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FIQIH PENGANTIN 
 

esungguhnya segala puji hanya 

untuk Allah, kami memuji-Nya, 

meminta pertolongan, dan 

memohon ampunan kepada-Nya. Kami 

berlindung kepada Allah dari keburukan-

keburukan jiwa kami dan kejelekan amalan-

amalan kami. Barangsiapa yang diberikan 

petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang 

dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa 

yang disesatkan, maka tidak ada yang dapat 

memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa 

tidak ada sesembahan yang berhak untuk 

diibadahi kecuali Allah yang Maha Esa 

tidak ada sekutu baginya. Dan Aku bersaksi 

bahwa Muhammad a adalah hamba dan 

Rasul-Nya. Adapun setelah itu; 

 

 

 

 

S 
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Allah q menciptakan makhluknya 

berpasangan. Ada siang ada malam, ada 

matahari ada bumi, ada panas ada hujan, 

dan ada laki-laki serta ada perempuan. 

Untuk Allah memberikan rasa cinta 

diantara makhlukNya. Adapun untuk 

manusia, ketika dua insan telah sesuai dan 

ingin saling berkasih sayang, maka tidak 

ada hal yang mereka lihat lebih indah, 

selain mereka melihat indahnya pernikahan. 

Dari „Abdullah bin „Abbas p bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

َناِح  ْثُو اىْ ِ ٍِ  َِ ْي ًرَذات ِ َُ ٌْ َيَس ِىْي  َى
 

“(Kami) belum pernah melihat seorang 

yang saling berkasih sayang melebihi cinta 

kasih (dalam ikatan) pernikahan.”
1
  

 

                                                 
1 HR. Ibnu Majah. Hadits ini dishahihkan Oleh 

Syaikh Al-Albani t dalam Ash-Silsilah Ash-

Shahihah Juz 2 : 624. 
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Pernikahan juga merupakan 

penyempurna setengah dari agama. 

Rasulullah a bersabda; 

ِّْصَف  َو  ََ َج اْىَعْثُد َفَقِد اْظَرْن َّٗ ِإَذا َذَص
ا َتِقَ   ََ َ ِفْي ِِ َفْيَيرَِّ  ااَّ ْي  اىد ِ

“Apabila seorang hamba telah menikah 

berarti ia telah menyempurnakan setengah 

dari agamanya, maka hendaklah ia 

bertaqwa kepada Allah dalam menjaga 

setengahnya (lagi).”
2
  

Demikian besar nilai pernikahan 

dalam Islam, maka hendaknya pengantin 

baru memahami hukum-hukum yang 

berkaitan dengan hubungan suami-isteri. 

Maka berikut ini kami bawakan risalah 

ringkas tentang fiqih yang perlu diketahui 

khususnya bagi pengantin baru. 

                                                 
2 HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani t dalam Ash-Silsilah Ash-Shahihah 

Juz 2 : 625. 
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1. Memegang Ubun-ubun Isteri dan 

Berdoa Untuknya 

Dianjurkan kepada seorang suami 

untuk meletakkan tangannya di ubun-ubun 

isterinya ketika pertama kali mendekatinya, 

seraya berdoa kepada Allah q dengan 

membaca; 

 

 ٌَّ ُٖ ا  اَىيَّ ٍَ َخْيِس  َٗ ا  َٕ ِْ َخْيِس ٍِ ِإّ ِ  أَْظأَىَُل 
 ِٔ َشس ِ . َ َثْيَد َ َيْي َٗ ا  َٕ ِْ َشس ِ

ٍِ ُذ ِتَل  ْ٘ أَُ  َٗ
 ِٔ ا َ َثْيَد َ َيْي ٍَ 

“Ya Allah sesungguhnya aku memohon 

kepada-Mu dari kebaikannya dan kebaikan 

yang Engkau ciptakan kepadanya. Dan aku 

berlindung kepada-Mu dari keburukannya 

dan keburukan yang Engkau ciptakan 

kepadanya.”
3
 

                                                 
3 HR. Abu Dawud : 2160 dan Ibnu Majah : 1918, 

lafazh ini miliknya. 
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2. Shalat Dua Raka’at 

