haid, nifas, gila, ayan, maka tidak perlu mengulangi dari awal.

ن نية وسفر ومرض يوما ولو اليوم األخري ولو بعذر كنسيافإن أفسدأي التوايل) وله مع التتابع وق( 
نعم ال يضر الفطر حبيض ونفاس وجنون وإغماء مستغرق ألن كال منها ينايف الصوم استأنف الشهرين
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Apabila tidak mampu berpuasa, atau tidak mampu berturut-turutnya,
meskipun karena sangat butuh melakukan jimak, maka (3) memberi makan
60 orang miskin atau fakir dimana masing-masing makanan seberat 1 (satu)
mud (3,1 liter).

Ketika tidak mampu membayar kafarot sama sekali maka kafarot
tetap menjadi tanggungannya sehingga sewaktu-waktu ia mampu maka
wajib membayarnya. Berbeda dengan zakat fitrah, maka kewajibannya
menjadi gugur sebab tidak mampu pada saat berkewajiban zakat, seperti
yang difaedahkan oleh Ibnu Hajar.

حسا كأن مل توجد أي عن عتق الرقبة إما) وقوله إن عجز عنه ( -إىل أن قال –مع كونه اضطراريا
كذا أو شرعا كأن مل يقدر على مثن الرقبة زائدا على ما يفي مبمونه بقية العمر الغالبيف مسافة القصر

٢٤٠. ىف إعانة الطالبني ص



352

BAGIAN KEDUA PULUH EMPAT
فى النسك) فصل(

(FASAL) IBADAH HAJI DAN UMRAH

A. Pengertian, Dalil, dan Pensyariatan Haji

Kata haji dalam Bahasa Arab ditulis dengan 'الحج', yaitu dengan
fathah dan kasroh pada huruf /ح/. Menurut bahasa, haji berarti menyengaja.
Menurut istilah, haji adalah menyengaja Ka'bah disertai melakukan amalan-
amalan tertentu yang akan dijelaskan nanti.

Kata umrah dalam Bahasa Arab ditulis 'العمرة'. Menurut bahasa
umrah berarti berziarah atau mengunjungi. Sedangkan menurut istilah,
umrah seperti pengertian haji menurut istilah, hanya saja tanpa melakukan
wuquf di Arofah.

Imam Syafii berkata di dalam kitabnya al-Umm halaman 93 bahwa
dalil kewajiban haji dikhususkan di dalam al-Quran, kemudian di dalam
Sunah Rasulullah shollallahu 'alaihi wa sallama. Allah menyebutkan
masalah haji tidak hanya dalam satu tempat, melainkan banyak tempat di
dalam al-Quran. Dia berkata kepada Ibrahim:

)٢٧: احلج(َوأَذِّن ِيف النَّاِس بِاحلَْجِّ يَْأُتوَك رَِجاالً َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر يَْأِتَني ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعمِيقٍ 
Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka
akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang

kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh.178

Dia ta’aala berfirman:

)٢: املائدة(احلَْرَامَ الَ حتُِلُّواْ َشَعآئَِر اللَِّه َوالَ الشَّْهَر 
Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kalian melanggar syiar-syiar
Allah dan jangan kalian melanggar kehormatan bulan-bulan Haram.179

Imam Syafii mengatakan bahwa ayat yang mengandung kewajiban
berhaji bagi orang yang diwajibkan atasnya adalah Firman-Nya di dalam
Surat Ali Imran: 97:

178QS. Al-Haj: 27
179QS. Al-Maidah: 2
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: آل عمران(َوللَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبـَْيِت َمِن اْسَتطَاَع إِلَْيِه َسِبيالً َوَمن َكَفَر فَِإنَّ اهللا َغِينٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ 
٩٧(

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi
orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa
mengingkari kewajiban haji maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari

semesta alam. (QS. Ali Imran: 97)

Diriwayatkan dari Ikrimah bahwa ia berkata, "Ketika diturunkan
ayat;

)٨٥: آل عمران(يـَْبَتِغ َغيـَْر اْألِْسالِم ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنهُ َوَمنْ 
Barang siapa mencari agama selain Islam maka sekali-kali tidaklah akan

diterima (agama itu) daripadanya ...180

maka orang-orang Yahudi berkata, ‘Kami adalah orang-orang muslim.’
Kemudian Allah berfirman kepada Nabi-Nya, ‘Perintahkanlah mereka
(orang-orang Yahudi) untuk berhaji.’ Kemudian Nabi shollallahu 'alaihi wa
sallama berkata kepada mereka, ‘Berhajilah!’ Mereka menjawab, "Kami
belum pernah diwajibkan untuk berhaji,’ dan mereka enggan
melakukannya. Setelah itu, Allah berfirman;

)٩٧: آل عمران(َوَمن َكَفَر فَِإنَّ اهللا َغِينٌّ َعِن اْلَعاَلِمنيَ 
“Barang siapa mengingkari kewajiban haji maka sesungguhnya Allah

Maha Kaya dari semesta alam.”181

Demikian semua ini merupakan ta’liq atau catatan dari
Muhammad al-Jabbar atas Fathu al-Alam.

Disebutkan di dalam kitab Busyro al-Karim oleh Sa’id bin
Muhammad Ba’syan dan Hasyiah al-Bajuri bahwa haji dan umrah termasuk
salah satu dari syariat-syariat rasul terdahulu sebelum Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama. Orang yang pertama kali melakukan haji
adalah Nabi Adam ‘alaihi as-salam. Ia telah melakukan haji sebanyak 40
kali dari India dengan berjalan kaki. Ketika ia berhaji, Malaikat Jibril
mendatanginya dan berkata, “Sesungguhnya para malaikat selalu towaf di
Ka’bah selama 7000 tahun lamanya sebelum kamu.” Adapun yang
dikhususkan bagi umat Rasulullah adalah towaf atau tatacara dalam haji dan
umrah.

Haji difardhukan pada tahun 6 Hijriah. Ia termasuk aturan syariat
yang maklum bi dhorurot min ad-din, sehingga orang yang mengingkari

180QS. Ali Imran: 85
181QS. Ali Imran: 97
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kewajibannya dihukumi kafir. Sedangkan umrah diwajibkan berdasarkan
pendapat adzhar, seperti yang akan disebutkan oleh Syarih.

B. Hukum Haji dan Umrah

والعمرة هللا وخبرب أنه صلى اهللا وجوب عني بقوله تعاىل وأمتوا احلج ) جيب احلج والعمرة(
عليه وسلم قال للسائل حج عن أبيك واعتمر صححه مجع من احلفاظ منهم احلاكم 

وقد جتب الزيادة لعارض كنذر وقضاء واحدة) مرة(وإن طال ) ىف العمر(حكاه الرملى 
وكذا بالشروع ىف نفل

Haji dan umrah diwajib ‘ainkan dilakukan sekali dalam seumur
hidup berdasarkan Firman Allah, “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan
umrah karena Allah ...,”182 dan jawaban Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama kepada orang yang menanyainya, “Berhajilah sebagai ganti dari
bapakmu dan berumrahlah.”183 Hadis ini dishohihkan oleh segolongan ahli
hufadz hadis, diantaranya adalah Hakim, seperti yang diceritakan oleh ar-
Romli.184

182QS. Al-Baqoroh. 196.
183 Turmudzi meriwayatkan hadis dan ia mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan

dan shohih, “Sesungguhnya Abu Rozin al-Uqoili mendatangi Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama. Ia bertanya, ‘Sesungguhnya bapakku sudah tua dan tidak mampu berhaji, berumrah,
dan berangkat (pergi).’ Rasulullah berkata, “Berhajilah kamu sebagai ganti dari bapakmu dan
berumrahlah.’”

َوَرَوى التـِّْرِمِذيُّ وقال َحَسٌن َصِحيٌح أَنَّ أَبَا َرزِيٍن اْلُعَقْيِليَّ أتى النيب صلى اللَُّه عليه وسلم فقال إنَّ أيب 
ِطيُع احلَْجَّ َوَال اْلُعْمَرَة َوَال الظَّْعَن قال ُحجَّ عن أَبِيك َواْعَتِمرْ َشْيٌخ َكِبٌري َال َيْستَ 

184Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa haji diwajibkan secara ijmak
karena ia termasuk aturan syariat yang ma’lum min ad-din bi dhorurot. Sedangkan umrah
diwajibkan berdasarkan qoul adzhar, karena ada hadis yang shohih dari Aisyah rodhiyallahu
‘anha, “Wahai Rasulullah. Apakah diwajibkan atas perempuan untuk berjihad?” Rasulullah
menjawab, “Iya. Diwajibkan atas mereka untuk berjihad yang tidak ada peperangan disana,
yaitu haji dan umrah.”

Haji dan umrah dihukumi fardhu kifayah di setiap tahun karena menghidup-
hidupkan Ka’bah (ihya al-ka’bah) atas orang-orang yang merdeka dan yang baligh.

Haji dan umrah dihukumi sunah bagi para budak, para shobi (anak kecil), dan para
majnun.

Kewajiban berhaji dan berumrah tidaklah secara faur, artinya, tidak harus segera,
melainkan tarokhi. Apabila ada dua pilihan antara haji terlebih dahulu atau menikah terlebih
dahulu, maka bagi yang tidak kuatir jatuh ke perzinahan maka yang lebih utama adalah
mendahulukan haji, sedangkan bagi yang kuatir jatuh ke perzinahan maka yang lebih utama
adalah menikah, bahkan wajib mendahulukan menikah jika memang nyata atau memiliki
sangkaan kuat akan terjatuh ke perzinahan. Andai orang yang seharusnya mendahulukan
menikah tiba-tiba mati sebelum sempat berhaji maka ia tidak berdosa.
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Terkadang haji dan umrah diwajibkan lebih dari satu kali, yaitu
karena hal lain (‘aridh), seperti; nadzar dan qodho. Begitu juga, haji dan
umrah bisa dihukumi sunah.

C. Orang yang Diwajibkan Berhaji dan Berumrah

على املسلم احلر املكلف املستطيع مبا يوصله ويرده إىل وطنه فاضال عن دينه ومسكنه (
أى وإقامته مبكة واملدينة فال ) من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابهوكسوته الالئقني به ومؤنة
قبل االستطاعة أما بعدها فال يسقطان عنه فإن أسلم معسرا جيبان على كافر ولو مرتدا

استقر ىف ذمته تلك االستطاعة أو موسرا ومات قبل التمكن فعال عنه من تركته وال 
جيبان أيضا على رقيق ألن منافعه مستحقة لسيده وال على جمنون وصىب لعدم تكليفهما 

ة أفاد ذلك الرملىوخرج بقيد العني وجوب الكفاية فإنه على األمة كل سن

Syarat orang-orang yang diwajibkan ainkan berhaji dan umrah
adalah:

1. Islam

Oleh karena itu, orang kafir tidak diwajibkan berhaji dan umrah.

Adapun orang murtad, jika ia belum mampu maka tidak
diwajibkan berhaji dan berumrah, tetapi jika ia telah mampu maka
kewajiban berhaji dan berumrah tidak gugur darinya. Kemudian apabila ia
kembali masuk Islam dalam keadaan tidak mampu (melarat) maka ia tetap

دين بالضرورة ومن أما احلج فإمجاعا بل معلوم من الأي وجوبا عينيا على من ذكر) إخل قوله جيبان ( 
هللا هل على وأما العمرة فعلى األظهر ملا صح عن عائشة رضي اهللا عنها قالت يا رسول اأركان اإلسالم

سنة إلحياء وجيبان أيضا وجوبا كفائيا كل النساء جهاد قال نعم جهاد ال قتال فيه احلج والعمرة
قياسا على اجلهاد وصالة على األحرار البالغني وال يسقط بفعل غريهم وقيل يسقط الكعبة املشرفة

اننيويسنان من األر اجلنازة طه فوترا٢. ج٢٨٠. صكذا ىف اعانة الطالبني قاء والصبيان وا
ووجوبه عندنا على الرتاخى إىل أن قال ولو تعارض احلج والنكاح فاألفضل ملن مل خيف العنت تقدمي 
احلج وخلائف العنت تقدمي النكاح بل جيب عليه ذلك إن حتقق أو غلب على ظنه الوقوع ىف الزنا ولو 

احلج العمرة فهى واجبة ىف العمر مرة مات قبل احلج ىف هذه احلالة مل يكن عاصيا إىل أن قال ومثل
دار ابن حزم٤. ج١٣٦. واحدة على الرتاخى كذا ىف فتح العالم ص
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menanggung kewajiban berhaji dan berumrah sebab ia pernah mampu. Atau
apabila ia kembali masuk Islam dalam keadaan mampu (kaya), tetapi tiba-
tiba ia mati sebelum melakukan haji dan umrah maka harta tinggalannya
wajib digunakan untuk berhaji dan berumrah sebagai ganti darinya.

2. Merdeka

Oleh karena itu, berhaji dan berumrah tidak wajib atas budak
karena manfaat-manfaatnya adalah hak bagi tuannya.

3. Mukallaf

Oleh karena itu, berhaji dan berumrah tidak wajib atas majnun dan
shobi karena mereka bukanlah mukallaf.

