
- 1 - 

RUKUN ISLAM 
 

 

ika Allah q menghendaki petunjuk kebaikan 

kepada seorang hamba, maka Allah q akan 

menjadikan hatinya lapang dalam memeluk dan 

menerima ajaran Islam. Allah q berfirman; 

 

ٍْن  ًَ ٍْن  َ  َي َٔ ََلِو  عْن ِ ُِ ِنْلْن َس َشػْن َصذْن ُّ َيشْن ِذَي ْٓن ٌْن َي ُ أَ يُِشِد اَّلله
ُذ  يُِشدْن  عه ب َيصه ًَ ًقب َؽَشًعب َكأََه ُِ َظي ِ َس َعمْن َصذْن ُّ َيغْن ٌْن يُِعهه أَ
باِ  ِ ي ًَ  انغه

 

“Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan 

kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya 

untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang 

dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah 

menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia 

sedang mendaki ke langit.”
1
 

 

Syarat pertama yang harus terpenuhi bagi seorang 

yang ingin masuk Surga adalah ia harus masuk kedalam 

agama Islam terlebih dahulu. Dan siapapun yang enggan 

masuk kedalam Islam, maka pasti ia akan menjadi 

penghuni Neraka –wal‟iyadzubillah.- Sebagaiamana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Rasulullah a, 

sesungguhnya beliau bersabda; 

 

                                                 
1 QS. Al-An‟am : 125. 

J 
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 ِِ ِز َْ ٍْن  ُع ِثيْن أََؽٌذ ِي ًَ  ََل َيغْن
ِِ ٍذ ِثَيِذ ًه ِظ ُيَؾ ََفْن انهِزيْن  َٔ

 ٍُ ِي َنىْن يُإْن َٔ ُد  ْٕن ًُ يٌّ صُىه َي
َِ َشا ََصْن ََل  َٔ ِديٌّ  ْٕن ُٓ ِخ َي ُيه اْلْن

َؾبِة انُهبسِ  ٍْن أ صْن ٌَ ِي ِّ ِئَله َكب ُذ ِث ِعهْن  .ِثبنهِزيْن أُسْن

 

“Demi yang jiwa Muhammad berada di Tangan-Nya. 

Tidaklah mendengar tentang aku seorang dari umat ini, 

baik ia seorang yahudi atau nashrani, lalu ia meninggal 

dunia (dalam keadaan) tidak beriman terhadap apa yang 

aku diutus dengannya (agama Islam). Kecuali ia (akan) 

termasuk (menjadi) penghuni Neraka.”
2
  

 

Islam dibangun diatas lima rukun (pilar pokok), 

yaitu; Syahadat, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji. Hal ini 

sebagaimana hadits dari ‟Umar bin Khaththab y, tentang 

jawaban Rasulullah a ketika ditanya oleh Jibril j 

mengenai Islam. Beliau bersabda; 

 

ًذا  ًه ٌه ُيَؾ أَ َٔ  ُ َّ ِئَله اَّلله ٌْن ََل ِئَن َذ أَ َٓ ٌْن َرشْن ََلُو أَ عْن ِ اَْلْن
َو  ْٕن َرُص َٔ َكبَح  ِرَي انضه رُإْن َٔ ََلَح  َى انصه رُِقيْن َٔ  

ِ ُل اَّلله ْٕن َسُع
 ٌَ ًَل  َسَيَعب ِّ َعِجيْن َذ ِئَنيْن َزَؽعْن ٌِ اعْن َذ ِئ َجيْن َرُؾظه انْن َٔ 

 

 

 

                                                 
2 HR. Muslim Juz 1 : 153. 
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“Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada 

Sesembahan (yang berhak untuk disembah) kecuali 

Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, 

engkau mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa 

Ramadhan dan pergi haji jika engkau mampu.”
3
  

 

Maka bagi seorang yang telah memeluk agama 

Islam haruslah memahami kelima rukun tersebut, agar 

sempurna keislamannya dan ia termasuk orang-orang 

yang beruntung; baik di dunia maupun diakhirat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 HR. Muslim Juz 1 : 8. 



- 4 - 

RUKUN PERTAMA 

SYAHADAT 
 

 

alimat tauhid Laa Ilaha Illallah seperti pohon 

yang baik, akarnya menghunjam ke bumi dan 

cabang-cabangnya menjulang ke langit. Allah q 

berfirman; 

 

َجخٍ  أََنىْن  َجًخ َكَشَغَشٍح َؼي ِ ًخ َؼي ِ ًَ ُ َيَضًَل َكِه َ  َظَشَة اَّلله  َرَش َكيْن

باِ  ًَ ب ِ ي انغه َٓ  ُ َ شْن َٔ ب َصبِثٌذ  َٓ ُه  أَصْن

 

“Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah 

telah membuat perumpamaan kalimat yang baik
 
seperti 

pohon yang baik, akarnya teguh (menghunjam) dan 

cabangnya (menjulang) ke langit.”
4
   

 

„Abdullah bin „Abbas p menafsirkan Kalimah 

Thayyibah pada ayat tersebut dengan Syahadat Laa Ilaha 

Illallah. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 QS. Ibrahim : 24. 

K 
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Berkata Syaikh „Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di 

t,
5
 ketika menafsirkan ayat tersebut;   

 

ِت  ب َصبِثٌذ ِ ي َقهْن َٓ ُه ٌِ ، أَصْن ب ًَ يْن ِ َ َكَزِنَك َشَغَشُح اْلْن
 َٔ ب  ًً ، ِ هْن ٍِ ِي إْن ًُ ِزَقبًدا انْن َكَهِى انؽهي ِِت . ا ْن ٍَ انْن ب ِي َٓ  ُ َ شْن َٔ

ِظيهخِ  شْن ًَ ََلِ  انْن َ ْن اْلْن َٔ بِنِؼ  ِم انصه ًَ َع انْن َٔ 
 

“Demikianlah pohon keimanan, akarnya menghunjam di 

hati orang yang beriman, (secara) keilmuan dan 

keyakinan dan cabangnya adalah ucapan yang baik, 

amalan shalih, dan akhlak yang diridhai.” 

 

Syahadat Laa Ilaha Illallah 

 

Makna Laa Ilaha Illallah 

Makna Laa Ilaha Illallah adalah ( ُجَذ ِثَؾق ٍ  ََل َيعْن
 ُ  tidak ada Ilah (sesembahan) yang berhak untuk (ِئَله اَّلله

diibadahi dengan benar kecuali Allah q. 

 

 

 

 

                                                 
5 Dalam kitabnya Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan. 
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Rukun Laa Ilaha Illallah 

Rukun Laa Ilaha Illallah ada dua, yaitu : 

1. Mengingkari ( ُي ُهفْن  (اَن

( َّ ٌِ اَّللهِ  (ََل ِئَن ْٔن ٍْن ُد َجُذ ِي ُع َيب يُعْن يْن ًِ  ََبِ ًيب َع

Kata “Laa Ilaha,” adalah meniadakan semua yang 

disembah selain Allah. 

2. Menetapkan ( ُد ااَِْلصْنَت  ) 

 

( ُ ُّ  (ِئَله اَّلله ُِ ََل َشِشيْنَك َن َذ ؽْن َٔ  ٌُ َ ِّ ِعَجبَدُح ِن ِجًزب اَنْن .ُيضْن  
 

Kata “Illallah,” adalah menetapkan ibadah hanya kepada 

Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. 

 

Diantara dalilnya adalah firman Allah q; 

 

ٍْن  ََل  ًَ ٍَ انْنَغي ِ َ  ُذ ِي شْن ٍَ انشُّ ٍِ َقذْن َرَجيه يْن
َِ ِ ي انذ ِ َشا ِئكْن

ُفشْن  ِح  َيكْن َٔ ُعشْن َغَك ِثبنْن ًْن َز ِ َ َقِذ اعْن ٍْن ِثبَّلله ِي يُإْن َٔ ِد  ْٕن ِثبنؽهبُغ
صْنَقٗ ُٕ ىٌ  انْن ٌع َ ِهيْن يْن ًِ ُ َع اَّلله َٔ ب  َٓ ِفَصبَو َن َْن  ََل ا

. 

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); 

sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari jalan 

yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada 

Thaghut
 
(sesembahan selain Allah) dan beriman kepada 
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Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada 

buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
6
  

 

Syarat Laa Ilaha Illallah 

Syarat Laa Ilaha Illallah ada delapan, antara lain : 

 

1. Ilmu yang menafikan adanya kejahilan  

مِ ) ْٓن َغ َُبِ يْن ِنهْن ًُ ُى انْن ِعهْن  (اَنْن
Yaitu mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa 

hanya Allah q yang berhak disembah dan penyembahan 

kepada selain-Nya merupakan kebatilan, serta beramal 

dengan tuntutan kalimat tersebut. Allah q berfirman; 

 

َهىْن  ُ  َ ب ْن َّ ِئَله اَّلله ُّ ََل ِئَن  أََه

 

“Maka ilmuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah 

(sesembahan yang berhak untuk di ibadahi dengan 

benar) kecuali Allah.”
7
  

 

Diriwayatkan dari „Utsman (bin „Affan) y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

َغُهخَ  ُ َدَ َم انْن َّ ِئَله اَّلله ُّ ََل ِئَن َهُى أََه َٕ َيعْن ُْ َٔ ٍْن َيبَد   .َي

 

                                                 
6 QS. Al-Baqarah : 256. 
7 QS. Muhammad : 19. 
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“Barangsiapa yang meninggal dunia dan ia mengilmui 

bahwa tidak ada sesembahan (yang berhak untuk 

disembah) kecuali Allah, maka ia akan masuk Surga.”
8
  

 

2. Yakin yang menafikan adanya keragu-raguan  

ِك  ) َُبِ يْن ِنهشه ًُ ٍُ انْن َيِقيْن  (اَنْن
Yaitu wajib bagi seorang yang mengikrarkan 

kalimat Laa Ilaha Illallah untuk meyakini dengan 

sepenuh hati dan meyakini kebenaran apa yang ia 

ucapkan tersebut, bahwa hanya Allah q sajalah yang 

berhak untuk disembah, sedangkan sesembahan selain-

Nya adalah batil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َ ِقٗ اَّلله ِ ََل َيهْن ُل اَّلله ْٕن يْن َسُع
أََ ِ َٔ  ُ َّ ِئَله اَّلله ٌْن ََل ِئَن ُذ أَ َٓ أَشْن

ب ِئَله َدَ َم انْنَغُهخَ  ًَ ِٓ َش َشبا ٍ ِ يْن ٌذ َغيْن ب َ جْن ًَ ِٓ . ِث
 

“Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan (yang 

berhak untuk disembah) kecuali Allah dan sesungguhnya 

aku adalah utusan Allah. Tidaklah seorang hamba 

menemui Allah dengan membawa kalimat ini tanpa ragu 

kepada keduanya, kecuali ia pasti akan masuk Surga.”
9
  

 

 

                                                 
8 HR. Muslim Juz 1 : 26. 
9 HR. Muslim Juz 1 : 27. 
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Allah q mensifati kaum muslimin dengan iman 

yang tidak ada keraguan. Allah q berfirman; 

 

ب ًَ  صُىه َنىْن  ِئَه
ِّ ِن ْٕن َسُع َٔ  ِ ا ِثبَّلله ْٕن ٍَ آَيُُ ٌَ انهِزيْن ْٕن ِيُُ إْن ًُ انْن

ا ْٕن َربثُ  َيشْن

 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah 

orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan 

Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu.”
10

  

 

Artinya mereka tidak ragu sedikitpun, bahkan mereka 

yakin dengan sesempurna keyakinan. Adapun orang yang 

ragu, maka ia termasuk orang yang munafiq. 

Sebagaimana Allah q mensifati orang-orang munafiq 

dengan firman-Nya; 

 

ب ًَ ِ شِ  ِئَه ِو ااْن ْٕن َي انْن َٔ  ِ ٌَ ِثبَّلله ْٕن ِيُُ ٍَ ََل يُإْن َزأْنِرََُك انهِزيْن  َيغْن

 ٌَ ْٔن ُد ىْن َيَزَشده ِٓ ِج ىْن ِ يْن َسيْن ُٓ ىْن َ  ُٓ ثُ ْٕن َربَثذْن ُقُه اسْن َٔ 

 

“Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, 

hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah 

dan hari kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena 

itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya.”
11

  

                                                 
10 QS. Al-Hujurat : 15. 
11 QS. At-Taubah : 45. 



- 10 - 

3. Ikhlas yang menafikan adanya kesyirikan  

اِ ) شْن
َُبِ يْن ِنهش ِ ًُ ََلُ  انْن ِ ْن  (اَْلْن

Yaitu memurnikan amal perbuatan hanya kepada 

Allah dan bersih dari kotoran-kotoran syirik. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

َّ ِئَله  ٍْن َقبَل ََل ِئَن ِقَيبَيِخ َي َو انْن ْٕن َعُذ انُهبِط ِثَشَفبَ ِزيْن َي أَعْن
 ِّ ِغ ََفْن ْٔن  ِّ أَ ِج ٍْن َقهْن ُ َ بِنًصب ِي  .اَّلله

 

“Orang yang paling berbahagia dengan syafa‟atku pada 

Hari Kiamat adalah orang yang mengucapkan, Laa 

Ilaha illah (tidak ada sesembahan yang berhak untuk 

disembah kecuali Allah) secara ikhlas dari hatinya atau 

dirinya.”
12

 

 

4. Jujur yang menafikan adanya pendustaan  

َكِزِة ) َُبِ يْن ِنهْن ًُ ُ  انْن ذْن  (اَنص ِ
Yaitu jujur dalam mengikrarkan kalimat Laa Ilaha 

Illallah. Diriwayatkan dari Mu‟adz bin Jabal y, bahwa 

Nabi a bersabda; 

 

                                                 
12 HR. Bukhari Juz 1 : 99. 
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ًذا  ًه ٌه ُيَؾ أَ َٔ  ُ َّ ِئَله اَّلله ٌْن ََل ِئَن ُذ أَ َٓ ٍْن أََؽٍذ َيشْن َيب ِي
ُ َ َهٗ انُهبسِ  ُّ اَّلله َي  ِئَله َؽشه

ِّ ِج ٍْن َقهْن ِ َصِذًقب ِي ُل اَّلله ْٕن  َسُع

 

“Tidaklah seorang hamba bersaksi bahwa tidak ada 

sesembahan (yang berhak untuk disembah) kecuali Allah 

dengan jujur dari hatinya, kecuali Allah mengharamkan 

api Neraka baginya.”
13

  

 

5. Cinta yang menafikan adanya kebencian  

ُجغْنِط ) َُبِ َيُخ ِنهْن ًُ ُخ انْن َؾجه ًَ  (اَنْن
Yaitu mencintai kalimat tauhid Laa Ilaha Illallah, 

mencintai isinya, makna yang terkandung didalamnya, 

dan mencintai ahli tauhid yang mengamalkan 

tuntutannya. Karena mencintai kalimat tauhid ini 

merupakan bentuk kecintaan kepada Allah q. Allah q 

berfirman; 

 

 ٍَ ِي ىْن  َٔ ُٓ ََ َذاًدا يُِؾجُّٕ َْن  أَ
ِ ٌِ اَّلله ْٔن ٍْن ُد ٍْن َيزهِخُز ِي انُهبِط َي

ِ  َكُؾت ِ  ب َّلِله ا أََشذُّ ُؽجًّ ْٕن ٍَ آَيُُ انهِزيْن َٔ  ِ  اَّلله

 

“Dan diantara manusia ada orang-orang yang 

menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka 

mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. 

                                                 
13 HR. Bukhari Juz 1 : 128. 
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Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada 

Allah.”
14

  

 

Seorang yang lebih mencintai Allah q dan Rasul-

Nya daripada selain keduanya, maka ia akan merasakan 

manisnya iman. Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, 

dari Nabi a beliau bersabda; 

 

 ُ ٌَ اَّلله ْٕن ٌْن َيُك ٌِ أَ ب ًَ يْن ِ َح اْلْن َٔ َعَذ َؽََل َٔ  ِّ ٍه ِ يْن ٍْن ُك َصََلٌس َي
َا ََل  شْن ًَ ٌْن يُِؾته انْن أَ َٔ ب  ًَ ُْ ا َٕ ب ِع ًه ِّ ِي ُّ أََؽته ِئَنيْن نُ ْٕن َسُع َٔ
 ُِ َش ب َيكْن ًَ ِش َك ُكفْن َد ِ ي انْن ْٕن ٌْن َيُع َِ أَ َش ٌْن َيكْن أَ َٔ  ِ ُّ ِئَله َّلِله يُِؾجُّ

َزَ  ِ ي انُهبسِ  ٌْن يُقْن  أَ

 

“(Ada) tiga hal yang barangsiapa memilikinya di dalam 

dirinya, maka ia akan menemukan manisnya iman, 

(yaitu); Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada 

selain Keduanya, ia mencintai seseorang yang ia tidak 

mencintainya kecuali karena Allah, dan ia merasa benci 

untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia merasa 

benci jika ia dilemparkan ke dalam  Neraka."
15

 

 

 

                                                 
14 QS. Al-Baqarah : 165. 
15 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 16, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 43. 
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6. Tunduk yang menafikan adanya pengingkaran  

اِ ) َُبِ يْن ِنهزهشْن ًُ ِقَيبُد انْن َْن
ِ  (اََلْن

Yaitu menerima seluruh konsekwensi dari kalimat 

tauhid Laa Ilaha Illallah dengan penuh ketundukan dan 

kepatuhan, (berserah diri). Allah q berfirman; 

 

ٍْن  َي ٌٍ َ َقِذ  َٔ ِغ َٕ ُيؾْن ُْ َٔ  ِ ُّ ِئَنٗ اَّلله َٓ عْن َٔ ِهىْن  يُغْن
حِ  َٔ ُعشْن َغَك ِثبنْن ًْن َز سِ  اعْن ْٕن ُُي ِ َ بِقَجُخ اْلْن ِئَنٗ اَّلله َٔ صْنَقٗ  ُٕ  انْن

 

“Dan barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada 

Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka 

sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang 

kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala 

urusan.”
16

 

 

7. Menerima yang menafikan adanya penolakan  

د ِ ) َُبِ يْن ِنهشه ًُ ُل انْن ْٕن ُقُج  (اَنْن
Yaitu menerima semua konsekwensi yang dituntut 

oleh kalimat tauhid Laa Ilaha Illallah secara total dengan 

hati dan lisannya. Sebagaimana firman Allah q;  

 

ا ْٕن نُ ْٕن َُب ُق ِضَل ِئَنيْن َْن َيب أُ َٔ  
ِ  آَيُهب ِثبَّلله

 

                                                 
16 QS. Luqman : 22. 
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“Katakanlah (hai orang-orang yang beriman), “Kami 

beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada 

kami.”
17

 

 

8. Ingkar kepada sesembahan selain Allah  

ٌِ اَّللهِ ) ْٔن ٍْن ُد َجُذ ِي ب يُعْن ًَ َُبِ يْن ِث ًُ ُش انْن ُكفْن  (اَنْن
Yaitu mengingkari semua sesembahan selain Allah 

q. Diriwayatkan dari Abu Malik y dari Bapaknya ia 

berkata, Aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 ِ ٌِ اَّلله ْٔن ٍْن ُد َجُذ ِي ب يُعْن ًَ َكَفَش ِث َٔ  ُ َّ ِئَله اَّلله ٍْن َقبَل ََل ِئَن َي
ُّ َ َهٗ اَّللهِ  ِؽَغبثُ َٔ  ُّ َدُي َٔ  ُّ . َؽَشَو َيبنُ

 

“Barangsiapa yang mengucapkan, Laa Ilaha illah (tidak 

ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali 

sAllah) dan ingkar terhadap sesembahan selain Allah, 

maka haram (mengambil) hartanya, dan darahnya, 

sedangkan perhitungannya (nanti) disisi Allah.”
18

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 QS. Al-Baqarah : 136. 
18 HR. Muslim Juz 1 : 23. 
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Syahadat Muhammadur Rasulullah 

 

Makna Muhammadur Rasulullah 

Makna Muhammadur Rasulullah adalah : 

 

1. Membenarkan apa yang beliau sampaikan  

َجشَ ) ب أَ ْن ًَ ُّ ِ يْن ُق ِذيْن  (َرصْن
Allah q berfirman; 

 

ا ْٕن ُٓ َز َْن ُّ َ ب ُْن بُكىْن َ  َٓ ََ َيب  َٔ  ُِ ْٔن ُل َ ُخُز ْٕن ُع َيب آَربُكُى انشه َٔ 

 

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 

Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah.”
19

 

 

2. Mentaati apa yang beliau perintahkan  

ب أََيشَ ) ًَ ُّ ِ يْن  (َؼبَ ُز

Sebagaimana firman Allah q; 

ِفشْن  ُقمْن  َيغْن َٔ  ُ ُكُى اَّلله ِججْن يْن يُؾْن
َِ ْٕن َ َ برهِجُع ٌَ اَّلله ْٕن ُزىْن رُِؾجُّ ُْن ٌْن ُك  ِئ

ىٌ  ٌس َسِؽيْن ْٕن ُ َغُف اَّلله َٔ َثُكىْن  ْٕن َ  ُقمْن . َنُكىْن ُرَُ ُعٕا اَّلله أَِؼيْن
َ ََل يُِؾتُّ  ٌه اَّلله ا َ ِا ْٕن نه َٕ ٌْن َر َل َ ِا ْٕن ُع انشه َٔ  ٍَ َكبِ ِشيْن  انْن

                                                 
19 QS. Al-Hasyr : 7. 
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“Katakanlah, “Jika kalian (benar-benar) mencintai 

Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kalian 

dan mengampuni dosa-dosa kalian.” Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah, 

“Taatilah Allah dan Rasul-Nya, jika kalian berpaling, 

maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

kafir.”
20

  

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir t dalam 

Tafsirnya; 

 

ُخ  َ ٗ َيَؾجه ٍْن اَدْن ِ َي ٌخ َ َهٗ ُكم  ًَ ُخ َؽبِك ًَ َكِشيْن ََيُخ انْن ِِ اَلْن ِز َْ
ُّ َكبِرٌة ِ ي  ِذيهِخ َ ِاَه ًه َؾ ًُ َقِخ انْن َٕ َ َهٗ انؽهِشيْن ُْ َظ  َنيْن َٔ  

ِ اَّلله
ِذيْن  ًه ُؾ ًُ ِ  انْن شْن ِش َؽزهٗ َيزهِجَع انشه َيْن ِظ اْلْن ََفْن ُِ ِ ي  ا َٕ , َد ْن
 ِّ اِن َٕ أَؽْن َٔ  ِّ َعبِن أَ ْن َٔ  ِّ اِن َٕ ِع أَقْن يْن ًِ يْن ِ ي َع ِٕ ٍِ انُهَج يْن انذ ِ َٔ 

 

“Ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang 

mengaku mencintai Allah namun tidak menempuh jalan 

Rasulullah Muhammad a, maka sesungguhnya ia dusta 

dalam pengakuannya tersebut hingga ia mengikuti 

syari‟at yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad a dan 

agama(nya) dalam semua ucapannya, perbuatannya, dan 

(semua) keadaannya.”
21

 

 

 

                                                 
20 QS. Ali „Imran : 31 - 32. 
21 Tafsir Al-Qur‟anul Azhim. 
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3. Menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang  

َٔ َصَعشَ )  ُّ ُْن  َ ٗ َٓ ََ َُبُة َيب  ِز  (ِاعْن
Dari Abu Hurairah „Abdurrahman bin Shakhr y, ia 

berkata, Aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ُّ َيب  ُْن ا ِي ْٕن ِّ َ أْنرُ رُُكىْن ِث َيب أََيشْن َٔ  ، ُِ ْٕن ُج
ُِ َز ُّ َ بعْن ُْن ُزُكىْن َ  يْن َٓ ََ َيب 

َشُح  َهُكىْن َكضْن ٍْن َقجْن ٍَ َي َهَك انهِزيْن ْْن ب أَ ًَ ، َ ِاَه ُزىْن َزَؽعْن اعْن
ىْن  ِٓ ِجَيبِا َْن ىْن َ َهٗ أَ ُٓ ِزَلَُ  ا ْن َٔ ىْن  ِٓ . َيَغبِاِه

 

“Apa saja yang aku larang kalian (untuk 

melaksanakannya), maka jauhilah. Dan apa saja yang 

aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah 

menurut kemampuan kalian. Sesungguhnya kehancuran 

orang-orang sebelum kalian (adalah karena mereka) 

banyak bertanya dan menyelisihi nabi-nabi mereka.”
22

  

 

4. Tidak beribadah kepada Allah, kecuali dengan 

cara yang beliau syari’atkan  

( ب َشَش َ  ٌْن أَ  ًَ َ ِئَله ِث ُجَذ اَّلله ََل َيعْن ) 

Artinya seorang muslim wajib beribadah kepada 

Allah q sesuai dengan apa yang disyari‟atkan dan 

dicontohkan oleh Nabi Muhammad a. Diriwayatkan dari 

Ummul Mu‟minin Ummu „Abdillah „Aisyah i bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

                                                 
22 HR. Bukhari Juz 6 : 6858 dan Muslim Juz 2 : 1337. 
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َٕ َسدٌّ  ُٓ  َ ُّ ُْن َظ ِي َزا َيب َنيْن َْ ََب  ِش َذَس ِ يْن أَيْن ٍْن أَؽْن  . َي

 
“Barangsiapa yang membuat perkara baru dalam 

urusan (agama) kami yang bukan darinya, maka ia 

tertolak.”
23

 

 

Rukun Muhammadur Rasulullah 

Rukun Muhammadur Rasulullah adalah : 

 

1. Mengakui kerasulan Muhammad a 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

َل  َيب ْٕن ٍْن َسُع َنِك َٔ ٍْن ِسَعبِنُكىْن  ٌذ أََثب أََؽٍذ ِي ًه ٌَ ُيَؾ َكب
َ بَرىَ  َٔ  ِ ب اَّلله ًً ٍا َ ِهيْن ِ َشيْن ُ ِثُكم  ٌَ اَّلله َكب َٔ  ٍَ يْن  انُهِجي ِ

 

”Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang 

laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasulullah 

dan penutup nabi-nabi. Dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu.”
24

 

 

 

 

 

                                                 
23 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2550 dan Muslim Juz 3 : 

1718. 
24 QS. Al-Ahzab : 40. 
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2. Mengakui bahwa beliau sebagai seorang hamba 

Allah q berfirman; 

 

 ٌَ َؾب ِغِذ انْنَؾَشاِو  ُعجْن غْن ًَ ٍَ انْن ًَل ِي ِِ َنيْن ِذ َشٖ ِثَعجْن انهِزيْن أَعْن
ِغذِ  غْن ًَ َقْنَصٗ ِئَنٗ انْن  اْلْن

 

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-

Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-

Masjidil Aqsha.”
25

  

 

Para sahabat adalah orang yang sangat 

menghormati dan mencintai Rasulullah a. Urwah bin 

Mas‟ud y pernah berkata kepada kaum Quraisy;
 26

 

 

انُهَغبِشي  َٔ َصَش  َقيْن َٔ َشي  ِا ، ِكغْن ْٕن ُه ًُ ُذ َ َهٗ انْن َدَ هْن
َؾبُة  ُى أَصْن ُّ ِيضْنَم َيب يَُعظ ِ َؾبَث ُّ أَصْن ًُ َ َهىْن أََس أََؽًذا يَُعظ ِ
ِئَرا  َٔ  ُِ َش ا أَيْن ْٔن َزَذُس ىْن ِاثْن ُْ َش ٌَ ِئَرا أَيْن ًذا ، َكب ًه ٍذ ُيَؾ ًه ُيَؾ

ِئَرا َرَكههَى  َٔ  ِِ ِا ْٕن ُظ ُٔ ٌَ َ َهٗ  ْٕن َزَزُه ا َيقْن ْٔن أَ َكبُد ظه َٕ َر
ِّ انُهَظَش  ٌَ ِئَنيْن ْٔن َيب َيَؾذُّ َٔ  ، ُِ َذ ُْن ىْن ِ  ُٓ اَر َٕ ا أَصْن ْٕن َ َفُع

 ُّ ب َن ًً ِظيْن  .َرعْن

                                                 
25 QS. Al-Isra‟ : 1. 
26 Ketika mereka mengutusnya untuk bermusyawarah dengan Nabi 

a pada waktu perjanjian Hudaibiyyah. 
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“Aku pernah mendatangi para penguasa, seperti Kisra (di 

Persia), dan Kaisar (di Romawi) dan Najasyi. Aku tidak 

pernah melihat seorangpun yang diagungkan oleh para 

sahabatnya, sebagaimana para sahabat Muhammad a 

mengagungkan Muhammad a. Jika beliau 

memerintahkan mereka, mereke bersegera untuk 

mengerjakannya. Jika beliau berwudhu, maka mereka 

berebut untuk mendapatkan sisa wudhunya. Dan jika 

beliau berbicara, mereka menahan suara mereka 

dihadapannya, dan tidaklah mereka menatap tajam 

kepadanya karena rasa hormat mereka kepada beliau.”  

 

Namun penghormatan yang dilakukan oleh para 

sahabat adalah penghormatan yang pada tempatnya dan 

tidak sampai berlebih-lebihan, karena Nabi a pernah 

mengingatkan para sahabat tentang tidak bolehnya 

berlebihan dalam menyanjung beliau. Sebagaimana 

disebutkan dalam hadits dari „Umar y, Nabi a 

bersabda; 

 

ََب  ب أَ ًَ َيَى َ ِاَه ٍِ َيشْن َشِد انُهَصبَسٖ ثْن ب أَؼْن ًَ يْن َك
َِ ْٔن ُش ََل رُؽْن

 ُّ نُ ُٕ ُسعْن َٔ  ِ ُذ اَّلله ا َ جْن ْٕن نُ ْٕن ُِ َ ُق ُذ  .َ جْن

 

 

“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, 

sebagaimana orang-orang nashrani telah berlebih-

lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba-
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Nya, maka katakanlah, “‟Abdullah wa Rasuluhu (hamba 

Allah dan Rasul-Nya).”
27

  

 

Anas bin Malik y pernah berkata; 

 

ٌص أََؽتُّ  ٍْن َشخْن ِ ئِ َنىْن َيُك ِل اَّلله ْٕن ٍْن َسُع َُب ِي ُ َنيْن َصههٗ اَّلله
َعههىَ  َٔ  ِّ ا  َ َهيْن ْٕن ٌَ رَ ئِ َٔ َكبَُ ْٕن ًُ َه ب َيعْن ًَ ا َك ْٕن ُي ْٕن ُِ َنىْن َيُق ْٔن ا َسأَ

ِّ لِ  َيِز ِْ ٍْن َكَش  .ِنَك رَ ِي
 

“Tidak ada yang lebih kami (para sahabat) cintai selain 

dari Rasulullah a, (namun) jika mereka melihat 

kedatangan beliau mereka tidak berdiri, karena mereka 

mengetahui beliau tidak menyukai yang demikian itu.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

27 HR.Bukhari Juz 3 : 3261. 
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RUKUN KEDUA 

SHALAT 
 

 

halat merupakan pembeda antara orang mukmin 

dan orang kafir. Diriwayatkan dari Jabir bin 

„Abdillah p, ia berkata, Aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 

ََلحِ  َا انصه ِش َرشْن ُكفْن انْن َٔ ِا  شْن
ٍَ انش ِ َثيْن َٔ ُعِم  ٍَ انشه ٌه َثيْن  ِئ

 

“Sesungguhnya (jarak) antara seseorang dengan 

kesyirikan dan kekufuran (adalah) meninggalkan 

shalat.”
28

  

 

„Abdullah bin Mas‟ud y pernah berkata; 

 

 ُّ ٍَ َن ِ َ ََل ِديْن ٍْن َنىْن يَُصم   .َي

 
“Barangsiapa yang tidak shalat, maka ia tidak 

mempunyai agama (kafir).” 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 HR. Muslim Juz 1 : 82. 

S 
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Berkata pula „Abdullah bin Syaqiq t;
29

 

 

بِل  ًَ َ ْن ٍَ اْلْن ًئب ِي ٌَ َشيْن ْٔن  ََل َيَش
ِ ِل اَّلله ْٕن َؾبُة َسُع ٌَ أَصْن َكب
ََلحِ  ُش انصه ٌش َغيْن ُّ ُكفْن ُك . َرشْن

 

“Para sahabat Rasulullah a tidak melihat suatu amalan 

jika ditinggalkan (menjadikan) kafir (pelakunya) selain 

shalat.” 

 

Shalat juga merupakan amal yang pertama kali 

akan dihisab pada Hari Kiamat. Jika seorang shalatnya 

baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat. Dan jika 

shalatnya kurang, maka ia akan celaka dan merugi. Nabi 

a bersabda; 

 

 ِّ ِه ًَ ٍْن َ  ِقَيبَيِخ ِي َو انْن ْٕن ُذ َي َعجْن ِّ انْن ُل َيب يَُؾبِعُت ِث ٔه أَ
َََقَصذْن  ٌْن  ِئ َٔ َْنَغَؼ  أَ َٔ َهَؼ  ٌْن َصُهَؾذْن َ َقذْن أَ ْن انْنَصََلُح َ ِا

َ ِغشَ  َٔ  .َ َقذْن َ بَة 

 

“Amalan yang yang pertama kali akan dihisab dari 

seorang hamba pada hari Kiamat adalah shalat(nya). 

Jika shalatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan 

selamat. Dan jika kurang, maka sungguh ia telah celaka 

dan merugi.”
30

 

                                                 
29 Beliau adalah seorang tabi‟in. 
30 HR. Tirmidzi Juz 2 : 413, Ash-Shahihah Juz 3 : 1358. 



- 24 - 

Syarat Sahnya Shalat 

Syarat sahnya shalat, antara lain : 

 

1. Masuknya waktu shalat 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

ًرب ْٕن ُق ْٕن ٍَ ِكَزبًثب َي يْن ُِ ِي إْن ًُ ََذْن َ َهٗ انْن ََلَح َكب ٌه انصه  ِئ

 

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan 

waktunya atas orang-orang yang beriman.”
31

  

 

Prasangka yang kuat cukup untuk dijadikan 

landasan bahwa waktu shalat telah masuk, sehingga 

seorang boleh melaksanakannya. Hal berdasarkan 

kesepakatan para ulama‟ fiqih. 

 

2. Suci dari hadats besar dan kecil  

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata, 

Aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

سٍ  ْٕن ُٓ ِش َؼ َ َصََلًح ِثَغيْن َجُم اَّلله  ََل َيقْن

 

”Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci 

(berwudhu).”
32

 

 

 

 

                                                 
31 QS. An-Nisa‟ : 103. 
32 HR. Muslim Juz 1 : 224, Tirmidzi Juz 1 : 1, dan Ibnu Majah : 273, 

lafazh ini miliknya. 



- 25 - 

3. Sucinya pakaian, badan, dan tempat yang dipakai 

untuk melaksanakan shalat 

Sucinya pakaian berdasarkan firman Allah q; 

 

ِصَيبَثَك  شْن  َٔ ِ ٓ  َ َؽ

 

“Dan pakaianmu bersihkanlah.”
33

 

 

Sucinya badan berdasarkan sabda Rasulullah a; 

“Wudhulah dan cuci kemaluanmu.” 

 

Sucinya tempat berdasarkan perintah Rasulullah a 

agar menyiram air pada bekas kencingnya orang arab 

badui didalam masjid. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Anas bin Malik y ia berkata; 

 

ُِ انُهبُط  ِغِذ َ َضَعَش غْن ًَ َشاِثيٌّ َ َجبَل ِ يْن َؼبِاَفِخ انْن َعبَا أَ ْن
 ُّ َن ْٕن ب َقَعٗ َث ًه َعههَى َ َه َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ىْن انُهِجيُّ َصههٗ اَّلله ُْ ب َٓ َُ  َ
ٍْن َيبٍا؛  ٍة ِي ْٕن َعههَى ِثَزَُ َٔ  ِّ ُ َ َهيْن أََيَش انُهِجيُّ َصههٗ اَّلله

 ِّ ِشيْنَق َ َهيْن ْْن َ أُ
 

“Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu 

sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya, lalu 

Nabi a melarang mereka. Ketika ia telah selesai 

                                                 
33 QS. Al-Muddatsir : 4. 
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kencing, Nabi a menyuruh untuk diambilkan setimba air 

lalu disiramkan di atas bekas kencing itu.”
34

 

 

Catatan : 

 Apabila seorang teringat adanya najis ketika sedang 

shalat, maka jika ia dapat membuang najis tersebut 

dengan tidak membuka auratnya, maka hendaknya 

dibuang, shalatnya tetap dilanjutkan dan shalatnya 

sah.  

