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Pengantar
Penulis

M

emahami fikih (fiqh) memang suatu keniscayaan, karena setiap detik hidup kita selalu
berhubungan dengan fikih atau hukum-hukum
Islam. Tidak bisa tidak! Sayangnya, kebanyakan
kita sering dibingungkan dengan kompleksnya
pembahasan fikih berikut perbedaan (khilafiyah)
yang mungkin terjadi. Inilah yang seharusnya
disikapi dengan bijaksana. Perbedaan pendapat
dan pandangan ulama mazhab (madzhab) dalam
fikih bukan berarti harus dipersengketakan. Sebagaimana kearifan Imam Syafi’i yang berkata:

ُ ْ َ ْ َّ َ َ
ْ ث َف ُه َو َم ْذ َه
ب
إِذا صح الدِي
ِ

“Apabila ada (dijumpai) hadis yang shahih,
maka itulah mazhabku.”

PENGA N TA R PENULIS
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Kalimat “sakti” ini menjadi kaidah bahwa
sandaran dalil adalah kunci dalam memahami permasalahan fikih. Jadi, mau berpegang pada mazhab mana pun yang penting ada dasarnya maka
kita dipersilakan untuk memilihnya.
Atas dasar itu, diambil dari beberapa kitab
fikih termasyhur, penulis menyusun pembahasan
topik-topik penting fikih ibadah yang harus dijalani dalam kehidupan sehari-hari kaum Muslimin. Sengaja dipilih dan diprioritaskan dari sumber-sumber mazhab Syafi’i karena sudah akrab dan
dipraktikkan luas di Indonesia.
Buku ini dikemas dengan cara sederhana
membuat siapa saja yang membacanya akan terbantu dalam memahami masalah-masalah fikih
ibadah sehari-hari tersebut, tanpa harus berlamalama membuka kitab-kitab fikih yang tebal. Pada
bagian utama buku, pembahasan topik-topik fikih
disusun dengan sangat praktis dan ringkas tanpa
memuat dalil. Kemudian, seluruh dalil ilmiah baru
dituliskan di bagian akhir buku (endnote). Bagi
pembaca yang menginginkan ulasan lebih rinci,
mendalam, dan ilmiah dari setiap pokok fikih,
dapat langsung merujuk kitab-kitab sumber yang
penulis sebutkan dalam daftar pustaka. Selamat
membaca dan mengamalkannya.
Kota Hujan, Syawwal 1438 H
Penulis
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Pendahuluan
MAKNA FIKIH
Fikih (fiqh) menurut bahasa berarti ‘paham’.
Sedangkan fikih yang dimaksud di sini adalah
pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang
berkaitan dengan perbuatan dan perkataan.

PEMBAGIAN HUKUM FIKIH
Di dalam Fikih Islam dikenal 5 (lima) bentuk
hukum, yaitu: wajib (fardhu), sunnah (mustahab),
haram, makruh, dan mubah.
1. Wajib: Amal yang jika dikerjakan mendapat
pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa.

PENDAHULUAN
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2. Sunnah: Amal yang jika dikerjakan mendapat
pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat
dosa.
3. Haram: Amal yang jika dikerjakan mendapat
dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala.
4. Makruh: Amal yang jika dikerjakan tidak
mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala.
5. Mubah: Amal yang jika dikerjakan atau tidak
dikerjakan tidak mendapat pahala ataupun
dosa.
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Thaharah

T

haharah (bersuci) adalah menghilangkan najis dengan cara berwudhu atau dengan mandi
untuk mereka yang junub, haid, dan nifas.
1. Ada beberapa alat bersuci yang ditentukan
oleh syariah, yaitu:1
a. Air dan hukum-hukumnya disebutkan di
bawah
b. Debu yang suci (yang tidak ada padanya
warna atau rasa atau bau najis)
c. Kerikil atau batu: dipakai untuk istinja
d. Tanah: dipakai untuk mensucikan najis
jilatan anjing.

THAHARAH
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2. Ada 5 macam air dengan hukum-hukum yang
melekat di dalamnya:
a. Air mutlak: Air asli yang memang dari asalnya bersih atau suci dan tidak bercampur
dengan sesuatu apa pun. Contoh air mutlak adalah air hujan, air sumur, air mata air,
air danau, air sungai, air salju atau es yang
mencair, dan air laut2
b. Air bekas (musta’mal): Air mutlak bekas basuhan atau gosokan berwudhu dan
mandi. Hukumnya suci dan mensucikan,
seperti halnya air mutlak, sebab air itu asalnya suci3
c. Air bercampur (mujawir): Air mutlak yang
bercampur dengan benda suci tanpa bersenyawa dengannya, seperti lumut, tanah
liat, dan sebagainya. Hukumnya suci dan
mensucikan selama masih terpelihara kemutlakannya.
d. Air bersenyawa (mukhalit): Air mutlak yang
bercampur dengan benda suci dan bersenyawa dengannya, seperti air teh, air kopi,
dan sebagainya. Hukum air bersenyawa
ialah suci, tetapi tidak bisa mensucikan.4
e. Air mutlak terkena najis5:
• Apabila najis itu mengubah rasa atau
warna atau bau, maka air itu menjadi
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najis dan tidak dapat dipakai untuk bersuci.
• Apabila najis itu tidak mengubah rasa
atau warna atau bau dan air tetap dalam keadaan mutlak, maka hukumnya
suci dan mensucikan, baik air itu sedikit
atau banyak.
3. Macam-macam najis:
a. Tinja, kencing, madzi, ataupun wadi yang
keluar dari manusia.6 Madzi adalah cairan
putih-bening-lengket, tidak berbau, yang
keluar ketika dalam kondisi syahwat,
tidak muncrat, dan setelah keluar tidak
menyebabkan lemas. Wadi adalah cairan
putih-kental-keruh yang tidak berbau.
Wadi dari sisi kekentalannya mirip mani,
tapi dari sisi kekeruhannya berbeda dengan
mani. Biasanya wadi keluar setelah kencing atau setelah mengangkat beban yang
berat. Dan keluarnya bisa setetes atau dua
tetes, bahkan bisa juga lebih
b. Tahi (tinja) dan kencing semua binatang
yang dagingnya tidak boleh dimakan7
c. Darah, nanah, dan muntah
d. Berbagai macam bangkai dan bagian-bagiannya, kecuali kulitnya jika telah disamak
(suci)

THAHARAH
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e. Minuman keras8
f. Air liur anjing
g. Seluruh tubuh anjing (menurut Syafi’iyah)
h. Seluruh tubuh babi.9
4. Cara menghilangkan najis air liur anjing adalah mencucinya dengan air sebanyak 7 (tujuh)
guyuran dan guyuran pertama disertai gosokan dengan tanah.10
5. Cara menghilangkan najis kencing bayi lakilaki yang hanya baru mengonsumsi ASI (Air
Susu Ibu) adalah memercikkan air ke bagian
yang terkena najis sampai merata.11
6. Sedangkan menghilangkan najis kencing bayi
perempuan yang hanya mengonsumsi ASI
adalah mencucinya.12
7. Cara menanggulangi najis pakaian yang terkena darah haid adalah membersihkannya dengan air sambil menggosoknya (jika perlu dikerik) kemudian membilasnya.13
8. Cara membersihkan najis pakaian dari air
madzi adalah dengan menuangkan air pada
bagian yang terkena sampai terbasahi.14
9. Cara mensucikan tanah yang terkena kencing
adalah dengan menuangkan (menyiram) air
yang cukup ke atas tanah yang terkena kencing tersebut.15
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WUDHU
10. Wudhu adalah mencuci dan membasuh anggota-anggota tubuh yang ditentukan oleh
syariat dengan menggunakan air suci dan
mensucikan.
11. Keutamaan berwudhu: Mendapat banyak
pahala, dapat menghapuskan dosa dan
mengangkat derajat seorang Muslim yang
mengerjakannya. Setiap kali seorang Muslim
berwudhu, maka akan gugur dosa-dosa yang
melekat di setiap bagian tubuh yang dicucinya
bersamaan dengan tetesan air yang jatuh. Sehingga, saat selesai berwudhu, dia keluar dalam keadaan suci dari dosa-dosa kecil yang
selama ini melekat di anggota tubuhnya.
12. Rukun-rukun wudhu adalah:16
a. Niat
b. Membasuh muka (wajah) satu kali dari
tepi atas dahi sampai tepi bawah dagu dan
dari pinggir telinga kanan sampai pinggir
telinga kiri
c. Membasuh kedua tangan hingga melewati
siku
d. Mengusap kepala dari batas terakhir wajah
hingga tengkuk
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e. Membasuh kedua kaki hingga melewati
mata kaki
f. Tertib dalam membasuh anggota-anggota
tubuh
g. Tidak terputus antara satu rukun wudhu
dengan rukun lainnya.
13. Ada beberapa sunnah yang sangat dianjurkan
untuk dipenuhi dalam melaksanakan wudhu,
yaitu:
a. Memulai dengan Bismillah17
b. Bersiwak
c. Membasuh telapak tangan 3 kali sewaktu
hendak memulai wudhu
d. Berkumur-kumur
e. Memasukkan air ke hidung kemudian
mengeluarkannya (istinsyaq dan instintsar)
f. Menyela-nyela jenggot
g. Menyela-nyela jari-jari kedua tangan dan
jari-jari kedua kaki
h. Mengusap kedua telinga bagian dalam dan
bagian luar satu kali18
i. Membasuh masing-masing anggota wudhu
sebanyak 3 kali (kecuali mengusap kepala
dan telinga yang memang cukup 1 kali saja)
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j. Memulai basuhan dari bagian yang kanan
saat membasuh kedua tangan dan kaki
k. Berdoa setelah berwudhu.
14. Tata cara wudhu yang diajarkan Rasulullah 
adalah:
a. Niat berwudhu dalam hati, tanpa diucapkan dengan lisan
b. Mengucapkan bismillah
c. Membasuh kedua telapak tangan tiga kali
d. Madhmadhah (berkumur-kumur)
e. Istinsyaq (menghirup air dengan sekali nafas ke dalam hidung sampai ke ujung hidung yang paling dalam), kemudian istintsar
(menyemburkan air dari hidung) sebanyak
tiga kali
f. Membasuh muka tiga kali, mulai dari ujung
kepala tempat tumbuhnya rambut (ujung
kening) sampai jenggot, termasuk ujungujung telinga dan sendi-sendi antara jenggot dan telinga
g. Membasuh kedua tangan sebanyak tiga
kali, mulai dari ujung jari telapak tangan
hingga melewati siku, dimulai dari tangan
kanan
h. Mengusap kepala satu kali, yaitu dengan
membasuh kedua tangan terlebih dahulu,

THAHARAH
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lalu mengusapkannya ke depan kepala
hingga bagian belakangnya, lalu menjalankannya kembali ke depan. Setelah
pekerjaan ini selesai, dilanjutkan dengan
mengusap kedua telinga satu kali, dengan
air sisa mengusap kepala tadi, yaitu dengan
memasukkan kedua telunjuk ke lubang telinga, sedangkan kedua ibu jari membasuh
bagian luarnya
i. Membasuh kedua kaki sampai melewati
mata kaki sebanyak tiga kali, mulai dari
ujung jari kaki hingga dua mata kaki, dimulai dari kaki kanan
j. Berdoa:

َ
َْ َ َ َ َ َُ ْ َ
َ ٰ ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ ْن َﻵا
ﻻ
ه
ﺪ
ﺣ
و
اﷲ
ﻻ
ا
ﺮﺷﻳْﻚ ُ َواﺷ َﻬ ُﺪ ان
ِ
ِ
ِ
ُ
ْ
َ
ُ ْ َ ً َُ
َ ْ
َ ْ ﻰﻨ ﻣ َﻦ اﺤﻛﻮاﻧ
ْ َُ
ﻦﻴ
ِ ْ ِ  اﻢﻬﻠﻟ اﺟﻌﻠ.ُ ﺤﻣﻤﺪاﻗﺒﺪ ُه َورﺳﻮ
ِ
ْ َ
ّ ْ
ْ ْاﺟ َﻌﻠ
و
ﻰﻨ ِﻣ َﻦ اﻟ ُﻤﺘَ َﻄ ِﻬ ِﺮﻳْ َﻦ
ِ
Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain
Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah.
Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang
bersuci.”19

200 FIKIH PR AK TIS SEHARI-HARI

19
15. Hal-hal yang membatalkan wudhu:
a. Apa saja yang keluar dari qubul maupun
dubur, sedikit ataupun banyak
b. Tidur
c. Menyentuh kemaluan dan anus dengan
telapak atau jari-jari tangan tanpa menggunakan alas atau pembatas
d. Hilang akal, apa pun sebabnya baik karena
gila, pingsan, mabuk, minum obat atau
pengaruh bius
e. Menyentuh wanita dengan syahwat
f. Murtad (keluar dari agama Islam)
g. Makan daging unta.20
16. Wudhu wajib dilakukan untuk ibadah-ibadah
shalat, thawaf, dan menyentuh mushaf.21

MANDI BESAR
17. Mandi besar artinya meratakan air ke seluruh
badan dengan niat menghilangkan hadas besar agar dibolehkan mengerjakan ibadah yang
ditentukan syariat.
18. Mandi besar adalah mandi (seluruh badan)
yang diwajibkan untuk menghilangkan hadas
besar karena:

THAHARAH
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a. Junub, yaitu keluar mani, baik di saat tidur
maupun terjaga, begitu juga bersetubuh
(jimak) meskipun tidak keluar mani
b. Berhentinya darah haid dan nifas.
19. Rukun-rukun wajib mandi besar:
a. Niat sebelum mandi (hanya berupa maksud tujuan mandi di dalam hati tanpa dilafazkan baik dalam hati ataupun dengan
lisan)
b. Mengguyur seluruh tubuh dengan air.
20. Sunnah-sunnah dan tata cara mandi besar:
a. Niat mandi di dalam hati
b. Mengucapkan Bismillah
c. Mencuci kedua tangannya
d. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri
e. Mencuci kembali tangan bekas mencuci
kemaluannya tersebut dengan sabun atau
dengan pembersih lainnya
f. Berwudhu dengan sempurna seperti wudhu untuk shalat. Akan tetapi untuk kaki
boleh dicuci saat wudhu tersebut atau ditunda hingga selesai mandi
g. Memulai mandi dengan mengguyur, menggosok-gosok kepala dan rambutnya 3 kali
agar air sampai ke ujung-ujung kulit kepalanya
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h. Mengguyur seluruh anggota badannya dari
badan bagian kanan lalu bagian kiri, dengan memperhatikan lubang-lubang kuping, hidung dan lain-lain agar air masuk
secara merata.
21. Setelah mandi besar (walaupun tanpa didahului wudhu) tidak diharuskan wudhu lagi untuk melaksanakan shalat atau lainnya. Akan
tetapi jika terjadi pembatal wudhu (seperti
kencing, menyentuh kemaluan dan lain-lain)
sewaktu mandi (sebelum selesai mandi), maka
mandinya diteruskan dan diharuskan wudhu
setelah mandi jika ingin melaksanakan shalat
atau hal lain yang mewajibkan wudhu.
22. Hal-hal makruh terkait mandi besar:
a. Boros menggunakan air
b. Tidak menutup aurat utama
c. Mandi di air tergenang (tidak mengalir).

LARANGAN SAAT JUNUB, HAID, ATAU NIFAS
23. Beberapa perbuatan yang diharamkan saat
seseorang berjunub, haid, atau nifas:
a. Mendirikan shalat
b. Menyentuh Al-Qur`an
c. Thawaf

THAHARAH
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d. Membaca Al-Qur`an
e. Berdiam di masjid.
24. Sedangkan bagi wanita yang sedang haid
atau nifas, selain diharamkan hal-hal yang diharamkan kepada orang yang junub, diharamkan juga hal-hal berikut ini:
a. Melintas di dalam masjid
b. Shaum (puasa)
c. Jimak (bersetubuh).
25. Haid adalah darah yang keluar dari rahim
seorang wanita pada waktu-waktu tertentu
yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan.
Sifat darah ini berwarna merah kehitaman
yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, dan memiliki bau yang
khas atau tidak sedap.
26. Batas minimal masa haid adalah sehari semalam, dan batas maksimalnya adalah 15 hari.
Jika lebih dari 15 hari maka darah itu dinilai
sebagai darah istihadhah (darah penyakit) dan
wajib bagi wanita tersebut untuk mandi dan
shalat.
27. Indikator selesainya masa haid adalah dengan adanya gumpalan atau lendir putih (seperti keputihan) yang keluar dari jalan rahim.
Namun, bila tidak menjumpai adanya lendir
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putih ini, maka bisa dengan mengeceknya
menggunakan kapas putih yang dimasukkan
ke dalam vagina. Jika kapas itu tidak terdapat
bercak sedikit pun, dan benar-benar bersih,
maka wajib mandi dan shalat kembali.
28. Nifas adalah darah yang keluar dari rahim
wanita setelah melahirkan. Darah ini tentu
saja paling mudah untuk dikenali, karena penyebabnya sudah pasti, yaitu karena adanya
proses persalinan.
29. Umumnya masa nifas adalah 40 hari sesuai
dengan kebiasaan wanita pada umumnya,
namun batas maksimalnya adalah 60 hari.
Umumnya darah nifas ini lebih banyak dan
lebih deras keluarnya daripada darah haid,
warnanya tidak terlalu hitam, kekentalan
hampir sama dengan darah haid, namun baunya lebih kuat daripada darah haid.
30. Istihadhah adalah darah yang keluar diluar kebiasaan, yaitu tidak pada masa haid dan bukan
pula karena melahirkan, dan umumnya darah
ini keluar ketika sakit, sehingga sering disebut
sebagai darah penyakit.
31. Sifat darah istihadhah ini umumnya berwarna
merah segar seperti darah pada umumnya,
encer, dan tidak berbau. Darah ini tidak diketahui batasannya, dan ia hanya akan berhenti
setelah keadaan normal atau darahnya mengering.
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32. Wanita yang mengalami istihadhah ini dihukumi sama seperti wanita suci, sehingga dia
tetap harus shalat, shaum, dan boleh berhubungan intim dengan suami.

TAYAMUM
َ
33. Tayamum (ا َّل َي ُّم ُم, tayammum) adalah thaharah
(bersuci) dengan menggunakan debu sebagai
pengganti wudhu dan mandi ketika tidak ada
air atau tidak mampu menggunakan air.
34. Beberapa sebab diwajibkan tayamum sebagai
pengganti wudhu atau mandi besar:
a. Tidak adanya atau tidak cukupnya air untuk bersuci22
b. Jika menggunakan air akan membahayakan, seperti orang sakit yang akan bertambah sakitnya atau terlambat kesembuhannya jika menggunakan air, juga
misalnya jika udara sangat dingin maka
berpotensi membahayakan ketika menggunakan air.
35. Tata cara tayamum yang dicontohkan Rasulullah ialah:
a. Niat tayamum (hanya berupa maksud tujuan tayamum di dalam hati tanpa dilafazkan baik dalam hati ataupun dengan
lisan)
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b. Menepukkan kedua telapak tangannya
pada tanah yang suci
c. Tepukan kedua telapak tangan tersebut
diusapkan pertama kali ke muka, kemudian ke kedua punggung telapak tangan.
Semuanya dilakukan sebanyak satu kali.23
36. Islam mengajarkan sunnah-sunnah fithrah,
yaitu Sunnah para Nabi terdahulu yang terkait
dengan kebersihan dan keindahan tubuh.
37. Sunnah-sunnah fithrah ada 10: (1) Khitan,
(2) Mencukur bulu kemaluan, (3) Memotong
kuku, (4) Mencabut bulu ketiak, (5) Memotong kumis, (6) Memanjangkan jenggot, (7)
Bersiwak, (8) Istinsyaq, (9) Mencuci ruas jari
tangan dan kaki, (10) Istinja.24
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ٌَ َ ْ
ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُّ ُ
آن َﻣﺸﻐﻠﺔ
ِ ﻞﻛ اﻟﻌﻠﻮمِ ِﺳﻮى اﻟﻘﺮ
ْ ْ ْ
َ ْ
إِﻻ اﺤﻟ َ ِﺪﻳْﺚ َو ِﻋﻠ َﻢ اﻟ ِﻔﻘ ِﻪ ِﻲﻓ ا ِّ ﻳ ْ ِﻦ
ْ ْ
َ َ ْ َ َ
ََ
اﻟ ِﻌﻠ ُﻢ َﻣﺎ ﺎﻛن ِﻓﻴ ِﻪ ﻗﺎل َﺣﺪﻋﻨﺎ
ُ َ َْ َ َ َ ََ
َْ
ﺎن
ِ وﻣﺎ ِﺳﻮى ذﻟِﻚ وﺳﻮاس اﻟﺸﻴﻄ
Setiap ilmu selain Al-Qur`an
adalah kesibukan,
kecuali al-Hadis dan ilmu fikih
dalam agama.
Ilmu itu yang mengandung
“Telah menyampaikan kepada kami”,
Apa-apa yang selain itu adalah
bisikan-bisikan setan.
(Diwan Imam Syafi’i)
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Shalat
38. Allah mewajibkan shalat sebanyak lima kali dalam sehari semalam (shalat-shalat fardhu).25
39. Meninggalkan shalat lima waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar dan
dosanya lebih besar dari dosa membunuh,
merampas harta orang lain, berzina, mencuri,
dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan
kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat.
Siapa yang tidak menjaga shalatnya, dia tidak
akan mendapatkan cahaya dan keselamatan pada
hari kiamat, dan di Akhirat kelak dia akan dikumpulkan bersama Fir’aun, Haman, Qarun, dan Ubay
bin Khalaf.
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40. Lima shalat fardhu yang diwajibkan Allah atas
hamba-hamba-Nya, terdiri dari:
ُّ َ
a. Zuhur ()الظ ْه ُر
ُ ْ )اَلْ َع
b. Ashar (ص
ْ َْ
c. Maghrib ()ال َمغرِ ُب
ُ )اَلْع َِش
d. Isya (اء
َْ
ْ ََْ
e. Fajar ( )الفج ُرatau Subuh ()ال ُصبْ ُح.
41. Selain shalat fardhu disyariatkan pula mengerjakan shalat-shalat sunnah, yaitu shalat-shalat
yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika
ditinggalkan tidak mendapat dosa.
42. Macam-macam shalat sunnah:
a. Sebelum (qabliyah) shalat Subuh
b. Sebelum shalat Zuhur
c. Sesudah (bakdiyah) shalat Zuhur
d. Sesudah shalat Maghrib
e. Sesudah shalat Isya
f. Shalat Witir
g. Shalat Malam (Tahajjud)
h. Shalat Dhuha
i. Shalat Tahiyyatul Masjid
j. Shalat Taubat
k. Shalat Istikharah
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l. Shalat Idul Fitri (’Idul Fithri)
m. Shalat Idul Adha (’Idul Adh-ha)
n. Shalat Kusuf (Gerhana Matahari)
o. Shalat Khusuf (Gerhana Bulan)
p. Shalat Istisqa
q. Shalat Tarawih di bulan Ramadhan
r. Shalat bebas waktu kapan saja selain di
waktu terlarang.
43. Shalat-shalat sunnah sebelum dan sesudah
shalat fardhu (42 a-e) masing-masing 2 rakaat
sangat ditekankan pelaksanaannya dan dinamakan shalat Rawatib. Ada yang menyatakan,
untuk qabliyah Zuhur ditekankan 4 rakaat (2
+ 2), berdasarkan hadis dari Aisyah r.a.
44 Shalat Witir.
Arti kata witir (witr) adalah bilangan ganjil.
Adapun nama shalat Witir pada hakikatnya adalah
sinonim dari shalat Malam. Yang demikian karena
kita diperintahkan oleh Rasulullah  untuk menjadikan jumlah rakaat shalat malam kita ganjil.
Akan tetapi nama shalat Witir lebih terkhususkan
pada bagian dari shalat Malam yang berakaat ganjil. Contohnya: ketika shalat Malam dilaksanakan
11 rakaat dengan cara shalat 2 rakaat empat kali
(= 2 + 2 + 2 +2) dan 3 rakaat satu kali, maka
yang dinamakan shalat Witir adalah yang 3 rakaat
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dan 8 rakaat yang sebelumnya dinamakan shalat
Lail atau Tahajjud.
45. Keterangan tambahan atas poin nomor 44.
Aisyah  meriwayatkan bahwasanya Rasulullah  pada suatu hari melakukan shalat Malam
sebanyak 13 rakaat dan 5 rakaat daripadanya dijadikan Witir dengan tasyahud hanya pada rakaat
terakhir.
Keterangan:
Rasulullah  melaksanakan shalat tersebut 8
rakaat dalam empat shalat yang setiap shalatnya 2
rakaat dan menjadikan sisa dari 13 rakaat (yaitu 5
rakaat) dalam satu shalat dengan tasyahud hanya
di rakaat ke-5. Secara umum seluruh shalat beliau
tadi (13 rakaat) adalah shalat Malam (Tahajjud).
Akan tetapi dikhususkan nama shalat Witir untuk 5 rakaat terakhir dikarenakan ganjilnya jumlah rakaat. Terkadang seluruh 13 rakaat tersebut
pun dinamakan shalat Witir. Jadi perlu diingat
masalah penamaan bukanlah masalah terpenting
akan tetapi yang terpenting adalah ganjil tidaknya
jumlah rakaat.
46. Shalat witir dilakukan setelah shalat isya dan
menjadi shalat terakhir khususnya sebelum tidur malam. Boleh dikerjakan di akhir malam.
Barang siapa mengerjakannya sebelum tidur
dan ingin shalat Tahajjud di malam hari, maka
tidak usah mengulangi shalat Witir lagi.
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47. Jumlah rakaat shalat Witir bervariasi, 1, 3, 5,
7, 9 rakaat dengan satu tasyahud.