Dianjurkan bagi seorang suami untuk 

mengerjakan shalat bersama isterinya 

setelah aqad nikah, sebelum jima‟. Hal ini 

berdasarkan riwayat dari Abu Sa‟id y, 

mantan budak Abu Usaid, ia berkata; 

 

 ِْ ٍِ ََّفًسا  ُخ  ْ٘ ٌك، َفَدَ  ْ٘ ُي َْ ٍَ َّا  أَ َٗ ْ ُد  َّٗ َذَص
 ٌَ َظيَّ َٗ  ِٔ ُ َ َيْي أَْصَذاِب اىَِّْث  ِ َصيَّى ااَّ

ُدَرْيَفُح، َ اَه  َٗ ْ٘ َذز ٍ  أَْت َٗ   ٍ ْ٘ ْعُع ٍَ  ُِ ٌْ ِاْت ِٖ : ِفْي
ََلُج، َ اَه  ِد اىصَّ ََ أُِ ْي ْ٘ َذز ٍ : َٗ َة أَتُ َٕ َفَر

ا  ْ٘ ، َفَقاىُ ًَ ْٗ َمَرِىَل؟ :  َ اَه ! ِإَىْيَل : ِىَيَرَقدَّ أَ
ا  ْ٘ ، َ اَه : َ اىُ ٌْ َّا :  ََّع أَ َٗ  ٌْ ِٖ ُد ِت ٍْ َفَرَقدَّ

ا ْ٘ ِّْ  َفَقاىُ ْ٘ َُ َ ي ِ َٗ ٌك،  ْ٘ ُي َْ ٍَ ِإَذا  : َ ْثٌد 
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 ٌَّ ، ثُ ِِ ِ َزْمَعَرْي ُيَل َفَصو  ْٕ َ َخَو َ َيْيَل أَ
ْذ  َّ٘ َذَع َٗ ا َ َخَو َ َيْيَل،  ٍَ ِْ َخْيِس  ٍِ  َ َظِو ااَّ

ِيَل  ْٕ ُُ أَ َشْأ َٗ ٌَّ َشْأَُّل  ، ثُ
ِٓ ِْ َشس ِ

ٍِ  ِٔ  .ِت

 

”Aku baru saja menikah dan saat itu aku 

berstatus sebagai seorang budak. Kemudian 

aku mengundang beberapa sahabat Nabi a, 

diantaranya Ibnu Mas‟ud, Abu Dzar, dan 

Hudzaifah o.  Dan iqamahpun 

dikumandangkan. Lalu Abu Dzar y 

bersiap untuk maju kedepan (menjadi 

imam). Namun para sahabat berkata 

kepadaku, ”Majulah engkau (untuk menjadi 

imam). Aku bertanya, ”Begitukah?” 

Mereka menjawab, ”Ya, benar.” Akhirnya 

aku maju mengimami mereka, padahal aku 

seorang budak. Selanjutnya mereka 

mengajari aku dan berkata, ”Apabila 

engkau hendak berjima‟ dengan isterimu, 
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hendaklah engkau mengerjakan shalat dua 

raka‟at. Kemudian mintalah kepada Allah 

kebaikan dari apa yang masuk padamu, dan 

berlingdunglah kepadaNya dari 

kejahatannya. Setelah itu urusan terserah 

engkau dan isterimu.”
4
 

 

3. Berdoa Ketika Jima’ 

Dianjurkan kepada seorang suami 

ketika akan jima‟ dengan isterinya agar 

mengucapkan doa; 

 

ٌِ ااَِّ  ِة . ِتْع ِ ْ َ َٗ  َُ ْيَطا َْا اىشَّ ْث ِ ْ َ ٌَّ ُٖ اَىيَّ
َْا ا َزَشْ َر ٍَ  َُ ْيَطا  اىشَّ

 

 

 

                                                 
4 HR. Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah. Atsar ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t dalam 

Adabuz Zifaf. 