Mengecualikan dengan pernyataan “diwajib ainkan” adalah wajib
kifayah. Maka berhaji dan berumrah diwajib kifayahkan atas seluruh umat
di setiap tahun (karena menghidup-hidupkan atau meramaikan Ka’bah),
seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

4. Mampu185

185Syeh Muhammad Syato menyimpulkan bahwa mampu (istito’ah) dalam bab haji
dan umrah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Istito’ah Mubasyaroh
Yaitu kemampuan yang berkaitan dengan tubuh dan harta. Kemampuan ini
memiliki 11 (sebelas syarat), yaitu:

1) Adanya biaya untuk pergi dan pulang.
2) Adanya kendaraan serta mampu menggotong barang-barang bawaan.
3) Keamanan perjalanan.
4) Adanya air dan bekal di tempat-tempat yang biasanya harus membayar

saat membawa air dan bekal tersebut.
5) Adanya suami atau mahrom jika orang yang berhaji adalah perempuan.
6) Fasilitas kendaraan yang mencukupi sekiranya nyaman di atas

kendaraan.
7) Adanya air atau bekal yang dapat memenuhi kebutuhan selama

perjalanan dan beribadah.
8) Waktu yang mencukupi untuk menuju Mekah, sehingga apabila

seseorang yang mampu tidak punya waktu yang cukup untuk berangkat
ke Mekah, sekiranya diperkirakan sampai disana waktu haji telah habis,
maka ia tidak mampu.

9) Adanya jamaah atau rombongan jika ia tidak aman kalau sendirian.
10) Semua biaya adalah milik sendiri.
11) Menemukan penuntun jalan meskipun harus menyewa bagi mereka

yang berhaji atau berumrah dengan keadaannya yang buta.
2. Istito’ah bi Inabati al-Ghoir ‘Anhu

Yaitu kemampuan yang berkaitan dengan harta saja. Kemampuan ini berlaku bagi
mayit dan orang lumpuh, misalnya, yang berkewajiban berhaji atau berumrah.
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Maksudnya, orang yang diwajibkan berhaji dan berumrah adalah
orang yang mampu atas biaya untuk pergi dan pulang ke daerah asal, serta
biaya tersebut melebihi biaya kewajiban membayar hutang, memberi
sandang, pangan, dan papan kepada orang-orang yang wajib dibiayai
selama kepergiannya, kepulangannya, dan mukimnya di Mekah dan
Madinah.

1) Apabila mayit memiliki tanggungan kewajiban berhaji atau berumrah
(misalnya; sebab nadzar) maka harta tinggalannya wajib atas ahli waris
digunakan untuk berhaji atau berumrah sebagai ganti dari mayit,
meskipun tanpa izin dari kerabat-kerabat lain yang juga ahli warisnya.

2) Apabila seseorang berkewajiban berhaji atau berumrah, tetapi ia tidak
mampu sebab lumpuh atau sakit yang tidak diharapkan
kesembuhannya, maka wajib atasnya menyewa atau memberi izin
orang lain atau kerabat untuk berhaji atau berumrah sebagai ganti
darinya dengan syarat biaya yang dimiliki oleh orang yang tidak mampu
tersebut melebihi dari biaya yang ia butuhkan selama menyewa,
misalnya, dan melebihi dari nafakah kepada dirinya sendiri dan
keluarganya.

مث إن االستطاعة نوعان أحدمها استطاعة مباشرة وهذه يقال هلا استطاعة بالبـدن واملـال وهلـا أحـد عشـر 
الثـاين وجـود ول وجـود مـؤن السـفر ذهابـا وإيابـااألمن كالم املصـنف رمحـه اهللا تعـاىلشرطا يؤخذ غالبها

الرابــع وجــود املــاء والــزاد يف علــى الراحلــة الثالــث أمــن الطريــقالراحلــة مــع وجــود شــق حممــل ملــن ال يقــدر
ثبـت علـى يالسـادس أنامس خروج زوج أو حمرم مع املـرأةاخليت يعتاد محلهما منها بثمن مثلهاملواضع ال

الثــامن أن خــروج النــاس مــن بلــدهالســابع وجــود مــا مــر مــن الــزاد وغــريه وقــت الراحلــة بــال مشــقة شــديدة
ع أن جيـد رفقـة حيـث مل يـأمن يبقى بعد االستطاعة زمن ميكنه الوصول فيه إىل مكة باليسر املعتاد التاس

ادي عشـر أن جيـد األعمـى احلـحاصل عنده أو بدين حال على ملـىءمبال وحده العاشر أن جيد ما مر
ثانيهما استطاعة بإنابـة الغـري عنـه وهـذه أجرة مثل قدر عليها قائدا يقوده ويهديه عند ركوبه ونزوله ولو ب

مث إنـه بينها بقوله فـرع جتـب إنابـة إخل وقدل فقط وإمنا تكون يف ميت ومعضوبيقال هلا استطاعة باملا
والفــرق أن وال يلزمــه الســؤال خالفــا لإلحيــاءن قــدر عليــه إذا اســتطاع مث افتقــر لزمــه التكســب واملشــي إ

٢٨٠. كــذا ىف اعانــة الطــالبني صأكثــر النفــوس تســمح بالتكســب ال ســيما عنــد الضــرورة دون الســؤال  
جتب إنابة عن ميت عليه نسـك مـن تركتـه كمـا تقضـى منـه ديونـه فلـو مل ) فرع ( طه فوترا مساراع ٢. ج

عـاجز عـن جاز ولو بال إذن وعن آفاقي معضـوبه عنه فلو فعله أجنيب تكن له تركة سن لوارثه أن يفعل
النســـك بنفســـه لنحـــو زمانـــة أو مـــرض ال يرجـــى بـــرؤه بـــأجرة مثـــل فضـــلت عمـــا حيتاجـــه املعضـــوب يـــوم 

وال يصح أن حيج عن معضوب بغري إذنه ألن احلج يفتقر وعما عدا مؤنة نفسه وعياله بعدهاالستئجار
كذا ىف فتح املعنيلإلذنللنية واملعضوب أهل هلا و 
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D. Rukun-rukun Haji dan Syarat-syaratnya

وهو نية الدخول ىف النسك لالمجاع ويطلق أيضا ) االحرام(مخسة أوهلا ) وأركان احلج(
على الدخول ىف حرمة أمور بنية النسك وهذا مرادهم بقوهلم ينعقد االحرام بالنية واألول 

هو املراد بقوهلم االحرام ركن أفاد ذلك ابن حجر 

Rukun-rukun haji ada 5 (lima), yaitu:

1. Ihram

Pengertian ihram adalah berniat masuk ke dalam ibadah-ibadah haji
(umrah). Kewajiban ihram berdasarkan ijmak para ulama. Ada juga yang
mendefinisikan ihram sebagai masuk ke dalam keharaman perkara-perkara
tertentu dengan niat ibadah-ibadah haji (umrah). Definisi kedua ini adalah
maksud dari perkataan para ulama, “Ihram menjadi sah dengan niat.”
Sedangkan defini pertama adalah maksud dari perkataan mereka, “Ihram
adalah salah satu rukun (haji atau umrah),” seperti yang difaedahkan oleh
Ibnu Hajar.

اهللا عليه وسلم إمنا األعمال بالنيات وال يشرتط نية الفرضية ومسيت تلك لقوله صلى 
ا متنع من احملرمات النية احراما أل

Dalil diwajibkannya ihram adalah sabda Rasulullah shollallahu
‘alaihi wa sallama, “Keabsahan amal-amal hanya tergantung pada niat-
niat.” Dalam ihram tidak disyaratkan meniatkan fardhiah atau sifat
kefardhuan. Niat masuk ke dalam ibadah-ibadah haji atau umrah (manasik)
disebut dengan istilah ihram karena niat tersebut mencegah atau melarang
perkara-perkara yang diharamkan.

وهو زماىن ومكاىن فزمان االحرام باحلج من ابتداء وجيب أن يكون االحرام من امليقات
شوال إىل صبح يوم النحر وأما زمان االحرام بالعمرة فجميع السنة إال من بقى عليه 
شيئ من أعمال احلج فال تنعقد عمرته ومكان االحرام حبج ملن مبكة غريبيا مكة ال 

ن احلرم إىل احملل واجلعرانة سائر احلرم ومكان االحرام بالعمرة ملن باحلرم احلل فيخرج م
أوىل مث التنعيم مث احلديبية 
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Ihram wajib dilakukan dari miqot186, baik miqot zamani atau miqot
makani.

Waktu melakukan ihram haji adalah dari permulaan bulan Syawal
sampai waktu Subuh di hari Kurban (10 Dzulhijah). Adapun waktu
melakukan ihram umrah maka sepanjang tahun, kecuali bagi orang yang
masih memiliki tanggungan kewajiban melakukan amalan-amalan haji, oleh
karena itu tidak sah umrahnya.

Adapun tempat ihram haji bagi orang yang berada di Mekah adalah
Mekah itu sendiri, bukan tempat-tempat lain yang masih masuk dalam
wilayah tanah Haram. Tempat ihram umrah bagi orang yang berada di tanah
Haram adalah tempat Halal, artinya tempat-tempat yang sudah berada di
luar batas tanah Haram, tetapi yang lebih utama adalah Ju’ranah, Tan’im,
kemudian Hudaibiah.

186Ihram dari miqot merupakan salah satu kewajiban-kewajiban haji (umrah). Miqot
menurut bahasa berarti batasan. Sedangkan menurut istilah dalam haji atau umrah, miqot
berarti waktu beribadah atau tempatnya.

Miqot dibagi menjadi dua, yaitu miqot zamani (waktu beribadah haji/umrah) dan
miqot makani (tempat beribadah haji/umrah). Miqot zamani dalam ibadah haji adalah bulan
Syawal (dari permulaannya), Dzulqo’dah, dan 10 malam dari bulan Dzulhijah. Apabila
seseorang berihram haji tidak sesuai pada waktunya maka ihram tersebut menjadi sah
sebagai ihram umrah, seperti yang disebutkan dalam Busyro al-Karim dan Fathu al-Alam.
Adapun miqot makani dalam ibadah haji maka dirinci sebagai berikut:

1. Miqot makani bagi orang-orang yang sedang berada di dalam tanah Mekah.
1) Mekah, yaitu tempat ihram bagi orang-orang yang tinggal di Mekah, baik

penduduk asli atau afaqi (bukan penduduk asli), sehingga mereka bisa
berihram haji dari rumah masing-masing setelah mandi dan sholat dua
rakaat, demikian ini dikatakan oleh al-Bajuri dalam Hasyiahnya. Adapun
dalam berihram umrah, maka miqot makani bagi mereka adalah tempat
yang sudah berada di luar batas tanah Haram.

2) Miqot makani bagi orang-orang yang datang dari luar Mekah.
1) Dzul-Hulaifah, yaitu tempat ihram haji atau umrah bagi orang-orang yang

datang dari Madinah dan yang searah dengan Madinah. Jarak antara Dzul-
Hulaifah dengan Mekah adalah 10 Marhalah (403, 200 Km), seper  dalam
Hasyiah al-Bajuri.

2) Juhfah, yaitu tempat ihram haji atau umrah bagi orang-orang yang datang
dari Syam, Mesir, Maghribi, dan tempat-tempat yang searah. Juhfah adalah
suatu kampung besar yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Jarak
antara Juhfah dan Mekah sendiri adalah 4 Marhalah (161,280 km).

3) Yalamlah, yaitu tempat ihram haji atau umrah bagi orang-orang yang datang
dari Yaman, India, Indonesia, dan negara-negara yang searah. Yalamlam
adalah nama gunung yang berada di dataran rendah. Jarak antara Yalamlam
dan Mekah sendiri adalah 2 marhalah (80,640 km).

4) Dzatu Irqin, yaitu tempat ihram haji atau umrah bagi orang-orang yang
datang dari Irak dan negara-negara yang searah. Dzatu Irqin adalah nama
suatu kampung yang berjarak sekitar 2 marhalah (80,640 km) dari Mekah.

Keterangan di atas ini, kami ringkas dari keterangan Hasyiah al-Bajuri dan Fiqih Islam.
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أى احلضور جيزء من أرض عرفات وإن كان مارا ىف طلب ) الوقوف بعرفة(ثانيها ) و(
آبق وحنوه ألنه عليه الصالة والسالم أمر مناديا ينادى احلج عرفة ومعىن احلج عرفة أى 

ه عرفة معظم أركان
ا بني زوال يوم تاسع ذى احلجة وقبل فجر يوم النحر وأن يكون  ويشرتط كون احلضور 
بعد نية الدخول ىف النسك بالقلب وشرط اجزاء الوقوف أن يكون الواقف أهال للعبادة 
ولو دخل عرفات قبل وقت الوقوف ونام حىت خرج الوقت أجزأه على الصحيح لبقاء 

نون أفاد ذلك احلصىن التكليف عليه خبالف ا

2. Wukuf.

Wukuf adalah hadir ke tanah Arofah meskipun hanya lewat karena
mencari budak yang melarikan diri dan lainnya, karena Rasulullah
shollallahu ‘alaihi wa sallama memerintahkan seseorang yang sedang
memanggil-manggil, “Haji adalah Arofah,” artinya termasuk rukun haji
adalah wuquf di Arofah.187

187Hikmah wukuf adalah menyerupakan dan mengingatkan para jamaah haji tentang
keadaan wukuf (berhenti)nya para makhluk di Hadapan Allah kelak di Hari Kiamat dalam
keadaan telanjang, tanpa memakai alas kaki, kepala terbuka, berteriak-teriak menangis dan
meratap, dan berdoa sebagai hamba-hamba yang hina.