 

Sedangkan jika ia tidak dapat membuang najis yang 

ada pada dirinya tersebut, karena dapat membuka 

auratnya. Maka dia tetap melanjutkan shalatnya, 

dan shalatnya sah. 

 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 

Abu Sa‟id Al-Khudri y, Ia berkata; 

 

َعههَى يَُصه ِي  َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله ُل اَّلله ْٕن ب َسُع ًَ َُ َثيْن
 ، ِِ ٍْن َيَغبِس ب َ  ًَ ُٓ َظَع َٕ  َ ِّ َهيْن ََعْن ِّ ِئرْن َ َهَع  َؾبِث ِثأَصْن
ب َقَعٗ  ًه ، َ َه ىْن ُٓ ََِعبَن ا  ْٕن َق ُو أَنْن ْٕن َق ب َسأَٖ َرِنَك انْن ًه َ َه

ُّ َقبَل  َعههَى َصََلرُ َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله ُل اَّلله ْٕن :  َسُع
ا ْٕن ؟ َقبنُ ََِعبِنُكىْن َقبِاُكىْن  َهُكىْن َ َهٗ ِئنْن ًه َُبَا :  َيب َؽ َسأَيْن

 ِ ُل اَّلله ْٕن َُب، َ َقبَل َسُع ََِعبَن َُب  َقيْن َك َ أَنْن َهيْن ََعْن َذ  َقيْن أَنْن
                                                 

34 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz  1 : 219 dan Muslim Juz 1 : 285. 
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َعههىَ  َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ُ :  َصههٗ اَّلله ِشيْنَم َصههٗ اَّلله ٌه َعجْن ِئ
ب َقَزًسا ًَ ِٓ ٌه ِ يْن يْن أَ

َِ
ِجشْن يْن َ أَ ْن

َِ َعههَى أََرب َٔ  ِّ ْٔن  َ َهيْن أَ
َقبَل  َٔ ِغِذ :  َقبَل أََرٖ،  غْن ًَ ِئَرا َعبَا أََؽُذُكىْن ِئَنٗ انْن

ْٔن أََرٖ  ِّ َقَزًسا أَ َهيْن ََعْن ٌْن َسأَٖ ِ يْن  ، َ ِا ُْنظُشْن َي َ هْن
ب ًَ ِٓ ِ ِ يْن ِنُيَصم  َٔ  ُّ َغَؾ ًْن َي  .َ هْن

 

“Suatu hari kami shalat bersama Rasulullah a. 

Ketika shalat telah dimulai tiba-tiba beliau melepas 

sandalnya, lalu meletakkan disamping kirinya. 

Melihat Nabi a melepas sandalnya orang-orang 

ikut melepas sandal mereka. Setelah selesai shalat, 

beliau bertanya, ”Mengapa kalian melepas sandal 

kalian?” Mereka menjawab, ”Karena kami melihat 

engkau melepas sandal, maka kami melepas sandal-

sandal kami.” Beliau menjawab, ”Sesungguhnya 

Jibril a mendatangiku untuk mengabarkan 

kepadaku bahwa pada sandalku terdapat kotoran. 

Apabila kalian datang ke masjid, maka 

memperhatikanlah (sandal kalian). Jika melihat 

pada sandalnya tersebut terdapat kotoran atau 

najis, maka hendaklah ia menggosokkan (ke tanah), 

lalu (silakan) shalat dengan menggunakan 

keduanya.”
35

  

 

                                                 
35 HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani t dalam Irwa‟ul Ghalil. 
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 Apabila teringat adanya najis setelah shalat selesai, 

maka shalatnya tetap sah dan tidak perlu diulang. 

Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz 

t; 

”Orang yang shalat sedang di badannya atau di 

pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal 

itu kecuali setelah shalat, maka shalatnya shahih 

(sah), menurut pendapat yang terkuat dari 2(dua) 

pendapat para ulama‟.” 

 

 Apabila ada seorang yang shalat dengan 

menggunakan baju curian, maka shalatnya sah 

tetapi ia berdosa. Berkata Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-„Utsaimin t;  

“Seorang shalat dengan mengenakan baju curian. 

Mayoritas ulama‟ mengatakan sah, sebab larangan 

ini tidak berkaitan dengan shalat tetapi hanya 

tentang mencuri baju.”
36

 

 

4. Menutup aurat 

Berdasarkan firman Allah q; 

 

ِغذٍ  َيب ِ َيغْن َذ ُكم  ُْن ََُزُكىْن ِ  ا ِصي ْٔن يْن آَدَو ُ ُز
ُِ  َث

 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di 

setiap (memasuki) masjid.”
37

   

 

                                                 
36 Syarhul Arba‟in An-Nawawiyah. 
37 QS. Al-A‟raaf : 31. 
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Yang dimaksud dengan kata Az-Ziinah adalah 

setiap pakaian yang menutupi aurat, dan yang dimaksud 

dengan masjid adalah shalat. Jadi makna ayat tersebut 

adalah tutuplah aurat kalian ketika hendak melakukan 

shalat. 

 

 Aurat lak-laki antara pusar hingga lutut. 

Sebagaimana dalam hadits „Amr bin Syu‟aib y, 

dari ayahnya, dari kakeknya secara marfu‟; 

“Antara pusar dan lutut adalah aurat.”
38

  

 

 Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali 

wajah dan kedua telapak tangan 

Berdasarkan sabda Nabi a; 

“Wanita adalah aurat.”
39

  

 

5. Menghadap kiblat 

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah y Nabi a 

bersabda terhadap orang yang buruk shalatnya; 

 

ِجِم  َزقْن ُظَٕا  صُىه اعْن ُٕ ِجِغ انْن ََلِح َ أَعْن ُذ ِئَنٗ انصه ًْن ِئَرا ُق
َهَخ  ِقجْن  انْن

 

“Jika engkau hendak shalat, maka berwudhulah dengan 

sempurna. Kemudian menghadap Kiblat 

 

 

                                                 
38 HR. Abu Dawud. 
39 HR. Tirmidzi : 1183. 
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Catatan : 

 Dibenarkan tidak menghadap Kiblat dalam 2(dua) 

keadaan : 

1. Ketika melakukan shalat sunnah bagi 

seseorang yang berada didalam kendaraan 

Dari Ibnu „Umar p, ia berkata, 

“Rasulullah a melakukan shalat diatas 

kendaraannya kemana saja ia menghadap, 

ketika itu beliau melakukan shalat witir. 

Hanya saja beliau tidak melakukan shalat 

wajib diatas kendaraan.”
40

  

 

2. Dalam keadaan takut 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ٌْن  ًَب َ ِا َجب ْٔن ُسكْن ُزىْن َ ِشَعبًَل أَ  ِ فْن

“Jika engkau dalam Keadaan takut (bahaya), 

Maka Shalatlah sambil berjalan atau 

berkendaraan.”
41

  

 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

ا  ْٕن ٍْن َرِنَك َصهُّ َٕ أََشذُّ ِي ُْ   ٌ ْٕن  َ ٌَ ٌْن َكب َ ِا
ًَب  َجب ْٔن ُسكْن ىْن أَ ِٓ َذاِي ِسَعبًَل ِقَيبًيب َ َهٗ أَقْن
ب َٓ َجِهيْن َزقْن َش ُيغْن ْٔن َغيْن َهَخ أَ ِقجْن َجِهي انْن َزقْن  ُيغْن

                                                 
40 HR. Bukhari : 1098 dan Muslim : 700. 
41 QS. Al-Baqarah : 239. 
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“Apabila rasa takut lebih mencekam dari yang 

demikian itu, maka shalatlah sambil berdiri, 

sambil berjalan, atau sambil berkendaraan, 

baik menghadap (ke arah) kiblat maupun 

menghadap (kearah) selainnya.”
42

  

 

 Kewajiban shalat tepat waktu lebih penting 

daripada kewajiban menghadap Kiblat. Sehingga 

misalnya seorang telah melakukan shalat Zhuhur, 

kemudian dia safar (naik kendaraan) dan ia 

mengetahui bahwa ia akan sampai tujuan setelah 

masuk waktu maghrib, maka saat itu ia wajib 

melakukan shalat „Ashar diatas kendaraannya.  

 

 Barangsiapa yang mencari arah Kiblat lalu ia shalat 

menghadap kearah yang disangka olehnya sebagai 

arah Kiblat, namun ternyata salah, maka dia tidak 

wajib mengulang. Dari Amir bin Rabi‟ah y, dia 

berkata, 

 

َهٍخ  َعههَى ِ ي َنيْن َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ُكُهب َيَع انُهِجي ِ َصههٗ اَّلله
َُب يْن َهَخ  َ َصهه ِقجْن َُب انْن َكَهذْن َ َهيْن ٍخ  َ أَشْن ًَ ُه ب . َيظْن ًه َ َه

َهِخ   ِقجْن ِش انْن َُب ِئَنٗ َغيْن يْن ٍُ َصهه ََؾْن ُظ ِئَرا  ًْن َؼَهَعِذ انشه
ََُضَنذْن  ُّ اَّللهِ ): َ  عْن َٔ ا َ َضىه  ْٕن نُّ َٕ ب رُ ًَ َُ  (َ أَيْن

 

                                                 
42 HR. Bukhari Juz 4 : 4261, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1258. 



- 32 - 

“Kami pernah bersama Rasulullah a dalam suatu 

perjalanan di suatu malam yang gelap dan kami 

tidak mengetahui arah Kiblat. Lalu tiap-tiap orang 

dari kami shalat menurut arahnya masing-masing. 

Ketika tiba waktu pagi, kami ceritakan hal itu 

kepada Rasulullah a. Lalu turunlah ayat; “Maka 

kemanapun engkau menghadap disitulah wajah 

Allah.”
43

  

 

6. Niat 

Syarat sahnya shalat adalah niat. Berdasarkan 

keumuman hadits dari Amirul Mu‟minin, „Umar bin Al 

Khattab y, dia berkata, Aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

 

ٖ َٕ ََ ِشٍب َيب  ِ ايْن ب ِنُكم  ًَ ِئَه َٔ يهبِد 
بُل ِثبنُ ِ ًَ ب اْنْلَ ْن ًَ  ِئَه

 

“Sesungguhnya setiap perbuatan
 
tergantung pada 

niatnya.  Dan  sesungguhnya  setiap  orang  (akan 

dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan.”
44

  

 

Catatan : 

 Hendaknya seorang yang ingin shalat meniatkan 

dan menentukan shalat yang hendak ia kerjakan 

dengan hatinya. Seperti; Shalat Zhuhur, Shalat 

‟Ashar, atau shalat sunnahnya. 

 

                                                 
43 QS. Al-Baqarah : 115. 
44 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907. 
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 Niat imam tidak harus sama dengan niat makmum. 

Orang yang melakukan shalat sunnah boleh 

bermakmum kepada orang yang melakukan shalat 

wajib, dan sebaliknya. 

 

Rukun Shalat 

Rukun Shalat adalah : 

 

1. Berdiri pada shalat fardhu bagi yang mampu 

Allah q berfirman; 

 

ا ْٕن ِ  َؽبِ ظُ ا َّلِله ْٕن ُي ْٕن ُق َٔ َؽٗ  عْن ُٕ ََلِح انْن انصه َٔ اِد  َٕ َه َ َهٗ انصه
 ٍَ َِِزيْن  َقب

 

”Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah) shalat 

wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan 

khusyu.”
45

  

 

Catatan : 

 Diperbolehkan melakukan shalat sunnah sambil 

duduk, lalu meneruskannya sambil berdiri, atau 

sebaliknya. Berdasarkan hadits ‟Aisyah i; 

 

ٌَ يَُصه ِي  َعههَى َكب َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله َل اَّلله ْٕن ٌه َسُع أَ
 ِّ ٍْن ِقَشاَاِر َٕ َعبِنٌظ َ ِاَرا َثِقَي ِي ُْ َٔ َشأُ  َعبِنًغب َ َيقْن

                                                 
45 QS. Al-Baqarah : 238. 
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ٍَ آَيًخ َقبَو َ َقَشأَ  َثِعيْن ْٔن أَسْن ٍَ أَ ٌُ َصََلِصيْن ْٕن َس َيب َيُك َقذْن
َعُم ِ ي  َٕ َقبِاٌى صُىه َسَكَع صُىه َعَغَذ صُىه َيفْن ُْ َٔ

َم َرِنَك  ََِيِخ ِيضْن َعِخ انضهب كْن   .انشه
 

”Bahwa Rasulullah a melakukan shalat dengan 

duduk, beliau membaca (surat) dengan duduk, 

ketika tersisa dari bacaannya sekitar 30(tiga puluh) 

atau 40 (empat puluh) ayat, maka beliau berdiri dan 

membaca dengan berdiri, kemudian beliau ruku‟ 

lalu sujud, selanjutnya beliau melakukan seperti itu 

pada raka‟at yang kedua.”
46

  

 

 Apabila seseorang melakukan shalat sambil duduk, 

hendaknya duduk seperti duduk tasyahud, karena 

inilah yang utama. Walaupun diperbolehkan 

melakukannya sambil bersila, apabila ada udzur. 

Tidak diperbolehkan duduk dengan kedua kaki 

dilonjorkan ke depan, kecuali dalam keadaan 

darurat. 

 

 Apabila seseorang melakukan shalat sambil 

berbaring, maka dianjurkan melakukannya dengan 

berbaring kesebelah kanan, karena tidur yang 

disunnahkan dengan berbaring kesebelah kanan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara‟ bin Azib 

y, beliau berkata, Nabi a bersabda; 

 

                                                 
46 HR. Bukhari Juz 1 : 1097 dan Muslim Juz 1 : 731. 
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ََلِح صُىه  َاَا ِنهصه ْٕن ُظ ُٔ أْن  ظه َٕ َغَعَك َ َز َذ َيعْن ِئَرا أََريْن
 ٍِ ًَ َيْن َك اْلْن َؽِغعْن َ َهٗ ِشق ِ  اظْن

 

”Jika engkau mendatangi tempat berbaringmu 

(hendak tidur), maka berwudhulah seperti 

wudhumu ketika (akan) shalat. Kemudian 

berbaringlah di atas sisi (tubuh)mu yang kanan.”
47

  

 

2. Takbiratul ihram 

Dari „Ali y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

سُ  ْٕن ُٓ ََلِح انؽه َزبُػ انصه ب  ِيفْن َٓ ُه ِهيْن َرؾْن َٔ ُش  ِجيْن ب انزهكْن َٓ ًُ ِشيْن َرؾْن َٔ
ىُ  ِهيْن  انزهغْن

”Kunci shalat adalah bersuci. Pengharamnya adalah 

takbir dan penghalalnya adalah salam.”
48

  

 

3. Membaca Al-Fatihah pada setiap raka’at 

Hal ini berdasarkan hadits dari Ubadah bin Shamit 

y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ٌِ آ ُقشْن  انْن
َشأْن ِثأُو ِ ٍْن َنىْن َيقْن ًَ  ََل َصََلَح ِن

”Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Al-

Fatihah.” 
49

 

                                                 
47 HR. Bukhari Juz 1 : 244, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 

2710. 
48 HR. Tirmidzi Juz 1 : 3, Abu Dawud : 61, dan Ibnu Majah : 275. 
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Catatan : 

Ketika imam menjahrkan bacaan Al-Fatihah (dalam 

shalat berjama‟ah), maka makmum cukup diam 

(tidak membaca Al-Fatihah). Berkata Syaikh 

Nashiruddin Al-Albani t; 

”Yang pokok dalam masalah ini adalah firman 

Allah q; 

 

ِئَرا ا َنَعههُكىْن  َٔ ْٕن ِصُز َْن أَ َٔ  ُّ ا َن ْٕن ُع ًِ َز ٌُ َ بعْن آ ُقشْن ُقِشَب انْن
 ٌَ ْٕن ًُ َؽ  رُشْن

 

”Dan apabila dibacakan Al-Qur‟an, Maka 

dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan 

tenang agar engkau mendapat rahmat.”
50

 Pendapat 

ini merupakan pendapat Ibnul Qayyim, Ibnu 

Taimiyyah, dan lain-lain. Setelah 

mengkompromikan semua dalil yang ada, akhirnya 

mereka menyimpulkan bahwa makmum wajib diam 

ketika imam menjahrkan bacaan, dan (makmum) 

wajib membaca ketika imam membaca perlahan.”
51

 

 

4, 5. Ruku’ dan Tuma’ninah didalamnya 

Sebagaimana difirmankan oleh Allah q; 

 

ا َيب ْٔن ُغُذ اعْن َٔ ا  ْٕن َكُع ٍَ آَيُُٕا اسْن ب انهِزيْن َٓ  أَيُّ

                                                                                              
49 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 756 dan Muslim : 394. 
50 QS. Al-A‟raaf : 204. 
51 Fatawa Al-Madinatul Munawwarah. 
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”Hai orang-orang yang beriman, ruku‟lah kalian, 

sujudlah kalian.” 
52

 

 

Tuma‟ninah bisa diwujudkan dengan 

menenangkan semua persendian –dengan 

mengembalikan semua persendian ke tempatnya-. ada 

yang berpendapat bahwa lamanya ruku‟ seukuran bacaan 

yang wajib diucapkan ketika ruku‟. 

 

6, 7. I’tidal setelah ruku’ dan Tuma’ninah 

didalamnya 

Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah a; 

”Tidak sah shalat seorang yang tidak menegakkan 

punggung (i‟tidal) didalam ruku‟ dan sujud.”
53

  

 

8, 9. Sujud dan Tuma’ninah didalamnya 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p, dia mengatakan 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

”Tidak (sempurna) shalat seseorang yang tidak 

menempelkan hidungnya ke tanah seperti ia 

menempelkan dahinya (ke lantai).”
54

  

 

Anggota sujud ada tujuh, sebagaimana hadits dari 

Ibnu ‟Abbas p, dia mengatakan bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

                                                 
52 QS. Al-Hajj : 77. 
53 HR. Tirmidzi : 264. 
54 HR. Daraquthni : 348. 
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ظٍُى  َعِخ أَ ْن ُغَذ َ َهٗ َعجْن ٌْن أَعْن ُد أَ ِخ : أُِيشْن َٓ َغجْن - َ َهٗ انْن
 ِّ ِف َْن ِِ ِئَنٗ أَ أََشبَس ِثَيِذ َشاِ  - َٔ أَؼْن َٔ   ٍِ َجَزيْن كْن انشُّ َٔ   ٍِ َيَذيْن انْن َٔ

 ٍِ َقَذَييْن  انْن

 

”Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang; 

diatas dahi –sambil menunjuk ke hidungnya-, kedua 

tangan, kedua lutut, serta ujung jari-jemari kaki.”
55

   

 

10, 11. Duduk diantara dua sujud dan Tuma’ninah 

didalamnya 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, 

Nabi a bersabda terhadap orang yang buruk shalatnya; 

 

ٍه َعبِنًغب  ِئ ًَ َ عْن َؽزهٗ َرؽْن  صُىه اسْن

 

”Kemudian angkatlah hingga engkau duduk dengan 

tuma‟ninah....” 
56

 

 

12, 13. Tasyahud akhir dan Duduk didalamnya 

Riwayat yang paling shahih tentang tasyahud 

adalah riwayat Ibnu Mas‟ud y, dia berkata, ”Rasulullah 

a mengajariku tasyahud secara langsung sebagaimana 

mengajariku surat Al-Qur‟an, 

 

                                                 
55 Muttafaq ‟alaih. 
56 Muttafaq „alaih. 
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ب  َٓ َك أَيُّ ََلُو َ َهيْن َجبُد انغه انؽهي ِ َٔ اُد  َٕ َه انصه َٔ  ِ اَنزهِؾيهبُد َّلِله
َ َهٗ ِ َجبِد  َٔ َُب  ََلُو َ َهيْن ُّ انغه َثَشَكبرُ َٔ  ِ ُخ اَّلله ًَ َسؽْن َٔ انُهِجيُّ 
ٌه  ُذ أَ َٓ أَشْن َٔ  ُ َّ ِئَله اَّلله ٌْن ََل ِئَن ُذ أَ َٓ ٍَ أَشْن بِنِؾيْن ِ انصه اَّلله

 ُّ نُ ْٕن َسُع َٔ  ُِ ُذ ًذا َ جْن ًه  ُيَؾ

 

“Segala salam hormat milik Allah, shalawat dan 

kebaikan. Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan 

kepadamu, wahai Nabi, juga rahmat Allah dan berkah-

berkah-Nya. Semoga keselamatan senantiasa 

dilimpahkan kepada kita dan kepada hamba-hamba 

Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwasanya tiada Rabb 

yang berhak disembah selain Allah dan aku bersaksi 

bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-

Nya.”
57

  

 

Catatan : 

 Bacaan; 

 

ب انُهِجيُّ  َٓ َك أَيُّ ََلُو َ َهيْن  انغه
 

Diganti dengan; 

 

ََلُو َ َهٗ انُهِجي ِ    انغه
 

                                                 
57 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 831 dan Muslim : 402. 
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Karena ucapan yang pertama diucapkan ketika Nabi 

a masih hidup. Sedangkan pada zaman sahabat, 

mereka mengucapkan, ”Assalamu ‟Alan Nabi.”  
 

 Shalat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka 

duduknya adalah duduk iftirasy. Berkata Syaikh 

„Abdullah bin „Abdurrahman bin Shalih Alu 

Bassam t; 

”Hanabilah (pengikut madzhab Imam Ahmad bin 

Hambal) berpendapat bahwa untuk tasyahud awal 

dan tasyahud akhir –pada shalat yang hanya 

mempunyai satu tasyahud- adalah duduk iftirasy. 

Sementara untuk tasyahud akhir pada shalat yang 

memiliki dua tasyahud adalah duduk tawarruk.”
58

 

 

Berkata Syaikh Nashiruddin Al-Albani t; 

”Bila shalat yang dilakukan hanya dua raka‟at, 

seperti shalat shubuh, beliau (Rasulullah a) duduk 

iftirasy, yaitu seperti ketika duduk antara dua 

sujud.”
59

 

 

14. Shalawat atas Nabi a setelah tasyahud akhir 

Bacaan shalawat Nabi a, adalah : 

 

َذ  ب َصههيْن ًَ ٍذ َك ًه َ َهٗ آِل ُيَؾ َٔ ٍذ  ًه ِ َ َهٗ ُيَؾ ىه َصم  ُٓ اَنهه
يَى  ِْ َشا ٌذ  َ َهَٗٔ َ َهٗ ِئثْن ٌذ َيِغيْن يْن ًِ َى ِئَهَك َؽ يْن ِْ َشا آِل ِئثْن

                                                 
58 Taisirul ‟Allam. 
59 Shifat Shalatin Nabi a. 
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ىه  ُٓ ب َثبِساْن انهه ًَ ٍذ َك ًه َ َهٗ آِل ُيَؾ َٔ ٍذ  ًه  َ َهٗ ُيَؾ
ىَ  يْن ِْ َشا َذ َ َهٗ ِئثْن َٔ َثبَسكْن ٍَ  َ َهٗ  يْن ًِ َعبَن َى ِ ي انْن يْن ِْ َشا آِل ِئثْن
ذٌ  ٌذ َيِغيْن يْن ًِ  ِئَهَك َؽ

 

”Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad 

dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau 

melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga 

Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha 

Mulia. Ya Allah, limpahkanlah berkah kepada 

Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana 

Engkau melimpahkan berkah kepada Ibrahim dan 

keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji 

dan Maha Mulia.”
60

 

 

15. Mengucapkan salam 

Dari „Ali y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

”Kunci shalat adalah bersuci. Pengharamnya adalah 

takbir dan penghalalnya adalah salam.”
61

 

 

Kewajiban-kewajiban Shalat 

Kewajiban-kewajiban shalat, antara lain : 

 

1. Takbir intiqal 

Takbir intiqal adalah takbir yang mengiringi 

perubahan gerakan, termasuk ucapan “Sami‟allahu liman 

hamidah” dan “Rabbana wa lakal hamdu.”  

                                                 
60 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 3370 dan Muslim : 406. 
61 HR. Tirmidzi Juz 1 : 3, Abu Dawud : 61, dan Ibnu Majah : 275. 
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2. Membaca tasbih saat ruku’ dan sujud 

Dari Hudzaifah y ia berkata; 

“Aku shalat bersama Nabi a. Dalam ruku‟nya beliau 

membaca; 

 

ىِ  ٌَ َسث َِي اْننَعِظيْن َؾب  ُعجْن

 

(Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung.) Dan dalam 

sujudnya beliau membaca; 

 

َهٗ ٌَ َسث َِي اْل ْن َؾب  ُعجْن

 

(Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi.)
62

  

 

Catatan : 

Beberapa riwayat lain bacaan doa dalam ruku‟ dan 

sujud, antara lain; 

 

ِنيْن  ِفشْن ىه ا غْن ُٓ ِذَا انهه ًْن ِثَؾ َٔ َُب  ىه َسثه ُٓ َََك انهه َؾب  ُعجْن

 

”Maha Suci Engkau ya Allah, Rabb kami. Dan 

Maha Terpuji Engkau ya Allah, ampunilah aku." 

Dibaca sebanyak-banyaknya didalam sujud dan 

ruku‟.”
63

 

 

                                                 
62 HR. Nasa‟i : 1001. 
63 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 794 dan Muslim : 484. 



- 43 - 

Atau membaca; 

 

ػِ  ْٔن َٔ انشُّ َلَِاَكِخ  ًَ ٌط َسةُّ ان ْٔن  ُعجٌُّٕػ ُقذُّ

 

”Maha Suci dan Maha Bersih, Rabb para Malaikat 

dan Jibril.”
64

  

 

Atau membaca; 

 

ِشَيبِا  ِكجْن انْن َٔ ِد  ْٕن َهُك ًَ انْن َٔ ِد  ْٔن َغَجُش ٌَ ِري انْن َؾب ُعجْن
خِ  ًَ َعَظ انْن َٔ 

 

”Maha Suci Rabb Yang Memiliki keperkasaan, 

kerajaan, kesombongan dan keagungan.”
65

  

 

3. Membaca doa diantara dua sujud 

Dari Ibnu „Abbas p ia berkata; 

“Pada saat berada diantara dua sujud Nabi a 

mengucapkan; 

 

ىه  ُٓ يْن  (َسة ِ )انهه
ُِ ًْن َؽ ِفشْن ِنيْن اسْن يْن )اغْن

ُِ َ عْن اسْن َٔ يْن 
َِ
ُجشْن اعْن َٔ) 

 ٍِ ُصقْن اسْن َٔ يْن 
ُِ َ بِ  َٔ يْن 

َِ ِذ ْْن ا َٔ 

                                                 
64 HR. Muslim : 487. 
65 HR. Abu Dawud : 873 dan Nasa‟i : 1049. 
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“Ya Allah (ya Rabbku) ampunilah aku, rahmatilah aku, 

(cukupilah aku, angkatlah aku), tunjukilah aku, 

bebaskanlah aku dari marabahaya dan berilah aku 

rizki.”
66

  

 

4. Tasyahud awal dan duduk didalamnya 

Sebagaimana perintahnya Rasulullah a kepada 

seseorang yang buruk shalatnya; 

“Jika engkau duduk pada pertengahan shalat, maka 

tenangkanlah dirimu dan bentangkanlah pahamu yang 

kiri, kemudian bertasyahudlah.” 

 

Sunnah-sunnah Shalat 

Sunnah-sunnah shalat terbagi menjadi 2(dua), yaitu: 

 

A. Sunnah Ucapan 

Sunnah-sunnah shalat yang berupa ucapan, anatara 

lain : 

 

1. Membaca doa istiftah 

Telah diriwayatkan dari Nabi a beberapa lafazh 

istiftah, diantaranya; 

 

 ٍَ َد َثيْن ب َثبَ ذْن ًَ ٍَ َ َؽبَيبَي َك َثيْن َٔ ُِي  ىه َثبِ ذْن َثيْن ُٓ اَنهه
 ٗ َُقه ب يُ ًَ ٍْن انْنَخَؽبَيب َك ُِي ِي ََق ِ ىه  ُٓ ِشِة انهه غْن ًَ انْن َٔ ِشِ   شْن ًَ انْن

                                                 
66 HR. Abu Dawud : 850. 
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ِغمْن َ َؽبَيبَي  ىه اغْن ُٓ ََِظ انهه ٍْن انذه َيُط ِي َثْن ُة اْلْن ْٕن انضه
َجَشدِ  انْن َٔ ِظ  انضههْن َٔ بِا  ًَ  ِثبنْن

 

“Ya Allah, jauhkanlah jarak antara aku dan kesalahanku 

sebagaimana Engkau telah menjauhkan jarak antara 

timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari 

kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih 

dibersihkan dari noda. Ya Allah, cucilah aku dari 

kesalahan-kesalahanku dengan, air, salju, dan es.”
67

  

 

Catatan : 

Beberapa riwayat lain bacaan doa istiftah, antara 

lain; 

  

َك  ًُ َرَجبَسَا اعْن َٔ ِذَا  ًْن ِثَؾ َٔ ىه  ُٓ َََك انهه َؾب ُعجْن
َشاَ  َّ َغيْن ََل ِئَن َٔ َا  َرَعبَنٗ َعذُّ َٔ 

 

“Maha Suci Engkau, ya Allah. Engkau Maha 

Terpuji, Maha Suci Nama-Mu, Maha Tinggi 

Kerajaan-Mu dan tiada Rabb yang berhak 

disembah selain Engkau.”
68

  

 

 

 

                                                 
67 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 744 dan Muslim : 598. 
68 HR. Abu Dawud : 775 dan Tirmidzi : 243. 
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Atau membaca; 

 

َم َ بِؼَش  َشاِ يْن ِئعْن َٔ َم  ِييَكبِايْن َٔ َم  َشاِايْن ىه َسةه َعجْن ُٓ انهه
بَدِح  َٓ انشه َٔ ِت  َغيْن ِض َ بِنَى انْن َسْن اْلْن َٔ اِد  َٔ ب ًَ انغه

 ٌَ ْٕن َزِهُف ِّ َيخْن ب َكبَُٕا ِ يْن ًَ ٍَ ِ َجبِدَا ِ يْن ُكُى َثيْن َْنَذ َرؾْن أَ
ََِك ِئَهَك  ٍَ انْنَؾق ِ ِثِارْن ِّ ِي ُزِهَ  ِ يْن ب ا ْن ًَ يْن ِن

َِ ِذ ْْن ِا
ىٍ  َزِقيْن ٍْن َرَشبُا ِئَنٗ ِصَشاٍغ ُيغْن ِذيْن َي ْٓن  َر

 

“Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail dan Israfil, Pencipta 

langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui yang 

ghaib dan yang nyata. Engkau memutuskan 

perkara di antara hamba-hamba-Mu dalam 

masalah-masalah yang mereka perselisihkan, 

berilah aku petunjuk dari kebenaran yang 

diperselisihkan dengan izin-Mu. Sesungguhnya 

Engkau memberikan petunjuk kepada orang yang 

Engkau kehendaki ke jalan yang lurus.”
69

  

 

Atau membaca; 

 

 ِ ٌَ اَّلله َؾب ُعجْن َٔ ًشا   َكِضيْن
ِ ُذ َّلِله ًْن َؾ انْن َٔ ًشا  َجُش َكِجيْن ُ أَكْن اََّلله

ًَل  أَِصيْن َٔ َشًح   ثُكْن
                                                 

69 HR. Muslim : 770. 
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“Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. 

Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-

banyaknya. Dan Maha Suci Allah pada pagi hari 

dan sore hari.”
70

  

 

Atau membaca;  

 

 ِّ ًجب ُيَجبَسًكب ِ يْن ًذا َكِضيًشا َؼي ِ ًْن  َؽ
ِ ُذ َّلِله ًْن َؾ  اَنْن

 

“Segala puji bagi Allah dengan pujian yang 

banyak, baik dan diberkahi.”
71

  

 

2. Membaca isti’adzah 

Allah q berfirman; 

 

ىِ  َ ِاَرا ِعيْن ٌِ انشه َؽب يْن ٍَ انشه  ِي
ِ َزِعزْن ِثبَّلله ٌَ َ بعْن آ ُقشْن  َقَشأْنَد انْن

 

“Apabila engkau membaca Al-Qur‟an hendaklah engkau 

meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang 

terkutuk.”
72

  

 

3. Membaca amin 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y 

bahwasanya Nabi a bersabda; 

 

                                                 
70 HR. Muslim : 601. 
71 HR. Muslim : 600. 
72 QS. An-Nahl : 98. 
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 ٍَ ُّ َرأْنِييْن ُُ اَ َق َرأْنِييْن َٔ ٍْن  ُّ َي ا َ ِاَه ْٕن ُُ َيبُو َ أَي ِ ِ ٍَ اْلْن ِئَرا أَيه
 ِّ ِج َْن ٍْن َر َو ِي ُّ َيب َرَقذه ََلِاَكِخ ُغِفَش َن ًَ  انْن

 

“Jika imam mengucap amin, maka ucapkanlah amin. 

Sesungguhnya orang yang ucapan aminnya bertepatan 

dengan ucapan amin para malaikat akan diampuni dosa-

dosanya yang telah lalu.”
73

 

 

4. Membaca surat setelah Al-fatihah 

Dari Abu Qatadah y, dia berkata, 

 

َُب   َعههَى يَُصه ِي ِث َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله ُل اَّلله ْٕن ٌَ َسُع َكب
ِش  انْنَعصْن َٔ ِش  ْٓن َشأُ ِ ي انظُّ ٍِ - َ َيقْن َنَييْن ْٔن ُ ٍِ اْلْن َعَزيْن كْن - ِ ي انشه

ًَب   َيب َيَخ أَؽْن َُب ااْن ُع ًِ يُغْن َٔ   ٍِ َسَريْن ْٕن ُع َٔ ِكَزبِة  ِثَفبِرَؾِخ انْن
ٍِ ِثَفبِرَؾِخ  َشَييْن ُ ْن َشأُ ِ ي اْلْن َيقْن َٔ َنٗ   ْٔن ُ َعَخ اْلْن كْن ُل انشه ِ ٕ يَُؽ َٔ

ِكَزبِة   .انْن

“Rasulullah a selalu shalat bersama kami pada dua 

raka‟at pertama dalam shalat Zhuhur dan Ashar beliau 

membaca Al-Fatihah dan dua surat dan kadangkala 

memperdengarkan kepada kami bacaan ayatnya beliau 

memperpanjang raka‟at pertama dan hanya membaca Al-

Fatihah dalam dua raka‟at terakhir.”
74

  

                                                 
73 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 743 dan Muslim : 399. 
74 Muttafaq „alaih. HR. Muslim : 421. 
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Catatan : 

Disunnahkan membaca surat pada dua raka‟at 

terakhir secara temporer (kadang-kadang). 

Berdasarkan hadits Abu Sa‟id y; 

“Bahwasannya Nabi a kurang lebih membaca 

30(tiga puluh) ayat pada dua raka‟at pertama ketika 

Zhuhur, dan sekitar 15(lima belas) ayat pada dua 

raka‟at terakhir.”
75

  

 

5. Menambah doa bangkit dari ruku’ 

Diantaranya doanya; 

 

ُا َيب  ِيمْن َٔ ب  ًَ ُٓ َُ َيب َثيْن َٔ ِض  َسْن ُا اْلْن ِيمْن َٔ اِد  َٔ ب ًَ ُا انغه ِيمْن
ب  ًَ ََِع ِن ِذ ََل َيب غْن ًَ انْن َٔ َُبِا  َم انضه ْْن ُذ أَ ٍا َثعْن ٍْن َشيْن ِشئْنَذ ِي

َفُع َرا انْنَغذ ِ  ُْن ََل َي َٔ َذ  َُعْن ب َي ًَ ِؽَي ِن ََل ُيعْن َٔ َذ  َؽيْن أَ ْن
ُْنَك انْنَغذُّ   ِي

”Sepenuh langit-langit, sepenuh bumi dan seisinya dan 

sepenuh apa saja sesudahnya yang Engkau kehendaki. 

