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TINGKATAN DI DALAM ISLAM 
 

 

Jika 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  ـَ َِ َٚ  َِ ََل ْْن ِ ٌِْلْن  ُٖ ٌَ ْـن َصىْن ٍَ ْٗن ُٗ َي ِىَي ْٙن ْْن َي ُ أَ ِو جَّلله ٍِ يُ
وْن  ٍِ ُى  يُ عه ح َيصه َّ ًؾح َوأَٔه ٍَ ًمح َق ُٖ َظي ِ ٌَ ًْن َصىْن َع ُٗ َيؿْن ٍه ْْن يُِع أَ
حاِ  ـِي َّ ٓه  جٌ

 

“Barangsiapa yang Allah q menghendaki akan 

memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia 

melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. 

Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah q 

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. 
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 ِٖ ًِ َ٘ ْٓن  ِِ ُع ِذيْن أََقٌى  َّ ْٓن  ََل َي
ِٖ ٍى ِذَيِى ّه َك ُِ  ِّ َٔفْن يْن  ًِ جٌه َٚ

 ُٓ ِِ ُْن يُإْن ٌَ َٚ ُش  ْٛن ُّ ُه َي يٌّ غُ
ِٔ ج ٍَ َٔصْن ََل  َٚ ِويٌّ  ْٛن ُٙ ِس َي ِه ُ جْلْن

 ٌِ َكحِخ جٌٕهح ْٓن أ صْن ِِ  َْ ِٗ ِئَله َوح ُص ِذ ٍْن ِْ ٌْن يْن أُ ًِ  .ِذحٌه

 

“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 dengan (agama Islam). Kecuali ia (akan) 

termasuk (menjadi) penghuni Neraka.”
2
 

 

Islam terdiri dari tiga tingkatan, yaitu; Islam, Iman, 

dan Ihsan. Sebagaimana pertanyaan Malaikat Jibril j 

kepada Rasulullah a; 

 

 ِ ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َمحَي  ـَ  ، َِ َلَ ْْن إِل ِٓ جْن يْن َع
ِٔ
ٍْن ِر ُى أَنْن ّه َك ُِ َيح 

ٍهٝ َُ  َص ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع َٗ  :جَّلله ٌَ ْْن ََل ِئ َى أَ َٙ ْٗن ْْن َض َُ أَ َلَ ِْ ِ جَإلْن
ِضَي  ضُإْن َٚ ََلَز  َُ جٌصه ضُِميْن َٚ  

ِ ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ًىج  ّه َك ُِ ْه  أَ َٚ  ُ ِئَله جَّلله
َص  َطَؽعْن ْْن ِْ ج َص ِئ َريْن ٌْن َضُكؽه ج َٚ    َْ َعح َِ ٌَ  ََ ْٛن َضُص َٚ َوحَز  ُه جٌ

ًَل َلحَي  ِريْن َْ  ِٗ ٌَيْن ، : ِئ ُٗ ُل يَُصى ِ َٚ  ُٗ أٌَُ ْٓن ُٗ َي ٌَ َٕح  َعِؿرْن ـَ َص،  َصَىلْن
ِْ َلحَي :  َلحَي  ح َّ إِليْن ِٓ جْن يْن َع

ِٔ
ٍْن ِر أَنْن ِ : ـَ َٓ ِذحَّلله ِِ ْْن ضُإْن أَ

                                                 
2
 HR. Muslim Juz 1 : 153. 
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 ٌِ َمَى ٌْن َٓ ِذح ِِ ضُإْن َٚ  ٍِ َِ جآلِن ْٛن َي ٌْن ج َٚ  ِٗ ٍِ ُْ ٌُ َٚ  ِٗ ُوُطِر َٚ  ِٗ َلَِتَىِط َِ َٚ
 ِٖ ِ ٍ َٖ َٚ  

ِٖ ٍِ ِٓ . َنيْن يْن َع
ِٔ
ٍْن ِر أَنْن ـَ َص، َلحَي  َلحَي َصَىلْن

، َلحَي  ِْ ح َٓ ْٓن :  جْنإِلقْن ُْن َضُى ٌَ ْْن  ِا ـَ  ُٖ ج ٍَ َ َوأَٔهَه َض ُرَى جَّلله ْْن َضعْن أَ
جنَ  ٍَ ُٗ َي ِأه ـَ  ُٖ ج ٍَ  َض

 

“Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang 

Islam.” Maka Rasulullah a menjawab, “Islam (yaitu) 

engkau bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada 

Sesembahan (yang berhak untuk disembah dengan 

benar) selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu 

utusan Allah, engkau mendirikan shalat, mengeluarkan 

zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan 

mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau 

mampu melakukannya.” Orang tersebut berkata, “Engkau 

benar.” Kami heran, ia yang bertanya (tetapi) ia  yang 

membenarkannya. Orang tersebut bertanya lagi, 

“Beritahukan kepadaku tentang Iman.” Rasulullah a 

menjawab, “Engkau beriman kepada Allah, kepada para 

Malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, kepada Rasul-rasul-Nya, 

kepada Hari Kiamat dan kepada takdir yang baik 

maupun yang buruk.” Orang tersebut berkata, “Engkau 

benar.” Orang tersebut bertanya lagi. “Beritahukan 

kepadaku tentang Ihsan.” Rasulullah a menjawab, 

“Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau 

melihat-Nya, jika engkau tidak melihatnya, (yakinlah) 

sesungguhnya Dia pasti melihatmu.”
3
 

                                                 
3
 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
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Masing-masing tingkatan memiliki beberapa rukun 

(pilar pokok), antara lain : 

 

I. Islam 

Islam memiliki enam rukun, yaitu : 

 

1. Syahadat 

2. Shalat 

3. Zakat 

4. Puasa 

5. Haji 

 

II. Iman 

Iman memiliki lima rukun, yaitu : 

 

1. Iman kepada Allah q 

2. Iman kepada para Malaikat 

3. Iman kepada Kitab-kitab 

4. Iman kepada para Rasul 

5. Iman kepada Hari Akhir 

6. Iman kepada Qadha‟ dan Qadar 

 

III. Ihsan 

Ihsan kepada Allah q terbagi dalam dua tingkatan, 

yaitu : 

  

1. Beribadah kepada Allah q seakan-akan melihat-Nya 

2. Beribadah dengan meyakini bahwa Allah q 

melihatnya 

 

Berikut ini penjelasannya. 
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RUKUN ISLAM 
 

 

Jika kata Islam dan iman disebut secara bersamaan, 

maka Islam maksudnya adalah amalan-amalan anggota 

badan dan iman adalah amalan hati. Tetapi ketika 

disebutkan secara mutlak salah satunya, maka masing-

masing dari keduanya mencakup yang lainnya. Sehingga 

dapat dikatakan; 

َعح  َّ َط َلح ِئؾْن ٍَ َط ْـن ِئَيج ِئ َٚ َلح  ٍَ َط ْـن َعح ِئ َّ َط ِئَيج ِئؾْن
 

“Jika kedua (kata tersebut) bersatu, maka berbeda 

maksudnya. Namun jika kedua (kata tersebut) dipisah, 

maka (maksudnya adalah) satu.”
4
 

 

Islam dibangun di atas lima rukun, yaitu : 

 

1. Syahadat 

2. Shalat 

3. Zakat 

4. Puasa 

5. Haji 

 

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. 

 

Berikut ini penjelasan tentang rukun Islam. 

                                                 
4
 Al-Qadha‟ wal Qadar. 
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SYAHADAT 
 

 

Kalimat tauhid Laa Ilaha Illallah seperti pohon 

yang baik, akarnya menghunjam ke bumi dan cabang-

cabangnya menjulang ke langit. Allah q berfirman; 

 

ُْن  ٌَ َرسٍ  أَ ٍز َؼي ِ ٍَ َؿ َٗ َرًس َو ًس َؼي ِ َّ ٍِ َػًَل َو َِ  ُ َخ جَّلله ٍَ َؿ َظ ٍَ َويْن  َض

حاِ  َّ ٓه ـِي جٌ ح  َٙ ُع ٍْن ـَ َٚ ح َغحِذٌص  َٙ ٍُ  أَصْن

 

“Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah 

telah membuat perumpamaan kalimat yang baik
 
seperti 

pohon yang baik, akarnya teguh (menghunjam) dan 

cabangnya (menjulang) ke langit.”
5
   

 

„Abdullah bin „Abbas p menafsirkan Kalimah 

Thayyibah pada ayat tersebut dengan Syahadat Laa Ilaha 

Illallah. Berkata Syaikh „Abdurrahman bin Nashir As-

Sa‟di 5, ketika menafsirkan ayat tersebut; 

   

ِد  ٍْن ـِي َل ح َغحِذٌص  َٙ ٍُ ، أَصْن ِْ ح َّ يْن ِ ُز جإلْن ٍَ َؿ َٖ ٌَِه  ًَ َى ـَ
 َٚ ح  ًّ ٍْن ، ِع ِٓ ِِ إْن ُّ ٌْن ِطَمحًوج ج ُِ جٌؽهي ِِد . جعْن ٍَ َى ٌْن َٓ ج ِِ ح  َٙ ُع ٍْن ـَ َٚ

ِظيهسِ  ٍْن َّ ٌْن ََلِق ج َنْن جْلْن َٚ ٌِِف  ح ًِ جٌصه َّ َع ٌْن ج َٚ 
 

 

                                                 
5
 QS. Ibrahim : 24. 
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“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.”
 6
 

 

 

A. SYAHADAT LAA ILAHA ILLALLAH 

Makna Laa Ilaha Illallah 

Makna Laa Ilaha Illallah adalah ( ُ ُرَى ِذَكك ٍ ِئَله جَّلله عْن َِ  (ََل

tidak ada Ilah (sesembahan) yang berhak untuk diibadahi 

dengan benar kecuali Allah q. 

 

 

Rukun Laa Ilaha Illallah 

Rukun Laa Ilaha Illallah ada dua, yaitu : 

1. Mengingkari ( ُي  (جٌَٕهفْن
 

( َٗ ٌَ ِْ جَّللهِ  (ََل ِئ ْٚن ْٓن ُو ِِ َرُى  ح يُعْن َِ ُع  يْن ِّ ًيح َؾ ـِ  َٔح

 

Kata “Laa Ilaha,” adalah meniadakan semua yang 

disembah selain Allah. 

 

 

 

 

                                                 
6
 Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. 
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2. Menetapkan ( ُش ججإَِلغْنَد  ) 

 

( ُ ُٗ  (ِئَله جَّلله ٌَ يْنَه  ٍِ َٖ ُٖ ََل  َى قْن َٚ  َ ُ َ ِٗ ٌِ ِعَرحَوُز  ٌْن ِرًطح جَ ػْن ُِ.  
Kata “Illallah,” adalah menetapkan ibadah hanya kepada 

Allah saja, tidak ada sekutu bagi-Nya. 

 

Di antara dalilnya adalah firman Allah q; 

 

ْٓن  ََل  َّ ـَ  ِ َؽي  ٌْن َٓ ج
ِِ ُى  ْٖن ٍُّ َٓ جٌ ِٓ َلىْن َضَريه يْن

ـِي جٌى ِ  َٖ ج ٍَ ِئوْن
ٍْن  ُف ِز  َيىْن َٚ ٍْن ُع ٌْن َه ِذح َٓ ّْن َط ْْن َمِى ج ـَ  ِ ْٓن ِذحَّلله ِِ يُإْن َٚ ِش  ْٛن ِذحٌؽهحُؼ

َمٝ غْن ُٛ ٌْن ٌُ  ج يْن ٍِ ٌع َع يْن ِّ َْ  ُ جَّلله َٚ ح  َٙ ٌَ  ََ ِفَصح ْٔن  .ََل ج

 

“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 

Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada 

buhul tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Dan 

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
7
  

 

 

 

 

                                                 
7
 QS. Al-Baqarah : 256. 
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Syarat Laa Ilaha Illallah 

Syarat Laa Ilaha Illallah ada delapan, antara lain : 

 

1. Ilmu yang menafikan adanya kejahilan  

( ًِ ْٙن َؿ ٍْن ٌِ يْن 
ـِ َٕح ُّ ٌْن ُُ ج ٍْن ِع ٌْن  (جَ

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; 

 

ُْن  ٍَ ُ  ـَحعْن َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ُٗ ََل ِئ  أَٔه

 

“Maka ilmuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah 

(Sesembahan yang berhak untuk di ibadahi dengan 

benar) kecuali Allah.”
8
  

 

Diriwayatkan dari „Utsman (bin „Affan) y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َؿٕهسَ  ٌْن ًَ ج ُ َوَن َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ُٗ ََل ِئ ُُ أَٔه ٍَ َٛ َيعْن ُ٘ َٚ حَش  َِ ْٓن  َِ. 