Tempat wukuf disebut dengan nama Arofah adalah karena disana Adam dan Hawa
saling ta’arafa atau mengenal setelah sekian lama mereka berpisah sejak diturunkan dari
surga, Adam diturunkan di India dan Hawa di Jedah. Jarak antara Arofah dan Mekah adalah 3
farsakh (sekitar 240 km) karena jarak Mekah dan Mina adalah 1 farsakh (80 km) dan antara
Mina dan Muzdalifah adalah 1 farsakh dan antara Muzdalifah dan Arofah adalah 1 farsakh,
seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli dan al-Qulyubi. Telah disebutkan bahwa wukuf sah
dilakukan dimana saja, asalkan masih dalam lingkup tanah Arofah, tetapi yang lebih utama
adalah wukuf di tempat wukuf Rasulullah shollallahu 'alahi wa sallama yang terkenal dengan
sebutan mauqif al-mahamil.

Naik ke gunung Jabal Rahmah karena wukuf disana merupakan suatu bid'ah,
bahkan ada yang mengatakan tentang kemakruhannya. Begitu juga, dihukumi bid'ah adalah
naik ke gunung-gunung lain yang ada di tanah Arofah.

Orang yang wukuf disunahkan dalam keadaan naik kendaraan, menghadap Kiblat
dalam kondisi suci dari hadas dan najis, menutup aurat, tidak berpuasa dan berpanas-panasan
di bawah terik matahari, khuduk, khusyuk, khudur al-qolbi, menangis atau berusaha menangis
(ditangis-tangiskan). Disunahkan baginya memperbanyak doa, membaca tasbih, tahmid,
tahlil, takbir, istighfar, talbiah, membaca al-Quran, bersholawat atas Rasulullah shollallahu
'alaihi wa sallama sejak mulai wukuf sampai pergi.

Di dalam kitab al-Anwar disebutkan bahwa termasuk doa yang dianjurkan saat
wukuf adalah:
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. Syarat-syarat wukuf adalah:
a. Dilakukan di waktu antara tergelincirnya matahari pada tanggal 9

(sembilan) Dzulhijah dan sebelum terbit fajar pada hari Kurban
atau 10 Dzulhijah.

َال ىُّ حَ وَ هُ وَ تُ يْ ميُِ وَ ِىي حيُْ * دُ مْ احلَْ هُ لَ وَ * كُ لْ مُ الْ هُ لَ * هُ لَ كَ يْ رِ شَ َال هُ دَ حْ وَ اهللاُ الَّ إِ هَ لَ إِ َال 
* ا رً وْ ى نُـ رِ صَ بَ ِىف ا وَ رً وْ نُـ ِىب لْ قَـ ِىف لْ عَ اجْ مَّ هُ للَّ اَ * رٌ يْـ دِ قَ ئٍ يْ شَ لِّ ى كُ لَ عَ وَ هُ وَ رُ يْـ اخلَْ هِ دِ يَ بِ تُ وْ ميَُ 
ا يَ وَ اتِ كَ َر بَـ الْ لَ زِ نْ مُ وَ تِ اجَ رَ الدَّ عَ يْ فِ ا رَ يَ مَّ هُ للَّ اَ * ىْ رِ مْ أَ ِىلْ رْ سِّ يَ وَ * ىْ رِ دْ صَ ِىلْ حْ رَ اشْ مَّ هُ للَّ اَ 
كَ لُ أَ سْ نَ * اتِ غَ اللُّ فِ وْ نُـ صُ بِ اتُ وَ صْ اْألَ كَ يْ لَ إِ تْ جَّ ضَ * اتِ وَ مَ السَّ وَ ْنيَ ضِ رْ ألَ اْ رَ اطِ فَ 

كَ نَّ إِ مَّ هُ للَّ اَ * ا يَ نْـ الدُّ لُ هْ أَ ِىن يْ سِ ا نَ ذَ ى إِ لَ بِ الْ ارِ دَ ِىف اِىن سَ نْ تَـ َال نْ أَ ِىت اجَ حَ وَ * اتِ اجَ احلَْ 
ا نَ أَ * ى رِ مْ أَ نْ مِ ئٌ يْ شَ كَ يْ لَ ى عَ فَ خيَْ َال وَ ِىتْ يَ نِ َال عَ وَ ىْ رِّ سِ مُ لَ عْ تَـ وَ اِىن كَ ى مَ رَ تَـ ى وَ مِ َال كَ عُ مَ سْ تَ 
ةَ لَ ئَـ سْ مَ كَ لُ أَ سْ أَ هِ بِ نْ ذَ بِ فُ رتَِ عْ مُ الْ قُ فِ شْ مُ الْ لُ جِ وَ الْ رُ يْـ جِ تَ سْ مُ الْ ثُ يْ غِ تَ سْ مُ الْ رُ يْـ قِ فَ الْ سُ ائِ بَ الْ 
نْ مَ اءَ عَ دُ رِ يْ رِ الضَّ فِ ائِ اخلَْ اءَ عَ دُ كَ وْ عُ دْ أَ وَ * لِ يْ لِ الذَّ بِ نِ ذْ مُ الْ الَ هَ تِ بْ اِ كَ يْ لَ إِ لُ هِ تَ بْـ أَ وَ ْنيِ كِ سْ مِ الْ 
ِىن لْ عَ جتَْ َال مَّ هُ للَّ اَ * هُ فُ نْـ أَ كَ لَ مَ غِ رَ وَ هُ تُ هَ بْـ جَ كَ لَ لَّ ذَ وَ هُ تُ رَ بْـ عَ كَ لَ تْ اضَ فَ وَ هُ تُ بَ قَـ رَ كَ لَ تْ عَ ضَ خَ 
انَ بـَّ رَ * ْنيَ طِ عْ مُ الْ مَ رْ كَ أَ وَ ْنيَ لِ وْ ؤُ سْ مَ الْ رَ يْـ خَ ايَ * امً يْ حِ رَ افً وْ ؤُ رَ ِىب نْ كُ َو * ايقِ شَ بِّ رَ كَ ائِ عَ دُ بِ 
ىسِ فْ نَـ تُ مْ لَ ظَ ىنِّ إِ مَّ هُ للَّ اَ * ارِ النَّ ابَ ذَ عَ انَ قِ وَ ةً نَ سَ حَ ةِ رَ آلخِ اْ ِىف وَ ةً نَ سَ حَ ايَ نْـ الدُّ ِىف انَ آتِ 

ِىن محَْ ارْ وَ كَ دِ نْ عِ نْ مِ ةً رَ فِ غْ مَ ِىل رْ فِ اغْ فَ تَ نْ أَ الَّ إِ بَ وْ نُـ الذُّ رُ فِ غْ يَـ َال هُ نَّ إِ وَ * ارً يْـ بِ كَ ارً يْـ ثِ كَ اظُْلمً 
ةً محَْ رَ ِىن محَْ ارْ وَ نِ يْ ارَ الدَّ ِىف ِىن أْ شَ اَِ حُ لِ صْ تُ ةً رَ فِ غْ مَ ِىل رْ فِ اغْ مَّ هُ للَّ اَ * مُ يْ حِ الرَّ رُ وْ فُ غَ الْ تَ نْ أَ كَ نَّ إِ 
لَ يْ بِ سَ ِىن مْ زِ لْ اَ وَ * ادً بَ أَ اهَ ثُـ كُ نْ أَ َال احً وْ صُ نَ ةً بَ وْ تَـ يَّ لَ عَ بْ تُ وَ نِ يْ ارَ الدَّ ِىف اَِ دُ عَ سْ أَ ةً عَ اسِ وَ 

ِىن فِ اكْ وَ ةِ اعَ الطَّ زِّ عِ َىل إِ ةِ يَ صِ عْ مَ الْ لِّ ذُ نْ مِ ِىن لْ قُ نْـ امَّ هُ للَّ اَ * ادً بَ أَ اهَ نْـ عَ غُ يْ زِ أَ َال ةِ امَ قَ تِ سْ اْالِ 
هِ لِّ كُ رِّ الشَّ نَ مِ ِىن ذْ عِ أَ وَ ىربِْ قَـ وَ ِىب لْ قَـ رْ وِّ نَـ وَ اكَ وَ سِ نْ مَّ عَ كَ لِ ضْ فَ بِ ِىن نِ اغْ وَ كَ امِ رَ حَ نْ عَ كَ لِ َال ِحبَ 
ىرَ سْ يُ الْ ِىن قْ زُ ارْ مَّ هُ للَّ اَ * َىن غِ الْ وَ افَ فَ عَ لْ واَ ىقَ التـُّ وَ ىدَ هلُْ اكَ لُ أَ سْ أَ ىنِّ إِ مَّ هُ للَّ اَ * رَ يْـ اخلَْ ِىل عْ امجَْ وَ 

مَ يْ اتِ وَ خَ وَ ِىت انَ مَ أَ وَ هِ لَّ لِ ِىن يْ دِ كَ عُ دِ وْ تَـ سْ أَ * ِىن تَ يْ قَ بْـ أَ امَ كَ تَ اعَ طَ ِىن قْ زُ ارْ وَ * ىرَ سْ عُ الْ ِىن بْ نِّ جَ وَ * 
مْ هِ يْ لَ عَ وَ يَّ لَ عَ هِ بِ تَ مْ عَ نْـ أَ امَ عَ يْ مجَِ وَ ْنيَ مِ لِ سْ مُ الْ رَ ائِ سَ وَ اِىبْ بَ حْ أَ وَ ىلِ هْ أَ وَ ىْ سِ فْ نَـ وَ ِىنْ دَ بَ وَ ىْ لِ مَ عَ 
ايَ نْـ الدُّ وَ ةِ رَ اآلخِ رِ وْ مُ أُ نْ مِ 

Kemudian dilanjutkan dengan pergi ke Muzdalifah dengan tenang dan anteng sambil
membaca talbiah dan memperbanyak berdzikir Allah. hindarilah berdesakan di jalan.
Demikian ini semua dituliskan di dalam Fathu al-Alam.
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b. Dilakukan setelah niat dengan hati masuk ke dalam ibadah-ibadah
haji/umrah (ihram).

c. Orang yang wukuf adalah ahli ibadah.188 Apabila seseorang hadir
di tanah Arofah sebelum waktu wukuf, kemudian ia tidur sampai
waktu wukuf habis, maka sudah mencukupi menurut pendapat
shohih, karena ia tetap disebut sebagai mukallaf. Berbeda apabila
seseorang hadir di tanah Arofah sebelum waktu wukuf, kemudian
ia gila sampai waktu wukuf habis, maka belum mencukupi, seperti
yang difaedahkan oleh al-Hisni.