Wahai Rabb Yang memiliki sanjungan dan kejayaan, 

tidak ada yang dapat menahan apa yang telah Engkau 

berikan, tidak ada yang dapat memberikan apa yang 

telah Engkau tahan dan tidaklah berguna kekayaan bagi 

seseorang yang memilikinya (kecuali iman dan amal 

shalihnya), hanya dari Engkau kekayaan itu.”
76

  

                                                 
75 HR. Muslim : 452. 
76 HR. Muslim : 478. 
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6. Mengucapkan shalawat atas Nabi a setelah 

tasyahud awal 

Dari „Aisyah i, dia berkata, 

“Dahulu kami menyiapkan siwak dan air wudhu untuk 

Rasulullah a. Kemudian Allah membangunkan beliau 

pada malam hari menurut kehendakNya. Beliau 

kemudian bersiwak dan berwudhu lalu shalat sembilan 

raka‟at tanpa duduk kecuali pada raka‟at kedelapan. 

Kemudian beliau berdoa kepada Rabbnya dan 

bershalawat atas NabiNya. Setelah itu bangkit tanpa 

salam lalu (melanjutkan) shalat (raka‟at) kesembilan 

lantas duduk. Kemudian memuji RabbNya, dan 

bershalawat atas NabiNya berdoa lalu salam....”
77

  

 

7. Membaca doa setelah tasyahud akhir 

Diantara bacaan doa setelah tasyahud akhir sebelum 

salam, adalah; 

 

ِفُش  ََل َيغْن َٔ ًشا  ب َكِضيْن ًً ِغيْن ظُهْن ََفْن ُذ  ًْن يْن َظَه
ىه ِئَ ِ ُٓ اَنهه

ِذَا  ُْن ٍْن ِ  ِفَشًح ِي ِفشْن ِنيْن َيغْن َْنَذ َ بغْن َة ِئَله أَ ْٕن َُ انزُّ
ىُ  ِؽيْن ُس انشه ْٕن َغُف َْنَذ انْن يْن ِئَهك أَ

ُِ ًْن َؽ اسْن َٔ 

 

”Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku 

sendiri dengan kezhaliman yang banyak dan tidak ada 

yang dapat mengampuni dosa selain Engkau maka 

berilah aku ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku. 

                                                 
77 HR. Muslim : 746. 
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Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.”
78

 

 

Atau membaca; 

 

ُد  َشسْن َيب أَعْن َٔ ُد  شْن َيب أَ ه َٔ ُذ  يْن ِفشْن ِنيْن َيب َقذه ىه اغْن ُٓ اَنهه
َْنَذ  ِّ ِيُ ِي أَ َهُى ِث َْنَذ أَ ْن َيب أَ َٔ ُذ  َش ْن َيب أَعْن َٔ ُْنُذ  َه َيب أَ ْن َٔ

َْنَذ  َّ ِئَله أَ ُش ََل ِئَن َإ  ِ ًُ َْنَذ انْن أَ َٔ ُو  َقذ ِ ًُ  انْن

 

”Ya Allah, ampunilah dosaku yang terdahulu dan yang 

kemudian, yang aku sembunyikan dan yang aku 

nyatakan, sikapku yang berlebih-lebihan dan apa-apa 

yang lebih Engkau ketahui dari aku. Engkaulah Yang 

Maha Mendahulukan dan Engkaulah Yang Maha 

Mengakhirkan, tiada Rabb yang berhak disembah selain 

Engkau.”
79

  

 

Atau membaca; 

 

ِشَا  يْن َ َهي ِركْن
ىه  أَِ ُ ِ ُٓ ِشَا اَنهه ٍِ ِ َجبَدِرَك ُٔشكْن ُؽغْن َٔ 

                                                 
78 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 834 dan Muslim : 2705, lafazh ini 

miliknya. 
79 HR. Muslim : 771. 
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“Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk mengingat-

Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu 

dengan baik.”
80

  

 

8. Mengucapkan salam kedua 

Salam yang pertama adalah rukun shalat, adapun 

yang kedua adalah sunnah. Karena Rasulullah a pernah 

mengucapkan salam hanya sekali (salam yang pertama). 

Diriwayatkan dari „Aisyah i; 

“Bahwa Rasulullah a pernah mengucapkan salam hanya 

satu kali dengan menghadapkan wajah agak condong ke 

samping kanan.”
81

  

 

B. Sunnah Perbuatan 

Sunnah-sunnah shalat yang berupa perbuatan, 

antara lain : 

 

1. Membuat pembatas (sutrah) didalam shalat 

Diriwayatkan bahwa Nabi a bersabda; 

“Jika seorang diantara kalian melakukan shalat dengan 

menggunakan sutrah dan mendekat darinya, niscaya 

setan tidak akan dapat memutuskan shalatnya.”
82

  

 

Sutrah dapat berupa tembok, tiang, atau berupa 

tongkat yang ditancapkan atau yang lainnya. Minimal 

adalah seukuran pelana, yaitu ujung kayu yang dipakai 

sandaran oleh orang yang menunggang kendaraan 

(seperti unta). Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah a; 

                                                 
80 HR. Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad : 771 dan Abu Dawud : 

1522. 
81 HR. Tirmidzi : 295. 
82 HR. Abu Dawud : 681. 
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“Jika salah seorang diantara kalian meletakkan (sutrah) 

seperti pelana dihadapannya, maka shalatlah, dan 

janganlah ia mempedulikan orang yang lewat di 

belakang sutrah tersebut.”
83

  

 

Catatan : 

 Jarak antara seseorang dengan dengan sutrahnya 

adalah sekitar tiga hasta dan jarak antara tempat 

sujudnya dengan sutrah adalah selebar jalan 

kambing. Sebagaimana hadits Dari Bilal y, ia 

mengatakan; 

”Beliau a shalat, sedangkan antara beliau dan 

tembok berjarak 3(tiga) hasta.”
84

  

  

Dari Sahl bin a‟d y, ia berkata; 

”Jarak antara tempat sujud Rasulullah a dengan 

tembok adalah selebar jalan kambing.”
85

  

 

 Sutrah Imam merupakan sutrah bagi makmum. 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas y, beliau berkata; 

“Aku datang dengan naik keledai betina, ketika itu 

aku sudah mendekati baligh dan Rasulullah a 

sedang mengimami manusia di Mina, lalu aku lewat 

di depan shaf. Kemudian aku turun dan melepaskan 

keledai tersebut mencari makanan, lalu aku masuk 

didalam shaf. Tidak ada seorangpun yang 

mengingkari perbuatan itu.”
86

  

 

                                                 
83 HR. Muslim : 499, Tirmidzi : 334, dan Abu Dawud : 671. 
84 HR. Bukhari : 506. 
85 Muttafaq ‟alaih. 
86 HR. Bukhari : 493, Muslim : 504, dan selain keduanya. 
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 Lewatnya seorang gadis kecil yang belum haidh 

tidak membatalkan shalat, karena ia tidak 

dinamakan mar‟ah (wanita dewasa). Diriwayatkan 

dari Qatadah y, beliau berkata; 

“Seorang wanita tidak bisa memutuskan shalat 

wanita lain,” (Perawi) berkata, “Apakah seorang 

gadis kecil belum haidh memutuskan shalat?” 

Beliau menjawab, “Tidak.”
87

  

 

2. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika 

ruku’, bangkit dari ruku’ dan ketika berdiri dari 

tasyahud awal 

Diriwayatkan dari Nafi‟ t; 

“Bahwasannya Ibnu „Umar p jika hendak melakukan 

shalat bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, jika 

akan ruku‟ mengangkat kedua tangannya, jika membaca, 

“Sami‟allahu liman hamidah” beliau mengangkat kedua 

tangannya, dan jika berdiri dari dua raka‟at beliau 

mengangkat kedua tangannya, baliau memarfu‟kan 

(menghubungkan) hadits tersebut kepada Nabi a.”
88

  

 

Catatan : 

 Cara mengangkat tangan adalah dengan 

mengangkatnya sejajar bahu atau sejajar dengan 

daun telinga, membuka jari-jemari lurus keatas, 

tidak merenggangkan dan tidak pula 

menggenggamnya. Hal ini berdasarkan hadits Dari 

Ibnu ‟Umar p ia berkata; 

 

                                                 
87 HR. Abdurrazaq dalam Al-Mushannaf 2/28. 
88 HR. Bukhari : 739 dan Abu Dawud : 727. 
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 ِّ َ ُع َيَذيْن ٌَ َيشْن َعههَى َكب َٔ  
ِّ ُ َ َهيْن ٌه انُهِجيه َصههٗ اَّلله أَ

َش  ِئَرا َكجه َٔ ََلَح   َزَزَؼ انصه ِّ ِئَرا ا ْن ِكَجيْن ُْن َٔ َي َؽزْن
ْٕن ِ  ُك ٍَ انشُّ ُّ ِي ِئَرا َسَ َع َسأْنَع َٔ    ِ ْٕن ُك  ِنهشُّ

 

“Bahwa Nabi a mengangkat kedua tangannya 

lurus dengan kedua bahunya ketika beliau a 

memulai shalat ketika bertakbir untuk ruku' dan 

ketika mengangkat kepalanya dari ruku‟.”
89

  

 

Dalam riwayat lain; 

“Beliau a mengangkat kedua tanganya dengan 

membuka jari-jarinya lurus keatas, (tidak 

merenggangkan dan tidak pula 

menggenggamnya.)”
90

  

 

 Mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul 

ihram boleh bersamaan dengan takbir, boleh 

sebelum takbir, dan boleh sesudah takbir. 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 

t; 

“Rasulullah a kadang mengangkat kedua tangan 

bersamaan dengan takbir, terkadang sebelumnya, 

dan terkadang sesudahnya.” 

 

                                                 
89 Muttafaq „alaih. 
90 HR. Ibnu Khuzaimah : 460, Abu Dawud, Hakim, dan dishahihkan 

oleh Hakim. 
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3. Meletakkan tangan kanan diatas tangan kiri pada 

dada 

Cara meletakkan tangan ialah; meletakkan telapak 

tangan kanannya diatas telapak tangan kiri, atau 

meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan 

tangan kiri, atau tangan kanan menggenggam 

pergelangan tangan kiri. Hal ini berdasarkan riwayat dari 

Wail bin Hujr y, beliau berkata; 

 

 ُِ َظَع َيَذ َٕ َعههَى َ  َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ُذ َيَع انُهِجي ِ َصههٗ اَّلله َصههيْن
ِسِِ  َشٖ َ َهٗ َصذْن ُيغْن ِِ انْن َُٗ َ َهٗ َيِذ ًْن ُي  انْن

 

“Aku pernah melakukan shalat bersama Rasulullah a 

dan beliau meletakkan tangan kanannya diatas tangan kiri 

di dadanya.”
91

 

 

Dalam riwayat lain; 

“Beliau a meletakkan (telapak tangan) kanan di atas 

punggung telapak tangan kiri, pergelangan, dan lengan 

bawah kirinya”
92

  

 

Maksudnya meletakkan tengah telapak tangan kanan 

diatas pergelangan tangan kiri. Dalam riwayat lain; 

”Tetapi beliau a terkadang menggenggam jari-jari 

tangan kanannya pada lengan bawah kirinya.”
93

  

 

 

                                                 
91 HR. Ibnu Khuzaimah : 479. 
92 HR. Abu Dawud, Nasa‟i, dan Ibnu Khuzaimah. 
93 HR. Nasa‟i dan Daraquthni. 
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4. Melihat ketempat sujud 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, beliau berkata; 

”Ketika Rasulullah a masuk ke dalam Ka‟bah, 

penglihatan beliau a sama sekali tidak meninggalkan 

tempat sujudnya hingga beliau a keluar darinya.”
94

 

 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani t; 

“Arah pandangan mata yang sesuai Sunnah adalah 

mengarah pada tempat sujud.” 

 

5. Ketika ruku’ posisi punggung lurus (dengan ujung 

kepala) dan tidak mengangkat kepala atau 

menundukkannya, memegang kedua lutut dengan 

merenggangkan jari jemari, dan menjauhkan kedua 

tangan dari kedua lambung 

Hal tersebut berdasarkan hadits Abu Humaid y 

tentang sifat shalat Nabi a, didalamnya diungkapkan; 

“Dan jika beliau a ruku‟, maka beliau meletakkan kedua 

tangan pada kedua lututnya, kemudian merendahkan 

punggungnya hingga lurus dan tidak bengkok.”
95

  

 

Didalam hadits Abu Humaid y juga diungkapkan; 

“... Kemudian beliau a ruku‟, lalu meletakkan kedua 

tangannya pada lututnya, sepertinya beliau 

menggenggam kedua lutut dan merenggangkan keduanya 

(sehingga bagaikan busur), lalu beliau menjauhkan dari 

lambungnya.”
96

  

 

                                                 
94 HR. Hakim 1/479. 
95 HR. Bukhari : 828 dan Abu Dawud : 717. 
96 HR. Abu Dawud : 720 dan Tirmidzi : 259. 
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6. Turun untuk bersujud mendahulukan kedua 

tangan sebelum kedua lutut 

Berdasarkan hadits Abu Hurairah y, beliau 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َيَععْن  ِئَرا نْن َٔ ُش  َجِعيْن ُشُا انْن ب َيجْن ًَ ُشاْن َك َعَغَذ أََؽُذُكىْن َ ََل َيجْن
 ِّ َجَزيْن َم ُسكْن ِّ َقجْن  َيَذيْن

 

“Jika salah seorang diantara kalian bersujud, maka 

janganlah ia turun sujud seperti unta menderum, 

hendaklah ia melatakkan kedua tangannya sebelum 

kedua lututnya.”
97

 

 

7. Ketika sujud menyentuhkan kening, hidung, dan 

kedua telapak tangan ke (tanah) lantai serta 

menjauhkan kedua tangan dari kedua lambung. 

Meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua 

pundak atau dua telinga dan mengangkat kedua siku. 

Menegakkan kedua telapak kaki dengan menyatukan 

kedua tumit. Dan menghadapkan (jari-jemari kedua 

tangan dan kaki) ke arah kiblat 

Dalam Hadits Abu Humaid y dijelaskan; 

”Jika beliau bersujud, maka beliau (benar-benar) 

menekankan hidung dan keningnya di lantai, menjauhkan 

kedua tangannya dari kedua lambungnya, dan 

meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua 

pundaknya.”
98

  

                                                 
97 HR. Abu Dawud, Nasa‟i, dan Ahmad, dengan sanad yang Hasan. 
98 HR. Ibnu Khuzaimah dan Tirmidzi. 
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Dijelaskan pula dalam hadits Abu Humaid y; 

”... Apabila beliau sujud, beliau meletakkan kedua 

tangannya dengan tidak melebarkannya (jari-jemari), 

tidak juga mengepalkannya, dan menghadapkan jari-

jemari kaki kearah kiblat.”
99

  

 

Dari Al-Barra bin „Azib y Rasulullah a bersabda; 

 

َك  َ َقيْن َ عْن ِيشْن اسْن َٔ َك   يْن َد َ َععْن َكفه  ِئَرا َعَغذْن

 

”Jika engkau hendak sujud, maka letakkanlah kedua 

telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu.”
100

  

 

Dan diriwayatkan dalam hadits ‟Abdullah bin Buhainah 

y; 

 

َط  ٌَ ِئَرا َصههٗ َ شه َعههَى َكب َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ٌه انُهِجيه َصههٗ اَّلله أَ
 ِّ َؽيْن َٔ َثَيبُض ِئثْن ُذ ِّ  َؽزهٗ َيجْن ٍَ َيَذيْن  َثيْن

 

”Bahwasanya Nabi a ketika shalat, beliau 

merenggangkan kedua tangannya, sehingga terlihat putih 

kedua ketiaknya.”
101

 

 

 

 

                                                 
99 HR. Bukhari dan Abu Dawud. 
100 HR. Muslim : 494. 
101 HR. Bukhari : 807, Muslim : 495, dan selain keduanya. 
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Sedangkan dalam hadits ‟Aisyah i diungkapkan; 

”Aku menjumpainya sedang sujud dengan kedua tumit 

yang dirapatkan dan ujung jari-jemari kaki dihadapkan ke 

Kiblat.”
102

  

 

Catatan : 

 Hendaknya seorang bersungguh-sungguh berdoa 

ketika sujud, karena besar harapan doanya akan 

dikabulkan. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu 

„Abbas p bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ْٔن  ٌَ َساِكًعب أَ آ ُقشْن َشأَ انْن ٌْن أَقْن ُذ أَ يْن ِٓ ِئَ ِي َُ َٔ أَََل 
ب  أَيه َٔ ةه    انشه

ِّ ا ِ يْن ْٕن ًُ ُ  َ َعظ ِ ْٕن ُك ب انشُّ َعبِعًذا  َ أَيه
ٌْن  ٌٍ أَ ًِ َ بِا  َ َق ا ِ ي انذُّ ْٔن ُذ ِٓ َز ُد َ بعْن ْٕن ُغ انغُّ

َزَغبَة َنُكىْن   يُغْن

 

”Ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang 

untuk membaca Al-Qur‟an sewaktu ruku' dan sujud 

adapun sewaktu ruku‟ agungkanlah Rabb dan 

sewaktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam 

berdoa karena besar harapan akan dikabulkan 

doamu.”
103

  

 

                                                 
102 HR. Ibnu Khuzaimah : 654. 
103 HR. Muslim. 
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 Diperbolehkan shalat dan sujud diatas sesuatu yang 

dihamparkan diatas tanah. Berkata Syaikh 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani t; 

“Diperbolehkan shalat dan sujud diatas sesuatu 

yang dihamparkan diatas tanah. Tirmidzi 

menceritakan dari mayoritas ahli ilmu dari kalangan 

sahabat Rasulullah a dan yang datang setelah 

mereka, mereka berpendapat, bahwa tidak mengapa 

shalat diatas tikar dan permadani. Pendapat ini 

dinyatakan oleh Al-Auza‟i, Ahmad, dan jumhur 

ahli fiqh.” 

 

8. Menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki 

kanan ketika duduk diantara dua sujud 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, beliau berkata; 

”Dan beliau menghamparkan kaki kiri dan menegakkan 

kaki kanan.”
104

  

 

Catatan : 

Diperbolehkan duduk diantara dua sujud dengan 

menegakkan kedua kaki dan duduk diatas kedua 

tumit, inilah yang dinamakan dengan iq‟aa.‟ Hal ini 

berdasarkan hadits Thawus t, beliau berkata; 

“Kami bertanya kepada Ibnu „Abbas p tentang 

iq‟aa‟ diatas kedau kaki, lalu ia berkata, „Itu adalah 

Sunnah. Lalu kami bertanya kepadanya, 

“Sesungguhnya kami melihat bahwa keadaan itu 

tidak dijadikan nyaman bagi seseorang.” Lalu Ibnu 

                                                 
104 HR. Muslim : 498 dan Abu Dawud : 768. 
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„Abbas c berkata, “Bahkan itu adalah Sunnah 

Nabimu a.”
105

  

 

9. Memperlama duduk diantara dua sujud 

Inilah petunjuk Nabi a, sebagaimana dijelaskan 

dalam hadits Anas y, beliau berkata; 

”Rasulullah a duduk diantara dua sujud (karena begitu 

lamanya), sehingga kami berkata, ”Beliau telah lupa.”
106

  

 

10. Duduk setelah sujud ketika hendak berdiri untuk 

raka’at yang kedua atau keempat (duduk istirahat) 

Disunnahkan setelah selesai dari sujud yang kedua 

dari raka‟at yang pertama dan ketiga, duduk sejenak 

sebelum berdiri menuju raka‟at yang kedua dan keempat. 

Hal ini berdasarkan hadits Malik bin Huwairits y; 

 

 ٌَ َعههَى يَُصه ِي  َ ِاَرا َكب َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ُّ َسأَٖ انُهِجيه َصههٗ اَّلله أََه
َي َقبِ ًذا ِٕ َز طْن َؽزهٗ َيغْن َٓ ُْن ِّ َنىْن َي ٍْن َصََلِر ٍش ِي رْن ِٔ  ِ يْن 

 

”Bahwasanya ia melihat Nabi a melakukan shalat. Jika 

beliau berada pada raka‟at ganjil, maka beliau tidak akan 

berdiri hingga beliau duduk dengan tegak.”
107

  

 

 

 

 

 

                                                 
105 HR. Muslim : 498 dan Abu Dawud : 768. 
106 HR. Muslim : 347. 
107 HR. Bukhari : 823 dan Muslim : 829. 
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11. Bertumpu ke lantai dengan kedua tangan ketika 

hendak berdiri menuju raka’at yang baru 

Hal ini berdasarkan perkataan Malik bin Huwairits 

y; 

“Maukah aku ceritakan kepada kalian bagaimana shalat 

Rasulullah a? ... Jika beliau mengangkat kepala dari 

sujud yang kedua beliau duduk (sejenak) dan bertumpu 

pada lantai dengan tangannya, kemudian berdiri.”
108

  

 

12. Duduk iftirasy pada tasyahud yang pertama dan 

tawarruk pada duduk tasyahud akhir 

Sebagaimana hadits Abu Hamid As-Sa‟idi y yang 

menceritakan shalat Rasulullah a; 

 

َشٖ  ُيغْن ِّ انْن ِه ٍِ َعَهَظ َ َهٗ ِسعْن َعَزيْن كْن ِئَرا َعَهَظ ِ ي انشه َٔ
َو  َشِح َقذه َِ يْن َعِخ اْلْن كْن ِئَرا َعَهَظ ِ ي انشه َٔ   َُٗ ًْن ُي َََصَت انْن َٔ
 ِّ َعَذِر َقَعَذ َ َهٗ َيقْن َٔ َشٖ   ُ ْن َََصَت اْلْن َٔ َشٖ  ُيغْن ُّ انْن َه  ِسعْن

 

”... Apabila duduk pada raka‟at kedua beliau duduk di 

atas kakinya yang kiri dan meluruskan (menegakkan) 

kaki kanan (iftirasy) bila duduk pada raka‟at terakhir 

beliau majukan kakinya yang kiri dan meluruskan kaki 

yang kanan dan beliau duduk di atas pinggulnya 

(tawarruk).”
109

  

 

                                                 
108 HR. Bukhari : 824. 
109 HR. Bukhari. 
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13. Isyarat dengan jari telunjuk pada tasyahud dari 

awal doa sampai akhir doa dan memfokuskan 

pandangan kepada telunjuknya 

Cara mengangkat telunjuk pada saat tasyahud ada 

dua, yaitu : 

a. Dengan cara menggenggamkan semua jari tangan 

kanan kecuali jari telujuk, lalu berisyarat 

(menggerak-gerakkan jari) dengan jari telunjuk.  

b. Dengan cara menggenggamkan jari manis dan jari 

kelingking tangan kanan, sedangkan ibu jari dibentuk 

lingkaran dengan jari tengah dan berisyarat 

(menggerak-gerakkan jari) dengan jari telunjuk. 

 

Disebutkan dalam satu riwayat; 

“Nabi a menggerakkan jari telunjuknya sambil 

membaca doa.”
110

  

 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani t; 

“Hadits ini menunjukkan bahwa menurut sunnah 

menggerakkan jari telunjuk berlangsung sampai salam. 

Ini adalah pendapat Malik dan lainnya.” 

 

Catatan : 

 Gerakan jari telunjuk pada saat tasyahud dilakukan 

pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. 

Berdasarkan riwayat; 

“Nabi a melakukan perbuatan (menggerakkan jari 

telunjuk) ini dalam dua tasyahudnya (tasyahud awal 

dan tasyahud akhir).”
111

  

                                                 
110 HR. Abu Dawud, Nasa‟i, Ibnu Jarud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu 

Hibban. 
111 HR. Nasa‟i dan Baihaqi. 
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 Gerakan jari telunjuk lebih keras untuk setan 

daripada besi. Rasulullah a bersabda; 

“(Gerakan jari telunjuk) lebih keras (dirasakan) 

setan daripada (pukulan) besi.”
112

  

 

Hal-hal yang Diperbolehkan Ketika Shalat 

Hal-hal yang diperbolehkan ketika shalat, antara 

lain : 

 

1. Menggendong anak kecil ketika shalat 

Abu Qatadah y berkata; 

 

 َٕ ُْ َٔ َعههَى يَُصه ِي  َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله ُل اَّلله ْٕن ٌَ َسُع َكب
ِئَرا َقبَو  َٔ ب   َٓ َظَع َٔ ََُت  َ ِاَرا َعَغَذ  ُْنِذ َصيْن َؽبِيٌم أَُيبَيَخ ِث

ب َٓ َه ًَ  َؽ

 

“Pernah Rasulullah a shalat sambil menggendong 

Umamah putri Zainab. Jika beliau sujud beliau 

meletakkannya dan jika beliau berdiri beliau 

menggendongnya.”
113

  

 

2. Mencegah orang yang lewat dihadapannya 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Said Al-

Khudry y Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
112 HR. Ahmad, Bazzar, dan selain keduanya. 
113 Muttafaq „alaih. 
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ٍَ انُهبِط َ أََساَد  ُِ ِي ُزُش ٍا َيغْن ِئَرا َصههٗ أََؽُذُكىْن ِئَنٗ َشيْن
  ُّ ُيَقبِرهْن ٌْن أََثٗ َ هْن ُّ  َ ِا َ عْن َيذْن ِّ َ هْن ٍَ َيَذيْن َزبَص َثيْن ٌْن َيغْن أََؽٌذ أَ

 ٌٌ َؽب َٕ َشيْن ُْ ب  ًَ  َ ِاَه

 

”Apabila salah seorang di antara engkau shalat 

menghadap ke arah sesuatu yang menjadi pembatas 

baginya dari manusia, kemudian ada yang akan melintas 

di hadapannya, maka hendaklah dia mendorongnya dan 

jika dia memaksa maka perangilah (cegahlah dengan 

keras). Sesungguhnya (perbuatannya) itu adalah (atas 

dorongan) setan.”
114

  

 

3. Membunuh ular, kalajengking, atau segala hal 

yang membahayakan 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y; 

 

ََلِح  ٍِ ِ ي انصه َديْن َٕ َعْن ُزُهٕا اْلْن َشَة : اُقْن َعقْن انْن َٔ َخ  َؾيه  اَنْن

 

”Rasulullah a memerintahkan agar membunuh Al-

Aswadain didalam shalat, yaitu kalajengking dan ular.”
115

  

 

4. Meraba kaki orang yang sedang tidur karena 

kebutuhan 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah y, beliau berkata; 

                                                 
114 Muttafaq ‟alaih. 
115 HR. Abu Dawud : 921, Tirmidzi : 390, Nasa‟i : 1202, Ibnu Majah 

: 1245, dan Ahmad. 
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”Aku pernah menjulurkan kakiku kearah kiblat Nabi a 

sedangkan beliau tengah melakukan shalat. Jika beliau 

sujud, maka beliau a meraba (kakiku) dan aku 

mengangkatnya dan jika beliau a berdiri, maka aku 

menjulurkannya kembali.”
116

  

 

5. Merapikan baju dan menggaruk badan ketika 

shalat 

Diriwayatkan dari Jarir Adh-Dhabbi z, beliau 

berkata; 

”Ali y jika sedang melakukan shalat, beliau meletakkan 

tangan kanan pada pergelangan tangan kiri, dan 

senantiasa beliau seperti itu hingga beliau ruku‟ kecuali 

jika hendak merapikan pakaiannya atau menggaruk 

badannya.”
117

    

 

6. Membetulkan shaf 

Seperti membetulkan shaf dengan mendorong 

seseorang ke depan atau menariknya ke belakang, 

menggeser makmum dari kiri ke kanan. Hal ini 

berdasarkan hadits dari Ibnu ‟Abbas p, ia berkata; 

”Aku pernah menginap di (rumah) bibiku, Maimunah, 

tiba-tiba Nabi a bangun di waktu malam mendirikan 

shalat, maka aku pun ikut bangun, lalu aku ikut shalat 

bersama Nabi a, aku berdiri di samping kiri beliau, lalu 

beliau menarik kepalaku dan menempatkanku di sebelah 

kanannya.”
118

  

 

                                                 
116 HR. Bukhari : 1209, Muslim : 512, dan selain keduanya. 
117 HR. Ibnu Abi Syaibah 1/391 dan Bukhari 2/58. 
118 Muttafaq ‟alaih. 



- 68 - 

7. Memberikan isyarat kepada orang yang mengajak 

bicara  

Isyarat itu boleh dengan tangan, dengan anggukan 

kepala atau dengan jari. Diriwayatkan dari Jabir y, 

beliau berkata; 

”Rasulullah a mengutusku (untuk sebuah kebutuhan) 

sedangkan beliau pergi menuju Bani Musthaliq. Lalu aku 

mendatanginya ketika beliau sedang melakukan shalat 

diatas unta. Kemudian aku berbicara kepadanya, maka 

beliau memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini 

dan aku mendengarnya membaca (ayat) juga 

memberikan isyarat dengan kepala. Seusai (shalat) beliau 

berkata, ”Apa yang engkau lakukan terhadap tugas yang 

aku bebankan kepadamu, karena sesungguhnya tidak ada 

yang menghalangiku untuk berbicara denganmu kecuali 

karena aku sedang melakukan shalat.”
119

  

 

Dan juga hadits dari ‟Aisyah i ketika ia shalat 

pada saat terjadi gerhana matahari, dan lalu beliau 

memberi isyarat dengan tangannya kearah langit...
120

  

 

8. Menjawab salam dengan isyarat kepada orang 

yang mengucapkan salam 

Ibnu ‟Umar y berkata; 

”Aku bertanya pada Bilal y, ‟Bagaimana engkau melihat 

cara Rasulullah a menjawab salam mereka ketika beliau 

sedang shalat? Bilal y menjawab, ”Begini. Dia 

membuka telapak tangannya.”
121

  

                                                 
119 HR. Muslim : 540 dan Abu Dawud : 926. 
120 Muttafaq ‟alaih. 
121 HR. Abu Dawud : 915 dan Tirmidzi. Hadits shahih menurut 

Tirmidzi. 
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9. Melihat mushhaf dan membacanya ketika shalat 

sunnah karena ada kebutuhan 

Diperbolehkan shalat sunnah dengan membaca 

mushhaf. Adapun jika didalam shalat fardhu, maka hal 

tersebut tidak diperbolehkan.Diriwayatkan dari Al-Qasim 

y; 

 

ٌه  ََذْن  َ بِاَشخَ  أَ َشأُ ِ ي  َكب َؾِ  َرقْن صْن ًُ  ِ يْن  يَصم ِ َ ُذ  انْن

 ٌَ  .َسَيَعب

 

”Bahwa ‟Aisyah i pernah melakukan shalat dengan 

membaca mushhaf pada bulan Ramadhan.”
122

  

 

10. Membuka sandal atau yang semisalnya ketika 

shalat karena keperluan 

Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, Ia 

berkata; 

 

َعههَى يَُصه ِي  َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله ُل اَّلله ْٕن ب َسُع ًَ َُ َثيْن
ب  ًه ، َ َه ِِ ٍْن َيَغبِس ب َ  ًَ ُٓ َظَع َٕ  َ ِّ َهيْن ََعْن ِّ ِئرْن َ َهَع  َؾبِث ِثأَصْن

ىْن  ُٓ ََِعبَن ا  ْٕن َق ُو أَنْن ْٕن َق  َسأَٖ َرِنَك انْن

 

“Suatu hari kami shalat bersama Rasulullah a. Ketika 

shalat telah dimulai tiba-tiba beliau melepas sandalnya, 

lalu meletakkan disamping kirinya. Melihat Nabi a 

                                                 
122 HR. ‟Abdurrazaq 2/240. 



- 70 - 

melepas sandalnya orang-orang ikut melepas sandal 

mereka.”
123

  

 

11. Berjalan sedikit karena ada kebutuhan 

Dari Aisyah i, ia berkata; 

”Rasulullah a sedang shalat didalam rumah, sedangkan 

pintu tertutup, kemudian aku datang dan minta dibukakan 

pintu, beliau pun berjalan menuju pintu dan 

membukakannya untukku, kemudian beliau kembali ke 

tempat shalatnya. Dan terbayang bagiku bahwa pintu itu 

menghadap kiblat.”
124

  

 

12. Meludah pada baju atau sapu tangan 

Diriwayatkan dari Jabir y, dari Rasulullah a 

beliau bersabda; 

”Sesungguhnya jika salah seorang diantara kalian 

melakukan shalat, maka Allah berada dihadapannya, 

maka jangan sekali-kali ia meludah ke hadapannya, tidak 

juga kesamping kanannya, meludahlah kesamping kiri 

dibawah kaki kiri. Jika tidak tertahankan, maka 

lakukanlah seperti ini dengan bajunya.” Kemudian beliau 

a melipatkan satu bagian bajunya pada sebagian yang 

lainnya.”
125

  

 

13. Menengok ke samping kanan dan kiri karena 

kebutuhan 

Diriwayatkan dari Jabir y, beliau berkata; 

                                                 
123 HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani t dalam Irwa‟ul Ghalil. 
124 HR. Tirmidzi : 598, Abu Dawud : 910, Ahmad, dan lainnya, 

Hadits Hasan. 
125 HR. Muslim : 3008 dan Abu Dawud : 477. 
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”Rasulullah a sedang menderita sakit, maka kami shalat 

dibelakang beliau yang (shalat sambil) duduk, dan Abu 

Bakar y memperdengarkan takbir beliau kepada 

manusia, kemudian beliau menengok kepada kami dan 

melihat kami yang sedang berdiri, selanjutnya beliau 

memberikan isyarat kepada kami, maka kami pun duduk. 

Kami melakukan shalat dengan duduk seperti shalat 

beliau.”
126

  

 

14. Mengangkat kepala ketika sujud untuk 

mengetahui keadaan imam ketika imam sujud 

dengan sangat lama 

Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin Syaddad y, dari 

bapaknya, beliau berkata; 

”Rasulullah a datang kepada kami pada salah satu shalat 

‟Isya‟ (maghrib dan ‟Isya‟) dengan menggendong Al-

Hasan dan Al-Husain p. Lalu Rasulullah a maju dan 

meletekkannya, selanjutnya beliau bertakbir untuk 

melakukan shalat, lalu malakukan shalat dan sujud 

dengan mereka dengan sangat lama.” Bapakku berkata, 

”Kemudian aku mengangkat kepala, ternyata ada seorang 

anak kecil di punggung Rasulullah a ketika beliau 

sedang sujud. Setelah menyelesaikan shalat, para sahabat 

bertanya, ”Wahai Rasulullah a, sesungguhnya engkau 

telah sujud dalam shalat dengan sangat lama, sehingga 

kami menyangka telah terjadi sesuatu atau telah datang 

wahyu kepaamu,‟” beliau menjawab, ”Semua itu tidak 

terjadi, akan tetapi cucuku telah menunggangiku dan aku 

tidak ingin tergesa-gesa hingga ia puas.”
127

  

 

                                                 
126 HR. Muslim : 413 dan Abu Dawud : 588. 
127 HR. Nasa‟i 2/230, dengan sanad yang Hasan. 
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15. Mengulang-ulang bacaan ayat dalam shalat 

sunnah 

Diriwayatkan dari Abu Dzar y; 

”Bawasannya Nabi a membaca ayat ini dan mengulang-

ulangnya sampai masuk waktu Shubuh, (ayat itu adalah); 

 

ٌْن  َْنَذ  ِئ ىْن َ ِاَهَك أَ ُٓ ِفشْن َن ٌْن َرغْن ِئ َٔ ىْن ِ َجبُدَا  ُٓ ىْن َ ِاَه ُٓ ثْن
 رَُعز ِ

ىُ  ُض انْنَؾِكيْن َعِضيْن  انْن

 

“Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya 

mereka adalah hamba-hamba Engkau, dan jika Engkau 

mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah 

Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
128

  

 

Kejadian seperti ini tidak pernah diriwayatkan 

terjadi dalam shalat fardhu. Karena itu meninggalkannya 

adalah lebih utama. Wallahu a‟lam. 

