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KATA PENGANTAR 

Setelah saya selesai meneijemahkan kitab “Al-Mawaidzul 
Ushfuriyyah, Lubabul Hadis, Washiyatul Musthafa, Syu’abul 
Iman, rekan-rekan guru menyarankan agar saya 

meneijemahkan kitab' “Safinatunnaja” yang sangat penting 
untuk murid-murid madrasah. 

Maka alhamdulillah, saya dapat memenuhi saran tersebut. 
Kepada para ulama dan cerdik cendikiawan saya mohon 
pembetulannya bila di dalam buku ini terdapat kekeliruan. 
Semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. 

ACHMAD SUNARTO 

PENGANTAR PENYUSUN 

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi 

Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 
Hanya kepada Allahllah aku minta pertolongan atas beberapa 
perkara dunia dan agama. Dan semoga Allah melimpahkan 
rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw. penutup 
para Nabi, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Tak 
ada daya dan kekuatan kecuali hanyalah bagi Allah Yang Maha 

Mulia dan Maha Agung. 
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RUKUN ISLAM 

Rukun Islam itu ada 5 
perkara: 

1. Mengucapkan dua kali- 
mat syahadat ( menyak- 
sikan bahwa tiada Tuhan 

selain Allah, dan sesung- 
guhnya Nabi Muhammad 

itu utusan Allah ). 
2. Mengerjakan salat. 
3. Mengeluarkan zakat. 
4. Puasa Ramadhan. 
5. Haji ke Baitullah bagi 

orang yang mampu. 

RUKUN IMAN 

Rukun Iman itu ada 6 

perkara: 
1. Iman kepada Allah. 
2. Iman kepada Malaikat- 

malaikat Allah. 
3. Iman kepada Kitab-kitab 

Allah. 
4. Iman kepada Rasul-rasul 

Allah. 

5. Iman kepada hari akhir. 
6. Iman kepada qodar Allah, 

yang baik dan yang jelek 

itu dari Allah. 

ii 
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MAKNA LAFAL LAA ILAAHA ILLALLAAH 

Makna lafal Laa Ilaaha 

Illallaah adalah tidak ada 
yang disembah secara haq di 

dalam wujudnya kecuali 

Allah. 

TANDA-TANDA BAUGH 

Tanda-tanda baligh itu ada 

3: 
1. Sudah umur 15 tahun bagi 

laki-laki dan perempuan. 
2. Sudah mimpi keluar mani 

(sperma bagi laki-kai) dan 
perempuan yang berumur 
9 tahun. 

3. Sudah haid bagi wanita 
yang umur 9 tahun. _ 

BERSUCI MEMAKAI BATU 

Syarat-syarat bersuci 
memakai batu itu ada 8: 

1. Adanya tiga batu. 

2. Tempat najis harus bisa 
bersih. 

3. Najisnya tidak sampai 

Si' ''’t-rZ* 

kering. 
4. Najisnya tidak pindah dari 

tempat asalnya. 
5. Tidak kedatangan najis 

yang baru (lain ). 
6. Najis yang akan disucikan 

tidak boleh melewati kiri 
kanannya dubur (lubang 
pantat) dan hasyafah 

(ujung kemaluan laki-laki). 

7. Najis yang akan disucikan 
tidak terkena air. 

8. Batu-batunya harus 

bersih. 

FARDHU-FARDHU WUDHU 

Fardhunya wudhu itu ada 6: 

1. Niat. 
2. Membasuh muka. 
3. Membasuh dua tangan 

beserta dua siku. 
4. Mengusap sebagian dari 

kepala. 
5. Membasuh dua kaki 

beserta dua mata kaki. 

6. Tertib. 

' .hgb 
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DEFINIsl NIATDAN TERTIB 

Niat ialah sengaja melakukan 
sesuatu sambil membersa- 

makan dengan melakukan 
perkara itu, dan tempatnya 

itu di dalam hati. 
Melafalkan niat itu hukum- 
nya sunat. Waktunya ketika 
membasuh permulaan 

bagian wajah. 
Tertib ialah tidak mendahu- 
lukan anggota yang mestinya 
tidak di dahulukan. 

AIR 

Air itu ada 2 bagian: 
1. Air sedikit. 
2. Air banyak. 
Air sedikit yaitu air yang 
kurang dari dua kulah. Air 

banyak yaitu air yang ada 
dua kulah atau lebih. 
Air yang sedikit itu bisa najis 

sebab kejatuhan najis, 
meskipun tidak berubah. Air 
yang banyak itu tidak bisa 

najis kecuali apabila rasa, 
warna, dan baunya itu 

berubah. 

's%ss 
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BEBERAPA HAL YANG MEWAJIBKAN MANDI 

Beberapa hal yang mewajib- 
kan mandi itu ada 6: 

1. Memasukkan khasyafah 
(ujung kemaluan laki-laki) 
ke dalam farji (kemaluan 

orang perempuan). 
2. Keluarnya mani (sperma). 
3. Haid (datang bulan). 
4. Nifas (mengeluarkan 

darah sesudah bersalin). 
5. Bersalin. 
6. Meninggal dunia. 

FARDHU-FARDHU MANDI 

Fardhunya mandi ada 2 : 

1. Niat 
2. Meratakan badan dengan 

SYARAT-SYARAT WUDHU 

Syarat-syarat wudhu itu ada /f. 
10: | 10: 

1. Islam 
2. Tamyiz (pandai) 

3. Suci dari haid (datang 

bulan) jUi c 
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4. Bersih dan sesuatu yang 

sesuatu itu bisa mence- 

gah datangnya air ke 
kulit. 