- 8 - 

“Dengan Nama Allah, Ya Allah jauhkanlah 

kami dari setan dan jauhkanlah setan dari 

(anak) yang Engkau anugerahkan pada 

kami.” 

 

Rasulullah a bersabda; 

 

َىٌد ِف  َذِىَل  َٗ ا  ََ ُٖ َْ ْز َتْي ُْ يَُقدَّ ُٔ ِإ ٌْ , َفِ َّّ َى
ُُ أََتًدا ْيَطا ُٓ اىشَّ  .َيُضسَّ

 

“Maka jika ditakdirkan (dari hubungan) 

keduanya itu menghasilkan anak, setan 

tidak akan membahayakan anak tersebut 

selamanya.”
5
 

 

 

 

 

                                                 
5 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 141 dan 

Muslim Juz 3 : 1434, lafazh ini miliknya. 



- 9 - 

4. Cara Jima’ 

Seorang suami diperbolehkan 

menyetubuhi isterinya dengan cara apapun 

asalkan pada lubang kemaluannya. Hal ini 

berdasarkan firman Allah q; 

 

 ٌْ ٌْ أََّّى  َِّعاُاُم ا َدْسَثُن ْ٘ ٌْ َفْأذُ َدْسٌز َىُن
 ٌْ  ِشْ ُر

 

“Isteri-isteri kalian adalah (seperti) tanah 

tempat kalian bercocok tanam, maka 

datangilah tanah tempat bercocok-tanam 

kalian itu bagaimana saja kalian 

kehendaki.”
6
 

 

 

 

 

 

                                                 
6 QS. Al-Baqarah : 223. 
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5. Diperbolehkan Menanggalkan 

Pakaian Ketika Jima’ 

Diperbolehkan bagi suami-isteri untuk 

menanggalkan seluruh pakaian mereka 

ketika jima‟, karena hadits yang melarang 

hal tersebut adalah hadits yang Dha’if, yang 

tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadits 

tersebut berbunyi; 

 

  َ ََل َيَرَجسَّ َٗ ُٔ َفْيَيْعَرِرُس  َي ْٕ ٌْ أَ ِإَذا أََذى أََدُدُم
 ِِ َ  اْىِعْيَسْي  .َذَجسُّر

 

“Apabila salah seorang di antara kalian 

mendatangi isterinya, maka hendaklah ia 

mengenakan (pakaian) penutup. Dan 

janganlah ia telanjang (seperti) telanjangnya 

dua unta.”
7
 

 

                                                 
7 HR. Ibnu Majah : 1921. Hadits ini didha‟ifkan oleh 

Syaikh Al-Albani t dalam Irwa‟ul Ghalil : 2009. 
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6. Haram Menyetubuhi Isteri Pada 

Duburnya 

Diharamkan bagi seorang suami untuk 

menyetubuhi isteri pada duburnya. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari 

Nabi a bersabda; 

 

 ْٗ ا أَ َٕ َسأًَج ِفْ  ُ تُِس ٍْ ِٗ ا ِْ أََذى َداِئًضا أَ ٍَ
ٍد  ََّ َذ ٍُ ِصَه َ َيى  ّْ ا أُ ََ ًْا َفَقْد َمَفَس ِت ِٕ َما

 ٌَ َظيَّ َٗ  ِٔ ُ َ َيْي  َصيَّى ااَّ

 

“Barangsiapa yang menggauli isterinya 

dalam keadaan haidh atau pada duburnya 

atau mendatangi dukun, maka ia telah kafir 

terhadap apa yang telah diturunkan kepada 

Muhammad a (Al-Qur’an).”
8
 

                                                 
8 HR. Tirmidzi Juz 1 : 135, Ibnu Majah : 639. Hadits 

ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t dalam 

Irwa’ul Ghalil : 2006. 
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7. Haram Menyetubuhi Isteri Ketika 

Haidh 

Diharamkan menyetubuhi isteri 

kertika haidh. Sebagaimana firman Allah 

q; 

ِذْيِ   ََ َعاَا ِف  اْى  َفاْ َرِصىُ٘ا اىْ ِ

“Hendaklah kalian menjauhkan diri 

(kalian) dari wanita diwaktu haidh.”
9
  

Namun seorang suami diperbolehkan 

bersenang-senang dengan istrinya yang 

sedang haidh, tetapi dari atas kain. 