AZAN DAN IQAMAH
48. Azan adalah kalimat-kalimat yang dikumandangkan sebagai tanda masuknya waktu shalat dan menyeru orang untuk melaksanakan
shalat berjamaah. Iqamah adalah kalimatkalimat yang dikumandangkan sebagai tanda
akan dilaksanakannya shalat.”
49. Lafaz azan adalah:

ُ َ  أَ ْﻛ- ﺮﺒ
ُ َ ﺮﺒ أَ ْﻛ
ُ َ أَ ْﻛ
ُ َ ﺮﺒ أَ ْﻛ
ﺮﺒ
َٰ َ ْ َ ْ َ
َٰ َ ْ َ ْ َ
 أﺷ َﻬ ُﺪ أن ﻻ ِإﻟﻪ ِإﻻ- أﺷ َﻬ ُﺪ أن ﻻ ِإﻟﻪ ِإﻻ
ُ
ُ
ً َُ َ ْ َ
ً َُ َ ْ َ
ِ أﺷ َﻬ ُﺪ أن ﺤﻣﻤﺪا َر ُﺳﻮل اﷲ- ِأﺷ َﻬ ُﺪ أن ﺤﻣﻤﺪا َر ُﺳﻮل اﷲ
َ
َ
َ َ
َ َ
- َﺒﻟ اﻟﺼﻼ ِة
َﺒﻟ اﻟﺼﻼ ِة
َ َْ َ َ
َ َْ َ َ
َﺒﻟ اﻟﻔﻼ ِح
- َﺒﻟ اﻟﻔﻼ ِح
ُ َ أَ ْﻛ
ُ َ ﺮﺒ أَ ْﻛ
ﺮﺒ

ٰ َ
ﻻ ِإ َ ِإﻻ

Sedangkan saat azan Subuh ditambahkan
َّ َ  اsetelah ح َ َ الْ َف َ ِح:
ٌ ْ لص َ ةُ َخ
َّ َ
lafaz ي م َِن الَّ ْو ِم
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50. Sedangkan lafaz iqamah adalah:

ُﺮﺒ أَ ْﻛ َﺮﺒ
ُ َ أَ ْﻛ
َٰ َ ْ َ ْ َ
أﺷ َﻬ ُﺪ أن ﻻ ِإﻟﻪ ِإﻻ
ُ
ً َُ َ ْ َ
ِ أﺷ َﻬ ُﺪ أن ﺤﻣﻤﺪا َر ُﺳﻮل ا
ﷲ
َ
َ َ
َﺒﻟ اﻟﺼﻼ ِة
َ َْ َ َ
َﺒﻟ اﻟﻔﻼ ِح

ُ َ
َ َ َْ ُ َ
َ َ َْ
ﺖ اﻟﺼﻼة
ِ  ﻗﺪ ﻗﺎﻣ- ﺖ اﻟﺼﻼة
ِ ﻗﺪ ﻗﺎﻣ
ٰ َ َُْ َ
ُ َ أَ ْﻛ
 ﻻ ِإ َ ِإﻻ- ﺮﺒ
ﺮﺒ أﻛ

51. Hukum azan (adzan) dan iqamah: Sunnah
muakkadah bagi laki-laki. Azan dan iqamah
hanya dilakukan pada shalat lima waktu dan
shalat Jumat.
52. Syarat-syarat sahnya azan adalah:
a. Masuk waktu
b. Dibaca secara berurutan dan bersambung

c. Hendaknya dengan bahasa Arab (dianjurkan mengikuti kaidah tajwid)
d. Orang yang mengumandangkan azan adalah lelaki Muslim yang berakal.
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53. Sunnah-sunnah azan:
a. Muazin (muadzdzin) atau yang mengumandangkan azan yang dipilih adalah orang
yang bisa dipercaya terkait waktu
b. Dikumandangkan oleh orang yang memiliki suara keras dan indah
c. Menghadap kiblat
d. Dalam keadaan suci
e. Meletakkan kedua jari telunjuknya di kedua telinganya
f. Melambatkan suara azan dan mempercepat suara iqamah
g. Tidak berbicara di saat azan.
54. Disunnahkan bagi orang yang mendengarkan
azan untuk mengucapkan seperti yang diucapkan muazin, kecuali dalam bacaan (hayya
’alash shalah, dan hayya ’alal falah) orang yang
َ َ
َ
mendengarkannya mengucapkan ( َح ْول َو
َّ َ ُ
ّٰ
ِ  ق َّوت ا ِ بَاla hawla wala quwwata illa billah).
55. Disunnahkan membaca shalawat Nabi  setelah azan selesai bagi muazin maupun yang
mendengarnya. Lalu berdoa:

َ
ٰ َ
َ َْ َ َ
َْ
آت
ِ ٠ واﻟﺼﻼ ِة اﻟﻘﺂﺋِﻤ ِﺔ. اﻢﻬﻠﻟ رب ﻫ ِﺬهِ ا ﻋﻮ ِة اﺤﻛﺂﻣ ِﺔ
َ َْ ً َ َ ُ ْ َ ْ َ ََ ْ َْ َ ََ ْ َْ
َ َُ
ﺎﻣﺎ ﺤﻣ ُﻤ ْﻮدا
 واﻧﻌﺜﻪ ﻣﻘ. )ن( اﻟﻮ ِﺳﻴﻠﺔ واﻟﻔ ِﻀﻴﻠﺔ
ِ ﺤﻣﻤﺪ
َُْ
. )ن( ا ِ ي َو َﻋﺪﺗﻪ
ِ
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Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna
dan shalat yang akan didirikan ini, limpahkanlah kepada Muhammad wasila, keutamaan, dan
angkatlah dia ke tempat (kedudukan) yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
56. Boleh menggunakan pengeras suara untuk
mengumandangkan azan dan iqamah saat
diperlukan.

SYARAT SAH DAN WAKTU SHALAT
57. Syarat-syarat sahnya shalat:
a. Suci dari hadas kecil atau hadas besar dengan berwudhu atau mandi
b. Suci badan, pakaian dan tempat shalat dari
najis
c. Masuk waktu
d. Menutup aurat
e. Niat
f. Menghadap kiblat.
58. Sesungguhnya shalat memiliki waktu-waktu
yang telah ditentukan serta harus tepat pada
waktunya.26
59. Waktu shalat Maghrib: Diawali ketika matahari telah tenggelam sempurna hingga sekadar waktu yang diperlukan orang yang akan
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shalat untuk bersuci, menutup aurat, mengumandangkan azan, iqamah, dan melaksanakan shalat Maghrib.
60. Waktu shalat Isya: Diawali dengan hilangnya
cahaya merah (syafaq) di langit barat, dan berakhir hingga terbitnya fajar shadiq keesokan
harinya.
61. Waktu shalat Subuh: Dimulai sejak terbitnya
fajar kedua (fajar shadiq) hingga terbitnya matahari.
62. Waktu shalat Zuhur: Diawali ketika matahari
telah bergeser dari tengah langit menuju arah
tenggelamnya (barat) hingga panjang bayangbayang seseorang semisal dengan tingginya.
63. Waktu shalat Ashar: Diawali ketika panjang
bayangan sesuatu telah semisal dengan tingginya hingga matahari tenggelam.
64. Waktu-waktu dilarang shalat ada 3: 27
a. Setelah shalat Subuh sampai matahari terbit
b. Ketika matahari terbit sampai sempurna
dan naik seukuran tombak
c. Ketika matahari berada di pertengahan
langit sampai tergelincir
d. Setelah shalat Ashar sampai matahari terbenam
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e. Ketika matahari terbenam sampai benarbenar sempurna.

AURAT DALAM SHALAT
65. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi dan haram untuk dibuka. Dalam hal ini
berarti bagian tubuh yang wajib ditutupi dan
haram dibuka di saat shalat.
66. Aurat laki-laki di waktu shalat adalah antara
pusar dan lutut. Sedangkan aurat wanita di
dalam shalat adalah seluruh tubuh kecuali
wajah dan telapak tangan, yaitu bagian punggung dan telapak tangan dalam.
67. Siapa menunaikan shalat dalam kondisi menutupi auratnya, lalu terbuka bagian auratnya
tanpa sengaja kemudian langsung ditutupinya,
maka shalatnya sah.

KIBLAT DAN TEMPAT SHALAT
68. Tentang hukum menghadap kiblat di saat
shalat memiliki dua keadaan:28
a. Ketika melihat Ka’bah secara langsung,
maka wajib menghadap ke arah Ka’bah
persis, tanpa boleh melenceng
b. Ketika tidak melihat Ka’bah secara langsung, maka cukup menghadap ke arah-nya
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saja. Di Indonesia arah Ka’bah adalah Barat Laut.
69. Seseorang yang mengetahui salah menghadap
kiblat, baik setelah selesai shalat maupun
masih di dalam shalat, maka dia wajib mengulang shalatnya dari awal.
70. Tempat-tempat yang dilarang shalat padanya:29
a. Pembuangan sampah
b. Tempat penyembelihan hewan
c. Kamar mandi atau WC
d. Kandang unta
e. Tengah-tengah jalan
f. Kuburan
g. Di atas bangunan Ka’bah.

RUKUN DAN PEMBATAL SHALAT
71. Rukun-rukun shalat:
a. Niat shalat (hanya berupa maksud tujuan
shalat di dalam hati tanpa dilafazkan baik
dalam hati ataupun dengan lisan)
b. Mengucapkan takbiratul ihram
c. Berdiri bagi yang mampu dalam shalat
fardhu
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d. Membaca Surah al-Fatihah
e. Ruku’
f. I’tidal (bangkit dari ruku’) dengan thuma’ninah
g. Sujud
h. Duduk di antara dua sujud dengan
thuma’ninah
i. Tasyahud
j. Duduk tasyahud akhir
k. Membaca shalawat
l. Membaca salam
m. Tertib.
72. Sunnah-sunnah di waktu shalat:
a. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ruku’, dan i’tidal
b. Meletakkan tangan kanan di atas tangan
kiri dan meletakkannya di antara pusar
dan dada
c. Membaca doa istiftah
d. Membaca ta’awudz
e. Mengeraskan bacaan ketika shalat jahr
(2 rakaat awal Maghrib, Isya, dan Subuh)
dan memelankan bacaan ketika shalat sirr
(Zuhur dan Ashar)
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f. Membaca amin
g. Membaca surah lain setelah membaca alFatihah
h. Bertakbir ketika hendak ruku’ dan bangun
dari ruku’
i. Mengucapkan “Sami’allahu liman hamidah”
ketika i’tidal
j. Membaca tasbih dalam ruku’ dan sujud
k. Meletakkan kedua tangan di atas kedua
paha ketika duduk
l. Menggenggam jari-jari tangan kanan, kecuali jari telunjuk dalam bertasyahud, dan
mengembangkan jari-jari tangan kiri
m. Duduk iftirasy dalam semua duduk. Duduk
iftirasy adalah duduk dengan menegakkan
kaki kanan dan membentangkan kaki kiri
kemudian menduduki kaki kiri tersebut
n. Duduk tawarruk pada saat duduk terakhir.
Duduk tawarruk adalah duduk dengan menegakkan kaki kanan dan menghamparkan
kaki kiri ke depan (di bawah kaki kanan),
dan duduknya di atas tanah/lantai
o. Tasyahud awal
p. Melakukan salam kedua.
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73. Beberapa hal yang diperbolehkan di saat
shalat:
a. Membetulkan bacaan imam
b. Bertasbih bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita apabila terjadi sesuatu
hal, seperti menegur imam yang lupa atau
membimbing orang yang buta dan sebagainya
c. Membunuh binatang berbahaya seperti
ular, kalajengking dan sejenisnya yang lewat mengganggunya
d. Menghalangi orang yang hendak melintas
di hadapannya
e. Membalas dengan isyarat apabila ada yang
mengajaknya bicara atau ada yang memberi salam kepadanya
f. Menggendong bayi ketika shalat
g. Bergerak melangkahkan kaki karena keperluan.
74. Ada pula beberapa hal yang dimakruhkan di
saat shalat, yaitu:
a. Menengadahkan pandangan ke atas
b. Meletakkan tangan di pinggang
c. Menoleh atau melirik
d. Menaikkan rambut yang terurai atau melipat lengan baju
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e. Mengulur pakaian sampai lantai dan menutup mulut
f. Shalat di hadapan makanan
g. Shalat sambil menahan buang air kecil
atau besar dan sebagainya yang mengganggu ketenangan hati
h. Shalat ketika sudah terlalu mengantuk
i. Meludah ke arah depan atau ke arah samping kanan
j. Terlalu bungkuk di saat ruku’.
75. Ada beberapa hal yang dapat membatalkan
shalat, yaitu:
a. Makan dan minum dengan sengaja
b. Berbicara dengan sengaja, bukan untuk
keperluan pelaksanaan shalat
c. Meninggalkan satu rukun atau syarat shalat yang apabila hal itu tidak disempurnakan di tengah shalat atau segera sesudah
selesai
d. Banyak melakukan gerakan yang bertentangan dengan urusan ibadah
e. Tertawa sampai terbahak-bahak
f. Tidak berurutan dalam pelaksanaan shalat.
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76. Tata cara shalat secara lengkap dapat lihat
lampiran (akhir buku).

SUTRAH
77. Sutrah adalah sesuatu yang dijadikan sebagai
pembatas di depan orang yang sedang shalat,
dengan tujuan mencegah orang lain mengganggu (lewat) di depannya. Sutrah dapat
berupa kursi, tongkat, tembok, tempat tidur
atau segala sesuatu lainnya yang dapat mencegah seseorang melintas di hadapannya ketika
ia sedang shalat atau sebuah tanda garis di
lantai atau di tanah.
78. Hukum meletakkan sutrah di depan imam
atau di depan orang yang shalat sendiri adalah
sunnah, bukan wajib. Adapun bagi makmum
dalam shalat berjamaah tidak dianjurkan untuk meletakkan sesuatu di depannya sebagai
sutrah karena sutrahnya adalah sutrah imamnya.30
79. Diharamkan bagi seseorang untuk lewat di
depan orang yang sedang shalat, baik dia meletakkan sutrah di depannya atau tidak. Jika
orang yang sedang shalat meletakkan sutrah
maka yang dilarang adalah lewat di antara
badan orang yang shalat dan sutrah yang dia
letakkan, adapun lewat di belakang sutrah itu
maka dibolehkan. Sedangkan, jika dia tidak
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meletakkan sutrah, maka tidak boleh lewat
di depannya kira-kira dalam jarak tiga hasta
(+/- 135 cm).

SUJUD SAHWI
80. Sujud sahwi yaitu sujud yang disebabkan karena lupa atau keraguan dalam shalat. Hukum
sujud sahwi adalah sunnah.
81. Sebab-sebab sujud sahwi bisa terjadi karena 3
hal: kelebihan, kurang rakaat, atau ragu-ragu
(lebih atau kurang). Pelaksanaan sujud sahwi
adalah sebelum salam dan boleh dilakukan sesudah salam.
82. Jika rukun selain takbiratul ihram ditinggalkan secara sengaja, maka shalatnya batal. Jika
tidak sengaja, dan sudah berada pada rukun
yang ketinggalan tersebut pada rakaat kedua,
maka rakaat yang ketinggalan rukunnya tadi
itu dianggap tidak ada, dan harus diganti
dengan rakaat yang berikutnya. Jika belum
sampai pada rakaat kedua, maka wajib kembali kepada rukun yang ketinggalan tersebut,
kemudian mengerjakan rukun itu, begitu pula
apa-apa yang setelah itu. Pada kedua hal ini,
wajib melakukan sujud sahwi.
83. Bila takbiratul ihram yang ditinggalkan karena sengaja atau lupa, maka shalatnya batal.
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84. Sujud sahwi mempunyai dua sifat, yaitu :
a. Jika sujud sahwi dilakukan setelah salam,
maka caranya adalah (setelah salam) sujud
sahwi dengan dua kali sujud, lalu tasyahud,
kemudian salam
b. Jika sujud sahwi dilakukan sebelum salam
maka caranya adalah (sebelum salam) sujud sahwi dengan dua kali sujud, kemudian
salam.
85. Sujud sahwi sunnah dilakukan ketika shalat
sendirian atau dilakukan oleh imam dalam
shalat jamaah. Sedangkan sujud sahwi yang
dilakukan oleh makmum yang shalat jamaah
bersama imam, maka hukumnya tidak wajib.

SHALAT BERJAMAAH
86. Shalat berjamaah itu hukumnya wajib kecuali
ada uzur (halangan yang dibenarkan dalam
agama).31
87. Shalat berjamaah bisa dilaksanakan dengan
seorang makmum, sekalipun makmum itu
anak kecil atau perempuan. Semakin banyak
jumlah jamaah dalam shalat semakin disukai
Allah.
88. Seorang imam dipilih berdasarkan (berurutan): 1) banyaknya hafalan Al-Qur`an dan
yang suaranya lebih baik; 2) paling mengeta-
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hui Sunnah-Sunnah Rasulullah; 3) yang lebih
tua usianya; 4) warga setempat lebih berhak
menjadi imam dibandingkan seorang musafir,
begitu pula seorang tuan rumah lebih utama
menjadi imam dibandingkan tamunya.
89. Janganlah dijadikan imam seorang yang diketahui batal shalatnya, dan yang diketahui sebagai ahli berbuat dosa dan bukan pula orang
yang dibenci oleh kebanyakan makmum dengan alasan keagamaan.
90. Jika imam dan makmum sama-sama laki-laki,
dan makmum pun hanya seorang, maka dia
berdiri di sebelah kanannya sejajar dengan
posisi imam. Jika imam laki-laki diikuti satu
atau lebih jamaah perempuan, maka posisi
makmum berada di belakang imam.
91. Jika makmum dua orang atau lebih dan semuanya laki-laki, makmum berdiri membentuk shaf (barisan) di belakang imam. Shaf
dibentuk dimulai tepat dari belakang imam,
terus dipenuhi ke sebelah kanan, baru diteruskan dengan memenuhi sebelah kiri imam dan
kirinya lagi sampai penuh.
92. Jika makmumnya laki-laki dan perempuan,
maka makmum laki-laki di depan, lalu makmum perempuan di belakang makmum lakilaki. Ini berlaku untuk jumlah berapa pun
makmumnya. Cara menyusun shafnya dimu-
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lai dari tengah (tepat di belakang imam), lalu
untuk lebih afdal dengan memenuhi dulu sisi
kanan dari belakang imam diteruskan ke sebelah kirinya.
93. Perempuan tidak boleh menjadi imam bagi
kaum laki-laki. Jika imamnya perempuan,
hanya boleh diikuti oleh makmum perempuan, maka mengikuti tata cara sebagai berikut:
a. Untuk makmum seorang, berdiri di sebelah
kanan imam
b. Untuk makmum perempuan lebih dari seorang dan bahkan dengan shaf yang lebih
dari satu, posisi imam berada di tengahtengah shaf pertama, lalu shaf berikutnya
berjajar di belakangnya.
94. Antara imam dan makmum berada pada satu
tempat, sehingga makmum dapat mengetahui pergantian gerak-gerik imam yang terkait
dengan shalat, baik dengan suara, atau melihat pergerakan makmum yang lain. Masjid
bertingkat terhitung satu tempat selama ada
tangga atau lubang yang menghubungkan
imam dan makmum.
95. Makmum wajib mengikuti Imam dalam gerakan-gerakan shalat, dengan tanpa mendahuluinya, atau membarenginya, atau telat dalam
mengikutinya. Mengikuti Imam secara sem-
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purna adalah dengan mengikuti atau mengiringi gerakan imam, segera setelah imam
selesai melakukan gerakannya. Misalnya ketika akan ruku’, maka hendaknya menunggu
hingga imam sudah dalam keadaan ruku’
dengan sempurna, setelah itu makmum bersegera melakukan ruku’. Begitu pula gerakangerakan shalat lainnya, seperti sujud, duduk di
antara dua sujud dan gerakan shalat lainnya.
96. Makmum diharamkan mendahului gerakan
imam, dan mendahului imam dapat membatalkan shalat makmum bila disengaja. Adapun bila tidak disengaja, maka shalatnya tetap
sah, namun dia harus kembali ke posisi sebelumnya untuk mengikuti imamnya.
97. Adapun membarengi imam hukumnya makruh kecuali dalam takbiratul ihram dapat
membatalkan shalat makmum.
98. Makmum yang terlambat mengikuti imam lebih dari dua gerakan rukun shalat, maka batal
shalatnya. Sedangkan jika terlambat mengikuti imam kurang dari dua gerakan rukun
shalat, hukumnya makruh walaupun tidak
batal shalatnya.
99. Imam wajib memerintahkan makmum untuk
meluruskan dan merapatkan shaf, sehingga
tidak ada kerenggangan, tetapi jangan terlalu sempit sehingga membuat gerakan shalat
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menjadi sulit. Ukuran rapat tersebut bukan
berdasarkan kerapatan kaki-kaki antar makmum namun mengacu pada kerapatan tubuh
(bahu) antar makmum. Adapun lebar kaki
mengikuti lebar tubuh para makmum.
100. Hal-hal yang membolehkan seseorang tidak
melakukan shalat berjamaah:
a. Karena hujan yang menyusahkan untuk
pergi ke masjid atau tempat shalat berjamaah
b. Karena badai atau angin kencang
c. Kondisi sakit yang membuat susah berjalan ke tempat shalat berjamaah
d. Karena lapar dan haus, sementara hidangan sudah tersedia
e. Sangat ingin buang air besar atau kecil
f. Karena baru memakan makanan yang sangat berbau, yang baunya sangat sukar
dihilangkan, seperti bawang, petai, dan
sebagainya.32

MASBUK
101. Makmum masbuk (masbuq) adalah makmum
yang sudah ketinggalan dari shalat imamnya,
tidak sempat membaca Surah al-Fatihah bersama imam pada rakaat pertama.
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102. Jika makmum masbuk bertakbir ketika imam
belum melakukan ruku’, hendaknya dia
membaca Surah al-Fatihah. Jika imam sudah
ruku’, maka hendaknya dia langsung ruku’
mengikuti imam.
103. Jika seorang makmum masbuk mendapati
imam sudah melakukan ruku’, hendaknya
dia ikut ruku’ walaupun tidak sempat membaca Surah al-Fatihah.
104. Jika menjadi masbuk mengikuti imam sudah
ruku’, maka ia harus mengulangi rakaat itu
nanti dikarenakan rakaat yang ia lakukan itu
tidak sempurna dan tidak termasuk hitungan
satu rakaat.
105. Jika makmum masbuk mendapati imam
sudah melakukan tasyahud akhir, maka ia
harus langsung melakukan tasyahud akhir
tersebut. Namun tasyahud tersebut tidak
termasuk satu bilangan rakaat.

SHALAT JUMAT
106. Hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan, mempunyai kedudukan yang agung
dan merupakan hari yang paling utama.
107. Shalat Jumat jumlahnya 2 rakaat dan wajib
dikerjakan berjamaah bagi kaum laki-laki.
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108. Sunnah-sunnah sebelum shalat Jumat
a. Mandi
b. Memotong kuku dan mencukur kumis
c. Memakai pakaian yang rapih dan suci
d. Memakai wangi-wangian
e. Berdoa ketika keluar rumah
f. Segera menuju masjid
g. Ketika masuk ke masjid melangkah dengan kaki kanan dan membaca doa
h. Melaksanakan shalat sunnah tahiyatul
masjid
i. Memperbanyak bershalawat dan membaca Surah al-Kahfi ketika khatib belum
naik ke mimbar, namun bila khatib telah
naik ke mimbar, maka wajib mendengarkan khutbah jumat.
109. Shalat Jumat diwajibkan atas Muslim, lakilaki, merdeka, mukallaf, sehat badan, dan
muqim (mukim bukan musafir).
110. Tata cara shalat Jumat adalah:
a. Imam naik mimbar memberi salam, kemudian duduk
b. Muazzin melaksanakan azan
c. Selesai azan, imam menyampaikan khutbah
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d. Di saat berdoa, Imam hanya memberikan
isyarat jari telunjuk ke atas, bukan dengan
mengangkat kedua tangan
e. Kemudian turun dari mimbar
f. Muazzin melaksanakan iqamah
g. Imam memimpin shalat berjamaah dengan dua rakaat, bacaan jahr, sebaiknya
membaca Surah al-A’la dan al-Ghasyiah
atau Surah al-Jumu’ah dan Surah al-Munafiqun.
111. Khutbah sebaiknya disampaikan dengan bahasa yang lugas dan jelas, singkat dan padat,
serta tidak berpanjang lebar dan berteletele.
112. Rukun Khutbah Jumat:
a. Hamdalah
b. Shalawat kepada Nabi 
c. Washiyat untuk takwa
d. Membaca ayat Al-Qur`an
e. Doa untuk umat Islam di khutbah kedua.
113. Syarat dua khutbah pada shalat Jumat:
a. Khatib berdiri pada kedua khutbah ketika
dia mampu dan antara kedua khutbah
dipisah dengan duduk
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b. Khatib suci dari hadas kecil maupun hadas besar, suci pula dari najis yang tidak
dimaafkan yaitu pada pakaian, badan dan
tempat, begitu pula khatib harus menutup aurat
c. Rukun khutbah diucapkan dengan bahasa Arab
d. Berurutan dalam mengerjakan rukun
khutbah, lalu berurutan pula dalam khutbah pertama dan kedua.

SHALAT QASHAR DAN JAMA’
114. Qashar ialah meringkas shalat yang berjumlah
empat rakaat menjadi dua rakaat. Sedangkan
jama’ adalah menggabung dua shalat dalam
satu waktu, yaitu shalat Zuhur dengan shalat
ashar dan shalat Maghrib dengan shalat Isya.
115. Shalat Jama’ lebih umum dari shalat Qashar,
karena mengqashar shalat hanya boleh dilakukan oleh orang yang sedang bepergian
(musafir). Sedangkan menjama’ shalat bukan
saja hanya untuk orang musafir, tetapi boleh
juga dilakukan orang yang sedang sakit, atau
karena hujan lebat atau banjir yang menyulitkan seorang Muslim untuk bolak-balik ke
masjid.
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116. Perjalanan yang dibolehkan untuk mengqashar Shalat adalah sekitar empat puluh
delapan mil atau 78 km. Siapa yang berjalan sejauh itu bukan untuk tujuan maksiat,
dirukhsahkan baginya shalat Qashar.
117. Seorang musafir mengqashar shalatnya sejak
meninggalkan kampung halamannya dan
terus berlangsung selama dalam perjalanan
sampai kembali ke negerinya.
118. Shalat jama’ dapat dilaksanakan dengan dua
cara:
a. Jama’ Taqdim (jama’ yang didahulukan),
yakni menjama’ dua shalat yang dilaksanakan pada waktu yang pertama. Misalnya
menjama’ shalat Zuhur dengan asar, dikerjakan pada waktu Zuhur (4 rakaat shalat Zuhur dan 4 rakaat shalat Asar) atau
menjama’ shalat Maghrib dengan Isya dilaksanakan pada waktu Maghrib (3 rakaat
shalat Maghrib dan 4 rakaat shalat Isya).
b. Jama’ Ta`khir (jama’ yang diakhirkan),
yakni menjama’ dua shalat yang dilaksanakan pada waktu yang kedua. Misalnya
menjama’ shalat Zuhur dengan Ashar, dikerjakan pada waktu ashar atau menjama’
shalat Maghrib dengan Isya dilaksanakan
pada waktu Isya.
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119. Bagi musafir dibolehkan untuk melaksanakan shalat jama’ qashar, artinya shalat jama’
dengan meringkas shalat yang berjumlah 4
rakaat menjadi 2 rakaat dan digabung dalam
satu waktu. Misalnya menjama’ shalat Zuhur
dengan Ashar di waktu Zuhur (2 rakaat shalat
Zuhur dan 2 rakaat shalat Ashar) atau menjama’ shalat Maghrib dengan shalat Isya (3 rakaat shalat Maghrib lalu 2 rakaat shalat Isya).