5. Di anggotanya tidak ter- 
dapat sesuatu yang bisa 
merubah air. 

6. Tahu akan kefardhuan 
wudhu. 

7. lidak mengiktikadkan 
fardhunya wudhu seba- 
gai hal yang sunnat. 

8. Aimya bersih 

9. Sudah masuk waktu salat 
10. Terus menerus bagi 

orang yang tidak pemah 
berhenti hadasnya. 

BATALNYA WUDHU 

Yang membatalkan wudhu 
itu ada 4: 
1. Sesuatu yang keluar dari 

salah satu jalan dua yaitu 
dari qubul (kemaluan) atau 
dubur (lubang pantat), 
berupa angin atau 
lainnya, kecuali mani. 

2. Hilangnya akal sebab tidur 
atau lainnya, kecuali 

tidurnya orang yang tetap 
pada tempat duduknya 

dari bumi. 

oA_xLo 
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3. Bertemunya kedua kulit 
laki-laki dan perempuan 
yang sama besarnya, 
sama asingnya (tidak 

tunggal mahram) dengan 

tanpa pemisah. 
4. Menyentuh qubulnya 

(kemaluannya) anak 
Adam, atau menyentuh 
lingkaran duburnya 
(lubang pantatnya) anak 
Adam dengan telapak 
tangan atau telapak jari- 

jarinya. 

AKIBAT ORANG YANG RUSAK WUDHUNYA 

( 
4. Membawa mushaf. 

LARANGAN BAGI ORANG YANG JUNUB 

Orang yang junub itu haram 

melakukan 6 perkara: 

1. Salat. 
2. Tawaf. 

Barangsiapa yang rusak 
wudhunya maka haram 

baginya 4 perkara: 

1. Salat. 
2. Tawaf. 
3. Menyentuh mushaf. 

7 



3. Menyentuh mushaf. y x* ^ 9 
4. Membawa mushaf. 

5. Berdiam di masjid. a 

6. Membaca Al-Qur’an. , 

LARANCAN BACI WANITA YANG HAID 

Wanita haid haram melaku- 
kan 10 perkara: 
1. Salat. 

2. Tawaf. 
3. Menyentuh mushaf. 
4. Membawa mushaf. 
5. Berdiam di masjid. 
6. Membaca Al-Qur’an. 
7. Puasa. 

8. Talaq. 

9. Lewat di dalam masjid 
apabila perempuan yang 

haid khawatir mengotori 
masjid. 

10. Menikmati bagian tubuh 
antara pusar atau lutut. 

Jg- 

^0=^1* 

SEBAB-SEBAB TAYAMUM 

Sebab-sebab tayamum itu 
ada 3: 

1. Tidak adanya air. 

2. Sakit. 

3. Butuh kepada air karena 

s' 
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hausnya hewan yang 

dimuliakan. 
Sesuatu yang tidak dimulia¬ 

kan itu ada 6: 
1. Orang yang meninggal- 

kan salat. 

2. Orang yang zina mukh- 

shan. 
3. Orang murtad. 

4. Kafir harbi. 
5. Anjing yang buas. 
6. Babi hutan. 

SYARAT-SYARAT TAYAMUM 

Syarat-syarat tayamum itu 

ada 10 : 
1. Harus memakai debu. 
2. Debunya harus suci. 
3. Debunya tidak mustak- 

mal (sudah digunakan). 
4. Debunya tidak kecam- 

puran tepung dan yang 
menyerupainya. 

5. Mempunyai maksud me- 

mindah debu ke anggota 
. yang ditayamumi. 
6. Mengusap muka dan 

kedua tangannya dengan 

dua pukulan. 
7. Harus menghilangkan 

najis dulu. 

9 



8. Harus mengetahui deng- 

an sungguh-sungguh ' 

arah kiblat sebelum taya- 

mum. 
9. Tayamum harus dikerja- 

kan sesudah masuknya 

waktu. 
10. Tayamum itu hanya 

untuk mengerjakan satu 
fardhu. 

FARDHU-FARDHU TAYAMUM 

Fardhu-fardhu tayamum itu 
ada 5: 
1. Memindah debu. 
2. Niat. 
3. Mengusap muka. 

4. Mengusap dua tangan 
sampai dua siku. 

5. Tertib antara dua usapan CyCai^Jj, 

BATALNYA TAYAMUM 

Yang membatalkan taya¬ 
mum itu ada 3: 

1. Sesuatu yang membatal¬ 
kan wudhu. 

2. Murtad (keluar dari 

Islam). 
3. Menyangka adanya air 

' g * 

* ojuLQpZpCjl 
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kalau tayamumnya 

karena tidak ada air. 

SESUATU YANG ASALNYA NAJIS JADI SUCI 

Sesuatu yang asalnya najis 

jadi suci itu ada 3: 
1. Arak ketika jadi cuka 

dengan sendirinya. 
2. Kulit bangkai ketika 

sudah disamak. 

3. Hewan yang timbulnya 
dari najis. 

MACAM-MACAM NAJIS 

Najis itu ada 3 macam: 
1. Najis Mughalladhah. 

2. Najis Mukhaffafah. 
3. Najis Mutawassithah. 
Najis Mughalladhah yaitu 

najisnya anjing, babi hutan, 
dan anak salah satu dari 

binatang itu. 
Najis Mukhaffafah yaitu 
kencingnya anak laki-laki 

yang belum makan kecuali 
susu, dan umurnya belum 
sampai dua tahun. 
Najis Mutawassithah yaitu 

seluruh najis yang selain di 
atas. 