 

“Barangsiapa yang meninggal dunia dan ia mengilmui 

bahwa tidak ada sesembahan (yang berhak untuk 

disembah) kecuali Allah, maka ia akan masuk Surga.”
9
  

 

                                                 
8
 QS. Muhammad : 19. 

9
 HR. Muslim Juz 1 : 26. 
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2. Yakin yang menafikan adanya keragu-raguan  

ِه  ) ٗه ٌٍِ يْن 
ـِ َٕح ُّ ٌْن ُٓ ج َيِميْن ٌْن  (جَ

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; 

 

 َ ِمٝ جَّلله ٍْن ِ ََل َي ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ يْن 
أَٔ ِ َٚ  ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ْْن ََل ِئ ُى أَ َٙ ْٖن أَ

َؿٕهسَ  ٌْن ًَ ج ح ِئَله َوَن َّ ِٙ يْن ـِ حن ٍ  َٖ  ٍَ ٌى َؼيْن ح َعرْن َّ ِٙ . ِذ
 

“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.”
10

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

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

yang tidak ada keraguan. Allah q berfirman; 

 

ح َّ ُْن  ِئٔه ٌَ ُه   غُ
ِٗ ٌِ ْٛن ُْ ٌَ َٚ  ِ ج ِذحَّلله ْٛن ُٕ َِ َٓ آ يْن ًِ َْ جٌه ْٛن ُٕ ِِ إْن ُّ ٌْن ج

ج ْٛن َضحذُ ٍْن  َي

 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah 

orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan 

Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu.”
11

  

 

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; 

 

ح َّ ٍِ  ِئٔه ِن َِ جآلْن ْٛن َي ٌْن ج َٚ  ِ َْ ِذحَّلله ْٛن ُٕ ِِ َٓ ََل يُإْن يْن ًِ َطأْنِئَُه جٌه ْٓن  َي

 َْ ْٚن ُو وه ٍَ ُْن َيَط ِٙ ِر يْن ٌَ يْن 
ـِ ُْن  ُٙ ـَ ُْن  ُٙ ذُ ْٛن ٍُ َضحَذصْن ُل ٌْن ج َٚ 

 

“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.”
12

  

                                                 
11

 QS. Al-Hujurat : 15. 
12

 QS. At-Taubah : 45. 
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3. Ikhlas yang menafikan adanya kesyirikan  

نِ ) ٍْن
ِ ٗ ٌٍِ يْن 

ـِ َٕح ُّ ٌْن ُ٘ ج ََل نْن ِ  (جإَلْن
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 َلحَي ََل ِئ َِ ِس  َِ ِمَيح ٌْن ََ ج ْٛن َفحَعِطيْن َي َٗ  ِذ
ِِ َعُى جٌٕهح ْْن أَ

 ِٗ ِٓ َٔفْن ْٚن  ِٗ أَ ِر ٍْن ْٓن َل ِِ ًٌِصح  ُ َنح  .جَّلله

 

“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.”
13

 

 

4. Jujur yang menafikan adanya pendustaan  

ِخ ) ًِ َى ٍْن ٌِ يْن 
ـِ َٕح ُّ ٌْن ُق ج ىْن  (جٌَص ِ

Yaitu jujur dalam mengikrarkan kalimat Laa Ilaha 

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

Nabi a bersabda; 

 

                                                 
13

 HR. Bukhari Juz 1 : 99. 
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ًىج  ّه َك ُِ ْه  أَ َٚ  ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ْْن ََل ِئ ُى أَ َٙ ْٗن ْٓن أََقٍى َي ِِ ح  َِ
 ٌِ ٍَٝ جٌٕهح ُ َع ُٗ جَّلله َِ ٍه  ِئَله َق

ِٗ ِر ٍْن ْٓن َل ِِ ِ َصِىًلح  ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ 

“Tidaklah seorang hamba bersaksi bahwa tidak ada 

Sesembahan (yang berhak untuk disembah) kecuali Allah 

dengan jujur dari hatinya, kecuali Allah mengharamkan 

api Neraka baginya.”
14

  

 

5. Cinta yang menafikan adanya kebencian  

ُرؽْنِط ) ٍْن ٌِ َيُس  ـِ َٕح ُّ ٌْن ُس ج َكره َّ ٌْن  (جَ
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; 

 

 َٓ ِِ ُْن  َٚ ُٙ َٔ ٛ َىجًوج يُِكرُّ ْٔن  أَ
ِ ِْ جَّلله ْٚن ْٓن ُو ِِ  ًُ ْٓن َيطهِه َِ  ِِ جٌٕهح

ِ  َوُكد ِ  ىُّ ُقرًّح َّلِله َٖ ج أَ ْٛن ُٕ َِ َٓ آ يْن ًِ جٌه َٚ  ِ  جَّلله

“Dan di antara manusia ada orang-orang yang 

menyembah tandingan-tandingan selain Allah; mereka 

mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. 

Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada 

Allah.”
15

  

                                                 
14

 HR. Bukhari Juz 1 : 128. 
15

 QS. Al-Baqarah : 165. 



- 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; 

 

 ُ َْ جَّلله ْٛن ْْن َيُى ِْ أَ ح َّ يْن ِ َز جإلْن َٚ َؾَى َقََل َٚ  ِٗ يْن ـِ ٓه  ْٓن ُو َِ َغََلٌظ 
َا ََل  ٍْن َّ ٌْن ْْن يُِكده ج أَ َٚ ح  َّ ُ٘ ج َٛ ِْ ح  ّه ِِ  ِٗ ٌَيْن ُٗ أََقده ِئ ٌُ ْٛن ُْ ٌَ َٚ
 ُٖ ٍَ ح َيىْن َّ ٍِ َو ُىفْن ٌْن ي ج

ـِ َو  ْٛن ْْن َيُع َٖ أَ ٍَ ْْن َيىْن أَ َٚ  
ِ ُٗ ِئَله َّلِله يُِكرُّ

 ٌِ ـِي جٌٕهح َؾ  ًَ ْْن يُمْن  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."
16

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 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  

نِ ) ٍْن ٍطه
ٌِ يْن 

ـِ َٕح ُّ ٌْن ِمَيحُو ج ْٔن ِ  (جََلْن
Yaitu menerima seluruh konsekwensi dari kalimat 

tauhid Laa Ilaha Illallah dengan penuh ketundukan dan 

kepatuhan, (berserah diri). Allah q berfirman; 

 

ْٓن  َِ َمِى  َٚ ـَ  ٌٓ ِٓ كْن ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  ِ ٌَٝ جَّلله ُٗ ِئ َٙ ؾْن َٚ ُْن  ٍِ ْٓن يُ
زِ  َٚ ٍْن ُع ٌْن َه ِذح َٓ ّْن َط ْْن ٌِ  ج ْٛن ُِ ُ ِ َعحِلَرُس جْلْن ٌَٝ جَّلله ِئ َٚ َمٝ  غْن ُٛ ٌْن  ج

 

“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.”
17

 

 

7. Menerima yang menafikan adanya penolakan  

و ِ ) ٍه ٍ
ٌِ يْن 

ـِ َٕح ُّ ٌْن ُي ج ْٛن ُمُر ٌْن  (جَ
Yaitu menerima semua konsekwensi yang dituntut 

oleh kalimat tauhid Laa Ilaha Illallah secara total dengan 

hati dan lisannya. Sebagaimana firman Allah q;  

 

ج ْٛن ٌُ ْٛن َٕح ُل ٌَيْن َي ِئ ُِ ْٔن ح أُ َِ َٚ  
ِ ٕهح ِذحَّلله َِ  آ

 

                                                 
17

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

beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada 

kami.”
18

 

 

8. Ingkar kepada sesembahan selain Allah  

ِْ جَّللهِ ) ْٚن ْٓن ُو ِِ َرُى  ح يُعْن َّ يْن ِذ
ـِ َٕح ُّ ٌْن ٍُ ج ُىفْن ٌْن  (جَ

Yaitu mengingkari semua sesembahan selain Allah 

q. Diriwayatkan dari Abu Malik y dari Bapaknya ia 

berkata, Aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 ِ ِْ جَّلله ْٚن ْٓن ُو ِِ َرُى  ح يُعْن َّ ٍَ ِذ َوَف َٚ  ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ْٓن َلحَي ََل ِئ َِ
ٍَٝ جَّللهِ  ُٗ َع حذُ َٓ ِق َٚ  ُٗ ُِ َو َٚ  ُٗ حٌُ َِ  ََ ٍَ . َق

 

“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.”
19

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 QS. Al-Baqarah : 136. 
19

 HR. Muslim Juz 1 : 23. 
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B. SYAHADAT MUHAMMADUR RASULULLAH 

Makna Muhammadur Rasulullah 

Makna Muhammadur Rasulullah adalah : 

 

1. Membenarkan apa yang beliau sampaikan  

( ٍَ َر ح أَنْن َّ يْن ـِ  ُٗ ُم ِىيْن  (َضصْن
Allah q berfirman; 

 

ْٛن  ُٙ َط ْٔن ح ـَ  ُٗ ْٕن ُْن َع حُو َٙ َٔ ح  َِ َٚ  ُٖ ْٚن ًُ ُه ـَ ُي  ْٛن ُْ ٍه ُُ جٌ ح آَضحُو َِ َٚ 
 

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 

Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah.”
20

 

 

2. Mentaati apa yang beliau perintahkan  

( ٍَ َِ ح أَ َّ يْن ـِ  ُٗ  (َؼحَعُط

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ًْن  ٍْن  ُل ِف َيؽْن َٚ  ُ ُُ جَّلله ُى ِررْن يْن يُكْن
ِٔ ْٛن حضهِرُع ـَ  َ َْ جَّلله ْٛن ُْن ضُِكرُّ ُط ْٕن ْْن ُو  ِئ

 ٌُ ِقيْن ٌَ  ٌٌ ْٛن ُ َؼُف جَّلله َٚ ُْن  َذُى ْٛن ُْن ُئُ ًْن . ٌَُى َ  ُل ُعٛج جَّلله أَِؼيْن
َ ََل يُِكدُّ  ْه جَّلله ِا ـَ ج  ْٛن ٌه َٛ ْْن َض ِا ـَ َي  ْٛن ُْ ٍه جٌ َٚ  َٓ يْن ٍِ ـِ َىح ٌْن  ج

                                                 
20

 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.”
21

  

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 

 ِ ُس جَّلله َكره َِ َعٝ  ْٓن جَوْن َِ  ِ  ً ٍَٝ ُو ٌس َع َّ ُس َقحِو َّ يْن ٍِ َى ٌْن ََيُس ج ِٖ جَلْن ًِ َ٘
 ُٖ ج َٛ ـِي َوعْن ُٗ َوحِيٌخ  ِأه ـَ ِىيهِس  ّه َك ُّ ٌْن َمِس ج يْن ٍِ ٍَٝ جٌؽه َٛ َع ُ٘  َّ ٌَيْن َٚ

ِىيْن  ّه ُك ُّ ٌْن ِ  ج ٍْن ٗه ٍِ َقطهٝ َيطهِرَع جٌ ِْن َ  جْلْن
ِّ َٔفْن يْن , ـِي  ِٛ ِٓ جٌٕهَر يْن جٌى ِ َٚ

 ِٗ ٌِ ج َٛ أَقْن َٚ  ِٗ ٌِ َعح ْـن أَ َٚ  ِٗ ٌِ ج َٛ ِع أَلْن يْن ِّ  ـِي َؾ

 

“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.”
22

 

 

 

 

                                                 
21

 QS. Ali „Imran : 31-32. 
22

 Tafsir Al-Qur‟anil „Azhim. 
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3. Menjauhkan diri dari apa-apa yang beliau larang  

( ٍَ َؾ ََ  َٚ  ُٗ ْٕن ٝ َع َٙ َٔ ح  َِ َٕحُخ  ِط  (ِجؾْن

Diriwayatkan dari Abu Hurairah „Abdurrahman bin 

Shakhr y, ia berkata, aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

 

ح  َِ  ُٗ ْٕن ِِ ج  ْٛن ضُ أْن ـَ  ِٗ ُْن ِذ ضُُى ٍْن َِ ح أَ َِ َٚ  ، ُٖ ْٛن ُر
ِٕ َط ـَحؾْن  ُٗ ْٕن ُْن َع ُطُى يْن َٙ َٔ ح  َِ

ُز  ٍَ ُْن َوػْن ُى ٍَ ْٓن َلرْن َِ  َٓ يْن
ًِ ٍََه جٌه ْ٘ن ح أَ َّ ِأه ـَ  ، ُْن ُط َطَؽعْن ْْن ج

ُْن  ِٙ ِرَيحِت ْٔن ٍَٝ أَ ُْن َع ُٙ ـُ ِطَلَ جنْن َٚ ُْن  ِٙ ٍِ حِت َٓ َِ .
 

“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.”
23

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 HR. Bukhari Juz 6 : 6858 dan Muslim Juz 2 : 1337. 
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4. Tidak beribadah kepada Allah, kecuali dengan 

cara yang beliau syari’atkan  

( ٍَ َ  ْْن أَ  َٖ ح  َّ َ ِئَله ِذ ُرَى جَّلله ََ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 Mukminin Ummu „Abdillah „Aisyah i, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

وٌّ  ٌَ  َٛ ُٙ ـَ  ُٗ ْٕن ِِ  َّ ٌَيْن ح  َِ ج  ًَ َ٘ َٔح  ٍِ ِْن يْن أَ
ـِ َىَظ  ْٓن أَقْن َِ . 

 

“Barangsiapa yang membuat perkara baru dalam 

urusan (agama) kami yang bukan darinya, maka ia 

tertolak.”
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

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

1718. 
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Rukun Muhammadur Rasulullah 

Rukun Muhammadur Rasulullah adalah : 

 

1. Mengakui kerasulan Muhammad a 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ح َي  َِ ْٛن ُْ ٌَ ْٓن  ٌَِى َٚ ُْن  ٌُِى َؾح ٌِ ْٓن  ِِ ٌى أََذح أََقٍى  ّه َك ُِ  َْ َوح
 َُ َنحَض َٚ  ِ ح جَّلله ًّ يْن ٍِ ٍا َع يْن َٖ  ِ  ً ُ ِذُى َْ جَّلله َوح َٚ  َٓ يْن . جٌٕهِري ِ

 

”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.”
25

 

 

2. Mengakui bahwa beliau sebagai seorang hamba 

Allah q berfirman; 

 

 َْ َكح رْن ُْ  َِ ج ٍَ َك ٌْن ِؿِى ج ْٓن َّ ٌْن َٓ ج ِِ ًَل  ٌَيْن  ِٖ ِى ٜ ِذَعرْن ٍَ ْْن يْن أَ
ًِ جٌه

ِؿىِ  ْٓن َّ ٌْن ٌَٝ ج َلْنَصٝ ِئ  جْلْن

 

“Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-

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

Masjidil Aqsha.”
26

  

 

                                                 
25

 QS. Al-Ahzab : 40. 
26

 QS. Al-Isra‟ : 1. 
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Para sahabat adalah orang yang sangat 

menghormati dan mencintai Rasulullah a. Urwah bin 

Mas‟ud y pernah berkata kepada kaum Quraisy;
27

 

 

ُْن  ٍَ ـَ ي  ِٖ جٌٕهَؿح َٚ  ٍَ َص َليْن َٚ ي  ٍَ ْٓن ِن، ِو ْٛن ٍُ ُّ ٌْن ٍَٝ ج ُص َع ٍْن َوَن
َكحُخ  ُُ أَصْن ح يَُعظ ِ َِ  ًَ ػْن ِِ  ُٗ َكحَذ ُٗ أَصْن ُّ ٌَ أََقًىج يَُعظ ِ أَ
ِئَيج  َٚ  ُٖ ٍَ ِْن ج أَ ْٚن ٌُ َطَى ُْن ِجذْن ُ٘ ٍَ ِْن َْ ِئَيج أَ ًىج، َوح ّه َك ُِ ٍى  ّه َك ُِ

 َُ ٍه ِئَيج َضَى َٚ  ِٖ ِا ْٛن ُظ ُٚ  ٍَٝ َْ َع ْٛن ٍُ َطَط ج َيمْن ْٚن أَ َوحُو ظه َٛ َض
 ٍَ  جٌٕهَظ

ِٗ ٌَيْن َْ ِئ ْٚن ح َيَكىُّ َِ َٚ  ، ُٖ َى ْٕن ُْن ِع ُٙ جَض َٛ ج أَصْن ْٛن َنَفُع
 ُٗ ٌَ ح  ًّ ِظيْن  .َضعْن

 

“Aku pernah mendatangi para penguasa, seperti Kisra (di 

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

pernah melihat seorang pun yang diagungkan oleh para 

sahabatnya, sebagaimana para sahabat Muhammad a 

mengagungkan Muhammad a. Jika beliau 

memerintahkan mereka, mereka 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.”
28

 

                                                 
27

 Ketika mereka mengutusnya untuk bermusyawarah dengan Nabi 

a pada waktu perjanjian Hudaibiyyah. 
28

 Mukhtashar Sirah Rasul. 
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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; 

َٔح  ح أَ َّ ِأه ـَ  َُ َي ٍْن َِ  ِٓ ٜ ذْن ٌَ ِش جٌٕهَصح ٍَ ح أَؼْن َّ يْن َو
ِٔ ْٚن ٍُ ََل ضُؽْن

 ُٗ ٌُ ُٛ ْْن ٌُ َٚ  ِ ُى جَّلله ج َعرْن ْٛن ٌُ ْٛن ُم ـَ  ُٖ ُى  .َعرْن

“Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, 

sebagaimana orang-orang nashrani telah berlebih-

lebihan memuji Isa putra Maryam. Aku hanyalah hamba-

Nya, maka katakanlah, “‟Abdullah wa Rasuluhu (hamba 

Allah dan Rasul-Nya).”
29

  

 

Anas bin Malik y pernah berkata; 

 

ٌٙ أََقدُّ  هْن َٖ ْٓن  ُْن َيُى ِ ئِ ٌَ ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ْٓن  ِِ َٕح  ُ ٌَيْن ٍهٝ جَّلله َص
 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ج  َع ْٛن َْ يَ ئِ َٚ َوحُٔ ْٛن ُّ ٍَ ح َيعْن َّ ج َو ْٛن ُِ ْٛن ُْن َيُم ٌَ  ُٖ ْٚن أَ ٌَ ج 

ِٗ يِ  َيِط ِ٘ ٍَ ْٓن َو
 .ٌَِه يَ ِِ

“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.”
30

 

                                                 
29

 HR. Bukhari Juz 3 : 3261. 
30

 Mukhtashar Minhajul Qashidin, 218. 
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SHALAT 
 

 

Shalat merupakan amalan penting di dalam Islam, 

karena shalat adalah pembeda antara mukmin dan kafir. 

Diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah p, ia berkata, Aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ََلزِ  َن جٌصه ٍْن ٍِ َض ُىفْن ٌْن ج َٚ ِن  ٍْن
ِ ٗ َٓ جٌ َذيْن َٚ  ًِ ُؾ ٍه َٓ جٌ ْه َذيْن  ِئ

 

“Sesungguhnya (jarak) antara seseorang dengan 

kesyirikan dan kekufuran (adalah) meninggalkan 

shalat.”
31

  

 

„Abdullah bin Mas‟ud y pernah berkata; 

 

 ُٗ ٌَ  َٓ ََل ِويْن ـَ  ِ  ً ُْن يَُص ٌَ ْٓن  َِ. 

 
“Barangsiapa yang tidak shalat, maka ia tidak 

mempunyai agama.”
32

 

 

Berkata pula „Abdullah bin Syaqiq 5; 

 

حِي  َّ َعْن َٓ جْلْن ِِ ًثح  يْن َٖ  َْ ْٚن ٍَ  ََل َي
ِ ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َكحُخ  َْ أَصْن َوح
ََلزِ  ٍُ جٌصه ٌٍ َؼيْن ُٗ ُوفْن ُو ٍْن  .َض

                                                 
31

 HR. Muslim Juz 1 : 82. 
32

 Al-Kabair. 
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“Para sahabat Rasulullah a tidak melihat suatu amalan 

jika ditinggalkan (menjadikan) kafir (pelakunya) selain 

shalat.”
33

 

 

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; 

 

 ِٗ ٍِ َّ ْٓن َع ِِ ِس  َِ ِمَيح ٌْن ََ ج ْٛن ُى َي َعرْن ٌْن ِٗ ج ُد ِذ ِْ ح يَُكح َِ ُي  ٚه أَ
ََٔمَصصْن  ْْن  ِئ َٚ َؿَف  ْٔن أَ َٚ ٍََف  ْـن َمىْن أَ ـَ ٍَُكصْن  ْْن َص ِا ـَ َصََلُز  ٌْن ج

 ٍَ ِٓ َن َٚ  .ـََمىْن َنحَخ 

 

“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.”
34

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Al-Kabair. 
34

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 413. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1358. 
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Syarat Sah Shalat 

Syarat sahnya shalat, antara lain : 

 

1. Masuknya waktu shalat 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

ًضح ْٛن ُل ْٛن َِ َٓ ِوَطحًذح  يْن ِٕ ِِ إْن ُّ ٌْن ٍَٝ ج َٔصْن َع ََلَز َوح ْه جٌصه  ِئ

 

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan 

waktunya atas orang-orang yang beriman.”
35

  

 

2. Suci dari hadats besar dan hadats kecil  

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata, 

Aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 ٌٍ ْٛن ُٙ ٍِ َؼ َ َصََلًز ِذَؽيْن ًُ جَّلله َر  ََل َيمْن

 

”Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci 

(berwudhu).”
36

 

 

3. Sucinya pakaian, badan, dan tempat yang 

digunakan untuk melaksanakan shalat 

Sucinya pakaian berdasarkan firman Allah q; 

ِغَيحَذَه  ٍْن  َٚ ِ ٙ َؽ  ـَ

“Dan pakaianmu bersihkanlah.”
37

 

                                                 
35

 QS. An-Nisa‟ : 103. 
36

 HR. Muslim Juz 1 : 224, Tirmidzi Juz 1 : 1, dan Ibnu Majah : 273, 

lafazh ini miliknya. 
37

 QS. Al-Muddatsir : 4. 
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Sucinya badan berdasarkan hadits dari Ibnu „Abbas 

p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َن  ٍَ ًْن َيَو
ِٓ أْن ِجؼْن ظه َٛ َض َٚ 

 

“Cucilah kemaluanmu dan wudhulah.”
38

 

 

Sucinya tempat berdasarkan perintah Rasulullah a 

agar menyiram air pada bekas kencingnya orang arab 

badui di dalam masjid. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Anas bin Malik y ia berkata; 

 

 ُِ ُٖ جٌٕهح ٍَ َؾ َُ ـَ ِؿِى  ْٓن َّ ٌْن يْن َؼحِتَفِس ج
ـِ َرحَي  ـَ جِذيٌّ  ٍَ َؾحَا أَعْن

 ُٗ ٌَ ْٛن ح َلَعٝ َذ ّه ٍَ ـَ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ُْن جٌٕهِريُّ َص ُ٘ ح َٙ َٕ ـَ
حٍا؛  َِ ْٓن  ِِ ٍخ  ْٛن ُٔ ًَ َُ ِذ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ٍَ جٌٕهِريُّ َص َِ أَ

 ِٗ يْن ٍَ َك َع يْن ٍِ ْ٘ن أُ ـَ
 

“Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu 

sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya, lalu 

Nabi a melarang mereka. Ketika ia telah selesai 

kencing, Nabi a menyuruh untuk diambilkan setimba air 

lalu disiramkan di atas bekas kencing itu.”
39

 

 

                                                 
38

 HR. Baihaqi Juz 1 : 771. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 562. 
39

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz  1 : 219 dan Muslim Juz 1 : 285. 
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4. Menutup aurat 

Berdasarkan firman Allah q; 

 

ِؿىٍ  َيح ْٓن َِ  ِ  ً َى ُو ْٕن ُْن ِع ََٕطُى ي َِ ج  ْٚن ًُ ََ ُن يْن آَو
ِٕ  َذ

 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di 

setiap (memasuki) masjid.”
40

   

 

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 „Amru bin Syu‟aib, dari 

bapaknya, dari kakeknya y, secara marfu‟ (sampai 

kepada Nabi a); 

 

زٌ  ٌَ ْٛن َرِس َع وْن ٍُّ جٌ َٚ ِز  ٍه ُّٓ َٓ جٌ ح َذيْن َِ 

 

“Antara pusar dan lutut adalah aurat.”
41

  

 

 

 

 

                                                 
40

 QS. Al-A‟raaf : 31. 
41

 HR. Daraquthni. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟ul Ghalil : 271. 



- 29 - 

 Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali 

wajah dan kedua telapak tangan 

Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali 

wajah dan kedua telapak tangan, ini adalah pendapat 

Jumhur ulama‟. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan 

dai „Abdullah (bin Mas‟ud) y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

زٌ  ٌَ ْٛن أَُز َع ٍْن َّ ٌْن  جَ

 

“Wanita adalah aurat.”
42

  

 

5. Menghadap kiblat 

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah y Nabi a 

bersabda terhadap orang yang buruk shalatnya; 

 

 ًِ ِر َطمْن ْْن ُه ج ُظَٛا  غُ ُٛ ٌْن ِرِػ ج ْْن أَ ـَ ََلِز  ٌَٝ جٌصه ُص ِئ ّْن ِئَيج ُل
َس  ٍَ ِمرْن ٌْن  ج

 

“Jika engkau hendak shalat, maka berwudhulah dengan 

sempurna. Kemudian menghadaplah (ke) kiblat.”
43

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1173. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 273. 
43

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5897 dan Muslim Juz 1 : 397. 



- 30 - 

Menghadap kiblat ketika shalat dirinci sebagai 

berikut : 

 

 Bagi seorang yang dapat menyaksikan Ka‟bah secara 

langsung, maka ia wajib menghadapkan wajahnya 

dan tubuhnya ke Ka‟bah. 

 

 Adapun bagi seorang yang tidak dapat melihat 

Ka‟bah secara langsung, maka wajib menghadap ke 

arah Ka‟bah (bukan ke Ka‟bahnya), karena ini adalah 

masalah perkiraan. Sebagaimana Rasulullah a juga 

menyatakan kiblat dengan perkiraan. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ٍَسٌ  ِخ ِلرْن ٍِ ؽْن َّ ٌْن ج َٚ ِق  ٍِ ْٗن َّ ٌْن َٓ ج ح َذيْن َِ. 

 

“Kiblat (itu) diantara timur dan barat.
44

”
45

 
 

Berkata Syaikh Shalih Al-Fauzan 2; 

”Orang yang tinggal jauh dari Ka‟bah, di belahan 

bumi mana pun ia tinggal, pada waktu shalat ia wajib 

menghadap ke arah dimana Ka‟bah itu berada. 

Sedikit melenceng ke kanan atau ke kirinya, tidak 

menjadi masalah.”
46

  

 

                                                 
44

 Kiblat ini berlaku untuk penduduk kota Madinah dan yang sejajar 

dengan kota Madinah. 
45

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 342. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 292. 
46

 Mulakhkhash Fiqhi. 
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6. Niat 

Syarat sahnya shalat adalah niat. Berdasarkan 

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

Khaththab y, ia berkata, aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

 

ٜ َٛ َٔ ح  َِ ٍب  ٍِ ِْن ِ ج  ً ُى ٌِ ح  َّ ِئٔه َٚ يهحِش 
حُي ِذحٌٕ ِ َّ ح جْنْلَعْن َّ  ِئٔه

 

“Sesungguhnya setiap perbuatan
 
tergantung pada 

niatnya.  Dan  sesungguhnya  setiap  orang  (akan 

dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan.”
47

  

 

 

Catatan : 

 Diperbolehkan shalat dengan tidak menghadap ke 
kiblat dalam dua keadaan, antara lain : 

 

 Ketika melakukan shalat sunnah bagi 

seseorang yang berada di dalam kendaraan. 

Para ulama‟ telah bersepakat tentang 

diperbolehkannya melakukan shalat sunnah 

diatas kendaraan dengan mengikuti arah 

kendaran tersebut, dan tidak disyaratkan untuk 

menghadap kiblat. Diriwayatkan dari Ibnu 

„Umar p, ia berkata; 

 

 

 

 

                                                 
47

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907. 
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 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  َْ َوح
 َٗ ؾه َٛ ٍٗ َض ؾْن َٚ ًَ أَُي  ِس َلِر ٍَ جِق ٍه ٍَٝ جٌ ِر ُف َع َٓ يُ
ح  َٙ يْن ٍَ يْن َع

ِ ٍ ُٗ ََل يَُص ٍَ أَٔه ح َؼيْن َٙ يْن ٍَ ٍُ َع ِض ْٛن يُ َٚ
َذسَ  ْٛن ُط ىْن َّ ٌْن  ج

 

“Rasulullah a (shalat) diatas kendaraan(nya) 

(menghadap) kemana saja (kendaraan 

tersebut) menghadap, (ketika itu) beliau 

melakukan (Shalat) Witir. Hanya saja beliau 

tidak melakukan shalat wajib (diatas 

kendaraan).”
48

 

 

 Dalam keadaan takut. Sebagaimana firman 

Allah q; 

 

ْْن  ِا ًٔح ـَ َرح وْن ٌُ ْٚن  َؾحًَل أَ ٍِ ـَ ُْن  ُط  ِنفْن

 

“Jika engkau dalam Keadaan takut (bahaya), 

Maka Shalatlah sambil berjalan atau 

berkendaraan.”
49

  

 

 

 

                                                 
48

 HR. Bukhari Juz 1 : 1074 dan Muslim Juz 1 : 700, lafazh ini milik 

keduanya. 
49

 QS. Al-Baqarah : 239. 
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Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

ج  ْٛن ٍُّ ٌَِه َص ْٓن َي ِِ ىُّ  َٖ َٛ أَ ُ٘ ٌؾ  ْٛن َْ َن ْْن َوح ِا ـَ
ًٔح  َرح وْن ٌُ ْٚن  ُْن أَ ِٙ ِِ َىج ٍَٝ أَلْن ح َع ًِ َؾحًَل ِلَيح ٌِ
ح َٙ يْن ٍِ َر َطمْن ْٓن ُِ  ٍَ ْٚن َؼيْن َس أَ ٍَ ِمرْن ٌْن ي ج

ٍِ َر َطمْن ْٓن ُِ 

 

“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.”
50

  

 

 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. Ini 

adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Barangsiapa yang mencari arah Kiblat lalu ia shalat 
menghadap ke arah yang disangka olehnya sebagai 

arah Kiblat, namun ternyata salah, maka ia tidak 

wajib mengulang shalatnya. Dari Amir bin Rabi‟ah 

y, ia berkata; 

                                                 
50

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

1258. 
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ٍس  ٍَ ٌَيْن ـِي   َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله َع جٌٕهِري ِ َص َِ ُوٕهح 
َٕح يْن ٍه َص ـَ َس   ٍَ ِمرْن ٌْن َٕح ج يْن ٍَ ٍَصْن َع َى ْٖن أَ ـَ ٍس   َّ ٍُ ظْن ح . َِ ّه ٍَ ـَ

ِس   ٍَ ِمرْن ٌْن ٍِ ج ٌَٝ َؼيْن َٕح ِئ يْن ٍه ُٓ َص َٔكْن ُّ ِئَيج  ّْن ٗه ٍََعِص جٌ َؼ
ٌَصْن  َُ َٕ ُٗ جَّللهِ ): ـَ ؾْن َٚ ُه  َػ ـَ ج  ْٛن ٌُّ َٛ ح ضُ َّ َٕ أَيْن  (ـَ

 

“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 kalian menghadap disitulah wajah 

Allah.”
51

 

  

 Hendaknya seorang yang ingin shalat meniatkan 
dan menentukan dengan hatinya shalat yang hendak 

ia kerjakan. Seperti; Shalat Zhuhur, Shalat Ashar, 

atau shalat sunnahnya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Abu Malik Kamal 2. 