Diriwayatkan dari Maimunah i ia berkata; 

 

 ٌَ َظيَّ َٗ  ِٔ ُ َ َيْي ِ َصيَّى ااَّ َُ َزُظُ٘ه ااَّ َما
َِّ ُديٌَّ   ُٕ َٗ َشاِز  َ  اْاِ ْ٘ ُٓ َف َِّعاَا  يَُثاِشُس 

”Rasululah a bersenang dengan isteri-

isterinya dari atas kain, sementara mereka 

sedang haidh.”
10

 

                                                 
9 QS. Al-Baqarah : 222. 
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8. Kaffarah Jika Menyetubuhi Isteri 

yang Sedang Haidh 

Seorang suami yang menyetubuhi 

isterinya ketika haidh, maka harus 

membayar kaffarat kepada fakir miskin, 

1(satu) dinar jika ia melakukannya pada 

permulaan keluarnya darah, atau setengah 

dinar jika ia melakukannya pada akhir 

keluarnya darah. Kafarah tersebut 

dikenakan bagi suami dan isteri. 1(satu) 

dinar sama dengan 4,25 gram emas. Hal ini 

berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas p dari 

Nabi n bahwa beliau pernah bersabda 

tentang laki-laki yang menggauli istrinya 

ketika sedang haidh; 

َْازٍ  ْصِف ِ ْي ِْ ْٗ ِت َْاٍز أَ ُ  ِتِدْي  َيَرَصدَّ

”Dia harus bersedekah sebanyak 1(satu) 

atau setengah dinar.”
11

 

                                                                        
10 HR. Muslim Juz 1 : 294. 
11 HR. Abu Dawud : 264 lafazh ini miliknya. dan 

Nasa‟i : 289, Hadits ini dinilai shahih oleh Syaikh 

Al-Albani t dalam Irwa’ul Ghalil : 197. 
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Juga berdasarkan riwayat dari Ibnu „Abbas 

p secara mauquf (sampai kepada Nabi a). 

Ibnu „Abbas p berkata; 

 

ِإَذا  َٗ َْاٌز؛  ًِ َفِدْي ِه اىدَّ َّٗ ا ِفْ  أَ َٖ ِإَذا أََصاَت
َْازٍ  ْصُف ِ ْي ِْ ًِ َف َقَطاِا اىدَّ ّْ ا ِف  ا َٖ  .أََصاَت

 

“Jika ia melakukannya pada permulaan 

keluarnya darah, maka ia harus bersedekah 

1(satu) dinar. Dan jika ia melakukannya 

pada akhir keluarnya darah, maka 

setengah dinar.” 
12

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 HR. Abu Dawud : 265. 
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9. Berwudhu Ketika Hendak Mengulangi 

Jima’ 

Disunnahkan untuk berwudhu ketika 

hendak mengulangi jima‟. Diriwayatkan 

dari Abu Sa‟id Al-Khudri y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

  َ ْ٘ ُْ َيُع ٌَّ أََزاَ  أَ ُٔ ثُ َي ْٕ ٌْ أَ ِإَذا أََذى أََدُدُم
أْ  َّ َ٘  َفْيَيَر

 

”Apabila seseorang di antara kalian 

mendatangi istrinya (jima’) kemudian ingin 

mengulanginya, maka hendaklah ia 

berwudhu.”
13

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 HR. Muslim Juz 1 : 308 dan Tirmidzi Juz 1 : 141. 
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10. Berwudhu Setelah Jima’ Ketika 

Hendak Makan, Minum, atau Tidur 

Apabila setelah jima‟ suami isteri 

hendak makan, minum, atau tidur, maka 

disunnahkan untuk berwudhu terlebih 

dahulu. Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, 

beliau berkata; 

 

ٌَ ِإَذا  َظيَّ َٗ  ِٔ ُ َ َيْي ِ َصيَّى ااَّ ُه ااَّ ْ٘ َُ َزُظ َما
أَ  َّ َ٘ ًَ َذ َْا ْٗ َي ُْ َيْأُمَو أَ َُ ُ ًُْثا َفأََزاَ  أَ َما

ََلجِ  ُٓ ِىيصَّ َا ْ٘  ُ ُٗ. 
 