SHALAT ’ID
120. Hukum shalat ’Id adalah sunnah muakkadah
(bahkan ada yang berpendapat wajib) bagi
setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan.33
121. Waktu shalat ’Id dimulai dari matahari setinggi
tombak sampai waktu zawal (matahari bergeser ke barat).
122. Tempat pelaksanaan shalat ’Id lebih utama
(lebih afdal) dilakukan di tanah lapang, kecuali jika ada uzur seperti hujan.
123. Disunnahkan untuk mandi dan berhias diri
serta memakai pakaian yang terbaik saat hendak berangkat shalat.
124. Disunnahkan untuk makan sebelum keluar
menuju shalat ’Id khusus untuk shalat Idul
Fitri. Sedangkan untuk shalat Idul Adha di-
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anjurkan untuk tidak makan terlebih dahulu,
hikmahnya adalah agar bisa segera menyembelih hewan qurban dan menikmati dagingnya
setelah shalat ’Id.
125. Disunnahkan bertakbir ketika keluar hendak
shalat ’Id dengan (mengeraskan) bacaan takbir. Takbir yang diucapkan adalah:

َ َُْ َ
َٰ َ َُْ َ َ َُْ َ َ
 اﷲ،ﺮﺒ
 َواﷲ أﻛ، ﻻ ِإﻟﻪ إﻻ اﷲ،ﺮﺒ
 اﷲ أﻛ،اﷲ أﻛﺮﺒ
ْ ْ
ُ َ أَ ْﻛ
ﺮﺒ َوﷲ اﺤﻟَﻤ ُﺪ
126. Disunnahkan berjalan kaki sampai ke tempat
shalat dan melewati jalan pergi dan pulang
yang berbeda.
127. Tidak ada azan dan iqamah ketika shalat ’Id,
juga tidak ada shalat sunnah qabliyah atau
ba’diyah ’Id.
128. Tata cara shalat ’Id:
a. Jumlah rakaat shalat Idul Fitri dan Idul
Adha adalah dua rakaat
b. Memulai dengan takbiratul ihram, sebagaimana shalat-shalat lainnya
c. Kemudian bertakbir (takbir zawaid/tambahan) sebanyak tujuh kali takbir—selain takbiratul ihram—sebelum memulai
membaca al-Fatihah. Boleh mengangkat
tangan ketika takbir-takbir tersebut
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d. Di antara takbir-takbir (takbir zawaid)
yang ada tadi tidak ada bacaan dzikir tertentu. Tetapi sebagian ulama menganjurkan membaca:

ٰ َ
َ َ ْ ُ
ْ ْ
،ﺤﺎن اﷲِ َواﺤﻟَﻤ ُﺪ ﷲ َوﻻ ِإ َ إﻻ اﷲ
ﺳﺒ
َ
َْْ َ ْ ْ
ُ َ َواﷲ أ ْﻛ
ارﻤﺣ ِﻲﻨ
 اﻢﻬﻠﻟ اﻏ ِﻔﺮ ِﻲﻟ و.ﺮﺒ

e. Kemudian membaca al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surah lainnya.
Surah yang dibaca oleh Nabi  adalah
Surah Qaf pada rakaat pertama dan Surah
al-Qamar pada rakaat kedua. Boleh juga
membaca Surah al-A’la pada rakaat pertama dan Surah al-Ghasiyah pada rakaat
kedua

f. Setelah membaca surah, kemudian melakukan gerakan shalat seperti biasa
(ruku, i’tidal, sujud, dan seterusnya)
g. Bertakbir ketika bangkit untuk mengerjakan rakaat kedua
h. Kemudian bertakbir (takbir zawaid/tambahan) sebanyak lima kali takbir—selain
takbir bangkit dari sujud—sebelum memulai membaca al-Fatihah
i. Kemudian membaca Surah al-Fatihah
dan surah lainnya sebagaimana yang telah disebutkan di atas
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j. Mengerjakan gerakan lainnya hingga
salam
k. Khutbah setelah shalat ’Id. Setelah melaksanakan shalat ’Id, imam berdiri untuk
melaksanakan khutbah ’Id dengan sekali
khutbah (ada yang berpendapat dua kali
seperti khutbah Jumat).
129. Bila hari ’Id jatuh pada hari Jumat, maka bagi
orang yang telah melaksanakan shalat ’Id dia
punya pilihan untuk menghadiri shalat Jumat
atau tidak. Namun imam masjid dianjurkan
untuk tetap melaksanakan shalat Jumat agar
orang-orang yang punya keinginan menunaikan shalat Jumat bisa hadir, begitu pula orang
yang tidak shalat ’Id bisa turut hadir.

SHALAT ISTISQA
130. Istisqa adalah permohonan kepada Allah untuk diturunkan hujan
131. Memohon kepada Allah agar diturunkan hujan dapat dilakukan dengan:
a. Melakukan shalat istisqa secara berjamaah
b. Doa yang dipanjatkan oleh imam shalat
Jumat dalam khutbahnya
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c. Doa yang dipanjatkan seseorang setelah
shalat atau doa yang dipanjatkan secara
langsung tanpa didahului shalat.
132. Shalat Istisqa hukumnya sunnah muakkadah
(sangat ditekankan) ketika terjadi musim
kering. Shalat Istisqa lebih utama dilakukan
di lapangan, namun boleh melakukannya di
masjid.
133. Shalat Istisqa tidak memiliki waktu khusus
namun terlarang dikerjakan di waktu-waktu
terlarang untuk shalat. Akan tetapi yang lebih utama adalah sebagaimana waktu pelaksanaan shalat ’Id, yaitu ketika matahari mulai terlihat.
134. Tata cara shalat Istisqa sama dengan tata
cara shalat ’Id, baik dalam jumlah rakaat,
tempat pelaksanaan, jumlah takbir, jahr dalam bacaan dan melaksanakan khutbah setelah shalat.
135. Memakai rida’ (semacam selendang) dan
membalik posisi rida’ disunnahkan dalam
Istisqa, yaitu dengan menaruh kain yang di
sebelah kiri ke sebelah kanan, dan kain yang
ada di sebelah kanan ke sebelah kiri.
136. Adab-adab shalat Istisqa:
a. Hendaknya tokoh masyarakat membuat
kesepakatan dengan masyarakat mengenai hari pelaksanaan shalat
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b. Beberapa hari sebelum penyelenggaraan
shalat, masyarakat dihimbau untuk lebih
semangat meninggalkan maksiat, memperbanyak istighfar, shaum, dan sedekah
c. Di waktu yang sudah disepakati bersama,
jamaah keluar menuju lapangan tempat
shalat dengan dianjurkan tetap dalam
keadaan shaum, penuh ketundukan,
tawadhu dan kerendahan hati
d. Mengajak semua orang untuk hadir, baik
anak-anak maupun para sesepuh, juga
dianjurkan untuk membawa binatangbinatang ternak yang dimiliki
e. Tidak ada azan atau iqamah sebelum shalat Istisqa
f. Bersungguh-sungguh dalam menengadahkan tangan ke langit ketika berdoa,
sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah 
g. Imam membalikkan badan ke arah kiblat,
membelakangi para jamaah, ketika berdoa.
137. Doa-doa Istisqa:

ْ
َ ْ
َ اﺤﻟ َ ْﻤ ُﺪ ﷲ َر ّب اﻟْ َﻌﺎﻟَﻤ
َ ْ  اﻟﺮ،ﻦﻴ
ِﻤﺣ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ ﻣﺎﻟ ِ ِﻚ ﻳَ ْﻮم
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
ُ  َﻻ إﻟ ٰ َﻪ إﻻ اﷲ ﻓﻔ َﻌﻞ َﻣﺎ ﻳُﺮ،ا ّ ﻳﻦ
َ  اﻢﻬﻠﻟ أﻧ،ﻳﺪ
ﺖ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
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َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُّ َ ْ َ ْ َ َ ٰ َ
، أﻧ ِﺰل َﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻐﻴﺚ،اء
ﻻ ِإﻟﻪ ِإﻻ أﻧﺖ اﻟﻐ ِﻲﻨ وﺤﻧﻦ اﻟﻔﻘﺮ
ْ َ ً َََ ً ُ ََ َ ْ ََْ َ ْ َ ْ َ
.ﻦﻴ
ٍ واﺟﻌﻞ ﻣﺎ أﻧﺰﻟﺖ ﺠﺎ ﻗﻮة وﺑﻼﺬﻟ ِإﻰﻟ ِﺣ
Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Maha
Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai
Hari Pembalasan. Tidak ada Ilah (sembahan
yang berhak disembah) kecuali Dia, Dia melakukan apa saja yang dikehendaki. Ya Allah, Engkau
adalah Allah, tidak ada Ilah kecuali Engkau Yang
Mahakaya, sementara kami fakir. Maka, turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa
yang telah Engkau turunkan sebagai kekuatan
bagi kami dan sebagai bekal di hari yang ditetapkan.
Atau doa:

ً َ َ
ً
َ ًْ َ ًْ ُ ًْ َ َ ْ
ﺮﺳﻳْ ًﻌﺎ ﻏﺪﻗﺎ َﻃﺒَﻘﺎ
ِ اﻢﻬﻠﻟ اﺳ ِﻘﻨﺎ ﻟﻴﺜﺎ ﻣ ِﻐﻴﺜﺎ ﻣ ِﺮﻳﺌﺎ
ّ ﺮﻴ َﺿ
َ ْ  ﻧَﺎﻓِ ًﻌﺎ َﻟ،ﺮﻴ َراﺋﺚ
َ ْ  َﻟ،َﺨﺟ ًﻼ
ﺎر
ِ
ٍ
ِ
ٍ
Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang
lebat, yang memberi kebaikan, yang terus-menerus, yang memenuhi bumi, yang datang dengan
segera dan tidak tertunda, yang bermanfat serta
tidak membahayakan.
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SHALAT GERHANA
138. Shalat gerhana dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah khusuf ( )السوفdan juga
kusuf ( )الكسوفsekaligus. Shalat gerhana matahari dan gerhana bulan sama-sama disebut
dengan kusuf dan juga khusuf sekaligus. Akan
tetapi yang masyhur dalam istilah, khusuf untuk gerhana bulan dan kusuf untuk gerhana
matahari.
139. Disunnahkan apabila datang gerhana untuk
memperbanyak doa, dzikir, takbir, dan sedekah,
selain shalat gerhana itu sendiri.
140. Hukum shalat Gerhana adalah sunnah muakkadah yang disyariatkan kepada siapa saja,
baik dalam keadaan mukim di negerinya atau
dalam keadaan safar, baik untuk laki-laki atau
untuk perempuan.
141. Shalat Gerhana matahari dan bulan dikerjakan dengan cara berjamaah tanpa didahului
dengan azan atau iqamat. Yang disunnahkan
َ َّ َ
hanyalah panggilan shalat dengan lafaz “ُلص ة
ا
ٌَ َ
”جامِعة.
142. Disyariatkan khutbah di dalamnya seperti
layaknya khutbah Idul Fitri, Idul Adha, dan
khutbah Jumat. Isi khutbahnya menganjurkan
untuk bertaubat dari dosa serta untuk menger-
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jakan kebajikan dengan bersedekah, berdoa,
dan istighfar.
143. Shalat gerhana dilakukan sebanyak 2 rakaat.
Masing-masing rakaat dilakukan dengan 2 kali
berdiri, 2 kali membaca bacaan surah dalam
Al-Qur`an, 2 ruku’, dan 2 sujud.
144. Lebih utama bila pada rakaat pertama pada
berdiri yang pertama setelah al-Fatihah dibaca
surah seperti al-Baqarah dalam kadar panjangnya. Sedangkan berdiri yang kedua masih
pada rakaat pertama dibaca surah dengan kadar sekitar 200-an ayat, seperti Ali Imran. Sedangkan pada rakaat kedua pada berdiri yang
pertama dibaca surah yang panjangnya sekitar 250-an ayat, seperti an-Nisa`. Dan pada
berdiri yang kedua dianjurkan membaca ayat
yang panjangnya sekitar 150-an ayat seperti alMaidah.
145. Disunnahkan untuk memanjangkan ruku’ dan
sujud dengan bertasbih kepada Allah , baik
pada 2 ruku’ dan sujud rakaat pertama maupun
pada 2 ruku’ dan sujud pada rakaat kedua.
Yang dimaksud dengan panjang di sini memang sangat panjang, sebab bila dikadarkan dengan ukuran bacaan ayat Al-Qur`an, bisa dibandingkan dengan membaca 100, 80, 70, atau 50
ayat Surah al-Baqarah.
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Panjang ruku’ dan sujud pertama pada rakaat
pertama seputar 100 ayat Surah al-Baqarah, pada
ruku’ dan sujud kedua dari rakaat pertama seputar 80 ayat Surah al-Baqarah. Dan seputar 70 ayat
untuk ruku’ dan sujud pertama dari rakaat kedua.
Dan sujud dan ruku’ terakhir sekadar 50 ayat.
146. Jika seseorang menyaksikan gerhana, hendaklah dia melaksanakan shalat gerhana. Pendapat yang terkuat, bagi siapa saja yang melihat
gerhana dengan mata telanjang, maka dia disunnahkan melaksanakan shalat gerhana. Jika
di suatu daerah tidak nampak gerhana, maka
tidak ada keharusan melaksanakan shalat gerhana. Karena shalat gerhana ini diharuskan
bagi siapa saja yang melihatnya sebagaimana
disebutkan dalam hadis.
147. Waktu pelaksanaan shalat gerhana adalah
mulai ketika gerhana muncul sampai gerhana
tersebut hilang. Shalat gerhana juga boleh dilakukan pada waktu terlarang untuk shalat.
Jadi, jika gerhana muncul setelah Ashar, padahal waktu tersebut adalah waktu terlarang
untuk shalat, maka shalat gerhana tetap boleh
dilaksanakan.
148. Hal-hal yang dianjurkan ketika terjadi gerhana:
a. Perbanyaklah dzikir, istighfar, takbir,
sedekah, dan bentuk ketaatan lainnya
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b. Keluar mengerjakan shalat gerhana secara berjamaah di masjid. Walaupun, shalat gerhana bisa dikerjakan seorang diri,
namun, menunaikan shalat secara berjamaah tentu saja lebih utama (afdal)
c. Wanita juga boleh shalat gerhana bersama kaum pria.. Namun, jika ditakutkan
keluarnya wanita tersebut akan membawa fitnah (menggoda kaum pria), maka
sebaiknya mereka shalat sendiri di rumah
d. Menyeru jamaah dengan panggilan ’ash
shalatu jaami’ah’ dan tidak ada azan maupun iqamah
e. Berkhutbah setelah shalat gerhana. Disunnahkah setelah shalat gerhana untuk
berkhutbah, sebagaimana yang dipilih
oleh Imam asy-Syafi’i, Ishaq, dan banyak
shahabat .
149. Tata cara shalat Gerhana—sama seperti shalat
biasa dan bacaannya pun sama— urutannya
sebagai berikut:34
a. Berniat di dalam hati
b. Takbiratul ihram yaitu bertakbir sebagaimana shalat biasa
c. Membaca doa istiftah dan berta’awudz,
kemudian membaca Surah al-Fatihah
dan membaca surah yang panjang (se-

200 FIKIH PR AK TIS SEHARI-HARI

65
perti Surah al-Baqarah) sambil dijaharkan (dikeraskan suaranya, bukan lirih)
d. Kemudian ruku’ sambil memanjangkannya
e. Kemudian bangkit dari ruku’ (i’tidal)
sambil mengucapkan “Sami’allahu liman
hamidah, Rabbana wa lakal hamd.”
f. Setelah i’tidal ini tidak langsung sujud,
namun dilanjutkan dengan membaca
Surah al-Fatihah dan Surah yang panjang. Berdiri yang kedua ini lebih singkat
daripada yang pertama
g. Kemudian ruku’ kembali (ruku’ kedua)
yang panjangnya lebih pendek dari ruku’
sebelumnya
h. Kemudian bangkit dari ruku’ (i’tidal)
i. Kemudian sujud yang panjangnya sebagaimana ruku’, lalu duduk di antara dua
sujud kemudian sujud kembali
j. Kemudian bangkit dari sujud lalu mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat
pertama hanya saja bacaan dan gerakangerakannya lebih singkat dari sebelumnya
k. Tasyahud
l. Salam
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m. Setelah itu imam menyampaikan khutbah kepada para jamaah yang berisi anjuran untuk berzikir, berdoa, beristighfar,
sedekah, dan membebaskan budak.

SHALAT ISTIKHARAH
150. Shalat Istikharah adalah shalat sunnah 2 rakaat untuk memohon petunjuk kepada Allah
ketika akan melakukan/mengambil keputusan
atas beberapa pilihan urusan mubah, bukan
pada amalan wajib yang memang harus dilakukan atau amalan haram yang memang harus
ditinggalkan. Tata caranya:
a. Mengerjakan shalat 2 rakaat hingga salam
sebagaimana shalat lainnya
b. Kemudian berdoa dengan doa:

ْ
ْ َْ
َ ْ ُ
ُ ْ اﻢﻬﻠﻟ إ ّ أَ ْﺳﺘَﺨ
ﺮﻴ َك ﺑِ ِﻌﻠ ِﻤﻚ َوأﺳﺘَﻘ ِﺪ ُر َك ﺑِﻘﺪ َرﺗِﻚ
ِ
ِِ
َ
ْ
َ
ْ
َْ َ َ
َ ْ َ
َ َُ ْ َ
ْ
 ﻓ ِﺈﻧﻚ ﻳﻘ ِﺪ ُر َوﻻ أﻗ ِﺪ ُر، َوأﺳﺄﻟﻚ ِﻣ ْﻦ ﻓﻀ ِﻠﻚ اﻟ َﻌ ِﻈﻴ ِﻢ
َ ْ اﻢﻬﻠﻟ إ ْن ُﻛﻨ، ﺖ َﻋﻼ ُم اﻟْ ُﻐﻴُﻮب
َ ْ َو َﻳ ْﻌﻠَ ُﻢ َو َﻻ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ َوأَﻧ
ﺖ
ِ
ِ
َْ َ َ َ ََُْ
ٌ ْ اﻷ ْﻣ َﺮ َﺧ
ﻳﻰﻨ َو َﻣ َﻌﺎ ِ َو َﺨﻗِﺒَ ِﺔ
د
ﻰﻓ
ﻰﻟ
ﺮﻴ
ﻳﻌﻠﻢ أن ﻫﺬا
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
ُ
َ ْ َو ْن ﻛﻨ، ﺮﺴ ُه ﻰﻟ ﻋﻢ ﺑَﺎر ْك ﻰﻟ ﻓﻴﻪ
ْ ّ َ َ ْ ﻓَﺎﻗْ ُﺪ ْر ُه ﻰﻟ َوﻳ
ﺖ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أﻣ ِﺮى
ِ
ِ
َ ََْْ َ َ َ ََُْ
ﻳﻰﻨ َو َﻣ َﻌﺎ ِ َو َﺨﻗِﺒَ ِﺔ
د
ﻰﻓ
ﻰﻟ
ﺮﺷ
ﻳﻌﻠﻢ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ِ
ِ ِ
ِ
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ْ
ْ
َْ
َُْ ْ ْ َ َّ ُْ ْ َ
َ ْ َ اﺨﻟ
ﻰﻨ
ﻋ
ﻪ
ﻓ
ﺎﺮﺻ
ﻓ
ى
ﺮ
ﻣ
ﺮﻴ
 َواﻗ ُﺪ ْر ِﻰﻟ، اﺮﺻﻓ ِﻰﻨ ﻗﻨﻪ
و
ِ
ِ
ِ
ِ أ
َْ ُ َ َ ُ ْ َ
ﺣﻴﺚ ﺎﻛن ﻋﻢ أر ِﺿ ِﻰﻨ
Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah kepada-Mu dengan ilmu-Mu, aku memohon kepadaMu kekuatan dengan kekuatan-Mu, aku meminta kepada-Mu dengan kemuliaan-Mu yang
agung. Sesungguhnya Engkau yang menakdirkan, sedangkan aku tidaklah mampu melakukannya. Engkau yang Mahatahu, sedangkan
aku tidak tahu. Engkaulah yang Mengetahui
perkara yang gaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam
agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka
takdirkanlah hal tersebut untukku, mudahkanlah untukku, kemudian berkahilah ia untukku.
Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, dan
akhir urusanku, maka palingkanlah ia dariku,
dan palingkanlah aku darinya, dan takdirkanlah
yang terbaik untukku apa pun keadaannya ,dan
jadikanlah aku ridha dengannya.

Kalimat yang
bergaris bawah bisa diganti
َْ
َ
َ
dengan ( ِجلِه
ِ ج ِل أم ِرى وآ
ِ  ِف عdalam urusanku di dunia
dan di akhirat)
c.

Kemudian dia menyebut keinginannya
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Hatim al-Asham  berkata
“Ketergesa-gesaan biasa dikatakan dari
setan kecuali dalam lima perkara:
(1) menyajikan makanan ketika
ada tamu, (2) mengurus mayit
ketika ia mati, (3) menikahkan
seorang gadis jika sudah bertemu
jodohnya, (4) melunasi utang ketika
sudah jatuh tempo, (5) segera
bertaubat jika berbuat dosa.”
(Hilyatul Auliya’,
Abu Nu’aim al-Ashbahani )
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Pengurusan
Jenazah
151. Empat kewajiban kifayah penyelenggaraan
Jenazah:
a. Memandikan
b. Mengafani
c. Menshalatkan
d. Menguburkan.
152. Empat hal di atas hanya berlaku pada jenazah
Muslim. Adapun jenazah kafir, tidak dishalatkan baik kafir harbi maupun dzimmi35. Boleh
memandikan orang kafir, namun cuma dalam
dua keadaan. Dan wajib mengafani kafir dzimmi dan menguburkannya, tetapi hal ini tidak
berlaku bagi kafir harbi dan orang yang murtad. Adapun orang yang mati dalam keadaan
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ihram (sedang berumrah atau berhaji), jika
dikafani, maka kepalanya tidak ditutup.
153. Ada dua jenazah yang tidak dimandikan:
a. orang yang mati di medan perang (mati
syahid)
b. janin yang belum mengeluarkan suara tangisan, ini menurut mazhab Imam Syafi’i.
Sedangkan menurut mazhab Imam Ahmad, yang tidak perlu dimandikan adalah
janin yang keguguran di bawah 4 bulan.
154. Jenazah disiram dengan bilangan ganjil, yaitu
boleh tiga, atau lima kali siraman atau lebih
dari itu. Namun jika jenazah disiram dengan
sekali siraman saja ke seluruh badannya, maka
itu sudah dikatakan sah. Pada siraman pertama
diperintahkan diberi daun sidr (bidara) atau
boleh diganti dengan air sabun. Sedangkan
pada siraman terakhir diberi kapur barus.36
155. Mengafani jenazah dilakukan dengan tiga helai kain berwarna putih, tidak ada pakaian dan
tidak imamah (penutup kepala).37
156. Shalat jenazah terdapat tujuh rukun:38
a. Berniat (di dalam hati)
b. Berdiri bagi yang mampu. Seorang imam
berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki.
Adapun jika jenazah itu perempuan, maka
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berdiri di sisi tengahnya (di sisi pusar).
Sedangkan makmum berdiri di belakang
imam dan disunnahkan untuk menjadikannya tiga shaf
c. Melakukan empat kali takbir (tidak ada
ruku’ dan sujud)
d. Setelah takbir pertama, membaca al-Fatihah
e. Setelah takbir kedua, membaca shalawat
(minimalnya adalah Allahumma shalli
’alaa Muhammad)
f. Setelah takbir ketiga, membaca doa untuk jenazah. Inilah maksud inti dari shalat jenazah
g. Salam setelah takbir keempat.
Di antara yang bisa dibaca pada doa setelah takbir ketiga:39

َ
َ
ْ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َُ ْ ْ
ُ، َ  َوأ ْﻛﺮ ْم ﻧُ ُﺰ،اﻗ ُﻒ َﻗﻨْ ُﻪ
اﻢﻬﻠﻟ اﻏ ِﻔﺮ وارﻤﺣﻪ وﺨ ِﻓ ِﻪ و
ِ
َّ
ْ
َُ َ ْ ُ ْ ّ
َ َ ْ اﻏﺴﻠْ ُﻪ ﺑﺎﻟ ْ َﻤﺂ ِء َواﺨﻛﻠْﺞ َواﻟ
 َوﻧ ِﻘ ِﻪ،ﺮﺒ ِد
ِ  َو،َو َو ِﺳﻊ ﻣﺪﺧﻠﻪ
ِ
ِ
ْ َ
َ
َ َْ
َ ْاﺨﻟ َ َﻄﺎﻳَﺎ َﻛ َﻤﺎ َﻏﻘﻴ
،ﺖ اﺨﻛ ْﻮ َب اﻷ ْﻧﻴَﺾ ِﻣ َﻦ ا ﻧ ِﺲ
ِﻣﻦ
َْ ْ ً ْ َ ً ْ َ
َ ْ ًْ َ ً َ ُْ ََْ
َ
، وأﻫﻼ ﺧﺮﻴا ِﻣﻦ أﻫ ِﻠ ِﻪ،ِاره
ِ وأﺑ ِﺪ دارا ﺧﺮﻴا ِﻣﻦ د
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُْ ْ
ً ْ َو َز ْو ًﺟﺎ َﺧ
 َوأ ِﻋﺬ ُه ِﻣ ْﻦ، َوأد ِﺧﻠﻪ اﺠﻟَﻨﺔ،ﺮﻴا ِﻣ ْﻦ َز ْو ِﺟ ِﻪ
َ َ َ َْْ
َ َ
.ﺎر
اﺠ
اب
ﺬ
ﻋ
و
ﺮﺒ
ﻘ
اﻟ
اب
ﺬ
ِ
ِ ﻋ
ِ
ِ
PENGURUSAN JENA Z AH

72
Ya Allah, ampunilah dia (mayat) berilah
rahmat kepadanya, selamatkanlah dia (dari beberapa hal yang tidak disukai), maafkanlah dia
dan tempatkanlah di tempat yang mulia (Surga), luaskan kuburannya, mandikan dia dengan
air salju dan air es. Bersihkan dia dari segala
kesalahan, sebagaimana Engkau membersihkan
baju yang putih dari kotoran, berilah rumah
yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (atau istri di surga) yang lebih baik
daripada keluarganya (di dunia), istri (atau
suami) yang lebih baik daripada istrinya (atau
suaminya), dan masukkan dia ke surga, jagalah
dia dari siksa kubur dan neraka.
Catatan:
Doa di atas berlaku untuk jenazah laki-laki. Jika jenazah perempuan, maka kata ganti
“hu” atau “hi” diganti dengan “haa”. Contoh
“Allahummaghfirlahaa warhamhaa …” Doa
di atas dibaca setelah takbir ketiga dari shalat jenazah.
Doa khusus untuk jenazah anak kecil:

َ
َ َ ُْ ْ
ْ َ ًَ
اﻢﻬﻠﻟ اﺟ َﻌﻠﻪ ﺠَﺎ ﻓ َﺮ ًﻃﺎ َو َﺳﻠﻔﺎ َوأﺟ ًﺮا

Ya Allah, jadikan kematian anak ini sebagai
simpanan pahala dan amal baik serta pahala
buat kami.
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Doa setelah takbir keempat:

ْ َ َُ ْ َ َْ ََ َُ ْ َ َْ َْ َ
ُ َ اﻏﻔ ْﺮ َﺠﺎ َ َو
ِ اﻢﻬﻠﻟ ﻻ ﺤﺗ ِﺮﻣﻨﺎ أﺟﺮه وﻻ ﻳﻔ ِﻦﺘ ﻧﻌﺪه و

Ya Allah, jangan halangi kami untuk memperoleh pahalanya, dan jangan sesatkan
kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan
ampunilah dia.