 

16. Memberitahu imam ketika ia salah dalam bacaan 

Al-Qur’annya 

Apabila imam lupa ayat tertentu maka makmum 

boleh mengingatkan ayat tersebut kepada imam. Hal ini 

berdasarkan hadits Ibnu ‟Umar c;  

”Bahwa Nabi a shalat, kemudian beliau membaca suatu 

ayat, lalu beliau salah dalam membaca ayat tersebut. 

Setelah selesai shalat beliau bersabda kepada Ubay y, 

”Apakah engkau shalat bersama kami?” Ia menjawab, 

                                                 
128 QS. Al-Maidah : 118. 
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”Ya.” Kemudian beliau bersabda, ”Apakah yang 

menghalangimu untuk membetulkan bacaanku.”
129

 

 

17. Berdehem didalam shalat ketika diperlukan 

Ali y berkata; 

 

َعههَى  َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله ِل اَّلله ْٕن ٌَ ِنيْن َيَع َسُع َكب
ََُؼ ِنيْن  َُؾْن ي َر

َٕ يَُصه ِ ُْ َٔ  ُّ ُز ُْنُذ ِئَرا أََريْن ٌِ  َ ُك َ ََل  َيذْن

 

“Aku mempunyai dua pintu masuk kepada Rasulullah a 

maka jika aku mendatanginya ketika beliau shalat beliau 

berdehem untukku.”
130

  

 

18. Menangis dalam shalat  

Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin Syikhir y, beliau 

berkata; 

 

ِ يْن  َٔ ي  
َعههَى يَُصه ِ َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله َل اَّلله ْٕن َسأَيْنُذ َسُع

ُجَكباِ  ٍَ انْن َعِم  ِي شْن
ًِ ِض انْن ٌض َكأَِصيْن ِِ أَِصيْن ِس  َصذْن

 

”Aku mendatangi Nabi a yang sedang melakukan shalat, 

didalam dadanya ada sebuah rintihan bagaikan suara air 

mendidih didalam sebuah wadah karena menangis.”
131

  

 

                                                 
129 HR. Abu Dawud : 894, Hakim, dan Ibnu Hibban. 
130 HR. Nasa'i dan Ibnu Majah. 
131 HR. Nasa‟i : 1214. 
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Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 

t; 

”Adapun menangis, maka hal itu disyari‟atkan didalam 

shalat dan selainnya, jika ia bersumber dari kekhusyu‟an 

dan menghadapkan (hati) kepada Allah, tanpa dibuat-

buat.” 

 

19. Mengucapkan ’Subhanallah’ bagi laki-laki dan 

menepuk tangan bagi wanita ketika seorang melihat 

sesuatu yang meragukan dalam shalat 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y 

sabda Rasulullah a; 

”Barangsiapa terjadi padanya sesuatu dalam shalat, 

maka hendaklah bertasbih, sedangkan bertepuk tangan 

hanya untuk perempuan saja.”
132

  

 

At-Tashfiih dan At-Tasfiiq sama maknanya, yaitu 

memukulkan satu telapak tangan kepada telapak tangan 

bagian luar yang lainnya.  

 

Catatan : 

Diperbolehkan bagi wanita mengucapkan 

”Subhanallah” jika tidak berdampak negatif dan 

bukan dihadapan kaum pria. Diriwayatkan dari 

Asma‟ binti Abu Bakar, belau berkata; 

”Aku mendatangi ‟Aisyah i ketika sedang terjadi 

gerhana matahari, disana banyak orang yang sedang 

melakukan shalat dan iapun sedang melakukannya, 

lalu aku bertanya, ‟Apakah yang terjadi dengan 

orang-orang?‟ Lalu beliau memberi isyarat dengan 

                                                 
132 Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari : 1201 dan Muslim : 421. 
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tangannya kearah langit dengan berkata, 

”Subhanallah”
133

   

 

20. Mengucapkan ”Alhamdulillah” didalam shalat 

bagi yang bersin 

Hal ini berdasarkan Hadits Rifa‟ah bin Malik c, 

beliau berkata; 

”Aku melakukan shalat di belakang Rasulullah a, lalu 

aku bersin dan mengucapkan;  

 

 ِّ ًجب ُيَجبَسًكب ِ يْن ًشا َؼي ِ ًذا َكِضيْن ًْن  َؽ
ِ ُذ َّلِله ًْن َؾ ِّ  َ   ُيَجبَسًكب-اَنْن  َنيْن

 َٖض َيشْن َٔ  اٌَ َسةُّ  يُِؾتُّ  َكًب –

 

(Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik 

dan dengan penuh keberkahan sebgaimana yang dicintai 

dan diridhai oleh Rabb kami) Seusai shalat, Rasulullah 

a bertanya, „Siapakah yang telah berbicara dalam 

shalat?‟ Rifa‟ah berkata, “Aku wahai Rasulullah.” 

Kemudian beliau bersabda, “Demi Rabb yang diriku 

berada ditangan-Nya, sesungguhnya lebih dari 30(tiga 

puluh) malaikat berlomba-lomba untuk membawa naik 

ucapan tersebut.”
134

  

 

Membaca ”Alhamdulillah” ketika bersin didalam 

shalat merupakan hal yang disyari‟atkan. Akan tetapi 

dilarang menjawab orang yang bersin (dengan 

mengucapkan “Yahamukallah”). Berdasarkan keumuman 

                                                 
133 Muttafaq ‟alaih. 
134 HR. Bukhari : 714, Muslim : 600, dan selain keduanya. 
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hadits dari Muawiyah bin Al-Hakam y bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٍْن َكََلِو انُهبِط   ٌا ِي ب َشيْن َٓ ُهُؼ ِ يْن ََلَح ََل َيصْن ِِ انصه ِز َْ ٌه  ِئ
 ٌِ آ ُقشْن ِقَشاَاُح انْن َٔ ُش   ِجيْن انزهكْن َٔ ُؼ   ِجيْن َٕ انزهغْن ُْ ب  ًَ  ِئَه

 

“Sesungguhnya shalat ini tidak layak didalamnya ada 

suatu perkataan manusia. Ia hanyalah tasbih takbir dan 

bacaan al-Qur‟an.”
135

  

 

Larangan-larangan di Dalam Shalat 

Larangan-larangan didalam shalat, antara lain : 

 

1. Mengangkat pandangan ke langit 

Dari Jabir bin Samurah y bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

بِا ِ ي  ًَ ىْن ِئَنٗ انغه ُْ َصبَس ٌَ أَثْن ْٕن َ ُع ٌو َيشْن ْٕن ٍه َق َي ِٓ َز ُْن َنَي
ىْن  ِٓ ِعَع ِئَنيْن ْٔن ََل َرشْن ََلِح أَ  انصه

 

”Hendaklah benar-benar berhenti orang-orang yang 

memandang langit waktu shalat atau pandangan itu tidak 

kembali kepada mereka.”
136

  

 

 

                                                 
135 HR. Muslim. 
136 HR. Muslim : 429. 
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2. Memandang pada sesuatu yang memalingkan 

Anas y berkata; 

 

ٌَ ِقَشاٌو ِنَعبِاَشَخ  ب-َكب َٓ ُْن  َ ُ ََِت - َسِظَي اَّلله ِّ َعب َعَزَشدْن ِث
ِؽيْن َ ُهب  َعههَى أَِييْن َٔ  

ِّ ُ َ َهيْن ب َ َقبَل انُهِجيُّ َصههٗ اَّلله َٓ ِز َثيْن
ِشُض ِنيْن ِ يْن  ُِ َرعْن ُش يْن ِٔ ُّ ََل َرَضاُل َرَصب َزا  َ ِاَه َْ ِقَشاَيِك 

 َصََلِريْن 

 

“Adalah tirai milik ‟Aisyah i menutupi samping 

rumahnya. Maka Nabi a bersabda kepadanya, 

”Singkirkanlah tiraimu ini dari kita karena sungguh 

gambar-gambarnya selalu mengangguku dalam 

shalatku.”
137

  

 

3. Menoleh tanpa keperluan 

„Aisyah i berkata; 

 

ِزَفبِد  نْن ِ ٍِ اَلْن َعههَى َ  َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله َل اَّلله ْٕن َعأَنْنُذ َسُع
ََلِح؟ َ َقبَل  ٌُ : ِ ي انصه َؽب يْن ُّ انشه َزِهُغ ِزََلٌط َيخْن َٕ ِا ْن ُْ
ذِ  َعجْن ٍْن َصََلِح انْن  ِي

 

“Aku bertanya kepada Rasulullah a tentang (hukumnya) 

menoleh dalam shalat. Beliau menjawab, ”Ia adalah 

                                                 
137 HR. Bukhari. 
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copetan yang dilakukan setan terhadap shalat 

hamba.”
138

  

 

4. Berkacak pinggang 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata;  

 

َي  ٌْن يَُصه ِ َعههَى أَ َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله ُل اَّلله ْٕن ٗ َسُع َٓ ََ
َزِصًشا ُعُم ُيخْن  انشه

 

“Rasulullah a melarang orang yang shalat berkacak 

pinggang.”
139

  

 

5. Sadl, isbal, dan menutup mulut 

As-Sadl adalah menyelimutkan diri dengan baju dan 

memasukkan tangan ke dalamnya, dan ruku‟ dan sujud 

dengan kondisi seperti itu. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y; 

”Sesungguhnya Rasulullah a melarang sadl didalam 

shalat.” 

 

Isbal adalah mengulurkan pakaian sampai dibawah 

mata kaki. Dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

“Rasulullah a melarang mengulurkan pakaian sampai 

mengenai lantai dalam shalat dan menutup mulut.”
140

  

 

Adapun jika menutup mulut karena menguap 

ataupun yang semisalnya, maka hal tersebut dibolehkan. 

                                                 
138 HR. Bukhari : 751 dan Abu Dawud : 879. 
139 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 1053 dan Muslim : 905. 
140 HR. Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya, hadits Hasan. 
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6. Menguap 

Dari Abu Hurairah y bahwa Nabi a bersabda; 

 

ِظىْن َيب  َيكْن ٌِ َ ِاَرا َرَضبَاَة أََؽُذُكىْن َ هْن َؽب يْن ٍَ انشه اَنزهَضبُؤُة ِي
َزَؽب َ   اعْن

 

”Menguap itu termasuk perbuatan setan, maka jika 

seseorang di antara engkau menguap hendaklah ia 

menahan sekuatnya.”
141

  

 
7. Meludah kearah kiblat atau kesamping kanan 

Diriwayatkan dari Anas y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ُّ  َ ََل  َُبِعيْن َسثه ُّ يُ ََلِح َ ِاَه ٌَ أََؽُذُكىْن ِ ي انصه ِئَرا َكب
 ِّ بِن ًَ ٍْن ِش ٍْن َ  َنِك َٔ   ِّ ُِ يْن ًِ ٍْن َي ََل َ  َٔ  ِّ ٍَ َيَذيْن ٍه َثيْن ُضَق َيجْن

 ِّ َذ َقَذِي  َرؾْن

 

“Apabila seseorang di antara engkau shalat sebenarnya 

ia sedang bermunajat kepada Rabbnya. Maka janganlah 

sekali-kali ia meludah ke hadapannya (kearah kiblat) 

atau ke samping kanannya tetapi ke samping kirinya di 

bawah telapak kakinya.”
142

  

 

                                                 
141 HR. Bukhari : 3289, Muslim : 2994, dan Tirmidzi : 368. 
142 Muttafaq ‟alaih. 
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8. Menjalinkan jari-jemari 

Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, 

Rasulullah a bersabda; 

”Jika salah seorang diantara kalian berwudhu‟ 

dirumahnya, kemudian pergi ke masjid, maka senantiasa 

ia mendapatkan pahala shalat hingga ia pulang. Maka 

janganlah ia melakukan seperti ini.” Beliau menjalinkan 

jari-jemarinya.”
143

  

 

9. Membaca Al-Qur’an ketika ruku’ dan sujud 

Hal ini berdasarkan hadits dari dari Ibnu „Abbas p 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ْٔن َعبِعًذا  ٌَ َساِكًعب أَ آ ُقشْن َشأَ انْن ٌْن أَقْن ُذ أَ يْن ِٓ يْن َُ
ِئَ ِ َٔ  أَََل 

 

”Ketahuilah sesungguhnya aku dilarang membaca Al-

Qur‟an ketika ruku‟ dan sujud.”
144

  

 

10. Menggulung rambut dan pakaian 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas y, dia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

”Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota 

badan, tidak menahan rambut dan menyingsingkan 

pakaian.”
145

  

 

 

 

 

                                                 
143 HR. HR. Hakim 1/206. 
144 HR. Muslim : 223. 
145 HR. Muslim : 490. 
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11. Membentangkan kedua lengan (menempel ke 

lantai) ketika sujud 

Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah a; 

”Bersikap pertengahanlah ketika sujud, dan janganlah 

salah seorang diantara kalian membentangkan kedua 

lengannya seperti yang dilakukan oleh anjing.”
146

  

 

12. Orang yang sakit sujud diatas sesuatu yang agak 

tinggi 

Orang yang sakit yang sanggup untuk bersujud 

diatas lantai, maka hal itu wajib atasnya. Namun jika ia 

tidak sanggup, maka ia hanya diwajibkan untuk 

berisyarat dengan kepalanya, dan tidak dibenarkan 

baginya melatakkan bantal dan yang semisal dengannya 

sebagai alas (untuk sujud). Sebagaimana dijelaskan 

dalam hadits Ibnu ‟Umar p, beliau berkata; 

”Rasulullah a menjenguk salah seorang sahabatnya yang 

seang sakit, dan ketika itu aku bersamanya. Kemudian 

beliau masuk kedalam rumahnya dan ia sedang 

melakukan shalat diatas sebuah papan. Ia meletakkan 

keningnya diatas papan itu. Kemudian Rasulullah a 

memberikan isyarat kepadanya sehingga ia melemparkan 

papan tersebut. Setelah itu ia mengambil bantal, maka 

Rasulullah a bersabda, ”Tinggalkanlah! Jika engkau 

mampu sujud diatas lantai (maka sujudlah), jika tidak 

maka cukup memberi isyarat dengan dengan 

membungkukkan badan, dan lakukanlah sujudmu dengan 

membungkukkan badan lebih rendah dari ruku‟.”
147

  

 

                                                 
146 HR. Bukhari : 823, Muslim : 493, dan selain keduanya. 
147 HR. Thabrani dalam Al-Kabir 12/270 dan dishahihkan oleh Al-

Albani t dalam Ash-Shahihah : 323. 
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13. Membersihkan kerikil dari tempat sujud dan 

melakukan hal yang sia-sia didalam shalat 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Dzar y ia 

berkata, Rasululah a bersabda; 

 

ٌه  َغِؼ انْنَؾَصٗ  َ ِا ًْن ََلِح َ ََل َي ِئَرا َقبَو أََؽُذُكىْن ِ ي انصه
 ُّ ُٓ اِع َٕ َخ رُ ًَ ؽْن  انشه

 

”Jika seseorang di antara engkau mendirikan shalat 

maka janganlah ia mengusap butir-butir pasir (yang 

menempel pada dahinya) karena rahmat selalu 

bersamanya.”
148

  

 

14. Memberikan isyarat dengan kedua telapak tangan 

ke samping kiri dan kanan ketika mengucapkan 

salam 

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah y, 

bahwasanya beliau berkata; 

”Dahulu kami apabila melakukan shalat bersama 

Rasulullah a kami berkata, ‟Assalamu ‟alaikum 

warahmatullah, ‟Assalamu ‟alaikum warahmatullah, 

seraya memberikan isyarat dengan tangannya kesamping 

kiri dan kanan, maka Rasulullah a bersabda, ”Untuk apa 

kalian lakukan isyarat dengn tangan-tangan kalian, 

bagaikan buntut seekor unta yang bergerak-gerak? 

Sesungguhnya salah seorang di antara kalian cukup 

meletakkan tangannya pada pahanya, lalu mengucapkan 

                                                 
148 HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa‟i, dan Ibnu Majah 

sanad yang Shahih. 
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salam kepada saudaranya yang berada disampaing 

kanan dan kirinya.”
149

   

 

15. Mendahului imam dalam shalat 

Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah a; 

”Tidaklah salah seorang di antara kalian takut jika ia 

mengangkat kepalanya sebelum imam, maka Allah akan 

merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah 

menjadikan dirinya seperti keledai.”
150

  

 

16. Shalat sambil menahan buang air kecil atau besar, 

dan sebagainya yang mengganggu ketenangan hati 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 

„Aisyah i ia berkata, Aku mendengar Rasulullah a 
bersabda; 

 

 ٌِ َجَضب َ ْن ُّ اْلْن َٕ يَُذاِ ُع ُْ ََل  َٔ َشِح َؼَعبٍو    ََل َصََلَح ِثَؾعْن

 

”Tidak sempurna shalat (yang dikerjakan setelah) 

makanan dihidangkan dan shalat seseorang yang 

menahan buang air kecil dan besar.”
151

  

 

17. Shalat ketika sudah terlalu mengantuk 

Rasulullah a bersabda; 

”Apabila salah seorang di antara engkau ada yang 

mengantuk dalam keadaan shalat, maka hendaklah ia 

tidur sampai hilang rasa kantuknya. Maka sesungguhnya 

apabila salah seorang di antara engkau ada yang shalat 

                                                 
149 HR. Muslim : 431, Nasa‟i : 1185 dan Abu Dawud : 998. 
150 HR. Bukhari : 691, Muslim : 427, dan selain keduanya. 
151 HR. Muslim : 560 dan Abu Dawud : 89. 
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dalam keadaan mengantuk, dia tidak akan tahu apa yang 

ia lakukan, barangkali ia bermaksud minta ampun 

kepada Allah, ternyata dia justru mencerca dirinya 

sendiri.”
152

  

 

18. Shalat dengan pundak terbuka 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ِّ َظ َ َهٗ َ بِرِق اِؽِذ َنيْن َٕ ِة انْن ْٕن ََل يَُصه ِي أََؽُذُكىْن ِ ي انضه
اٌ  ُّ َشيْن ُْن  ِي

 

”Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian 

shalat hanya dengan satu pakaian tanpa adanya penutup 

sedikit pun di atas pundaknya.”
153

  

 

Larangan di atas menunjukkan atas makruhnya hal 

itu, bukan keharamannya. Sebab jika seseorang telah 

menutup auratnya, maka shalatnya sah meskipun tidak 

meletakkan sesuatu di atas pundaknya, namun perbuatan 

ini dibenci. 

 

19. Shalat tanpa tutup kepala  

Syaikh Nashiruddin al-Albani t berkata; 

”Saya berpendapat bahwa shalat dengan kepala terbuka 

adalah makruh, karena merupakan hal yang bisa diterima 

jika seorang muslim masuk masjid untuk shalat dengan 

                                                 
152 Muttafaq ‟alaih. 
153 HR Muslim. 
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penampilan islami yang semaksimal mungkin, 

berdasarkan hadits, ”Sesungguhnya berhias (rapi) di 

hadapan Allah adalah lebih berhak (dilakukan).”  Perlu 

diketahui bahwa shalat dengan kepala terbuka adalah 

makruh, maka tidak dibenarkan seseorang tidak mau 

shalat dibelakang orang (imam) yang tidak memakai 

tutup kepala (karena shalatnya masih sah).” 

 

Hal-hal yang Membatalkan Shalat 

Shalat seseorang akan batal apabila ia melakukan 

salah satu di antara hal-hal berikut ini:  

 

1. Yakin adanya hadats 

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah y berkata 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ِّ َكَم َ َهيْن ًئب َ أَشْن ِّ َشيْن ُِ َعَذ أََؽُذُكىْن ِ ي َثؽْن َٔ أََ َشَط :  ِئَرا 
ٌا أَوْن ََل  ُّ َشيْن ُْن ِغِذ َؽزهٗ ؟ِي غْن ًَ ٍَ انْن ٍه ِي ُشَع  َ ََل َيخْن

ْٔن َيِغَذ ِسيْنًؾب ًرب أَ ْٕن َع َص ًَ  َيغْن

 

“Apabila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu 

dalam perutnya, kemudian ia ragu-ragu apakah dia 

mengeluarkan sesuatu (angin) atau tidak, maka 

janganlah sekali-kali ia keluar dari masjid kecuali ia 

mendengar suara atau mencium bau(nya).”
154

  

 

                                                 
154 HR. Muslim Juz 1 : 362. 
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2. Meninggalkan salah satu rukun shalat atau syarat 

shalat  

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah a terhadap 

orang yang buruk shalatnya; 

”Kembalilah engkau melaksanakan shalat, 

sesungguhnya engkau belum melaksanakan shalat.”
155

  

 

3. Makan dan minum dengan sengaja 

Makan dan minum dengan sengaja membatalkan 

shalat, baik itu dilakukan pada shalat fardhu ataupun 

sunnah, menurut kebanyakan para ulama‟. Karena hal 

yang membatalkan shalat fardhu juga membatalkan 

shalat sunnah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah a;  

”Sesungguhnya didalam shalat itu ada kesibukkan 

tertentu.”
156

  

 

Ibnul Mundzir t berkata; 

”Para Fuqaha telah bersepakat bahwa barangsiapa makan 

dan minum ketika melakukan shalat fardhu, maka wajib 

mengulanginya.” 

 

4. Berbicara dengan sengaja, bukan untuk 

kepentingan shalat 

Dari Zaid bin Arqam y, ia berkata; 

 

 ُ ِذ انُهِجي ِ َصههٗ اَّلله ْٓن ََلِح َ َهٗ َ  ََُزَكههُى ِ ي انصه ٌْن ُكُهب َن ِئ
َََضَنذْن  ِّ  َؽزهٗ  ُّ ِثَؾبَعِز ََب َصبِؽَج ُى أََؽُذ َعههَى يَُكه ِ َٔ  ِّ َ َهيْن

                                                 
155 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 397 dan Muslim : 793. 
156 Muttafaq ‟alaih. 
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ا ):  ْٕن ُي ْٕن ُق َٔ َؽٗ  عْن ُٕ ََلِح انْن انصه َٔ اِد  َٕ َه ا َ َهٗ انصه ْٕن َؽبِ ظُ
 ٍَ َِِزيْن  َقب

ِ َُب [238: انجقشح [ (َّلِله يْن ِٓ َُ َٔ ِد   ْٕن ُك ََب ِثبنغُّ   َ أُِيشْن
ٍِ انْنَكََلوِ   َ 

”Dahulu kami berbicara di waktu shalat, salah seorang 

dari kami berbicara kepada temannya yang berada di 

sampingnya sampai turun ayat, ”Peliharalah semua 

shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Dan 

hendaklah engkau berdiri karena Allah (dalam shalatmu) 

dengan khusyu. (QS. Al-Baqarah : 238).” Maka kami pun 

diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara.”
157

  

 

Dan juga hadits dari Muawiyah bin Al-Hakam y 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

ٍْن َكََلِو انُهبِط   ٌا ِي ب َشيْن َٓ ُهُؼ ِ يْن ََلَح ََل َيصْن ِِ انصه ِز َْ ٌه   ِئ

”Sesungguhnya shalat ini tidak pantas ada didalamnya 

percakapan manusia sedikit pun”
158

  

 

5. Tertawa sampai terbahak-bahak 

Para ulama sepakat mengenai batalnya shalat yang 

disebabkan tertawa seperti itu. Adapun tersenyum, maka 

kebanyakan ulama menganggap bahwa hal itu tidaklah 

merusak shalat seseorang. Diriwayatkan dari Jabir y, 

beliau berkata; 

”Tersenyum itu tidak membatalkan shalat, yang 

membatalkan hanyalah tertawa.”
159

  

                                                 
157 Muttafaq ‟alaih. 
158 HR. Muslim : 537. 
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RUKUN KETIGA 

ZAKAT 
 

 

ecara bahasa zakat berarti tumbuh dan 

bertambah. Secara istilah, berarti hak wajib pada 

harta tertentu yang wajib diberikan kepada 

kalangan tertentu dan pada waktu tertentu. Allah q 

berfirman; 

 

ِ  ُ زْن  َصم  َٔ ب  َٓ ىْن ِث ِٓ يْن رَُضك ِ َٔ ىْن  ُْ ُش ِ ٓ ىْن َصَذَقًخ رَُؽ ِٓ اِن َٕ ٍْن أَيْن  ِي

ىٌ  ٌع َ ِهيْن يْن ًِ ُ َع اَّلله َٔ ىْن  ُٓ ٌٍ َن ٌه َصََلَرَك َعَك ىْن ِئ ِٓ  َ َهيْن

 

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan 

zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka 

dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu 

itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah 

Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
160

 

 

Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga setelah 

syahadat dan shalat. Diriwayatkan dari Abu Abdirrahman 

„Abdullah bin „Umar bin Khathab p ia berkata, saya 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

                                                                                              
159 HR. Ibnu Abi Syaibah 1/387 dan ‟Abdurrazaq 2/378 dengan 

sanad yang Hasan. 
160 QS. At-Taubah : 103. 

S 
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ٍظ  ًْن َلَُو َ َهٗ َ  َي اْنِْلعْن ُِ ُ : ثُ َّ ِئَله اَّلله ٌْن َلَ ِئَن بَدُح أَ َٓ َش
َكبِح  َزبُا انضه ِئيْن َٔ َلَِح  ِئَقبُو انصه َٔ  ِ ُل اَّلله ْٕن ًذا َسُع ًه ٌه ُيَؾ أَ َٔ

 ٌَ ُو َسَيَعب ْٕن َص َٔ ِذ  َجيْن َؽظُّ انْن َٔ 

 

“Islam didirikan diatas lima perkara, yaitu; bersaksi 

bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara 

benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan 

Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, 

mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan 

ramadhan.”
161

  

 

Serta diriwayatkan dari „Abdullah bin „Abbas p ia 

berkata Rasulullah a bersabda kepada Mu‟adz bin Jabal 

y, saat mengutusnya ke Yaman; 

 

ىْن  ُٓ ىْن َ بَدُ  ُٓ َز ِكَزبِة، َ اَرا ِعئْن ُم انْن ْْن ًيب أَ ْٕن ِئَهَك َعَزأْنِريْن َق
ُل  ْٕن ًذا َسُع ًه ٌه ُيَؾ أَ َٔ  ُ َّ  ِئَله اَّلله ٌْن َلَ ِئَن ا أَ ْٔن ُذ َٓ ٌْن َيشْن ِئَنٗ أَ

ٌه اَّلله َقذْن  .اَّللهِ  ىْن أَ ُْ ِجشْن ا َنَك ِثزِنَك َ أَ ْن ْٕن ىْن أََؼبُ  ُْ ٌْن  َ ِا
َهٍخ  َنيْن َٔ ٍو   ْٕن ِ َي اٍد ِ يْن ُكم  َٕ ُظ َصَه ًْن ىْن َ  ِٓ . َ َشَض َ َهيْن
ٌه اَّلله َقذْن  ىْن أَ ُْ ِجشْن ا َنَك ِثَزِنَك ، َ أَ ْن ْٕن ىْن أََؼبُ  ُْ ٌْن  َ ِا

                                                 
161 HR. Bukhari Juz 1 : 8, Muslim Juz 1 : 16, dan Tirmidzi Juz 5 : 

2609. 
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َيِبآىْن َ ُزَشدُّ َ َهٗ  ُِ ٍْن أَغْن َ ُز ِي ىْن َصَذَقًخ رُإْن ِٓ َ َشَض َ َهيْن
َٔ َكَشاِاَى  . ُ َقَشاِآىْن  ا َنَك ِثَزنَك، َ ِايهبَا  ْٕن ىْن أََؼبُ  ُْ ٌْن  َ ِا
اِنٓىْن  َٕ ٍَ  .أَيْن َثيْن َٔ ب  َٓ َُ َظ َثيْن ُّ َنيْن ِو، َ ِاَه ْٕن ُه ظْن ًَ َح انْن َٕ ارهِق َد ْن َٔ

ِ ِؽَغبٌة   .اَّلله

 

“Engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab 

(yahudi). Jika engkau telah sampai kepada mereka 

serulah agar mereka mengucapkan tidak ada 

sesembahan yang benar kecuali Allah dan Muhammad 

adalah utusan Allah. Apabila mereka telah menerima hal 

itu darimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa 

Allah telah menfardhukan shalat lima waktu atas mereka 

dalam sehari semalam. Apabila mereka telah menerima 

hal itu darimu, maka beritahukanlah kepada mereka 

bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka untuk 

mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya 

dan dibagikan kepada fakir miskin dari mereka. Apabila 

mereka telah menerima hal itu darimu, maka jauhilah 

harta benda mereka yang istimewa dan takutlah akan 

doa orang-orang yang terzhalimi karena doa mereka 

tidak terhalang untuk sampai kepada Allah.”
162

  

 

Pada asalnya harta seorang muslim tidak boleh 

diambil sedikitpun kecuali berdasarkan nash. Hal ini 

sebagaimana yang disebutkan dalam hadits dari Ibnu 

„Umar p, sesungguhnya Rasulullah a telah bersabda; 

                                                 
162 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 1496 dan Muslim : 19. 
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 ُ َّ ِئَله اَّلله ٌْن َلَ ِئَن ُذٔا أَ َٓ ٌْن أَُقبِرَم انُهبَط َؽزهٗ َيشْن ُد أَ أُِيشْن
رُٕا  يُإْن َٔ َلََح  ٕا انصه ًُ يُِقيْن َٔ  ،

ِ ُل اَّلله ْٕن ًذا َسُع ًه ٌه ُيَؾ أَ َٔ
ىْن  ُْ ا  ِيُ ِي ِدَيبُا ْٕن ًُ ا َرِنَك َ َص ْٕن كبََح، َ ِاَرا َ َعُه انضه
 ِ ىْن َ َهٗ اَّلله ُٓ ِؽَغبثُ َٔ َلَِو  ىْن ِئَله ِثَؾق ِ اِْلعْن ُٓ انُـ َٕ أَيْن َٔ

 َٗ  َرَعبن

 

“Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai ia 

mengucapkan Laa Ilaaha Illallaah, menegakkan shalat 

dan mengeluarkan zakat. Barangsiapa telah 

mengucapkannya, maka ia telah memelihara harta dan 

jiwanya dari aku kecuali karena alasan yang hak dan 

kelak perhitungannya terserah kepada Allah Ta‟ala.”
163

 

 

Sehingga didalam memungut zakat hendaknya 

mengikuti tuntunan syari‟at, sebagaimana yang telah 

diajarkan oleh Rasulullah a. Zakat wajib mencakup 

Zakat Maal dan Zakat Fitrah, adapun penjelasannya 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163 HR. Bukhari : 25 dan Muslim : 22. 
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Zakat Maal 

Allah q mengancam kepada orang-orang yang 

telah wajib zakat, namun tidak mengeluarkan zakatnya. 

Allah q berfirman; 

 

ََل  َٔ  ِّ ِه ٍْن َ عْن ُ ِي ُى اَّلله ُْ ب آَرب ًَ ٌَ ِث ْٕن َخُه ٍَ َيجْن ٍه انهِزيْن َغَج َيؾْن
 َٕ ُْ  ِّ ا ِث ْٕن ٌَ َيب َثِخُه ْٕن ُق ٕه ىْن َعُيَؽ ُٓ َٕ َششٌّ َن ُْ ىْن َثمْن  ُٓ ًشا َن َ يْن
وَ  ْٕن ب َي ًَ ُ ِث اَّلله َٔ ِض  َسْن اْلْن َٔ اِد  َٔ ب ًَ َشاُس انغه  ِييْن

ِ َّلِله َٔ ِقَيبَيِخ   انْن

شٌ  ٌَ َ ِجيْن ْٕن ُه ًَ  َرعْن

 

“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan 

harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-

Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. 

Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. 

Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak 

di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allahlah 

segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan 

Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 
164

 

 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
164 QS. Ali „Imran : 180. 
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َو  ْٕن ُّ َي ُّ َيبنُ َم َن ُّ ُيض ِ ُ َيبًَل َ َهىْن يَُإد ِ َصَكبَر ُِ اَّلله ٍْن آَرب َي
ِقَيبَيِخ صُىه  َو انْن ْٕن ُّ َي ُق ٕه ٌِ يَُؽ َجَزب ُّ َصِثيْن َشَ  َن ِقَيبَيِخ ُشَغبً ب أَقْن انْن
ََب  ََب َيبنَُك أَ ُل أَ ْٕن  صُىه َيُق

ِّ َقيْن ُِي ِثِشذْن ِّ َيعْن ِضَيَزيْن ْٓن َيأْنُ ُز ِثِه
ُضَا صُىه َرََل  ُْن ٍه ََل }َك َغَج ٌَ َيؾْن ْٕن َخُه ٍَ َيجْن  {...... انهِزيْن

َيخَ   ااْن

 

“Barangsiapa diberi harta oleh Allah lalu dia tidak 

menunaikan zakatnya maka pada Hari Kiamat dibuatkan 

untuknya seekor ular botak dengan dua titik hitam di atas 

kedua matanya yang membelitnya pada Hari Kiamat, 

kemudian ular tersebut menangkapnya dengan kedua 

rahangnya dan berkata, 'Aku adalah hartamu, aku 

adalah kekayaanmu'." Lalu Nabi membaca, "Dan 

janganlah orang-orang bakhil itu menyangka….”
165

  

 

Allah r juga berfirman; 

 

ب ِ يْن  َٓ ََ ْٕن ِفُق ُْن ََل يُ َٔ َخ  انْنِفعه َٔ َت  َْ ٌَ انزه ْٔن ُض ُِ ٍَ َيكْن انهِزيْن َٔ
مِ  ىٍ  َعِجيْن ىْن ِثَعَزاٍة أَِنيْن ُْ شْن

ِ َ َجش ِ وَ . اَّلله ْٕن ب ِ يْن  َي َٓ ٗ َ َهيْن ًَ يُؾْن

                                                 
165 HR. Bukhari : 1403. 
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ىْن  ُٓ ُعُُٕثُ َٔ ىْن  ُٓ ُْ ب ِعَجب َٓ ٖ ِث َٕ ُهَى َ ُزكْن َٓ ىْن  ََبِس َع ُْ ُس ْٕن ُٓ ظُ َٔ
ُزىْن  ُْن ا َيب ُك ْٕن ُق ْٔن ُفِغُكىْن َ ُز َْن رُىْن ِْلَ َُضْن َزا َيب َك َْ  ٌَ ْٔن ُض ُِ  َركْن

 

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan 

tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka 

beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan 

mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas 

perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar 

dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka 

(lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu 

yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka 

rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu 

simpan itu.”
166

  

 

Dari Abu Dzar y bahwa Nabi a bersabda; 

 

ب  ًَ ْٔن َك ُِ أَ ُش َّ َغيْن انهِزيْن ََل ِئَن َٔ ْٔن  ِِ أَ ِغيْن ِثَيِذ ََفْن انهِزيْن  َٔ
ٌَُى ََل  ْٔن َغ ْٔن َثَقٌش أَ ُّ ِئِثٌم أَ ٌُ َن ْٕن ٍْن َسُعٍم َرُك َؽَهَ  َيب ِي
 ٌُ ْٕن َظَى َيب َرُك ِقَيبَيِخ أَ ْن َو انْن ْٕن ب َي َٓ ب ِئَله أُِرَي ِث َٓ يْن َؽقه يَُإد ِ

ب َعبَصدْن  ًَ ب ُكهه َٓ َِ ْٔن ُّ ِثُقُش َؽُؾ ُْن َر َٔ ب  َٓ َفبِ  ُِ ِثأَ ْن ُّ َرَؽُإ َُ ًَ أَعْن َٔ
ٍَ انُهبِط  َعٗ َثيْن ب َؽزهٗ يُقْن َْ ََل ْٔن ِّ أُ ب ُسدهدْن َ َهيْن َْ َشا  أُ ْن

                                                 
166 QS. At-Taubah : 34 - 35. 
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”Demi Dzat yang jiwaku berada di TangaNya atau demi 

Dzat yang tiada Tuhan yang hak kecuali Dia -atau 

seperti Nabi bersumpah- tidak ada seorang laki-laki 

yang memiliki unta, sapi atau kambing, dia tidak 

menunaikan haknya kecuali pada Hari Kiamat 

dihadirkan untuknya dalam bentuk paling besar dan 

paling gemuk, ia menginjaknya dengan telapak kakinya 

dan menyeruduknya dengan tanduknya, setiap kali yang 

terakhir melewatinya maka yang pertama dikembalikan 

kepadanya sampai diputuskan di antara manusia.”
167

 

 

Demikianlah harta simpanan yang tidak ditunaikan 

zakatnya. Pemiliknya menyangka bahwa hartanya akan 

mengekalkannya dan bermanfaat baginya. Namun 

ternyata akan menjadi sarana untuk menyiksanya.   