”Ketika Rasulullah a dalam keadaan junub 

dan beliau hendak makan atau tidur, maka 

beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk 

shalat.”
14

  

                                                 
14 HR. Bukhari Juz 1 : 284, Muslim Juz 1 : 305, 

lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 222, dan Nasa‟i 

Juz 1 : 258. 
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11. Mandi Junub Setelah Jima’ 

Setelah suami isteri melakukan 

jima‟
15

, maka keduanya wajib mandi junub, 

walaupun tidak keluar air mani. Hal ini 

sebagaimana hadits Abu Hurairah y dari 

Nabi a beliau bersabda; 

 

ا  َٕ َد َٖ  َ ٌَّ ا اْْلَْزَتِع ثُ َٖ َِ ُشَعِث ِإَذا َ َيَط َتْي
َ َة اْىُ ْعُو  َٗ ِصْه  َفَقْد  ْْ ٌْ يُ ُْ َى ِإ َٗ 

 

“Jika seorang (suami) telah duduk diantara 

keempat cabang (isterinya), kemudian ia 

membuat kepayahan (menggaulinya), maka 

wajiblah mandi meskipun tidak keluar (air 

mani).”
16

 

 

                                                 
15 Masuknya kepala kemaluan suami kedalam 

kemaluan isteri. 
16 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 287 dan 

Muslim Juz 1 : 348, lafazh ini miliknya. 
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Diperbolehkan seorang beberapa kali jima‟ 

cukup dengan sekali mandi. Hal ini 

berdasarkan hadits dari Anas y; 

 

 َُ ٌَ َما َظيَّ َٗ  ِٔ ُ َ َيْي َُّ اىَِّْث َّ َصيَّى ااَّ أَ
اِددٍ  َٗ ِٔ ِتُ ْعٍو  َِّعاِئ ُ  َ َيى  ْ٘  َيطُ

 

”Sesungguhnya Nabi a mengelilingi istri-

istrinya dengan sekali mandi.”
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 HR. Muslim Juz 1 : 309. 
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12. Suami-Isteri Mandi Bersama 

Suami-isteri diperbolehkan mandi 

bersama dari satu wadah, meskipun 

masing-masing melihat aurat yang lain. 

Sebagaimana diriwayatkan dari ‟Aisyah i 

ia berkata; 

 

 ِٔ ُ َ َيْي اىَِّْث ُّر َصيَّى ااَّ َٗ َّا  ُْْد أَْغَرِعُو أَ ُم
َْاَتحٍ   َ ِْ ٍِ اِدٍد  َٗ َّاٍا  ِْ ِإ ٍِ  ٌَ َظيَّ َٗ 

 

”Aku pernah mandi bersama Nabi a dari 

satu wadah karena janabat.”
18

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 260, lafazh 

ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 321. 



- 20 - 

13. Tayammum Sebagai Ganti Mandi 

Apabila seorang yang junub tidak 

mendapatkan air atau tidak bisa 

menggunakan air (misal; karena sakit), 

maka diperbolehkan untuk melakukan 

tayammum sebagai ganti mandi junub. Hal 

ini sebagaimana telah dikisahkan oleh 

„Ammar bin Yassir p ia berkata; 

 

ْنُد  عَّ ََ َْْثُد َفَر َّْد َفأَْ  أَ َٗ َّا  ْ  أَ ِْ َتَعَث
 ِ ُه ااَّ ْ٘ َْا َزُظ ِعْيِد َفأََذْي ُ ِتاىصَّ اىَِّْث ُّر َصيَّى ااَّ