157. Jenazah dikuburkan di liang lahad dengan diarahkan ke arah kiblat. Jenazah dimasukkan
dalam kubur dengan mengakhirkan kepala
dan dimasukkan dengan lemah lembut. Bagi
yang memasukkan ke liang lahat hendaklah
ٰ
mengucapkan: ِ( ِۢ اﷲِ َو َﻋﻠﻰ ِﻣﻠ ِﺔ َر ُﺳ ْﻮ ِل اﷲDengan
nama Allah dan di atas ajaran Rasulullah).40
Liang lahad adalah ceruk tambahan di bagian
bawah untuk menyorongkan jenazah.
158. Dilarang mendirikan bangunan di atas kubur
dan tidak boleh kubur disemen. 41
159. Boleh menangis karena ditinggal wafat seseorang asal tidak dengan niyahah (meratap
atau meraung-raung dengan suara teriak atau
keras), diharapkan keluarga sabar dan ridha.42
160. Disunnahkan menta’ziyah keluarga jenazah
hingga hari ketiga setelah pemakaman.

PENGURUSAN JENA Z AH

74

َ ْ ْ َ ُ
َٰ َ ْ َ َ َ
َْ َ
 ﺷ َﻬﺎد ِة أن ﻻ ِإﻟﻪ: اﻹﺳﻼ ُم َﺒﻟ ﻤﺧ ٍﺲ
ِ ﺑ ِﻲﻨ
ُ
ً َُ َ
، ِِإﻻ اﷲ َو أن ﺤﻣﻤﺪا َر ُﺳ ْﻮل اﷲ
َ
ْ
َ
َْْ ّ َ َ َ
،ﺖ
 وﺣ ِﺞ،  َو ِﻓﺘَﺎ ِء اﻟﺰﺎﻛ ِة، َو ِﻗﺎمِ اﻟﺼﻼ ِة
ِ اﻛﻴ
َ َ
َو َﺻ ْﻮمِ َر َﻣﻀﺎن
“Islam dibangun atas lima pekara.
(1) Persaksian bahwa tiada Ilah selain
Allah dan Muhammad Rasulullah,
(2) mendirikan shalat, (3) mengeluarkan
zakat, (4) melaksanakan ibadah haji,
dan (5) berpuasa Ramadhan.”
(H.r. al-Bukhari dan Muslim
dari Abdullah bin Umar )
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Shaum (Puasa)
161. Shaum adalah menahan diri, tidak makan,
minum dan jimak, sejak waktu subuh sampai
maghrib.
162. Shaum banyak memiliki keutamaan, di antaranya adalah:
a. Allah jauhkan wajahnya dari jilatan api
neraka sejauh enam puluh langkah
b. Orang-orang yang bershaum akan masuk
ke dalam surga melalui pintu khusus yang
dinamakan ar-Rayyan
c. Shaum itu adalah perisai, seperti perisai
mujahid saat berperang.

SHAUM (PUASA)
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163. Allah mewajibkan shaum selama satu bulan
penuh dalam setahun, yaitu shaum di bulan
Ramadhan.43
164. Datangnya bulan Ramadhan dapat ditetapkan
dengan salah satu dari dua cara, yaitu:44
a. Dengan melihat (ru`yatul hilal/bulan
sabit) pada malam ketiga puluh di bulan
Sya’ban. Untuk melihat hilal tersebut, cukuplah dengan kesaksian salah seorang
yang adil
b. Jika pada saat ru`yatul hilal, bulan tsabit
tidak terlihat, maka hitungan bulan
Sya’ban dilengkapi menjadi tiga puluh
hari. Apabila bulan Sya’ban telah genap
tiga puluh hari, maka sehari setelahnya
adalah awal Ramadhan.

SYARAT, RUKUN, DAN SUNNAH SHAUM
165. Syarat wajib shaum bagi seorang Muslim:
a. berakal
b. balig
c. sehat, tidak sakit
d. muqim, tidak sedang bepergian
e. mampu, tidak dalam kesusahan yang berat
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Sedangkan bagi wanita Muslimah, ada syarat
wajib tambahan yaitu:
f. suci dari haid dan nifas
166. Rukun-rukun shaum:
a. Niat
Untuk shaum wajib, niatnya pada malam
hari sebelum terbit fajar.
Untuk shaum sunnah, niatnya boleh setelah terbit fajar, asalkan belum makan apaapa.45
b. Menahan diri
Tidak makan, minum, jimak dan tidak
melakukan pembatal shaum lainnya.46
c. Waktu.
Sepanjang siang hari sejak terbit fajar
hingga terbenam matahari.
167. Sunnah-sunnah shaum:
a. Sahur
b. Mengakhirkan sahur47
c. Menyegerakan berbuka
d. Berbuka dengan kurma48
e. Berdoa ketika bershaum, terutama di saat
berbuka.49
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MAKRUH DAN PEMBATAL SHAUM
168. Makruh-makruh shaum:
a. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke
hidung terlalu dalam ketika wudhu. Hal
ini karena dikhawatirkan menyebabkan
masuknya air ke dalam kerongkongan sehingga shaumnya menjadi rusak50
b. Mencium atau meraba-raba dan mencumbu istri51
c. Mencicipi makanan atau minuman tanpa
uzur.
169. Orang-orang yang dibolehkan berbuka shaum,
tetapi wajib mengqadha shaumnya di waktu
yang lain:
a. Orang sakit yang masih mungkin sembuh
b. Musafir, seseorang yang bepergian sejauh
jarak yang dibolehkan baginya mengqashar shalat52
c. Wanita hamil dan menyusui.
170. Seorang Muslimah, baik karena hamil atau
menyusui, diperbolehkan berbuka apabila ia
khawatir atas (kesehatan) dirinya atau atas
(kesehatan) anaknya atau atas (kesehatan) dirinya dan anaknya. Dan apabila uzurnya telah
selesai, maka wanita hamil dan menyusui wajib
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mengqadha shaum dalam tiga kondisi tersebut
di atas. Pada kondisi yang kedua, yaitu apabila
kekhawatirannya atas anaknya, di samping
qadha dia pun harus membayar fidyah setiap
harinya berupa satu mud gandum. Hal ini
untuk menggenapkan dan menyempurnakan
pahala shaumnya.53
171. Orang yang diperbolehkan berbuka dan hanya
wajib membayar fidyah saja:
a. Orang tua renta
b. Orang sakit yang tidak ada harapan sembuh
c. Orang yang merasa payah untuk bershaum
d. Orang yang mengalami kesulitan shaum
sepanjang tahun.
Mereka mendapatkan keringanan untuk berbuka dan hanya membayar fidyah setiap hari kepada satu orang miskin dengan satu mud makanan
(0, 688 liter) dan tidak wajib mengqadha.54
172. Pembatal shaum ada dua, ada yang mewajibkan qadha saja dan ada yang mewajibkan qadha serta kifarah.
173. Pembatal shaum yang mewajibkan qadha:
a. Masuknya sesuatu ke dalam rongga terbuka yang tembus ke dalam tubuh seperti
mulut, hidung, telinga dan dua lubang
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qubul-dubur dengan disengaja, mengetahui keharamannya dan atas kehendak
sendiri. Namun jika dalam keadaan lupa,
tidak mengetahui keharamannya karena
bodoh yang ditolerir atau karena dipaksa,
maka shaumnya tetap sah
b. Murtad, yakni keluar dari Islam, baik
dengan niat dalam hati, perkataan, perbuatan, walau pun perbuatan murtad
tersebut sekejap saja
c. Haid, nifas dan melahirkan sekali pun
sebentar
d. Gila meski pun sebentar
e. Pingsan dan mabuk (tidak disengaja)
sehari penuh. Jika masih ada kesadaran
sekali pun sebentar, shaumnya tetap sah
f. Bersetubuh dengan sengaja dan mengetahui keharamannya
g. Mengeluarkan mani, baik dengan tangan, atau tangan istrinya, atau dengan
berkhayal, atau dengan melihat (jika dengan berkhayal dan melihat itu dia tahu
kalau akan mengeluarkan mani), atau
dengan tidur berdampingan (bersenangsenang) bersama istrinya. Jika mani keluar dengan salah satu sebab di atas, maka
shaumnya batal
h. Muntah dengan sengaja
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174. Pembatal shaum yang diwajibkan qadha dan
kifarah, yaitu jimak (hubungan badan suamiistri) dengan sengaja.
Kifarahnya berupa: membebaskan budak
mukmin, jika tidak punya maka shaum dua bulan
berturut-turut, dan jika tidak mampu juga maka
memberi makan 60 orang miskin dengan makanan
yang dimakan sehari-hari. Prioritas kifarahnya
harus sesuai urutan yang disebutkan, tidak boleh
diacak. Yang dimaksud memberi makan adalah
memberi makan setiap orang miskin dengan satu
mud gandum, kurma, atau makanan lainnya yang
dipunyai.55
175. Hal-hal yang boleh dilakukan saat shaum:
a. Membasahi tubuh dengan air karena panas,
termasuk mandi atau berendam
b. Berpagi hari (mendapati waktu Subuh) dalam keadaan masih junub
c. Makan, minum, dan jimak di malam hari
hingga terbit fajar
d. Wanita haid dan nifas apabila pendarahannya berhenti di malam hari, dia
boleh mengakhirkan mandi jinabahnya
hingga subuh, kemudian diwajibkan bersuci untuk shalat dan bershaum
e. Siwak pada siang hari. Ini adalah mazhab jumhur berdasarkan keumuman dalil
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tentang keutamaan siwak dan tidak ada
pengkhususan waktu
f. Bepergian untuk tujuan yang mubah,
meskipun terkadang dalam perjalanannya
dia berbuka
g. Berobat dengan cara yang halal, asalkan
tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam
kerongkongannya. Di antaranya adalah
dengan suntikan, asalkan tidak mengenyangkan
h. Mencicipi makanan, asalkan tidak sampai
masuk ke dalam tenggorokan
i. Memakai wawangian dan menciumnya.

SHAUM SUNNAH DAN MAKRUH
176. Shaum-shaum sunnah:
a. Shaum Dawud56
b. Shaum tanggal 9 dan 10 bulan Muharram
(Shaum Asyura)57
c. Shaum 6 hari di bulan Syawwal setelah
tanggal 1 Syawwal58
d. Shaum Ayyamul Bidh (tanggal 13-14-15
setiap bulan kalender Hijriah)59
e. Shaum Senin dan Kamis60
f. Shaum Hari Arafah.61
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177. Shaum yang diharamkan adalah:
a. Di hari Idul Fitri (1 Syawwal)
b. Di hari Idul Adha (10 Dzulhijjah)
c. Tiga hari tasyriq (11, 12 dan 13 Dzulhijjah).
178. Shaum Makruh:
a. Shaum hari Jumat sendirian, atau mengkhususkan di hari Jumat, tidak disertai
hari selainnya62
b. Shaum hari Sabtu sendirian63
c. Shaum setahun penuh64
d. Menyambung shaum dua hari atau lebih
secara berturut-turut, dinamakan dengan
shaum wishal
e. Shaum di hari yang meragukan, yaitu hari
terakhir bulan Sya’ban.65
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َ
ْ َ َْ َ َْ َ َ
ﻴﻢ َو ِﺳ َﻤﺎ ِﻗﻴﻞ
وﻋ ِﻬﺪﻧﺎ إِﻰﻟ إِﺑﺮا ِﻫ
ْ
َْ َّ َ ْ َ
َ ﻦﻴ َواﻟ َﻌﺎﻛﻔ
َ ﻲﺘ ﻟﻠﻄﺂﺋﻔ
َ
ﻦﻴ
ِِ
ِ
ِِ
ِ أن ﻃ ِﻬﺮا ﺑﻴ
ُ اﻟﺴ
ُّ اﻟﺮﻛﻊ
ُّ َو
ﺠﻮ ِد
ِ
“Dan telah Kami perintahkan
kepada Ibrahim dan Ismail:
“Bersihkanlah rumah-Ku untuk
orang-orang yang thawaf, yang
i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud.”
(Q.s. al-Baqarah [2]: 125)
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I’tikaf
179. I’tikaf adalah berdiam diri di dalam masjid
dalam masa tertentu (walau singkat) untuk
beribadah taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah.
180. Hukum i’tikaf adalah sunnah dilakukan kapan
saja dan sunnah muakkadah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan.66
181. I’tikaf boleh kapan saja dan dalam masa berapa pun, baik malam atau siang, atau beberapa
hari.
182. Syarat orang yang beri’tikaf adalah: (a) Muslim, (b) berakal, (c) suci dari haid, nifas, dan
junub.
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183. Syarat sah i’tikaf: (a) niat untuk melakukan
i’tikaf dan (b) berdiam diri di dalam masjid
yang digunakan shalat jamaah.
184. Disyaratkan bagi wanita yang hendak i’tikaf
agar mendapat izin dari walinya, dan tidak
menimbulkan fitnah (godaan baginya maupun
terhadap orang lain).
185. Masjid yang paling utama untuk i’tikaf:
a. Masjidil Haram, shalat di dalamnya senilai 100.000 kali shalat dibandingkan
masjid lain
b. Kemudian Masjid Nabawi, shalat di dalamnya senilai 1.000 kali shalat dibandingkan masjid lain
c. Kemudian Masjidil Aqsha, shalat di dalam senilai 250 kali shalat dibandingkan
masjid lain.67
186. Permulaan i’tikaf dan kesudahannya:
a. Barang siapa yang bernazar i’tikaf di waktu tertentu, ia masuk tempat i’tikafnya
sebelum malamnya yang pertama, sebelum terbenam matahari dan keluar setelah terbenam hari terakhir
b. Apabila seorang Muslim ingin i’tikaf pada
sepuluh hari terakhir Bulan Ramadhan,
ia memasuki tempat i’tikafnya sebelum
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terbenam matahari malam ke dua puluh
satu (21), dan keluar setelah terbenam
matahari hari terakhir Bulan Ramadhan.
187. Disunnahkan menyibukkan diri dan bersungguh-sungguh dengan berbagai macam ibadah,
seperti membaca Al-Qur`an, dzikir, doa, istighfar, shalat sunnah, shalat Tahajjud.
188. Orang yang beri’tikaf boleh keluar masjid untuk menunaikan hajat, wudhu`, Shalat Jumat,
makan, minum, dan seperti yang demikian
itu seperti mengunjungi orang yang sakit atau
mengikuti jenazah orang yang ada hak baginya
seperti salah satu dari kedua orang tua, atau
karib kerabat, atau semisalnya.
189. I’tikaf batal dengan keluar masjid tanpa adanya kebutuhan atau tanpa alasan yang syar’i,
berjimak dengan istrinya, mabuk, atau murtad.
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Abu Bakar  berkata:
ˮDemi Allah, akan kuperangi orang
yang membeda-bedakan antara
shalat dengan zakat. Karena, zakat
adalah hak Allah atas harta.ˮ
(H.r. al-Bukhari dan Muslim
dari Abu Hurairah )
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Zakat
190. Zakat adalah harta yang memiliki ukuran,
nishab dan syarat tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerima.
191. Hukum zakat adalah wajib. Pemilik harta yang
telah mencapai nishab wajib mengeluarkan
zakat sesuai dengan syarat-syaratnya. 68
192. Zakat diwajibkan bagi yang memenuhi syaratsyarat berikut:
a. Islam
b. Merdeka
c. Hartanya mencapai nishab
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d. Harta tersebut telah dimiliki selama satu
tahun penuh, kecuali hasil pertanian atau
buah-buahan
e. Milik sendiri.
193. Harta yang wajib dizakati adalah:
a. Emas dan Perak serta sejenisnya berupa
barang perdagangan, barang-barang tambang, barang temuan (rikaz) serta bendabenda lain yang menempati fungsi emas
dan perak, seperti surat-surat berharga
(uang dan lain-lain)69
b. Hewan ternak yang meliputi: Unta, sapi
dan kambing70
c. Biji-bijian dan buah-buahan. Biji-bijian
sebagai bahan makanan pokok seperti
jawawut, gandum, beras, adas, jagung
dan lain-lain. Sedangkan buah-buahan
adalah kurma, zaitun, dan anggur kering
atau kismis71
194. Harta-harta yang tidak wajib dizakati adalah:
a. Buah-buahan dan sayur-sayuran, namun
disunnahkan mengeluarkan sedekahnya
b. Budak belian, kuda, bigol dan keledai
c. Harta yang tidak mencapai nishab
d. Batu-batu mulia seperti zamrud, berlian,
intan dengan bermacam ragamnya, kecuali jika diperdagangkan
e. Perhiasan wanita yang dipakai.

200 FIKIH PR AK TIS SEHARI-HARI

Barang Dagang

Rikaz

Tambang

4

5

6

Perak

2

Uang

Emas

1

3

Barang

No

Z A K AT

=70 gr

–

Idem

70 gr

460 gr

70 gr

Nishab

2,5 % = 20 %

20 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

2,5 %

Kadar Zakat

193. Syarat nishab dan kadar wajib zakat

Sama dengan nishab emas

Temuan terpendam

Idem

Nishabnya = 70 gr emas
(dari modal di tambah keuntungan)

-

-

Keterangan
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5-9

10-14

15-19

20-24

25-35

36-45

46-60

61-75

76-90

91-120

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nishab (Ekor)

1

No
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2 unta betina umur genap 2 tahun

2 unta betina umur genap 2 tahun

1 unta betina umur genap 4 tahun

1 unta betina umur genap 3 tahun

1 unta betina umur genap 2 tahun

1 unta betina umur genap 1 tahun

4 kambing umur 2 tahun / 4 domba umur 1 tahun

3 kambing umur 2 tahun / 3 domba umur 1 tahun

2 kambing umur 2 tahun / 2 domba umur 1 tahun

1 kambing 2 tahun / 1 domba umur 1 tahun

Zakatnya

Zakat Unta
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30-39

40-59

60-69

70-79

80-89

2

3

4

5

Nishab (Ekor)

1

No
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2 ekor sapi umur genap 2 tahun

1 ekor sapi genap 1 tahun, dan 1 sapi genap 2 thn

2 ekor sapi umur genap 1 tahun

1 ekor sapi umur genap 2 tahun

1 ekor sapi umur genap 1 tahun

Zakatnya

Zakat Sapi

93

Emas Murni

Perak Murni

Tambang Emas

Tambang Perak

2

3

4
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2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

Zakatnya

Langsung

Langsung

Haul

Haul

Waktu

Zakat Emas dan Pertanian

2 ekor kambing umur genap 1 tahun

1 ekor kambing umur genap 2 tahun

543,35 gr

77,50 gr

Zakatnya

Zakat Kambing/Domba

1 ekor kambing umur genap 1 tahun

543,35 gr

77,50 gr

Nishab

201-399

3

Harta

121-200

2

1

No

40-120

Nishab (Ekor)

1

No

-

-

-

-
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Perniagaan

Rikaz Emas

Rikaz Perak

Gabah

Gabah

Beras Putih

Beras Putih

Gandum

Gandum

Kacang Hijau

Madu

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Z A K AT

14

15

51,84 kg

780,036 kg

558,654 kg

558,654 kg

815.758 kg

815.758 kg

1323,132 kg

1323,132 kg

543,35 gr

77,50 gr

543,35 gr

10%

10%

5%

10%

5%

10%

5%

10%

20%

20%

2,5%

Langsung

Langsung

Langsung

Langsung

Langsung

Langsung

Langsung

Langsung

Langsung

Langsung

Haul

-

TBP

DBP

TBP

DBP

TBP

DBP (Biaya Pengairan)

TBP (non Biaya)

-

-

-
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195. Ada delapan kelompok orang yang berhak
mendapatkan zakat72, yaitu:
a. Faqir, yaitu orang yang pendapatannya
kurang dari separuh yang dibutuhkannya
b. Miskin, yaitu orang yang terkadang
keadaannya lebih ringan dari pada orang
faqir dan terkadang lebih parah, hukum
keduanya sama
c. Amil, yaitu orang-orang yang ditugaskan
oleh pemerintah untuk mengurusi zakat
(mengumpulkan, menyimpan dan membagi)
d. Muallaf, yaitu orang Muslim yang imannya lemah, sedangkan dia menjadi panutan bagi kaumnya, agar mantap dalam
beragama Islam atau orang kafir yang sangat diharapkan ia dan kaumnya masuk
Islam
e. Budak Muslim, agar dapat menebus dirinya sehingga menjadi merdeka
f. Gharim, yaitu orang yang menanggung
utang, baik utang untuk dirinya sendiri
atau untuk mendamaikan persengketaan
g. Ibnu Sabil, yaitu musafir yang terputus
dari daerahnya dan tertimpa kefaqiran,
sehingga perjalanannya terhambat dan ia
tidak bisa meminjam uang/bekal.
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196. Boleh membayar zakat kepada salah satu golongan di atas, atau kepada masing-masing
golongan dengan tetap memperhatikan golongan yang lebih membutuhkan.
197. Zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga Nabi, yaitu Bani Hasyim (keluarga Ali,
’Uqail, Abbas, dan keluarga Haris).73
198. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang
yang menjadi tanggung jawabnya, seperti
kepada istrinya, kedua orangtua, anak, serta
cucu.
199. Zakat tidak boleh diberikan kepada orangorang kafir dan fasik. Seperti orang yang
tidak shalat sama sekali atau orang yang
senangnya mengejek syariat.
200. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang
kaya yang kuat atau berkecukupan.74
201. Zakat fitrah (zakat al-fithri) adalah zakat yang
diwajibkan karena selesai dari shaum Ramadhan.
202. Zakat fitrah wajib bagi setiap Muslim, budak
maupun orang merdeka, laki-laki maupun
wanita, anak kecil maupun dewasa.
203. Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebanyak 2,25
kg (1 sha’) oleh setiap Muslim yang keluarganya memiliki kelebihan makanan selama
sehari semalam.75
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204. Ukuran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan
adalah 1 sha’ dari jenis makanan pokok, seperti kurma, beras, jagung, zabib (kismis atau
anggur kering atau susu kering), gandum dan
lain-lain.
205. Zakat fitrah diwajibkan sejak terbenamnya
matahari pada malam hari raya Idul Fitri.
Dibolehkan mengeluarkan zakat fitrah satu
atau dua hari sebelum hari raya. Sedang yang
lebih utama adalah sejak terbit fajar hari raya
hingga beberapa saat menjelang dilaksanakannya shalat Idul Fitri. 76
206. Orang-orang yang berhak menerima zakat
fitrah sama dengan penerima zakat mal, yaitu
8 kelompok. Akan tetapi, orang-orang faqir
dan miskin lebih berhak mendapatkannya.77
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ُ ْ ّ َُ ًْ َ
ﺮﻴا ﻓﻔ ِﻘﻬﻪ ِﻲﻓ ا ِّ ﻳ ْ ِﻦ
َﻣ ْﻦ ﻳُ ِﺮ ِد اﷲ ﺑِ ِﻪ ﺧ
“Barangsiapa yang dikehendaki
kebaikan oleh Allah, maka
Allah akan memahamkannya
dalam urusan agama.”
(H.r. al-Bukhari dan Muslim)
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Dalil Lengkap
(Endnotes)

1

2

3

Untuk air dan debu suci baca Al-Qur`an Surah (Q.s.) anNisa (4): 43. Dalil tentang kerikil atau batu yang dipakai
untuk istinja ada dalam hadis riwayat (H.r.) Muslim (262).
Sedangkan dalil tentang tanah yang dipakai untuk mensucikan najis jilatan anjing dapat dilihat dalam hadis riwayat
al-Bukhari (172) dan Muslim (279).
Baca Q.s. Al-Furqan (25): 48. Dapat dilihat pula dalam H.r.
al-Bukhari (744) dan Muslim (598) tentang air salju dan
mata air, atau dalam H.r. Abu Dawud (83), at-Tirmidzi (69),
an-Nasa`i (59), dan Ibnu Majah (3346) tentang air laut.
Tentang air musta’mal dapat dilihat dalam riwayat alBukhari (189) atau Muslim (371). Para ulama berselisih
pendapat apakah air ini masih disebut air yang bisa mensucikan (muthahhir) ataukah tidak.
Namun, pendapat yang lebih kuat, air musta’mal termasuk
air muthahhir (mensucikan, berarti bisa digunakan untuk
berwudhu dan mandi) selama ia tidak keluar dari pengertian
air muthlaq, atau tidak menjadi najis disebabkan tercampur
dengan sesuatu yang najis sehingga mengubah bau, rasa,
atau warnanya. Inilah pendapat yang dianut oleh Ali bin Abi
Thalib, Ibnu Umar, Abu Umamah, sekelompok ulama salaf,
pendapat yang masyhur dari Malikiyah, merupakan salah
satu pendapat dari Imam asy-Syafi’i dan Imam Ahmad,
pendapat Ibnu Hazm, Ibnul Mundzir, dan Ibnu Taimiyah.
(Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 1/104).
Ibnul Mundzir mengatakan, “Berdasarkan ijma’ (kesepakatan) para ulama, air yang tersisa pada anggota badan orang
yang berwudhu dan orang yang mandi atau yang melekat
pada bajunya adalah air yang suci. Oleh karenanya, hal ini
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menunjukkan bahwa air musta’mal adalah air yang suci.
Jika air tersebut adalah air yang suci, maka tidak ada alasan untuk melarang menggunakan air tersebut untuk berwudhu tanpa ada alasan yang menyelisihinya.” (Al-Awsath,
Ibnul Mundzir, 1/254, Mawqi’ Jaami’ al-Hadits)
Sedangkan sebagian ulama seperti Imam asy-Syafi’i dalam salah satu pendapatnya, Imam Malik, Imam al-Auza’i,
dan Imam Abu Hanifah serta murid-muridnya berpendapat tidak bolehnya berwudhu dengan air musta’mal. (Lihat
Shahih Fiqh Sunnah, 1/106)
Baca tentang perintah mencampur air dengan kapur atau
sidr (bidara) untuk memandikan jenazah dalam H.r. alBukhari (1253) dan Muslim (939).
Baca tentang kaidah air tidak dapat dihukumi najis kecuali
jika berubah dengan salah satu dari 3 kondisi air tersebut
(baunya, warnanya, dan rasanya) dalam H.r. Abu Dawud
(61), an-Nasa`i (277), dan at-Tirmidzi (66 dan 67), atau
Ibnu Majah (517). An-Nawawi  berkata dalam kitab alMajmu` (1/160): “Ibnul Mundzir  berkata, ‘Para ulama
berijma’ bahwa air yang terkena najis, baik sedikit ataupun
banyak, jika berubah rasa atau warna atau baunya, maka
hukumnya najis.’”
Bisa dilihat dalam H.r. al-Bukhari (269) dan Muslim (303)
tentang madzi, juga dalam al-Baihaqi (as-Sunanul Kubra:
1/170 tentang wadi dan madzi). Juga bisa dilihat dalam H.r.
Abu Dawud dalam Shahih Sunan Abu Dawud (834) tentang kotoran manusia.
H.r. al-Bukhari (156).
Q.s. al-Maidah (5): 90 dan H.r. Muslim (2003).
Untuk bangkai, darah dan seluruh tubuh babi bisa dibaca
dalam Q.s. al-An`am (6): 145.
Lihat Shahihain, juga Sunan Abi Dawud, Sunan an-Nasa`i,
dan Sunan Ibnu Majah.
H.r. al-Bukhari (2021) dan Muslim (287).
H.r. Abu Dawud (376), an-Nasa`i (303), dan Ibnu Majah
(526).
H.r. al-Bukhari (227) dan Muslim (291).
H.r. Abu Dawud (195).
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15 H.r. al-Bukhari (217) dan Muslim (284) tentang seorang
Arab desa yang buang air kecil di pojok dalam masjid.
16 Q.s. Al-Maidah (5): 6.
17 Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca
bismillah di saat hendak berwudhu. Ahmad bin Hanbal berpendapat wajib, sedangkan jumhur (mayoritas) ulama: Abu
Hanifah, Malik, Syafi’i, dan salah satu pendapat Ahmad bin
Hanbal berpendapat sunnah atau anjuran, bukan wajib.
18 Jumhur ulama berpendapat bahwa membasuh kedua telinga itu sunnah, sedangkan ulama Hanbali dan sebagian
ulama Maliki berpendapat wajib. (al-Mausu`ah al-Kuwaitiyyah: 43/364-365)
19 H.r. Muslim (234), Abu Dawud (169), an-Nasa`i (1/95), dan
Ibnu Majah (470). Tambahan lafaz sesudah syahadat dari
riwayat at-Tirmidzi (55), dinilai shahih dalam Shahihul Jami’
(6046).
20 Makan daging unta dapat membatalkan wudhu merupakan
pendapat Imam Syafi’i pada qaul qadim (pendapat lama)nya. Adapun pada qaul jadid (pendapat baru), beliau menyatakan tidak membatalkan wudhu.
21 Larangan menyentuh mushaf di sini berlaku bagi orang
yang berhadas besar seperti wanita yang sedang haid,
nifas, dan orang yang junub. Mengenai larangan menyentuh mushaf bagi yang berhadas besar terdapat riwayat
dari Ibnu Umar , al-Qasim bin Muhammad, al-Hasan alBasri, ’Atha`, dan asy-Sya’bi. Bahkan sampai-sampai Ibnu
Qudamah mengatakan, “Kami tidak mengetahui ada yang
menyelisihi pendapat ini kecuali Dawud (salah satu ulama
mazhab Zhahiriyah).”
Begitu pula larangan menyentuh mushaf di sini berlaku
bagi orang yang berhadas kecil seperti orang yang sehabis kentut atau kencing dia belum bersuci. Inilah mayoritas
pendapat pakar fikih. Bahkan Ibnu Qudamah sampai-sampai mengatakan, “Aku tidak mengetahui ada ulama yang
menyelisihi pendapat ini kecuali Dawud azh-Zhahiri.”
Al-Qurthubi mengatakan bahwa ada sebagian ulama yang
membolehkan menyentuh mushaf tanpa berwudhu. Al-Qalyubi, salah seorang ulama Syafi’iyah, mengatakan, “Ibnu
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Shalah menceritakan ada pendapat yang aneh dalam
masalah ini yang menyebutkan tidak terlarang menyentuh
mushaf sama sekali (meskipun dalam keadaan hadas kecil
maupun hadas besar).”
22 Pendapat mazhab Hanafiyah satu kali tayamum boleh
(tidak ada batasan) untuk mengerjakan beberapa shalat
fardhu dan shalat-shalat sunnah, alasannya karena bertayamum menjadi suci ketika tidak ada air untuk bersuci.
Mereka bersandar pada hadis Nabi :