11 



Najis Mughalladhah itu bisa 
suci dengan tujuh basuhan 
sesudah menghilangkan 

keadaan najis, yang salah 
satunya memakai debu. 
Najis Mukhaffafah itu bisa 

suci dengan mengguyurkan 
air pada najisnya secara 
merata sesudah menghilang¬ 

kan keadaannya najis (ainnya 
najis). 
Najis Mutawassithah itu 

dibagi atas dua bagian : 
1. ‘Ainiyyah. 
2. Hukmiyyah. 
Najis ‘Ainiyyah yaitu najis 
yang ada warna, bau, dan 
rasanya. Cara menghilang- 

kannya harus dihilangkan 
warna, bau, dan rasanya. 
Najis Hukmiyyah yaitu najis 
yang tidak ada warna, bau 
dan rasanya. Cara menghi- 
langkannya cukup mengalir- 
kan air kepada najis itu. 

HAID 

Sedikitnya > waktu haid itu 

sehari semalam ( 24 jam ). 

Fada umumnya 6 hari. Dan 
sebanyak-banyaknya 15 

hari. 

12 

MASA SUCI ANTARA DUA HAID 

Sedikit-dikitnya masa suci 

(yang memisahkan) antara s. 7-^ 
dua haid itu 15 hari. Pada ^^£5AaJV1 ~c- 

umumnya 24 hari atau 23 *9% 

hari dan sebanyak-banyak- 
nya tidak terbatas. 

MASA-NIFAS 

Sedikitnya nifas itu satu ^ ’}''■>'?9 *\\ 

tetes. Pada \umumnya 40 

hari. Dan sebanyak-banyak- 9*^2 

nya 60 hari. • 

UDZURNYA SALAT 

Udzur-udzur salat itu ada 2 : 
1. Tidur. 
2. Lupa. 

SYARAT-SYARAT SALAT 

Syarat-syarat salat itu ada 8 : 

1. Suci dari dua hadas. 
2. Suci dari najis yang ada di 

pakaian, tubuh dan 

tempat salat. 
3. Menutup aurat. 

4. Menghadap kiblat. 

5. Masuknya waktu. 

13 



6. Mengerti kefardhuan 

salat. 

7. Tidak mengiktikadkan 

salah satu fardhu dari be- 

berapa fardhu salat seba- 

gai sesuatu yang sunat. 

8. Menjauhi perkara-perka- 

ra yang membatalkan 

salat. 

HADAS 

Hadas itu dibagi menjadi 2 : 

1. Hadas kecil. 

2. Hadas besar. 

Hadas kecil yaitu hadas yang 

mewajibkan wudhu. 

Hadas besar yaitu hadas 

yang mewajibkan mandi. 

AURAT 

Aurat itu ada 4 : 

1. Aurat orang lelaki secara 

mutlak (dalam waktu 

salat atau tidak) dan 

aurat budak perempuan 

(amat), yaitu antara pusar 

dan lutut. 

2. Aurat perempuan 

merdeka di dalam salat 

yaitu seluruh tubuhnya 

14 

selain muka dan kedua 

telapak tangan. 

3. Aurat perempuan merde¬ 

ka dan perempuan budak 

(amat) ketika di hadapan 

orang laki-laki lain yaitu 

seluruh tubuhnya. 

4. Dan ketika ada di hadap¬ 

an muhrimnya dan ketika 

ada di hadapan wanita 

yaitu antara pusar dan 

lutut. 

RUKUN-R SALAT 

Rukun-rukun salat itu ada 

17: 

1. Niat. 

2. Membaca takbir 

permulaan. 

3. Berdiri atas orang yang 

kuasa di dalam shalat 

fardhu. 

4. Membaca fatihah. 

5. Rukuk. 

6. Tumakninah di dalam 

rukuk. 

7. Berdiri tegak setelah 

rukuk. 

8. Tumakninah di dalam 

iktidal (berdiri tersebut). 

9. Sujud dua kali. 

10 Tumakninah di dalam 

15 



sujud. 
11. Duduk di antara dua 

sujud. 

12. Thuma’ninah di dalam 
duduk. 

13. Membaca tahiyat di 

dalam duduk yang akhir. 
14. Duduk di dalam tahiyat. 
15. Membaca salawat 

kepada Nabi Saw. di 
dalam tahiyat akhir. 

16. Salam. 

17. Tertib. 

TINCKATAN NIAT 

Niat itu ada 3 tingkatan: 
1. Apabila salatnya salat 

fardhu, maka wajib ada 
tujuan berbuat, (qoshdul 
fi’li), menentukan atau 
menyatakan (ta’yin) dan 
kefardhuannya. 

2. Apabila salatnya salat 
sunat muakkad (di waktu- 
waktu) atau salat sunat 

yang ada sebabnya, 
maka wajib ada tujuan 
berbuat (qoshdul fi’li) dan 
menentukan atau 

menyatakan (ta’yin). 
3. Apabila salatnya salat 

sunat mutlaq, maka wajib 

£kl£l\J 
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ada tujuan berbuat 

(qoshdul fi’li) saja. 

SYARAT-SYARAT TAKBIRATUL IHRAM 

Syarat-syarat takbiratul 

ihram itu ada 16: 

1. Takbir harus dilakukan 
ketika sedang berdiri 

pada salat fardhu. 
2. Takbir harus pakai 

bahasa Arab. 
3. Takbir harus pakai lafal 

jalalah. 
4. Takbir harus pakai lafal 

Akbar. 

5. Tertib antara dua lafal 

(Allah dan Akbar). 
6. Tidak boleh memanjang- 

kan hamzah lafal Allah. 
7. Tidak boleh memanjang- 

kan bak lafal Akbar. 
8. Tidak boleh mentasydid- 

kan bak lafal Akbar. 
9. Tidak boleh menambah 

wawu hidup atau mati 
antara dua kata (Allah 
dan Akbar). 

10. Tidak boleh menambah 
wawu sebelum lafal 

jalalah. 