الفاضة وبالركن وبالزيادة وبالصدر لقوله تعاىل املسمى با) الطواف بالبيت(ثالثها ) و(
وليطوفوا بالبيت العتيق

3. Towaf

Towaf adalah memutari Ka’bah. Towaf yang dimaksud disini adalah
towaf yang disebut dengan towaf ifadhoh, towaf rukun, towaf ziyadah, dan
towaf shodr. Kewajiban towaf berdasarkan Firman Allah, “Bertowaflah
mereka di Baitul ‘Atiq (Ka’bah).”189

فيجب كونه بعد االحرام والوقوف وهو أفضل األركان حىت من الوقوف أفاده ابن حجر 
وأن يكون بعد انتصاف ليلة النحر وشرط صحته ولو نفال سرت العورة كالصالة وطهارة 
احلدث والنجس ىف البدن والثوب واملكان إال أنه يعفى عما تعم به البلوى من زرق 
الطيور باملطاف حيث ال رطوبة ومل يتعمد املشى على ذلك ومل جيد عنه معدال وقياسه 

ة الطواف العفو عنه ىف الثياب أيضا حال
والبد ىف صحته أيضا من من أن يبدأ باحلجر األسود وأن جيعله البيت عن يساره نعم 
يندب استقبال احلجر عند ابتدائه قائال ِبْسِم اِهللا َاُهللا َأْكبَـُر اَللَُّهمَّ ِإْميَانًا ِبَك َوَتْصِديـًْقا 

َك ُحمََمٍد َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ويقبله إن أمكنه ِبِكَتاِبَك َوَوفَاًء ِبَعْهِدَك َواِتْـَباًعا ِلُسنَِّة نَِبيِّ 
تقبيله ويستقبله إىل انتهائه مث جيعل البيت عن يساره وميشى فإذا وصل إىل احلجر 
وأمكنه تقبيله قبله ورجاله قارنان مث يعود إىل حالته األوىل ويلتفت عن يساره مث ميشى 

188 Tidak gila, ayan, atau hilang akal sebab mabuk.
189QS. Al-Hajj: 29
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ىل كما يفعله كثري من العوام مل تصح طوفته فإن قبله ومشى قبل عوده إىل حالته األو 
لطوافه ىف جزء من هواء البيت وأن يطوف سبعا داخل املسجد ولو بعيدا عن البيت غري 

أن قربه منه أفضل أفاد ذلك الرملى ىف شرح هدية الناصح 
ويشرتط لصحته أيضا عدم صرفه كطلب غرمي فإن صرفه انقطع ويشرتط أيضا نيته إن مل 

وىف طواف الوداع خالف وأحباث والذى يتجه اعتماده أنه إن وقع عقب يشمله نسك 
النسك مل جتب له نية ألنه حينئذ من توابع النسك فهو كالتسليمة الثانية من الصالة 
وحينئذ فال يناىف كونه ليس من املناسك عند الشيخني وإن مل يقع عقبه وجبت النية 

دألنه مستقل أفاد ذلك ابن حجر ىف فتح اجلوا

Kewajiban-kewajiban dalam towaf ifadhoh adalah:

a. Dilakukan setelah ihram dan wukuf. Towaf adalah rukun haji yang
paling utama bahkan daripada wukuf, seperti yang difaedahkan oleh
Ibnu Hajar.

b. Dilakukan setelah separuh malam hari raya Kurban.
c. Baik towaf ifadhoh atau towaf sunah harus dilakukan dalam keadaan

menutup aurat, seperti sholat.
d. Suci dari hadas dan najis pada tubuh, pakaian, dan tempat, kecuali

najis yang dima’fu pada tempat karena umum al-balwa (umum dan
sulit dihindari), seperti; najis kotoran burung yang ada di tempat towaf
sekiranya tidak ada basah-basah ketika mengenainya, tidak sengaja
berjalan mengenainya, dan tidak mendapati tempat suci untuk
berpindah. Selain najis tersebut dihukumi ma’fu pada pakaian,
diqiyaskan juga dengan dihukumi ma’fu pada pakaian saat melakukan
towaf.

e. Agar towaf menjadi sah, maka harus dimulai dari sisi hajar aswad dan
menjadikan Ka’bah di sebelah kiri, (berarti towaf dilakukan dengan
berputar ke arah kanan). Akan tetapi disunahkan menghadap ke arah
hajar aswad saat memulai towaf sambil membaca;

كَ دِ هْ عَ بِ اءً فَ وَ وَ كَ ابِ تَ كِ ا بِ قً يْـ دِ صْ تَ وَ كَ ا بِ نً اميَْ إِ مَّ هُ للَّ اَ رُ بَـ كْ أَ هللاُ اَ اهللاِ مِ سْ بِ 
مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ دٍ مَ حمَُ كَ يِّ بِ نَ ةِ نَّ سُ ا لِ اعً بَ تْـ اِ وَ 

dan mencium hajar aswad jika memungkinkan, dan menghadapnya
lagi ketika telah selesai dari setiap satu putaran, kemudian menjadikan
Ka’bah di sisi kirinya, kemudian berjalan maju, dan ketika telah
sampai lagi ke hajar aswad maka disunahkan menciumnya lagi jika
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memungkinkan sambil menghadap ke arahnya dengan posisi kedua
kaki sejajar (satu kaki tidak maju atau mundur). Setelah itu kembali ke
posisi semula (berdiri tegak), lalu membelokkan tubuh ke kanan, lalu
berjalan maju lagi dengan Ka’bah di sebelah kiri. Apabila seseorang
mencium hajar aswad dan berjalan sebelum kembali ke posisi semula
(berdiri tegak), seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam
maka towafnya tidak sah karena ia towaf pada sebagian dari awang-
awang Ka’bah.

f. Towaf dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali di dalam Masjid al-Haram
meskipun jauh dari Ka’bah, tetapi dekat darinya adalah yang lebih
utama, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli dalam Syarah Hadiah
an-Nashih.

g. Tidak berpaling dari towaf, seperti berpaling dari towaf karena
mencari ghorim atau orang yang menghutangi. Apabila seseorang
berpaling dari towaf maka towafnya terputus.

h. Berniat towaf apabila ihram belum mencakupnya. Adapun niat dalam
masalah towaf wadak maka masih ada perselisihan pendapat dan
pembahasan, menurut pendapat yang diunggulkan mu’tamadnya
adalah bahwa apabila towaf wadak jatuh tidak lama setelah ibadah-
ibadah haji maka tidak wajib berniat karena sudah termasuk dari
ibadah-ibadah haji itu sendiri, sehingga analoginya seperti salam
kedua dalam sholat, dengan demikian tidak menafikan kalau towaf
wadak tidaklah termasuk dari manasik, menurut Nawawi dan Rofii.
Sedangkan apabila towaf wadak tidak jatuh setelah manasik maka
wajib berniat karena termasuk ibadah sendiri, seperti yang
difaedahkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathu al-Jawad.

ألنه صلى اهللا عليه وسلم استقبل القبلة ىف ) السعى بني الصفا واملروة(رابعها )و(
املسعى وقال يا أيها الناس اسعوا فإن السعى قد كتب عليكم

4. Sa’i190

190Asalnya, kata sa’i berarti mempercepat, tetapi dalam haji atau umrah, sa’i berarti
berjalan, baik cepat atau pelan. Bagi laki-laki, disunahkan berlari ketika telah sampai di
tengah-tengah jalur antara Sofa dan Marwa. Bagi orang yang telah melakukan sa’i setelah
towaf qudum, maka tidak disunahkan sa’i lagi setelah towaf ifadhoh. Dalam sa’i tidak
disyaratkan suci dari hadas dan najis. Baik laki-laki, perempuan, atau khuntsa, saat sa’i
disunahkan membaca doa (yang berharokat):

ل السعى وآخره ويعدو واألصل السعى االسراع واملراد به هنا مطلق املشى ويسن أن ميشى على هينة أو 
لذكر أى يسعى سعيا شديدا ىف الوسط إىل أن قال ويسن أن يقول كل منهم ىف سعيه 
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Rukun haji yang keempat adalah sa’i atau berlari-lari kecil antara
bukit Sofa dan Marwa karena Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama
pernah menghadap Kiblat di tempat sa’i, kemudian beliau bersabda, “Hai
orang-orang. Bersa’ilah karena sa’i telah diwajibkan atas kalian.

وشروطه سبعة األول أن يقع بعد طواف ركن صحيح إذا وقف بعرفة أو قدوم ما مل 
ما بعد أحدمها الثاىن أن يبدأ ىف املرة األوىل من الصفا يقف بعرفة ال غري الحنصاره في

وىف الثانية من املروة وهكذا الثالث أن جياوز مبروره مجيع املسعى قال الرملى ويشرتط 
الصاق املاشى عقبه والراكب حافر دابته بأصل كل من الصفا واملروة الرابع أن يسعى 

املسعى مرة ويأخذ الشاك ىف العدد سبعا يقينا ولو متفرقة فذهابه من كل لآلخر ىف 
باألقل كالطواف واخلامس كونه ىف بطن الوادى السادس عدم الصارف عنه كما يفعله 
جهلة العوام من املسابقة السابع أن ال يكون منكوسا وال معرتضا هكذا ىف الشرقاوى 
خالفا البن حجر حيث قال وجيزئ كونه منكوسا أو كان ميشى القهقرى على األوجه 

ن القصد قطع املسافة على أى وجه فرض ويسن فيه الطهارة والسرت واملشى وحترى أل
السعى واملواالة فيه وبينه وبني الطواف اه

رُ  ْورًا أَْو َربِّ اْغِفْر َواْرَحْم َوَجتَاَوْز َعمَّا تـَْعَلُم إِنََّك أَْنَت اْألََعزُّ اْألَْكَرُم اَللَُّهمَّ اْجَعْلُه َحجا َمبـْ
ُرْوَرًة َوذَ  نـًْبا َمْغُفْورًا أَْو َسْعًيا َمْشُكْورًا َوِجتَاَرًة َلْن تـَبُـْوَر يَا َعزِيـُْز يَا َغُفْوُر َاُهللا َأْكبَـُر اَهللاُ ُعْمَرًة َمبـْ

إَِلَه ِإالَّ َأْكبَـُر َاُهللا َأْكبَـُر َولِلَِّه احلَْْمُد َاُهللا َأْكبَـُر َعَلى َما َهَدانَا َواحلَْْمُد لِلَِّه َعَلى َما أَْوَالنَا َال 
اُهللا َوْحَدُه َال َشرِيَك َلُه َلُه اْلُمْلُك َوَلُه احلَْْمُد َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيٍئ َقِديـٌْر َال إَِلَه ِإالَّ اهللاُ 

ْعُبُد َوْحَدُه َصَدَق َوْعَدُه َوَنَصَر َعْبَدُه َوأََعزَّ ُجْنَدُه َوَهَزَم اْألَْحزَاَب َوْحَدُه َال إَِلَه ِإالَّ اُهللا َوَال نَـ 
ْيَن َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرْوَن  ِإالَّ إِيَّاُه ُخمِْلِصْنيَ َلُه الدِّ

إىل أن قال وال يسن ملن سعى بعد طواف القدوم أن يعيده بعد طواف اإلفاضة وال يشرتط له طهر وال 
سرت وغريمها كذا ىف حاشية الباجورى على ابن قاسم الغزى
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Syarat-syarat sa’i ada 7 (tujuh), yaitu:

1) Sa’i dilakukan setelah melakukan towaf ifadhoh yang sah jika ia
telah wukuf di Arofah, atau dilakukan setelah towaf qudum ketika
ia belum wukuf di Arofah. Sa’i tidak bisa dilakukan di selain salah
satu dari dua waktu tersebut.

2) Memulai lari pertama dari Sofa dan lari kedua dari Marwa, dan
seterusnya.191

3) Melewati batas awal dan akhir tempat sa’i. Ar-Romli mengatakan
bahwa orang yang sa’i dengan berlari kaki atau naik kendaraan
(unta dll) maka harus menempelkan tumit kaki atau teracak
kendaraannya dengan batas Sofa dan Marwa.

4) Sa’i dilakukan sebanyak 7 (tujuh) kali secara yakin meskipun
terpisah-pisah. Dari Sofa ke Marwa dihitung sebagai lari yang
pertama, kemudian dari Marwa ke Sofa dihitung sebagai lari yang
kedua, dan seterusnya. Apabila seseorang ragu apakah ia telah
berlari yang ketiga atau keempat, maka ia meyakini hitungan yang
terkecil, yaitu yang ketiga, dan apabila ia ragu apakah ia telah
berlari yang keenam atau ketujuh, maka ia meyakini hitungan yang
keenam, sebagaimana kasus ragu tentang hitungan towaf.

5) Sa’i dilakukan di area antara garis batas lebar. (Lebar areanya
adalah 35 dzirok.)

6) Tidak ada perkara yang memalingkan dari sa’i, seperti apa yang
biasa dilakukan oleh orang-orang bodah dimana mereka berlari
karena balapan (atau berlari karena mengejar seseorang, dan lain-
lain. Ini adalah pendapat yang mu’tamad).

7) Tidak berlari dengan merangkak (Jawa: brangkang), menyamping,
dan lain-lainnya, seperti yang dijelaskan oleh Syarqowi. Berbeda
dengan pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, “Sa’i sudah
mencukupi dengan cara merangkak atau berlari mundur menurut
pendapat aujah, karena tujuan asal dari sa’i sendiri adalah
melintasi arena bagaimanapun bentuk melewatinya. Dalam rukun
sa’i disunahkan bersuci, menutup aurat, berlari dengan kaki (tidak
naik kendaraan, semisal; unta), fokus, muwalah antara pelarian

191Disunahkan seseorang melakukan sa’i dengan kedua kakinya, tetapi diperbolehkan
jika ia melakukannya dengan naik kendaraan. Disunahkan pula untuk muwalah antara
pelarian pertama dengan kedua dan seterusnya (tidak berhenti beristirahat, misalnya, ketika
telah sampai pada garis finis di Sofa atau Marwa) dan muwalah antara sa’i dan towaf. Adapun
apabila berhenti di tengah-tengah sa’i karena mengobrol atau lainnya maka dimakruhkan.

وأن يسعى ماشيا وجيوز راكبا وأن يواىل بني مرات السعى وبينه وبني الطواف ويكره للساعى أن يقف 
كذا ىف حاشية الباجورىىف أثناء سعيه حلديث أو غريه
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pertama dan kedua, kedua dan ketiga, ketiga dan keempat, dan
seterusnya, dan muwalah antara sa’i dan towaf.

وكونه ركنا هو املعتمد فيثاب عليه وقيل هو استباحة ) احللق أو التقصري(خامسها ) و(
حمظور ال ثواب عليه أفاده ابن حجر 

5. Halqu atau Taqsir.192

192Pengertian halqu adalah menghilangkan rambut sampai pada akarnya
(menggundul) dengan gunting. Sedangkan taqsir adalah menghilangkan rambut tidak sampai
pada akarnya (mencukur). Dalam rukun haji atau umrah, halqu atau taqsir tidak menjadi
patokan, tetapi yang menjadi patokan adalah menghilangkan rambut dengan model
bagaimanapun, baik dengan halqu, taqsir, dicabut, dibakar dengan api, atau dipangkas.