ُ اﻟﺼﻌ
َ ﺮﺸ ﺳﻨ
ُ ﻴﺪ اﻟﻄ ّﻴ
َ ْ ﺎء َﻋ
َ ﻮء اﻟ ْ ُﻤ ْﺴ ِﻠﻢ َو ْن ﻟ َ ْﻢ َﺠﻳ ِﺪ اﻟ ْ َﻤ
ُ ﺐ ُو ُﺿ
ﻦﻴ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ

“Sesungguhnya tanah yang suci adalah sarana wudhu
bagi seorang Muslim, meskipun dia tidak menemukan air
selama 10 tahun.” (H.r. an-Nasa`i, Abu Dawud, dan atTirmidizi)
Dan dengan qiyas hukum pada wudhu. Dan karena sesungguhnya satu kali hadas tidak wajib baginya dua kali
bersuci. Sedangkan pendapat Malikiyah dan Syafi’iyah
satu kali tayamum tidak boleh untuk mengerjakan 2 kali
shalat fardhu. Maka, orang yang bertayamum mengerjakan lebih dari satu shalat fardhu dengan satu kali tayamum.
Dan boleh bagi orang yang bertayamum mengumpulkan
(mengerjakan) berbagai ibadah yang disunahkan. (AlMausu’ah al-Fiqhiyah, bab “Tayammum”]
23 Perbedaan pendapat para ulama mengenai tayamum:
Ulama Hanafiyah
Imam al-Kasani (w. 587 H) menyebutkan dalam kitabnya,
Badaa`i’ ash-Shanaa`i’ fii Tartiib as-Syaraa`i’, bahwasanya
tata cara bertayamum itu sebagaimana yang dikatakan
Imam Abu Hanifah yaitu dengan dua tepukan, tepukan pertama untuk wajah dan tepukan kedua untuk tangan hingga
ke siku, sebagaimana penjelasan beliau dalam kitabnya.
Imam az-Zaila`i (w. 743 H) menyebutkan dalam kitabnya,
Tabyin al-Haqaaiq Syarh Kanzu ad-Daqaa`iq, senada dengan ulama sebelumnya bahwa bertayamum itu dengan
membasuh wajah dan tangan hingga ke siku.
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Ulama Malikiyah
Imam Ibnu Abdil Barr (w. 463 H) menyebutkan dalam kitabnya, al-Kaafi fii Fiqhi Ahli Al-Madinah, bahwa tata cara bertayamum itu dengan menepukkan tangan ke tanah (debu)
yang suci sekali tepukan kemudian dia membasuh seluruh
wajahnya, kemudian tepukan yang lain dengan membasuh
kedua tangannya hingga ke siku, dimulai dengan membasuh tangan kanan menggunakan tangan kiri hingga ke siku
dan sebaliknya .
Imam al-Qarafi (w. 684 H) menyebutkan dalam kitabnya,
adz-Dzakhirah: Cara tayamum yaitu dengan tepukan pertama untuk wajahnya. Jika pada tepukan tersebut banyak
terdapat sesuatu yang melengket, maka dia diharuskan
untuk menggoyangkan tangannya dengan hentakan yang
ringan. Kemudian tepukan selanjutnya untuk kedua tangan
hingga ke siku dimulai dengan membasuh tangan kanan
dan sebaliknya.
Ulama Syiafi'yah
Imam an-Nawawi (w. 676 H) menyebutkan dalam kitabnya,
Raudhah ath-Thaalibiin Wa Umdah al-Muftiin: Cara tayamum itu dengan dua tepukan, dan itulah pendapat yang
menurut beliau paling benar. Tepukan pertama untuk wajah dan yang kedua untuk tangan hingga ke siku, namun
dalam qaul qadim (pendapat terdahulu) disebutkan hanya
membasuh sampai pergelangan tangan saja.
Imam Zakaria al-Anshari (w. 926 H) menyebutkan dalam
kitabnya, Asnaa al-Mathaalib fii Syarh Raudhah ath-Thaalib, sebagaimana pendapat Imam Nawawi yaitu membasuh kedua tangan hingga ke siku.
Ulama Hanabilah (Hanbaliyah)
Imam Ibnu Qudamah (w. 620 H) menyebutkan dalam kitabnya, Al-Mughni, bahwasanya: Tayamum itu hanya terdiri
dari satu tepukan saja yang dengan satu tepukan itu diusapkan ke wajah langsung ke tangan hingga kedua pergelangan, tidak sampai ke siku.
24 H.r. Muslim (261) atau al-Bukhari (5889) dan Muslim
(257).
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25 H.r. al-Bukhari (349) dalam kisah isra` mi’raj, al-Bukhari
(46), dan Muslim (11) tentang seorang Arab desa yang bertanya tentang syariat Islam.
26 Baca Q.s. an-Nisa (4): 103. Bisa dilihat juga dalam hadis
riwayat Muslim (614).
27 H.r. al-Bukhari (561) dan Muslim (288) dan (293).
28 Q.s. al-Baqarah (2): 150, juga H.r. al-Bukhari (5897) dan
Muslim (397).
29 H.r. at-Tirmidzi (346) dan Ibnu Majah (746).
30 Semua ulama sepakat bahwa sutrah bagi orang shalat itu
memang disyariatkan. Tetapi ketika berbicara hukumnya,
ada sedikit perbedaan, yaitu antara yang mewajibkan dan
mengatakan sunnah.
Bisa dikatakan ulama dari zaman salaf hampir tidak ada
yang mengatakan bahwa hukum sutrah bagi orang shalat
adalah wajib. Jumhur ulama mazhab Hanafiyah, Malikiyah,
Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa sutrah bagi
orang shalat hukumnya adalah sunnah.
Meski jumhur ulama mengatakan sunnah, mereka berbeda pendapat tentang kesunnahannya. Menurut pendapat
Hanabilah, sutrah sunnah hanya bagi imam dan shalat
munfarid saja. Sedangkan menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya sunnah bagi yang dikhawatirkan akan ada
orang lewat. Menurut Syafi’iyah dan salah satu pendapat Hanabilah, hukumnya sunnah muthlak tanpa ada
batasan.
31 Pendapat pertama. Yang mengatakan hal ini adalah Imam
asy-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah sebagaimana disebutkan
oleh Ibnu Habirah dalam kitab Al-Ifshah, jilid 1, hlm. 142.
Demikian juga dengan jumhur ulama baik yang lampau
(mutaqaddimin) maupun yang berikutnya (muta`akhkhirin).
Termasuk juga pendapat kebanyakan ulama dari kalangan
mazhab Hanafiyah dan Malikiyah.
Pendapat kedua. Ulama berpendapat demikian adalah
Atha` bin Abi Rabah, al-Auza’i, Abu Tsaur, Ibnu Khuzaimah,
Ibnu Hibban, umumnya ulama Hanafiyah dan mazhab
Hanabilah. Atha` berkata bahwa kewajiban yang harus dilakukan dan tidak halal selain itu, yaitu ketika seseorang
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32
33

34
35

mendengar azan, haruslah dia mendatanginya untuk shalat. (Lihat Mukhtashar al-Fatawa al-Mashriyah, hlm. 50)
Pendapat ketiga. Pendapat ini didukung oleh mazhab AlHanafiyah dan Al-Malikiyah sebagaimana disebutkan oleh
imam asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Authar, jilid 3,
hlm. 146. Beliau berkata bahwa pendapat yang paling tengah dalam masalah hukum shalat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Sedangkan pendapat yang mengatakan
bahwa hukumnya fardhu ’ain, fardhu kifayah, atau syarat
sahnya shalat, tentu tidak bisa diterima.
Pendapat keempat adalah pendapat yang mengatakan
bahwa hukum syarat fardhu berjamaah adalah syarat sahnya shalat. Sehingga bagi mereka, shalat fardhu itu tidak
sah kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah. Yang berpendapat seperti ini antara lain adalah Ibnu Taimiyah dalam salah satu pendapatnya (lihat Majmu` Fatawaa, jilid 23,
hlm. 333). Pendapatnya Ibnul Qayyim, murid beliau. Juga
senada dengan pendapat Ibnu Aqil dan Ibnu Abi Musa serta mazhab Zhahiriyah (lihat Al-Muhalla, jilid 4, hlm. 265).
Termasuk di antaranya adalah para ahli hadis, Abul Hasan
at-Tamimi, Abu al-Barakat dari kalangan al-Hanabilah, serta Ibnu Khuzaimah.
H.r. al-Bukhari dan Muslim.
Pendapat pertama, bahwa ia sunnah muakkad. Ini adalah
pendapat Imam Malik dan Imam Syafi’i.
Pendapat kedua, fardhu kifayah. Ini menurut mazhab Imam
Ahmad.
Pendapat ketiga, diwajibkan kepada seluruh orang Islam,
diwajibkan kepada seluruh laki-laki, berdosa orang yang
meninggalkannya tanpa ada uzur. Ini mazhab Imam Abu
Hanifah  dan riwayat dari Imam Ahmad. Di antara yang
memilih pendapat ini adalah Ibnu Taimiyah dan asy-Syaukani .
Silakan lihat, al-Majmu’ (5/5), al-Mughni (3/253), al-Inshaf
(5/316), Al-Ikhtiyarat (hlm. 82).
H.r. al-Bukhari (1004).
Kafir harbi adalah kaum kafir yang bermusuhan dengan
kaum Muslimin, sedangkan kafir dzimmi adalah kaum kafir

200 FIKIH PR AK TIS SEHARI-HARI

110

36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
51

52
53

yang hidup damai di bawah naungan negeri Islam (kaum
Muslimin).
H.r. al-Bukhari (1195).
H.r. al-Bukhari (1205), Abu Dawud (3878), at-Tirmidzi (994),
dan Ibnu Majah (1472).
H.r. Muslim (bab “al-Janaiz”: 72), Abu Dawud (3197), atTirmidzi (1023), dan Ibnu Majah (1505), juga al-Bukhari
(3782).
H.r. Muslim, (bab “al-Janaiz”: 85), Abu Dawud (3201), atTirmidzi (1024), dan Ibnu Majah (1498).
H.r. Abu Dawud (3211, 3213), at-Tirmidzi (1046), dan Ibnu
Majah (1550).
H.r. Muslim (bab “al-Janaiz”: 94).
H.r. al-Bukhari (1225). Sedangkan untuk larangan niyahah
ada di al-Bukhari (1244) dan Muslim (31).
Q.s. Al-Baqarah (2): 185.
H.r. al-Bukhari (1909) dan Muslim (1081).
H.r. Abu Dawud (2454) dan at-Tirmidzi (730). Sedangkan
niat untuk shaum sunnah H.r. Muslim (1154).
Q.s. al-Baqarah (2): 187.
H.r. al-Bukhari (1957) dan Muslim (1098).
H.r. at-Tirmidzi (696), Abu Dawud (2355), dan at-Tirmidzi
(695).
H.r. Abu Dawud (2357) dan ad-Daruquthni (25). Menurut
Ibnu Hajar dalam at-Talkhisul Kabir (2/202) bahwa ad-Daruquthni berkata: isnadnya hasan.
H.r. Abu Dawud (142) dan Ibnu Majah (407).
H.r. al-Baihaqi dalam al-Kubra (4/232). Menurut Ibnul Mulaqqin dalam Tuhfatul Muhtaj (2/85) bahwa isnad rijal hadis
ini tsiqat.
Q.s. al-Baqarah (2): 184-185.
Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban wanita
hamil dan menyusui saat dia berbuka shaum: pendapat
pertama wajib qadha jika mengkhawatirkan dirinya sendiri
dan membayar fidyah jika dia mengkhawatirkan kondisi
anak yang dikandungnya atau yang disusuinya. Ini adalah
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pendapat Malik, asy-Syafi’i, dan Ahmad, serta para ulama
Syafi’iyah dan ulama Hanabilah.
Pendapat kedua adalah hanya wajib bayar qadha di waktu
yang lain. Inilah yang dipegang dalam mazhab al-Auza’i,
ats-Tsauri, Abu Hanifah dan murid-muridnya, serta Abu
Tsaur dan Abu Ubaid.
Pendapat ketiga adalah hanya wajib membayar fidyah,
tanpa wajib qadha. Pendapat ini dipegang oleh Ibnu Abbas
, Ibnu Umar , dan mazhab Ishaq.
Pendapat keempat adalah wajib qadha bagi wanita hamil
dan wajib qadha serta membayar fidyah untuk wanita
menyusui. Ini merupakan salah satu pendapat Malik dan
Syafi’i.
Sedangkan pendapat kelima adalah tidak wajib qadha dan
tidak wajib membayar fidyah. Inilah pendapat Ibnu Hazm.
Silakan dibaca dalam kitab Shahih Fiqh as-Sunnah karya
Kamal Ibnus Sayyid Salim (2/125-126).
Q.s. al-Baqarah (2): 148 dan tafsirnya yang dikemukakan
oleh Ibnu Abbas  dalam riwayat al-Bukhari (4505).
H.r. al-Bukhari (1936) dan Muslim (1111).
H.r. al-Bukhari (1976).
H.r. Muslim (1162 dan 1133).
H.r. Muslim (1164).
H.r. al-Bukhari (1976).
H.r. at-Tirmidzi (751) dan Abu Dawud (2436).
H.r. al-Bukhari (969).
H.r. al-Bukhari (1884) dan Muslim (1144).
H.r. at-Tirmidzi (744) dan beliau menilainya hasan.
H.r. al-Bukhari (1867).
H.r. Abu Dawud (2334).
H.r. al-Bukhari (2042 dan Muslim (1656), juga al-Bukhari
(2044).
H.r. Ahmad (3/343) dan Ibnu Majah (1406) dari Jabir bin
Abdillah , juga al-Bukhari (1190) dan Muslim (1394) dari
Abu Hurairah .
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68 Q.s. al-Baqarah (2): 43 dan Q.s. at-Taubah (9): 103. Bisa
dibaca pula dalam al-Bukhari (8) dan Muslim (16).
69 Q.s. at-Taubah (9): 34 dan al-Baqarah (2): 267. Bisa dilihat pula dalam Muslim (987 dan 1710) dan al-Bukhari (bab
“Rikaz”: 499).
70 H.r. Muslim (987).
71 Q.s. al-An’am (6): 141, H.r. al-Bukhari (1483).
72 Q.s. at-Taubah (9): 60.
73 H.r. Muslim (1072). Sedangkan mengenai keluarga Nabi
yang tidak mendapatkan zakat yaitu Bani al-Mutthalib dan
Bani Hasyim dapat dilihat dalam al-Bukhari (2971).
74 H.r. Abu Dawud (1633) dan Shahih an-Nasa`i (2435).
75 Sha’ adalah takaran yang biasanya dalam kitab fikih disebutkan dalam bab zakat fitri. Menurut para fuqaha dan pakar bahasa, yang dimaksud dengan sha’ dalam kitab-kitab
fikih adalah sha` Bagdadi, pusat pemerintahan Islam pada
masa lalu. Menurut ad-Dawudi dan al-Fairuzabadi, ukuran
sha’ yang disepakati adalah empat kali sepenuh kedua telapak tangan laki-laki sedang, tidak besar tidak kecil. (AlFairuzabadi, Muhammad bin Yaqub, al-Qamus al-Muhit:
hlm. 666)
Sha’ jika diukur dengan dirham sama dengan 685,7 dirham.
Jika diukur dengan liter = 2,75 liter. Dan jika diukur dengan
gram maka mencapat 2.176 gram (2, 176 kg). Demikian
ini sha’ menurut mazhab Syafi’i. Sementara menurut Abu
Hanifah, 1 sha’ = 3.800 gram, dengan rincian 1 sha’ = 8
kali. Demikian yang disampaikan oleh Subhi ash-Shalih
dan diikuti oleh Aaz-Zuhaili. (al-Fiqul al-Manhaji: 1/548,
Sha’ di dalam kitab ini adalah 2,400 kg)
Sementara menurut Qasim an-Nuri dalam Fihrisul-Bayan,
1 sha’ menurut mazhab Syafi’i adalah 2.166,8 gram dengan
rincian yang sama, 1 sha’ = 4 mud atau 5 ⅓ kati (ukuran
berat yg berbobot 6 ¼ ons). Sedangkan 1 sha’ menurut
mazhab Hanafi adalah 3.250 gram. Adapun ½ sha’ dalam
mazhab Syafi’i adalah 1,085 kg, sedangkan ½ sha’ dalam
mazhab Hanafi adalah 1,625 Kg. Dengan demikian 3 sha’
menurut Syafi’i—sebagai fidyah bagi haji tamattu’—adalah
6,5 kg.
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Menurut Majid al-Hamawi, 1 sha’ adalah seukuran 14,6
cm2, atau 2,750 kg gandum. Sedangkan menurut Syaikh
Abdul Aziz Uyunus Sud dalam risalahnya, al-Maqadir asySyar`iyyah, 1 sha’ sesuai pendapat Imam Nawawi diperkirakan 1,728 kg.
Sementara menurut Kiai Muhammad Ma`shum, 1 sha’ =
3,145 liter atau 14,65 cm2 (Santri Salaf Menjawab, Lembaga Kajian Fikih Pondok Pesantren Sidogiri: 1054-1055)
Yusuf Qardhawi mengatakan, “Sebagaimana telah kami
jelaskan pada bagian yang lalu bahwa satu sha’ itu 1/6 liter
Mesir, yaitu 1 1/3 wadah Mesir, sebagaimana dinyatakan
dalam Syarh Dardir dan yang lain. Ia sama dengan 2.167
gram (hal itu berdasarkan timbangan dengan gandum).
(Hukum Zakat: 948-949)
Ali Mahmud Uqaily dalam buku Praktis & Mudah Menghitung Zakat, mengatakan: “Meski demikian, secara umum
ukuran zakat fitri adalah sebesar 1 sha’ atau 4 mud. Satu
mud adalah seukuran dua telapak tangan orang berukuran
sedang, atau sebanyak 2,5 kg.” (hlm: 102)
Syaikh Kamal bin as-Sayyid Salim dalam kitab Shahih Fiqh
as-Sunnah (2/83): 1 sha’ = 4 mud = 1/6 liter Mesir = 2,157 kg.
Muzammil Siddiqi mengatakan, “Besarnya zakat fitri menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg atau 2,5 liter”. (Tanya
Jawab Keungan & Bisnis Kontemporer Dalam Tinjauan
Syariah, Dr. Monzer Kahf , dkk: 156)
76 H.r. al-Bukhari (1433) dan Muslim (12).
77 Zakat fitrah boleh diberikan kepada delapan golongan tersebut. Pendapat ini adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka berdalil dengan firman Allah pada Q.s. at-Taubah (9):
60 di atas. Nabi  menamakan zakat fitri dengan “zakat”,
dan hukumnya wajib untuk ditunaikan. Karena itulah, zakat
fitri berstatus sebagaimana zakat-zakat lainnya yang boleh
diberikan kepada delapan golongan. An-Nawawi mengatakan, “Pendapat yang terkenal dalam mazhab kami
(Syafi’iyah) adalah zakat fitri wajib diberikan kepada delapan golongan yang berhak mendapatkan zakat harta.” (AlMajmu’)
Pendapat kedua, zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada

200 FIKIH PR AK TIS SEHARI-HARI

114
delapan golongan tersebut, selain kepada fakir dan miskin.
Ini adalah pendapat Malikiyah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul
Qayyim.
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LAMPIRAN

Tata Cara Shalat

K

arena pentingnya masalah shalat sebagai ibadah yang sangat utama, rincian tata caranya
kami jabarkan secara khusus sebagai berikut:
Setelah memenuhi seluruh syarat sah shalat
dan persiapannya (memastikan bahwa badan, pakaian, dan tempat suci; dll), maka segera melakukan shalat:
a.

Berdiri tegak selama masih mampu, jemari
kaki diarahkan ke kiblat (Foto 1) bukan berdiri dengan salah, (Foto 2, 3). Pandangan mata
ke arah tempat sujud, tidak mendongak atau
tolah-toleh (Foto 4). Kemudian niat.
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Foto 1. Berdiri sempurna menghadap kiblat.
Pandangan ke arah tempat sujud
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Foto 2.
Berdiri tidak sempurna
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Foto 3.
Berdiri dengan satu kaki tanpa uzur
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Foto 4.
Pandangan mata tidak ke arah sujud
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b. Takbiratul ihram.

ْ َ ّٰ
Yaitu mengucapkan Allahu Akbar ()ا ُ أك َب
diiringi dengan gerakan mengangkat kedua tangan ke arah kiblat—sebelum, bersamaan, atau
sesudah ucapan Allahu Akbar—jari-jari diluruskan
dan sedikit direnggangkan (Foto 5), tidak mengepal atau bentuk salah lainnya (Foto 6, 7, 8), posisi
g sejajar
j j telinga
g atau bahu (Foto
(
)
tangan
9, 10).

Foto 5.
Bentuk tangan yang tepat saat takbir
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Foto 6.
Tangan salah karena berhadap-hadapan,
seharusnya dihadapkan ke arah kiblat
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Foto 7.
Takbir salah karena tangan mengepal,
tidak diluruskan
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Foto 8.
Gerakan tangan ini lebih tepat
untuk berdoa (qunut), bukan untuk takbir
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sejajar
dengan
telinga

Foto 9.
Posisi tangan ketika takbir
boleh sejajar dengan telinga

200 FIKIH PR AK TIS SEHARI-HARI

125

sejajar dengan bahu

Foto 10.
Posisi tangan ketika takbir
boleh sejajar dengan bahu
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sejajar
dengan
bahu
sedikit
ke dada

Foto 10B.

Para ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan sebagian
Hanafiyah menyukai ucapan takbir berbarengan
dengan gerakan takbir.1 Sebagian ulama lain ada
yang mendahulukan gerakan2, ada pula yang men1

H.r. al-Bukhari dari Ibnu Umar  dan an-Nasa`i dari Malik
bin Huwairits .

2

H.r. Muslim dari Ibnu Umar  dan Abu Dawud dari Abu
Humaid as-Sa’di .
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dahulukan ucapan3. Semuanya ada dalilnya, shahih
dari Nabi  dan diamalkan para shahabat .
c.

Bersedekap

Sedekap merupakan sunnah (kebiasaan) para
nabi; Rasulullah  pun menyuruh para shahabatnya untuk melakukannya. Yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di depan badan;
bentuknya tangan kanan diletakkan biasa (Foto
11) atau dilingkarkan (Foto 12) di atas tangan kiri
(Foto 13), atau di pergelangan tangan kiri (Foto
14), atau di lengan tangan kiri tetapi tidak terlalu
jauh sampai siku4 (Foto 15); letak sedekap di atas
dada (Foto 16), atau di atas pusar (Foto 17), atau
di bawah pusar (Foto 18).5
3

H.r. Muslim dari Abu Qilabah dari Malik bin Huwairits .

4

Berdasarkan hadis dari Wa’il bin Hujr  mengenai bentuk
sedekap shalat Nabi, “… setelah (takbir) itu beliau meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri, atau di
atas pergelangan tangan, atau di atas lengan.” (H.r. Abu
Dawud [727], Ahmad [4/138])
Dalam mazhab Malikiyah dan Hanbaliyah, mereka menganjurkan meletakkan tangan kanan di atas punggung
tangan kiri. Sedangkan dalam mazhab Syafi’iiyah, menganjurkan meletakkan tangan kanan di punggung tangan
kiri, di pergelangan tangan kiri, dan di sebagian lengan (alMausu’ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah, 27/87).