 

Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Maal 

Zakat maal diwajibkan atas : 

 

1. Muslim yang merdeka 

 

2. Memiliki harta yang telah mencapai nishab. Nishab 

adalah ukuran minimal suatu benda yang wajib 

dizakati. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah n; 

 

َُبًسا ٌَ ِديْن ْٔن ُش ٌَ َنَك ِ شْن ْٕن ٌا َؽزهٗ َيُك َك َشيْن َظ َ َهيْن َنيْن َٔ 

 

                                                 
167 Muttafaq‟alaih. HR. Bukhari : 1460, lafazh ini miliknya dan 

Muslim : 987. 
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“Tidak wajib zakat atasmu zakat (emas) kecuali 

engkau memiliki 20 (dua puluh)  dinar.”
168

 

  

3. Dan telah melewati 1(satu) tahun (haul) hijriyyah. 

Berdasarkan sabda Rasulullah n; 

لُ  ْٕن َؾ ِّ انْن َل َ َهيْن ْٕن َظ ِ يْن َيبٍل َصَكبحٌ َؽزهٗ َيُؾ َنيْن َٔ 

 

“Harta tidak wajib dikeluarkan zakat kecuali telah 

melewati setahun.”
169

  

 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 

t; 

“Zakat harus dikeluarkan atas apa yang anda peroleh di 

bulan Muharam, pada bulan Muharam (tahun 

berikutnya), yang diperoleh di bulan Safar, (dibayarkan) 

pada bulan Safar (tahun berikutnya), dan apa yang anda 

dapatkan di bulan Rabi‟ul Akhir, pada Rabi‟ul Akhir 

(tahun berikutnya), dan seterusnya.” 

 

Kecuali zakat tanaman dikeluarkan pada saat 

panen, jika telah mencapai nishab. Dan zakat rikaz 

dikeluarkan pada saat menemukan, baik itu jumlahnya 

sedikit atau banyak. 

 

Catatan : 

Anak kecil atau orang gila yang memiliki harta 

wajib zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. 

Oleh karena itu wali (yang mengurus keduanya) 

berkewajiban mengeluarkan harta dari keduanya. 

                                                 
168 HR. Abu Dawud. 
169 HR. Abu Dawud. 
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Ini adalah pendapat jumhur, ini juga pendapat 

„Umar, „Ali, „Abdullah bin „Umar, „Aisyah, dan 

Jabir bin „Abdillah o. 

 

Harta-harta yang Wajib Dizakati 

Harta yang terkena wajib zakat ada 5(lima), yaitu : 

 

1. Emas dan perak (termasuk mata uang) 

2. Pertanian dan buah-buahan 

3. Peternakan yang digembalakan (unta, sapi, dan 

kambing) 

4. Perdagangan 

5. Rikaz 

 

1. Zakat emas dan perak 

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib y, dari Nabi 

a beliau bersabda; 

 

ٍى  َْ ََذْن َنَك ِيباََزب ِدسْن لُ -ئَرا َكب ْٕن ب انْنَؾ َٓ َؽبَل َ َهيْن َٔ -
ىَ  ِْ َغُخ َدَسا ًْن ب َ  َٓ ٌَ , َ ِفيْن ْٕن ٌا َؽزهٗ َيُك َك َشيْن َظ َ َهيْن َنيْن َٔ
َُبًسا ٌَ ِديْن ْٔن ُش لُ , َنَك ِ شْن ْٕن ب انْنَؾ َٓ َؽبَل َ َهيْن ب , َٔ َٓ َ ِفيْن

َُبسٍ  ُ  ِديْن ب َصاَد َ ِجِؾَغبِة َرِنَك , َِصْن ًَ َظ ِ ي َيبٍل , َ  َنيْن َٔ
لُ  ْٕن َؾ ِّ انْن َل َ َهيْن ْٕن  َصَكبحٌ َؽزهٗ َيُؾ
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“Apabila engkau memiliki 200(dua ratus) dirham dan 

telah melewati satu tahun, maka zakatnya 5(lima) 

dirham. Tidak wajib atasmu zakat kecuali engkau 

memiliki 20(dua puluh) dinar dan telah melewati 

setahun, maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih dari 

itu, maka zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak 

wajib dikeluarkan zakat kecuali telah melewati 

setahun.”
170

 

 

Kewajiban mengeluarakan zakat emas dan perak 

terikat dengan 2(dua) syarat : 

 

a. Mencapai Nishab 

Nishab Emas adalah 20 dinar sama dengan : 

 85 gram emas (24 karat) 

 97 gram emas (21 karat) 

 113 gram emas (18 karat) 

Sedangkan Nishab Perak adalah 200 dirham sama 

dengan 595 gram.  

 

b. Haul; genap 1(satu) tahun dengan hitungan hijriyyah 

setelah mencapai nishab. Dan nishab harus sempurna 

dalam setahun penuh. Jika harta kurang dari nishab di 

tengah-tengah haul, atau dia menjualnya bukan untuk 

menghindar dari kewajiban zakat maka haulnya terputus. 

Jika dia menggantinya dengan yang sejenis maka 

haulnya diteruskan. 

 

                                                 
170 HR. Abu Dawud : 1558. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani t. 
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Jika telah mencapai nishab dan haul, maka dizakati 

2,5 %. Zakat emas dan perak tidak dikeluarkan dengan 

ukuran harga saat dibelinya melainkan zakat tersebut 

dikeluarkan sesuai dengan harga beratnya saat tiba masa 

kewajiban mengeluarkan zakat, yaitu setelah satu tahun. 

Dan ini merupakan fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah lil 

Ifta. 

 

Catatan : 

 Mata uang pada zaman ini, maka hukumnya adalah 

sama dengan hukum emas dan perak. Dikurskan 

dengan nishab emas. (85 gram emas 24 karat). Jika 

telah mencapai nishab, maka dizakati 2,5 % setelah 

haul. 

 

 Para Ulama‟ berbeda pendapat tentang hukum 

mengeluarkan zakat emas dan perak yang berupa 

perhiasan, akan tetapi menzakatinya adalah lebih 

utama dan keluar dari perdebatan ulama‟. 

Berdasarkan hadits dari „Amr bin Syu‟aib, dari 

ayahnya, dari kakeknya y ia berkata; 

 

ب  َٓ َيَع َٔ َعههَى  َٔ  ِّ ُ َ َهيْن َشأًَح أََرِذ انُهِجيه َصههٗ اَّلله ٌه ِايْن أَ
ب َٓ ٌَُخ َن ٍت , ِاثْن َْ ٍْن َر ٌِ ِي َكَزب ب ِيغْن َٓ َُِز ِ يْن َيِذ ِاثْن َ َقبَل , َٔ
ب  َٓ َزا؟ َقبَنذْن : َن َْ ٍَ َصَكبَح  ِؽيْن : َقبَل . ََل : أَرُعْن
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 ٍِ اَسيْن َٕ ِقَيبَيِخ ِع َو انْن ْٕن ب َي ًَ ِٓ ُ ِث َسِا اَّلله ِ ٕ ٌْن يَُغ ِا أَ أََيُغشُّ
ب ًَ ُٓ َقزْن ََبٍس؟ َ أَنْن ٍْن   .ِي

 

“Bahwa seorang perempuan datang kepada Nabi a 

bersama putrinya yang mengenakan dua gelang 

emas ditangannya. Lalu beliau bertanya “Apakah 

engkau mengeluarkan zakat gelang ini?” Dia 

menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Apakah 

engkau senang pada hari kiamat nanti Allah akan 

menggelangi kamu dengan dua gelang api 

neraka?” Lalu perempuan itu melepaskan kedua 

gelang tersebut.”
171

   

 

Ini pendapat madzhab Abu Hanifah, Ibnu Hazm, 

dan sekelompok ulama‟ Salaf, serta pendapat ini 

yang dipilih oleh Syaikh „Abdul „Aziz bin 

„Abdullah bin Baz t. 

 

 Apabila seorang wanita memiliki cincin emas 

dengan butir permata, maka jika memungkinkan 

mencabut permata tersebut apabila tidak merusak 

cincin, jika tidak memungkinkan mencabut mutiara 

tersebut, maka memperkirakan berat emas dan 

mengeluarkan zakatnya (ketika telah mencapai 

nishab dan genap satu tahun). Berkata Syaikh 

„Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz t; 

“Jika perhiasan itu terdiri dari berbagai macam 

unsur seperti yang ditanyakan –yaitu, mengandung 

                                                 
171 HR. Abu Dawud : 1563 dan Nasa‟i : 2788. 
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berbagai macam campuran permata dan batu-batu 

bernilai tinggi lainnya–, maka si pemilik hendaknya 

mencari tahu akan nilai emas yang bercampur 

dengan unsur-unsur lainnya, dengan bantuan 

suaminya, walinya atau dengan memperlihatkan 

kepada orang yang ahli dalam hal itu, jika sulit 

untuk diketahui secara pasti maka cukup dengan 

memperkirakannya, jika emas yang terkandung 

dalam perhiasan tersebut telah mencapai nishab, 

maka wajib bagi pemiliknya untuk berzakat dari 

emas itu.” 

 

 Apabila seseorang memiliki emas yang belum 

mencapai nishab dan perak yang belum mencapai 

nishab, maka tidak wajib untuk menggabungkannya 

dan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya. 

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits; 

 

ٍع  ًِ َز ٍَ ُيغْن ُ  َثيْن ََل يَُفشه َٔ   ٍ ٍَ ُيَزَفش ِ ُع َثيْن ًَ ََل يُغْن َٔ
َذَقخِ  َيَخ انصه  َ شْن

 

“Janganlah yang terpisah disatukan, dan 

janganlah yang telah menyatu dipisahkan karena 

takut membayar zakat.”
172

 

 

 Apabila orang yang terkena wajib zakat meninggal, 

sementara dia belum menunaikan zakat,  maka ahli 

warisnya harus mengeluarkan zakatnya dari harta 

                                                 
172 Muttafaq „alaih. 
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peninggalannya sebelum dilakukan wasiat dan 

pembagian warisan. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seseorang memiliki emas tujuannya adalah 

untuk dipakai, maka wajib dizakati sebesar 2,5% 

jika telah mencapai nishab dan melalui haul. Tetapi 

jika tujuannya adalah untuk perdagangan, maka 

dikenakan zakat perniagaan, karena menjadi barang 

dagangan.  

 

 Zakat diwajibkan pada harta itu sendiri, seperti 

emas dari emas, perak dari perak, uang dari uang 

dan seterusnya. Hal ini tidak diganti kecuali jika 

ada kebutuhan dan kemaslahatan. 

 

2. Zakat pertanian dan buah-buahan 

Allah q berfirman; 

 

ب َيب ًه ِي َٔ ُزىْن  َجبِد َيب َكَغجْن ٍْن َؼي ِ ا ِي ْٕن ِفُق َْن ا أَ ْٕن ٍَ آَيُُ ب انهِزيْن َٓ  أَيُّ

ِض  َسْن ٍَ اْلْن َُب َنُكىْن ِي َشعْن  أَ ْن

 

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu.”
173

  

 

                                                 
173 QS. Al-Baqarah : 297. 
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Hasil pertanian dan buah-buahan wajib dikeluarkan 

zakatnya jika terpenuhi 2(dua) syarat : 

 

a. Dapat ditakar 

 

b. Dapat disimpan lama 

Seperti; kacang tanah, kurma kismis, dan yang 

semisalnya. Ini adalah riwayat yang paling masyhur dari 

Imam Ahmad t. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-

Asy‟ary dan Mu‟adz p; 

 

ب  ًَ ُٓ َعههَى َقبَل َن َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ٌه انُهِجيه َصههٗ اَّلله ََل َرأْنُ َزا : أَ
َثَعِخ  َسْن َُبِ  اْلْن َصْن ِِ اْلْن ِز َْ ٍْن  َذَقِخ ِئَله ِي شِ : ِ ي انصه ِعيْن , اَنشه

ُْنَؽخِ  ِؾ انْن ِت , َٔ ِثيْن انضه شِ , َٔ ًْن انزه َٔ. 

 

“Bahwa Rasulullah a bersabda kepada keduanya, 

“Jangan mengambil zakat kecuali dari keempat jenis ini, 

yakni: sya‟ir, gandum, anggur kering (kismis), dan 

kurma.”
174

  

 

Nishab Pertanian dan buah-buahan adalah 5 

wasaq yaitu sama dengan 300(tiga ratus) sha' nabawi 

yakni yang kurang lebih setara dengan 647 kg gandum. 

Berdasarkan hadits dari Abu Said Al-Khudri y, ia 

berkata bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
174 HR. Thabrani dan Hakim, As-Shahihah Juz 2 : 879. 
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 ٌَ ْٔن ب ُد ًَ َظ ِ يْن َنيْن َٔ اٍ  َصَذَقٌخ  َٔ ِظ أَ ًْن  َ ٌَ ْٔن ب ُد ًَ َظ ِ يْن َنيْن
ُعٍق  ْٔن ِظ أَ ًْن  َ ٌَ ْٔن ب ُد ًَ َظ ِ يْن َنيْن َٔ ٍد َصَذَقٌخ  ْٔن ِظ َر ًْن  َ

 َصَذَقخٌ 

”Yang kurang dari 5  uqiyah tidak wajib dizakati, yang 

kurang dari 5 ekor unta tidak wajib dizakati dan yang 

kurang dari 5 wasaq tidak wajib dizakati.”
175

 

 

Tidak disyaratkan haul pada zakat pertanian dan 

buah-buahan, tetapi dikeluarkan saat panen menurut 

kesepakatan ulama, berdasarkan firman Allah q; 

 

 َٕ ُْ ُشَٔشبٍد  َٔ َش َيعْن َغيْن َٔ َشبٍد  ْٔن ُش َشأَ َعُهبٍد َيعْن َْن انهِزيْن أَ
َم  انُهخْن َٔ  ٌَ ب يه انشُّ َٔ  ٌَ ْٕن ُز يْن انضه َٔ  ُّ َزِهًفب أُُكُه َ  ُيخْن سْن انضه َٔ
ب ًٓ ا  ُيَزَشبِث ْٕن آرُ َٔ َش  ًَ ِِ ِئَرا أَصْن ِش ًَ ٍْن َص ا ِي ْٕن ٍّ ُكُه َش ُيَزَشبِث َغيْن َٔ
وَ  ْٕن ُّ َي ٍَ  َؽقه ِشِ يْن غْن ًُ ُّ ََل يُِؾتُّ انْن ا ِئَه ْٕن ِشُ  ََل رُغْن َٔ  ِِ  َؽَصبِد

 

”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 

berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, 

tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun 

dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan 

                                                 
175 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 1405, lafazh ini miliknya dan 

Muslim : 979. 
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tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang 

bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan 

tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan 

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu 

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai 

orang yang berlebih-lebihan.”
176

  

 

Jika telah mencapai nishab, maka dikeluarkan; 

a. Sepersepuluh (10%), untuk yang diairi tanpa biaya, 

seperti; dari air hujan, mata air dan sejenisnya. 

b. Seperduapuluh (5%), untuk yang diairi dengan biaya, 

seperti air sumur yang dikeluarkan dengan alat dan 

sejenisnya. 

 

Berdasarkan hadits  Ibnu ‟Umar p dari Nabi a 

bersabda; 

 

َيب  َٔ ُش  ٌَ َ َضِشيًّب انْنُعشْن ْٔن َكب ٌُ أَ ْٕن ُعُي انْن َٔ بُا  ًَ ب َعَقِذ انغه ًَ ِ يْن
شِ  ُ  انْنُعشْن َِصْن ِؼ   ُعِقَي ِثبنُهعْن

 

”Apa yang disirami oleh langit dan mata air atau 

menyerap air sendiri, zakatnya adalah sepersepuluh. 

Dan apa yang disirami oleh alat, seperdua puluh.”
177

  

 

 

                                                 
176 QS. Al-An‟am : 141. 
177 Muttafaq‟alaih. HR. Bukhari : 1483, lafazh ini miliknya dan  

Muslim : 979. 
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Catatan : 

 Ongkos pengerjaan lahan pertanian, biaya-biaya, 

dan utang harus dikurangi dari hasil pertanian, 

kemudian dikeluarkan zakat dari sisanya. 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar p, ia berkata; 

”Mula-mula ia melunasi utang-utangnya, kemudian 

mengeluarakan zakat dari yang tersisa.” 

 

Ibnu ‟Abbas p berkata; 

”Ia melunasi utang yang digunakan untuk 

membiayai buah-buahannya, lalu ia mengeluarkan 

zakat dari yang tersisa.” 

Sehingga misalnya seseorang mendapatkan hasil 

panen 20 wasaq, dan pada saat itu ia memiliki 

utang yang nilainya sebanding dengan 17 wasaq, 

maka ia melunasi utang terlebih dahulu dan masih 

tersisa 3 wasaq. Jadi, ia tidak wajib membayar 

zakat, karena jumlahnya dibawah nishab. 

 

 Waktu wajib zakat pada biji-bijian adalah jika telah 

mengeras dan buah-buahan mulai matang yaitu 

memerah atau menguning. Jika pemiliknya setelah 

itu menjualnya maka zakatnya wajib baginya bukan 

atas pembelinya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seseorang memiliki kebun yang sebagian 

hasil kebunnya dipanen lebih cepat sebagian yang 

lainnya, maka harus menggabungkan antara hasil 

yang satu dengan yang lainnya untuk 
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menyempurnakan nishab, yaitu jika dipanen pada 

tahun yang sama. Ini pendapat yang dipilih oleh 

Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah t. 

 

 Tidak ada zakat pada sayur-sayuran dan buah-

buahan –yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat 

disimpan lama-, kecuali jika disiapkan untuk 

perniagaan. Jika demikian maka zakatnya adalah 

seperempat puluh (2,5%) dengan syarat mencapai 

nishab dan melewati masa haul (yaitu termasuk 

dalam zakat perdagangan). 

 

 Untuk kebun sewaan, maka : 

1. Zakat sepersepuluh (10%) atau seperdua 

puluh (20%) wajib atas penyewa tanah atau 

kebun, bukan pemiliknya, pada semua yang 

dihasilkan oleh kebun itu, yakni pertanian dan 

buah-buahan yang ditakar dan disimpan lama.  

2. Pemilik tanah menanggung zakat dari hasil 

persewaan jika mencapai nishab (85 gram 

emas) dan melewati masa haul sejak tanggal 

akad sewa-menyewa, maka zakatnya adalah 

2,5%  (yaitu termasuk dalam zakat 

perdagangan).  

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila pertanian dan buah-buahan rusak tanpa 

unsur pelanggaran dan kelalaian dari pemilik maka 

gugurlah kewajiban zakat atasnya. Ini adalah 



- 108 - 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila memanen madu dari usahanya atau dari 

pohon-pohon dan gunung-gunung liar (bukan untuk 

diperdagangkan), maka zakatnya adalah 

sepersepuluh (10%) dan nishabnya adalah 62 kg. 

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2. 

 

 Zakat diwajibkan pada harta itu sendiri, seperti 

gandum dari gandum, kurma dari kurma, dan 

seterusnya. Hal ini tidak diganti kecuali jika ada 

kebutuhan dan kemaslahatan. 

 

3. Zakat peternakan 

Hewan ternak yang wajib dizakati ada 3(tiga) jenis; 

Unta, Sapi, dan Kambing/domba. Wajib dikeluarkan 

zakatnya jika terpenuhi 3(tiga) syarat : 

 

a. Mencapai Nishab 

 

b. Haul 

 

c. Merupakan binatang ternak yang digembala 

Artinya hewan ternak tersebut digembalakan 

selama setahun lebih, dengan mencari makan sendiri, 

dibiarkan dipadang rumput (tidak diberi makan secara 

khusus). Sebagaimana diriwayatkan dari Bahz Ibnu 

Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya y bahwa Rasulullah 

a bersabda; 
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ِخ ِئِثمٍ  ًَ ِ َعبِا ٌٍ : ِ ي ُكم  ْٕن ُْنُذ َنُج ٍَ ِث َثِعيْن  ِ ي أَسْن

 

”Pada setiap 40 ekor unta yang dilepas mencari makan 

sendiri, zakatnya adalah Bintu Labun (seekor anak unta 

betina yang umurnya memasuki tahun ketiga).”
178

  

 

Jika yang dominan adalah diberi makan didalam 

kandang, maka tidak terkena zakat peternakan. Berkata 

Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz t; 

”Jika ternak itu dari unta, sapi, dan kambing tidak dilepas 

sepanjang tahun atau kebanyakannya, maka tidak wajib 

ada zakat didalamnya, karena Nabi a mensyaratkan 

harus dilepas (dibiarkan di padang rumput). Maka jika 

pemiliknya memberinya di kebanyakan hari-hari dalam 

setahun itu atau setengah tahun, maka tidak ada zakat 

padanya, kecuali untuk diperdagangkan.” 

 

Adapun nishab dari masing-masing ternak tersebut 

adalah : 

 

1. Nishab unta 

Unta mulai wajib dizakati jika telah mencapai 5 

ekor. Dari Jabir y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ِثِم َصَذَقخٌ  ِ ٍَ اْلْن ٍد ِي ْٔن ٍظ َر ًْن  َ ٌَ ْٔن ب ُد ًَ َظ ِ يْن َنيْن َٔ 

”Dan tidak wajib dikeluarkan zakat pada unta yang 

kurang dari 5 ekor.”
179

  

                                                 
178 HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa‟i. Hadits shahih menurut 

Hakim. 
179 HR. Bukhari : 1447 dan Muslim : 979. 
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Bilangan unta yang wajib dizakati 

Dari Anas y bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq y 

menulis surat kepadanya; 

 

ِ َصههٗ  ب َسُعُٕل اَّلله َٓ َذَقِخ انهِزي َ َشَظ ِِ َ ِشيْنَعُخ انصه ِز َْ
 ٍَ يْن ًِ ِه غْن ًُ َعههَى َ َهٗ انْن َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ب , اَّلله َٓ ُ ِث انهِزي أََيَش اَّلله َٔ

َُُى  َغ ب انْن َٓ ََ ْٔن ب ُد ًَ ِثِم َ  ِ ٍَ اْلْن ٍَ ِي ِشيْن ِ شْن َٔ َثٍع  ُّ ِ يْن أَسْن َن ْٕن َسُع
ٍظ َشبحٌ  ًْن  َ ِ ٍَ ِئَنٗ , ِ ي ُكم  ِشيْن ِ شْن َٔ ًغب  ًْن َ ِاَرا َثَهَغذْن َ 

ٍْن  ٌْن َنىْن َرُك َضٗ َ ِا َْن ُْنُذ َيَخبٍض أُ ب ِث َٓ ٍَ َ ِفيْن َصََلِصيْن َٔ ٍظ  ًْن  َ
ٍظ  ًْن ٍَ ِئَنٗ َ  َصََلِصيْن َٔ ٌٍ َرَكٍش َ ِاَرا َثَهَغذْن ِعزًّب  ْٕن ٍُ َنُج َ بثْن

َضٗ َْن ٌٍ أُ ْٕن ُْنُذ َنُج ب ِث َٓ ٍَ َ ِفيْن َثِعيْن أَسْن َ ِاَرا َثَهَغذْن ِعزًّب , َٔ
ِم َ ِاَرا  ًَ َغ َقُخ انْن ْٔن ٌخ َؼُش ب ِؽقه َٓ ٍَ َ ِفيْن يْن ٍَ ِئَنٗ ِعز ِ َثِعيْن أَسْن َٔ
ب  َٓ ٍَ َ ِفيْن ِعيْن َعجْن َٔ ٍظ  ًْن ٍَ ِئَنٗ َ  يْن ِعز ِ َٔ اِؽَذًح  َٔ َثَهَغذْن 

َزب  ُْن ب ِث َٓ ٍَ َ ِفيْن ِعيْن ٍَ ِئَنٗ ِرغْن ِعيْن َعجْن َٔ َعَزَ ٌخ َ ِاَرا َثَهَغذْن ِعزًّب 
 ٌٍ ِيباٍَخ , َنُجٕ َٔ  ٍَ ِشيْن ٍَ ِئَنٗ ِ شْن ِعيْن ِرغْن َٔ َذٖ  َ ِاَرا َثَهَغذْن ِئؽْن

مِ  ًَ َقَزب انْنَغ ْٔن ٌِ َؼُش َزب ب ِؽقه َٓ َ ِاَرا َصاَددْن َ َهٗ , َ ِفيْن
 ٌٍ ُْنُذ َنُجٕ ٍَ ِث َثِعيْن ِ أَسْن ِيباٍَخ َ ِفي ُكم  َٔ  ٍَ ِشيْن ِ , ِ شْن ِ يْن ُكم  َٔ
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خٌ  ٍَ ِؽقه ِغيْن ًْن ِثِم , َ  ِ ٍَ اْلْن َثٌع ِي ُّ ِئَله أَسْن ٍْن َيَع ٍْن َنىْن َيُك َي َٔ
ب َٓ ٌْن َيَشبَا َسثُّ ب َصَذَقٌخ ِئَله أَ َٓ َظ ِ يْن  َ َهيْن

 

”Ini adalah kewajiban zakat yang diwajibkan oleh 

Rasulullah n atas kaum muslimin. Yang diperintahkan 

Allah atas RasulNya ialah setiap 24 ekor unta ke bawah 

wajib mengeluarkan kambing, yaitu setiap kelipatan 5 

ekor unta zakatnya seekor kambing. Jika mencapai 25 

hingga 35 ekor unta, zakatnya berupa Bintu Makhad, jika 

tidak ada (Bintu Makhad) maka berupa Ibnu Labun. Jika 

mencapai 36 hingga 45 ekor unta, zakatnya berupa Bintu 

Labun. Jika mencapai 46 hingga 60 ekor unta, zakatnya 

berupa Hiqqah dan bisa dikawini unta jantan. Jika 

mencapai 61 hingga 75 ekor unta, zakatnya berupa 

Jadz‟ah. Jika mencapai 79 hingga 90 ekor unta, zakatnya 

2 ekor Bintu Labun. Jika mencapai 91 hingga 120 ekor 

unta, zakatnya berupa 2 ekor Hiqqah. Jika telah melebihi 

120 ekor unta, maka setiap 40 ekor zakatnya seekor Bintu 

Labun dan setiap 50 ekor zakatnya seekor Hiqqah. Bagi 

yang hanya memiliki 4 ekor unta, tidak wajib atasnya 

zakat kecuali bila pemiliknya menginginkan.”
180

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
180 HR. Bukhari dan Abu Dawud : 1375. 
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Dari hadits diatas dapat disimpulkan bahwa bilangan 

unta yang wajib dizakati adalah : 

 

JUMLAH ZAKAT 

5 - 9 ekor 1 ekor Kambing 

10 - 14 ekor 2 ekor Kambing 

15 - 19 ekor 3 ekor Kambing 

20 - 24 ekor 4 ekor Kambing 

25 - 35 ekor 1 ekor Bintu Makhad  

36 - 45 ekor 1 ekor Bintu Labun 

46 - 60 ekor 1 ekor Hiqqah 

61 - 75 ekor 1 ekor Jadz‟ah 

76 - 90 ekor 2 ekor Bintu Labun 

91 - 120 ekor 2 ekor Hiqqah 

121 - 129 ekor 3 ekor Bintu Labun 

130 - 139 ekor 1 ekor Hiqqah + 2 ekor Bintu Labun 

140 - 149 ekor 2 ekor Hiqqah + 1 ekor Bintu Labun 

150 - 159 ekor 3 ekor Hiqqah 

160 - 169 ekor 4 ekor Bintu Labun 

170 - 179 ekor 3 ekor Bintu Labun + 1 ekor Hiqqah 

180 - 189 ekor 2 ekor Bintu Labun + 2 ekor Hiqqah 

190 - 199 ekor 3 ekor Hiqqah + 1 ekor Bintu Labun 

200 - 209 ekor 4 ekor Hiqqah / 5 ekor Bintu Labun 

209 ekor lebih 
Untuk setiap 40 ekor : 1 Bintu Labun,  

dan Setiap 50 ekor : 1 Hiqqah 

 

Keterangan : 

 Bintu Makhad : Unta betina yang berumur 1 tahun 

 Bintu Labun : Unta betina yang berumur 2 tahun 

 Hiqqah : Unta betina yang berumur 3 tahun 

 Jadz‟ah : Unta betina yang berumur 4 tahun 
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Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib 

mengeluarkan zakat jadz‟ah, padahal ia tidak 

memilikinya dan ia memiliki hiqqah, maka ia boleh 

mengeluarkannya ditambah 2 ekor kambing, atau 20 

dirham (kisaran harga 2 ekor kambing). Barangsiapa 

yang sudah wajib mengeluarkan hiqqah, padahal ia tidak 

memilikinya dan ia memiliki jadz‟ah, maka ia boleh 

mengeluarkannya dan petugas zakat memberinya 20 

dirham atau 2 ekor kambing (kisaran harga 2 ekor 

kambing). Hal ini berlaku khusus untuk zakat unta. 

Berdasarkan hadits dari Anas y bahwasanya Abu Bakar 

y telah menulis surat untuknya yang berisi kewajiban 

zakat yang telah diwajibkan Allah dan RasulNya, 

diantara isi surat tersebut; 

 

َغذْن  َنيْن َٔ ِثِم َصَذَقُخ انْنَغَزَ ِخ  ِ ٍَ اْلْن ُِ ِي َذ ُْن ٍْن َثَهَغذْن ِ  َي َٔ
خٌ  ُِ ِؽقه َذ ُْن  ِ َٔ ُِ َعَزَ ٌخ  َذ ُْن خُ , ِ  ُّ انْنِؾقه ُْن َجُم ِي ب رُقْن َٓ , َ ِاَه

 ُّ َغَشَرب َن َزيْن ٌِ ِاعْن ٍِ ِئ ب َشبَريْن َٓ َعُم َيَع َيغْن َٔ , ٍَ ِشيْن ْٔن ِ شْن أَ
ب ًً َْ ُِ , ِدسْن َذ ُْن َغذْن ِ  َنيْن َٔ ِخ  ُِ َصَذَقُخ انْنِؾقه َذ ُْن ٍْن َثَهَغذْن ِ  َي َٔ
خُ  ُِ انْنَغَزَ خُ , انْنِؾقه َذ ُْن  ِ ُّ انْنَغَزَ خُ , َٔ ُْن َجُم ِي ب رُقْن َٓ , َ ِاَه

 ٍِ ْٔن َشبَريْن ب أَ ًً َْ ٍَ ِدسْن ِشيْن ُ  ِ شْن ذ ِ صه ًُ ِّ انْن ِؽيْن يُعْن َٔ 

 

”Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib 

mengeluarkan zakat jadz‟ah, padahal ia tidak 

memilikinya dan ia memiliki hiqqah, maka ia boleh 
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mengeluarkannya ditambah 2 ekor kambing jika tidak 

keberatan, atau 20 dirham. Barangsiapa yang sudah wajib 

mengeluarkan hiqqah, padahal ia tidak memilikinya dan 

ia memiliki jadz‟ah, maka ia boleh mengeluarkannya dan 

pengumpul zakat memberinya 20 dirham atau 2 ekor 

kambing.”
181

  

 

Dikecualikan dalam kaidah diatas, jika seseorang 

diwajibkan baginya bintu makhadh dan ia tidak memiliki 

bintu labun tetapi memiliki ibnu labun, maka ibnu labun 

tersebut sudah cukup baginya tanpa harus menambah 

atau disertakan selain itu. Dasarnya adalah hadits Anas 

y juga dalam surat Abu Bakar y tentang perintah zakat 

Nabi a, yang didalamnya disebutkan; 

”Jika ia tidak memiliki bintu makhadh dihadapannya, 

sementara ia memiliki ibnu labun, maka ibnu labun 

tersebut diterima darinya tanpa ada tambahan.”
182

  

 

2. Nishab sapi 

Sapi mulai wajib dizakati jika telah mencapai 30 

ekor. Diriwayatkan dari Mu‟adz bin Jabal y ia berkata; 

 

 ٍِ ًَ َي ُّ ِئَنٗ انْن َعههَى َثَعَض َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ٌه انُهِجيه َصههٗ اَّلله ُِ , أَ َ أََيَش
َعخً  ْٔن َرِجيْن ًعب أَ ٍَ َثَقَشًح َرِجيْن ِ َصََلِصيْن ٍْن ُكم  ٌْن َيأْنُ َز ِي ِ , أَ ٍْن ُكم  ِي َٔ

ٍَ ُيِغُهخً  َثِعيْن  أَسْن

                                                 
181 HR. Bukhari : 1453 dan Ibnu Majah : 1800. 
182 HR. Bukhari : 1448 dan Nasa‟i : 2447. 
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”Bahwa Nabi a pernah mengutusnya ke negeri Yaman. 

Beliau memerintahkan untuk mengambil (zakat) dari 30 

ekor sapi, seekor tabii‟ atau tabiah, dan setiap 40 ekor 

sapi, seekor musinnah.”
183

 

 

Bilangan sapi yang wajib dizakati 

Bilangan sapi yang wajib dizakati adalah : 

 
JUMLAH ZAKAT 

30 - 39 ekor Tabii' atau Tabii'ah 

40 - 59 ekor Musinnah 

60 - 69 ekor 2 ekor Tabii' 

70 - 79 ekor 1 ekor Tabii' + 1 ekor Musinnah 

80 - 89 ekor 2 ekor Musinnah 

90 - 99 ekor 3 ekor Tabii' 

100 - 109 ekor 2 ekor Tabii' + 1 ekor Musinnah 

109 ekor lebih 
Setiap 30 ekor dikeluarkan 1 ekor Tabii',  

dan setiap 40 ekor dikeluarkan 1 ekor Musinnah 

 

Keterangan : 

 Tabii‟ atau Tabii‟ah : Sapi umur 1 tahun (jantan atau 

betina) 

 Musinnah : Sapi betina yang berumur 2 tahun 

 

Apabila jumlahnya sudah mencapai 120 ekor, maka 

boleh mengeluarkan 4 ekor tabi‟ah atau 3 ekor musinnah. 