 ٌَ َظيَّ َٗ  ِٔ َُ َ َيْي ا َما ََ ُٓ َفَقاَه ِإَّّ َّا َفأَْخَثْس
 ِٔ ْي َمفَّ َٗ  ُٔ َٖ  ْ َٗ َعَخ  ٍَ َٗ َنَرا  َٕ َيْنِفْيَل 

اِدَدجً  َٗ. 
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“Nabi a telah mengutusku dan engkau 

(„Umar y) lalu aku junub, maka aku 

menggosokkan (tubuhku) dengan tanah. 

Kemudian kita mendatangi Nabi a dan 

menceritakan hal itu padanya, maka beliau 

bersabda, “Sesungguhnya engkau cukup 

begini (tayammum).” Beliau mengusap 

wajah dan kedua telapak tangannya dengan 

sekali usapan.”
19

  

 

Namun bagi seorang yang junub dan 

bertayammum, ketika ia telah mendapatkan 

air atau sudah mampu menggunakan air, 

maka ia wajib mandi (lagi).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 340, lafazh 

ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 368. 
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14. Diharamkan Membuka Rahasia 

Ranjang 

Diharamkan bagi suami isteri untuk 

membuka rahasia ranjang mereka kepada 

orang lain. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-

Khudri y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ًَ ْ٘ ِصَىًح َي ْْ ٍَ  ِ َد ااَّ ْْ ِْ أََشس ِ اىَّْاِض ِ 
ٍِ  َُّ ِإ

 ِٔ َسأَِذ ٍْ ُ ُو يُْفِضْ  ِإَىى ا ِح اىسَّ ٍَ اْىِقَيا
ا َٕ ُشُس ِظسَّ ْْ ٌَّ َي  ثُ

ِٔ ذُْفِضْ  ِإَىْي َٗ. 

 

“Sesungguhnya termasuk orang yang 

paling jelek kedudukannya disisi Allah 

pada hari kiamat ialah seorang yang 

bersetubuh dengan istrinya, kemudian ia 

membuka rahasianya.”
20

  

 

                                                 
20 HR. Muslim Juz 2 : 1437, lafazh ini miliknya dan 

Abu Dawud : 4870. 
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KHATIMAH 
 

 

Demikianlah yang dapat kami 

haturkan. Semoga risalah sederhana ini 

bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. 

Dan kita memohon kepada Allah agar kita 

dikaruniai keluarga dan keturunan yang 

menyejukkan pandangan. 

َج  َْا ُ سَّ يَّاِذ ُذز ِ َٗ َْا  اِ  َٗ ِْ أَْش
ٍِ َْا  ْة َى َٕ َْا  َزتَّ

 ٍِ ا أَْ ُي ًٍ ا ٍَ َِ ِإ رَِّقْي َُ َْا ِىْي اْ َعْي َٗ 

“Wahai Rabb kami, anugrahkanlah kepada 

kami isteri-isteri kami dan keturunan kami 

sebagai penyejuk hati (kami), dan 

jadikanlah kami imam bagi orang-orang 

yang bertakwa.”
21

 

Shalawat dan salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi kami Muhammad, 

kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 

                                                 
21 QS. Al-Furqan : 74. 
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MARAJI’ 

 

1. Adabuz Zifaf fi Sunnatil 

Muthahharah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Ismai‟l Al-Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut 

Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-

Tirmidzi. 

4. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil 

Aziz, ‟Abdul ‟Azhim bin Badawi Al-

Khalafi. 

5. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, 

Ahmad bin ‟Ali bin Hajar Al-„Asqalani. 
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6. Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma 

Yajibu an Ta’rifahu Kullu Muslimatin 

min Ahkam, Abu Malik Kamal bin As-

Sayyid Salim.  

7. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits 

Manaris Sabil, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

8. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu 

wa Taudhih Madzahib Al-A’immah, 

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 

9. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

10. Sunan Abu Dawud, Abu Dawud. 

11. Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah. 

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

Nasa‟i. 