هو قطع الشعر من غري استئصال) وقوله أو تقصري( باملوسىهو استئصال الشعر) قوله حبلق ( 
واحللق والتقصري ليسا متعينني فاملدار على إزالة الشعر بأي نوع من أنواع اإلزالة حلقا أو تقصريا أو نتفا 

٢٩١. كذا ىف إعانة الطالبني صأو إحراقا أو قصا
Kesunahan-kesunahan dalam menghilangkan rambut:

 Menghadap Kiblat.
 Memulai dengan mencukur rambut bagian kanan dari kepala.
 Halqu bagi laki-laki dan taqsir bagi perempuan.
 Taqsir bagi perempuan adalah sekiranya rambutnya tersisa sepanjang jari-jari

tangan, kecuali jambul atau poni maka tidak perlu dipotong karena
menyebabkannya jelek (tidak pantas). Dimakruhkan baginya halqu, bahkan haram
jika suaminya atau tuannya tidak mengizinkan atau memang ia menyengaja
menyerupai laki-laki.

 Mengoleskan minyak misik dengan tangan pada ubun-ubun.
 Membaca takbir tiga kali secara pelan berbisik.
 Membaca:

ُذنـُْوِىب ِىل َواْغِفرْ اْلِقَياَمةِ يـَْومَ نـُْورًاَشْعَرةٍ ِبُكلِّ ِىل فَاْجَعلْ بَِيِدكَ نَاِصَيِىت َهِذهِ ِإنَّ اَللَُّهمَّ 
 Setelah selesai mencukur, membaca:

َاَعىنِّ َواْمحُ َحَسَنةً َشْعَرةٍ ِبُكلِّ آِتِىن اَللَُّهمَّ  َاِىل َواْرَفعْ َسيَِّئةً ِ ِىل َواْغِفرْ َدَرَجةً ِ
اْلُمْسِلِمْنيَ َوِجلَِمْيعِ ُواْلُمَقصِّرِْينَ َولِْلُمْحِلِقْنيَ 

 Memotong kuku dan kumis.
 Memakai wewangian dan pakaian.
 Memendam kuku dan rambut.
 Sebaiknya orang yang mencukur adalah orang muslim.
 Suci dari hadas dan najis.
 Mengupahi orang yang mencukur.
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Menurut pendapat mu’tamad, halqu atau taqsir merupakan salah satu
rukun-rukun haji/umrah sehingga jika dilakukan akan berpahala. Menurut
qiil, halqu atau taqsir bukanlah rukun melainkan istibahah mahdzur, yaitu
ritual yang dilakukan agar memperbolehkan perkara-perkara yang
sebelumnya diharamkan, sehingga jika dilakukan tidak berpahala, seperti
yang difaedahkan oleh Ibnu Hajar.

وجيب أن يكون من شعر الرأس فال جيزئ شعر غريه ويشرتط كونه بعد الوقوف وبعد 
انتصاف ليلة النحر 

Kewajiban-kewajiban dalam halqu atau taqsir:
 Rambut yang dihilangkan adalah rambut kepala sehingga belum

mencukupi kalau yang dihilangkan adalah rambut selain kepala.
 Dilakukan setelah wukuf.
 Dilakukan setelah separuh malam hari kurban.193

للذكرباحللقالرأسواستيعاباألمينبالشقوالبداءةالشعرإزالةحالالقبلةاستقباليستحب) فروع(
هلاويكرهيشينهاذلكألنشيئامنهاتقطعفالالذوائبإالاألمنلةبقدرويكونلألنثىوبالتقصري

الناصيةمسكويستحببالرجالالتشبهقصدتأوسيدهاأوزوجهافيههلايأذنملإنحيرمبلاحللق
مَ وْ يَـ ارً وْ نُـ ةٍ رَ عْ شَ لِّ كُ بِ ِىل لْ عَ اجْ فَ كَ دِ يَ بِ ِىت يَ اصِ نَ هِ ذِ هَ نَّ إِ مَّ هُ للَّ اَ وقولنسفاثالثاوالتكبرياإلزالةعندباليد

ةً ئَ يِّ سَ اَِ ىنِّ عَ حُ امْ وَ ةً نَ سَ حَ ةٍ رَ عْ شَ لِّ كُ بِ ِىن آتِ مَّ هُ للَّ اَ يقولأنالفراغبعدويستحبِىب وْ نُـ ذُ ِىل رْ فِ اغْ وَ ةِ امَ يَ قِ الْ 
وأنوشاربهأظفارهيقصوأنْنيَ مِ لِ سْ مُ الْ عِ يْ مِ جلَِ وَ نَ يْ رِ صِّ قَ مُ الْ وُ ْنيَ قِ لِ حْ مُ لْ لِ وَ ِىل رْ فِ اغْ وَ ةً جَ رَ دَ اَِ ِىل عْ فَ ارْ وَ 

يكونأنويسنللوصليتخذلئالآكدمنهواحلسنالشعروكذااألظافريدفنوأنويلبسيطيب
الأنلهويسنكذلككونهللمحلوقواألوىلواخلبثاحلدثعنطاهرايكونوأنمسلمااحلالق
٢٤١- ٢٤٠. كذا ىف فتح العالم صمعجلةنفسهاتطيبالىتاألجرةيعطيهبلاحلالقيشارط

193Waktu menghilangkan rambut mulai masuk pada separuh malam hari kurban bagi
orang yang telah wukuf sebelumnya dan tidak ada batas akhir waktu. Yang lebih utama,
menghilangkan rambut dilakukan pada waktu dhuha hari kurban setelah melempar jumrah
aqobah, menyembelih kurban, dan sebelum towaf ifadhoh. Tempat menghilangkan rambut
tidak ditentukan, tetapi yang lebih utama saat berada di Mina bagi orang yang beribadah haji,
sedangkan bagi yang umrah maka yang lebih utama adalah di Marwa.

أنواألفضللوقتهاآخروالذلكقبلوقفملنالنحرليلةبنصفعرالشإزالةوقتيدخل) تنبيه(
مبكانختتصوالاإلفاضةطوافوقبلوالذبحالعقبةمجرةرمىبعدالنهارضحوةالنحريومتكون
٢٤١.صالعالمفتحىفكذافباملروةاملعتمرأمامبىنتكونأناألفضللكن
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شعر برأسه يندب له امرار قال الرملى وأقله ثالث شعرات نتفا أو قصا أو احراقا ومن ال
املوسى على رأسه ولو كان برأسه علة ال ميكن بسببها التعرض للشعر صرب إىل االمكان 
وال يفدى واحللق للذكر أفضل من التقصري ولألنثى بالعكس فماهية احلج أى حقيقته 

مركبة من هذه اخلمسة فمىت اختل واحد منها مل يصح حجه وال جيرب تركه بدم اه

Ar-Romli mengatakan bahwa minimal rambut yang dihilangkan
adalah 3 (tiga) helai, baik dengan cara dicabut, dipangkas, atau dibakar
dengan api. Barang siapa yang tidak memiliki rambut kepala maka
disunahkan baginya memainkan gunting di atas kepala layaknya mencukur.
Apabila dikepalanya terdapat penyakit yang karenanya tidak
memungkinkan mencukur rambut maka ditunggu terlebih dahulu sampai
memungkinkan, jadi kewajiban menghilangkan rambut tidak gugur darinya
sehingga ia tidak boleh menggantinya dengan membayar fidyah. Halqu
adalah yang lebih utama bagi laki-laki daripada taqsir sedangkan taqsir
adalah yang lebih utama bagi perempuan daripada halqu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hakikat haji tersusun
dari 5 (lima) rukun (ihram, wukuf, towaf, sa’i, dan menghilangkan rambut)
sehingga apabila salah satu dari 5 (lima) ini terlewatkan maka hajinya tidak
sah dan tidak bisa diganti dengan membayar dam (denda).”

E. Rukun-rukun Umrah

ه وسلم فعلها ألنه صلى اهللا علي) إال الوقوف  أركان للعمرة(أى اخلمسة األركان ) وهى(
البد (عطف تفسري ) فروض وشروط(اخلمسة ) وهلذه األركان(بدونه أفاده الرملى

ا وهى معلومة مبا قدمناه ىف الشرح) مراعا

Rukun-rukun umrah ada 4 (empat), yaitu:
1. Ihram
2. Towaf
3. Sa’i
4. Menghilangkan rambut (izalah asy-sya’ri)

Rukun-rukun yang berjumlah 5 (lima), yaitu; ihram, wukuf, towaf,
sa’i, dan izalah asy-sya’ri, memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi.
Syarat-syarat tersebut telah kami jelaskan sebelumnya.
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F. Perkara-perkara yang Diharamkan bagi Orang Ihram Laki-laki
dan Perempuan

أى استعماله ذكرا كان أو أنثى ولو أخشم ىف ) طيب(بالنسك ) وحرم على من أحرم(
بدن أو ملبوس أو طعام أو شراب 

Perkara-perkara yang diharamkan bagi orang ihram.

1. Wewangian,

Maksudnya diharamkan atas orang yang ihram, baik laki-laki atau
perempuan, menggunakan wewangian, baik wewangian itu dipakaikan pada
tubuh, pakaian, makanan, atau minuman.194

ولو أنثى بدهن وإن مل يكن مطيبا ولو لشعر حملوق وال يكره غسل ) ودهن رأس وحلية(
رأسه بنحو خطمى وال اكتحال بال زينة فيه وال طيب فإن كان فيه زينة كره أفاد ذلك 

ملى الر 
2. Meminyaki rambut kepala atau jenggot

Maksudnya, diharamkan atas orang yang ihram, baik laki-laki atau
perempuan, meminyak-rambuti rambut kepala dan jenggot, meskipun
minyaknya tidak wangi dan meskipun rambut yang diminyaki itu adalah
rambut yang telah dicukur.

Tidak dimakruhkan mengolesi kepalanya dengan daun kelor, dan
memakai celak mata yang bukan untuk berhias dan yang tidak wangi,
apabila memakai celak mata yang biasa untuk berhias maka dimakruhkan,
seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

194Keharaman memakai wewangian disebabkan oleh menyengaja menjadikan wangi.
Berbeda dengan masalah apabila tidak sengaja menjadikan wangi, seperti; memakan
makanan yang asalnya memang wangi, seperti; apel, damar, tanaman karanfel, sunbul, dan
lain-lain, meskipun untuk tujuan berobat, maka tidak diharamkan karena tujuannya adalah
memakannya.

وخرج بذلك ما يقصد منه األكل ولو للتداوى وإن كان له رائحة طيبة كالتفاح واملصطكى والقرنفل 
يقصد منه والسنبل واخلزامى وسائر األبازير الطيبة فال حيرم استعمال شيئ من ذلك وال فدية ألنه مل

٣٢٦. رائحة الطيب وإمنا قصد أكله ولو للتداوى كذا ىف حاشية الباجورى ص
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من رأس أو غريه حبلق أو غريه وجتب الفدية ىف ) وشعر(من يده أو رجله ) لة ظفروإزا(
ثالث شعرات أو ثالثة أظفار والء سواء كان عامدا أو ناسيا عاملا أم جاهال فال فدية 
هنا على حمنون ومغمى عليه وصىب مميز أزال ذلك وىف الشعرة أو الظفر مد وىف االثنني 

أو حر أو جراحة أن  حيلق ويفدى أفاد ذلك رسخ أوأو مدان وملعذور بنحو قمل
الرملى

3. Memotong kuku tangan atau kaki dan rambut, baik rambut kepala
atau lainnya, baik dengan halqu atau lainnya.

Diwajibkan membayar fidyah [sebesar 1 (satu) mud/3,1 liter] sebab
menghilangkan 3 (tiga) helai rambut dan kuku secara mutawaliah,195 baik
orang yang ihram itu sengaja atau lupa dan tahu atau bodoh. Oleh karena
itu, dalam hal pelanggaran menghilangkan rambut, tidak diwajibkan
membayar fidyah karenanya atas orang gila, ayan, dan shobi yang tamyiz.

Jika tidak secara mutawaliah, maka dalam 1 (satu) rambut atau
kuku dikenai fidyah 1 (satu) mud (3,1 liter), 2 (dua) rambut atau kuku
dikenai fidyah 2 mud.

Diperbolehkan mencukur, kemudian membayar fidyah, bagi orang
yang diudzurkan sebab berkutu, kotor, panas, atau luka, seperti yang
difaedahkan oleh ar-Romli.

195Pengertian mutawaliah dalam pelanggaran menghilangkan rambut dan
lainnya adalah sekiranya orang yang ihram menghilangkan rambutnya dalam satu
waktu dan satu tempat. Pengertian satu waktu adalah sekiranya waktu ketika
menghilangkan rambut pertama atau kuku pertama tidak terpisah lama dari waktu
ketika menghilangkan rambut kedua atau kuku kedua. Yang dimaksud dengan satu
tempat adalah sekiranya orang yang ihram menghilangkan rambut-rambutnya atau
kuku-kukunya di tempat yang sama. Apabila ia menghilangkannya di tempat yang
berbeda-beda atau waktu yang berbeda-beda maka setiap rambut atau kuku atau
sebagiannya wajib ditunaikan fidyahnya, yaitu sebesar 1 (satu) mud.