5

Para ulama berbeda pendapat tentang letak sedekap yang
presisi (tepat). Mazhab Syafi’iyah dan Malikiyah berpendapat sedekap di bawah dada namun masih di atas pusar,
Hanafiyah dan Hanbaliyah berpendapat di bawah pusar,
dan menurut satu pendapat lain dari Ahmad bin Hanbal
yaitu persis di atas dada. Sehingga, sebagian ulama me-

L AMPIR AN

128
Secara khusus Nabi  melarang berkacak
pinggang (bertolak pinggang) saat shalat.6 (Foto
19).

Foto 11.
Tangan kanan di taruh biasa di atas tangan kiri
nyatakan semua variasi letak sedekap ini boleh diamalkan.
6

Dari Abu Hurairah  berkata, “Nabi  melarang seseorang
shalat dengan mukhtashiran (tangan diletakkan di pinggang).” (H.r. Bukhari dan Muslim).
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Foto 12.
Tangan kanan dilingkarkan
di lengan tangan kiri
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Foto 13.
Tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri
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Foto 14.
Tangan kanan diletakkan di pergelangan tangan kiri
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Foto 15.
Tangan kanan diletakkan di lengan tangan kiri
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Foto 16.
Posisi sedekap di dada
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Foto 17.
Posisi sedekap di atas pusar
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Foto 18.
Posisi sedekap di bawah pusar
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Foto 19.
Rasulullah melarang berkacak pinggang saat shalat
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d. Melafalkan doa iftitah (istiftah).
Kemudian membaca doa iftitah (istiftah) secara sir (hanya terdengar oleh diri sendiri). Doa
iftitah ada banyak variasi, beberapa di antaranya:

َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َََْ َْ ْ َ
َ ْ ت َﻧ
ﻦﻴ
اﻢﻬﻠﻟ ﺑﺎ ِﻋﺪ ﺑﻴ ِﻰﻨ وﺑﻦﻴ ﺧﻄﺎﻳﺎى ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻋﺪ
ْ
َ
َّ
ْ ْ
ْ َْ
َُ َ
 اﻢﻬﻠﻟ ﻧ ِﻘ ِﻰﻨ ِﻣ َﻦ اﺨﻟ َ َﻄﺎﻳَﺎ ﻛ َﻤﺎ ﻓﻨﻰﻘ، ﺮﺸ ِق َواﻟ َﻤﻐ ِﺮ ِب
ِ اﻟﻤ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ َﻲﻨ َﺧ َﻄﺎﻳ
ْ اﻏ ِﺴﻠ
 اﻢﻬﻠﻟ، اﺨﻛ ْﻮ ُب اﻷ ْﻧﻴَﺾ ِﻣ َﻦ ا ﻧ ِﺲ
ﺎي
ِ
ْ
ْ
ْ
7 َ َ
ﺑِﺎﻟ َﻤﺎ ِء َواﺨﻛﻠ ِﺞ َواﻟﺮﺒ ِد
Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku
sebagaimana Engkau telah menjauhkan antara
timur dan barat. Ya Allah, sucikanlah kesalahanku sebagaimana pakaian yang putih disucikan
dari kotoran. Ya Allah, cucilah kesalahanku dengan air, salju, dan air dingin.

ً
َ َْ
ْ َ ُ ْ َ
ََ
َ َ َ ِ ِ ﻲﻬ ﻟ
َِﺟ
ات َواﻷ ْرض َﺣ ِﻨﻴﻔﺎ
وﺟﻬﺖ و
ِ ﺜى ﻓﻄﺮ اﻟﺴﻤﻮ
َ ْ َو َﻣﺎ أَﻧَﺎ ﻣ َﻦ اﻟ ْ ُﻤ ْﺮﺸ
َﻦﻴ إن َﺻ َﻼ ْ َوﻧ ُ ُﺴﻲﻜْ َو َﺤﻣْﻴَﺎي
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ُ
َ َ َ َ َْ َ َْ ّ َ
َ َ
ُ
ْ َ ََ
ﺮﺷﻳْﻚ ُ َوﺑِﺬﻟِﻚ أ ِﻣ ْﺮت
ِ وﻣﻤﺎ ِ ﷲِ ر ِب اﻟﻌﺎﻟ ِﻤﻦﻴ ﻻ
ُ َْ َ َْ
ْ ْ ُْ َ َََ
َ.ﻚ َﻻ إ ٰ َ إﻻ أَﻧْﺖ
َ
 اﻢﻬﻠﻟ أﻧﺖ اﻟﻤ ِﻠ. وأﻧﺎ ِﻣﻦ اﻟﻤﺴ ِﻠ ِﻤﻦﻴ
ِ ِ
ْ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ َ َََ ّْ َ َ َْ
ُ ْﺮﺘﻓ
َ َ اﻗ
ْ ْ ﺖ ﺑ َﺬﻧ
ﻲﺒ
أﻧﺖ ر ِ وأﻧﺎ ﻗﺒﺪك ﻇﻠﻤﺖ ﻏﻔ ِ و
ِ ِ
7

H.r. al-Bukhari (2/182) dan Muslim (2/98).
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ْ َ
َ ْ ﻲﻟ ُذﻧُﻮ ْ َﻤﺟﻴْ ًﻌﺎ إﻧ ُﻪ َﻻ َﻓ ْﻐﻔ ُﺮ ا ُّ ﻧُ ْﻮ َب إﻻ أَﻧ
ْ ﺎﻏ ِﻔ ْﺮ
ﻓ
،ﺖ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ ْ َْ َ َ ْ
َ ْ ﺣ َﺴﻨ َﻬﺎ إﻻ أﻧ
َ ْ ْ ْ َ
،ﺖ
ِ ِ واﻫ ِﺪ ِ ِﻷﺣﺴ ِﻦ اﻷﺧﻼ ِق ﻻ ﻓﻬ ِﺪي ِﻷ
ْ َ
ّ ﻲﻨ َﺳﻴّﺌَ َﻬﺎ َﻻ ﻳَ ْﺮﺼ ُف َﻋ
ّ اﺮﺻ ْف َﻋ
َ ْ ﻲﻨ َﺳﻴّﺌَ َﻬﺎ إﻻ أَﻧ
ْ
ْ
،ﺖ
ِ ِ
ِ
ِ و
ِ
ِ
ِ
َ َ
ْ َ ُّ َ َ ْ َ َ ُ ُّ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
اﻟﺮﺸ ﻟﻴ َﺲ ِإ ْﻚ
ﻛﻴﻚ وﺳﻌﺪﻳﻚ واﺨﻟﺮﻴ ﻠﻛﻪ ِﻰﻓ ﻳﺪﻳﻚ و
َ َْ َ َ ََ
ُ ُﺖ أَ ْﺳﺘَ ْﻐﻔ ُﺮ َك َوأَﺗ
َ ْ َ ﺖ َو َﻳ َﻌﺎ
َ ْ ﺎر
َ َﻚ َﻳﺒ
ﻮب
ِ
ِ أﻧﺎ ﺑِﻚ و
َ َ
8
ِإ ْﻚ
Aku hadapkan wajahku kepada Allah Yang telah Menciptakan langit dan bumi dengan penuh
patuh, dan tiadalah aku dari golongan musyrikin.
Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup serta
matiku, adalah hanya untuk Allah Rabb seluruh
alam, tidak ada sekutu bagi-Nya dan untuk itulah aku diperintah sedangkan aku termasuk golongan Muslimin.
Ya Allah, Engkaulah Malik yang tidak ada Ilah
kecuali Engkau. Ya Allah, Engkaulah Rabb-ku
dan aku adalah hamba-Mu aku telah berbuat
aniaya terhadap diriku dan aku akui kesalahanku, maka ampunilah dosaku seluruhnya. Dan
tidak ada yang dapat mengampuni dosa itu kecuali Engkau. Tunjukilah aku kepada akhlak yang
terbaik, yang tidak ada yang dapat menjauhkan
8

H.r. Muslim (2/185-186).
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aku dari akhlak jelek itu kecuali Engkau. Aku
penuhi panggilan-Mu ya Allah dan aku patuhi
perintah-Mu segala kebaikan hanya di tanganMu sedangkan kejelekan bukanlah milik-Mu,
aku berserah diri kepada-Mu, Mahasuci Engkau
dan Mahatinggi, aku mohon ampunan-Mu dan
bertaubat kepada-Mu.
Doa ini dalam berbagai riwayat hadis mempunyai variasi tambahannya, dengan bagian pokok
doa sebagaimana yang digarisbawahi. Di riwayat
lain ada yang ditambahkan lafal lain sesudah atau
sebelum bagian tersebut.

َ َ َ ْ َ ََ َ َْ َ
َ َ َ ْ ُ
ُّ
ﺳﺒ
ﺎر َك اﺳ ُﻤﻚ َوﻳ َﻌﺎﻰﻟ َﺟﺪ َك
ﺤﺎﻧﻚ اﻢﻬﻠﻟ و ِﺤﺑﻤ ِﺪك ﻳﺒ
َْ ٰ َ
9 ُ
َوﻻ ِإ َ ﻟﺮﻴ َك
Mahasuci Engkau, ya Allah. Kusucikan namaMu dengan memuji-Mu. Nama-Mu penuh
berkah. Mahatinggi Engkau. Tidak ada ilah yang
berhak disembah selain Engkau.

9

H.r. Abu Dawud (1/124), an-Nasa`i (1/143), at-Tirmidzi (2/910), ad-Darimi (1/282), dan Ibnu Majah (1/268) dari shahabat Abu Sa’id al-Khudri , hadis hasan. Para shahabat
yang lain juga meriwayatkan, seperti Aisyah, Anas bin Malik, dan Jabir . Bahkan Umar  pernah menjaharkan doa
ini dalam sebuah shalat (Riwayat Muslim [399]).
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َ َ ْ َُ ً َ
ً ْ
ْ ْ
ُ َ ا أَ ْﻛ
ً ﺮﺒ َﻛﺒ
ﺤﺎن اﷲِ ﺑُﻜ َﺮة
 وﺳﺒ، َواﺤﻟَﻤ ُﺪ ﷲ ﻛ ِﺜﺮﻴا،ﺮﻴا
ِ
ً َ
10
َوأ ِﺻﻴﻼ
Allah Mahabesar dengan segala kebesaran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak,
Mahasuci Allah, baik waktu pagi dan petang.
e.

Melafalkan ta’awudz dan basmalah
Membaca kalimat ta’awudz11 secara sir, misal-

nya:
12

ُ ُ َ
ْ
َ
َ
ﻴﻢ
ِ ﺎن اﻟﺮ ِﺟ
ِ أﻋﻮذ ﺑِﺎﷲِ ِﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄ

Aku mohon perlindungan kepada Allah dari
(godaan) setan yang terkutuk.
13

ُُْ َ
ْ
ْ
ْ َْ ْ
َ
َ
ﺎن اﻟﺮ ِﺟﻴ ِﻢ
ِ أﻋﻮذ ﺑِﺎﷲِ اﻟﺴ ِﻤﻴ ِﻊ اﻟﻌ ِﻠﻴ ِﻢ ِﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄ

Aku mohon perlindungan kepada Allah yang
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari
(godaan) setan yang terkutuk.
10 H.r. Muslim (2/99) dari Ibnu Umar .
11 Q.s. an-Nahl (16): 98. Membaca ta’awudz (mohon perlindungan dari godaan setan) dianjurkan setiap akan membaca Al-Qur`an.
12 H.r. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ahmad. Dalam kitab alUmm disebutkan, Imam Syafi’i menyukai ta’awudz dengan
kalimat ini, meski membolehkan dengan kalimat lainnya.
Imam Nawawi dalam at-Tibyan fi Adab Hamalat Al-Qur`an
juga menyukai kalimat ta’awudz yang ini setiap mengawali
membaca Al-Qur`an.
13 H.r. Abu Dawud dan an-Nasa`i.
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َْ
ْ َ
ْ
َ ْأَ ُﻋ ْﻮ ُذ ﺑﺎﷲِ ﻣ َﻦ اﻟﺸﻴ
ﺎن اﻟﺮ ِﺟﻴ ِﻢ َو ِﻣ ْﻦ ﻫﻤ ِﺰهِ َو ﻏﻔ ِﺨ ِﻪ
ﻄ
ِ
ِ
ِ
َْ
14
َو ﻏﻔ ِﺜ ِﻪ
Aku mohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, bisikannya, embusannya, dan
kesombongannya.
Kemudian dirangkai dengan membaca basmalah.

ْ
َ ْ ِۢ اﷲِ اﻟﺮ
ﻤﺣ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣﻴ ِﻢ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan
Maha Penyayang.
f.

Melafalkan Surah al-Fatihah.

Membaca al-Fatihah dengan jahar (keras terdengar) pada dua rakaat pertama shalat Maghrib,
Isya, dan Subuh,15 dan membacanya secara sir
pada seluruh rakaat lainnya. Al-Fatihah ini lebih
baik dibaca satu ayat satu ayat berhenti.
14 H.r. Abu Dawud (1/65), Ibnu Majah (165), Ahmad (7/302),
dan lainnya.
15 Imam Syafi’i dan ulama mazhabnya lebih suka menjaharkan membaca al-Fatihah sejak kalimat basmalah. Sementara ulama yang lain ada yang membaca basmalah
dengan sir dan baru mulai menjaharkan pada kalimat alhamdulillahi rabbil ’alamin. Sebagian ulama lainnya yang
tidak memasukkan basmalah sebagai bagian ayat pertama al-Fatihah tetap membaca basmalah untuk tabarruk
(mengambil berakahnya).
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g.

Melafalkan ta`min.

Setelah mengucapkan: ghairil maghdhuubi ’alaَّ َ َ ْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ
َ ْ ِ الضا ّل
him waladhdhaalliin (ي
ب علي ِهم و
ِ )غيِ المغضو, maka
ucapkanlah kalimat ta`min: Aamiin ()آمي16 dengan jahar di waktu jahar dan dengan sir di waktu sir.17 Bagi
imam wajib mengeraskan bacaan ta`min.18
h. Melafalkan surah.
Kemudian membaca salah satu surah AlQur`an (atau beberapa ayat, selain al-Fatihah),19
ketentuan jahar dan sir-nya sama dengan ketentuan membaca al-Fatihah. Membaca surah ini disunnahkan pada setiap dua rakaat pertama.
i.

Ruku’.

Diam sejenak lalu mengangkat kedua tangan
(seperti pada takbiratul ihram) seraya mengucap
takbir Allahu Akbar (( )ا أكبLihat foto 9, 10) kemudian melakukan ruku’, yaitu gerakan membungkuk dengan cara meletakkan biasa20 (Foto 20) atau
16 H.r. al-Bukhari (111) dan Muslim (4/128, 4/119).
17 Sebagian ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca ta`min dan cara membacanya jahar atau sir-nya.
18 H.r. at-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, shahih.
19 Sebagian ulama lebih menyukai pembacaan surah Al-Qur`an
yang utuh meskipun pendek—misal Surah an-Nas—daripada
membaca ayat-ayat tertentu yang tidak utuh satu surah.
20 Dalam hadis dari ’Uqbah bin Amr al-Anshari  disebutkan,
“Ketika ruku’, beliau meletakkan kedua tangannya pada lututnya.” (H.r. Abu Dawud [863] dan an-Nasa`i [1037], hadis
hasan).
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menggenggamkan21 kedua tangan (jari-jari sedikit
renggang22) pada lutut (Foto 21), serta sedikit menjauhkan kedua sikunya dari lambungnya, sehingga
antara kepala dan punggung tampak rata dan lurus23
(Foto 22A-B).
Tidak tepat saat jika ruku’ tangan tidak memegang lutut sehingga ruku’ terlalu curam (Foto 23),
atau pose ruku’ masih teralalu mendongak belum
sempurna mendekati 900.(Foto 24).

21 Dalam hadis lain disebutkan,“Kemudian beliau ruku’ dan
meletakkan kedua tangannya di lututnya seakan-akan
beliau menggenggam kedua lututnya tersebut.” (H.r. Abu
Dawud [734], at-Tirmidzi [260], dan Ibnu Majah [863], hadis
shahih)
22 Shahabat Abu Humaid as-Sa’idi  ketika menjelaskan tata
cara shalat Rasulullah  berkata, “Jika ruku’, beliau meletakkan dua tangannya di lututnya dan merenggangkan
jari-jemarinya.” (H.r. Abu Dawud [731], hadis shahih)
23 Pada hadis lain dari Abu Humaid as-Sa’idi , “Ketika ruku’
Nabi  tidak menjadikan kepalanya terlalu menunduk dan
tidak terlalu mengangkat kepalanya (hingga lebih dari
punggung), yang beliau lakukan adalah pertengahan.” (H.r.
Ibnu Majah [1061] dan Abu Dawud [730], hadis shahih)
Pada hadis dari Wabishah bin Ma’bad , “Aku pernah melihat Rasulullah  shalat. Ketika ruku’, punggungnya rata
sampai-sampai jika air dituangkan di atas punggungnya,
air itu akan tetap diam.” (H.r. Ibnu Majah [872], ath-Thabrani dalam al-Kabir dan ash-Shaghir, dan Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid al-Musnad)
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Usahakan
punggung
datar dan rata

Foto 20.
Tangan memegang lutut ketika ruku’
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Foto 21.
Atau tangan mencengkeram lutut ketika ruku’
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Usahakan
punggung
datar dan rata

Foto 22A.
Posisi punggung rata sempurna
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Foto 22B.
Gerakan ruku’ tampak dari depan
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Foto 23.
Posisi ruku’ keliru karena tangan terlalu ke bawah
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Foto 24.
Posisi ruku’ keliru karena punggung tidak datar
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j.

Melafalkan doa-doa ruku’.
Membaca doa ruku’ secara sir, di antaranya:
24

َ َ ْ ُ
ْ ْ
ﺤﺎن َر ِ اﻟ َﻌ ِﻈﻴ ِﻢ
ﺳﺒ

Mahasuci Rabb-ku lagi Mahabesar (dibaca 3x25
atau lebih dari itu).
26

َْ َ ْ َْ

(dibaca 3x) ِﻈﻴ ِﻢ و ِﺤﺑﻤ ِﺪه
ِ اﻟﻌ

َ َ َ ْ ُ
ِ ﺳﺒﺤﺎن ر

Mahasuci Rabb-ku Yang Mahabesar dan segala
puji hanyalah milik-Nya.
27

ْ
َ َ َ ْ ُ
َ
ْ
ﺳﺒ
 اﻢﻬﻠﻟ اﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻰﻟ،ﺤﺎﻧﻚ اﻢﻬﻠﻟ َرﺑﻨﺎ َو ِﺤﺑَﻤ ِﺪ َك

Mahasuci Engkau,. ya Allah, dan dengan memuji-Mu, ya Allah, ampunilah aku.
28

َ َ َ ْ ُّ َ ٌ ُّ ُ ٌ ُّ ُ
ُّ ﻜ ِﺔ َو
وح
ِ اﻟﺮ
ِﺳﺒﻮح ﻗﺪوس رب اﻟﻤﻼﺋ

Mahasuci lagi Mahaquddus Rabb malaikat dan
ruh.

24 H.r. Muslim (772).
25 H.r. at-Tirmidzi (261), Abu Dawud (886), dan Ibnu Majah
(890). Hadis yang menyatakan 3 x secara khusus ini dinilai
dha’if sehingga sebagian ulama membolehkan kita membaca doa ini dengan jumlah berapa pun, tidak harus 3 x.
26 H.r. Abu Dawud (870), shahih.
27 H.r. al-Bukhari (817) dan Muslim (484).
28 H.r. Muslim (487).
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k. I’tidal
Yaitu bangun dari ruku’ dengan mengangkat
kedua tangan hingga ke arah bahu atau telinga
(seperti gerakan takbir) sambil mengucapkan
َ
َّ
َ (Lisami’allahu liman hamidah (ُ)س ِم َع ا ُ ل َِم ْن ح َِده
hat foto 9, 10),29 hingga posisi berdiri tegak. Ketika berdiri tegak itu lengan diletakkan lurus di
samping badan (irsal) (Lihat foto 1),30 boleh juga
sedekap lagi (Lihat foto 17).
l.

Melafalkan doa-doa i’tidal.
Antara lain:
31

ْ ْ َ َ َ
َرﺑﻨﺎ َو ﻟﻚ اﺤﻟَﻤ ُﺪ

Ya Rabb kami, bagi Engkau segala puji.

29 Ada yang berpendapat, jika kita sebagai makmum, maka
kita menjawab ucapan imam sami’allahu liman hamidah
dengan langsung ucapan doa i’tidal. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik  disebutkan, “Jika imam bangkit dari ruku’, maka bangkitlah. Jika dia mengucapkan
‘Sami’allahu liman hamidah (Allah mendengar pujian dari
orang yang memuji-Nya)’, ucapkanlah ‘Rabbana wa lakal
hamdu (artinya: Wahai Rabb kami, bagi-Mu segala puji)’.”
(H.r. al-Bukhari [689] dan Muslim [411]). Ulama yang lain
berpendapat makmun tetap membaca sami’allahu liman
hamidah disambung doa i’tidal.
30 Umumnya kaum Muslimin Indonesia yang bermazhab
Syafi’i meluruskan tangan di samping badan.
31 H.r. al-Bukhari (689) dan Muslim (411).
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32

ْ ً َ َ ُ ً ّ َ ً ْ َ ً ْ َ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ
ﺎر ِﻓﻴ ِﻪ
رﺑﻨﺎ و ﻟﻚ اﺤﻟﻤﺪ ﻤﺣﺪا ﻛ ِﺜﺮﻴا ﻃ ِﻴﺒﺎ ﻣﺒ

Ya Rabb kami bagi-Mu segala puji, puji-pujian
yang melimpah, baik lagi diberkahi.

َ
ْ
ََ
َ ْ ُ ْ ْ َ َ َ َ
ات َو ِﻣﻞ َء اﻷ ْر ِض
ِ اﻢﻬﻠﻟ رﺑﻨﺎ ﻟﻚ اﺤﻟَﻤﺪ ِﻣﻞء اﻟﺴﻤﻮ
َ ْ ْ
َ
َ ََْ ْ
َ َْوﻣ ْﻞ َء َﻣﺎ ﺷﺌ
ﺖ ِﻣ ْﻦ ْ ٍء َﻧﻌ ُﺪ أﻫﻞ اﺨﻛﻨﺎ ِء َواﻟ َﻤﺠ ِﺪ ﻻ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ ََْ
َ ﺖ َوﻻ ُﻣ ْﻌﻄ َﻰ ﻟ َﻤﺎ َﻣﻨَ ْﻌ
َ َْﻣﺎﻧ َﻊ ﻟ َﻤﺎ أ ْﻗ َﻄﻴ
ﺖ َوﻻ ﻓﻨﻔ ُﻊ ذا
ِ ِ
ِ ِ
ُّْ َ َ ْ ّ َ ْ
اﺠﻟ ِﺪ ِﻣﻨﻚ اﺠﻟﺪ
Ya Allah, Rabb kami, bagi-Mu segala puji sepenuh langit dan sepenuh bumi, sepenuh apa
yang Engkau kehendaki setelah itu. Wahai Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan. Tidak ada
yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada pula yang dapat memberi apa
yang Engkau halangi, tidak bermanfaat kekayaan
bagi orang yang memilikinya, hanyalah dari-Mu
kekayaan itu.33
m. Sujud
Turun untuk sujud sambil mengucapkan Allahu
Akbar tanpa mengangkat tangan, turun dengan
mendahulukan lutut (Foto 25), atau tangan saat
32 H.r. al-Bukhari (799).
33 H.r. Muslim (471).
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menapak lantai34 (Foto 26). Kemudian sujud dengan
merapatkan tujuh anggota badan pada lantai shalat,
yaitu (1) Dahi—termasuk juga hidung, (2,3) telapak
tangan kanan dan kiri, (4,5) lutut kanan dan kiri, dan
(6,7) ujung kaki kanan dan kiri.35 (Foto 27)
34 Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini.
Sebagian ulama memilih mendahulukan tangan karena
menilai hadis-hadis yang menjadi dalilnya lebih shahih sanadnya, sementara hadis-hadis yang mendahulukan lutut
sanadnya lemah. Di antara mereka ada Hasan al-Bashri,
Imam Malik dan mazhabnya, al-Auza’i, ath-Thahawi, Ibnu
Hazm, Ibnu Arabi, di kalangan Syafi’iyah ada Imam anNawawi dan al-Hakim yang men-shahih-kan hadis tersebut, ulama masa kini ada Syaikh asy-Syaukani, Ahmad
Syakir, al-Albani dan murid-muridnya.
Sebagian ulama justru sebaliknya, lebih menilai kuat
hadis-hadis yang mendahulukan lutut dan menilai guncang (ithrab) hadis yang mendahulukan tangan. Di antara
mereka ada Imam Syafi’i dan mayoritas ulama mazhabnya
hingga kini seperti Wahbah az-Zuhaili, Imam Abu Hanifah,
Imam Ahmad bin Hanbal, an-Nakha`i, Ishaq bin Rahawaih,
ast-Tsauri, Ibnul Mundzir, Ibnu Khuzaimah, al-Khaththabi,
Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ulama masa kini ada Syaikh Bin
Bazz, Ibnu Utsaimin, Jibrin, dan ulama Saudi lainnya termasuk Menteri Agama sekarang Shalih bin Abzul Aziz alu
Syaikh.
Karena perbedaan penilaian derajat dalil hadis tersebut,
sebagian ulama membolehkan kita memilih, mendahulukan tangan atau lutut terserah, karena tidak ada hadis yang
shahih-nya mutlak. Misalnya, Ibnu Taimiyyah mengatakan,
kedua cara boleh dipilih, keduanya sah, para ulama hanya
khilaf soal cara mana yang lebih afdal (Majmu’ Al-Fatawa,
22/449). Ulama lainnya masa kini ada Syaikh Abul Hasan
Mustafa bin Ismail as-Sulaimani Al-Ma’ribi dan Abdul Aziz
ath-Tharifi.
35 H.r. al-Bukhari (812) dan Muslim (490).
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Kedua tangan yang ditumpukan ke lantai dijauhkan dari lambung—sampai-sampai Nabi 
pernah kelihatan ketiaknya36 (Foto 28), telapak
tangan diletakkan sejajar dengan telinga37 (Foto 29)
atau bahu38 (Foto 30), jari-jari tangan dirapatkan39
dan ujung-ujungnya diarahkan ke kiblat40 (Foto
31), kedua siku tangan diangkat dan tidak direkatkan ke lantai41 (Foto 32, 33), antarkedua paha
dijauhkan (Foto 34), antara perut dan paha juga
dijauhkan42(Foto 35, 36), punggung kaki ditegakkan dan seluruh ujung jari-jari kaki diarahkan ke

36 H.r. al-Bukhari (390, 807) dan Muslim (1106, 1108).
37 “Beliau  meletakkan tangannya sejajar dengan telinga.”
(H.r. Abu Dawud dan an-Nasa`i, shahih)
38 “Nabi  meletakkan kedua tangannya (ketika sujud) sejajar
dengan pundaknya.” (H.r. Abu Dawud dan at-Tirmidzi, shahih)
39 “Nabi  merapatkan jari-jari tangan ketika sujud.” (H.r. Ibnu
Khuzaimah dan al-Baihaq, shahih)
40 “Beliau  menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat.” (H.r.
al-Baihaqi, shahih)
41 Berdasarkan hadis, “Jika engkau bersujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu, dan angkatlah kedua sikumu.”
(H.r. Muslim [1104]). Pada hadis lain, “Thuma’ninahlah dalam sujud, dan janganlah seseorang di antara kalian meniarapkan kedua tangannya seperti anjing bertiarap.” (H.r.
al-Bukhari [822] dan Muslim [1102])
42 Hadis dari Abi Humaid , “Apabila beliau  sujud, maka
beliau menjauhkan antara kedua pahanya, tidak menempelkan perutnya pada pahanya.” (H.r. Abu Dawud [735],
shahih)
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kiblat43 (Foto 37), serta dengan merapatkan44 (Foto
39) atau merenggangkan antarkedua tumit kaki45
(Foto 40).