 

 Niat imam tidak harus sama dengan niat makmum. 

Orang yang melakukan shalat sunnah boleh 

bermakmum kepada orang yang melakukan shalat 

wajib, dan sebaliknya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Abu Malik Kamal 2. 

 

                                                 
51

 QS. Al-Baqarah : 115. 
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 Tidak diperbolehkan merubah niat shalat ketika 

shalat sudah berlangsung, kecuali merubah niat 

dalam hal berjama‟ah. Misalnya; dari shalat 

sendirian menjadi imam, dari makmum menjadi 

imam, atau dari imam menjadi makmum. Diantara 

dalilnya hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas 

p ia berkata; 

ٍهٝ  ََ جٌٕهِريُّ َص َمح ـَ ََٔس  ْٛن ُّ يْن َِ ٌَِطيْن  َى َنح ْٕن َس ِع ٍَ ٌَيْن ِذصُّ 
 ًِ يْن ٍه َٓ جٌ ِِ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ْٓن ...جَّلله ُص َع ّْن ُم ـَ ٍهٝ  ـََص  

 ِٗ ِٕ يْن ِّ ْٓن َي يْن َع
ِٔ ٌَ أََوج ـَ ًَ ِذَيَىيه  أََن ـَ  ِٖ ٌِ ح َٓ  .َي

”Aku pernah bermalam dirumah bibiku Maimunah 

i. Nabi a bangkit pada malam (tersebut) ... 

(untuk) melakukan Shalat (Malam). Lalu aku pun 

(ikut) berdiri shalat di sebelah kiri beliau. Lalu 

beliau memegang tanganku dan menggeser 

posisiku ke sebelah kanan beliau.”
52

 

 

 Apabila ada seorang yang shalat dengan 
menggunakan baju curian, maka shalatnya sah 

tetapi ia berdosa. Berkata Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-„Utsaimin 5;  

“Seorang shalat dengan mengenakan baju curian. 

Mayoritas ulama‟ mengatakan sah, sebab larangan 

ini tidak berkaitan dengan shalat tetapi hanya 

tentang mencuri baju.”
53

 

                                                 
52

 HR. Bukhari Juz 1 : 117 dan Muslim Juz 1 : 763, lafazh ini 

miliknya. 
53

 Syarhul Arba‟in An-Nawawiyah. 
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Rukun Shalat 

Rukun Shalat adalah : 

 

1. Berdiri pada shalat fardhu bagi yang mampu 

Allah q berfirman; 

 

ج ْٛن ظُ ـِ ِ  َقح ج َّلِله ْٛن ُِ ْٛن ُل َٚ َؽٝ  ْْن ُٛ ٌْن ََلِز ج جٌصه َٚ جِش  َٛ ٍَ ٍَٝ جٌصه َع
 َٓ ِطيْن ِٔ  َلح

 

”Peliharalah shalat-shalat (kalian), dan (peliharalah) 

shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalat 

kalian) dengan khusyu.”
54

  

 

2. Takbiratul ihram 

Diriwayatkan dari „Ali y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ٌُ ْٛن ُٙ ََلِز جٌؽه ـُ جٌصه َطح فْن ح  ِِ َٙ ٍُ يْن ٍِ َضكْن َٚ  ٍُ ِريْن ح جٌطهىْن َٙ ُّ يْن ٍِ َضكْن َٚ
 ُُ يْن ٍِ ْٓن  جٌطه

 

”Kunci shalat adalah bersuci. Pengharamnya adalah 

takbir dan penghalalnya adalah salam.”
55

  

 

 

                                                 
54

 QS. Al-Baqarah : 238. 
55

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

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul 

Ghalil : 301. 



- 37 - 

3. Membaca Al-Fatihah pada setiap raka’at 

Dari „Ubadah bin Shamit y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

أْن  ٍَ ُْن َيمْن ٌَ ْٓن  َّ
ٌِ ِىَطحِخ ََل َصََلَز  ٌْن  .ِذَفحِضَكِس ج

 

”Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Al-

Fatihah.” 
56

 

 

4, 5. Ruku’ dan tuma’ninah di dalamnya 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ج َيح ْٚن ُؿُى ْْن ج َٚ ج  ْٛن َوُع ٌْن ُٕٛج ج َِ َٓ آ يْن ًِ ح جٌه َٙ  أَيُّ

 

”Wahai orang-orang yang beriman, ruku‟lah dan  

sujudlah kalian.”
57

 

 

Diriwayatkan dari Abu Mas‟ud Al-Anshari Al-

Badri y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُِ ـِي بُ ََل ضُؿْن  ُٗ َر ٍْن ح ُص َٙ يْن ـِ  ًُ ُؾ ٍه ٌُ جٌ  َصََلزٌ ََل يُِميْن
وِ  ْٛن ُؿ ُّٓ جٌ َٚ   ِ ْٛن ُو ٍُّ  جٌ

 

”Tidak sah shalat seorang yang tidak menegakkan 

punggung di dalam ruku‟ dan sujud.”
58

  

                                                 
56

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 723 dan Muslim Juz 1 : 394. 
57

 QS. Al-Hajj : 77. 



- 38 - 

Adapun tuma‟ninah adalah dengan menenangkan 

semua persendian –dengan mengembalikan semua 

persendian ke tempatnya.- Rasulullah a bersabda; 

 

َا  ْٛن ُظ ُٛ ٌْن ِرَػ ج ْٓن ُْن َقط ٝ يُ ُُّ َصََلُز أََقِىُو ُه ... ََل َضِط غُ
ٓه  ِث َّ ِٗ َقطهٝ َضؽْن َرَطيْن وْن ٌُ  ٍَٝ ِٗ َع يْن َيَعُع َوفه ـَ َوُع  ٍْن َي َٚ  ٍُ ِر يُىه

ِنيْن  ٍْن َط ْٓن َض َٚ  ُٗ ٍَ َفحِص َِ 
 

”Tidak sempurna shalat salah seorang diantara kalian 

hingga ia menyempurnakan wudhunya ... kemudian ia 

tertakbir dan ruku‟, dengan meletakkan kedua tangannya 

diatas kedua lututnya hingga seluruh persendiannya 

tenang dan lurus.”
59

 

 

Ada yang berpendapat bahwa tuma‟ninah di dalam ruku‟ 

adalah seukuran bacaan yang wajib diucapkan ketika 

ruku‟. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
58

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 265, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 855, 

dan Ibnu Majah 871. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib Juz 1 : 526. 
59

 HR. Abu Dawud : 858  dan Nasa‟i Juz 2 : 1136. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih At-Targhib 

wat Tarhib Juz 1 : 536. 
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6, 7. I’tidal setelah ruku’ dan Tuma’ninah di 

dalamnya 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, 

Rasulullah a bersabda terhadap orang yang buruk 

shalatnya; 

 

جِوًعح ٌَ ٓه  ِث َّ َوعْن َقطهٝ َضؽْن ٌْن ُه ج  غُ

 

”Kemudian bangunlah hingga engkau tuma‟ninah (di 

dalam) berdiri i‟tidal tersebut).”
60

 

 

8, 9. Sujud dan tuma’ninah di dalamnya 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p, ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ُد  ح يُِصيْن َِ ِض  ٌْن َ َٓ جْلْن ِِ  ُٗ َف ْٔن ُد أَ ْٓن ََل يُِصيْن َّ ٌِ ََل َصََلَز 
 َٓ َؿِريْن ٌْن  ج

 

”Tidak (sempurna) shalat seseorang yang tidak 

menempelkan hidungnya ke tanah (ketika sujud), 

(seperti) ia menempelkan dahi(nya ke lantai).”
61

  

 

 

 

 

                                                 
60

 HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397. 
61

 HR. Daraquthni : 348. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shifat Shalat. 
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Anggota sujud ada tujuh, sebagaimana hadits dari 

Ibnu ‟Abbas p ia berkata, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 ٌَ ح َٖ أَ َٚ ُس  َٙ َؿرْن ٌْن ٍُ جَ ظُ َعِس أَعْن رْن َْ  ٍَٝ ُؿَى َع ْْن ْْن أَ ُش أَ ٍْن
ِِ أُ

 ِٓ يْن ٍَ ؾْن ِ ٍ جٌ َٚ  ِٓ َيَىيْن ٌْن ج َٚ  
ِٗ ِف ْٔن ٍَٝ أَ ِٖ َع ِٓ أَِي ) ِذَيِى َرَطيْن وْن ٍُّ  (جٌ

 ِٓ يْن َِ َمَى ٌْن جِؾ ج ٍَ أَؼْن َٚ 

 

”Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang; 

dahi –beliau juga berisyarat dengan tangannya ke 

hidungnya,- kedua (telapak) tangan, kedua (lutut) kaki, 

serta ujung jari-jemari kaki.”
62

   

 

 

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

dalamnya 

Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, 

Rasulullah a bersabda terhadap orang yang buruk 

shalatnya; 

 

ح  ًٓ ٌِ ٓه َؾح ِث َّ ـَعْن َقطهٝ َضؽْن ٌْن ُه ج  غُ

 

”Kemudian angkatlah hingga engkau duduk (diantara 

dua sujud) dengan tuma‟ninah.” 
63

 

 

                                                 
62

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 776 dan Muslim Juz 1 : 490, 

lafazh ini miliknya. 
63

 HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397. 
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12, 13. Duduk dan membaca tasyahud akhir  

Diriwayatkan dari ‟Abdullah (bin Mas‟ud) y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ِٗ َ َج  ٌِ ًْن جٌَطهِكيهحُش  َيُم ٍْن ـَ ََلِز  ـِي جٌصه ُْن  ِئَيج َلَعَى أََقُىُو
ح جٌٕهِريُّ  ُٙ َه أَيه يْن ٍَ َُ َع ََل ٓه َرحُش جٌَ يْن جٌؽ ِ َٚ جُش  َٛ ٍَ جٌصه َٚ

 ِ ٍَٝ ِعَرحِو جَّلله َع َٚ َٕح  يْن ٍَ َُ َع ََل ٓه ُٗ جٌَ َوحضُ ٍَ َذ َٚ  
ِ ُس جَّلله َّ قْن ٌَ َٚ
 َٓ ٌِِكيْن ح ْه ... جٌصه ُى أَ َٙ ْٖن أَ َٚ  ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ْْن ََل ِئ ُى أَ َٙ ْٖن أَ

 ُٗ ٌُ ْٛن ُْ ٌَ َٚ  ُٖ ُى ًىج َعرْن ّه َك ُِ 

 

“Jika salah seorang diantara kalian duduk (tasyahud 

akhir) di dalam shalat, maka hendaklah ia membaca; 

”Segala salam hormat milik Allah, shalawat dan 

kebaikan. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan 

keberkahan-Nya senantiasa dilimpahkan kepada engkau, 

wahai Nabi. Semoga keselamatan senantiasa 

dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba 

Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwasanya tiada 

sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah 

dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya 

dan utusan-Nya.”
64

 

 

 

 

 

                                                 
64

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 797 dan Muslim Juz 1 : 402. 
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14. Membaca shalawat Nabi a setelah tasyahud akhir 

Bacaan shalawat Nabi a, adalah : 

 

َص  ٍهيْن ح َص َّ ٍى َو ّه َك ُِ ٍَٝ آِي  َع َٚ ٍى  ّه َك ُِ  ٍَٝ ِ َع  ً ُه َص ُٙ ٍه جٌَ
 َُ يْن ِ٘ ج ٍَ ٍَٝ ِئذْن ٍََٝٚ َع ٌى  َع ِؿيْن َِ ٌى  يْن ِّ َُ ِئٔهَه َق يْن ِ٘ ج ٍَ آِي ِئذْن

ُه  ُٙ ٍه نْن جٌ ٌِ ح َذح َّ ٍى َو ّه َك ُِ ٍَٝ آِي  َع َٚ ٍى  ّه َك ُِ  ٍَٝ  َع
 َُ يْن ِ٘ ج ٍَ ٍَٝ ِئذْن َص َع وْن ٌَ َٚ َذح  ٍَٝ َٓ  َع يْن ِّ ٌَ َعح ٌْن ـِي ج  َُ يْن ِ٘ ج ٍَ آِي ِئذْن
ىٌ  ِؿيْن َِ ٌى  يْن ِّ  ِئٔهَه َق

 

”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 keberkahan kepada 

Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana 

Engkau melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan 

keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji 

dan Maha Mulia.”
65

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3190 dan Muslim Juz 1 : 406. 
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15. Mengucapkan salam 

Jumhur ulama‟ berpendapat bahwa ucapan salam 

yang termasuk rukun shalat adalah salam yang pertama 

saja. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 

„Ali y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ٌُ ْٛن ُٙ ََلِز جٌؽه ـُ جٌصه َطح فْن ح  ِِ َٙ ٍُ يْن ٍِ َضكْن َٚ  ٍُ ِريْن ح جٌطهىْن َٙ ُّ يْن ٍِ َضكْن َٚ
 ُُ يْن ٍِ ْٓن  جٌطه

 

”Kunci shalat adalah bersuci. Pengharamnya adalah 

takbir dan penghalalnya adalah salam.”
66

 

 

16. Tertib antar tiap-tiap rukun 

Hal ini karena Rasulullah a melakukan rukun-

rukun shalat dengan tertib, dan beliau bersabda; 

 

يْن 
ِ ٍ يْن أَُص

ِٔ ْٛن ُّ ُط أَيْن ٌَ ح  َّ ٍُّٛج َو  َص

  

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku 

shalat.”
67

 

 

 

 

 

 

                                                 
66

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

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul 

Ghalil : 301. 
67

 HR. Bukhari Juz 1 : 605. 
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Dan juga hadits musi‟ (orang yang buruk 

shalatnya), yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata; 

 

ِؿَى  ْٓن َّ ٌْن ًَ ج َُ َوَن ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ْه  أَ
 ِ ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  ٍَٝ َُ َع ٍه َٓ ـَ ُه َؾحَا  ٍهٝ غُ ـََص  ًٌ ُؾ ٌَ  ًَ َىَن ـَ
 ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ وه  ٍَ ـَ  َُ ٍه َْ َٚ  

ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله َص
َؾَع  ٍَ ـَ  ِ  ً ُْن ضَُص ٌَ ِأهَه  ـَ  ِ  ً َص ـَ ِؾعْن  ٌْن ََ َلحَي ِج ََل ٓه َُ جٌ ٍه َْ َٚ

 ِ ٌَٝ جٌٕهِري  ُه َؾحَا ِئ ٍهٝ غُ َْ َص ح َوح َّ ٍهٝ َو ـََص  ًُ ُؾ ٍه جٌ
 ِ ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َمحَي  ـَ  ِٗ يْن ٍَ َُ َع ٍه َٓ ـَ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله َص

ِؾعْن  ٌْن ُه َلحَي ِج َُ غُ ََل ٓه َه جٌ يْن ٍَ َع َٚ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله َص
جٍش  ٍه َِ ٌَِه َغََلَظ  ًَ َي َع ـَ ِ َقطهٝ   ً ُْن ضَُص ٌَ ِأهَه  ـَ  ِ  ً َص ـَ

ج  ًَ َ٘  ٍَ ُٓ َؼيْن
ِٓ ح أُقْن َِ ٌْنَكك ِ  يْن َذَعَػَه ِذح ًِ جٌه َٚ  ًُ ُؾ ٍه َمحَي جٌ ـَ

ح  َِ أْن  ٍَ ُه جلْن ٍْن غُ َىر ِ ـَ ََلِز  ٌَٝ جٌصه َص ِئ ّْن يْن َلحَي ِئَيج ُل
ِٕ ّْن ِ ٍ َع

جِوًعح  ٌَ ٓه  ِث َّ َوعْن َقطهٝ َضؽْن ٌْن ُه ج ِْ غُ آ ٍْن ُم ٌْن َٓ ج
ِِ َعَه  َِ  ٍَ ٓه َضَي

ٓه  ِث َّ ُؿىْن َقطهٝ َضؽْن ْْن ُه ج ح غُ ًّ َطِىَي َلحِت ـَعْن َقطهٝ َضعْن ٌْن ُه ج غُ
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ٌَِه  ًْن َي َع ْـن ُه ج ح غُ ًٓ
ٌِ ٓه َؾح ِث َّ ـَعْن َقطهٝ َضؽْن ٌْن ُه ج حِؾًىج غُ َْ

ح َٙ ِ ٍ يْن َصََلِضَه ُو
 .ـِ

 

”Rasulullah a masuk masjid, lalu ada seorang laki-laki 

yang masuk (masjid) dan shalat. Kemudian ia datang 

memberi salam kepada Rasulullah a. Rasulullah a 

menjawab salamnya dan bersabda, ”Kembalilah ulangi 

shalatmu, karena engkau belum shalat.” Maka orang 

tersebut melakukan shalat lagi seperti shalatnya yang 

sebelumnya. Kemudian ia datang menemui Nabi a dan 

memberi salam (kepada beliau). Rasulullah a bersabda, 

”Wa‟alaikas Salam (bagimu keselamatan), Kembalilah 

ulangi shalatmu, karena engkau belum shalat.” Sampai 

ia melakukannya sebanyak tiga kali. Maka orang tersebut 

berkata, ”Demi yang telah mengutusmu dengan 

(membawa) kebenaran, aku tidak dapat melakukan yang 

lebih baik selain ini, (maka) ajarilah aku.” Rasulullah a 

bersabda, ”Jika engkau berdiri mengerjakan shalat maka 

bertakbirlah, kemudian bacalah (ayat) Al-Qur‟an yang 

mudah bagimu, lalu ruku‟lah hingga engkau tenang 

(tu‟maninah) dalam ruku‟, kemudian bangunlah hingga 

engkau tegak berdiri, lalu sujudlah hingga engkau 

tenang dalam sujud, kemudian bangunlah hingga engkau 

tenang dalam duduk. Lakukanlah  yang demikian itu 

dalam semua shalatmu.”
68

 

 

 

 

                                                 
68

 HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397. 
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Catatan : 

 Apabila seseorang melakukan shalat sambil duduk, 

hendaknya duduk seperti duduk tasyahud (awal; 

duduk iftirasy), 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. Ini adalah pendapat 

Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Apabila seseorang melakukan shalat sambil 

berbaring, maka dianjurkan melakukannya dengan 

berbaring ke sebelah kanan dengan wajah 

menghadap ke kiblat. Karena tidur yang 

disunnahkan dengan berbaring ke sebelah kanan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara‟ bin Azib 

y, beliau berkata, Nabi a bersabda; 

 

ُه  ََلِز غُ ٌٍِصه َاَن  ْٛن ُظ ُٚ أْن  ظه َٛ َط ـَ َؿَعَه  عْن َِ َص  ِئَيج أََضيْن
 ِٓ َّ َيْن َه جْلْن م ِ ِٖ  ٍَٝ َؽِؿعْن َع  جظْن

 

”Jika engkau mendatangi tempat berbaringmu, 

maka berwudhulah seperti wudhumu ketika (akan) 

shalat. Kemudian berbaringlah di atas sisi 

(tubuh)mu yang kanan.”
69

  

 

                                                 
69

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

2710. 
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 Ketika imam menjahrkan bacaan Al-Fatihah (dalam 

shalat berjama‟ah), maka makmum cukup diam 

mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam (tidak 

membaca Al-Fatihah). Ini adalah pendapat Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 

dan Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 

n. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-

Albani 5; 

”Yang pokok dalam masalah ini adalah firman 

Allah q; 

 

ِئَيج ُْن  َٚ ٍهُى ٌََع ج  ْٛن ِصُط ْٔن أَ َٚ  ُٗ ٌَ ج  ْٛن ُع ِّ َط ْْن ح ـَ  ُْ آ ٍْن ُم ٌْن َب ج ٍِ ُل
 َْ ْٛن ُّ َق ٍْن  ضُ

 

”Dan apabila dibacakan Al-Qur‟an, Maka 

dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan 

tenang agar engkau mendapat rahmat.”
70

  

 

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 (dengan) 

pelan.”
71

 

 

 

                                                 
70

 QS. Al-A‟raaf : 204. 
71

 Fatawa Al-Madinatul Munawwarah. 
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 Bacaan tasyahud; 

 

ح جٌٕهِريُّ  َٙ َه أَيُّ يْن ٍَ َُ َع ََل ٓه  جٌ
 

Diganti dengan; 

 

ٍَٝ جٌٕهِري ِ  َُ َع ََل ٓه   جٌ
 

Karena ucapan yang pertama diucapkan ketika Nabi 

a masih hidup, dan ketika Nabi a telah wafat para 

sahabat mengucapkan, ”Assalamu ‟alan Nabi.” Ini 

adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5. 

 

 Shalat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka 
duduk tasyahud akhirnya adalah duduk iftirasy. 

Berkata Syaikh „Abdullah bin „Abdurrahman bin 

Shalih Alu Bassam 5; 

”Hanabilah (pengikut madzhab Imam Ahmad bin 

Hambal) berpendapat bahwa untuk tasyahud awal 

dan tasyahud akhir –pada shalat yang hanya 

mempunyai satu tasyahud- adalah (dengan) duduk 

iftirasy. Sementara untuk tasyahud akhir pada shalat 

yang memiliki dua tasyahud adalah duduk 

tawarruk.”
72

 

 

 

 

                                                 
72

 Taisirul ‟Allam Syarhu Umdatil Ahkam. 
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Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 

5; 

”Apabila shalat yang dilakukan hanya dua raka‟at, 

seperti Shalat Shubuh, beliau (Rasulullah a) duduk 

iftirasy,
73

 yaitu seperti ketika duduk antara dua 

sujud.”
74

 

 

 

Wajib Shalat 

Wajib 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.”  Diantara 

dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, ia berkata; 

 

 ٌَٝ ََ ِئ َُ ِئَيج َلح ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  َْ َوح
ُي  ْٛن ُه َيُم َوُع غُ ٍْن َٓ َي ٍُ ِقيْن ُه يَُىر ِ َُ غُ ْٛن َٓ َيُم ٍُ ِقيْن ََلِز يَُىِر  جٌصه

                                                 
73

 Sebagaimana diriwayatkan dari „Aisyah i, tentang sifat shalat 

Nabi a; 

َٕٝ ّْن ُي ٌْن ُٗ ج ٍَ ؾْن ٌِ ْٕنِصُد  َي َٚ  ٜ ٍَ ْٓن ُي ٌْن ُٗ ج ٍَ ؾْن ٌِ  ُٔ ٍِ َْ َيفْن َوح َٚ ِس  ِٓ جٌطهِكيه َعَطيْن وْن ٌَ  ِ  ً يْن ُو
ـِ ُي  ْٛن َْ َيُم  َوح

”Beliau membaca tahiyyat disetiap dua raka‟at dan duduknya dengan 

membentangkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan (duduk 

iftirasy).” (HR. Muslim Juz 1 : 498) 
74

 Shifat Shalatin Nabi a. 
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ُه  ِ  غُ ْٛن ُو ٍُّ َٓ جٌ
ِِ  ُٗ َر ٍْن ُع ُص ـَ ٍْن َٓ َي ُٖ ِقيْن َى

ِّ ْٓن َق َّ ٌِ  ُ َع جَّلله ِّ َْ
ىُ  ّْن َك ٌْن ٌََه ج َٚ َٕح  ذه ٌَ  ٌُ َٛ َلحِت ُ٘ َٚ ُي  ْٛن  َيُم

 

“Apabila Rasulullah a berdiri (untuk) shalat beliau 

bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku‟, 

lalu membaca “Sami‟allahu liman hamidah” (Allah 

mendengar orang yang memuji-Nya) ketika beliau 

mengangkat tulang punggungnya dari ruku‟. Saat berdiri 

beliau membaca “Rabbana walakal hamdu” (Wahai 

Rabb kami hanya bagi-Mu segala puji).”
75

 

 

2. Membaca tasbih ketika ruku’ dan sujud 

Dari Hudzaifah y, ia berkata; 

 

َوَع  ٍَ ـَ  َُ ٍه َْ َٚ  
ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َع  َِ ُص  ٍهيْن َص

 ِٖ ِو ْٛن ُؿ ُْ يْن 
ـِ َٚ  ُِ َعِظيْن ٌْن ذ َِي ج ٌَ  َْ َكح رْن ُْ  ِٗ ِع ْٛن ُو ٌُ يْن 

ـِ َمحَي  ـَ
ٍَٝ َعْن ذهَي جْلْن ٌَ  َْ َكح رْن ُْ. 

“Aku shalat bersama Rasulullah n. Dalam ruku‟nya 

beliau membaca, “Subhana Rabbiyal Azhim.” (Maha 

Suci Rabbku Yang Maha Agung). Dan dalam sujudnya 

beliau membaca, “Subhana Rabbiyal „Ala.”(Maha Suci 

Rabbku Yang Maha Tinggi).”
76

 

                                                 
75

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 657 dan Muslim Juz 1 : 392, 

lafazh ini miliknya. 
76

 HR. Nasa‟i Juz 2 : 1046. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 333. 
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Ada beberapa riwayat lain bacaan dalam ruku‟ dan 

sujud, antara lain; 

 

يْن 
ٌِ
ٍْن ِف ُه ج ؼْن ُٙ ٍه ِىَن جٌ ّْن ِذَك َٚ َٕح  ذه ٌَ ُه  ُٙ ٍه ََٔه جٌ َكح رْن ُْ 

 
”Maha Suci Engkau ya Allah. (Wahai) Rabb kami, 

Engkau Maha Terpuji. Ya Allah, ampunilah aku.”
77

 

 

Atau membaca; 

 

ـِ  ْٚن ٍُّ َٚ جٌ َلَِتَىِس  َّ خُّ جٌ ٌَ  ٌِ ْٚن ـٌ ُلىُّ رُّٛ ُْ 

 

”Maha Suci dan Maha Bersih, Rabb para Malaikat dan 

Jibril.”
78

  

 

Atau membaca; 

 

َيحِا  ٍِ ِىرْن ٌْن ج َٚ ِش  ْٛن ُى ٍَ َّ ٌْن ج َٚ ِش  ْٚن ٍُ َؿَر ٌْن َْ ِيي ج َكح رْن ُْ
سِ  َّ َعَظ ٌْن ج َٚ 

 

”Maha Suci Rabb Yang Memiliki keperkasaan, kerajaan, 

kesombongan, dan keagungan.”
79

  

                                                 
77

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 761 dan Muslim Juz 1 : 484. 
78

 HR. Muslim Juz 1 : 487. 
79

 HR. Abu Dawud : 873 dan Nasa‟i : 1049. 
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3. Membaca doa diantara dua sujud 

Dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

“Sesungguhnya Nabi a ketika berada diantara dua sujud, 

beliau membaca; 

 

ُه  ُٙ ٍه يْن  جٌ
ٌِ ٍْن  ِف ججؼْن يْن َٚ

ِٕ ّْن َق يْن )ٌْن
ِٕ ـَعْن ٌْن ج َٚ يْن 

ِٔ
ٍْن ُر جؾْن َٚ) 

 ِٓ لْن َُ ٌْن ج َٚ يْن 
ِٕ ـِ َعح َٚ يْن 

ِٔ ِى ْ٘ن ج َٚ 

 

“Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, (cukupilah 

aku, angkatlah [derajat]ku), berilah petunjuk kepadaku, 

selamatkanlah aku dari marabahaya dan berilah aku 

rizki.”
80

  

 

4. Tasyahud awal dan duduk di dalamnya 

Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan 

dari Abu Humaid As-Sa‟idi y yang menceritakan shalat 

Rasulullah a; 

 

 ٜ ٍَ ْٓن ُي ٌْن  ج
ِٗ ٍِ ؾْن ٌِ  ٍَٝ َّ َع ٍَ ِٓ َؾ َعَطيْن وْن ٍه ي جٌ

ـِ  َّ ٍَ ِئَيج َؾ
َٕٝ ّْن ُي ٌْن ََٔصَد ج َٚ 

 

”Apabila beliau duduk pada raka‟at kedua beliau duduk 

di atas kakinya yang kiri dan meluruskan (menegakkan) 

kaki kanan (duduk iftirasy).”
81

 

                                                 
80

 HR. Abu Dawud : 850. lafazh yang di dalam kurung adalah 

tambahan dalam riwayat Ahmad. 
81

 HR. Bukhari Juz 1 : 794. 
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Sunnah Shalat 

Sunnah-sunnah shalat terbagi menjadi dua, yaitu: 

 

A. Sunnah Ucapan 

Sunnah-sunnah shalat yang berupa ucapan, antara 

lain : 

 

1. Membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram 

Telah diriwayatkan dari Nabi a beberapa lafazh 

istiftah. Diantaranya adalah yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, tentang doa istiftah Rasulullah a; 

 

 َٓ َش َذيْن ح َذحَعىْن َّ َٓ َنَؽحَيحَي َو َذيْن َٚ يْن 
ِٕ ُه َذحِعىْن َذيْن ُٙ ٍه جٌَ

ْٓن  ِِ َي  ِٕ َٔم ِ ُه  ُٙ ٍه ِخ جٌَ ٍِ ؽْن َّ ٌْن ج َٚ ِق  ٍِ ْٗن َّ ٌْن ح  ج َّ َنَؽحَيحَي َو
 ِّ َٔ َٓ جٌىه ِِ َيُط  َذْن ُخ جْلْن ْٛن ٝ جٌػه َٕمه ًْن يُ ِٓ ُه جؼْن ُٙ ٍه يْن جٌَ

ْٓن  ِٔ ِِ
ؽِ  ٍْن وِ  َنَؽحَيحَي ِذحٌػه ٍَ َر ٌْن ج َٚ حِا  َّ ٌْن  .َٚ ج

 

“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 salju, air, dan es.”
82

 

 

                                                 
82

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 711 dan Muslim Juz 1 : 598, 

lafazh ini miliknya. 
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2. Membaca isti’adzah sebelum membaca Al-Fatihah 

Para ulama‟ telah bersepakat atas wajibnya 

membaca isti‟adzah ketika mengawali bacaan Al-Qur‟an. 