 

Bilangan ini mencakup kerbau dan sapi, sebab 

kerbau termasuk jenis sapi berdasarkan ijma‟ ulama, 

                                                 
183 HR. Tirmidzi : 619, Abu dawud : 1561, dan Ibnu Majah : 1803. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t. 
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maka ia digolongkan ke dalam jenis sapi. Ini adalah 

pendapat Abu Malik Kamal.
184

 

 

3. Nishab kambing 

Para ulama‟ sepakat bahwa kambing itu mencakup 

domba dan biri-biri. Satu sama lain  digabungkan, karena 

keduanya dianggap jenis yang sama. Kambing mulai 

wajib dizakati jika telah mencapai 40 ekor. Dari Anas y 

bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq y menulis surat 

kepadanya; 

 

ٍَ ِئَنٗ  َثِعيْن ََذْن أَسْن ب ِئَرا َكب َٓ ِز ًَ َُِى َعبِا َغ ِ يْن َصَذَقِخ انْن َٔ
ِيباَِخ َشبٍح َشبحٌ  َٔ  ٍَ ِشيْن ٍَ , ِ شْن ِشيْن َ ِاَرا َصاَددْن َ َهٗ ِ شْن

 ٌِ ب َشبَرب َٓ ٍِ َ ِفيْن ِيباٍَخ ِئَنٗ ِيباََزيْن َ ِاَرا َصاَددْن َ َهٗ , َٔ
ب َصََلُس ِشَيبِ ٍ َ ِاَرا َصاَددْن  َٓ باٍَخ َ ِفيْن ًِ ٍِ ِئَنٗ َصََلص ِيباََزيْن
ُخ  ًَ ََذْن َعبِا ِ ِيباٍَخ َشبحٌ، َ ِاَرا َكب باٍَخ َ ِفيْن ُكم 

ًِ َ َهٗ َصََلِص
ب  َٓ َظ ِ يْن اِؽَذًح َ َهيْن َٔ ٍَ َشبٍح َشبًح  َثِعيْن ٍْن أَسْن ََبِقَصًخ ِي ُعِم  انشه

ب, َصَذَقخٌ  َٓ ٌْن َيَشبَا َسثُّ  . ِئَله أَ

 

“Zakat kambing yang dilepas mencari makan sendiri, jika 

mencapai 40 hingga 120 ekor kambing, zakatnya seekor 

kambing. Jika lebih dari 120 hingga 200 ekor kambing, 

                                                 
184 Dalam Shahih Fiqhus Sunnahnya merujuk pada kitab Al-Muhalla 

VI/2, Al-Mughni II/594, dan Majmu‟ al-Fatawa XXV/25-27. 
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zakatnya 2 ekor kambing. Jika lebih dari 200 hingga 300 

kambing, zakatnya 3 ekor kambing. Jika lebih dari 300 

ekor kambing, maka setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor 

kambing. Apabila jumlah kambing yang dilepas mencari 

makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib 

atasnya zakat kecuali jika pemiliknya menginginkan.”
185

  

 

Bilangan kambing yang wajib dizakati 

Bilangan kambing yang wajib dizakati adalah : 
 

JUMLAH ZAKAT 

40 - 120 ekor 1 ekor kambing 

121- 200 ekor 2 ekor kambing 

201 - 300 ekor 3 ekor kambing 

301 - 400 ekor 4 ekor kambing 

401 - 500 ekor 5 ekor kambing 

500 ekor lebih 
Untuk setiap 100 ekor kambing 

dikeluarkan 1 ekor 

 

Zakat kambing umurnya adalah 1 tahun, dan untuk 

domba/biri-biri dan diterima zakatnya meskipun berumur 

6 bulan. Sedangkan untuk kambing biasa umurnya adalah 

2 tahun, dan diterima zakatnya meskipun berumur 1 

tahun. 

 

Catatan : 

 Jumlah antara dua kewajiban tersebut dinamakan 

waqash, dan tidak wajib zakat padanya. Ini adalah 

pendapat Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 2. 

 

                                                 
185 HR. Bukhari dan Abu Dawud : 1375. 
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 Hewan yang masih menyusu tidak diambil sebagai 

zakat, dan tidak diperhitungkan dalam nishab. 

Berdasarkan hadits Suwaid bin Ghaflah y, ia 

berkata; 

”Petugas pengumpul zakat Rasulullah a datang 

menemui kami, maka akupun duduk didekatnya. 

Aku mendengarnya berkata, ”Sesungguhnya di 

masa kami, kami tidak mengambil hewan yang 

masih menyusu (sebagai zakat).”
186

  

 

 Tidak diambil zakat kecuali betina. Jantan tidak 

diterima kecuali pada zakat sapi, dan 1 ekor unta 

jantan umur 2 tahun (Ibnu Labun) atau umur 3 

tahun atau umur 4 tahun sebagai ganti unta betina 

umur 1 tahun (Bintu Makhad). Atau diterima jika 

seluruh ternaknya berkelamin jantan. 

 

 Amil zakat tidak mengambil harta-harta yang 

terbaik, yang bunting, pejantan, yang menyusui 

anaknya dan yang gemuk untuk dimakan 

dagingnya. Yang diambil adalah yang tengah-

tengah, begitu pula dalam jenis-jenis lainnya. Dari 

Ibnu ‟Abbas p, bahwasanya Rasulullah a ketika 

mengutus Mu‟adz y ke Yaman, beliau bersabda; 

ىْن  ِٓ اِن َٕ َٔ َكَشاِاَى  أَيْن  َ ايهبَا 

”Dan janganlah engkau mengambil harta-harta 

mereka yang mulia (sebagai zakat).”
187

  

                                                 
186 HR. Abu Dawud : 1579, hadits Hasan. 
187 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 1496 dan Muslim : 19. 
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 Apabila bercampur/berserikat dua harta atau lebih 

dari orang-orang yang wajib zakat dan tidak bisa 

dibedakan antara harta salah seorang diantara 

mereka dengan yang lainnya. Tidak dapat 

dibedakan dalam 6(enam) hal berikut; Tempat 

gembalaan, kandang, tempat minum, tempat 

memerah susu, pejantan, dan pengembala. Maka 

mereka berdua mengeluarkan satu zakat saja, jika 

telah wajib atas mereka berdua mengeluarkan 

zakat.  

 

Serikat terkadang meringankan kedua belah pihak 

yang bersekutu. Misalnya, masing-masing pihak 

memiliki 40 ekor kambing. Jika harta keduanya 

digabung menjadi 80 ekor, maka keduanya wajib 

mengeluarkan 1 ekor kambing saja. Berbeda halnya 

jika mereka tidak berserikat, maka masing-masing 

mengeluarkan zakat 1 ekor kambing. 

 

Terkadang serikat juga memberatkan kedua belah 

pihak. Misalnya, kedua belah pihak memiliki 40 

ekor kambing, maka wajib bagi keduanya 

mengeluarkan 1 ekor kambing. Berbeda halnya jika 

harta tersebut dipisah, maka tidak ada kewajiban 

zakat atas masing-masing pihak. 

 

Oleh karena itu Rasulullah a melarang dua orang 

yang berserikat sebagai siasat untuk menghindari 

kewajiban zakat dan untuk meringankannya. Dari 

Anas y bahwasanya Abu Bakar y telah menulis 

surat untuknya yang berisi kewajiban zakat yang 
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telah diwajibkan Allah dan RasulNya, yang 

diantaranya berbunyi; 

 

ٍع  ًِ َز ٍَ ُيغْن ُ  َثيْن ََل يَُفشه َٔ   ٍ ٍَ ُيَزَفش ِ ُع َثيْن ًَ ََل يُغْن َٔ
َذَقخِ  َيَخ انصه  َ شْن

 

“Janganlah yang terpisah disatukan, dan 

janganlah yang telah menyatu dipisahkan karena 

takut membayar zakat.”
188

 

 

 Apabila hewan ternak tidak digembalakan (diberi 

makan secara khusus), tetapi dipersiapkan untuk 

diperdagangkan dan telah melewati masa haul, 

maka termasuk dalam zakat perdagangan. 

 

4. Zakat perdagangan 

Menurut jumhur ulama‟ wajib mengeluarkan zakat 

perdagangan. Sebagian dari mereka menuturkan, hal ini 

adalah ijma‟ sahabat dan tabi‟in. Telah diriwayatkan 

dengan shahih dari „Umar, Ibnu „Umar, Ibnu „Abbas, 

„Umar bin „Abdul „Aziz, dan sekelompok ulama‟ salaf 

o, bahwa barang dagangan wajib dizakati, dan ini juga 

merupakan pendapat imam yang empat. Sebagaimana 

firman Allah q; 

 

                                                 
188 Muttafaq „alaih. 
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ب َيب ًه ِي َٔ ُزىْن  َجبِد َيب َكَغجْن ٍْن َؼي ِ ا ِي ْٕن ِفُق َْن ٍَ آَيُُٕا أَ ب انهِزيْن َٓ  أَيُّ

ِض  َسْن ٍَ اْلْن َُب َنُكىْن ِي َشعْن  أَ ْن

 

”Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan 

Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan 

sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk 

kamu.”
189

  

 

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan terikat 

dengan 2(dua) syarat : 

 

a. Mencapai Nishab 

Nishab perdagangan adalah sama dengan nishab 

emas, yaitu 85 gram emas (24 karat).  

 

b. Haul 

Jika telah mencapai nishab dan haul, maka dizakati 

2,5 %. Dihitungnya nishab pada harta perdagangan 

adalah pada awal dan akhir haul, bukan ditengahnya. Ini 

pendapat madzhab Abu Hanifah t. 

 

Perdagangan dibagi menjadi dua, antara lain : 

 

a. Jual-beli 

Apabila jenis perdagangannya merupakan jual-beli, 

maka si pendagang harus menggabungkan semua 

hartanya, harta tersebut mencakup modal (bahan baku), 

                                                 
189 QS. Al-Baqarah : 267. 
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keuntungan, simpanan, nilai barang dagangan, dan 

piutang yang diharapkan pembayarannya. Selanjutnya 

dikurangi dengan jumlah tanggungan utang yang wajib ia 

keluarkan. Setelah itu ia mengeluarkan zakat dari semua 

hasil perhitungan sebanyak 2,5% (jika telah mencapai 

nishab dan haul) yang disesuaikan dengan harga ketika ia 

mengeluarkan zakat, bukan harga ketika ia membeli 

barang tersebut. Inilah pendapat mayoritas ulama‟. 

 

b. Sewa-menyewa 

Apabila jenis perdagangannya merupakan sewa-

menyewa, maka yang dihitung adalah pada hasil sewa 

yang dimulai dari akad, digabung dengan simpanan, dan 

pembayaran yang diharapkan. jika telah mencapai nishab 

(85 gram emas) dan melalui masa haul, maka 

dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Berkata Syaikh 

„Abdullah bin „Abdurrahman Al-Jibrin t; 

”Setiap barang yang diproyeksikan untuk digunakan atau 

disewakan, tidak ada zakat pada harganya, adapun 

zakatnya adalah pada hasil penyewaannya.” 

 

Catatan : 

 Barang-barang ini bukan termasuk barang yang 

wajib dikeluarkan zakatnya pada asalnya, seperti; 

hewan ternak (yang tidak digembalakan), emas dan 

perak (yang belum mencapai nishab), dan 

sejenisnya. Karena tidak berkumpul 2(dua) zakat, 

menurut ijma‟. 

 

 Peralatan petani, pabrik, toko dan sejenisnya tidak 

dikenai zakat pada harganya, karena bukan untuk 

diperdagangkan dan hanya sekedar digunakan. 
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 Harta yang hanya dimiliki dan digunakan tidak 

terkena zakat, seperti; rumah tempat tinggal, mobil, 

kendaraan, pakaian, perabot rumah, dan 

semisalnya. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah 

y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ِّ َصَذَقخٌ  ََل َ َشِع َٔ  ِِ ِذ ِهِى ِ يْن َ جْن غْن ًُ َظ َ َهٗ انْن  َنيْن

 

”Tidak wajib atas muslim, zakat pada hamba 

sahayanya dan kudanya.”
190

  

 

 Zakat boleh dikeluarkan dari barang dagangan itu 

sendiri atau harganya, tergantung kemaslahatan 

orang yang menerima zakat. Ini adalah pendapat 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t.
191

 

 

5. Zakat rikaz 

Ar-Rikaz adalah harta yang terpendam pada masa 

jahiliyyah, lalu di temukan oleh seseorang tanpa kerja 

keras dan tanpa biaya, baik itu sedikit atau banyak. Pada 

harta rikaz tidak ada nishab, ketika menemukan segera 

dikeluarkan tanpa harus menunggu haul. Imam 

Nawawi t berkata; 

”Secara ijma‟ (kesepakatan ulama‟) tidak ada syarat 

harus menunggu haul (setahun) di dalam harta rikaz.” 

                                                 
190 Muttafaq‟alaih. HR. Bukhari  : 1463 dan Muslim : 982, lafazh ini 

miliknya. 
191 Dalam Majmu‟ Al-Fatawa XXV/80. 
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Zakat harta rikaz adalah sebesar 20%. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

َكبِص  ِ ي انش ِ ُظ : َٔ ًُ  اَنْنُخ

 

”Zakat rikaz (harta peninggalan purbakala) adalah 

seperlima (20%).”
192

  

 

Banyak para ulama‟ yang berpendapat bahwa 

pembagian harta rikaz seperti pembagian fai‟ (harta 

rampasan perang tanpa perlawanan), yaitu untuk 

kemaslahatan umum, bukan dikhususkan untuk 

8(delapan) golongan. Dan ini adalah pendapat Abu 

Hanifah, Malik, sebuah riwayat dari Ahmad yang 

dishahihkan oleh Ibnu Qadamah t. Ini juga 

merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Alu 

Bassam t dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

Catatan : 

 Barang tambang dan semisalnya juga dikenakan 

zakat. Berdasarkan hadits dari Bilal bin Harits y ia 

berkata; 

 

 ٍَ َعههَى أََ َز ِي َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله َل اَّلله ْٕن ٌه َسُع أَ
َذَقخَ  َقَجِهيهِخ انصه ٌِ انْن َعبِد ًَ  انْن

                                                 
192 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 1499 dan Muslim : 1710. 
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”Bahwa Rasulullah a mengambil zakat dari 

barang-barang tambang di Qalibiyah.”
193

  

 

Jika telah mencapai nishab 85 gram emas (24 karat) 

dan haulnya, maka zakatnya adalah sebesar 

seperempat puluh (2,5%) dari harganya atau dari 

barangnya, jika  berharga seperti emas dan perak.  

 

 Apabila seorang menemukan harta yang terpendam 

dan yakin bahwa harta tersebut adalah harta 

simpanan pada masa Islam –bukan pada masa 

jahiliyyah,- maka harta tersebut disebut Luqathah 

(barang temuan), maka wajib diumumkan dan itu 

bukan termasuk rikaz.  
 

Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Maal  

Allah q berfirman; 

 

ب ًَ ب ِئَه َٓ ٍَ َ َهيْن َعبِيِهيْن انْن َٔ  ٍِ َغبِكيْن ًَ انْن َٔ ُفَقَشاِا  َذَقبُد ِنهْن  انصه

مِ  ِ ي َعِجيْن َٔ  ٍَ َغبِسِييْن انْن َٔ َقبِة  ِ ي انش ِ َٔ ىْن  ُٓ ثُ ْٕن َإنهَفِخ ُقُه ًُ انْن َٔ 

ىٌ  ُ َ ِهيْن اَّلله َٔ  
ِ ٍَ اَّلله ِم َ ِشيْنَعًخ ِي ِجيْن ٍِ انغه اثْن َٔ  

ِ ىٌ  اَّلله  َؽِكيْن

 

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus 

zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, 

                                                 
193 HR. Abu Dawud. 
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untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam 

perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan 

Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksana.”
194

  

 

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa zakat maal 

diberikan kepada 8(delapan) golongan, antara lain : 

 

1. Fakir 

Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa pun 

atau hanya memiliki sebagian dari kadar kebutuhannya. 

 

2. Miskin 

Miskin adalah orang yang memiliki setengah atau 

lebih dari kadar kebutuhannya. Misalnya seseorang 

membutuhkan sepuluh ribu, tetapi ia hanya memiliki 

tujuh ribu, maka ia tergolong orang miskin, dan fakir 

kondisinya lebih di bawah itu. Penentuan seorang miskin 

atau mampu cukup dengan melihat kondisi lahiriyahnya 

(kondisi umum) saja. Dan ini adalah fatwa Syaikh „Abdul 

„Aziz bin „Abdullah bin Baz t.  

 

3. Amil 

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh 

penguasa untuk mengumpulkan zakat dari mereka yang 

wajib mengeluarkannya, dan membagikannya kepada 

orang-orang yang berhak menerimanya, menjaga baitul 

mal dan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan zakat. 

Maka mereka harus diberi bagian zakat sesuai dengan 

pekerjaan yang mereka lakukan, meskipun mereka adalah 

orang kaya. 

                                                 
194 QS. At-Taubah : 60. 
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4. Muallaf 

Muallaf adalah orang muslim yang diharapkan 

dengan pemberian zakat, iman dan Islamnya menjadi 

kuat. Juga mencakup orang kafir atau tokoh kaum 

mereka yang diharapkan keislamannya atau untuk 

mengantisipasi keburukannya.  

 

5. Budak 

Masalah ini meliputi memerdekakan hamba sahaya, 

dan membantu hamba sahaya yang telah mengadakan 

perjanjian kepada tuanya untuk membayar sejumlah uang 

sebagai tebusan atas dirinya (mukatab). Dan termasuk 

pula melepaskan tawanan kaum muslimin dari musuh. 

 

6. Gharim 

Gharim adalah orang yang berhutang (bukan untuk 

maksiat) yang tidak dapat melunasi hutang hingga jatuh 

tempo pembayarannya. Hal ini dilakukan dengan syarat 

mereka tidak memiliki sesuatu yang memungkinkan 

mereka untuk membebaskan diri dari hutang tersebut. 

Maka orang-orang ini patut diberikan yang cukup untuk 

membebaskan mereka dari hutangnya, apakah itu sedikit 

atau banyak. Termasuk didalamnya adalah : 

 

 Orang yang merugi karena kemaksiatan yang telah 

diperbuatnya, kemudian ia bertaubat 

 Orang yang berhutang untuk mendamaikan 

perselisihan di antara kaum muslimin 

 Dan orang yang menanggung hutang orang lain 

hingga habis hartanya. Dalilnya adalah hadits 

Qabishah Al-Hilali y, ia berkata; 
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”Aku pernah menanggung beban (hutang) seseorang, 

lalu aku mendatangi Rasulullah a untuk bertanya 

kepada beliau tentang hal itu, lalu beliau bersabda, 

‟Tetap bersabarlah! Sampai datang kepada kami 

harta shadaqah (zakat), sehingga kami 

memerintahkan seseorang untuk memberimu 

darinya.‟”
195

  

 

Diperbolehkan pula untuk membayar hutang orang 

yang telah meninggal dunia. Ini adalah salah satu 

pendapat dari dua pendapat di kalangan Syafi‟iyah, dan 

ini juga merupakan pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

7. Fi Sabilillah 

Fi sabilillah adalah orang yang berperang di jalan 

Allah untuk meninggikan kalimatullah, yang tidak 

mendapat gaji dari Baitul Mal. Termasuk di dalamnya 

adalah para da‟i yang berdakwah ke jalan Allah q. 

Menurut Imam Ahmad, Al-Hasan, dan Ishaq n, bahwa 

orang berhaji termasuk dalam fi sabilillah. Berdasarkan 

sabda Rasulullah a; 

”Sesungguhnya jika engkau menghajikan ia dengan unta 

tersebut, (yaitu unta yang diwakafkan di jalan Allah), 

maka itu pun termasuk dalam berjuang di jalan 

Allah.”
196

  

 

Sehingga diperbolehkan memberikan zakat kepada 

orang yang ingin menunaikan ibadah haji, tetapi tidak 

                                                 
195 HR. Muslim : 1044 dan Abu Dawud : 1624. 
196 HR. Abu Dawud : 1974, hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani t. 
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memiliki bekal yang mencukupi. Ini juga pendapat yang 

dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 

2. 

 

8. Ibnus Sabil 

Ibnus sabil adalah seorang musafir yang sedang 

dalam perjalanan (bukan untuk maksiat) sementara dia 

kehabisan bekal untuk pulang ke negerinya. Dia diberi 

sesuatu yang mencukupi kebutuhannya dalam 

perjalanannya walaupun dia orang kaya. 

 

Catatan : 

 Tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada 

selain 8(delapan) golongan tersebut. Yang 

didahulukan adalah yang paling membutuhkan. 

 

 Diperbolehkan memberikan zakat kepada satu 

golongan dari 8(delapan) golongan tersebut. Ini 

adalah pendapat ‟Umar, Hudzaifah, Ibnu ‟Abbas, 

Abul ‟Aliyah, Sa‟id bin Zubair, Mainun bin 

Mihran, Imam Malik, dan Syaikh „Abdullah bin 

„Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam n. 

Diperbolehkan pula memberikan zakat dalam 

jumlah yang banyak selama dalam batas-batas 

kebutuhannya. Tetapi dianjurkan untuk membagi di 

antara golongan-golongan tersebut.. 

 

 Zakat satu orang boleh diberikan kepada beberapa 

orang dan sebaliknya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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 Diperbolehkan memberikan zakat kepada suami 

dan kerabat jika mereka termasuk mustahiq (orang 

yang berhak menerima zakat), selama mereka 

bukan termasuk orang yang berada dalam 

tanggungannya (yang tidak wajib dinafkahi), 

seperti; saudara laki-laki dan perempuan, paman 

dan bibi dari pihak ayah dan dari pihak ibu, dan 

yang seperti mereka. Hal ini berdasarkan hadits dari 

Abu Said Al-Khudry y bahwa Zainab, istri Ibnu 

Mas'ud y, bertanya; 

 

َل اَّللهِ  ْٕن َذَقخِ , َيب َسُع َو ِثبنصه ْٕن َي َد انْن ٌَ , ِئَهَك أََيشْن َكب َٔ
ُْنِذيْن ُؽِهيٌّ ِنيْن   ِ , ِّ َ  ِث ٌْن أََرَصذه ُد أَ َ َضَ َى , َ أََسدْن

 ِّ ُذ ِث قْن ٍْن َرَصذه ُِ أََؽقُّ َي َنُذ َٔ َٔ  ُّ ٍد أََه ْٕن ُع ٍُ َيغْن ِاثْن
ىْن  ِٓ َعههَى , َ َهيْن َٔ  ِّ ُ َ َهيْن : َ َقبَل انُهِجيُّ َصههٗ اَّلله

دٍ  ْٕن ُع ٍُ َيغْن ٍْن , َصَذَ  ِاثْن َنُذِا أََؽقُّ َي َٔ َٔ ُعِك  ْٔن َص
ىْن  ِٓ ِّ َ َهيْن ِذ ِث قْن  .َرَصذه

 

”Wahai Rasulullah, engkau telah memerintahkan 

untuk bersedekah hari ini, dan aku mempunyai 

perhiasan padaku yang hendak saya sedekahkan, 

namun Ibnu Mas'ud menganggap bahwa dirinya 

dan anaknya lebih berhak untuk aku beri sedekah. 

Lalu Nabi a bersabda, ”Ibnu Mas‟ud memang 



- 131 - 

benar, suamimu dan anakmu adalah orang yang 

lebih berhak untuk engkau beri sedekah.”
197

  

 

 Memberikan zakat kepada kerabat –jika mereka 

mustahiq- lebih utama daripada memberikan 

kepada yang lain. Hal ini berdasarkan hadits ketika 

Abu Thalhah y datang membawa shadaqahnya ke 

pada Rasulullullah a, maka beliau bersabda; 

”Aku berpendapat sebaiknya engkau 

memberikannya kepada kerabatmu.”
198

  

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

„Utsaimin t; 

”Memberikan zakat kepada keluarga adalah lebih 

utama daripada kepada yang lain, sebab berzakat 

kepada keluarga punya dua nilai, nilai sedekah dan 

nilai silaturahmi, kecuali jika keluarga tersebut 

telah menjadi tanggungan biaya hidup yang 

berzakat itu sendiri, maka tidak boleh diberi zakat.” 

 

 Yang lebih utama adalah hendaknya orang yang 

mengeluarkan zakat memberikan zakatnya kepada 

orang yang paling bertakwa, paling dekat, dan yang 

paling memerlukan. Syaikhul Islam t 

mengatakan; 

”Semestinya seorang memilih memberikan 

zakatnya kepada orang-orang fakir, orang-orang 

miskin, orang-orang yang memiliki utang, dan para 

                                                 
197 HR. Bukhari : 1462, Muslim : 1000, dan Ibnu Majah : 1834. 
198 HR. Bukhari : 1461 dan Muslim : 998. 
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mustahiq yang lainnya dari kalangan yang taat 

beragama dan mengikuti syari‟at.”
199

 

 

 Yang lebih utama adalah zakat diambil dari orang-

orang kaya negeri/daerah, lalu di bagikan kepada 

fakir miskin di negeri/daerah tersebut. Hal ini 

berdasarkan hadits dari Ibnu ‟Abbas p bahwa 

Nabi a mengutus Mu‟adz ke negeri Yaman --ia 

meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau a 

bersabda); 

 

ىْن  ِٓ اِن َٕ ىْن َصَذَقًخ ِ يْن أَيْن ِٓ َزَشَض َ َهيْن َ َقِذ ا ْن ٌه اَّلله , أَ
ىْن  ِٓ َيبِا ُِ ٍْن أَغْن َ ُز ِي ىْن َ َهَٗ ُزَشدُّ , رُإْن ِٓ   ُ َقَشاِا

 

”Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka 

zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-

orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada 

orang-orang fakir di antara mereka.”
200

 

 

Boleh dipindah ke daerah lain jika ada 

kemaslahatan, karena hubungan kerabat, atau 

karena ada kebutuhan yang mendesak. 

 

 Orang kaya tidak boleh mendapatkan zakat maal, 

kecuali jika dia termasuk amil, muallaf, mujahidin, 

atau ibnu sabil. Dan orang kaya adalah orang yang 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

                                                 
199 Fatawa 20/87. 
200 Muttafaq ‟alaih. dan lafazhnya menurut Bukhari. 
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kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya 

sepanjang tahun. Baik itu; dari harta yang ada, dari 

perniagaan, profesi dan lain-lain. 

 

 Tidak diperbolehkan membelanjakan zakat maal 

untuk pembangunan masjid. Berkata Syaikh 

Muhamamd bin Shalih Al-‟Utsaimin t; 

”Pembelanjaan (penyaluran) zakat tidak boleh 

dilakukan kecuali kepada delapan golongan yang 

telah disebutkan oleh Allah q.
201

 Sehingga tidak 

boleh (zakat) dibelanjakan untuk pembangunan 

masjid, pengajaran ilmu dan semacamnya, 

sedangkan sedekah yang sunnah (bukan zakat) yang 

paling utama adalah disalurkan pada pos yang 

bermanfaat.” 

 

Doa yang Diucapkan Oleh Penerima Zakat 

Disunnahkan bagi penerima zakat agar mendoakan 

pemberi zakat, dengan mengucapkan; 

 

ىْن  ِٓ ِ َ َهيْن ىه َصم  ُٓ  انهه

 

”Ya Allah, berilah rahmat atas mereka.” 

 

Sebagaimana diriwayatkan dari ‟Abdullah bin Aufa 

y bahwa biasanya bila suatu kaum datang membawa 

zakat kepada Rasulullah a, beliau berdoa; 

                                                 
201 Dalam QS. At-Taubah : 60. 



- 134 - 

ىْن  ِٓ ِ َ َهيْن ىه َصم  ُٓ  اَنهه

 

”Ya Allah, berilah rahmat atas mereka.”
202

  

 

Atau mengucapkan; 

 

 ٌٍ ِ َ َهي آِل ُ َلَ ىه َصم  ُٓ  انهه

 

“Ya Allah, bershalawatlah kepada keluarga Fulan.”
203

 

 

Atau mengucapkan; 

 

 ِّ ِ يْن ِئِثِه َٔ  
ِّ ىه َثبِساْن ِ يْن ُٓ  انهه

 

“Ya Allah, berkahilah dia padanya dan pada 

untanya.”
204

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 4166, Muslim : 1078 
203 Muttafaq‟alaih. HR. Bukhari : 1497, Muslim : 1078 
204 HR. Nasa‟i : 2458 
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Zakat Fitrah 

Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang 

yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor 

dan untuk memberi makan orang-orang miskin. 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

 ِ ُل اَّلله ْٕن َعههىَ َ َشَض َسُع َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِش َصههٗ اَّلله ِفؽْن  َصَكبَح انْن
 ٍِ َغبِكيْن ًَ ًخ ِنهْن ًَ ؼُعْن َٔ َ ِش  انشه َٔ  ِٕ ٍَ انههغْن بِاِى ِي َشًح ِنهصه ْٓن ؼُ
ب  َْ ا ٍْن أَده َي َٔ ُجَٕنٌخ  َي َصَكبحٌ َيقْن ِٓ ََلِح َ  َم انصه ب َقجْن َْ ا ٍْن أَده َي

َذَقبِد  ٍَ انصه َي َصَذَقٌخ ِي ِٓ ََلِح َ  َذ انصه  َثعْن

 

”Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah untuk 

menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia 

dan ucapan kotor dan untuk memberi makan orang-orang 

miskin. Barangsiapa membayarkannya sebelum shalat 

maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa 

membayarkannya setelah shalat maka ia adalah sedekah 

biasa.”
205

 

 

Yang Diwajibkan Mengeluarakan Zakat Fitrah 

Zakat fitrah wajib hukumnya atas setiap muslim, 

baik itu hamba sahaya atau yang merdeka, laki-laki atau 

wanita anak kecil atau orang dewasa. Hai ini berdasarkan 

hadits Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

                                                 
205 HR. Abu Dawud : 1594, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1827. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani t. 



- 136 - 

ِش،  ِفؽْن َعههَى َصَكبَح انْن َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله ُل اَّلله ْٕن َ َشَض َسُع
ٍش  ٍْن َشِعيْن ْٔن َصبً ب ِي ٍش، أَ ًْن ٍْن َر ِذ : َصبً ب ِي َعجْن َ َهٗ انْن

 ٍَ ِش، ِي َكِجيْن انْن َٔ ِش،  ِغيْن انصه َٔ َْنَضٗ،  ُ اْلْن َٔ َكِش،  انزه َٔ  ، انْنُؾش ِ َٔ
َم ُ ُشِٔط انُهبِط  ٌْن رَُإدهٖ َقجْن ب أَ َٓ أََيَش ِث َٔ  ، ٍَ يْن ًِ ِه غْن ًُ انْن

ََلحِ   ِئَنٗ انصه

 

“Bahwa Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah sebesar 

satu sha‟ kurma atau satu sha‟ sya‟ir atas seorang hamba, 

orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari 

orang-orang islam; dan beliau memerintahkan agar 

dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan 

Shalat („Idul Fitri).”
206

  

 

Zakat fitrah diwajibkan kepada seorang muslim 

yang memiliki makanan pokok untuknya dan untuk orang 

yang ada di bawah tanggungannya pada malam „Idul Fitri 

dan harinya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟; 

Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah. Dan zakat itu 

wajib atas dirinya, dan orang-orang yang wajib dinafkahi, 

seperti; isteri, anak-anak, dan para pembantu jika mereka 

adalah orang-orang Islam. 

 

 

 

                                                 
206 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432 dan Muslim Juz 2 : 

986. 
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Catatan : 

 Suami tidak wajib mengeluarkan zakat atas 

isterinya yang belum digauli, karena ketika itu 

suami belum wajib menafkahinya. Ini adalah 

pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Apabila seorang isteri adalah ahli kitab (yahudi atau 

nasrani), maka suaminya tidak wajib mengeluarkan 

zakat fitrah untuknya. Karena Rasulullah a 

bersabda; 

 ٍَ يْن ًِ ِه غْن ًُ ٍَ انْن  ِي

 

“… Dari kalangan kaum muslimin…”
207

   

 

 Disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah 

untuk janin/bayi yang masih dalam kandungan 

ibunya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri dan Syaikh Shalih bin 

Ghanim As-Sadlan. 

 

Ukuran Zakat Fitrah  

Ukuran zakat fitrah adalah sebanyak 1(satu) sha‟, 

baik berupa; kurma, kismis, gandum, beras, jagung, atau 

makanan pokok lainnya. Ini adalah pendapat Malikiyah, 

Syafi‟iyah, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah t. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id 

Al-Khudri y, ia berkata; 

 

                                                 
207 Muttafaq „alaih. 
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َعههَى  َٔ  ِّ ُ َ َهيْن  انُهِجي ِ َصههٗ اَّلله
ٌِ ب ِ يْن َصَيب َٓ ِؽيْن ُكُهب َُعْن

ٍْن َؼَعبوٍ  شٍ , َصبً ب ِي ًْن ٍْن َر ْٔن َصبً ب ِي ٍْن , أَ ْٔن َصبً ب ِي أَ
شٍ  ٍت , َشِعيْن ٍْن َصِثيْن ْٔن َصبً ب ِي  . أَ

 

“Pada zaman Nabi a kami selalu mengeluarkan zakat 

fitrah 1(satu) sha‟ makanan, atau 1(satu) sha‟ kurma, atau 

1(satu) sha‟ sya‟ir, atau 1(satu) sha‟ anggur kering.”
208

  

 

Adapun patokan ukuran sha‟ yang digunakan ialah 

sha‟ Nabi a,, yaitu sama dengan 4(empat) mud sama 

dengan 2(dua) liter sama dengan 2,4 kg. 

 

Catatan : 

Tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitrah dengan 

nilai/harga makanan pokok tersebut (diuangkan) 

menurut pendapat kebanyakan ulama‟ fiqih, kecuali 

Imam  Abu Hanifah. Pada asalnya bahwa zakat 

fitrah dikeluarkan dengan segala macam makanan 

pokok yang telah disebutkan nash hadits, tidak bisa 

digantikan dengan nilai uang kecuali dalam 

keadaan yang sangat mendesak, karena kebutuhan 

atau karena kemaslahatan tertentu.  

 

 

 

 

                                                 
208 Muttafaq „alaih. HR.  Bukhari Juz 2 : 1435 dan Muslim Juz 2 : 

985. 
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Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

„Utsaimin t; 

“Zakat fitrah hanya boleh berupa makanan saja, 

tidak boleh dengan harganya (uang). Sebab Nabi n 

telah menetapkan zakat fitrah 1(satu) sha‟ berupa 

makanan, buah kurma atau gandum.” 

 

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah 

Para fuqaha‟ telah sepakat bahwa zakat fitrah 

adalah wajib. Dan permulaan waktu wajibnya adalah 

setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir 

Ramadhan. Ini adalah pendapat Syafi‟iyah, Hanabilah, 

dan satu pendapat dari Malikiyah. Adapun waktu yang 

paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah 

pada hari „Ied sebelum orang-orang keluar menuju shalat. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia 

berkata; 

 

ََلحِ  َم ُ ُشِٔط انُهبِط ِئَنٗ انصه ٌْن رَُإدهٖ َقجْن ب أَ َٓ أََيَش ِث َٔ 

 

“Rasulullah a memerintahkan agar (zakat fitrah) 

ditunaikan sebelum orang-orang keluar menuju Shalat 

(„Idul Fitri).”
209

  

 

Diperbolehkan mempercepat pengeluaran zakat 

fitrah sehari atau 2(dua) hari sebelum hari raya, dan tidak 

boleh mengakhirkannya sampai setelah shalat „Idul Fitri. 

Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Alu 

                                                 
209 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432 dan Muslim Juz 2 : 

986. 
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Bassam t,
210

 mengikuti pendapat gurunya Al-Allamah 

„Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di t. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Nafi‟ y ia berkata; 

“‟Ibnu „Umar p memberikan zakat fitrah kepada orang 

yang mengumpulkannya (amil zakat) kemudian mereka 

memberikannya sehari atau 2(dua) hari sebelum hari raya 

„Idul Fitri.”
211

  

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 

t; 

“Zakat fitrah memiliki 2(dua) waktu; waktu yang 

diperbolehkan yakni sebelum „Ied; 1(satu) atau 2(dua) 

hari, dan waktu utama yakni pada hari „Ied sebelum 

shalat, penundaannya sampai sesudah shalat adalah 

haram hukumnya dan tidak bisa mencukupi kewajiban 

zakat fitrah.” 

 

Catatan : 

 Apabila seorang belum mengeluarkan zakat fitrah 

sampai setelah shalat „Idul Fitri, maka kewajiban 

zakat fitrah tidak gugur dengan keluarnya waktu 

karena zakat tersebut tetap ada didalam 

tanggungannya yang merupakan hak bagi mustahiq 

(orang yang berhak menerima zakat). Sehingga ia 

harus tetap mengeluarkan zakat meskipun zakatnya 

dianggap sebagai shadaqah sunnah, dan ia harus 

menyesal dan beristighfar. Dan ini merupakan 

kesepakatan para ulama‟. 