وفيما يأتى احتاد الزمان واملكان عرفا ومعىن احتاد الزمان عدم طول الفصل بينهما ومعىن التواىل هنا 
ن على املعتمد املكان الذى أزال فيه ال حمل املزال وهو العضو فإن اختلف الزمان أو اواملراد باملك

ه املكان وجب ىف كل شعرة أو بعضها كذلك مد ه من الدليل التام كذا قاله حممد اجلبار ىف تعليق
٣٢٥.على فتح العالم ص
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سواء كان حمرما حبج أو عمرة أو قران وسواء كان ىف قبل أم دبر ىف آدمى أم ) ومجاع(
يمة حبائل أم ال وتفسد به عمرة مفردة وحج ولو قارنا قبل حتلله األول وجتب به بدنة 

فاد ذلك الرملى على ذكر ال أنثى وأما بعد حتلله فشاة أ

4. Jimak.

Diharamkan bagi orang yang ihram, baik laki-laki atau perempuan,
melakukan jimak, baik ia berihram haji, atau umrah, atau qiron (berihram
haji dan umrah), baik ia menjimak qubul atau dubur, baik yang dijimak
manusia atau binatang ternak, baik ketika menjimak dengan penghalang
atau tidak.

Apabila seseorang hanya berihram umrah, kemudian ia melakukan
jimak, maka umrahnya tersebut fasid (rusak). Begitu juga, apabila seseorang
berihram haji, meskipun haji qiron sebelum tahallul196 yang pertama,
kemudian ia melakukan jimak, maka hajinya menjadi fasid.

196Tahallul adalah keluar dari ibadah-ibadah (nusuk) sehingga apabila seseorang telah
bertahallul maka dihalalkan baginya melakukan perkara-perkara yang diharamkan sebab
ihram. Di bawah ini dijelaskan tentang tahallul dalam haji dan umrah. Penjelasan ini
merupakan terjemahan dari ibarot yang tertulis dalam kitab Busyro al-Karim dalam fasal
tahallul:

Haji memiliki 2 (dua) tahallul karena haji dilakukan dalam jangka waktu yang lama
dan karena banyaknya amalan-amalan di dalamnya. Adapun umrah hanya memiliki 1
(satu) tahallul, yaitu ketika telah selesai dari semua rukun-rukunnya.

Tahallul pertama dalam haji bisa terjadi apabila telah melakukan 2 (dua) perkara dari
3 ( ga) perkara, yaitu (1) melempar jumroh aqobah, (2) menghilangkan 3 ( ga) helai
rambut atau lebih, dan (3) towaf ifadhoh yang disusul dengan sa’i bagi orang yang
belum melakukan sa’i setelah towaf qudum. Orang yang berihram diperbolehkan
mendahulukan dan mengakhirkan 3 perkara tersebut sesuai dengan keinginannya,
artinya, apakah ia ingin mendahulukan melempar jumroh aqobah daripada towaf
ifadhoh atau apakah mendahulukan selainnya.

Tahallul kedua dalam haji bisa terjadi apabila telah melakukan perkara yang ketiga.

Dengan tahallul pertama, seseorang diperbolehkan melakukan perkara-perkara yang
diharamkan sebab ihram, kecuali jimak, akad nikah, dan bersentuhan kulit dengan
syahwat.

Dengan tahallul kedua, ia diperbolehkan melakukan semua perkara-perkara yang
diharamkan sebab ihram tanpa terkecuali.

Dengan demikian, apabila seseorang telah melempar jumroh aqobah dan
menghilangkan 3 ( ga) helai rambut maka ia boleh memakai minyak wangi, pakaian
yang berjahit, dan lain-lain kecuali jimak, akad nikah, dan bersentuhan kulit,
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Laki-laki atau perempuan yang telah merusak haji atau umrah
dengan jimak diwajibkan membayar kafarot berupa unta jantan atau betina
(badanah). Sedangkan mereka yang merusak haji setelah tahallul pertama
dan sebelum tahallul kedua diwajibkan membayar kafarot berupa kambing,
seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

ومقدماته أى اجلماع كقبلة ونظر وملس بشهوة وجيب مبا سوى النظر الفدية أفاد ذلك 
إال ىف القبلة حبائل والنظر الرملى وقال عطية وجيب الدم ىف املقدمات وإن مل ينزل 

بشهوة فال جيب الدم وإن أنزل

5. Muqoddimah jimak.

Mukaddimah jimak adalah seperti; berciuman, melihat, dan
bersentuhan kulit dengan syahwat. Selain dalam melihat, diwajibkan
membayar fidyah, seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli. Athiah berkata,
“Diwajibkan membayar dam sebab melakukan mukaddimah jimak
meskipun tidak sampai mengeluarkan sperma kecuali berciuman dengan
menggunakan penghalang dan melihat dengan syahwat maka tidak
diwajibkan membayar dam meskipun sampai mengeluarkan sperma.”

فيحرم على احملرم أن يزوج أو يتزوج سواء كان ذلك بالوالية أو بالوكالة ) وعقد النكاح(
وكل نكاح كان الوىل فيه حمرما أو الزوج أو الزوجة فهو باطل وجتوز الرجعة ىف االحرام 

ى األصح علعلى األصح لكن تكره وجيوز أن يكون احملرم شاهدا ىف نكاح احلاللني
وتكره خطبة املرأة ىف االحرام وال حترم أفاد ذلك النووى ىف االيضاح 

6. Akad Nikah

Orang yang berihram diharamkan berakad nikah, baik menikahkan
atau menikahi, baik akad tersebut dengan perwalian atau perwakilan. Setiap
pernikahan yang dilakukan dimana wali nikah, atau calon suami atau istri
adalah orang yang berihram maka pernikahan tersebut batal. Adapun
merujuk (roj’ah) pada saat ihram hukumnya boleh menurut pendapat ashoh,

sedangkan apabila ia telah melempar jumroh aqobah, menghilangkan 3 ( ga) helai
rambut, dan towaf ifadhoh maka ia boleh melakukan jimak, akad nikah, dan semua
perkara yang diharamkan sebab ihram. Ketika ia berada di antara 2 (dua) tahallul
maka disunahkan baginya memakai wewangian, minyak rambut, pakaian yang
berjahit.
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tetapi dimakruhkan. Menurut pendapat ashoh disebutkan bahwa orang yang
berihram diperbolehkan menjadi saksi dalam pernikahan antara laki-laki
halal dan perempuan halal. Syeh Nawawi memberikan faedah dalam kitab
al-Idhoh bahwa melamar perempuan pada saat ihram hukumnya makruh
dan tidak haram.

من مأكول وغريه على حمرم ولو خارج ومتولد أى مصيد ) واصطياد صيد مأكول برى(
احلرم وعلى داخله ولو حالال 

7. Berburu

Orang yang berihram diharamkan berburu binatang darat,
meskipun juga dapat hidup di air, yang liar dan yang halal dimakan dan
berburu binatang peranakan antara binatang darat liar yang halal dimakan
dan yang tidak halal dimakan, meskipun binatang-binatang tersebut berada
diluar wilayah tanah Haram. Adapun binatang yang berada di tanah Halal
(diluar tanah Haram) maka diharamkan diburu ketika telah berada di tanah
Haram saja jika yang memburu buka orang yang berihram.

G. Perkara-perkara yang Diharamkan bagi Orang Ihram Laki-laki

ولو بعضه مبا يعد ساترا عرفا كقلنسوة وطني ) على رجل سرت رأسه(حيرم أيضا ) و(
ثخني إال أن حيتاج لذلك لنحو حر أو برد أو مداواة فيجوز مع الفدية أفاد ذلك الرملى 

1. Menutup kepala.

Laki-laki yang berihram diharamkan menutup kepalanya meskipun
hanya sebagian saja dengan tutup yang menurut ‘urf disebut dengan
penutup, seperti; kopyah dan lumpur kental. Adapun jika karena hajat,
seperti; panas, dingin, sedang dalam proses terapi pengobatan, maka ia
boleh menutup kepala atau sebagiannya disertai membayar fidyah, seperti
yang difaedahkan oleh ar-Romli.

خبياطة أو غريها كقميص وخف وخريطة للحلية وسراويل وتبان على ) ولبس خميط(
جيد ما يسترت به لبس الوجه املعتاد لبسه فيه ما مل حيتج له وإال فيجوز ويفدى ولو مل

السراويل بال فدية وال يلزمه قطعا وإن أمكن وله لبس خف مل يسرت كعبه حيث فقد 
نعال وله لبس قبقاب ومداس معروف وإن وجد غريمها أفا ذلك الرملى
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2. Memakai barang yang berjahit.

Laki-laki yang berihram diharamkan memakai barang yang
berjahit dengan benang atau lainnya, seperti; baju kurung, muzah, kantong
perhiasan, celana, dan celana dalam yang biasa dipakai. Keharaman ini jika
memang barang berjahit tersebut tidak dibutuhkan, jika dibutuhkan maka
boleh memakainya dan membayar fidyah.

Apabila laki-laki yang berihram tidak mendapati penutup auratnya
maka ia boleh memakai celana tanpa harus membayar fidyah serta tidak
wajib memotongnya meskipun memungkinkan. Ia juga boleh mengenakan
muzah yang tidak sampai menutupi mata kakinya jika ia tidak memiliki alas
kaki. Begitu juga, jika ia tidak memiliki alas kaki maka boleh memakai
bakiak (Jawa: teklek) dan sepatu meskipun ia mendapati selain keduanya,
seperti yang difaedahkan oleh ar-Romli.

H. Perkara-perkara yang Diharamkan atas Orang Ihram Perempuan

ولو قليال إال حلاجة فيجوز مع ) سرت وجهها(أى وحيرم على املرأة ولو أمة ) وعليها(
الفدية وهلا أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا خبشبة وحنوها فإن سقط على وجهها 

بغري اختيارها ورفعته حاال فال فدية 

1. Menutup wajah

Perempuan yang berihram, meskipun amat, diharamkan menutup
wajah meskipun sedikit, kecuali apabila karena hajat maka boleh
menutupnya disertai keharusan membayar fidyah.

Perempuan yang berihram boleh menaungi wajahnya dengan kain
yang disangga dengan kayu atau lainnya asalkan tidak sampai menempel
padanya, sedangkan apabila kain tersebut jatuh dan menempel pada wajah
tanpa disengaja, kemudian ia seketika itu langsung mengangkatnya, maka
tidak wajib atasnya membayar fidyah.

أى لبسه وهو شيئ يعمل للكف وهو خاص باملرأة مبعىن أنه جيوز هلا لبس غريه ) وقفاز(
هلا فيجوز للرجلواع املخيط وإال فالرجل حيرم عليه لبسه وخرج بذلك ما يعملمن أن

لبس اخلفني ىف الرجلني وإن أشبها القفازين واحلاصل أنه ال حيرم عليها إال القفازان وسرت 



376

بعض وجهها مبا يعد ساترا عرفا ولو غري خميط كطني وحشيش ال سرته مباء ولو كدرا 
أفاد ذلك الشرقاوى

2. Memakai Sarung Tangan

Perempuan yang berihram diharamkan memakai sarung tangan.
Adapun memakai barang berjahit yang selain sarung tangan maka
diperbolehkan. Sarung tangan merupakan barang yang khusus dipakai
perempuan (di luar ihram) karena jika tidak maka memakainya pun akan
diharamkan atas laki-laki. Mengecualikan dengan barang yang dikhususkan
dipakai oleh perempuan adalah barang yang dikhususkan bagi laki-laki,
seperti dua muzah, oleh karena itu, perempuan ihram boleh memakainya
meskipun bentuknya seperti dua sarung tangan.

Syarqowi memberikan faedah, “Intinya, perempuan yang berihram
hanya diharamkan memakai dua sarung tangan dan menutup sebagian
wajah dengan tutup yang menurut ‘urf disebut penutup meskipun tidak
berjahit, seperti; lumpur, rumput; bukan air, meskipun keruh.”

I. Konsekuensi bagi Muhrim yang Melanggar Keharaman-
keharaman Ihram

أى الفدية إال عقد النكاح فال ) فمن فعل شيئا من هذه احملرمات فعليه اإلمث والكفارة
خبالف باقى احملرمات ألنه جيب عليه الفدية لعدم حصول املقصود منه وهو االنعقاد 

أفاد ذلك احلصىنهاستمتع مبا هو حمرم علي

Barang siapa melakukan salah satu dari perkara-perkara yang
diharamkan, seperti yang telah disebutkan, maka ia menanggung dosa dan
fidyah, kecuali apabila melanggar keharaman akad nikah pada saat ihram
maka tidak diwajibkan membayar fidyah karena hasil atau tujuan dari akad
nikah tersebut tidak tercapai, maksudnya keabsahannya tidak tercapai.
Berbeda dengan perkara-perkara haram selain akad nikah, maka
melanggarnya diwajibkan membayar fidyah sebab orang ihram yang
melanggarnya menikmati hasil atau tujuannya. Demikian ini difaedahkan
oleh al-Hisni.