43 “Beliau menegakkan kedua telapak kakinya.” (H.r. alBaihaq, shahih). “Beliau menghadapkan punggung kakinya
dan ujung-ujung jari kaki ke arah kiblat.” (H.r. Al Bukhari
dan Abu Daud)
44 Berdasarkan sebuah hadis, “Ketika sujud Rasulullah
merapatkan kedua tumitnya….” (H.r. Ibnu Khuzaimah,
ath-Thahawi, al-Hakim, Ibnu Hibban, al-Baihaqi, dan Ibnul
Mundzir). Sebagian ulama meyakini hadis ini hasan atau
shahih sehingga mereka berpendapat keharusan merapatkan antarkedua tumit saat sujud. Namun, para ulama yang
lain berpendapat bahwa hadis tersebut memiliki sanad
yang dha’if pada salah seorang rawinya, yaitu Yahya bin
Ayyub. Mereka menilai bahwa kalimat “merapatkan kedua
tumit” adalah lafaz tambahan si rawi yang tidak shahih, menyelisihi riwayat dari jalur-jalur lainnya.
45 Para ulama mazhab Syafi’iyah seperti Imam Syafi’i sendiri
dan Imam Nawawi, juga mazhab Hanbaliyah seperti Imam
Ibnu Qudamah dan Imam Ibnu Muflih menilai bahwa hadis
riwayat Ibnu Khuzaimah dll seperti pada footnote 44 di atas
dha’if, sehingga mereka berpendapat bahwa cara sujud
yang tepat adalah dengan merenggangkan antarkedua
tumit, selaras dengan renggangnya antarkedua lutut dan
renggangnya kedua lengan tangan ke samping.
Karena terjadinya perbedaan pendapat antarulama dan
tidak ditemukannya riwayat hadis yang benar-benar shahih
yang merinci posisi tumit, sebagian ulama membolehkan
kedua cara tersebut—antarkedua tumit boleh rapat ataupun renggang.
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Foto 25.
Mendahulukan lutut saat akan sujud
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Foto 26.
Mendahulukan tangan saat akan sujud
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Foto 27.
Gerakan sujud tampak dari samping

Foto 28.
Lengan terbuka hingga bagian ketiak tampak

200 FIKIH PR AK TIS SEHARI-HARI

159

sejajar
dengan
telinga

Foto 29.
Tangan sejajar telinga saat sujud

sejajar
dengan
bahu

Foto 30.
Tangan sejajar bahu saat sujud
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Foto 31.
Jari-jari tangan agak renggang
dan diarahkan ke kiblat

Foto 32.
Siku tangan diangkat
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Foto 33.
Siku tidak menempel di lantai seperti anjing

Foto 34.
Antar kedua paha dijauhkan
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Foto 35.
Sujud salah karena antar kedua paha terlalu rapat

Foto 36. Antar perut dan paha dijauhkan
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Foto 37.
Sujud salah karena jarak perut dan paha
terlalu mepet

Foto 38.
Posisi kaki ditegakkan.
Ujung jari-jari diarahkan ke kiblat
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Foto 39.
Merapatkan
antarkedua tumit

Foto 40.
Merenggangkan
antarkedua tumit
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n. Melafalkan doa-doa sujud.
Membaca doa sujud secara sir, di antaranya:
46

َْ َْ َ َ َ ْ ُ
ﺳﺒﺤﺎن ر ِ اﻷﺒﻟ

Mahasuci Rabb-ku yang Mahatinggi. (dibaca
3x)
47

(dibaca 3x)

َْ َ
َْ
َ َ َ ْ ُ
ِﺳﺒﺤﺎن ر ِ اﻷﺒﻟ َو ِﺤﺑﻤ ِﺪه

Mahasuci Rabb-ku Yang Mahatinggi dan segala
puji hanyalah milik-Nya.
48

ْ
َ َ َ ْ ُ
َ
ْ
ﺳﺒ
 اﻢﻬﻠﻟ اﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻰﻟ،ﺤﺎﻧﻚ اﻢﻬﻠﻟ َرﺑﻨﺎ َو ِﺤﺑَﻤ ِﺪ َك

Ya Rabb kami bagi-Mu segala puji, puji-pujian
yang melimpah, baik lagi diberkahi.
49

َ َ َ ْ ُّ َ ٌ ُّ ُ ٌ ُّ ُ
ُّ ﻜ ِﺔ َو
وح
ِ اﻟﺮ
ِﺳﺒﻮح ﻗﺪوس رب اﻟﻤﻼﺋ

Mahasuci lagi Mahaquddus Rabb para malaikat
dan ruh.

46 H.r.Muslim (772) dan Abu Dawud (871).
47 H.r. Abu Dawud (870, shahih).
48 H.r. al-Bukhari (817) dan Muslim (484).
49 H.r. Muslim (487).
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o. Duduk di antara dua sujud.
Diawali bangkit dari sujud tanpa mengangkat tangan50 tetapi mengucapkan Allahu Akbar51,
lalu duduk iftirasy, yaitu dengan melipat kaki kiri,
lalu mengembangkan dan duduk di atasnya, serta
menegakkan telapak kaki kanan sambil menghadapkan ujung-ujung jarinya ke arah kiblat52
(Foto 41A-B). Telapak tangan diletakkan di atas
paha atau lutut53 (Foto 42, 43, 44).
Rasulullah  pernah duduk di antara dua sujud dengan cara iq’a yang dibolehkan, yaitu pantat
diletakkan pada kedua tumit kaki yang ditegakkan. Para ulama menjelaskan, duduk iq’a ini bukan
duduk yang paling dilazimkan Nabi, duduk iftirasy
lebih afdal menurut banyak ulama, sehingga kita
boleh duduk iq’a sesekali saja, atau saat sakit, kepayahan, dan semacamnya, bukan untuk kelaziman setiap saat 54 (Foto 45A-B).
50 “… Namun beliau tidak mengangkat kedua tangannya dalam shalatnya saat duduk.” (H.r. Abu Dawud [761], Ibnu
Majah [864], dan at-Tirmidzi [3423], hadis hasan)
51 H.r. al-Bukhari (789) dan Muslim (392).
52 H.r. al-Bukhari (828), at-Tirmidzi (304), dan Abu Dawud
(963, 730), dari Abu Humaid as-Sa’idi .
53 H.r. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan an-Nasa`i, shahih.
54 “Nabi  terkadang duduk iq’a.” (H.r. Muslim, Abu ’Awanah,
al-Baihaqi, dan Abu asy-Syaikh). Juga ada riwayat tentang Thawus yang bertanya pada Ibnu Abbas  tentang
iq’a dan dijawab memang itu termasuk Sunnah Nabi (H.r.
Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi). Dalam riwayat lainnya,
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Thawus  berkata, “Aku melihat tiga Abdullah: Ibnu Umar,
Ibnu Abbas, dan Ibnu Zubair melakukannya.” Ini dilakukan
pula oleh Salim, Nafi’, Thawus, Atha’, dan Mujahid. Imam
Ahmad menyatakan pula, “Penduduk Kufah melakukannya.” (al-Isyraf ‘ala Madzahibil ’Ulama, 2/35—36)
Namun, di hadis yang lain Nabi  melarang duduk iq’a. Abu
Hurairah  mengatakan, “Rasulullah  memerintahkan
aku dengan tiga perkara dan melarangku dari tiga perkara.
Memerintahkan aku untuk melakukan shalat Dhuha dua rakaat setiap hari, shalat Witir sebelum tidur, dan puasa tiga
hari pada setiap bulan. Beliau melarangku (saat shalat) dari
mematuk seperti patukan ayam jantan (tidak thuma'ninah),
duduk iq’a seperti duduk iq’a anjing, dan menoleh sebagaimana musang menoleh.” (H.r. Ahmad [ 8044], Abu Ya’la
[2619], al-Baihaqi [120], hasan)
Sehingga, sebagian ulama tidak menyenangi iq’a, di antara
mereka adalah Ali  dan Abu Hurairah  berdasar hadis di
atas. Ibnu Umar  pernah pula mengatakan kepada anakanaknya, “Jangan kalian meneladani aku dalam hal iq’a,
karena aku melakukannya hanyalah ketika usiaku telah
lanjut.” Ibrahim bin Yazid an-Nakha’i rahimahumullah berkata, “Mereka membenci amalan iq’a dalam shalat.” Ini juga
pendapat Imam Malik, asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, ashabur
ra’yi, dan kebanyakan ulama. (al-Isyraf ’ala Madzahibil
’Ulama, 2/36)
Dari dua hadis bertentangan ini ada ulama yang mengompromikan. Ahli bahasa Abu Ubaidah dan ulama lainnya mengatakan, posisi duduk iq’a seperti binatang—yang
dilarang ini—adalah duduk jongkok, sementara pantat diletakkan di tanah dan kedua tangan diletakkan di samping.
(Syarh Shahih Muslim an-Nawawi, 5/19). Hal yang sama
juga dijelaskan ulama lainnya, misalnya Imam an-Nawawi
dan asy-Syaukani, yaitu bahwa iq’a ada dua macam, yang
boleh seperti hadis Thawus dari Ibnu Abbas dan dilarang
seperti hadis Abu Hurairah.
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Secara tegas, Rasulullah  melarang duduk
iq’a dengan gaya anjing (Foto 47) dan duduk setan55 (Foto 48).

Foto 41A.
Duduk iftirasy tampak samping

55 Dari Aisyah , “Rasulullah  melakukan duduk iftirasy, dan
beliau melarang duduk seperti cara duduk setan.” (H.r. alBukhari dan Muslim). Sebagian ulama menafsirkan cara
duduk setan ini sebagaimana posisi duduk jongkok, dan
kedua tangan diletakkan di tanah sebagai sandaran.
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Foto 41B.
Duduk iftirasy tampak belakang
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Foto 42.
Telapak tangan diletakkan di atas paha
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Foto 43.
Telapak tangan diletakkan di paha sedikit ke atas
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Foto 44A.
Atau telapak tangan diletakkan di lutut
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Foto 45A.
Duduk iq’a tampak belakang.
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Foto 45B.
Duduk iq’a
tampak
samping

p. Melafalkan doa-doa duduk di antara dua sujud.
Membaca doa secara sir, di antaranya:

56

َ
ْ
ْ اﻏﻔ ْﺮ ْ َو
ْ ﻲﻨ َو
ْ ْار َﻤﺣ
ْ ِﻲﻨ َو ْﻫ ِﺪ ِ ْ َو َﺨﻓ
ْ ْار ُزﻗ
ﻢﻬﻠﻟ
ا
ﻲﻨ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

56 H.r. Muslim (4870) dari Thariq bin Asyim bin Mas’ud alAsyja’i .
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Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, beri
hidayahlah aku, berilah kesehatan kepadaku, dan
berilah rezeki kepadaku.
Banyak riwayat lainnya dengan isi permohonan serupa dengan di atas, namun susunan
urutannya berbeda. Ada pula doa yang sangat
pendek seperti berikut:

ْ ّ
ْ ّ
 َر ِب اﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻲﻟ، َر ِب اﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻲﻟ

Ya Rabb, ampuni aku. Ya Rabb, ampuni aku.57
q. Setelah itu melakukan sujud kedua. Inilah
yang disebut satu rakaat utuh, dimulai dari
berdiri dan takbir memulai shalat, membaca
al-Fatihah, hingga selesai sujud kedua. Ketika
bangkit berdiri lagi dan bertakbir untuk mengulang membaca al-Fatihah dan seterusnya,
maka ini dihitung sebagai rakaat selanjutnya.
Pada rakaat pertama dan rakaat ketiga pada
shalat empat rakaat (Zuhur dan Ashar) perpindahan ke rakaat berikutnya langsung dengan cara
bangkit berdiri. Adapun pada rakaat kedua setelah
sujud kedua ada gerakan duduk tasyahud (tahiyyat) sebelum bangkit berdiri, lalu takbir dengan
mengangkat tangan.
57 H.r. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan an-Nasa`i, shahih.
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Pada shalat tiga dan empat rakaat (Ashar,
Maghrib, Isya), tasyahud rakaat kedua itu disebut
tasyahhud awwal. Sedangkan pada rakaat terakhir
di semua shalat duduk terakhirnya sebelum salam
disebut tasyahhud akhir. Pada setiap tayahud tangan kanan melakukan isyarat (Foto 46A-B).

Foto 46A.
Duduk iftirasy sambil berisyarat tasyahud
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Foto 46B.
Isyarat tasyahud tampak depan
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Foto 47.
Duduk iq’a yang dilarang adalah yang menyerupai
duduk anjing, yaitu pantat diletakkan di lantai.
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Foto 48.
Cara duduk setan dilarang, yaitu salah satu
atau kedua tangan ditumpukan ke belakang
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r.

Doa yang dibaca saat duduk tasyahud awwal
yaitu 1) doa tasyahud, 2) syahadatain, dan 3)
shalawat

s.

Duduk tasyahud akhir.

Dilakukan dengan cara duduk tawarruk58, yaitu
menegakkan kaki kanan sambil menghadapkan jarijarinya ke arah kiblat dan melipat kaki kiri di bawah
kaki kanan sambil duduk dengan pinggul di atas lantai (Foto 49A-B).

58 Dalil selengkapnya dari hadis Abu Humaid as-Sa’idi 
yang berkata:
“Aku adalah orang yang paling menghafal di antara kalian
tentang shalat Rasulullah . Aku melihatnya tatkala bertakbir, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan
kedua pundaknya. Jika ruku’, beliau menetapkan kedua
tangannya pada kedua lututnya, lalu meluruskan punggungnya. Jika mengangkat kepalanya, beliau berdiri tegak
hingga kembali setiap dari tulang belakangnya ke tempatnya. Jika sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tanpa
menidurkan kedua lengannya dan tidak pula melekatkannya (pada lambungnya) dan menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat. Jika beliau duduk pada rakaat kedua,
maka beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan
kaki kanan (duduk iftirasy). Jika duduk pada rakaat terakhir,
beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki
yang lain (kaki kanan), dan duduk di atas lantai—bukan di
atas kaki kiri (duduk tawarruk).” (H.r. al-Bukhari [828])
Hadis senada riwayat lainnya, “Jika telah pada dua rakaat
yang merupakan rakaat terakhir shalat (terdapat salam),
Nabi  mengeluarkan kaki kirinya dan beliau duduk di
lantai secara tawarruk, kemudian beliau salam.” (H.r. anNasa`i [1262], shahih)
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Foto 49A.
Duduk tawarruk tampak samping kanan
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Foto 49B.
Duduk tawarruk tampak belakang
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Kedua tangan diletakkan di atas paha. Tangan
kiri diletakkan biasa pada paha (Foto 50). Adapun
tangan kanan melakukan isyarat, yaitu dengan cara
menggenggam empat buah jari yang kanan kecuali
jari telunjuk yang diacungkan membentuk isyarat,59
para ulama berbeda pendapat antara jari diam lalu
hanya mengacung sekali, sesekali digerakkan, atau
digerak-gerakkan dari awal tasyahud hingga selesai60
(Foto 51). Saat shalat, pandangan mata ke arah
tempat sujud kecuali saat tahiyyat (tasyahud) seperti
ini, secara khusus pandangan mata ke arah isyarat
telunjuk kanan61 (Foto 52).

59 Ada yang menyebutnya sebagai isyarat tauhid.
60 Berdasarkan hadis yang berbeda-beda, para ulama pun
berpendapat berbeda pendapat mengenai detail isyarat
telunjuk ini. Detail bentuk isyaratnya hampir sama atau
bisa dikatakan sepakat sebagaimana penjelasan di atas.
Namun, perbedaannya terletak pada apakah menggerakkan telunjuk cukup sekali saat isyarat awal dibuat sebagaimana keumuman bunyi hadis dari Abdullah bin Zubair,
atau digerak-gerakkan sepanjang tasyahud.
61 “Ketika Rasulullah  duduk tasyahud, beliau meletakkan
tangan kirinya di atas lutut kiri, beliau genggam jari-jari tangan kanan, dan beliau berisyarat dengan telunjuknya ke
arah kiblat, dan beliau arahkan pandangannya ke telunjuknya.” (H.r. Muslim dan Abu ’Awanah)
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Foto 50.
Saat tasyahud tangan kiri
diletakkan biasa di atas paha
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Foto 51.
Saat tasyahud tangan kanan membentuk isyarat
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Foto 52.
Pandangan mata ke arah isyarat telunjuk
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t.

Melafalkan doa tasyahud.

َ
ُ َّ
ُ ََ
ُ ََ َُْ ُ
ﺑ اﻟﺴﻼ ُم
ِ ِ اﺤﻛ ِﺤﻴﺎت اﻟﻤﺒﺎر ت اﻟﺼﻠﻮات اﻟﻄ ِﻴﺒﺎت
َ
ُ َ ْ َ َ ُّ
َ َْ َ
ُُ َ
ََْ
َ ﻚ َﻛ ُّﻓ
ﻤﺣ
ر
و
اﺠ
ﺎ
ﻬ
ﻋﻠﻴ
اﺑ َو َﺑ َﺮ ﺗﻪ اﻟﺴﻼ ُم َﻋﻠﻴﻨﺎ
ﺔ
ِ
ِ
َ ََ َ
62 َ
ﺎﺤﻟﻦﻴ
ِ ِ اﺑ اﻟﺼ
ِ وﺒﻟ ِﻋﺒﺎ ِد
Segala penghormatan, keberkahan, shalawat,
dan kebaikan adalah untuk Allah. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi
beserta rahmat Allah dan barakah-Nya. Semoga
kesejahteraan dilimpahkan kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang shalih.

َ
َ َْ
ُ
ُ َ
ُ
 اﻟﺴﻼ ُم َﻋﻠﻴﻚ، َواﻟﺼﻠ َﻮات َواﻟﻄ ِّﻴﺒَﺎت،ﺑ
ِ ِ اﺤﻛ ِﺤﻴﺎت
َ
َََُْ
َ
ُُ َ
ََْ
َ ُّ َ
 اﻟﺴﻼ ُم َﻋﻠﻴﻨﺎ َو َﺒﻟ،اﺑ َو َﺑ َﺮ ﺗﻪ
ِ ﻛﻓﻬﺎ اﺠ ِ ُّ ورﻤﺣﺔ
َ
٦٣ َ
،ﺎﺤﻟﻦﻴ
ِ ِ اﺑ اﻟﺼ
ِ ِﻋﺒﺎ ِد
Segala penghormatan hanyalah untuk Allah, demikian pula shalawat dan kebaikan. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kami dan kepada
seluruh hamba Allah yang shalih.
u. Membaca syahadat.
Setelah membaca doa tasyahud, dirangkaiteruskan dengan membaca syahadatain.
62 H.r. Muslim (403) dari Ibnu Abbas .
63 H.r. al-Bukhari (6265).dari Ibnu Mas’ud .
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َْ ْ َ
ُ ﻲﺒ َﺻﻰﻠ
ّ  ُﻛﻨﺎ ِإ َذا ُﻛﻨﺎ َﻣ َﻊ اﺠ:  ﻗَ َﺎل، اﺑ
اﺑ
ِ ﻗﻦ ﻗﺒ ِﺪ
ِِ
ََ ُ َ
َْ ُ َ
َ َ َ َْ َ
اﺑ ِﻣ ْﻦ
ِ  اﻟﺴﻼم ﺒﻟ: ﻋﻠﻴ ِﻪ وﺳﻠﻢ ِﻲﻓ اﻟﺼﻼ ِة ﻗﻠﻨﺎ
ََ ُ َ
ُّ  َﻓ َﻘ َﺎل اﺠ، ﺒﻟ ﻓُ َﻼ ٍن َوﻓُ َﻼ ٍن
ﻲﺒ َﺻﻰﻠ
 اﻟﺴﻼم، ِِﻋﺒَﺎ ِده
ِ
ُ َُ َ
ََ ُ َ
َْ ُ
َ  ﻓَﺈن، ﺒﻟ اﺑ
اﺑ
 ”ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮا اﻟﺴﻼم: اﺑ َﻋﻠﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
ِ ِ
ُ ُ ْ ََ ُ َ
ُ َ
ُ
َُ
ﺑ َواﻟﺼﻠ َﻮات
ِ  وﻟ، ﻫﻮ اﻟﺴﻼم
ِ ِ ﻜﻦ ﻗﻮﻟﻮا اﺤﻛ ِﺤﻴﺎت
ُ َ ْ َ َ ُّ
َ َْ َ ُ َ
ُ َّ َ
َ ﻚ َﻛ ُّﻓ
ﻤﺣ
ر
و
اﺑ
ﺔ
ﻲﺒ
اﺠ
ﺎ
ﻬ
ﻴ
ﻠ
ﻋ
م
ﻼ
اﻟﺴ
،
ﺎت
واﻟﻄ ِﻴﺒ
ِ
ِ
ََ َ ََْ َ ُ َ
ُُ َ
َ ﺒﻟ ﻋﺒَﺎد اﺑ اﻟﺼﺎﺤﻟ
، ﻦﻴ
 اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻨﺎ و، َو َﺑ َﺮ ﺗﻪ
ِِ
ِ ِ ِ
ُ َ
َ ﻜ ْﻢ إ َذا ﻗُﻠْﺘُ ْﻢ أَ َﺻ
َ ْ ﺎب ُﻞﻛ َﻗﺒْﺪ ﻲﻓ اﻟﺴ َﻤﺎ ِء أَ ْو َﻧ
ﻦﻴ
ﻓ ِﺈﻧ
ِ ٍ
ِ
َ َْ ُ
َْ
ٰ َ َْ َْ
اﺑ َوأﺷ َﻬ ُﺪ أن
 أﺷ َﻬ ُﺪ أن ﻻ ِإ َ ِإﻻ، اﻟﺴ َﻤﺎ ِء َواﻷ ْر ِض
ُ َ ْ َ َ ُّ َ ُ َ َ َ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ً َ ُ
ﺠﺒَﻪ
 ﻋﻢ ﻓﺘﺨﺮﻴ ِﻣﻦ ا ﺨ ِء أﻋ، ﺤﻣﻤﺪا ﻗﺒﺪه ورﺳﻮ
ْ َ َ
. ” ِإ ْ ِﻪ ﻓﻴَﺪ ُﻋﻮ
Dari Abdullah , dia berkata, “Dulu kami
apabila bersama Nabi  dalam shalat (berjamaah), kami berdoa, ‘Assalaamu ’alallaah min
’ibaadihi, assalaamu ’alaa fulaan wa fulaan (Semoga
kesejahteraan terlimpah kepada Allah dari para
hamba-Nya. Dan semoga kesejahteraan terlimpah
kepada fulan dan fulan).’” Maka Nabi  bersabda,
“Jangan kalian mengucapkan ‘assalaamu ’alallaah
(kesejahteraan tercurah kepada Allah,’ karena Allah
adalah As-Salaam (Maha Sejahtera). Akan tetapi,
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ucapkanlah, ‘At-tahiyyaatu lillaahi wash-shalawaatu
wath-thayyibaat, as-salaamu ’alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullaahi wa barakaatuh, as-salaamu
’alainaa wa ‘alaa ’ibaadillaahish-shaalihiin.’ Apabila
kalian mengucapkannya, maka salammu itu mengenai semua hamba yang ada di langit atau antara
langit dan bumi. [Kemudian lanjutkan membaca]
‘Asyhadu an-laa ilaaha illallaahu wa asyhadu
anna Muhammadan ’abduhu wa rasuuluh.’ Kemudian hendaknya dia memilih doa yang paling
dia senangi, lalu berdoa dengannya.”64
Dalam berbagai hadis disebutkan bunyi syahadatnya:

ُأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إ ٰ َ إﻻ اﷲ َوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَن ُﺤﻣَﻤ ًﺪا َﻗﺒْ ُﺪه
ِ ِ
ُ ُ َو َر ُﺳﻮ
Aku bersaksi bahwa tidak ada Ilah (Tuhan yang
berhak disembah) kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan
utusan Allah.
v.

Melafalkan shalawat.
Contoh bacaan shalawat.

َ َ ْ َ َ َ
ََ َ
َُ
َُ ََ ّ َ
ﺖ َﺒﻟ
 ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴ،آل ﺤﻣﻤ ٍﺪ
ﺒﻟ
و
،
ﺪ
ﻤ
اﻢﻬﻠﻟ ﺻ ِﻞ ﺒﻟ ﺤﻣ
ٍ
ِ
64 H.r. al-Bukhari [835], Muslim, an-Nasa`i, at-Tirmidzi, Ibnu
Majah, dan Ahmad.
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ََ َ َ َْ
ْ َ
ٌ َ ٌ َ َ َ َْ
ﺎرك
ِ  ِإﻧﻚ،آل ِإﺑﺮا ِﻫﻴﻢ
ِ ِإﺑﺮا ِﻫﻴﻢ وﺒﻟ
ِ ﻤﺣﻴﺪ
ِ  اﻢﻬﻠﻟ ﺑ،ﺠﻣﻴﺪ
ََ َ َْ َ َ َ
ََ َ
َُ
َُ ََ
َ ﺒﻟ إﺑ ْ َﺮاﻫ
،ﻴﻢ
 ﻛﻤﺎ ﺑﺎر ﺖ،آل ﺤﻣﻤ ٍﺪ
ِ ِ
ِ  وﺒﻟ،ﺒﻟ ﺤﻣﻤ ٍﺪ
ََ َ
ٌ َ ٌ َ َ َ َْ
65
ﺠﻣﻴﺪ
ِ  ِإﻧﻚ،آل ِإﺑﺮا ِﻫﻴﻢ
ِ وﺒﻟ
ِ ﻤﺣﻴﺪ
Ya Allah, berilah shalawat kepada Muhammad
dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau
telah memberi shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha
Terpuji lagi Mahamulia. Ya Allah, berilah berkah
kepada Muhammad dan keluarga Muhammad
sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Mahamulia.
Imam Nawawi menyatakan dalam Raudhah
ath-Thalibin, kitab fikih mazhab Syafi’iyah, bacaan
shalawat minimalnya adalah:
66

َُ َ ّ
اﻢﻬﻠﻟ َﺻ ِﻞ َﺒﻟ ﺤﻣﻤ ٍﺪ

Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad.

65 H.r. al-Bukhari (4797) dan Muslim (406) dari Ka’ab bin
َ ٌ َ َ َّ
’Ujrah . Pada riwayat Imam Syafi’i, kalimat ميد
ِ إِنك حِيد
hanya disebutkan sekali pada akhir doa.
66 Raudhah ath-Thalibin (1: 187).