11. Tidak boleh berhenti ■ 
antara lafal Allah dan 

fjpjk a] L»-£a> 

":<V t"o < 

SicS»si^ 
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Akbar dengan berhenti 

yang lama dan sebentar. 

12. Dirinya sendiri harus 

mendengar semua huruf 

takbiratul ihram. 

13. Harus sudah masuk 

waktunya salat di dalam 

salat yang di waktu- 

waktu. 

14. Melakukan takbiratul 

ihram ketika mengha- 

dap kiblat. 

15. Salah satu huruf tak¬ 

biratul ihram tidak rusak. 

16. Mengakhirkan takbiratul 

ihram makmum dari tak¬ 

biratul ihram imam. 

SYARAT-SYARAT FATIHAH 

Syarat-syarat fatihah itu ada 

10 : 

1. Tertib. 

2. Muwalah (tidak boleh 

berhenti lama). 

3. Menjaga huruf-hurufnya. 

4. Menjaga tasydid-tasydid- 

nya. 

5. Tidak boleh diam lama. 

6. Tidak boleh diam seben¬ 

tar dengan maksud baca- 

an fatihah. 

9 'S+S* 
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7. Membaca seluruh ayat- 

nya, dan sebagian dari 

ayat-ayatnya yaitu Bas- 

malah. 

8. Tidak boleh lahn (tidak 

tepat) yang bisa merusak 

makna fatihah. 

9. Fatihah dibaca ketika 

berdiri pada salat fardhu. 

10. Harus memperdengar- 

kan bacaan fatihah pada 

dirinya sendiri dan tidak 

dipisah oleh zikir lain. 

TASYDID-TASYDID FATIHAH 

Tasydid-tasydid fatihah itu 

ada 14: 

1. Di atas lam lafal : 

2. Di atas rok lafal : 

3. Di atas rok lafal ; 

4. Di atas lam lafal : 

Jiid>jr 
5. Di atas bak lafal : 

6. Di atas rok lafal : 

0 

oJzc.Q ijJlZJ 

0L 
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7. Di atas rok lafal : 

& 
8. Di atas dal lafal 

9. atas yak lafal : 

10. Di atas yak lafal : 

11. Di atas shod lafal: 

12. Di atas lam lafal : 

13. Di atas dlot dan 

lam lafal : 

TEMPAT-TEMPAT YANG DISUNATKAN MENGANGKAT 
DUATANGAN 

Mengangkat kedua tangan 

itu disunatkan di dalam 

empat tempat: 

1. Ketika takbiratul ihram. 

2. Ketika rukuk. 

3. Ketika iktidal. 

4. Ketika berdiri dari ^ 

tahiyat (tasyahud) per- -UjJl 

- tama. 

*iju^ 
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SYARAT-SYARAT SUJUD 

Syarat-syarat sujud itu ada 7 : 

1. Sujudnya harus memakai 

anggota tujuh. 

2. Dahinya harus terbuka. 

3. Memberatkan kepalanya 

4. Ketika menundukkan 

kepala tidak niat kepada 

selain sujud. 

5. Sujud tidak di atas 

sesuatu yang bergerak 

karena gerakan orang 

yang sujud. 

6. Mengangkat beberapa 

anggota yang rendah 

lebih tinggi dari pada 

anggota-anggota yang 

lain. 

7. Tumakninah di dalam 

sujud. 

ANCCOTA-ANCCOTA SUJUD 

Anggota-anggota sujud itu 

ada 7 : 

1. Dahi. 

2,3- Bagian dalam dua 
tapak tangan. 

4,5. Dua lutut. 

6,7. Bagian dalam kedua 

kaki. 
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TASYDID-TAS YD ID TAHIYAT (TAS YAH U D) 

Tasydid-tasydid tahiyat O/? ''l ? i IT* ' 

(tasyahud) itu ada 21 (L 

puluh satu). Yang 5 sebagai » ^ 

kesempurnaannya. Dan L ^^3 tys ’(J O**^* 

I, 2. Di atas tak dan ya’ lafal: ? - ^ ^ 

3. Di atas shod lafal: ^ 3 

4,5. Di atas tho’ dan ya’ lafal: f-Lll a f-LbJ' 1 zffll 

6. Di atas lam jalalah: 

7. Di atas sin lafal: ssf 's' ?'fs * s 
fieri ^U^c- I 

8,9,10. Di atas ya’, nun dan , x* -f 

ya’bfal: 

II. Di atas lam jalalah.^ jCfl 

12. Di atas sin lafal: At •s.y \ , \ 

I3 “ates bm *5^ 

14. Di atas shod lafal: < xt, . \ 

SivjJtaj&41»SoLLfti 

15. Di atas lam-alif lafal: . ^ ^ . 

1#; 17 Hi ,tac laTTV^lif rl.rt X ^ CS*' 16,17. Di atas lam-alif dan ^ 

lam jalalah: *k •*•£ 4.$i -h“D 
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18. Di atas nun lafal: 

19,20,21. Di atas mim, ro’ 

dan lam jalalah: 

,.0il 

TASYDID SALAWAT 

Sedikitnya tasydid salawat 

itu ada 4 : 

1,2. Di atas lam jalalah dan 

mimnya lafal: 

3. Di atas lam lafal: 

4. Di atas mim lafal: 

SALAM 

Sedikit-dikitnya salam yaitu: 

|v£=»Jcj*5U£) I 

dan tasydid salam itu di atas 

sin. 