 

                                                 
210 Dalam kitabnya Taisirul „Allam. 
211 HR. Bukhari : 1511. 
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 Zakat fitrah terkait dengan badan, maka seorang 

dapat mengeluarkannya dimana pun ia berada. 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 

t; 

“Apabila orang yang berkewajiban zakat fitrah 

tersebut melakukan perjalanan 2(dua) hari atau 

lebih sebelum hari raya, maka ia mengeluarkan 

zakat di negeri Islam yang dituju. Jika bukan negeri 

Islam, maka carilah sebagian muslim yang fakir dan 

serahkan kepada mereka.” 

 

Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah  

Zakat fitrah diutamakan diberikan kepada fakir 

miskin. Ini adalah pendapat Imam Malik dan merupakan 

pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah t. Hal ini berdasarkan hadits dari 

„Abdullah bin „Abbas p, ia berkata; 

 

 ِ ُل اَّلله ْٕن َعههىَ َ َشَض َسُع َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِش َصههٗ اَّلله ِفؽْن  َصَكبَح انْن
 ٍِ َغبِكيْن ًَ ًخ ِنهْن ًَ ؼُعْن َٔ َ ِش  انشه َٔ  ِٕ ٍَ انههغْن بِاِى ِي َشًح ِنهصه ْٓن  ؼُ

 

”Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah untuk 

menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia 

dan ucapan kotor dan untuk memberi makan orang-orang 

miskin.”
212

 

 

 

                                                 
212 HR. Abu Dawud : 1594, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1827. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani t. 
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Catatan : 

 Apabila seseorang memberikan zakat kepada orang 

yang tampak lahiriyahnya fakir atau miskin, dan ia 

telah berusaha untuk mengetahuinya dengan 

sungguh-sungguh, kemudian ternyata ia bukan 

orang fakir atau miskin, maka zakatnya sah dan 

tidak perlu diulang. Berkata Syaikh „Abdul „Aziz 

bin „Abdullah bin Baz t; 

”Jika terbukti bagi orang yang mengeluarkan zakat 

bahwa orang yang diberi zakat itu bukan orang 

fakir, maka tidak wajib atasnya untuk mengqadha‟ 

(mengulangi), jika orang yang telah diberikan 

(zakat) itu pada lahiriyahnya fakir.” 

 

 Zakat fitrah satu orang boleh diberikan kepada 

orang banyak dengan dibagi-bagikan kepada 

mereka. Dan zakat fitrah orang banyak boleh 

diberikan kepada kepada satu orang. Karena 

perintah membayar zakat fitrah bentuknya mutlak, 

tidak terikat. Ini adalah pendapat Syaikh Abi Bakar 

Jabir Al-Jaza‟iri 2. 
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RUKUN KEEMPAT 

PUASA 
 

 

uasa merupakan ibadah yang agung, dimana 

hanya Allah r yang mengetahui seberapa besar 

pahalanya. Seorang yang berpuasa juga akan 

mendapatkan dua kebahagiaan yang tidak 

dirasakan oleh selain mereka, yaitu kebahagiaan ketika 

berbuka dan kebahagiaan ketika mereka bertemu dengan 

Rabbnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ٍِ آَدَو يَُعبَ ُ   ِم اثْن ًَ ب ،ُكمُّ َ  َٓ َضبِن ُش أَيْن َُُخ َ شْن  انْنَؾَغ
  ٍ باَِخ ِظعْن ًِ ع َعمه ,ِئَنٗ َعجْن َٔ ُ َ ضه  َو  : َقبَل اَّلله ْٕن  ِئَله انصه

ٍْن  ُّ ِي َؼَعبَي َٔ  ُّ َر َٕ ْٓن ِّ َيَذُ  َش ِضيْن ِث ََب أَعْن أَ َٔ ُّ ِنيْن  َ ِاَه
ِهيْن  َذ ,أَعْن ُْن َؽٌخ ِ  َ شْن َٔ  

ِِ ِش َذ ِ ؽْن ُْن َؽٌخ ِ  ٌِ َ شْن َؽَزب بِاِى َ شْن  ِنهصه
ٍْن ِسيْنِؼ  ِ ِي َذ اَّلله ُْن َيُت ِ  ِّ أَؼْن ُ  ِ يْن ْٕن َنُخُه َٔ  ِّ ِنَقبِا َسث ِ

ِك  غْن ًِ  انْن

 

“Setiap amal Bani Adam dilipatgandakan, satu kebaikan 

dengan sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat. 

Allah r berfirman, ”Kecuali puasa, ia untukKu dan Aku 

yang membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan 

makannya demi Aku.” Orang berpuasa mempunyai dua 

P 
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kebahagiaan. Kebahagiaan pada waktu berbuka dan 

kebahagiaan pada waktu bertemu Rabbnya. Sungguh 

aroma mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di 

sisi Allah daripada minyak kasturi.”
213

   

 

Dan Allah q telah menyediakan pintu khusus di 

Surga bagi orang-orang yang telah berpuasa didunia. 

Dari Sahal bin Sa‟ad y dari Nabi a beliau bersabda; 

 

ٌَ ََل  يهب ٗ انشه ًه ب َثبٌة يَُغ َٓ اٍة ِ يْن َٕ ََِيُخ أَثْن ب ًَ َغُهِخ َص ِ ي انْن
 ٌَ ْٕن ًُ بِا ُّ ِئَله انصه ُ ُه  َيذْن

 

”Di Surga ada delapan pintu. Di antaranya ada pintu 

yang bernama Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-

orang yang berpuasa.”
214

 

 

Definisi Puasa 

Puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal 

puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari 

dengan niat berpuasa sebagai ibadah kepada Allah q.  

 

Macam-macam Puasa 

Puasa ada 3(tiga) jenis, yaitu : 

1. Puasa Wajib 

Puasa wajib ada tiga macam, antara lain : 

                                                 
213 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 1894 dan Muslim : 1151, lafazh 

ini miliknya. 
214 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 3257 lafazh ini miliknya dan 

Muslim : 1152. 
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a. Puasa yang wajib karena zamannya 

(waktunya) itu sendiri, yaitu puasa Ramadhan. 

b. Puasa yang wajib karena suatu sebab, seperti 

puasa kaffarah. 

c. Puasa yang wajib karena diwajibkan oleh 

seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti 

puasa nadzar. 

 

2. Puasa Sunnah 

Macam-macam puasa sunnah, antara lain : 

a. Puasa Enam Hari Bulan Syawwal 

b. Puasa Sembilan Hari pada Awal Bulan 

Dzulhijjah 

c. Puasa Hari Arafah  

d. Puasa Dibulan Muharram 

e. Puasa Asyura 

f. Puasa Dibulan Sya‟ban  

g. Puasa Senin Kamis 

h. Puasa Ayyamul Bidh 

i. Puasa Dawud 

 

3. Puasa yang Dilarang 

Puasa yang dilarang terbagi menjadi dua, antara 

lain : 

I. Puasa haram  

Haram berpuasa pada hari-hari berikut :  

a. Hari raya Idul Fitri dan Idul Adh-ha  

b. Hari Tasyriq 

c. Hari yang Diragukan  

d. Mengkhususkan puasa hari Jum‟at saja  

e. Seorang isteri berpuasa sunnah tanpa izin 

suaminya dirumah 
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II. Puasa makruh 

Makruh melakukan puasa berikut :  

a. Puasa wishal 

b. Puasa satu tahun penuh 

 

Puasa Ramadhan 

Para salaf dahulu sangat berharap untuk dapat 

memasuki bulan Ramadhan dan mengisinya dengan 

berbagai amalan shalih. Diantara doa yang sering mereka 

panjatkan ialah; 

 

 ، ٌَ َُب َسَيَعب ىْن َن َعه ِ َٔ  ، ٌَ َُب ِئَنٗ َسَيَعب ًْن ىه َعه ِ ُٓ اَنهه
ُّ ِيُهب ُيَزَقجهَلً  ًْن َرَغهه َٔ 

 

“Ya Allah, selamatkanlah kami sampai Ramadhan. Dan 

selamatkan bagi kami Ramadhan itu. Serta terimalah 

dari kami (amal-amal kami di dalamnya)” 

 

Dan sungguh binasa dan celakalah orang-orang 

yang telah memasuki bulan Ramadhan, tetapi setelah 

Ramadhan tersebut lewat ia belum mendapatkan 

ampunan dari Rabbnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y ia berkata Rasulullah a bersabda; 

 

َسِغَى  َٔ ِ َ َهيه  ُِ َ َهىْن يَُصم  َذ ُْن ُد ِ  َْنُ  َسُعٍم ُرِكشْن َسِغَى أَ
ٌْن  َم أَ َغَهَخ َقجْن َْن ٌَ صُىه ا ِّ َسَيَعب َْنُ  َسُعٍم َدَ َم َ َهيْن أَ
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ِكَجِش َ َهىْن  ُِ انْن ا َٕ ُِ أََث َذ ُْن َسَا ِ  َْنُ  َسُعٍم أَدْن َسِغَى أَ َٔ  ُّ َفَش َن يُغْن
ُِ انْنَغُهخَ  ِ ََل  يُذْن

 

“Binasalah seorang yang namaku disebut disisinya, 

tetapi ia tidak bershalawat kepadaku. Binasalah seorang 

yang masuk bulan Ramadhan kemudian ia lepas (dari 

Ramadhan) namun ia belum tarampuni. Binasalah 

seorang yang menemui orang tuanya pada masa tua, 

namun (keberadaan) orang tuanya tidak mampu 

memasukkannya ke dalam Surga.”
215

  

 

Diantara amalan Ramadhan yang paling utama 

adalah puasa Ramadhan. Puasa Ramadhan juga  

merupakan sebab seseorang mendapatkan ampunan Allah 

q. Dari Abu Hurairah y, ia berkata bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ٍْن  َو ِي ُّ َيب َرَقذه ِزَغبًثب ُغِفَش َن اؽْن َٔ ًَب  ب ًَ ٌَ ِئيْن ٍْن َصبَو َسَيَعب َي
 ِّ ِج َْن  َر

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan landasan 

iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya 

yang telah berlalu akan diampuni.”
216

  

                                                 
215 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3545 dan Ahmad : 7402. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t dalam Shahih At-Targhib : 

168. 
216 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 1901 dan Muslim : 760, lafazh ini 

miliknya. 
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Hukum Puasa Ramadhan 

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun 

Islam. Diriwayatkan dari Abu ‟Abdirrahman ‟Abdullah 

bin ‟Umar bin Khattab p berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٍظ  ًْن َلَُو َ َهٗ َ  َي اْنِْلعْن ُِ ُ : ثُ َّ ِئَله اَّلله ٌْن َلَ ِئَن بَدُح أَ َٓ َش
َكبِح  َزبُا انضه ِئيْن َٔ َلَِح  ِئَقبُو انصه َٔ  ِ ُل اَّلله ْٕن ذاً َسُع ًه ٌه ُيَؾ أَ َٔ

 ٌَ ُو َسَيَعب ْٕن َص َٔ ِذ  َجيْن َؽظُّ انْن َٔ. 

 

”Islam didirikan diatas 5(lima) perkara, yaitu; bersaksi 

bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara 

benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan 

Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, 

mengerjakan haji ke baitullah, dan berpuasa pada bulan 

Ramadhan.”
217

  

 

Hukum puasa Ramadhan adalah wajib atas setiap 

muslim laki-laki dan wanita yang sudah baligh, berakal, 

mampu berpuasa, mukim (tidak safar), dan suci dari 

haidh dan nifas bagi wanita. Allah q mewajibkan puasa 

atas umat ini sebagaimana Dia mewajibkannya atas umat 

sebelumnya. Allah q berfirman; 

 

                                                 
217 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 8 dan Muslim Juz 1 : 16. 
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ب ُكِزَت  َيب ًَ َيبُو َك ُكُى انص ِ ا ُكِزَت َ َهيْن ْٕن ٍَ آَيُُ ب انهِزيْن َٓ أَيُّ
ٌَ  َ َهٗ ْٕن ِهُكىْن َنَعههُكىْن َرزهُق ٍْن َقجْن ٍَ ِي  انهِزيْن

 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang 

sebelum kamu agar kamu bertakwa.”
218

  

 

Catatan : 

 Apabila seorang wajib berpuasa di siang hari, 

seperti; orang gila yang sembuh, anak kecil yang 

menjadi dewasa, orang kafir masuk Islam, maka 

cukup bagi mereka berniat di siang hari itu, 

walaupun sebelumnya mereka sudah makan atau 

minum dan tidak ada kewajiban untuk 

mengqadha‟puasanya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seorang kehilangan kesadaran di bulan 

Ramadhan karena pingsan, gila, semisalnya, 

kemudian ia sadar, maka ia tidak wajib mengganti 

puasa maupun shalatnya, karena taklif (kewajiban 

syari‟at) terangkat darinya. Tetapi jika hilangnya 

kesadaran karena perbuatannya atau keinginannya 

sendiri lalu ia tersadar, maka dia wajib 

mengqadha‟. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

                                                 
218 QS. Al-Baqarah : 183. 
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 Apabila seorang berniat berpuasa lalu dia berpuasa 

dan pingsan di sebagian atau seluruh siangnya, 

maka puasanya sah. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

Penetapan Bulan Ramadhan 

Penetapan bulan Ramadhan dengan cara sebagai 

berikut : 

 

1. Melihat Hilal Bulan Ramadhan 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, bahwasanya 

Rasulullah a bersabda; 

 

ا ْٕن ُي ْٕن ُِ َ ُص ْٕن ًُ ُز ا, ِئَرا َسأَيْن ْٔن ِؽُش ُِ َ أَ ْن ْٕن ًُ ُز ِئَرا َسأَيْن ٌْن ُغىه , َٔ َ ِا
 ُّ ا َن ْٔن ُذُس ُكىْن َ بقْن  َ َهيْن

 

“Jika kalian melihat (hilal Ramadhan) maka 

berpuasalah, dan jika kalian melihatnya (hilal Syawwal) 

maka berbukalah, apabila mendung menghalangi kalian, 

maka perkirakanlah.”
219

  

 

Disunnahkan bagi yang melihat hilal Ramadhan 

atau hilal bulan yang lain untuk mengucapkan; 

 

ََلَيِخ  انغه َٔ  ٌِ ب ًَ يْن ِ اْلْن َٔ  ٍِ ًْن ُي َُب ِثبنْن ُّ َ َهيْن هه ِْ ىه أَ ُٓ اَنهه
 ُ َسثَُّك اَّلله َٔ ََلِو َسث ِيْن  عْن ِ اْلْن َٔ 

                                                 
219 HR. Bukhari Juz 2 : 1801 dan Muslim Juz 2 : 1080. 
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”Ya Allah, munculkanlah ia kepada kami dengan 

keberkahan dan iman, keselamatan dan Islam, Tuhanku 

dan Tuhanmu adalah Allah.”
220

  

 

2. Menyempurnakan Bulan Sya’ban Menjadi 30(tiga 

puluh) Hari 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y ia 

berkata bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ُكىْن  َي َ َهيْن ٌْن ُغج ِ ِّ َ ِا َيِز ا ِنُشؤْن ْٔن ِؽُش أَ ْن َٔ  ِّ َيِز ا ِنُشؤْن ْٕن ُي ْٕن ُص
ٌَ َصََلِصيْن  َجب َح َشعْن ا ِ ذه ْٕن ُه

ًِ  ٌَ َ أَكْن

 

“Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah 

dengan melihat hilal. Jika kamu terhalangi, maka 

lengkapilah bilangan Sya'ban 30(tiga puluh) hari.”
221

 

 

Catatan : 

 Mengetahui adanya hilal hanya bisa dilakukan 

dengan melihatnya, bukan dengan perhitungan 

falak (hisab), maka menetapkan keluarnya hilal 

dengan hisab tidak dibenarkan. Imam Ash-Shan‟ani 

t menjelaskan; 

“Jika urusan ini bergantung kepada hisab mereka, 

maka yang mengetahui masuknya Ramadhan 

hanyalah sebagian kecil orang, padahal syari‟at 

                                                 
220 HR. Ahmad : 1397 dan Tirmidzi : 3451. 
221 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1909, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 2 : 1080. 
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dasarnya adalah yang mudah diketahui oleh 

masyarakat umum.”  

 

 Melihat hilal untuk menetapkan bulan Ramadhan 

dapat diterima dengan persaksian seorang yang adil 

dan dipercaya, baik itu seorang laki-laki maupun 

seorang wanita. Dalil yang menjadi landasan 

pendapat ini adalah hadits Ibnu „Umar p, beliau 

berkata; 

“Sekelompok orang berkumpul untuk melihat hilal, 

lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah a bahwa 

aku melihatnya, kamudian beliau berpuasa dan 

memerintahkan yang lain untuk berpuasa.”
222

  

 

 Adapun melihat hilal untuk menetapkan bulan 

Syawwal, maka penetapan tersebut tidak dapat 

diterima kecuali dengan persaksian 2(dua) orang 

yang adil. Ini adalah pendapat kebanyakan para 

ulama‟, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah 

a;  

ٌْن  ذَ  َ ِا ِٓ ٌِ  َش َذا ِْ ا َشب ْٕن ُي ْٕن ا َ ُص ْٔن ِؽُش أَ ْن َٔ   
 

“Lalu jika ada dua orang saksi yang memberikan 

persaksian (bahwa ada hilal), maka hendaklah 

kalian berpuasa dan berbuka.”
223

  

 

 Barangsiapa yang melihat hilal seorang diri, dan 

hasilnya tidak diterima (oleh penguasa), maka ia 

                                                 
222 HR. Abu Dawud : 2242, dengan sanad yang shahih. 
223 HR. Nasa‟i, dan Ahmad, dengan sanad yang shahih. 



- 153 - 

tidak boleh berpuasa hingga manusia yang lainnya 

berpuasa. Begitu pula tidak boleh ia berbuka hingga 

manusia berbuka. Berdasarkan hadits dari Abu 

Hurairah y, bahwa Nabi a telah bersabda; 

 

 ٌَ ْٔن ِؽُش َو رُفْن ْٕن ُش َي ِفؽْن انْن َٔ  ٌَ ْٕن ُي ْٕن َو َرُص ْٕن ُو َي ْٕن اَنصه
 ٌَ ْٕن َو رَُعؾُّ ْٕن َؾٗ َي َظْن اْلْن َٔ 

 

“Waktu puasa adalah hari dimana kalian 

berpuasa, waktu berbuka („Idul Fithri) adalah 

dihari kalian semua berbuka, dan „Idul Adh-ha 

ialah hari dimana kalian berqurban.”
224

  

 

Imam Tirmidzi t mengatakan; 

“Menurut sebagian ahli ilmi, maksud hadits ini 

adalah kita berpuasa dan berbuka bersama-sama 

dengan jama‟ah orang banyak.” 

 

 Apabila hilal dapat dilihat pada satu negeri, maka 

hilal tersebut berlaku bagi negeri lain yang tempat 

keluar hilalnya bersamaan. Inilah pendapat yang 

paling mapan diantara berbagai pendapat ulama‟ 

dan inilah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam 

Ibnu Taimiyyah t. 

 

 Apabila seorang muslim berpuasa di suatu negara, 

lalu dia bepergian ke negara lain, maka hukum 

puasa dan berbukanya adalah hukum negara saat 

                                                 
224 HR. Tirmidzi Juz 3 :  697. 
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dia pindah. Dia berbuka bersama mereka jika 

mereka berbuka. Tetapi jika dia hanya berpuasa 

kurang dari 29(dua puluh sembilan) hari, maka dia 

wajib menambah 1(satu) hari setelah Idul Fitri. 

Seandainya dia berpuasa lebih dari 30(tiga puluh) 

hari, maka dia tidak berbuka kecuali bersama 

mereka. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad 

bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2.   

 

 Apabila seorang tinggal dinegara dimana matahari  

tidak terbenam pada musim panas dan tidak terbit  

pada musim dingin atau di negara yang siangnya 

berlangsung selama 6(enam) bulan dan malamnya 

6(enam) bulan atau lebih atau kurang, mereka 

shalat dan berpuasa dengan mengikuti negara 

terdekat dengannya yang memiliki malam dan siang 

24(dua puluh empat) jam. Jadi mereka menentukan 

awal puasa dan akhirnya, yakni awal menahan diri 

dan berbuka menurut waktu negara terdekat itu. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2. 

 

Orang-orang yang Diperbolehkan Untuk Berbuka  

Orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka 

adalah: 

 

1. Orang sakit 

Sakit dibagi dibagi menjadi 3(tiga) macam, yaitu : 

 

a. Sakit ringan 

Yaitu sakit yang tidak memberikan pengaruh 

terhadap puasa, demikian pula berbuka tidak memberikan 
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keringan kepadanya. Seperti; flu yang ringan, pusing 

yang ringan, sakit gigi, dan sebagainya, maka dalam 

kondisi seperti ini seorang tidak diperbolehkan berbuka 

karenanya. 

 

b. Sakit ringan yang bertambah parah 

Yaitu yang awalnya sakit ringan kemudian 

bertambah parah dan seorang merasa berat untuk 

berpuasa, akan tetapi puasa tersebut tidak berdampak 

negatif terhadap kesembuhan, maka dalam kondisi 

seperti ini seorang dianjurkan untuk berbuka karenanya. 

 

c. Sakit berat 

Yaitu sakit yang menyebabkan seseorang merasa 

berat melakukan puasa dan berpuasa dapat berakibat 

buruk terhadap seseorang, bahkan dapat mengantarkan 

kepada kematiannya, maka dalam kondisi seperti ini 

seorang diwajibkan berbuka karenanya, dan haram untuk 

berpuasa. 

 

2. Orang safar 

Dalil bolehnya orang yang sakit dan orang yang 

safar untuk tidak puasa dan menggantinya pada hari yang 

lain adalah firman Allah q; 

 

ٍْن أَيهبٍو أَُ شَ  حٌ ِي ْٔن َ َهٗ َعَفٍش َ ِعذه ٌَ َيِشيْنًعب أَ ٍْن َكب َي َٔ 

 

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu 

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak 
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hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang 

lain.”
225

  

 

Safar dibagi dibagi menjadi 3(tiga) macam, yaitu : 

 

a. Safar yang dilakukan membuat seseorang berat 

untuk melakukan puasa dan menghalanginya untuk 

melakukan kebaikan 

Maka ketika itu berbuka lebih baik bagi dirinya. 

Diantara dalilnya adalah hadits dari Jabir y bin Abdillah 

p, ia berkata; 

 

َعههَى ِ يْن َعَفٍش َ َشأَٖ  َٔ  
ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله ُل اَّلله ْٕن ٌَ َسُع َكب

ا  ْٕن َزا َ َقبنُ َْ ِّ َ َقبَل َيب  َم َ َهيْن َسُعًَل َقذْن ظُه ِ َٔ ِصَؽبًيب 
َفشِ  ُو ِ ي انغه ْٕن ِجش ِ اَنصه ٍَ انْن َظ ِي  َصبِاٌى َ َقبَل َنيْن

 

“Suatu ketika Rasulullah a berada dalam perjalanan, lalu 

beliau melihat sekelompok orang yang berdesakan dan 

orang yang sedang diteduhi, lalu beliau bertanya, „Apa 

ini?‟ mereka menjawab, „Ia sedang berpuasa.‟ Kemudian 

Rasulullah a bersabda, „Bukan termasuk kebaikan 

(baginya), berpuasa didalam perjalanan.”
226

  

 

                                                 
225 QS. Al-Baqarah : 185. 
226 HR. Bukhari Juz 2 : 1844, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1115. 
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b. Safar yang dilakukan tidak membuat seseorang 

merasa berat untuk berpuasa dan tidak 

menghanginya untuk melakukan kebaikan 

Maka berpuasa lebih baik baginya daripada 

berbuka. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah q; 

 

 ٌَ ْٕن ًُ َه ُزىْن َرعْن ُْن ٌْن ُك ٌش َنُكىْن ِئ ا َ يْن ْٕن ُي ْٕن ٌْن َرُص أَ َٔ 

 

“Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu 

mengetahui.”
227

  

 

c. Safar yang dilakukan membuat seseorang merasa 

berat untuk berpuasa dan dapat menyebabkan 

kematian 

Maka ketika itu ia wajib berbuka dan haram 

hukumnya berpuasa. Hal ini seperti disebutkan dalam 

hadits Jabir y; 

 

ِؼ  َفزْن َعههَى َ َشَط َ بَو انْن َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله ٌه َسُعَٕل اَّلله أَ
 ٌَ ىِ , ِئَنٗ َيكهَخ ِ يْن َسَيَعب يْن ًِ َغ , َ َصبَو َؽزهٗ َثَهَغ ُكَشاَ  انْن

ُّ , َ َصبَو انُهبُط  ٍْن َيبٍا َ َشَ َع َََظَش , صُىه َدَ ب ِثَقَذٍػ ِي َؽزهٗ 
 ِّ َذ َرِنَك , صُىه َشِشَة , انُهبُط ِئَنيْن ُّ َثعْن َم َن َط :  َ ِقيْن ٌه َثعْن ِئ

                                                 
227 QS. Al-Baqarah : 184. 
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ُعَصبحُ :  َقبَل . انُهبِط َقذْن َصبوَ  أَُٔنِئَك , أَُٔنِئَك انْن
ُعَصبحُ   انْن

 

“Bahwasanya Rasulullah a keluar menuju Makkah 

ketika fathu Makkah pada bulan Ramadhan, beliau 

berpuasa hingga sampai di Kura‟ Al-Ghamim sementara 

orang-orang ikut berpuasa, kemudian beliau meminta 

diambilkan segelas air dan mengangkatnya sehingga 

semua orang melihatnya, lalu beliau meminumnya. 

Setelah itu dikatakan kepada beliau bahwa sebagian 

orang tetap berpuasa, maka Rasulullah a bersabda, 

“Mereka adalah orang-orang yang melakukan maksiat, 

mereka orang yang melakukan maksiat.”
228

  

 

Catatan : 

 Apabila perjalanannya dimulai setelah fajar 

menyingsing (siang hari), maka ia wajib berpuasa 

pada hari itu, lalu diperbolehkan untuk 

membatalkan puasa jika sudah akan berangkat, 

meskipun masih berada didalam kampungnya. 

Diriwayatkan dari „Ubaid bin Jubair y ia berkata; 

 

ِل  ْٕن ِغَفبِسي ِ َصبِؽُت َسُع َشِح انْن ُْنُذ َيَع أَِثيْن َثصْن ُك
 ٍَ ٍَُخ ِي َعههَى ِ يْن َعِفيْن َٔ  

ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله اَّلله
 ، ُِ َة َغَذاُؤ ٌَ َ َشَ َع، صُىه ُقش ِ َؽبِغ ِ يْن َسَيَعب انْنُفغْن

                                                 
228 HR. Muslim Juz 2 : 1114. 
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ُذ :  َقبَل  َزَشةْن ُقهْن َد؟ َقبَل :  ِاقْن ْٕن ُجُي َذ َرَشٖ انْن أََنغْن
َشحٍ  ْٕن َثصْن ِ َصههٗ :  أَثُ ِل اَّلله ْٕن ٍْن ُعُهِخ َسُع ِغُت َ  أََرشْن

َعههَى؟ َٔ  ِّ ُ َ َهيْن  اَّلله

 

“Aku naik bersama Abu Bashrah Al-Ghifari y –

salah seorang sahabat Rasulullah a- dalam kapal 

dari Fusththath pada bulan Ramadhan. Lalu ia 

pergi. Kemudian dihadirkan makan (siang) 

(untuk)nya. Ia berkata, “Mendekatlah.” Aku 

katakan, “Bukanlah engkau tahu (kita) masih 

berada dikampung (kita)?” Ia menjawab, “Apakah 

engkau benci dengan Sunnah Rasulullah a?”
229

  

 

 Apabila seorang pulang dari safar –dan ia dalam 

keadaan berbuka-, lalu mendapati isterinya  telah 

suci dari haidh, nifas, atau sembuh dari sakitnya –

sementara isterinya dalam keadaan berbuka,- maka 

diperperbolehkan baginya untuk menggauli 

isterinya, tanpa ada kewajiban membayar kaffarah. 

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2. 

 

3. Orang yang sudah tua 

Orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka 

tidak ada qadha‟ baginya, tetapi hanya diwajibkan 

membayar fidyah (memberi makan orang miskin). 

Sebagaimana firman Allah q; 

                                                 
229 HR. Abu Dawud : 2412. 
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 ٍٍ ِكيْن َيٌخ َؼَعبُو ِيغْن ُّ ِ ذْن ََ ْٕن ُق ٍَ يُِؽيْن َ َهٗ انهِزيْن َٔ 

 

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan 

(jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) 

memberi makan seorang miskin.”
230

  

 

Ibnu „Abbas p berkata; 

 

ِؽشَ  ٌْن يُفْن ِش أَ َكِجيْن ِخ انْن يْن َص ِنهشه ٍو , ُس  ِ ْٕن ِ َي ٍْن ُكم  ِعَى َ  يُؽْن َٔ
ًُب ِكيْن ِّ , ِيغْن ََل َقَعبَا َ َهيْن َٔ 

 

“Orang tua lanjut usia diberi keringanan untuk tidak 

puasa dan memberi makan setiap hari untuk seorang 

miskin dan tidak ada qadha‟ baginya.”
231

  

 

Catatan : 

Orang tua yang sudah pikun tidak wajib puasa dan 

tidak pula membayar fidyah, karena pena (pencatat 

amal) telah diangkat darinya. Hal ini berdasarkan 

hadits dari „Aisyah i bahwa Nabi n bersabda; 

ٍْن َصََلَصٍخ  َقَهُى َ  ِقَظ، : ُسِ َع انْن َزيْن ٍِ انُهبِاِى َؽزهٗ َيغْن  َ
ٌِ َؽزهٗ  ْٕن ُُ غْن ًَ ٍِ انْن  َ َٔ ُجَش،  ِش َؽزهٗ َيكْن ِغيْن ٍِ انصه  َ َٔ

َق  ْٔن َيِفيْن ِقَم، أَ  َيعْن

                                                 
230 QS. Al-Baqarah : 184. 
231 HR. Daruquthni dan Hakim. 
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“Diangkat pena dari 3(tiga) orang; orang tidur 

hingga ia bangun, anak-anak sampai ia baligh, 

orang gila hingga ia sadar.”
232

  

 

4. Wanita yang hamil 

 

5. Wanita yang menyusui 

Wanita yang sedang hamil dan menyusui, jika 

mereka tidak mampu untuk berpuasa atau khawatir akan 

anak-anaknya bila mereka berpuasa, maka boleh bagi 

mereka untuk berbuka dan wajib atas mereka untuk 

membayar fidyah, tetapi mereka tidak wajib 

mengqadha‟. Ini adalah pendapat Ibnu „Abbas p dan 

Ibnu „Umar p, ini juga madzhab Ishaq dan pendapat 

inilah yang dipilih oleh Syaikh Al-Albani t.  

 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, dia berkata; 

“Jika wanita yang hamil khawatir akan dirinya, begitu 

juga wanita yang menyusui khawatir akan anaknya disaat 

bulan Ramadhan, maka boleh bagi mereka berdua untuk 

berbuka, kemudian memberi makan orang miskin setiap 

hari dari hari-hari yang ia tinggalkan dan tidak wajib atas 

mereka mengqadha‟ puasa.”
233

  

 

Juga riwayat dari Nafi‟ y, ia berkata; 

“Salah seorang puteri dari Ibnu „Umar p menjadi isteri 

salah seorang laki-laki Quraisy, dan disaat Ramadhan ia 

sedang hamil, kemudian ia kehausan, maka Ibnu „Umar 

                                                 
232 HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa‟i, dan Ibnu Majah. 
233 HR. Thabrani : 2758. Dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t 

dalam Irwa-ul Ghalil 4/19. 
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p memerintahkan untuk berbuka dan memberi makan 

seorang miskin setiap hari (yang ditinggalkan).”
234

  

 

Catatan : 

Ukuran fidyah bagi orang yang sudah tua, wanita 

yang sedang hamil, dan wanita menyusui adalah 

sebanyak setengah sha‟. Yaitu 1(satu) porsi 

makanan siap makan atau 1,5(satu setengah) kg 

bahan makanan pokok. Ini adalah pendapat Syaikh 

„Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz t. 

 

Syarat Sah Puasa  

Syarat sah puasa adalah : 

 

1. Niat 

Wajib menentukan niat puasa (Ramadhan) dimalam 

hari sebelum terbit fajar. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu 

„Umar p, dari Hafshah i, bahwasanya Nabi a 

bersabda; 

 

ٍْن َنىْن  عِ َي ًِ ُّ يُغْن ِش َ ََل ِصَيبَو َن َم انْنَفغْن َيبَو َقجْن   انص ِ

 

“Barangsiapa tidak meniatkan puasa sebelum fajar, 

maka tidak ada puasa baginya.”
235

 

 

 

 

 

                                                 
234 HR. Daraquthni 2/207. 
235 HR. Abu Dawud : 2454 dan Tirmidzi Juz 3 : 730, lafazh ini 

miliknya. 
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Catatan : 

 Wajib memasang niat pada setiap malam bulan 

Ramadhan, bukan hanya berniat puasa untuk 

1(satu) bulan. Ini adalah pendapat jumhur ulama‟. 