200 FIKIH PR AK TIS SEHARI-HARI

191
w. Doa-doa sebelum salam.
Sebelum salam disunnahkan membaca doadoa sebagaimana hadis pada footnote 64, Rasulullah  menganjurkan kita berdoa meminta apa
saja kepada Allah . Para ulama berbeda pendapat mengenai doa ini, namun yang paling aman
adalah doa yang berbahasa Arab dan ma’tsur (ada
riwayat dari Nabi ). Di antaranya:
Doa meminta perlindungan dari empat hal:

َ َ ْ َ َ َ َ
َ َ ْ َ ُ ُ َ ّ
َْْ
ﺮﺒ
ِ اب ﺟﻬﻨﻢ و ِﻣﻦ ﻋﺬ
ِ اﻢﻬﻠﻟ إِ ِ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻋﺬ
ِ اب اﻟﻘ
َْ َ ْ ّ َ ْ َ
ْ َْ َْ ْ َ
َ ﺤﻴَﺎ َواﻟ ْ َﻤ
ﻴﺢ
ﻦ
ﻣ
و
ﺎت
ﻤ
و ِﻣﻦ ﻓِﺘﻨ ِﺔ اﻟﻤ
ِ
ِ ﺮﺷ ﻓِﺘﻨ ِﺔ اﻟﻤ ِﺴ
ِ
ِ
67

ﺎل
ِ ا ﺟ

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari azab jahanam dan azab
kubur, dan dari fitnah kehidupan dan kematian,
serta dari kejelekan fitnah al-Masih ad-Dajjal.

َ
َ َ ْ َ ُْ ُ َ ّْ
َ ُ َ َْْ
 َوأ ُﻋ ْﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ ْﻦ،ﺮﺒ
ﻘ
اﻟ
اب
ﺬ
ِ اﻢﻬﻠﻟ ِإ ِ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻋ
ِ
ْ َْ َْ ْ َ ُْ ُ ََ
ْ َْ َْ
َﺤﻴﺎ
 وأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ ﻓِﺘﻨ ِﺔ اﻟﻤ،ﺎل
ِ ﻓِﺘﻨ ِﺔ اﻟﻤ ِﺴﻴ ِﺢ ا ﺟ
َ
ْ ْ َْ ْ
َ ُ َ ّ
َ َواﻟ ْ َﻤ
68 َ
. ِ اﻢﻬﻠﻟ ِإ ِ ْ أ ُﻋ ْﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ َﻦ اﻟ َﻤﺄﺛ ِﻢ َواﻟ َﻤﻐﺮم.ﺎت
ﻤ
ِ
67 H.r. Muslim (1/412, 588).
68 H.r. al-Bukhari (2/102).
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Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari siksa kubur. Aku berlindung kepada-Mu
dari fitnah al-Masih ad-Dajjal. Aku berlindung
kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian.
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari perbuatan dosa dan kerugian.
Doa-doa lainnya, misalnya:
1. Doa Rasulullah 

ْ ُْ َ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ّ
ﻦﺒ
ِ اﻢﻬﻠﻟ إِ ِ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ اﻛﺨ ِﻞ وأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ اﺠﻟ
ْ َ َ َ ُ َْ
َ ُ َ
َ ُ َ
َوأ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ ْﻦ أن أ َرد ِإﻰﻟ أ ْرذ ِل اﻟ ُﻌ ُﻤ ِﺮ َوأ ُﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣ ْﻦ
ْ
َ َ َ َ ْ ُّ َ ْ
٦٩ ْ َ
اﻟ
اب
ﺬ
ﺮﺒ
ﻘ
ِ ﻓِﺘﻨ ِﺔ ا ﻏﻴﺎ وﻋ
ِ
Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari sifat
kikir, aku berlindung kepada-Mu dari hati yang
lemah, aku berlindung dari dikembalikan ke
umur yang jelek, aku berlindung kepada-Mu dari
musibah dunia, dan aku berlindung kepada-Mu
dari siksa kubur.
Abu Sa’id al-Khudri  berkata, “Sesungguhnya Rasulullah  berlindung (kepada Allah) dari
hal tersebut dalam setiap shalat.”

69 H.r. an-Nasa`i, shahih.
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2. Doa lainnya

َ َ َ ْ َْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ّ
اب
ِ اﻢﻬﻠﻟ إِ ِ أﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ اﻟﻜﻔ ِﺮ واﻟﻔﻘ ِﺮ وﻋﺬ
َْْ
70
ﺮﺒ
ِ اﻟﻘ
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari kekufuran, kefakiran, dan azab kubur.
Berkata Abi Bakrah , “Sesungguhnya Rasulullah membaca doa tersebut pada akhir shalat.”
3. Doa lainnya
Dari Aisyah , berkata: Sesungguhnya Rasulullah  pernah berdoa dalam shalatnya:
71

ْ
َ
َ ُْ ُ َ ّْ
َِﻚ ِﻣ ْﻦ اﻟ ْ َﻤﺄﺛَﻢ َواﻟ ْ َﻤ ْﻐﺮم
اﻢﻬﻠﻟ ِإ ِ أﻋﻮذ ِﺑ
ِ

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari perbuatan dosa dan utang.
4. Doa lainnya
Berkata Aisyah , “Aku mendengar Rasulullah berdoa [berikut] dalam sebagian shalatnya”:
72

ً اﻢﻬﻠﻟ َﺣﺎﺳﺒْﻲﻨ ﺣ َﺴﺎﺑًﺎ ﻳَﺴ
ﺮﻴا
ِ ِ ِ
ِ

70 H.r. an-Nasa`i, at-Tirmidzi, dll, shahih.
71 H.r. al-Bukhari, Muslim, dan selainnya.
72 H.r. al-Bukhari, Ahmad, al-Hakim, dll.
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Ya Allah hisablah aku dengan hisab yang mudah.
5. Doa yang diajarkan Nabi  kepada Abu Bakar
Dari Abdullah bin ’Amr r.a, dari Abu Bakar 
bahwasanya Abu Bakar berkata kepada Rasulullah
, “Ajarkanlah kepadaku doa yang dapat kupanjatkan dalam shalatku.” Rasulullah bersabda,
“Ucapkanlah doa [berikut]:”73

َْ ُ َْ َ ّ
ْ َ َ ًْ َ ً َ ًْ ُ
ﺮﻴا َوﻻ ﻓﻐ ِﻔ ُﺮ
ﺖ ﻏﻔ ِ ﻇﻠﻤﺎ ﻛ ِﺜﺮﻴا ﻛ ِﺒ
اﻢﻬﻠﻟ إِ ِ ﻇﻠﻤ
َْ ْ َ َ ْ ْ ً َ ْ َ ْ ْ َ َ َْ
َ ُا ُّ ﻧ
ارﻤﺣ ِﻲﻨ
 و، ﻓﺎﻏ ِﻔﺮ ِﻲﻟ ﻣﻐ ِﻔﺮة ِﻣﻦ ِﻋﻨ ِﺪك،ﻮب ِإﻻ أﻧﺖ
َ
َ ْ ﻚ أَﻧ
ُ ﺖ اﻟْ َﻐ ُﻔ
ُﻮر اﻟﺮ ِﺣﻴﻢ
إِﻧ

Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, sedangkan
tidak ada yang mengampuni dosa melainkan
Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan
dari sisi-Mu, dan rahmatilah aku; sesungguhnya
engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
6. Doa yang pernah dibaca oleh seorang shahabat dalam tasyahudnya. Ketika Nabi 
mendengarnya beliau bersabda, “Sungguh
Allah telah mengampuninya, sungguh Allah
telah mengampuninya, sungguh Allah telah
mengampuninya.” Isi doanya:
73 H.r. al-Bukhari, Muslim, Ahmad, at-Tirmidzi, an-Nasa`i, dan
lain-lain.
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َ ْ ُ َْ َ َ
َ َ َ َُ ْ َ ّ
ُ،اﻷ َﺣ ُﺪ اﻟﺼ َﻤﺪ
اﺣﺪ
ِ اﻢﻬﻠﻟ إ ِ أﺳﺄﻟﻚ ﻳﺎ اﷲ ﺑِﻜﻧﻚ اﻟﻮ
َ
َ
َ َ َ ْ َ َْ
َْ ْ ٌ
ُُ َ ُ
 أن ﻳﻐ ِﻔ َﺮ،ﺘ َوﻟ ْﻢ ﻳُ ْﻮ ْ َوﻟ ْﻢ ﻳَﻜ ْﻦ ُ ﻛﻔ ًﻮا أ َﺣﺪ
ِ ا ِ ي ﻟﻢ ﻳ
ُ َْ َ َْ َ
ُُ
74 ُ
ﺖ اﻟﻐﻔ ْﻮ ُر اﻟﺮ ِﺣﻴﻢ
 إﻧﻚ أﻧ، ِ ِﻲﻟ ذﻧﻮ

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu ya Allah, Yang Maha Esa lagi tempat bergantungnya seluruh makhluk, Yang tidak beranak
dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada
yang setara dengan-Nya, agar Engkau mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya Engkau Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.

7. Doa yang pernah diwasiatkan Nabi  kepada
Mu’adz bin Jabbal  dan agar tidak pernah ditinggalkan untuk dibaca di penghujung shalat:
75

ْ َُ َ ْ ََ ّ َ
َ َ َ
َ
ُ
ْ
َ
اﻢﻬﻠﻟ أ ِﻋ ِﻰﻨ ﺒﻟ ِذﻛ ِﺮك وﺷﻜ ِﺮك وﺣﺴ ِﻦ ِﻋﺒﺎدﺗِﻚ

Ya Allah, tolonglah aku dalam berdzikir, bersyukur, dan beribadah yang baik kepada-Mu.

Atau doa pendek yang dibaca seorang shahabat yang merasa tidak pandai merangkai doa.
76

َ ُ ُ َ َ ْ َ َُ ْ َ ّ
َ
ﺎر
ِ  وأﻋﻮذ ﺑِﻚ ِﻣﻦ اﺠ،اﻢﻬﻠﻟ إِ ِ أﺳﺄﻟﻚ اﺠﻟﻨﺔ

74 H.r. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, shahih.
75 H.r. Abu Dawud (1522) dan an-Nasa`i (1304), shahih.
76 H.r. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dll; dari Abu Hurairah
 dan Jabir bin Abdillah , shahih.
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Ya Allah, aku memohon kepada-Mu surga, dan
berlindung kepada-Mu dari neraka.
Kisahnya, Rasulullah  pernah bertanya kepada seseorang, “Doa apa yang engkau ucapkan
dalam tasyahud shalat?” Orang tersebut menjawab, “[Bunyi doa di atas]. Dan aku tidak mampu
melakukan sebaik doa Anda atau doa Mu’adz.”
Kemudian Rasulullah  bersabda, “Seputar itulah
doa permohonan kami.” Maksudnya, isi doa Nabi
dan Mu’adz memohon surga dan berlindung dari
neraka.
x. Salam.
Kemudian mengucapkan salam77 dua kali ke
arah kanan dan ke arah kiri dengan memalingkan
wajah sampai terlihat pipi dari arah belakang pada
salam pertama dan kedua78 (Foto 53, 54). Menurut
Imam Syafi’i, wajibnya salam dan termasuk rukun
shalat adalah salam yang pertama. Salam kedua
hukumnya sunnah.79
77 Dari Ali  dari Nabi , beliau bersabda, “Kunci shalat adalah bersuci, pengharamannya (dari berbicara) adalah takbir,
dan penghalalannya (untuk berbicara) adalah salam.” (H.r.
Abu Dawud [56], at-Tirmidzi [3], dan Ibnu Majah [271])
78 H.r. Muslim (582) dari Sa’d bin Abi Waqqash .
79 Ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik , “Bahwa
Nabi  pernah melakukan salam sekali.” (H.r. al-Baihaqi,
shahih). Juga hadis, Aisyah menceritakan, “Rasulullah 
melakukan salam satu kali ketika shalat, dari arah depan
menoleh sedikit ke kanan.” (H.r. ad-Daruquthni, al-Hakim,
shahih)
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Secara khusus, Rasulullah  melarang kita
mengibaskan tangan atau mengiringi salam dengan mengangkat tangan ke samping kanan-kiri
menyerupai gerakan kuda liar.80

80 Dari Jabir bin Samurah , “Ketika kami shalat bersama
Rasulullah  kami mengucapkan, ‘Assalamu’alaikum
warahmatullah – Assalamu’alaikum warahmatullah,’ sambil
berisyarat dengan tangan kami ke samping kanan dan kiri.
Kemudian Rasulullah  mengingatkan, ‘Mengapa kalian
mengangkat tangan kalian seperti kuda liar? Cukuplah letakkan tangan kalian di pahanya kemudian salam menoleh
ke saudaranya yang di samping kanan dan kirinya.’” (H.r.
Muslim [430], an-Nasa`i [1185], dan lainnya)
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Adapun variasi bunyi salam adalah sebagai
berikut:
No

Salam Pertama

Salam Kedua

1

Assalamu’alaikum
warahmatullahi
wabarakatuh.

Assalamu’alaikum
warahmatullahi
wabarakatuh.81

2

Assalamu’alaikum
warahmatullahi
wabarakatuh.

Assalamu’alaikum
warahmatullah.82

3

Assalamu’alaikum
wa rahmatullah.

Assalamu’alaikum
warahmatullah.83

4

Assalamu’alaikum
wa rahmatullah.

Assalamu’alaikum.84

5

Assalamu’alaikum.

Assalamu’alaikum.85

6

Salam satu kali saja.86

-

َ
ُ َْ
اﻟﺴﻼ ُم َﻋﻠﻴﻜ ْﻢ
َََُْ
ُُ َ
اﺑ َو َﺑ َﺮ ﺗﻪ
ِ ورﻤﺣﺔ

81 H.r. Abdurrazaq dari Ibnu Mas’ud  (Mushannaf, 3129)
dan ’Ammar bin Yasir  (Mushannaf, 3134). Juga riwayat
Syafi’i dari Jabir bin Samurah  (Musnad asy-Syafi’i, 1: 98).
82 H.r. Abu Dawud (997) dari Wail bin Hujr , shahih.
83 H.r. Abu Dawud (845), at-Tirmidzi (295), an-Nasa`i (1303),
dan Ibnu Majah (906) dari Ibnu Mas’ud .
84 H.r. an-Nasa`i dari Ibnu Umar , shahih.
85 H.r. Ahmad dari Aisyah , shahih.
86 Lihat footnote 79.
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Foto 53.
Salam ke kanan merupakan rukun shalat
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Foto 54.
Salam ke kiri sunnah dilakukan
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Foto 55.
Larangan membuka telapak tangan
atau yang semisalnya ketika salam
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y.

Macam-macam dzikir yang dibaca setelah selesai shalat fardhu.

Macam-macam dzikir yang disebutkan di
bawah ini sekadar beberapa contoh. Untuk bermacam dzikir sesudah shalat yang sangat banyak
dan lengkap, bisa dilihat di berbagai buku kumpulan doa dan dzikir, misal dalam kitab al-Adzkar
susunan Imam an-Nawawi, al-Kalimuth Thayyib
(Ibnu Taimiyyah), Hisnul Muslim (Sa’id bin Ali bin
Wahf al-Qahthani), dan lain-lain.
1. Membaca:

َ ْ أَ ْﺳﺘَ ْﻐﻔ ُﺮ اﷲ أَ ْﺳﺘَ ْﻐﻔ ُﺮ ا أَ ْﺳﺘَ ْﻐﻔ ُﺮ ا اﻢﻬﻠﻟ أَﻧ
ُﺖ اﻟﺴ َﻼم
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ َ ََ َ َ َ َْ ََ ُ َ
َ ْ َ
ِاﻹﻛ َﺮام
ِ و ِﻣﻨﻚ اﻟﺴﻼم ﻳﺒﺎر ﺖ ﻳﺎ ذا اﺠﻟﻼ ِل و
Saya memohon ampun kepada Allah (3x). Ya
Allah Engkau Maha Sejahtera, dan dari-Mu-lah
kesejahteraan, Mahasuci Engkau wahai Rabb
pemilik Keagungan dan Kemuliaan.
2. Membaca:

ْ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َُ ْ َ
َ ٰ َﻻ إ
ﻻ
ه
ﺪ
ﺣ
و
 ُ اﻟ ُﻤﻠﻚ َو ُ اﺤﻟَﻤ ُﺪ,ُ ﺮﺷﻳْﻚ
ا
ﻻ
إ
ِ ِ
ِ
ََ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ ََُ
 اﻢﻬﻠﻟ ﻻ ﻣﺎﻧِﻊ ﻟِﻤﺎ أﻗﻄﻴﺖ وﻻ,ﻞﻛ ْ ٍء ﻗ ِﺪﻳ ْ ٌﺮ
ِ وﻫﻮ ﺒﻟ
ُّ ْ َ ْ ّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ
ﻣﻌ ِﻄﻲ ﻟِﻤﺎ ﻣﻨﻌ
ﺖ َوﻻ ﻓﻨﻔ ُﻊ ذا اﺠﻟ َ ِﺪ ِﻣﻨﻚ اﺠﻟَﺪ
Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan
benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa,
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tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan
dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Mahakuasa
atas segala sesuatu. Ya Allah tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau beri, dan tidak
ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah.
Tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi
pemiliknya dari (siksa)-Mu.
3. Membaca:

ْ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َُ ْ َ
َ ٰ َﻻ إ
ﻻ
ه
ﺪ
ﺣ
و
ﻻ
إ
 ُ اﻟ ُﻤﻠﻚ َو ُ اﺤﻟَﻤ ُﺪ،ُ ﺮﺷﻳْﻚ
ا
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ ُ
َ ََُ
 ﻻ،ِ ﻻ َﺣ ْﻮل َوﻻ ﻗﻮة إِﻻ ﺑِﺎﷲ،ﻞﻛ ْ ٍء ﻗ ِﺪﻳ ْ ٌﺮ
ِ وﻫﻮ ﺒﻟ
ُ َ ﺠ ْﻌ َﻤ ُﺔ َو َ ُ اﻟْ َﻔ ْﻀ ُﻞ َو
ِّ  َ ُ ا،إ ٰ َ إﻻ ا َو َﻻ َﻏ ْﻌﺒُ ُﺪ إﻻ إﻳ ُﺎه
ِ ِ
ِ ِ
ْ
َ
َ
ٰ
َ
َ
ْ
َ ْ  ﻻ إ َ إﻻ ا ُﺨﻣْﻠﺼ،ﺎء اﺤﻟ َ َﺴ ُﻦ
ُ َاﺨﻛﻨ
ﻦﻴ ُ ا ِّ ﻓ َﻦ َوﻟ ْﻮ ﻛ ِﺮ َه
ِ ِ
ِ ِ
َْ
َ
اﻟﺎﻜ ِﻓ ُﺮ ْون
Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan
benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa,
tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan
dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa
atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tidak
ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar
melainkan hanya Allah. Kami tidak beribadah
kecuali kepada-Nya. Baginya nikmat, anugerah,
dan pujian yang baik. Tidak ada Ilah yang berhak
diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah,
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dengan memurnikan ibadah hanya kepada-Nya,
meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.
4. Membaca:

ْ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َُ ْ َ
َ ٰ َﻻ إ
ﻻ
ه
ﺪ
ﺣ
و
 ُ اﻟ ُﻤﻠﻚ َو ُ اﺤﻟَﻤ ُﺪ,ُ ﺮﺷﻳْﻚ
ا
ﻻ
إ
ِ ِ
ِ
ّ
َ
ُ
َ
َ
َ ََُ ُ ْ َُ ْ ُْ
ﻞﻛ ْ ٍء ﻗ ِﺪﻳ ْ ٌﺮ
ِ ﺤﻳ ِﻲﻴ وﻳ ِﻤﻴﺖ وﻫﻮ ﺒﻟ
Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak
ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian. Dialah yang menghidupkan
(orang yang sudah mati atau memberi ruh janin
yang akan dilahirkan) dan yang mematikan. Dan
Dialah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.
(Dibaca 10x setiap selesai shalat Maghrib dan
Subuh).

5. Membaca:

ْ َ ّْ َ
ْ ُ
َ َ
ﻲﻨ َﺒﻟ ِذﻛ ِﺮ َك َوﺷﻜ ِﺮ َك َو ُﺣ ْﺴ ِﻦ ِﻋﺒَﺎدﺗِﻚ
ِ اﻢﻬﻠﻟ أ ِﻋ

Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepadaMu, bersyukur kepada-Mu, serta beribadah dengan baik kepada-Mu.
6. Membaca:

َ َ ْ ُ
ﺤﺎن ا
ﺳﺒ
Mahasuci Allah (33x).
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ُ ْ ْ َ
ﺑ
ِ ِ اﺤﻟَﻤﺪ
Segala puji bagi Allah (33x).

ُا َ أَ ْﻛ َﺮﺒ

Allah Mahabesar” (33x).
Kemudian untuk melengkapinya menjadi seratus, ditambah dengan membaca:

ْ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ َ َُ ْ َ
 ُ اﻟ ُﻤﻠﻚ َو ُ اﺤﻟَﻤ ُﺪ,ُ ﺮﺷﻳْﻚ
ِ وﺣﺪه ﻻ
َ
َ
ْ ٍء ﻗ ِﺪﻳ ْ ٌﺮ

ٰ َ
ﻻ ِإ َ ِإﻻ ا
ُّ ََ َ ُ َ
ﻞﻛ
ِ وﻫﻮ ﺒﻟ

Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan
benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa,
tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan
dan bagi-Nya segala pujian dan Dialah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu.
7. Selanjutnya, membaca Ayat Kursi:

ٌ، َﻻ ﺗَﺄ ْ ُﺧ ُﺬ ُه ﺳﻨَ ٌﺔ َو َﻻ ﻧَ ْﻮم،ﻮم
ُ اﷲ َﻵ إ ٰ َ إﻻ ُﻫ َﻮ اﻟْ َ ُّ اﻟْ َﻘ ُّﻴ
ِ
ِ ِ
َ
ْ
َ
َ ْ
َ َُ
َ َ
 َﻣ ْﻦ ذا ا ِ ي ﻳَﺸﻔ ُﻊ،ات َو َﻣﺎ ِﻲﻓ اﻷ ْر ِض
ِ ﻣﺎ ِﻲﻓ اﻟﺴﻤﺎو
ََ ْ ُ َْ َ َ َ ْ َْ ََْ َ ُ َ ْ َ ْ
َُْ
 وﻻ،ﻳﻬﻢ وﻣﺎ ﺧﻠﻔﻬﻢ
ِ  ﻓﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻧﻦﻴ أﻳ ِﺪ،ِﻋﻨﺪه إِﻻ ﺑِﺈِذﻧِ ِﻪ
َ ُ ُ
ُ ُ
َ ﻮن ﺑ َ ْ ٍء ِﻣ ْﻦ ِﻋﻠْﻤ ِﻪ إﻻ ﺑ َﻤﺎ َﺷ
 َو ِﺳ َﻊ ﻛ ْﺮ ِﺳ ُّﻴﻪ،ﺎء
ِ
ِ ِ ِ
ِ ﺤﻳﻴﻄ
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ْ
ُ َُ ََ َ َْْ َ
َ َ
ُّ  َو ُﻫ َﻮ اﻟ َﻌ،ﻮد ُه ِﺣ ْﻔ ُﻈ ُﻬ َﻤﺎ
ﻲﻠ
 وﻻ ﻓﺌ،ات واﻷرض
ِ اﻟﺴﻤﺎو
ِ
ُ اﻟْ َﻌﻈ
ﻴﻢ
ِ
Aku berlindung kepada Allah dari godaan
syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang
berhak diibadahi dengan benar) melainkan Dia.
Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus
(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit
dan apa-apa yang ada di bumi. Siapakah yang
dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izinNya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan
mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak
mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan
apa yang dikehendaki-Nya. Dan Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi
lagi Mahabesar. (Q.s. al-Baqarah [2]: 255)
8. Kemudian membaca (Surah al-Ikhlash):

َْ
ﻴﻢ
ِ ِۢ
ِ اﺑ اﻟﺮﻤﺣ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣ
َ َ ْ َ َْ ُ َ
َ
ٌ َ َ ُ
ُ ُْ
ُ
 َوﻟ ْﻢ. ْ ﺘ َوﻟ ْﻢ ﻳُﻮ
ِ  ﻟﻢ ﻳ.  اﺑ اﻟﺼﻤﺪ. ﻗﻞ ﻫ َﻮ اﺑ أﺣﺪ
َ ًُُ ُ ُ َ
َ
ﻳﻜﻦ ﻛﻔﻮا أﺣﺪ
Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa.
Allah tempat bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diper-
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anakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara
dengan Dia.”
9. Kemudian membaca (Surah al-Falaq):

َْ
ﻴﻢ
ِ ِۢ
ِ اﺑ اﻟﺮﻤﺣ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣ
ُ ُ َ ُْ
ّ َ  َو ِﻣﻦ. ﺮﺷ َﻣﺎ َﺧﻠَ َﻖ
ّ َ  ِﻣﻦ. ﻮذ ﺑ َﺮ ّب اﻟْ َﻔﻠَﻖ
ﺮﺷ
ِ ِ ﻗﻞ أﻋ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ْ
ّ َ
َ َ ََ َ
 َو ِﻣﻦ. ﺎت ِﻲﻓ اﻟ ُﻌﻘ ِﺪ
ِ ﺮﺷ اﺠﻔﺎﺛ
ِ  و ِﻣﻦ. ﺬﻟ ِﺳ ٍﻖ ِإذا وﻗﺐ
َ
َ
َ ّ َ
ﺎﺳ ٍﺪ ِإذا َﺣ َﺴﺪ
ِ ﺮﺷ ﺣ
ِ
Katakanlah: “Aku berlindung kepada Rabb Yang
Menguasai waktu subuh, dari kejahatan apaapa (mahluk) yang diciptakan-Nya. Dan dari
kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan
dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang
menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki.”
10. Kemudian membaca (Surah an-Nas):

َْ
ﻴﻢ
ِ ِۢ
ِ اﺑ اﻟﺮﻤﺣ ِﻦ اﻟﺮ ِﺣ
َ
ّ ُ ُ َ ُْ
َ
. ﺎس
ِ  ﻣ ِﻠ ِﻚ اﺠ. ﺎس
ِ ﻗﻞ أﻋﻮذ ﺑِ َﺮ ِب اﺠ
ِ  ِإ ِ اﺠ. ﺎس
ْ
ُ  ا ي ﻳُ َﻮ ْﺳﻮ ُس ﻲﻓ ُﺻ. اﺨﻟَﻨﺎس
َ ﺮﺷ اﻟ ْ َﻮ ْﺳ
ّ َ ِﻣﻦ
ور
ﺪ
اس
ﻮ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
. ﺎس
ِ اﺠﻟﻨ ِﺔ َو اﺠ
ِ اﺠ
ِ  ِﻣﻦ. ﺎس
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Katakanlah: “Aku berlindung kepada Rabb (yang
memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia,
dari (golongan) jin dan manusia.
11. Khusus setelah selesai shalat Shubuh, disunnahkan membaca:

ً َ
ً
َ َُ ْ َ ّ
َ ْ
اﻢﻬﻠﻟ ِإ ِ ْ أﺳﺄﻟﻚ ِﻋﻠ ًﻤﺎ ﻧﺎ ِﻓ ًﻌﺎ َو ِر ْزﻗﺎ َﻃ ِّﻴﺒًﺎ َوﻗ َﻤﻼ
ً َ
ُﻣﺘَﻘﺒﻼ
Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu
ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan
yang diterima.
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