Dan sempurnanya salam 

yaitu: &\kZjSp£p& 

.cA-^1 I A> JL2J 
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WAKTU-WAKTU NYA SHALAT 

Waktu-waktu shalat itu ada 

5, yaitu: 

1. DUHUR 

Permulaan waktunya yaitu 

setelah lewat rembang mata- 

hari. Dan penghabisannya 

jika bayangan setiap benda 

telah menjadi sepanjang ben- 

danya (diukur dari ujung 

bayang-bayang yang timbul 

selain bayangan tegaknya 

sesuatu pada waktu mata- 

hari ada di tengah-tengah. 

2. ASAR 

Permulaan waktunya yaitu 

ketika bayangan suatu benda 

sudah sama dengan benda 

itu dan tambah sedikit. Dan 

penghabisannya yaitu 

tenggelamnya matahari. 

3. MAGHRIB 

Permulaan waktunya yaitu 

terbenamnya matahari. Dan 

penghabisannya yaitu 

hilangnya mega merah. 

4. ISYA’ 

Permulaan waktunya yaitu 

hilangnya mega merah. Dan 

\joS\gS 
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habisnya yaitu terbitnya fajar 

shadiq. 

5. SUBUH 

Permulaan waktunya yaitu 

terbitnya fajar shadiq. Dan 

penghabisannya yaitu 

terbitnya matahari. 

MEGA 

Mega itu ada 3 macam: 

1. Mega merah. 

2. Mega kuning. 

3. Mega putih. 

Mega merah sebagai tanda 

waktu Maghrib. Mega kuning 

dan putih sebagai tanda 

waktu Isya’. Mengakhirkan 

shalat Isya’ itu disunnahkan 

sampai kepada hilangnya 

mega kuning dan putih. 

WAKTU-WAKTU YANG HARAM 

MENGERJAKAN SHALAT 

Ada 5 waktu yang haram 

ditempati melakukan shalat, jV^ 

kecuali shalat yang mempu- * i @ 

nyai sebab mendahului ^ 

(mutaqaddim) dan sebab 
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menyertai (muqaarin): 

1. fCetika terbitnya mata- 

hari hingga matahari naik 

kira-kira satu tombak. 

2. Ketika matahari tepat di 

tengah selain hari Jumat, 

hingga matahari condong 

ke barat (rembang). 

3. Ketika matahari mengu- 

ning sampai terbenam. 

4. Sesudah shalat Shubuh 

hingga terbitnya mata¬ 

hari. 

5. Sesudah shalat Asar hing¬ 

ga terbenamnya mata¬ 

hari. 

JUc. ) 

DIAM YANG DI SUNATKAN 

Diam di dalam shalat itu ada 

6: 

1. Diam di antara takbira- 

tul-ihram dan doa iftitah 

dan taawudz. 

2. Diam di antara doa 

iftitah dan taawudz. 

3. Diam di antara fatihah 

dan taawudz. 

4. Diam di antara akhimya 

fatihah dan amin. 

5. Diam di antara amin dan 

surat. 

Oba 

d^Lol Cjoj 
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6. Diam di antara surat dan 

rukuk. 

RUKUN-RUKUN YANG HARUS DITETAPI 

TUMAKNINAH 

Rukun-rukun yang wajib 

tumakninah itu ada 4: 

1. Rukuk 

2. Iktidal 

3. Sujud 

4. Duduk antara dua sujud. 

Tumakninah ialah diam 

sesudah bergerak sekira tiap- 

tiap anggota itu menetap di 

tempatnya dengan seukur 

lafal: Subhanallaah 

SEBAB-SEBAB SAHWI 

Sebab-sebab sujud sahwi itu 

ada 4: 

1. Meninggalkan satu sunat 

ab’ad shalat, atau 

sebagian darinya. 

2. Melakukan sesuatu yang 

apabila disengaja akan 

membatalkan shalat, 

dan tidak akan. memba¬ 

talkan shalat apabila 

mengerjakannya dengan 
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BATALNYA SHALAT 

SUNATAB'AD SHALAT 

lupa. 

3. Memindah rukun qauliy 

tempat lain. 

4. Menempatkan rukun 

fi’liy serta condong untuk 

menambahi. 

Sunat ab’ad shalat itu ada 7: 

1. Tahiyat (tasyahud) perta- 

ma. 

2. Duduk tahiyat (tasyah- 

hud pertama ). 

3. Membaca salawat ke- 

pada Nabi Muhammad 

Saw. di dalam tahiyat 

„ (tasyahud ). 

4. Membaca salawat kepa- 

da keluarga Nabi di 

dalam tahiyat (tasyah- 

hud) akhir. 

5. Qunut. 

6. Membaca salawat. 

7. Membaca salam kepada 

Nabi Saw. keluarga dan 

sahabatnya di dalam 

qunut. 

|a 

Shalat bisa batal karena 14 

perkara: 

1. Sebab hadas. 

2. Kejatuhan najis apabila 

tidak dibuang seketika, 

dan najis itu tidak 

dibawa. 

3. Terbukanya aurat apabi¬ 

la tidak ditutup seketika. 

4. Berkata dengan dua 

huruf atau satu huruf 

yang memahamkan 

secara sengaja. 

5. Melakukan sesuatu yang 

membatalkan puasa 

secara sengaja. 

6. Makan yang banyak 

secara lupa. 

7. Bergerak tiga kali ber- 

turut-turut meskipun 

lupa. 

8. Meloncat yang keras. 

9. Memukul yang keras. 

10. Menambahi rukun fi’liy 

dengan sengaja. 

11. Mendahului imam dua 

rukun fi’liy dan tertinggal 

dua rukun fi’liy. dengan 

tanpa udzur. 

12. Niat memutus shalat. 

%-i 
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13. Niat menggantungkan 

putusnya shalat. 

14. Ragu-ragu di dalam me- 

mutuskan shalat. 