 

 Niat tersebut sudah dapat terwujud dengan bangun 

pada waktu sahur dan memakan makanan dan 

minuman pada waktu tersebut. Karena niat adalah 

menyengaja atau berkehendak untuk melakukan 

sesuatu, dan apa yang diniatkan telah terwujud 

dengan melakukan hal-hal tersebut. Ini adalah 

pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

2. Suci dari Haidh dan Nifas 

Seorang wanita yang mengalami haidh dan nifas 

tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa. Diantara 

dalilnya adalah hadits dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, 

bahwa Nabi a bersabda; 

 

؟أَ  َنىْن َرُصىْن َٔ  ِ َظ ِئَرا َؽبَظذْن َنىْن رَُصم  ٍَ َثَهَٗنيْن   ُقهْن

ب َ َزِنَك  َٓ ُِ ٌِ ِديْن َصب ٍْن َُقْن  ِي

 

“Bukankan jika ia sedang haidh ia tidak melakukan 

shalat dan puasa?” Kami menjawab, “Ya” Maka Nabi a 

bersabda, “Itulah kekurangan agamanya.”
236

  

 

 

 

                                                 
236 HR. Bukhari Juz 1 : 298. 
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Rukun Puasa  

Rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang 

membatalkan puasa sejak terbit fajar (shadiq) sampai 

terbenamnya matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah 

q; 

 

ا ْٕن ُكُه َٔ ُ َنُكىْن  ا َيب َكَزَت اَّلله ْٕن َزُغ اثْن َٔ ٍه  ُْ ْٔن ٌَ َثبِشُش  َ باْن

ػِ  ٍَ انْنَخيْن َيُط ِي َثْن ُػ اْلْن ٍَ َنُكُى انْنَخيْن ا َؽزهٗ َيَزَجيه ْٕن َشثُ اشْن َٔ 

مِ  َيبَو ِئَنٗ انههيْن ٕا انص ِ ًُّ ِش صُىه أَِر ٍَ انْنَفغْن ِد ِي َٕ َعْن  اْلْن

 

“Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa 

yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan 

minumlah hingga terang bagimu benang putih dari 

benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah 

puasa itu sampai (datang) malam…”
237

  

 

Adab-adab Puasa  

Adab-adab puasa antara lain : 

 

1. Makan sahur dan mengakhirkannya 

Dari Anas bin Malik y bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ِس َثَشَكخً  ْٕن ُؾ ٌه ِ ي انغه ا َ ِا ْٔن ُش  َرَغؾه

                                                 
237 QS. Al-Baqarah : 187. 
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“Makan sahurlah kalian, karena didalam sahur itu ada 

keberkahan.”
238

  

 

Adapun dalil tentang mengakhirkan sahur 

diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas 

bin Malik y dari Zaid bin Tsabit y, ia berkata; 

 

َعههَى صُىه َقبَو ِئَنٗ  َٔ  
ِّ ُ َ َهيْن ََب َيَع انُهِجي ِ َصههٗ اَّلله َرَغَؾشْن

سِ  ْٕن ُؾ انغه َٔ  ٌِ ََرا ٍَ اْلْن ٌَ َثيْن ُذ َكىْن َكب ََلِح َقهْن َس ؟انصه  َقبَل َقذْن
ٍَ آَيخً  ِغيْن ًْن  َ 

 

“Kami sahur bersama Nabi a, kemudian beliau bangkit 

untuk mengerjakan shalat. Anas y bertanya, “Berapa 

jarak antara adzan dan sahur?” Beliau menjawab, “Kira-

kira bacaan 50(lima puluh) ayat.”
239

 

 

Catatan : 

Apabila seorang sedang melakukan sahur, lalu 

terdengar adzan shubuh sedangkan makanan dan 

minuman masih berada ditangannya, maka ia boleh 

menyelesaikan makan dan minumnya. Hal ini 

berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, ia berkata 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
238 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1823 dan Muslim Juz 2 : 

1095. 
239 HR. Bukhari Juz 2 : 1821. 
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ِِ َ ََل  ََبُا َ َهٗ َيِذ ِ اْلْن َٔ َذاَا  َع أََؽُذُكُى انُ ِ ًِ ِئَرا َع
 ُّ ُْن ُّ ِي ِعَي َؽبَعَز ُّ َؽزهٗ َيقْن  َيَععْن

 

”Apabila salah seorang di antara kalian 

mendengar adzan sementara tempat makan masih 

di tangannya, maka janganlah dia meletakkannya 

hingga dia menyelesaikan hajatnya.”
240

 

 

2. Menahan diri dari segala hal yang bertentangan 

dengan puasa, seperti; perbuatan sia-sia, berkata keji, 

berbohong, dan yang semisalnya 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ، َختْن َلَ َيصْن َٔ ُ شْن  ِو أََؽِذُكىْن َ َلَ َيشْن ْٕن ُو َص ْٕن ٌَ َي ِئراَ َكب
َيُقمْن  ، َ هْن ُّ ْٔن َقبَرَه ُّ أََؽٌذ أَ ٌه َعبثه ُشٌؤ َصبِاىٌ : َ ِا يْن ايْن

 ِئَ ِ

 

“Jika seseorang dari kalian sedang berpuasa, maka 

janganlah ia berkata-kata kotor dan jangan pula 

bertengkar. Jika seorang menghina atau memukulnya  
hendaklah ia mengatakan, „Aku orang yang sedang 

berpuasa.‟”
241

 

 

 

                                                 
240 HR. Abu Dawud : 2333. 
241 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1805 dan Muslim Juz 2 : 

1151. 
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Dari Abu Hurairah y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ِّ َم ِث ًَ َع انْن َٔ ِس  ْٔن َل انضُّ ْٕن ٍْن َنىْن َيَذ ْن َق َم , َي ْٓن َغ انْن َظ , َٔ َ َهيْن
 ُّ َشَشاَث َٔ  ُّ ٌْن َيَذَ  َؼَعبَي  َؽبَعٌخ ِ يْن أَ

ِ  َّلِله

 

“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan 

mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka Allah tidak 

memerlukan orang itu untuk  meninggalkan makanan 

dan minumannya (puasanya).”
242

   

 

3. Bersikap dermawan 

 

4. Selalu mempelajari Al-Qur’an 

Dalil tentang bersikap dermawan dan selalu 

mempelajari Al-Qur‟an adalah hadits yang diriwayatkan 

dari „Ibnu „Abbas p beliau berkata; 

 

َد انُهبِط  َٕ َعههَى أَعْن َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله ُل اَّلله ْٕن ٌَ َسُع َكب
ٌه  ٌَ ِئ ِش َسَيَعب ْٓن ٌُ ِ يْن َش ْٕن ُد َيب َيُك َٕ ٌَ أَعْن َكب َٔ ِش  َخيْن ِثبنْن
ٍَُخ ِ يْن  ِ َع ُِ ِ يْن ُكم  َقب ٌَ َيهْن ََلُو َكب ِّ انغه َم َ َهيْن ِشيْن َعجْن

ِ َصههٗ  ُل اَّلله ْٕن ِّ َسُع ِشُض َ َهيْن َغِهَخ َ َيعْن ُْن ٌَ َؽزهٗ َي َسَيَعب
ُل  ْٕن ٌَ َسُع ُم َكب ِشيْن ُّ ِعجْن ٌَ َ ِاَرا َنِقَي آ ُقشْن َعههَى انْن َٔ  

ِّ ُ َ َهيْن اَّلله

                                                 
242 HR. Bukhari : 1903, Abu Dawud : 2345, dan Tirmidzi : 702. 
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يْنِؼ  ٍَ انش ِ ِش ِي َخيْن َد ِثبنْن َٕ َعههَى أَعْن َٔ  
ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله اَّلله

َعَهخِ  شْن ًُ  انْن

 

“Rasulullah a adalah orang yang paling dermawan 

dalam kebaikan, dan beliau akan lebih dermawan (dari 

hari-hari biasanya) pada bulan Ramadhan, ketika Jibril 

j menjumpainya. Dan Jibril j selalu 

mendatanginya setiap tahun pada bulan Ramadhan 

hingga Ramadhan selesai. Rasulullah a membacakan 

Al-Qur‟an kepadanya, dan saat ia bertemu dengan Jibril 

j, beliau lebih dermawan terhadap kebaikan daripada 

angin yang berhembus (dengan lembut.)”
243

  

 

5. Menyegerakan berbuka ketika matahari telah 

terbenam 

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa‟ad y, bahwasanya 

Rasulullah a bersabda; 

 

شَ  ِفؽْن ُهٕا انْن ٍش َيب َ غه  ََل َيَضاُل انُهبُط ِثَخيْن

 

“Umat Islam akan senantiasa dalam kebaikan selama 

mereka menyegerakan berbuka.”
244

  

 

 

 

                                                 
243 HR. Bukhari Juz 1 : 6 dan Muslim Juz 4 : 2308. 
244 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1856 dan Muslim Juz 2 : 

1098. 
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6. Berdoa ketika berbuka 

Diriwayatkan dari „Ibnu „Umar p, ia berkata; 

“Jika Nabi a berbuka, maka beliau membaca;  

 

ٌْن َشبَا  ُش ِئ َعْن َصَجَذ اْلْن َٔ   ُ ْٔن ُعُش َزههِذ انْن اثْن َٔ أُ  ًَ َت انظه َْ َر
 ُ  اَّلله

 

“Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat serta 

telah ditetapkan pahala insya Allah.”
245

  

 

7. Berbuka dengan makan ruthab (kurma segar) atau 

kurma kering, atau hanya dengan air 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, beliau 

berkata; 

 

ِؽُش َ َهٗ  َعههَى يُفْن َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله ُل اَّلله ْٕن ٌَ َسُع َكب
ٍْن ُسَؼَجبٌد َ َعَهٗ  ٌْن َنىْن َرُك َي، َ ِا ٌْن يَُصه ِ َم أَ ُسَؼَجبٍد َقجْن

ٍْن َيباٍ  اٍد ِي َٕ ٍْن َؽَغب َؽَغ ٌْن َنىْن َرُك َشاٍد، َ ِا ًْن  .َر

 

“Rasulullah a biasa berbuka dengan ruthab, sebelum 

melakukan shalat. Jika beliau tidak mendapat ruthab, 

maka dengan beberapa buah tamr (kurma masak yang 

                                                 
245 HR. Abu Dawud : 2340. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani t dalam Al-Irwa‟ : 920. 
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sudah lama dipetik), dan jika tidak mendapatkannya, 

maka beliau meminum seteguk air.”
246

  

 

8. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang 

yang berpuasa 

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani y dari Nabi a 

beliau bersabda; 

“Barangsiapa memberi makanan berbuka kepada orang 

yang berpuasa, maka dia memperoleh seperti pahalanya 

tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang 

berpuasa.”
247

 

 

Hal-hal yang Boleh Dilakukan Ketika Puasa  

Hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa adalah : 

 

1. Jima’ pada malam hari sebelum terbit fajar 

Ini adalah keringanan dari Allah q bagi kaum 

muslimin. Allah q berfirman; 

 

ََِغبِاُكىْن  أُِؽمه  َ ُش ِئَنٗ  َيبِو انشه
َهَخ انص ِ  َنُكىْن َنيْن

 

“Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa 

bercampur dengan isteri-isteri kalian.”
248

  

 

 

 

 

                                                 
246 HR. Abu Dawud : 2356, dan Tirmidzi : 692. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani t dalam Irwa‟ul Ghalil : 922. 
247 HR. Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. 
248 QS. Al-Baqarah : 187. 
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2. Dalam keadaan junub pada pagi hari  

Diriwayatkan dari „Aisyah dan Ummu Salamah p; 

 

ٍْن  ِجُؼ ُعًُُجب ِي ٌَ يُصْن َعههَى َكب َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ٌه انُهِجيه َصههٗ اَّلله أَ
وُ  ْٕن َيُص َٔ َزِغُم  بٍ ، صُىه َيغْن ًَ  ِع

 

“Bahwasanya Rasulullah a pada waktu fajar telah 

masuk beliau dalam keadaan junub karena bersetubuh 

(dengan isterinya). Kemudian beliau mandi dan 

berpuasa.”
249

   

 

3. Suami mencium dan mencumbui isteri tanpa jima’  

Diriwayatkan dari „Aisyah i beliau berkata; 

 

 َٕ ُْ َٔ ُم  َعههَى يَُقج ِ َٔ  ِّ ُ َ َهيْن ِ َصههٗ اَّلله ٌَ َسُعُٕل اَّلله َكب
َٕ َصبِاىٌ , َصبِاىٌ  ُْ َٔ يَُجبِشُش  َٔ , ِّ ِث سْن َهُكُكىْن ِْلِ ُّ أَيْن َنِكُه َٔ 

 

“Nabi a pernah mencium dan mencumbu ketika beliau 

tengah berpuasa, hanya saja beliau adalah orang yang 

paling kuat menahan nafsunya diantara kalian.”
250

  

 

 

 

 

                                                 
249 Muttafaq „alaih. 
250 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1826, dan Muslim Juz 2 : 

1106, lafazh ini miliknya. 
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Catatan : 

 Apabila seorang suami mencium isteri atau 

mencumbuinya tanpa jima‟ lalu keluar madzi, maka 

tidak ada hukuman baginya. 

 

 Apabila seorang suami mencium isterinya atau 

mencumbuinya –sementara mereka sedang puasa,- 

kemudian salah seorang diantara mereka keluar 

mani, maka ia telah berbuka dan wajib mengqadha‟ 

puasanya. 

 

4. Mandi dan menyiramkan air di kepala untuk 

mendinginkan badan  

Diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi a, ia 

berkata; 

“Aku telah melihat Rasulullah a di Al-Arj, saat itu 

beliau tengah menyiram kepala dengan air, sedangkan 

beliau dalam keadaan puasa karena haus atau panas yang 

menyengat.”
251

  

 

5. Makan dan minum karena lupa 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

َٕ َصبِاىٌ  ُْ َٔ ََِغَي  ٍْن  ْٔن َشِشَة , َي ُّ , َ أََكَم أَ َي ْٕن ُيِزىه َص , َ هْن
َعَقبُِ  َٔ  ُ ُّ اَّلله ًَ َع ب أَؼْن ًَ  َ ِاَه

 

                                                 
251 HR. Abu Dawud : 2348. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani t. 
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“Barangsiapa lupa bahwa ia sedang berpuasa sehingga 

ia makan minum, maka sempurnakanlah puasanya 

karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan 

dan minum kepadanya.”
252

 

 

6. Muntah tanpa sengaja  

Diriwayatkan dari Abu Hurairah p, bahwasanya 

Nabi a bersabda; 

 

ُا  ُّ انْنَقيْن ٍْن َرَسَ  ِّ َقَعباٌ َي َظ َ َهيْن َزَقباَ , َ َهيْن ٍِ اعْن َي َٔ 

ِط  َيقْن ًذا َ هْن ًْن  َ  

 

“Barangsiapa terdesak muntah (tanpa sengaja), maka 

tidak ada qadha‟ (puasa) baginya, dan barangsiapa yang 

sengaja muntah, maka hendaklah ia  mengqadha‟ 

(puasanya).”
253

  

 

7. Mencicipi makanan dan mengunyahnya untuk 

anak kecil selama makanan tersebut tidak sampai 

kerongkongan 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

“Diperbolehkan (bagi seseorang) mencicipi cuka atau apa 

saja ketika ia berpuasa selama tidak masuk ke dalam 

tenggorokan.”
254

  

 

                                                 
252 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1831 dan Muslim Juz 2 : 

1155. 
253 HR. Tirmidzi Juz 3 : 720, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2380, 

dan Ibnu Majah : 1676. 
254 HR. Ibnu Syaibah 3/47, dengan sanad yang Hasan li ghairihi. 



- 174 - 

Diriwayatkan dari Yunus tentang Al-Hasan, ia 

berkata; 

“Aku melihat beliau mengunyah makanan untuk anak 

kecil padahal beliau sedang berpuasa. Beliau 

mengunyahkan kemudian mengeluarkannya dari mulut 

dan meletakkannya di mulut si anak.”
255

  

 

8. Berbekam, berdonor darah, mimisan, dan 

memeriksa darah jika tidak dikhawatirkan 

melemahkan tubuh  

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, beliau berkata; 

 

ِشوٌ  َٕ ُيؾْن ُْ َٔ َزَغَى  َعههَى ِاؽْن َٔ  ِّ ٌه انُهِجيه َصههٗ اَّلله َ َهيْن , أَ
َٕ َصبِاىٌ  ُْ َٔ َزَغَى  اؽْن َٔ 

 

“Bahwa Nabi a pernah berbekam dalam keadaan ihram 

dan pernah berbekam sewaktu puasa.”
256

  

 

Anas bin Malik y pernah ditanya, 

“Apakah kalian memakruhkan berbekam bagi orang yang 

berpuasa? Ia menjawab, “Tidak, kecuali hanya karena 

kelemahan tubuh yang diakibatkannya.”
257

  

 

 

 

 

 

                                                 
255 Mushannaf „Abdurrazaq : 7512. 
256 HR. Bukhari Juz 2 : 1836. 
257 HR. Bukhari : 1940. 
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9. Bersiwak, memakai wangi-wangian, menggunakan 

minyak rambut, celak mata, obat tetes mata atau 

hidung, dan suntikan yang tidak mengenyangkan 

Dasar dibolehkannya semua ini adalah hukum 

asalnya yang terlepas dari larangan (  ُِهيهخ َصْن َجَشاَاُح اْلْن  ,( اَنْن

jika hal tersebut diharamkan bagi orang yang berpuasa, 

niscaya Allah q dan Rasulullah a akan menjelaskannya. 

Allah q berfirman; 

 

ََِغيًّب ٌَ َسثَُّك  َيب َكب َٔ. 

 

“Dan tidaklah Rabbmu lupa.”
258

  

 

Catatan : 

 Adapun cuci darah atau cuci ginjal dengan 

mengeluarkan darah dari tubuh lalu dikembalikan 

dalam keadaan bersih dengan ditambah bahan-

bahan tertentu, maka hal ini membatalkan puasa. 

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila terjadi pendarahan di mulut atau gigi, maka 

tidak boleh ditelan. Jika seorang yang berpuasa 

menelannya, maka puasanya batal. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

                                                 
258 QS. Maryam : 64. 
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 Diperbolehkan menggunakan sikat gigi dan pasta 

gigi ketika berpuasa jika merasa aman bahwa pasta 

gigi tersebut tidak akan sampai ke tenggorokan, dan 

yang lebih utama adalah meninggalkannya pada 

siang hari, dan lebih baik menggunakannya pada 

malam hari. 

 

Hal-hal yang Membatalkan Puasa  

Hal-hal yang membatalkan puasa dibagi menjadi 

2(dua), yaitu : 

 

I. Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan 

mengqadha’  

Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan 

mengqadha‟ antara lain : 

 

1. Makan dan minum dengan sengaja 

Makan dan minum dengan sengaja membatalkan 

puasa. Tetapi jika seorang makan dan  minum karena 

yakin masih malam dan ternyata sudah siang, atau dia 

makan dan minum karena yakin matahari telah terbenam 

dan ternyata belum, maka puasanya sah dan tidak wajib 

mengganti. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t dan Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

2. Muntah dengan sengaja 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah p, bahwasanya 

Nabi a bersabda; 
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ُا  ُّ انْنَقيْن ٍْن َرَسَ  ِّ َقَعباٌ َي َظ َ َهيْن َزَقباَ , َ َهيْن ٍِ اعْن َي َٔ 

ِط  َيقْن ًذا َ هْن ًْن  َ  

 

“Barangsiapa terdesak muntah (tanpa sengaja), maka 

tidak ada qadha‟ (puasa) baginya, dan barangsiapa yang 

sengaja muntah, maka hendaklah ia  mengqadha‟ 

(puasanya).”
259

  

 

3. Haidh dan nifas 

Meskipun haidh dan nifas terjadi pada detik-detik 

terakhir menjelang matahari terbenam, maka puasanya 

batal dan wajib diqadha‟ di hari yang lain. Ini adalah 

kesepakatan para ulama‟. 

 

Catatan : 

Apabila seorang wanita haidh suci sebelum terbit 

fajar, dan berniat untuk berpuasa, maka puasanya 

sah, walaupun ia mengakhirkan mandi wajib 

sampai terbit fajar. Ini adalah pendapat jumhur 

ulama‟. 

 

4. Sengaja mengeluarkan mani 

Hal ini berdasarkan firman Allah q didalam sebuah 

hadits qudsi tentang kondisi orang yang berpuasa; 

 

ِهيْن  ٍْن أَعْن ُّ ِي َؼَعبَي َٔ  ُّ َر َٕ ْٓن  .َيَذُ  َش

                                                 
259 HR. Tirmidzi Juz 3 : 720, lafazh ini miliknya Abu Dawud : 2380, 

dan Ibnu Majah : 1676. 
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“Ia meninggalkan syahwat dan makannya  karena 

Aku.”
260

 

 

5. Niat kuat untuk berbuka 

Jika seorang yang berpuasa lalu berniat 

membatalkan puasanya dan bertekad untuk berbuka, 

maka puasanya batal, walaupun ia tidak makan dan tidak 

minum. Inilah adalah pendapat jumhur ulama‟, 

berdasarkan keumuman hadits ‟Umar bin Khattab y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٖ َٕ ََ ِشٍب َيب  ِ ايْن ب ِنُكم  ًَ ِئَه َٔ يهبِد 
بُل ِثبنُ ِ ًَ ب اْنْلَ ْن ًَ ِئَه

 

“Sesungguhnya setiap  perbuatan
 
tergantung niatnya.  

Dan  sesungguhnya  setiap  orang  (akan dibalas) 

berdasarkan apa yang dia niatkan.”
261

 

 

6. Murtad (keluar dari Islam) 

Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama‟ 

dalam masalah ini. Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

 ٍَ ٍه ِي ََ ْٕن َنَزُك َٔ ُهَك  ًَ ٍه َ  َجَؽ َذ َنَيؾْن َشكْن ٍْن أَشْن َنِئ
 ٍَ  انْنَخبِعِشيْن

 

                                                 
260 HR. Bukhari Juz 2 : 1795 dan Muslim Juz 2 : 1151. 
261 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 1 dan Muslim : 1907. 
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“Jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan 

hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-

orang yang merugi”
262

  

 

 

Catatan : 

 Seorang yang meninggal dan memiliki tanggungan 

puasa, maka yang mengqadha‟nya adalah walinya. 

Wali yang dimaksud adalah ahli warisnya. Hal ini 

berdasarkan hadits „Aisyah i bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

 ُّ ِنيُّ َٔ  ُّ ُْن ِّ ِصَيبٌو َصبَو َ  َ َهيْن َٔ ٍْن َيبَد   َي

 

“Barangsiapa meninggal dan ia mempunyai 

tanggungan puasa, maka hendaklah walinya puasa 

untuknya.”
263

 

 

 Orang yang meninggal dan masih memiliki hutang 

puasa, maka kondisinya dirinci sebagai berikut : 

1. Udzur yang ada pada dirinya tetap ada, 

sehingga tidak mampu untuk mengqadha‟ 

puasanya hingga ajal menjemputnya. Orang 

yang seperti ini tidak dibebani apapun 

demikian pula ahli warisnya dan 

peninggalannya. Tidak mengganti puasa dan 

tidak pula memberi makan kepada fakir 

miskin. 

                                                 
262 QS. Az-Zumar : 65. 
263 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 1952 dan Muslim : 1147. 
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2. Udzur yang ada pada dirinya sudah hilang dan 

ia pun sudah sanggup mengqadha‟ puasanya, 

namun hingga ajal memjemputnya ia belum 

juga mengqadha‟ puasanya. Untuk kondisi 

seperti ini, walinya harus berpuasa untuknya. 

3. Seorang yang meninggal dan masih 

mempunyai hutang puasa nadzar, maka ahli 

warisnya berpuasa untuknya.  

Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Apabila yang mengqadha‟ puasanya adalah selain 

ahli warisnya, maka hal tersebut diperbolehkan. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2.  

 

II. Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan 

mengqadha’ sekaligus kaffarah 

Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan 

mengqadha‟ sekaligus kaffarah antara lain : 

 

1. Jima’ 

Jika seorang suami sengaja jima‟ dengan isterinya –

bukan karena keterpaksaan-, maka batallah puasa kedua 

orang terebut, dan keduanya wajib mengqadha‟nya, dan 

kaffarah diwajibkan kepada suami dan isteri. Dan ini 

adalah pendapat Jumhur ulama‟. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, beliau berkata; 

 

َعههَى َ َقبَل  َٔ  ِّ ُ َ َهيْن : َعبَا َسُعٌم ِئَنٗ انُهِجي ِ َصههٗ اَّلله
ُذ َيب َسُعَٕل اَّللهِ  َهكْن َهَكَك؟ َقبَل : َقبَل . َْ ْْن َيب أَ َٔ :
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، َ َقبَل  ٌَ َشأَِريْن ِ ي َسَيَعب ُذ َ َهٗ ِايْن َقعْن مْن َرِغُذ َيب : َٔ َْ
ِزُق َسَقَجًخ؟ َقبَل  َو : ََل َقبَل : َرعْن ْٕن ٌْن َرُص َزِؽيُع أَ مْن َرغْن َٓ  َ

؟ َقبَل  ٍِ ٍِ ُيَزَزبِثَعيْن َشيْن ْٓن ِعُى : ََل َقبَل : َش مْن َرِغُذ َيب رُؽْن َٓ  َ
ًُب؟ َقبَل  ِكيْن ٍَ ِيغْن يْن َ أُِرَي انُهِجيُّ َصههٗ , صُىه َعَهَظ , ََل : ِعز ِ

شٌ  ًْن ِّ َر َعههَى ِثَعَشٍ  ِ يْن َٔ  ِّ ُ َ َهيْن َزا: َ َقبَل . اَّلله َٓ , َرَصذه ْن ِث
ٍذ : َ َقبَل  ُم َثيْن ْْن ب أَ َٓ ٍَ ََلَثَزيْن ب َثيْن ًَ َقَش ِيُهب؟ َ  أََ َهٗ أَ ْن

ِّ ِيُهب ُط ِئَنيْن َٕ َعههَى , أَؽْن َٔ  ِّ ُ َ َهيْن َ َعِؾَك انُهِجيُّ َصههٗ اَّلله
، صُىه َقبَل  ُّ َيبثُ َْن َهَك : َؽزهٗ َثَذدْن أَ ْْن ُّ أَ ًْن ِع تْن َ أَؼْن َْ  ِارْن

 

“Ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah a, lalu 

berkata: Wahai Rasulullah, aku telah celaka. Beliau 

bertanya, “Apa yang mencelakakanmu?” Ia menjawab, 

“Aku telah mencampuri isteriku pada saat bulan 

Ramadhan.” Beliau bertanya, “Apakah engkau 

mempunyai sesuatu untuk memerdekakan budak?” Ia 

menjawab, “Tidak.” Beliau bertanya, “Apakah engkau 

mampu puasa dua bulan berturut-turut?” Ia menjawab, 

“Tidak.” Lalu ia duduk, kemudian Nabi a memberinya 

sekeranjang kurma seraya bersabda, “Bersedekahlah 

dengan ini.” Ia berkata, “Apakah kepada orang yang 

lebih fakir daripada kami? Padahal antara dua batu hitam 

di Madinah tidak ada sebuah keluarga pun yang lebih 

memerlukannya daripada kami.” Maka tertawalah Nabi 
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a sampai terlihat gigi taringnya, kemudian bersabda, 

“Pergilah dan berilah makan keluargamu dengan kurma 

itu.”
264

 

 

Kaffarah berbuka karena jima‟ di siang hari bulan 

Ramadhan adalah : 

a. Memerdekakan hamba sahaya. 

b. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-

turut. 

c. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60(enam 

puluh) orang miskin, masing-masing orang miskin 

setengah sha‟ makanan. 

 

Catatan : 

 Apabila seorang suami jima‟ dengan isterinya pada 

siang hari Ramadhan, maka suami wajib membayar 

kaffarat, walaupun tidak keluar mani. 

 

 Apabila seorang suami jima‟ beberapa kali pada 

1(satu) hari bulan Ramadhan, maka ia hanya 

diwajibkan untuk membayar kaffarat satu kali. 

 

 Apabila seorang suami jima‟ beberapa hari pada 

bulan Ramadhan, maka ia harus membayar kaffarat 

setiap 1(satu) hari 1(satu) kaffarat. Ini adalah 

pendapat Imam Malik, Imam Asy-Syafi‟i, dan 

sekelompok ulama‟ pendapat ini pula yang dipilih 

oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 

2. 

                                                 
264 HR. Bukhari Juz 2 : 1834 dan Muslim Juz 2 : 1111, lafazh ini 

miliknya. 
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 Apabila seorang melakukannya karena dipaksa atau 

tidak mengetahui atau lupa, maka puasanya sah. 

Tidak ada qadha‟ maupun kaffarah. Hukum isteri 

sama dengan suami dalam dua kondisi tersebut. 

 

 Seorang yang menyetubuhi isterinya di siang hari 

pada bulan Ramadhan, sementara isterinya haid, 

wajib baginya kaffarah dan qadha‟ ditambah 

dengan sedekah satu atau setengah dinar emas. 

 

 Kewajiban kaffarah tidak gugur karena keadaan 

hidup yang susah. Ini adalah pendapat Jumhur 

ulama‟. 

 

 Bagi orang yang wajib menjalankan puasa dua 

bulan berturut-turut maka puasanya itu tidak 

terputus oleh dua hari raya, hari tasyriq, bepergian, 

sakit yang membolehkan berbuka, haidh maupun 

nifas. 

 Diperbolehkan membayarkan kewajiban kaffarah 

orang lain, walaupun bukan keluarga. Ini adalah 

pendapat yang yang dipilih oleh Syaikh 

‟Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam t.  

 

2. Orang yang menunda qadha’ puasa tanpa alasan 

yang syar’i, hingga datang Ramadhan berikutnya 

Seorang yang menunda qadha‟ puasa Ramadhan 

tanpa alasan yang syar‟i, hingga datang Ramadhan 

berikutnya, maka hendaklah ia mengqadha‟, bertubat, 

serta memberi makan seorang miskin setiap hari yang ia 

berbuka didalamnya. Ini adalah pendapat Syaikh „Abdul 

„Aziz bin „Abdullah bin Baz t. 



- 184 - 

Catatan : 

Mengqadha‟ puasa Ramadhan tidak wajib segera 

dilakukan, qadha‟ boleh dilakukan kapan saja ada 

kesempatan selama belum masuk Ramadhan 

berikutnya. Namun dianjurkan untuk segera 

mengqadha‟nya. Hal ini berdasarkan hadits  

„Aisyah i ia berkata; 

 

ُع  َزِؽيْن ب أَعْن ًَ  َ ٌَ ٍْن َسَيَعب ُو ِي ْٕن ٌُ َ َهيه انصه ْٕن ٌَ َيُك َكب
 ٌَ َجب ِعَي ِئَله ِ يْن َشعْن ٌْن أَقْن  أَ

 

“Aku memiliki hutang puasa Ramadhan aku tidak 

mampu untuk membayarnya kecuali pada bulan 

Sya‟ban.”
265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
265 HR. Bukhari Juz 2 : 1849, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1146. 



- 185 - 

RUKUN KELIMA 

HAJI 
 

 

Definisi Haji 

Haji adalah beribadah kepada Allah q dengan 

menunaikan manasik sesuai dengan ajaran Rasulullah a 

di tempat khusus dan di waktu yang telah ditentukan. 

 

Hukum Haji 

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang 

diwajibkan pada tahun sembilan Hijriyah. Haji  

hukumnya wajib atas setiap muslim yang merdeka, 

dewasa, berakal, mampu dan dilaksanakan sekali seumur 

hidup dengan segera. Allah q berfirman; 

 

ًَل  ِّ َعِجيْن َزَؽبَ  ِئَنيْن ٍِ اعْن ِذ َي َجيْن ِ َ َهٗ انُهبِط ِؽظُّ انْن َّلِله َٔ 

 ٍَ يْن ًِ َعبَن ٍِ انْن يٌّ َ 
ُِ َ َغ ٌه اَّلله ٍْن َكَفَش َ ِا َي َٔ. 

 

”Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 

Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan 

perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari 

(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya 

(tidak memerlukan sesuatupun) dari semesta alam.”
266

 

 

                                                 
266 QS. Ali- „Imran : 97. 
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Dari Ibnu ‟Abbas p ia berkata, Rasulullah a 

berkhutbah di hadapan kami seraya bersabda; 

 

ٍُ َؽبِثٍظ  َشُ  ثْن َقْن ُكُى انْنَؾظه َ َقبَو اْلْن َ َكَزَت َ َهيْن ٌه اَّلله ِئ
َل اَّللهِ :  َ َقبَل  ْٕن ِ َ بٍو َيب َسُع ب :   َقبَل ؟أَِ ي َكم  َٓ ُز ْٕن ُقهْن َن

َعَجذْن  َٕ حٌ , َن ُّٕ ٌ , اَنْنَؾظُّ َيشه َٕ َرَؽ ُٓ ب َصاَد َ  ًَ  َ 

 

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atasmu.” 

Maka berdirilah Al-Aqra‟ bin Habis y dan bertanya,  

“Apakah dalam setiap tahun, wahai Rasulullah?” Beliau 

bersabda, “Jika aku mengatakannya, ia menjadi wajib. 

Haji itu sekali dan selebihnya adalah sunnah.”
267

 

 

Keutamaan Haji  

Ibadah Haji merupakan ibadah yang utama yang 

memiliki keutamaan yang sangat besar. Diantaranya 

balasannya adalah berupa Surga dan pengampunan dosa. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ُشُٔس  جْن ًَ انْنَؾظُّ انْن َٔ ب  ًَ ُٓ َُ ب َثيْن ًَ بَسحٌ ِن َشِح َكفه ًْن ُع َشُح ِئَنٗ انْن ًْن ُع اَنْن
َغُهخُ  ُّ َعَضاٌا ِئَله انْن َظ َن  َنيْن

                                                 
267 HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa‟i, dan Ibnu Majah. 
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”Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya bisa 

menghapuskan antara keduanya. Dan haji mabrur tidak 

memiliki balasan kecuali Surga.”
268

 

 

Dari Abu Hurairah y, ia berkata, Aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 ُّ َنَذرْن َٔ ِو  ْٕن ُغقْن َسَعَع َكَي َنىْن َيفْن َٔ ُ شْن   َ َهىْن َيشْن
ِ ٍْن َؽظه َّلِله َي

 ُّ  أُيُّ

”Barangsiapa haji karena Allah lalu dia tidak melakukan 

perbuatan rafas  dan perbuatan fasik maka dia pulang 

dalam keadaan seperti hari di mana dia dilahirkan oleh 

ibunya.”
269

 

 

Dan dari Abu Hurairah y, ia berkata bahwa 

Rasulullah a ditanya tentang amalan yang paling utama. 

Rasulullah a menjawab; 

”Iman kepada Allah dan Rasul-Nya.” Ditanyakan lagi, 

”Lalu apa?” Rasulullah a menjawab, ”Jihad fi 

sabilillah.” Ditanyakan lagi, ”Lalu apa?” Rasulullah a 

menjawab, ”Haji mabrur.”
270

 

 

***** 

                                                 
268 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 1773 dan Muslim : 1349. 
269 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 1521, lafazh ini miliknya dan 

Muslim : 1350. 
270 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 1519, lafazh ini miliknya dan 

Muslim : 83. 
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MARAJI’ 
 

 

1. Ad-Durusul Muhimmah li ‘Ammatil Ummah, 

„Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz. 

2. Al-Adabul Mufrad, Muhammad bin Ismai‟l Al-

Bukhari. 

3. Al-Arba’in An-Nawawiyah, Abu Zakariya Yahya bin 

Syarif An-Nawawi. 

4. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Ismai‟l Al-

Bukhari. 

5. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad 

bin Isa At-Tirmidzi. 

6. Al-Wajibatul Mutahattimatul Ma’rifatu ’Ala Kulli 

Muslimin wa Muslimatin, Muhammad bin ‟Abdul 

Wahhab. 

7. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, ‟Abdul 

‟Azhim bin Badawi Al-Khalafi. 

8. As-Silsilah Adh-Dha’ifah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

9. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

10. Az-Zakah, „Abdul Aziz bin „Abdullah bin Baz. 

11. Bahjatu Qulubil Abrari wa Qurratu ‘Uyuunil 

Akhyari fi Syarhi Jawami’l Akhbar, „Abdurrahman 

bin Nashir As-Sa‟di. 

12. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ahmad bin 

Hajar Al-„Asqalani. 

13. Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq. 

14. Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma Yajibu an 

Ta’rifahu Kullu Muslimatin minal Ahkam, Abu 

Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.  



- 189 - 

15. Fushulu fish Shiyami wat Tarawihi waz Zakati, 

Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin. 

16. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

17. Majmu’ah Fatawa Madinatul Munawwarah, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

18. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri. 

19. Musnad Ahmad, Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. 

20. Nida’atur Rahman li Ahlil Iman, Abu Bakar Jabir 

Al-Jazairi. 

21. Ruhush Shiyam wa Ma’anihi, Ahmad bin „Abdul 

„Aziz Al-Hushain. 

22. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih 

Madzahib Al-A’immah, Abu Malik Kamal bin As-

Sayyid Salim. 

23. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

24. Shahihul Matjar Ar-Rabih fi Tsawabil ’Amalish 

Shalih, Zakaria Ghulam Qadir Al-Bakistani. 

25. Shifat Shalatin Nabi a minat Takbir ila Taslim 

Kaannaka Taraha, Muhammad Nashirudin Al-

Albani. 

26. Shiyamut Tathawwui Fadhailu wa Ahkam, Usamah 

‟Abdul ‟Aziz. 

27. Sunan Abu Dawud, Abu Dawud. 

28. Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah. 

29. Sunan Nasa’i, Ahmad bin Syu‟aib An-Nasa‟i.   

30. Syarhud Durusil Muhimmah li ‘Ammatil Ummah, 

„Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz. 

31. Syarhul Arba’in An-Nawawiyah, Muhammad bin 

Shalih Al-„Utsaimin. 
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32. Syarhul Asbabil Asyarah Al-Mujibah li 

Mahabbatillah, ‟Abdul ‟Aziz Musthafa. 

33. Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam, „Abdullah 

bin „Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam. 

34. Taisirul Fiqh, Shalih bin Ghanim as-Sadlan. 

35. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan, „Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di.  

36. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida‟ Ismail bin 

Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

37. Taujihus Saari likh Tiyaraatil Fiqhiyyah li Syikh 

Al-Albani, Mahmud bin Ahmad Rasyid. 

38. Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatin Muhammatin 

Tata’allaqu bi Arkanil Islam, „Abdul „Aziz bin 

„Abdullah bin Baz. 

39. Umdatul Ahkam min Kalami Kharil Anam, ‟Abdul 

Ghani Al-Maqdisi. 

40. Ensiklopedi Amalan Sunnah dibulan Hijriyah, Abu 

‟Ubaidah Yusuf As-Sidawi, Abu ‟Abdillah Syarhul 

Fatwa. 

41. Syarah Rukun Islam (Syahadat), Yazid bin „Abdul 

Qadir Jawaz. 