Berdasarkan firman Allah q; 

 

ِاَيج ُِ  ـَ ِؾيْن ٍه ِْ جٌ َؽح يْن ٗه َٓ جٌ
ِِ  ِ ًْن ِذحَّلله َطِع ْْن ح ـَ  َْ آ ٍْن ُم ٌْن أْنَش ج ٍَ  َل

 

“Apabila engkau membaca Al-Qur‟an hendaklah engkau 

meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang 

terkutuk.”
83

  

 

Adapun bacaan isti‟adzah yang lengkap adalah 

sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-

Khudri y, ia berkata; 

 

 ٌَٝ ََ ِئ َُ ِئَيج َلح ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  َْ َوح
ُه  ُٙ ٍه ََٔه جٌ َكح رْن ُْ ُي  ْٛن ُه َيُم ٍَ غُ ًِ َوره يْن ٍه ََلِز ِذحٌ جٌصه

 َٗ ٌَ ََل ِئ َٚ َن  ٌَٝ َؾىُّ َضَعح َٚ َه  ُّ ْْن َن ج ٌَ َضَرح َٚ ِىَن  ّْن ِذَك َٚ
 ِ ُي ِذحَّلله ْٛن ُي أَُع ْٛن ُه َيُم ج غُ ًٍ ٍُ َوِريْن َر ُ أَوْن ُي جََّلله ْٛن ُه َيُم َن غُ ٍَ َؼيْن

 ُِ ّْن َ٘ ْٓن  ِِ  ُِ ِؾيْن ٍه ِْ جٌ َؽح يْن ٗه َٓ جٌ
ِِ  ُِ يْن ٍِ َع ٌْن ِع ج يْن ِّ ٓه مِ ِٖ جٌ َٔفْن َٚ   ِٖ 

 ِٗ ِػ َٔفْن َٚ 

 

                                                 
83

 QS. An-Nahl : 98. 
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“Rasulullah a jika berdiri (untuk) Shalat Malam beliau 

bertakbir. Lalu membaca, “Maha Suci Engkau, ya Allah. 

Engkau Maha Terpuji, Maha Suci Nama-Mu, Maha 

Tinggi Kerajaan-Mu dan tidak ada sesembahan (yang 

berhak untuk disembah) selain Engkau.” Kemudian 

beliau membaca, ”Allah Maha Besar dengan sebesar-

besarnya.” lalu membaca; 

 

ْٓن  ِِ  ُِ ِؾيْن ٍه ِْ جٌ َؽح يْن ٗه َٓ جٌ
ِِ  ُِ يْن ٍِ َع ٌْن ِع ج يْن ِّ ٓه  جٌ

ِ ُي ِذحَّلله ْٛن أَُع
 ُِ ّْن مِ ِٖ َ٘ َٔفْن َٚ   ِٖ ِٗ ِػ َٔفْن َٚ   

 

”Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar 

lagi Maha Mengetahui dari, setan yang terkutuk, dari 

bisikannya, tiupannya, dan godaannya.”
84

 

 

3. Menjahrkan dan mensirkan bacaan 

Para ulama‟ telah bersepakat tentang 

disunnahkannya menjahrkan bacaan Al-Fatihah dan 

Surat pada Shalat Shubuh, pada dua raka‟at pertama dari 

Shalat Maghrib dan dua raka‟at pertama Shalat Isya‟. 

Mereka juga bersepakat atas disunnahkannya mensirkan 

bacaan pada Shalat Zhuhur, Ashar, pada raka‟at ketiga 

Shalat Maghrib, dan dua raka‟at terakhir Shalat Isya‟. 

Berkata Ibnu Qudamah 5; 

“Telah disepakati secara ijma‟ tentang mustahabnya 

menjahrkan bacaan pada tempat-tempat jahr dan 

mensirkan pada tempat-tempat sir, serta kaum muslimin 

                                                 
84

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 242, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

775. 



- 56 - 

tidak berselisih pendapat tentang tempat-tempatnya. Atas 

dasar perbuatan Nabi a yang jelas pada penukilan 

ulama‟ khalaf dari salaf.”
85

 

 

4. Mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, 

sesugguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

 َٓ يْن ِِ ُٗ َضأْن ُٕ يْن ِِ ـََك َضأْن ج َٚ ْٓن  َِ  ُٗ ِأه ـَ ج  ْٛن ُٕ ِ ِ أَ ـَ  َُ ح َِ ِ َٓ جإلْن ِه ِئَيج أَ
 ِٗ ِر ْٔن ْٓن َي ِِ  ََ ح َضَمىه َِ  ُٗ ٌَ  ٍَ ََلِتَىِس ُؼِف َّ ٌْن  ج

 

“Jika imam mengucap amin, maka ucapkanlah amin. 

Sesungguhnya orang yang ucapan aminnya bertepatan 

dengan ucapan amin para malaikat, (maka) akan 

diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”
86

 

 

5. Membaca surat setelah membaca Al-Fatihah 

Para ulama‟ telah bersepakat tentang 

disunnahkannya membaca Surat setelah membaca Al-

Fatihah pada waktu shalat Shubuh, Shalat Jum‟at, dan 

pada dua raka‟at pertama dari shalat-shalat lainnya. 

Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari 

Abu Qatadah y, ia berkata, 

                                                 
85

 Syarhud Durusil Muhimmah. 
86

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 747 dan Muslim Juz 1 : 410. 
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أُ  ٍَ َيمْن ـَ َٕح  يْن ِذ
ِ ٍ َُ يَُص ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  َْ َوح

ِٓ ِذَفحِضَكِس  ٌََييْن ْٚن ُ ِٓ جْلْن َعَطيْن وْن ٍه ي جٌ
ـِ  ٍِ َعصْن ٌْن ج َٚ  ٍِ ْٙن ـِي جٌظُّ
 ِٓ َضيْن ٌَ ْٛن ُْ َٚ ِىَطحِخ  ٌْن  ج

 

“Rasulullah a selalu shalat bersama kami pada dua 

raka‟at pertama dalam shalat Zhuhur dan Ashar beliau 

membaca Al-Fatihah dan dua surat.”
87

  

 

6. Menambah doa bangkit dari ruku’ 

Diantaranya tambahan doa setelah mengucapkan 

”Rabbana wa lakal hamdu” adalah; 

 

ح  َِ ُا  ًْن ِِ َٚ ح  َّ ُٙ َٕ ح َذيْن َِ َٚ ِض  ٌْن َ ُا جْلْن ًْن ِِ َٚ جِش  َٚ ح َّ ٓه ُا جٌ ًْن ِِ
ِى  ؿْن َّ ٌْن ج َٚ َٕحِا  ًَ جٌػه ْ٘ن ُى أَ ٍا َذعْن يْن َٖ ْٓن  ِِ َص  ثْن ح َلحَي )ِٖ َِ أََقكُّ 

ىٌ  ٌََه َعرْن َٕح  ٍُّ ُو َٚ ُى،  َعرْن ٌْن ََل ( ج َٚ َص  َؽيْن ح أَعْن َّ ٌِ َِٔع  ح َِ ََل 
َؿىُّ  ٌْن َه ج ْٕن ِِ َؿى ِ  ٌْن َفُع َيج ج ْٕن ََل َي َٚ َص  َٕعْن َِ ح  َّ ٌِ ِؽَي  عْن ُِ. 

 

”Sepenuh langit-langit, sepenuh bumi dan seisinya, dan 

sepenuh apa saja sesudahnya yang Engkau kehendaki. 

Wahai Dzat Yang memiliki sanjungan dan Kejayaan, 

(yang paling berhak atas ucapan seorang hamba. Dan 

                                                 
87

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 725 dan Muslim Juz 1 : 451, 

lafazh ini miliknya. 
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kami semua adalah hamba-Mu). Tidak ada yang dapat 

menahan apa yang telah Engkau berikan, tidak ada yang 

dapat memberikan apa yang telah Engkau tahan, dan 

tidaklah bermanfaat kekayaan bagi seseorang yang 

memilikinya (kecuali iman dan amal shalihnya), hanya 

dari Engkau kekayaan itu.”
88

 

 

7. Berdoa ketika sujud 

Ketika seorang sujud dan telah selesai membaca 

tasbih sujud, maka ia disunnahkan untuk berdoa. Karena 

waktu sujud merupakan waktu yang mustajab untuk 

berdoa. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu „Abbas p, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ح  ِه أَ ـَ حِؾًىج   َْ ْٚن  جِوًعح أَ ٌَ  َْ آ ٍْن ُم ٌْن أَ ج ٍَ ْْن أَلْن ُص أَ يْن ِٙ يْن ُٔ
ِئٔ ِ َٚ أَََل 

خه  ٍه  جٌ
ِٗ يْن ـِ ج  ْٛن ُّ ـََعظ ِ   ُ ْٛن ُو ٍُّ ًه جٌ َؾ َٚ ُه  ُو َع ْٛن ُؿ ُّٓ ح جٌ ِه أَ َٚ   

ُْن  ٌَُى َطَؿحَخ  ْٓن ْْن يُ ٌٓ أَ ِّ َم ـَ َعحِا   ـِي جٌىُّ ج  ْٚن ُى ِٙ َط  .ـَحؾْن

 

”Ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk 

membaca Al-Qur‟an ketika ruku' atau sujud. Adapun 

sewaktu ruku‟ agungkanlah Rabb r, dan sewaktu sujud 

bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena besar 

harapan (doa tersebut) akan dikabulkan untuk kalian.”
89

  

 

 

 

                                                 
88

 HR. Muslim Juz 1 : 478, Abu Dawud : 847. Tambahan lafazh yang 

di dalam kurung adalah menurut riwayat Abu Dawud. 
89

 HR. Muslim Juz 1 : 479. 
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8. Membaca shalawat Nabi a setelah membaca 

tasyahud awal 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

َِٕس  ِِ َى جٌػهح ْٕن ٓه ِئَله ِع ِٙ يْن ـِ  ُّ ٍِ َوَعحٍش ََل َيؿْن ٌَ َع  ْٓن يْن ِض
ِ ٍ َيُص

 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِٗ َص َِٔري ِ  ٍَٝ يْن َع
ٍِ يُصه َٚ  َ ُى جَّلله َّ َيكْن َٚ

َعَس  ِْ ٍ ِي جٌطهح ُه يَُص ح غُ ًّ يْن
ٍِ ْٓن ُُ َض ِ ٍ َٓ ََل يُ َٚ ٓه  ُٙ َٕ ْٛن َذيْن ُع َيىْن َٚ

 ٍَٝ يْن َع
ِ ٍ يَُص َٚ  ُ ُى جَّلله َّ َيكْن َٚ ح  َ٘ َٛ َٔكْن ًس  َّ ٍِ ٍَ َو َيَو َٚ ُعُى  َيمْن َٚ

ح  ًّ يْن ٍِ ْٓن ُُ َض ِ ٍ َٓ ُه يُ ْٛن غُ ُع َيىْن َٚ  َُ ٍه َْ َٚ  
ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِٗ َص َِٔري ِ

َٕح ُع ِّ ْٓن  يُ

 

”Rasulullah Shalat (Witir) sembilan raka‟at. Beliau tidak 

duduk di dalamnya, kecuali pada raka‟at kedelapan. 

Beliau memuji Allah, bershalawat kepada Nabi-Nya a, 

dan berdoa di dalamnya, (namun) beliau tidak 

mengucapkan salam. Lalu beliau (bangkit) mengerjakan 

(raka‟at yang) kesembilan. Kemudian beliau duduk 

dengan (membaca) seperti bacaan (pada tasyahud 

awal)nya. Beliau memuji Allah, bershalawat kepada 

Nabi-Nya a. Lalu beliau mengucapkan salam (dan) 

memperdengarkan(nya) kepada kami.”
90

 

 

                                                 
90

 HR. Muslim Juz 1 : 746, Nasa‟i Juz 3 : 1720 lafazh ini miliknya, 

dan Abu Dawud : 1342. 



- 60 - 

9. Berdoa setelah membaca tasyahud akhir 

Diantara doa yang ma‟tsur setelah tasyahud akhir 

(sebelum salam), adalah; 

جِخ  ًَ ْٓن َع ِِ َٚ   َُ ٕه َٙ جِخ َؾ ًَ ْٓن َع ِِ ُي ِذَه  ْٛن يْن أَُع
ُه ِئٔ ِ ُٙ ٍه جٌَ

َِٕس  طْن ـِ  ِ ٍ َٖ ْٓن 
ِِ َٚ حِش   َّ َّ ٌْن ج َٚ َيح  كْن َّ ٌْن َِٕس ج طْن ـِ ْٓن  ِِ َٚ   ٍِ َمرْن ٌْن جَ

حيِ  ؾه ِف جٌىه يْن ِٓ َّ ٌْن  .ج

“Ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan 

kepada-Mu dari siksa (Neraka) jahannam, dari siksa 

kubur, dari cobaan hidup dan mati, dan dari keburukan 

fitnah dajjal.”
91

  

 

Atau membaca; 

 

 ٍُ ِف ََل َيؽْن َٚ ج  ًٍ ح َوِػيْن ًّ ٍْن يْن ظُ
ِٓ َٔفْن ُص  ّْن ٍَ يْن َظ

ُه ِئٔ ِ ُٙ ٍه جٌَ
ِىَن  ْٕن ْٓن ِع ِِ ًز  ٍَ ِف ؽْن َِ يْن 

ٌِ ٍْن  ِف ـَحؼْن َص  ْٔن َخ ِئَله أَ ْٛن ُٔ ًُّ جٌ
 ُُ ِقيْن ٍه ٌُ جٌ ْٛن َؽُف ٌْن َص ج ْٔن يْن ِئٔهه أَ

ِٕ ّْن َق ٌْن ج َٚ 

”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. 

Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pengampun lagi 

Maha Penyayang.”
92

 

                                                 
91

 HR. Muslim Juz 1 : 588. 
92

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 799 dan Muslim Juz 4 : 2705. 
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Atau membaca; 

 

ُش  ٌْن ٍَ ْْن ح أَ َِ َٚ ُش  ٍْن ح أَنه َِ َٚ ُص  ِْن ح َلىه َِ يْن 
ٌِ ٍْن  ِف ُه جؼْن ُٙ ٍه جٌَ

َص  ْٔن ٕ ِي أَ ِِ  ِٗ ُُ ِذ ٍَ ْٔنَص أَعْن ح أَ َِ َٚ ُص  ْـن ٍَ ْْن ح أَ َِ َٚ ُص  ْٕن ٍَ ح أَعْن َِ َٚ
َص  ْٔن َٗ ِئَله أَ ٌَ ٍُ ََل ِئ

َإن ِ ُّ ٌْن َص ج ْٔن أَ َٚ  َُ َمى ِ ُّ ٌْن  ج

 

”Ya Allah, ampunilah dosaku yang dahulu dan yang 

kemudian, yang aku sembunyikan dan yang aku 

tampakkan, sikapku yang berlebih-lebihan, dan apa-apa 

yang lebih Engkau ketahui dari aku. Engkaulah Yang 

Maha Mendahulukan dan Engkaulah Yang Maha 

Mengakhirkan, tidak ada sesembahan (yang berhak 

untuk disembah) selain Engkau.”
93

  

 

Atau membaca; 

 

َن  ٍِ ٍَي ِيوْن يْن َع
ُه  أَِعٕ ِ ُٙ ٍه َن جٌَ ٍِ ىْن ُٖ ِٓ ِعَرحَوِضَه ٚ ْٓن ُق َٚ 

 
“Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk mengingat-

Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu 

dengan baik.”
94

  

 

 

                                                 
93

 HR. Muslim Juz 1 : 771. 
94

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

1522. 



- 62 - 

10. Mengucapkan salam kedua 

Salam yang pertama (ke kanan) adalah rukun 

shalat, adapun yang salam kedua (ke kiri) adalah sunnah. 

Sebagaimana diriwayatkan dari „Aisyah i; 

 

ـِي   ُُ ِ ٍ َٓ َْ يُ َُ َوح ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ْه  أَ
ك ِ  ِ ٗ ٌَٝ جٌ ًُ ِئ يْن ِّ ِٗ َي ِٙ ؾْن َٚ َمحَا  ٍْن جِقَىًز ِض َٚ ًس  َّ يْن ٍِ ْٓن ََلِز َض جٌصه

ًثح يْن َٖ  ِٓ َّ َيْن  جْلْن

 

“Sesungguhnya Rasulullah a mengucapkan salam ketika 

shalat (hanya) sekali salam dengan menghadapkan wajah 

agak condong ke samping kanan.”
95

 

 

Diantara dalil tentang disunnahkannya untuk 

melakukan salam yang kedua adalah hadits yang 

diriwayatkan dari „Amir bin Sa‟ad, dari bapaknya y, ia 

berkata; 

 

ْٓن  ُُ َع ِ ٍ َٓ َُ يُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  ٜ ٌَ ْٕنُص أَ ُو
 ِٖ ٜ َذَيحَض َنى ِ ٌَ ِٖ َقطهٝ أَ ٌِ ح َٓ ْٓن َي َع َٚ  ِٗ ِٕ يْن ِّ  َي

 

“Aku pernah melihat Rasulullah a mengucapkan salam 

ke kanan dan ke kiri, sehingga aku melihat putih(nya) 

pipi beliau.”
96

 

                                                 
95

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 296, dengan sanad yang shahih. 
96

 HR. Muslim Juz 1 : 582. 
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B. Sunnah Perbuatan 

Sunnah-sunnah shalat yang berupa perbuatan, 

antara lain : 

 

1. Membuat pembatas (sutrah) ketika akan shalat 

Hal ini berdasarkan sabda Nabi a; 

 

َؽُع  ح ََل َيمْن َٙ ْٕن ِِ  ُْ َيىْن ٍْن ـَ ٍز  ٍَ طْن ُْ  ٌَٝ ُْن ِئ ٍهٝ أََقُىُو ِئَيج َص
 ُٗ ِٗ َصََلَض يْن ٍَ ُْ َع َؽح يْن ٗه  .جٌ

 

“Jika seorang diantara kalian melakukan shalat dengan 

menggunakan sutrah, maka mendekatlah pada sutrah 

tersebut. (Karena) setan tidak akan dapat memutuskan 

shalatnya.”
97

  

 

Sutrah diletakkan di depan orang yang akan 

melakukan shalat. Sutrah dapat berupa tembok, tiang, 

tongkat yang ditancapkan, atau yang lainnya. Minimal 

tinggi sutrah adalah seukuran pelana.
98

 Hal ini 

berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Musa bin 

Thalhah, dari bapaknya y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 
 

                                                 
97

 HR. Abu Dawud : 695 dan Nasa‟i Juz 2 : 748. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Sunan Nasa‟i 

: 722. 
98

 Pelana adalah ujung kayu yang dipakai sandaran oleh orang yang 

menunggang unta. 
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 ًِ قْن ٍه ِز جٌ ٍَ ِن إْن ُِ  ًَ ػْن ِِ  ِٗ َٓ َيَىيْن ُْن َذيْن َظَع أََقُىُو َٚ ِئَيج 
ٌَِه  جَا َي ٌَ َٚ ٍه  َِ ْٓن  َِ ََل يَُرحِي  َٚ  ِ  ً ُيَص ٍْن  .ـَ

 

“Jika salah seorang diantara kalian meletakkan (sutrah) 

seperti pelana dihadapannya, maka shalatlah dan 

janganlah ia mempedulikan orang yang lewat di 

belakang (sutrah) tersebut.”
99

  

 

Hendaknya jarak antara tempat sujud dengan sutrah 
adalah selebar jalan kambing. Diriwayatkan dari Sahl bin 

Sa‟ad As-Sa‟idi y, ia berkata; 

 

 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ٍهٝ  َص ُِ  َٓ َْ َذيْن َوح
حزِ  ٗه ٍُّ جٌ َّ ُِ  ٌِ ِؿَىج ٌْن َٓ ج َذيْن َٚ. 

 

”Jarak antara tempat sujud Rasulullah a dengan tembok 

adalah selebar jalan kambing.”
100

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
99

 HR. Muslim Juz 1 : 499, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 335, 

dan Abu Dawud : 685. 
100

 Muttafaq ‟alaih. Bukhari Juz 1 : 474 dan Muslim Juz 1 : 508, 

lafazh ini milik keduanya. 
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2. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika 

akan ruku’, ketika bangkit dari ruku’, dan ketika 

berdiri dari tasyahud awal 

Diriwayatkan dari Nafi‟ 5; 

 

 ِٗ َع َيَىيْن ـَ ٌَ َٚ  ٍَ َلِز َوره ـِي جٌصه  ًَ َْ ِئَيج َوَن ٍَ َوح َّ َٓ ُع ْه ذْن أَ
 ُٖ َى ِّ ْٓن َق َّ ٌِ  ُ َع جَّلله ِّ َْ ِئَيج َلحَي  َٚ  ِٗ َع َيَىيْن ـَ ٌَ َوَع  ٌَ ِئَيج  َٚ

ٌَِه  َع َي ـَ ٌَ َٚ  ِٗ َع َيَىيْن ـَ ٌَ  ِٓ َعَطيْن وْن ٍه َٓ جٌ
ِِ  ََ ِئَيج َلح َٚ  ِٗ َع َيَىيْن ـَ ٌَ

 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص َِٔري ِ جَّلله  ٌَٝ ٍَ ِئ َّ ُٓ ُع  ذْن

 

“Sesungguhnya Ibnu Umar p jika melakukan shalat ia 

bertakbir dan mengangkat kedua tangannya, ketika 

(akan) ruku‟ ia mengangkat kedua tangannya, ketika 

membaca, “Sami‟allahu liman hamidah” (Allah 

mendengar orang yang memuji-Nya) ia mengangkat 

kedua tangannya, ketika berdiri dari raka‟at kedua ia 

(juga) mengangkat kedua tangannya. Dan Ibnu „Umar p 

memarfu‟kan (menghubungkan) hadits tersebut kepada 

Nabiyullah a.”
101

  

 

Mengangkat kedua tangan dapat dilakukan dengan 

mengangkatnya setinggi bahu atau setinggi telinga, 

membuka jari-jemari lurus ke atas, tidak merenggangkan 

dan tidak pula menggenggamnya. Diriwayatkan dari Abu 

Humaid y, ia berkata; 

                                                 
101

 HR. Bukhari Juz 1 : 706, lafazh ini miliknya, Muslim Juz 1 : 390, 

dan Abu Dawud : 741. 
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 ٌَٝ ََ ِئ َُ ِئَيج َلح ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  َْ َوح
 ِٗ ِىَريْن ْٕن َِ ح  َّ ِٙ ِٗ َقطهٝ يَُكحِييْن ِذ ُع َيَىيْن ـَ ٍْن ََلِز َي  جٌصه

 

“Rasulullah a ketika berdiri di dalam shalat, beliau 

mengangkat kedua tangannya setinggi kedua 

bahunya.”
102

 

 

Dan diriwayatkan pula dari Qatadah y; 

 

َلحَي َقطهٝ  َٚ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص أَٜ ٔهِريه جَّلله ٌَ  ُٗ أَٔه
 ِٗ َٔيْن َ  أُُي ْٚن ٍُ ـُ ح  َّ ِٙ  .يَُكحِييْن ِذ

 

“Sesungguhnya ia melihat Nabiyullah a (sedang shalat). 

Lalu Qatadah y berkata, “Beliau (mengangkat) kedua 

(tangan)nya hingga setinggi ujung kedua telinganya.”
103

 

 

Dalam riwayat lain; 

َرًىح ْٗن ُْن َي ٌَ َٚ ج  ىًّ َِ  ِٗ َع َيَىيْن ـَ ٌَ 

 

“Rasulullah a mengangkat kedua tanganya dengan 

membuka (jari-jarinya lurus keatas), dan tidak 

menggenggamnya.”
104

 

                                                 
102

 HR. Abu Dawud : 730. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Sunan Abi Dawud : 663. 
103

 HR. Muslim Juz 1 : 391. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 352. 
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Dalam riwayat lain; 

 

ح َٙ ُّّ ُْن َيُع ٌَ َٚ  ِٗ َٓ أََصحِذِع ؼْن َذيْن ِ ٍ ُْن يَُف ٌَ 

 

“Tidak merenggangkan diantara jari-jemarinya dan tidak 
pula menggenggamnya.”

105
 

 

3. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada 

dada 

Cara meletakkan tangan pada dada ialah : 

  

 Meletakkan telapak tangan kanan diatas telapak 

tangan kiri. Diriwayatkan dari Wail bin Hujr y, ia 

berkata; 

 

 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َع  َِ ُص  ٍهيْن َص
 ِٖ ٌِ ٍَٝ َصىْن ْٜن َع ٍَ ْٓن ُي ٌْن  ج

ِٖ ٍَٝ َيِى َٕٝ َع ّْن ُي ٌْن ُٖ ج َظَع َيَى َٚ َٚ. 
 

“Aku pernah melakukan shalat bersama Rasulullah 

j dan beliau meletakkan (telapak) tangan kanannya 

diatas (telapak) tangan kiri di dadanya.”
106

 

 

                                                                                              
104

 HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 460, lafazh ini miliknya dan Abu 

Dawud : 753. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 4761. 
105

 HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 459 dan Hakim Juz 1 : 856, dengan 

sanad yang shahih. 
106

 HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 479. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟il Ghalil : 352. 
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 Meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan 

tangan kiri. Diriwayatkan pula dari Wail bin Hujr y, 

ia berkata; 

 

ِػ  ْْن ٍه جٌ َٚ  ٜ ٍَ ْٓن ُي ٌْن  ج
ِٗ ٍِ َوف ِ ْٙن ٍَٝ َظ َٕٝ َع ّْن ُي ٌْن ُٖ ج َظَع َيَى َٚ

حِعىِ  ٓه جٌ َٚ 

 

“(Rasulullah a) meletakkan (telapak) tangan kanan 

di atas punggung telapak tangan kiri, (di) 

pergelangan, dan (di) lengan bawah (kirinya)”
107

  

Maksudnya adalah meletakkan tengah telapak tangan 

kanan diatas pergelangan tangan kiri.  