SHALAT YANG DIWAJIBKAN NIAT 

JADI IMAM 

Shalat yang wajib niat jadi 

imam itu ada 4: 

1. Shalat Jum’at. 

2. Shalat yang diulangi 

(i’adah). 

3. Shalat yang dinadzari 

dengan jamaah. 

4. Shalat jamak taqdim di 

dalam waktu hujan. 

SYARAT-SYARAT JADI MAKMUM 

Syarat-syarat jadi makmum 

itu ada 11: 

1. Makmum tidak tahu 

batalnya shalatnya 

imam, sebab hadas atau 

lainnya. 

2. Makmum tidak boleh 

mengiktikadkan wajib 

qodlonya shalatnya 

imam. 

3. Imamnya tidak jadi 

makmum. 

4. Imamnya tidak ummi 

(orang yang tidak bisa 

membaguskan bacaan 

fatihahnya sehingga 

merubah makna). 

5. Makmum tidak berada di 

muka imam. 

6. Makmum harus tahu 

pindahnya imam. 

7. Antara imam dan 

makmum harus berada 

di satu masjid, atau 

berada kira-kira dalam 

jarak 300 dzirak. 

8. Makmum harus niat ikut 

pada imam atau niat 

jamaah. 

9. Antara imam dan 

makmum cocok di dalam 

persamaan shalatnya. 

10. Makmum tidak boleh 

berbeda dengan imam 

dengan perbedaan yang 

menyolok didalam sunat. 

11. Makmum harus ikut 

pada imamnya. 

30 31 



GAMBARAN-GAMBARAN IKUTNYA MAKMUM 

KEPADA IMAM 

Gambaran-gambaran ikut- 

nya makmum kepada imam 

itu ada 9. Yang lima sah: 

1. Ikutnya laki-laki pada 

laki-laki. 

2. Ikutnya perempuan 

kepada laki-laki. 

3. Ikutnya banci kepada 

laki-laki. 

4. Ikutnya orang perempu¬ 

an pada banci. 

5. Ikutnya perempuan 

pada perempuan. 

Dan yang empat batal : 

1. Ikutnya laki-laki kepada 

perempuan. 

2. Ikutnya laki-laki pada 

banci. 

3. Ikutnya banci pada 

perempuan. 

4. Ikutnya banci kepada 

banci. 

us 

SYARAT-SYARAT JAMAK TAQDIM 

Syarat-syarat jamak taqdim 

itu ada 4: 

1. Memulai shalat yang 

pertama {awal). 
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2. Niat jamak di dalam 

shalat yang awal. 

3. Berturut-turut antara 

shalat awal dan shalat 

yang kedua. 

4. Kekalnya (terus-mene- 

rus) udzur. 

SYARAT-SYARAT JAMAK TA'KHIR. 

Syarat-syarat jamak ta’khir 

itu ada 2: 

1. Niat jamak ta’khir pada 

waktu melakukan shalat 

yang pertama, dan 

waktunya masih cukup 

untuk mengerjakan 

shalat. 

2. Kekalnya (terus-mene- 

rus) udzur sampai kepa¬ 

da sempumanya shalat 

yang kedua. 

SYARAT-SYARAT QASHAR 

Syarat-syarat sahnya qashar 

Itu ada 7: 

1. Jarak kepergiannya 

sudah ada 2 marhalah. 

2. Kepergiannya tidak 

karena maksiat. 

3. Tahu kebolehannya 
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qashar. 

4. Niat qashar ketika 

takbiratul ihram. 

5. Shalat yang diqashar 

hams berakaat empat. 

6. Kekalnya (terus-mene- 

rusnya) bepergian sam- 

pai pada selesainya 

shalat. 

7. Orang yang mengqashar 

tidak boleh makmum 

dengan orang yang 

menyempurnakan sha- 

latnya. 

SYARAT-SYARAT 

Syarat-syarat shalat Jumat 

itu ada 6: 

1. Shalatnya hams ada. di 

waktu Dhuhur. 

2. Shalatnya didirikan pada 

garis negara (kot.i, 

desa). 

3. Shalatnya hams dilaku- 

kan secara jamaah. 

4. Yang jumatan hams ada 

40 (empat puluh) orang, 

yang kesemuanya men 

deka, laki-laki, baligh, 

dan istithan (menetap 

menjadi warga di daerah 

SHALAT JUMAT 

itu). 

5. Tidak didahului dan ti¬ 

dak disamai (Jawa: bare- 

ngi) Jumatan di daerah 

itu. 

6. Hams didahului oleh dua 

khutbah. 

RUKUN-RUKUN DUA KHUTBAH 

Rukun-mkun dua khutbah itu 

ada 5 : 

1. Memuji kepada Allah di 

dalam dua khutbah (per- 

tama dan kedua). 

2. Membaca salawat 

kepada Nabi Muham¬ 

mad Saw. di dalam dua 

khutbah (pertama dan 

kedua). 

3. Wasiat takwa di dalam 

dua khutbah (pertama 

dan kedua). 

4. Membaca sebagian ayat 

Al-Qur’an di dalam salah 

satu dua khutbah. 

5. Membaca doa untuk 

orang-orang mukmin 

laki-laki dan perempuan 

di khutbah kedua. 

Cgbjyi3 L 

£* Jil J ojpil 
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SYARAT-SYARAT DUA KHUTBAH 

Syarat-syarat dua khutbah itu 

ada 10: 

1. Hams suci dari hadas 

besar dan kecil. 

2. Pakaian, badan dan 

tempat hams suci dari 

hadas. 

3. Menutup aurat. 

4. Berdiri atas orang yang 

kuasa. 

5. Duduk antara dua 

khutbah, lebih lama dari 

tumakninahnya shalat. 