وقال النووى ىف االيضاح وجيب على احملرم التحفظ من هذه احملرمات إال ىف مواضع 
أفتدى العذر الىت نبهنا عليها ورمبا ارتكب بعض العامة شيئا من هذه احملرمات وقال 
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متومها أنه بالتزام الفدية يتخلص من وبال املعصية وذلك خطأ صريح وجهل قبيح فإنه 
حيرم عليه الفعل وإذا أمث ووجبت الفدية وليست الفدية مبيحة لالقدام على الفعل احملرم 

ىن واحلد يطهرىن ومن فعل ز وجهالة هذا القائل كجهالة من يقول أنا أشرب اخلمر وأ
بتحرميه فقد أخرج حجه من أن يكون مربورا اهشيئا مما حيكم 

Nawawi berkata dalam kitab Idhoh, “Diwajibkan atas orang ihram
untuk menghindari perkara-perkara yang diharamkan saat ihram ini kecuali
pada saat kondisi udzur seperti yang telah kami tanbihkan. Terkadang
sebagian orang awam melakukan satu dari perkara-perkara haram ini dan ia
dengan entengnya berkata, ‘Aku akan membayar fidyah,’ dengan memiliki
anggapan kalau pembayaran fidyahnya nanti dapat menyelamatkannya dari
dosa kemaksiatan. Jelas-jelas perkataannya tersebut salah dan merupakan
suatu kebodohan yang teramat sangat, karena melanggar jelas-jelas
diharamkan atasnya. Jelas-jelas ketika ia berbuat dosa dan membayar fidyah
maka fidyah tersebut statusnya bukan sebagai sesuatu yang
memperbolehkannya untuk melakukan keharaman. Kebodohan orang yang
mengatakan demikian itu adalah seperti kebodohan orang yang berkata,
‘Aku minum khomr dan berzina. Had yang aku terima akan mensucikanku.’
Barang siapa melakukan salah satu dari perkara-perkara yang diharamkan
saat ihram maka status hajinya telah keluar dari kemabruran.”

التحللني ال بينهما وقال النووى ىف قبل إذا كان ) باالفساد(على ذلك ) ويزيد اجلماع(
االيضاح هذا إذا جامع عامذا عاملا بالتحرمي فإن كان ناسيا أو جاهال بالتحرمي أو 

ووجوب (أيضا على األصح جومعت املرأة مكرهة مل يفسد احلج على األصح وال فدية 
أى االعادة ثانيا ملا أفسده ولو تطوعا من قن وصيب فلو أحرم بالقضاء عشر ) القضاء

لكل واحد من العشر أفاد ذلك ةمرات وأفسد اجلميع لزمه قضاء واحد عن األول وكفار 
ابن حجر

Apabila orang yang ihram melanggar perkara haram yang berupa
jimak maka selain ia menanggung;

a. dosa
b. kewajiban fidyah,
c. ibadah nusuk (haji atau umrah)-nya juga rusak, dengan catatan,

apabila jimak yang ia lakukan sebelum waktu tahallul pertama dan
tahallul kedua, bukan ia lakukan di antara waktu tahallul pertama
dan kedua. Syeh Nawawi berkata dalam kitab al-Idhoh, “Status
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nusuk yang rusak sebab jimak adalah ketika orang yang ihram
melakukan jimak dalam kondisi menyengaja dan mengetahui
keharamannya. Berbeda apabila ia berada dalam kondisi lupa atau
tidak tahu menahu tentang keharaman jimak saat ihram atau
diperkosa maka hajinya tidak rusak. Ini adalah menurut pendapat
asoh. Begitu juga tidak ada kewajiban membayar fidyah menurut
pendapat asoh.”

d. kewajiban mengqodho atau mengulangi nusuk untuk yang kedua
kalinya sebab jimak yang merusaknya, meskipun ibadah nusuk
yang dilakukan adalah sunah, seperti; ibadah nusuk yang dilakukan
oleh budak dan shobi.

Apabila seseorang berihram sebagai qodho sebanyak 10 kali,
maksudnya, ia merusak nusuk qodhonya dengan jimak, kemudian
ia mengqodho lagi dan merusaknya lagi dengan jimak, hingga
terulang 10 kali, maka ia hanya wajib mengqodho nusuk yang
pertama kali saja, akan tetapi ia membayar kafarot berlipat 10 kali
untuk masing-masing dari 10 nusuk yang rusak itu. Demikian ini
difaedahkan oleh Syeh Ibnu Hajar.197

ا فورا ظاهرة أو حجا فتصور ىف سنة االفساد بأن ) فورا( فإن كان الفاسد عمرة فإعاد
حيصر بعد اجلماع أو قبله ويتعذر املضى فيتحلل مث يزول احلصر والوقت باق فإن مل 

حيصر أعاد من عام قابل أفاد ذلك الشيخ اإلسالم ىف فتح الوهاب

Dalam pelaksanakannya, mengqodho nusuk (haji atau umrah)
harus dilakukan dengan segera. Apabila nusuk yang diqodho adalah umrah
maka sifat segera dalam mengqodhonya sudah jelas (karena waktu
kewajiban umrah adalah sepanjang tahun), sedangkan apabila ibadah nusuk
yang diqodho adalah haji maka sifat segera mengqodhonya di tahun
merusak haji tersebut dapat dideskripsikan dengan misalnya seseorang
tercegah untuk menyempurnakan ibadah haji setelah jimak atau sebelumnya
dan sulit baginya untuk melanjutkan manasik hajinya, kemudian ia tahallul,
kemudian waktu tercegahnya berlalu dan waktunya masih ada dan di waktu
yang masih ada inilah ia mengqodho. Sedangkan apabila ia tidak tercegah
maka ia mengqodhonya tahun depan. Demikian ini difaedahkan oleh
Syaikhul Islam dalam kitab Fathu al-Wahab.

والتعبري ىف بشرى الكرمي ما نصه ولو أفسد القضاء مل جيب إال قضاء األول فقط إذ 197
٢. ج١١٦: املقضى واحد لكن جيب كفارة متعددة بتعدد اإلفساد ص
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بأن يأيت جبميع معترباته وجيتنب مجيع منهياته وإال لزمه دم لكل منها ) الفاسدموإمتا(
رضي اهللا عنهم بذلك وال خمالف هلمالفتاء مجيع من أكابر الصحابة

e. Setelah itu, orang yang merusak ihramnya dengan jimak
diwajibkan menyempurnakan sisa ritual-ritual nusuk (yang rusak)
yang belum dilakukan, sekiranya ia memenuhi aturan-aturan
nusuknya dan menjauhi larangan-larangan dalam nusuknya. Jika,
tidak maka masing-masing dari ritual nusuknya, ia dikenai dam
(denda) sebagaimana bunyi fatwa dari seluruh pembesar sahabat
rodhiallahu ‘anhum dan tidak ada yang melawani fatwa tersebut.

ا أحبطته بالكلية ولذلك جتب فيها   أما ما أفسده بردة فال جيب امتامه وإن أسلم فورا أل
ه تعاىل وأمتوا احلج والعمرة هللا وغري كفارة أفاد ذلك ابن حجر ىف فتح اجلواد وذلك لقول

النسك من العبادات ال يتم فاسده للخروج منه باالفساد أفاد ذلك شيخ اإلسامل 

Adapun ibadah nusuk yang dirusak sebab murtad maka tidak
diwajibkan menyempurnakan sisa ritual-ritualnya yang belum terlaksana
meskipun orang yang murtad pada saat itu segera kembali masuk Islam
karena murtad sendiri telah menghapus secara keseluruhan ibadah nusuk,
baik yang sudah dilakukan ataupun belum. Oleh karena itu diwajibkan
atasnya membayar kafarat. Demikian ini adalah seperti yang difaedahkan
oleh Syeh Ibnu Hajar dalam kitab Fathu al-Jawab. Begitu juga, alasan
murtad menghapus secara keseluruhan dan tidak mewajibkan
menyelesaikan ritual-ritual yang belum terlaksana adalah karena Firman
Allah, “Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah ...” Sedangkan
ibadah-ibadah lain yang rusak yang selain nusuk maka tidak dapat
disempurnakan atau diselesaikan terlebih lanjut karena sudah keluar total
sebab faktor perusak itu, seperti yang difaedahkan oleh Syaikhul Islam.

J. Kewajiban-kewajiban dalam Haji dan Umrah

ولو من آخره وأوله أفضل وحيرم على ) أن حيرم من امليقات(ىف احلج والعمرة ) وجيب(
مريد النسك جماوزة ميقاته بال احرام فإن فعل لزمه العود ليحرم عنه إال أن يكون معذورا 
لضيق وقت أو خوف طريق أو انقطاع رفقة فال لزوم وعليه دم االساءة ولو أحرم مريد 

بعد جماوزة ميقاته مث عاد قبل تلبسه بنسك فال دم عليه أو بعد لزمه وغري مريد النسك 
النسك إذا جاوزه مث أراده فميقاته موضعه وال يكلف العود أفاد ذلك الرملى
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Dalam haji dan umrah, diwajibkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Ihram dari miqot

Maksudnya, orang yang berhaji atau umrah harus melakukan
ihram dari miqotnya masing-masing, (baik miqot zamani atau makani),
meskipun ihramnya dilakukan di akhir miqot, tetapi yang lebih utama
adalah di awalnya.

Diharamkan bagi orang yang ingin melakukan nusuk (haji atau
umrah) melewati miqot-miqotnya tanpa ada niat ihram. Apabila ia terlanjur
demikian ini maka ia wajib kembali agar berihram, kecuali apabila ada
udzur, seperti; waktu mepet, takut tidak aman di jalan, atau terpisah dari
rombongan. Jika ia mengalami udzur maka tidak wajib atasnya untuk
kembali dan ia wajib membayar dam isa-ah.

Apabila orang yang ingin melakukan nusuk telah melewati batas
miqot-miqotnya, kemudian ia kembali lagi sebelum memulai ibadah
nusuknya maka tidak ada kewajiban membayar dam atasnya, sebaliknya
apabila ia sudah memulainya maka diwajibkan atasnya dam.

Adapun orang yang tidak ingin melakukan nusuk, ketika ia telah
melewati miqot-miqotnya, kemudian di tengah perjalanan ia ingin
melakukan nusuk, maka batas miqotnya adalah tempat dimana ia berada
saat itu dan ia tidak dituntut untuk kembali. Demikian ini difaedahkan oleh
Syeh Romli.

وواجبه حلظة ىف النصف الثاىن من الليل فإن دفع قبله ) ىف احلج مبيت مزدلفة(جيب )و(
وواجبه معظم كل ليلة من لياىل) ومىن(حىت طلع الفجر لزمه دم د لزمه العود فإن مل يع

فإن تركه لزمه دم وذلك ما مل ينفر التشريق الثالث يأن يزيد على النصف ولو بلحظة
قبل غروب الشمس ىف اليوم الثاىن وإال سقط مبيت الليلة الثالثة

2. Hadir di Muzdalifah dan Mina

Dalam haji, seseorang diwajibkan hadir di Muzdalifah. Lama hadir
yang wajib adalah hanya sebentar sesudah tengah malam pada malam Hari
Raya Kurban (setelah wukuf di Arofah karena itbak).

Apabila ia melewati Mina sebelum waktunya maka ia wajib
kembali. Kembali. Dan apabila ia tidak kembali ke Muzdalifah sampai
terbit fajar maka ia wajib membayar dam.
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Dalam haji, seseorang diwajibkan pula menghadiri tanah Mina
(pada saat perjalanan ke Arofah pada tanggal 9 Dzulhijah). Lama hadir yang
wajib adalah selama sebagian besar waktu dari setiap 3 malam tasyrik
sekiranya melebihi dari ½ malam. Apabila ia tidak hadir di Mina maka ia
wajib membayar dam. Akan tetapi apabila ia pergi dari Mina sebelum
terbenam matahari pada siang hari kedua dari hari tasyrik (berarti siang hari
tanggal 12 Dzulhijah) maka gugurlah kewajiban hadir di Mina pada malam
ketiga hari tasyrik (yaitu malam tanggal 13 Dzulhijah).

ووقته من نصف ليلة النحر وخيرج وقت االختيار بغروب ) ورمى مجرة العقبة يوم النحر(
مشس يومه ويندب أخذ سبع حصات من املزدلفة ليال

3. Melempar Jumroh Aqobah

Diwajibkan melempar Jumroh Aqobah pada siang hari Kurban
(tanggal 10 Dzulhijah). Batas mulai waktu melempar Jumroh adalah setelah
tengah Malam pada malam Hari Raya Kurban. Waktu ikhtiar (longgar)
berakhir saat matahari tenggelam di siang hari pada hari Kurban.

Disunahkan mengambil 7 kerikil dari Muzdalifah pada malam
harinya.