6. Bertumt-tumt antara dua 

khutbah. 

7. Berturut-turut antara dua 

khutbah dan shalat. 

8. Khutbahnya hams me- 

makai bahasa Arab. 

9. Khutbahnya harus di 

dengar oleh 40 orang. 

10. Kesemuanya hams di 

waktu dhuhur. 

.J& 

CARA MENGURUS MAYAT 

Hamslah untuk mayat (jena- 

zah ) dilakukan 4 perkara: 

1. Memandikannya. 

2. Membungkusnya. 

I 

3. Menyalatinya. ^ 

4. Menguburkannya. 

CARA MEMANDIKAN MAYAT 

Sedikitnya memandikan 

mayat yaitu meratai seluruh 

badan mayat dengan air. Le¬ 

bih sempumanya yaitu mem- 

basuh dua kemaluannya, 

menghilangkan kotoran dari 

hidungnya, menggosok- 

gosok badannya dengan 

daun bidara, dan menuang- 

kan air pada mayat tiga kali. 

CARA MENGKAFANI MAYAT 

Sedikitnya membungkus 

mayat yaitu pakaian satu 

yang sudah mencukupi. 

Sempurnanya bagi orang 

laki-laki 3 lapis kain, bagi 

perempuan satu baju, satu 

kemdung, satu sarung, dan 

dua lapis kain. 

.<d15 <JLl£ 

CARA MENYALATI MAYAT 

Rukun-rukun shalat jenazah ** 9 
itu ada 7: «LxL-t4ioj Lai) 0-Xw^>dibjl 
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1 Niat. 

2 Membaca takbir empat 

kali. 

3. Berdiri bagi orang yang 

kuasa. 

4. Membaca fatihah. 

5. Membaca salawat pada 

Nabi Muhammad Saw. 

sesudah takbir kedua. 

6. Mendoakan mayat 

sesudah takbir ketiga. 

7. Salam. 

i&t 

Li)f£ 

iLali 

CARA MENGUBUR MAYAT 

Sedikitnya mengubur mayat 

yaitu satu galian yang bisa 

menyimpan bau mayat, dan 

menjaga mayat dari binatang 

buas. Sempurnanya yaitu 

sedalam orang berdiri 

dengan tangannya terulur ke 

atas ( kira-kira 2 meter ), dan 

pipinya mayat harus 

diletakkan di atas debu 

(tanah). Dan wajib mengha- 

dap kiblat. 

ALASAN DIGALINYA MAYAT 

Mayat boleh digali (diambil __, 

dari dalam kubumya) karena £L) 

empat perkara: 

1. Untuk dimandikan kalau 

belum berbau (berubah). 

2. Untuk dihadapkan ke 

kiblat. 

3. Untuk diambil hartanya 

jika hartanya dikubur 

bersama mayat. 

4. Karena perempuan yang 

janinnya (anaknya) 

dikubur bersama perem¬ 

puan itu, dan dimungkin- 

kan hidupnya. 

i|) 

MACAM MEMBERI PERTOLONGAN 

DANHUKUMNYA 

Memberi pertolongan itu ada 

empat macam: 

1. Mubah 

2. Khilaful-aulaa 

3. Makruh 

4. Wajib 

Memberi pertolongan yang 

mubah yaitu mendatangkan 

air. Memberi pertolongan 

yang khilaful-aulaa yaitu 

menuangkan air kepada 

seumpamanya orang wudhu. 

Memberi pertolongan yang 

makruh yaitu memberi 

pertolongan kepada orang 
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yang membasuh anggota- 
anggotanya. Memberi perto- 
longan yang wajib yaitu 
memberi pertolongan 
kepada orang yang sakit 
ketika tidak mampu (kuasa). 

Harta benda yang wajib 
dizakati itu ada 6 macam: 
1. Hewan temak 
2. Emas dan perak 
3. Tumbuh-tumbuhan 

4. Harta dagangan. 
Adapun wajibnya me- 
ngeluarkan zakat harta 
dagangan adalah seper 
sepuluhnya dari harta 

• dagangan itu. 
5. Rikaz (temuan benda 

jahiliyah yang terpen- 

dam). 
6. Hasil tambang 

SESUATU YANG MEWAJIBKAN PUASA 

Puasa Ramadhan itu wajib /i^ ^ 9 a ^ 
karena ada salah satu dari: ^15* 
1. Sempurnanya bulan ^ 

Sya’ban 30 hari O 
2. Melihat bulan sabit (hilal) 

40 

pada haknya orang yang 
melihat hilal meskipun 
orang itu fasiq. 

3. Tetapnya melihat hilal 
pada hak orang yang 
tidak melihat hilal 

dengan adilnya persaksi- 
an. 

4. Kabar dari orang yang 

adil riwayatnya, bisa 
dipercaya dengan kabar- 
nya tadi baik kebenaran- 
nya timbul dari hati atau 
tidak, atau tidak bisa 
dipercaya dengan kabar- 
nya tadi kalau temyata 
kebenarannya timbul 
dari hati. 

5. Menyangka masuknya 
bulan Ramadhan dengan 
ijtihad, bagi orang yang 
masih samar tentang 
masuknya bulan puasa. 

M f ‘ 

SYARAT-SYARAT SAHNYA PUASA 

Syarat-syarat sahnya puasa 
itu ada 4 perkara: 

1. Islam 
2. Berakal. 

3. Suci dari yang menyamai 

haid. 
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4. Mengetahui keadaan 
waktu itu bisa untuk 
mengeijakan puasa. 

•(^Sl 

RUKUNNYAPUASA 

Rukun-rukun puasa itu ada 3 
perkara: 
1. Niat pada waktu malam 

untuk tiap-tiap satu hari 
di dalam puasa fardhu. 