كل يوم ووقته من الزوال وخيرج وقت االختيار ) ورمى اجلمرات الثالث أيام التشريق(
رمى لكل يوم من أيام بغروب الشمس ويبقى وقت األداء إىل آخر أيام التشريق وعدد ال

ث أحد وعشرون حصاة لكل مجرة سبع الالتشريق الث

4. Melempar Tiga Jumroh.

Maksudnya, melempar 3 Jumroh di setiap siang hari dari hari-hari
tasyrik. Waktu melempar dimulai dari zawal (tergelincirnya matahari ke
arah barat) dan waktu ikhtiar (longgar) keluar pada saat tenggelamnya
matahari. Sedangkan waktu adak (melaksanakan lemparan) berlangsung
sampai akhir hari-hari tasyrik.

Jumlah kerikil yang dilempar selama tiga hari tersebut (tanggal 11,
12, dan 13 Dzulhijah) adalah 21 kerikil dan di setiap harinya melemparkan
7 kerikil.
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الوسطى مث جبرة العقبة ف مث بالكربى وهى الىت تلى مسجدا خليويشرتط أن يبدأ باجلمر
فل مىن سالىت هى أ

Dalam melakukan lemparan jumroh, disyaratkan mengawali
dengan Jumroh Kubro, yaitu di dekat masjid Khifa di hari pertama 11
Dzulhijah. Di susul pada tanggal 12 Dzulhijah, melakukan Jumroh Wusto.
Dan terakhir pada tanggal 13 Dzulhijah, melakukan Jumroh Aqobah, yakni
tempat terendah di tanah Mina.

وأن يرمي حصاة فلو رمى بواحدة سبعا أجزأه وأن يكون املرمى حجر وأن يسمى رميا 
فلو وضع احلجر من غري رمى مل يكف وأن تقع ىف املرمى وهو جمتمع احلصى أسفل 

ولو الشاخص ويقصده فلو رمى إىل اهلواء فوقع فيه أو شك ىف وقوعه فيه مل يكف 
تدخرج عنه بعد حصوله فيه كفى وإذا رمى اليوم الثاىن ونفر قبل غروب مشسه جاز 

وسقطا عنه مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها أفاد ذلك الرملى

Selanjutnya, diwajibkan melempar dengan benar-benar melempar.
Apabila seseorang melempar 7 kerikil dengan sekali lemparan maka sudah
mencukupi. Selain itu, kerikil yang dilemparkan harus berupa batu. Apabila
ia hanya meletakkan batu tanpa melempar maka belum mencukupi.

Diwajibkan pula 7 kerikil yang dilemparkan benar-benar jatuh
sampai bawah sasaran. Dalam melempar, ia harus menyengaja untuk
melempar sehingga apabila ia melemparkan kerikil di udara dan jatuh di
tempat sasaran atau ragu apakah kerikil yang dilemparkan itu jatuh ke
tempat sasaran atau tidak maka belum mencukupi. Apabila kerikil
menggelinding menjauh dari tempat sasaran setelah kerikil tersebut telah
mengenai target maka sudah mencukupi.

Apabila seseorang melempar di hari kedua (tanggal 12 Dzulhijah),
kemudian pada hari itu juga ia pergi meneruskan perjalanan sebelum
tenggelam matahari maka diperbolehkan sehingga kewajiban mabit atau
hadir pada malam ketiga dan kewajiban melempar pada siang harinya telah
gugur, seperti yang difaedahkan oleh Syeh Romli.

ينفر ىف اليوم الثاىن من أيام التشريق الثاىن أن شروط صحة النفر مخسة األول أن) فرع(
يكون بعد رمى يوم النحر واليومني بعده الرابع أن يكون قد يكون بعد الزوال الثالث أن 
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بات الليلتني قبله مبىن اخلامس أن ينوي النفر ووقتها بعد متام رمى مجرة العقبة وبعد 
رجوعه إىل حد مىن 

(CABANG) Syarat-syarat sah pergi meneruskan perjalanan ada 5, yaitu:
1) Pergi dilakukan pada hari kedua dari hari-hari tasyrik (tanggal 12

Dzulhijah).
2) Pergi dilakukan setelah waktu zawal (tergelincirnya matahari ke

arah barat).
3) Pergi dilakukan setelah melakukan lemparan Jumroh Aqobah di

siang Hari Raya Kurban dan 2 hari setelahnya.
4) Telah mabit atau menghadiri dua malam di Mina sebelum pergi.
5) Berniat pergi setelah selesai melakukan Jumroh Aqobah dan

setelah pergi pulang sampa batas wilayah Mina.

5. Towaf Wadak

كيا ة القصر فإن تركه ولو مفسامملن أراد اخلروج من مكة ولو دون ) اعوطواف الود(
لتنعيم للعمرة أو اخلارج للرتوية بعرفات فإنه ال طواف عليه للزمه دمه نعم يستثىن اخلارج 

لكن يستحب أفاد ذلك الرملى 

Dalam haji dan umrah diwajibkan melakukan towaf wadak bagi
orang yang ingin keluar dari Mekah, meskipun masih sejauh di bawah jarak
yang diperbolehkan mengqosor sholat (81 km). Apabila seseorang tidak
melakukan towaf wadak meskipun ia adalah orang Mekah sendiri maka
wajib atasnya membayar dam. Dikecualikan adalah orang yang keluar dari
Mekah ke tanah Tan’im (perbatasan antara tanah haram dan tanah halal)
atau yang keluar dari Mekah untuk melakukan tarwiah (menetap) di Arofah
maka tidak diwajibkan towaf wadah, tetapi disunahkan, seperti yang
difaedahkan oleh Syeh Romli.

لطواف من وجيرب الواحد منها بدم قال الشرقاوى وعد هذا اه اخلمسة واجبات احلجذفه
ناسك واملعتمد أنه ليس منها بل جيب على من أراد على أنه من املمبىنواجبات احلج 

فراق مكة سواء كان حاجا أ معتمرا أم غريمها هذا إن أراد فراقها ملكان على مسافة قصر 
كان دون ذلك نظر إن قصد االقامة فيه سواء قصد االقامة فيه أم ال فإن أراد فراقها مل

لزمه طواف الوداع وإال كأن خرج للعمرة فال انتهى 
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5 kewajiban di atas merupakan kewajiban-kewajiban dalam haji
(dan juga umrah). Apabila salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi maka dapat
diganti dengan dam.

Syarqowi berkata, “Menghitung towaf wadak sebagai kewajiban-
kewajiban haji adalah berdasarkan alasan bahwa towaf wadak termasuk
salah satu dari ritual manasik. Menurut pendapat mu’tamad, towaf wadak
tidak termasuk salah satu dari kewajiban-kewajiban haji, melainkan ia
hanya diwajibkan atas orang yang hendak meninggalkan Mekah, baik ia
adalah orang yang haji, atau umroh, atau selain keduanya. Kewajiban ini
berdasarkan keadaan jika seseorang ingin meninggalkan Mekah menuju
tempat yang sejauh perjalanan masafah al-qosr (81 km), baik ia hendak
mukim disana atau tidak. Apabila ia ingin meninggalkan Mekah dan akan
menuju tempat yang masih kurang dari 81 km maka dirinci, yakni apabila ia
menyengaja mukim disana maka wajib melakukan towaf wadak dan jika
tidak, seperti; keluar dari Mekah untuk Umrah, maka tidak wajib
melakukannya.”

وعارية أى حرم مكة واملدينة أى تعرضه ولو بوضع يد بشراء) وحيرم صيد احلرمني(
باحلج أو بالعمرة ) ما على حمرمونبا(ذا داللة عليه ولو حلالل ووديعة واجارة وغصب وك

حلرمني ىف حرمة التعرض لصيده ونباته قال صلى والوج وهو واد بالطائف كا) وحالل(
ا ال يقطع شجرها هحرم مكة وإىن حرمت املدينة ما بني البتيان ابراهيماهللا عليه وسلم

رواه الشيخان وزاد مسلم وال يصاد صيدها وروى أبو داود أنه صلى اهللا عليه وسلم قال 
يقطع حشيشها الرطب إال ال خيتلى خالها وال ينفر صيدها قوله خيتلى خالهلا أى ال

م رواه أبو لدواء وقال صلى اهللا عليه وسلم أال إن صيد وج وعضاهه أى شجره حرام حمر 
ات احلجارة السود ذداود والرتمذى والالبة وهى األرض 

Diharamkan berburu binatang di tanah Haram Mekah dan
Madinah, maksudnya diharamkan merintangi binatang buruan di dua tempat
tersebut meskipun hanya dengan meletakkan tangan di atasnya pada saat
pembelian, pinjaman, penitipan, persewaan, penggosoban, atau
menggiringnya agar menuju tanah Halal.

Diharamkan mencabut tanaman yang tumbuh di tanah Haram
Mekah dan Madinah, baik diharamkan atas orang yang ihram haji atau
umrah atau pun yang bukan ihram.
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Begitu juga diharamkan mengganggu binatang buruan dan
mencabut tanaman yang ada di Wuj, yaitu sebuah jurang yang ada di tanah
Toif.

Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda,
“Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Mekah dan Aku
mengharamkan Madinah apa-apa yang ada di antara dua labah Madinah,
maksudnya janganlah seseorang momotong pohonnya.” Hadis ini
diriwayatkan oleh Bukhori dan Muslim. Muslim sendiri menambahkan,
“dan janganlah binatang buruannya diburu.” Pengertian labah adalah tanah
yang berbatu hitam.

Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa
sallama bersabda, “Tidak boleh dipotong tanaman hijau di Madinah dan
tidak boleh berburu binatang buruan di Madinah.” Dikecualikan dari
larangan memotong tanaman hijau di Madinah selain untuk pengobatan,
maka diperbolehkan.

Rasulullah shollallahu ‘alaihi wa sallama bersabda, “Ingat.
Sesungguhnya binatang buruan dan tanaman di jurang Wuj adalah haram
bagi orang ihram.” Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi.

ا ليسا حملني ) بوجوب الفدية(على املدينة والوج ) وتزيد مكة( ما أل للنسك فيها دو
عامة بدنة وىف بقر الوحش ومحاره بقرة وىف الغزال عنز فى النففإن أتلف صيدا ضمنه

سنة والريبوع وهى أنثى املعز الىت سم هلا سنة واألرنب عناق وهى أنثى املعز ما مل تبلغ
فرة وهى أنثى املعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصل عن أمها واحلمامة شاة وما ال نقل له ج

لقيمة وإن قطع نباتا رطبا أو قلعه ضمنه ىف الشجرة حيكم مبثله عدالن وفيما ال مثل له ا
الكبرية بقرة والصغرية شاة وحيل أخذ النبات لعلف أو دواء أفاد ذلك الرملى

Apabila berburu binatang atau mencabut tanaman di Mekah maka
diwajibkan membayar fidyah. Sedangkan berburu dan mencabutnya di
Madinah dan Wuj tidak mewajibkan fidyah karena keduanya bukan tempat
untuk melakukan manasik.

Apabila seseorang melukai binatang buruan di Mekah maka ia
wajib menanggungnya. Apabila ia melukai burung suari maka wajib
membayar fidyah berupa unta badanah. Apabila ia melukai sapi alas dan
himar alas maka wajib membayar fidyah berupa sapi. Apabila ia melukai
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kijang maka wajib membayar fidyah berupa kambing kacang betina yang
genap berusia setahun. Apabila ia melukai kelinci maka ia wajib membayar
fidyah kambing kacang betina yang usianya belum mencapai setahun.
Apabila ia melukai marmut maka ia wajib membayar fidyah berupa
kambing kacang yang telah berusia 4 bulan. Apabila ia melukai burung dara
maka ia wajib membayar fidyah berupa kambing. Adapun binatang yang
dilukai yang tidak disebutkan maka membayar fidyah berupa binatang yang
sama seperti binatang yang dilukai tersebut berdasarkan kebijakan dari dua
orang adil. Apabila melukai binatang yang tidak ada persamaannya maka
wajib membayar fidyah berupa nilai harganya.

Apabila memotong tanaman yang masih hijau atau mencabutnya di
Mekah maka wajib menanggungnya. Apabila merusak pohon besar maka
wajib membayar fidyah berupa sapi. Apabila merusak pohon kecil maka
wajib membayar fidyah berupa kambing. Dihalalkan mengambil tanaman
Mekah untuk tujuan dijadikan sebagai makanan ternak atau obat, seperti
yang telah difaedahkan oleh Syeh Romli.
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شرح سلم التوفيق املسمى مبرقاة كتاب ترمجة  اجللد األول من بعون اهللا مت احلمد هللا قد 
ىف فصول العبودية غفر يق إىل حمبة اهللا على التحقيق صعود التصديق ىف شرح سلم التوف

العلماء الذين أقواهلم منقولة ىف هذا الشرح اهللا ذنوب مؤلف األصل والشرح ومجيع 
ورمحهم ونفعنا بعلومهم ىف الدارين آمني آمني آمني يا رب العاملني

ويليه اجللد الثاىن ىف فصول املعامالت واألخالق إن شاء اهللا
٢٠١٨أبريل ٤، ساالتيجا كاىل بنيج املعهد ال يس