2. Meninggalkan yang 
membatalkan puasa 

secara sadar, tidak 
terpaksa, tidak bodoh 
(tahu) yang kena udzur. 

3. Ada orang ya,ng puasa. 

SESUATU YANG MEWAJIBKAN KAFARAT 

Bagi orang yang rusak 
puasanya karena jimak pada 

siang hari yang sempuma di 
dalam bulan puasa, maka dia 
wajib membayar kafarat 

yang paling besar serta 
mengqadha puasanya, dan 
mendapat ta’ziran yang 

dengan jimak dia berdosa 

karena puasanya itu. 
Mengekang diri dari minum 

dan hal-hal yang membatal¬ 
kan puasa. Mengqadha 

puasa itu wajib di dalam 

enam tempat: 
1. Di dalam puasa Rama- 

dhan tidak di lainnya 

bagi orang yang sengaja 
membatajkannya. 

2. Bagi orang yang tinggal 

niat puasa pada waktu 
malam didalam puasa 

fardhu. 
3. Bagi orang sahur sedang 

dia menyangka masih 
malam temyata sudah 

tidak malam lagi. 
4. Bagi orang yang berbuka 

puasa, sedang dia 

menyangka matahari 
sudah terbenam temyata 

belum terbenam. 
5. Bagi orang yang telah 

jelas baginya hari ketiga 

puluh Sya’ban bahwa 
hari itu termasuk 

Ramadhan. 
6. Bagi orang yang terlanjur 

menelan air mubalaghoh 

(bersungguh-sungguh) 
dari berkumur-kumur 
dan mengisap air ke 
hidung. 

Llajl 

«< <* to 
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BATALNYA PUASA 

Puasa itu batal karena: 

1. Murtad (keluar dan 
Islam). 

2. Haid (datang bulan). 

3. Nifas. 
4. Bersalin. 
5. Gila meskipun hanya 

sebentar. 
6. Ayan. 

7. Mabuk yang disengaja, 
apabila ayan dan mabuk 
itu merata sehari penuh. 

MACAM-MACAM IFTHAR , 
O'; 

Makan di dalam Ramadhan 
itu ada 4 macam:' 

1Wajib seperti orang yang 
haid dan orang yang 
nifas. 

2. Jaiz (boleh) seperti 
orang yang bepergian 
dan orang yang sakit. 

3. Tidak wajib dan tidak jaiz 

(boleh) seperti orang 
yang gila. 

4. Diharamkan seperti 

orang yang mengakhir- 

kan qadha Ramadhan 

sj 14 I 

serta mungkinnya mela- 
kukan qad’ha hingga 
waktunya sampai 

sempit. 
Pembagian ifthar itu ada 4 
macam juga: 

1. Sesuatu yang mengha- 
ruskan qadha dan fidyah, 
yaitu ada 2 (dua): 

a. Ifthar (Jw: mukak) 
karena khawatir kepada 
yang lain. 

b. Ifthar karena mengahir- 
kan qadha serta bisa 

dilakukan sampai ke¬ 

pada Ramadhan yang 
lain. 

2. Sesuatu yang mengha- 

ruskan qadha tanpa 
fidyah itu banyak, 
seperti orang ayan. 

3. Sesuatu yang mengha- 

ruskan fidyah tanpa 

qadha ialah orang tua 
renta. 

4. Sesuatu yang tidak 

mengharuskan qadha 
dan tidak mengharuskan 
fidyah, yaitu orang gila, 

yang tidak disengaja. 

^ ^ Lai) [jUi 
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SESUATU YANG TIDAK MEMBATALKAN PUASA 

SAMPAI KE RONGGA 

PENUTUP 

Sesuatu yang tidak memba- 
talkan puasa yang sesuatu itu 

sampai kepada rongga itu 
ada 7 bagian: 
1. Sesuatu yang sampai 

pada rongga sebab lupa. 
2. Sesuatu yang sampai 

pada rongga sebab tidak 

tahu. 
3. Sesuatu yang sampai 

pada rongga sebab 
dipaksa (terpaksa). 

4. Mengalimya air liur di 
sela-sela gigi dan sulit 

untuk meludahkannya 
karena udzur. ' 

5. Sesuatu yang sampai 
pada rongga dan sesuatu 
itu berupa debu yang ada 
di jalan. 

6,7. Sesuatu yang sampai 
pada rongga dan sesuatu 
itu berupa ayakan 

tepung atau lalat yang 
terbang atau yang 
semisal. 

I d>b lc (3L; 

tii 

v!ul 

'jvyZk <-5^1 UfrA 

4XSIJ LU <w>^alL^c) 4)l|a 

(3^ ^ 

Allah adalah Dzat yang lebih mengetahui dengan benar. 
Aku minta kepada Allah Yang Maha Mulia dengan pangkat 

Nabi-Nya yang tampan. Semoga Dia ( Allah) mengeluarkanku, 
orang tuaku, kekasih-kekasihku dan orang yang sebangsa 
denganku dari dunia secara Islam. Semoga Dia ( Allah ) 

mengampuniku dan mengampuni mereka dari dosa-dosa yang 
besar dan kecil. Dan moga-moga Allah memberi rahmat serta 
ta’zhim-Nya kepada pimpinan kita Nabi Muhammad bin 

Abdillah bin Abdil Muthallib bin Hasyim bin Abdi Manaf yang 
jadi utusan Allah, yang diutus kepada selumh makhluk. Yaitu 
utusan yang berperang, yang jadi kekasih Allah, yang jadi 

pembuka dan penutup para Nabi. Dan semoga terlimpahkan 

juga pada keluarga, serta sahabat-sahabat beliau semuanya. 
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 
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