 

 Telapak tangan kanan menggenggam pergelangan 

tangan kiri. Diriwayatkan dari Al-Qamah bin Wail, 

dari bapaknya y, ia berkata; 

 

 َْ َُ ِئَيج َوح ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ُص  أَيْن ٌَ
 ِٗ ٌِ ح َّ ِٖ  ٍَٝ ِٗ َع ِٕ يْن ِّ ََلِز َلَرَط ِذَي ـِي جٌصه ح  ًّ  َلحِت

 

”Aku melihat Rasulullah a ketika berdiri shalat, 

tangan kanannya menggenggam (pergelangan) tangan 

kirinya.”
108

  

 

                                                 
107

 HR. Abu Dawud : 727, Nasa‟i Juz 2 : 889, dan Ibnu Khuzaimah 

Juz 1 : 480. 
108

 HR. Nasa‟i Juz 2 : 887 dan Daraquthni : 11, dalam Bab Fi 

akhadzasy syimali bil yamini fish shalah. 
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4. Melihat ke tempat sujud 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

ح  َِ َرَس  َىعْن ٌْن َُ ج ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  ًَ َوَن
ح َٙ ْٕن ِِ َؼ  ٍَ  َقطهٝ َن

ِٖ ِو ْٛن ُؿ ُْ ِظَع  ْٛن َِ  ُٖ ٍَ ٍََؿ َذَص  .َن

 

”Rasulullah a masuk ke dalam Ka‟bah, (beliau shalat di 

dalamnya, dan) penglihatan beliau tetap ke arah tempat 

sujudnya hingga beliau keluar darinya.”
109

 

 

5. Ketika ruku’ posisi punggung lurus dengan ujung 

kepala, tidak mengangkat kepala atau 

menundukkannya, memegang kedua lutut dengan 

merenggangkan jari jemari, dan menjauhkan kedua 

tangan dari kedua lambung 

Diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

ْٓن  ٌَِى َٚ  ُٗ ذْن ِ ٛ ُْن َيَص ٌَ َٚ  ُٗ َْ أْن ٌَ ْٙن  ه ِ َٗ ُْن َي ٌَ َوَع  ٌَ َْ ِئَيج  َوح َٚ
ٌَِه  َٓ َي  َذيْن

 

“Jika (Rasulullah a) ruku‟, maka beliau tidak 

meninggikan kepalanya dan tidak pula menurunkannya, 

akan tetapi diantara itu.”
110

 

 

 

                                                 
109

 HR. Hakim Juz 1 : 1761. 
110

 HR. Muslim Juz 1 : 498. 
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Diriwayatkan dari Abu Humaid y tentang sifat shalat 

Nabi a; 

 

 ُٖ ٍَ ْٙن ٍَ َظ َص َ٘ ُه   غُ
ِٗ َرَطيْن وْن ٌُ ْٓن  ِِ  ِٗ َٓ َيَىيْن َى ِْن َوَع أَ ٌَ ِئَيج  َٚ 

 

“Dan jika (Rasulullah a) ruku‟, maka beliau meletakkan 

kedua tangan pada kedua lututnya, kemudian 

merendahkan punggungnya (hingga lurus).”
111

  

 

Di dalam hadits Abu Humaid y juga disebutkan; 

 

 ِٗ َرَطيْن وْن ٌُ  ٍَٝ ِٗ َع َظَع َيَىيْن َٛ ـَ َوَع  ٌَ ُه  ِٗ  )غُ َٓ أََصحِذِع َؼ َذيْن ٍه ـَ َٚ) 
 ِٗ َريْن ْٕن ْٓن َؾ ـَٝ َع َطَؿح ـَ  ِٗ ٍَ َيَىيْن ضه َٚ َٚ ح،  َّ ِٙ يْن ٍَ ُٗ َلحِذٌط َع  َوأَٔه

 

“Kemudian (Rasulullah a) ruku‟, lalu meletakkan kedua 

tangannya pada lututnya, [beliau merenggangkan jari-

jemarinya] seperti beliau menggenggam kedua lutut dan 

merenggangkan kedua (siku) tangannya (bagaikan 

busur), lalu beliau menjauhkan dari lambungnya.”
112

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
111

 HR. Bukhari Juz 1 : 794. 
112

 HR. Abu Dawud : 734, lafazh yang di dalam kurung siku terdapat 

pada riwayat Abu Dawud : 731. 
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6. Memperlama ketika i’tidal dan duduk diantara 

dua sujud 

Diriwayatkan dari Anas y, ia berkata; 

 

َع  ِّ َْ َُ ِئَيج َلحَي  ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  َْ َوح
ُؿُى  ْٓن ُه َي َُ غُ َ٘ ْٚن ُي َلىْن أَ ْٛن َُٔم ََ َقطهٝ  ُٖ َلح َى

ِّ ْٓن َق َّ ٌِ  ُ جَّلله
 َُ َ٘ ْٚن ُي َلىْن أَ ْٛن َُٔم ِٓ َقطهٝ  َىَضيْن ؿْن ٓه َٓ جٌ ُعُى َذيْن َيمْن َٚ. 

 

”Rasulullah a ketika mengucapkan “Sami‟allahu liman 

hamidah” (Allah mendengar orang yang memuji-Nya), 

beliau berdiri (lama) hingga kami berkata (di dalam hati), 

“Beliau telah lupa.” Kemudian beliau sujud dan duduk 

diantara dua sujud (karena begitu lamanya), hingga kami 

berkata (di dalam hati), ”Beliau telah lupa.”
113

  

 

7. Turun untuk bersujud mendahulukan kedua 

tangan sebelum kedua lutut 

Berdasarkan hadits Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

َيَععْن  ِئَيج ٌْن َٚ  ٍُ َرِعيْن ٌْن ُن ج ٍُ ح َيرْن َّ نْن َو ٍُ ََل َيرْن ـَ ُْن  َؿَى أََقُىُو َْ
 ِٗ َرَطيْن وْن ٌُ  ًَ ِٗ َلرْن  .َيَىيْن

 

 

 

                                                 
113

 HR. Muslim Juz 1 : 473. 
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“Jika salah seorang diantara kalian bersujud, maka 

janganlah ia turun (sujud) seperti unta menderum, 

hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum 

kedua lututnya.”
114

 

 

8. Ketika sujud menyentuhkan kening, hidung, dan 

kedua telapak tangan ke tanah (lantai), menjauhkan 

kedua tangan dari kedua lambung, meletakkan kedua 

tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua 

telinga, mengangkat kedua siku, merenggangkan 

kedua lengan, menegakkan kedua telapak kaki 

dengan menyatukan kedua tumit, dan menghadapkan 

jari-jemari kedua kaki ke arah kiblat 

Diriwayatkan dari Abu Humaid y; 

 

 َٓ َى ِْن َؿَى أَ َْ َْ ِئَيج  َُ َوح ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ْه جٌٕهِريه َص أَ
 ِٗ َريْن ْٕن ْٓن َؾ ِٗ َع ٝ َيَىيْن َٔكه َٚ ِض  ٌْن َ َٓ جْلْن ِِ  ُٗ َط َٙ َؾرْن َٚ  ُٗ َف ْٔن أَ

 ِٗ ِىَريْن ْٕن َِ  َٚ ًْن ِٗ َق يْن َظَع َوفه َٚ َٚ 

 

”Sesunguhnya Nabi a ketika bersujud, maka beliau 

(benar-benar) menekankan hidung dan keningnya ke 

lantai, menjauhkan kedua tangannya dari kedua 

lambungnya, dan meletakkan kedua telapak tangan 

sejajar dengan kedua pundaknya.”
115

  

 

                                                 
114

 HR. Abu Dawud : 840. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 595. 
115

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 270. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 360. 
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Disebutkan dalam riwayat Wail bin Hujr y; 

 

 ِٗ َٔيْن جَا أَُي ًَ ِٗ ِذِك يْن ًَ َوفه ـََؿَع َؿَى  َْ ُه   غُ

 

“Kemudian (Rasulullah a) sujud, dan beliau meletakkan 

kedua telapak tangannya di hadapan kedua 

telinganya.”
116

 

 

Dijelaskan pula dalam hadits Abu Humaid y; 

 

ح  َّ ِٙ ََل َلحِذِع َٚ  ٍٔ ٍِ َط فْن ُِ  ٍَ  َؼيْن
ِٗ َظَع َيَىيْن َٚ َؿَى  َْ ِاَيج  ـَ

سَ  ٍَ ِمرْن ٌْن ِٗ ج يْن ٍَ ؾْن ٌِ جِؾ أََصحِذِع  ٍَ ًَ ِذأَؼْن َر َطمْن ْْن ج َٚ 

 

”Jika (Rasulullah a) sujud, beliau meletakkan kedua 

tangannya dengan tidak melebarkannya (jari-jemari), 

tidak juga mengepalkannya, dan menghadapkan jari-

jemari kaki ke arah kiblat.”
117

  

 

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

 

َه  َميْن ـَ ٍْن
ِِ ـَعْن  ٌْن ج َٚ َه   يْن ـََععْن َوفه َش  َؿىْن َْ  ِئَيج 

 

”Jika engkau hendak sujud, maka letakkanlah kedua 

telapak tanganmu dan angkatlah kedua sikumu.”
118

  

                                                 
116

 HR. Nasa‟i Juz 2 : 889, dengan sanad yang shahih. 
117

 HR. Bukhari Juz 1 : 794. 
118

 HR. Muslim Juz 1 : 494. 
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Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin Buhainah y; 

 

َؼ  ٍه ـَ ٍهٝ  َْ ِئَيج َص َُ َوح ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ْه جٌٕهِريه َص أَ
 ِٗ َؽيْن َٚ َذَيحُض ِئذْن ُى ِٗ َقطهٝ َيرْن َٓ َيَىيْن  َذيْن

 

”Bahwasanya Nabi a ketika shalat, beliau 

merenggangkan kedua (lengan) tangannya, sehingga 

terlihat putih kedua ketiaknya.”
119

 

 

Dan diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

جِؾ  ٍَ ِرًَل ِذأَؼْن َطمْن ْٓن ُِ  
ِٗ ح َعِمَريْن جصًّ ٌَ حِؾًىج  َْ  ُٗ ضُ َؾىْن َٛ ـَ

سَ  ٍَ ِمرْن ٌْن ِٗ ج  أََصحِذِع

 

”Aku menjumpai (Rasulullah a) sedang sujud dengan 

kedua tumit yang dirapatkan dan ujung jari-jemari kaki 

dihadapkan ke Kiblat.”
120

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 383, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 495. 
120

 HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 654. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shifat Shalat. 
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9. Duduk Iftirasy
121

 ketika duduk diantara dua sujud 

Para ulama‟ telah bersepakat bahwa duduk di dalam 

shalat adalah dengan duduk iftirasy. Diriwayatkan dari 

‟Aisyah i, ia berkata; 

 

 ُٗ ٍَ ؾْن ٌِ ْٕنِصُد  َي َٚ  ٜ ٍَ ْٓن ُي ٌْن ُٗ ج ٍَ ؾْن ٌِ  ُٔ ٍِ َّ َيفْن ٍَ َْ ِئَيج َؾ َوح
َٕٝ ّْن ُي ٌْن  ج

 

”(Rasulullah a) ketika duduk (diantara dua sujud) 

menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan 

(duduk iftirasy).”
122

  

 

10. Duduk sejenak (duduk istirahat) setelah sujud 

ketika hendak berdiri untuk raka’at yang kedua atau 

raka’at yang keempat  

Disunnahkan setelah selesai dari sujud yang kedua 

dari raka‟at yang pertama dan ketiga, duduk sejenak 

sebelum berdiri menuju raka‟at yang kedua atau yang 

keempat. Hal ini berdasarkan hadits dari Malik bin 

Huwairits Al-Laitsi y; 

 

 َْ ِاَيج َوح ـَ يْن  
ِ ٍ َُ يَُص ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله أَٜ جٌٕهِريه َص ٌَ  ُٗ أَٔه

َي َلحِعًىج ِٛ َط ْٓن طْن َقطهٝ َي َٙ ْٕن ُْن َي ٌَ  ِٗ ْٓن َصََلِض ِِ  ٍٍ ضْن ِٚ يْن 
 ـِ

 

                                                 
121

 Duduk Iftirasy adalah duduk dengan menghamparkan kaki kiri 

dan menegakkan kaki kanan. 
122

 HR. Abu Dawud : 783. 
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”Bahwasanya ia melihat Nabi a melakukan shalat. Jika 

beliau berada pada raka‟at ganjil, maka beliau tidak 

berdiri hingga beliau duduk (istirahat sejenak) dengan 

tegak.”
123

  

 

11. Bertumpu ke lantai dengan kedua tangan ketika 

hendak berdiri menuju raka’at yang baru 

Diriwayatkan dari Malik bin Huwairits y; 

 

َى  َّ َط جعْن َٚ  َّ ٍَ َيِس َؾ ِٔ َىِز جٌػهح ؿْن ٓه ِٓ جٌ ُٗ َع َْ أْن ٌَ َع  ـَ ٌَ ِئَيج 
 ََ ُه َلح ِض غُ ٌْن َ ٍَٝ جْلْن  .َع

 

“Jika Rasulullah a mengangkat kepala dari sujud yang 

kedua beliau duduk (istirahat sejenak) dan bertumpu pada 

lantai (dengan kedua tangannya), kemudian berdiri.”
124

  

 

Berkata Imam Asy-Syafi‟i 5; 

“Inilah yang kami ambil. Kemi menyuruh orang yang 

bangkit dari sujud (untuk) duduk (sejenak) dalam shalat, 

(lalu) bertumpu pada lantai dengan kedua tangannya 

bersama-sama, (untuk) mengikuti Sunnah. Karena hal 

tersebut lebih menyerupai sikap tawadhu‟ dan lebih 

mudah bagi orang yang shalat. Selain itu juga lebih 

sesuai, agar tidak terjungkal ke belakang atau hampir 

terjungkal.”
125

 

 

                                                 
123

 HR. Bukhari Juz 1 : 789. 
124

 HR. Bukhari Juz 1 : 790. 
125

 Al-Umm, 1/117. 
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12. Duduk iftirasy ketika tasyahud yang pertama dan 

duduk tawarruk
126

 ketika duduk tasyahud akhir 

Sebagaimana hadits Abu Humaid As-Sa‟idi y yang 

menceritakan shalat Rasulullah a; 

 

 ٜ ٍَ ْٓن ُي ٌْن  ج
ِٗ ٍِ ؾْن ٌِ  ٍَٝ َّ َع ٍَ ِٓ َؾ َعَطيْن وْن ٍه ي جٌ

ـِ  َّ ٍَ ِئَيج َؾ
 ََ ِز َلىه ٍَ َِنيْن َعِس جْلْن وْن ٍه ي جٌ

ـِ  َّ ٍَ ِئَيج َؾ َٚ   َٕٝ ّْن ُي ٌْن ََٔصَد ج َٚ
 ِٗ َعَىِض مْن َِ  ٍَٝ َلَعَى َع َٚ   ٜ ٍَ ُنْن ََٔصَد جْلْن َٚ  ٜ ٍَ ْٓن ُي ٌْن ُٗ ج ٍَ ؾْن ٌِ 

 

”Jika (Rasulullah a) duduk pada raka‟at kedua beliau 

duduk di atas kakinya yang kiri dan meluruskan 

(menegakkan) kaki kanan (duduk iftirasy). Dan jika 

beliau duduk pada raka‟at terakhir beliau memajukan 

kakinya yang kiri dan meluruskan kaki yang kanan dan 

beliau duduk di atas pinggulnya (duduk tawarruk).”
127

  

 

13. Mengangkat jari telunjuk dan berisyarat dengan 

jari telunjuk ketika tasyahud, dengan menggerak-

gerakkannya dari awal doa sampai akhir doa, dan 

memfokuskan pandangan pada telunjuk tersebut 

Cara mengangkat jari telunjuk pada saat tasyahud 

ada dua, yaitu : 

 

                                                 
126

 Duduk Tawarruk adalah duduk dengan menempatkan pinggul ke 

lantai, menjadikan kaki kiri berada di bawah betis kanan, dan 

menegakkan telapak kaki kanan. Namun terkadang boleh 

menghamparkan telapak kaki kanan. 
127

 HR. Bukhari Juz 1 : 794. 
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a. Dengan cara menggenggamkan semua jari tangan 

kanan kecuali jari telunjuk, mengangkat jari telunjuk, 

lalu berisyarat (dengan menggerak-gerakkan) jari 

telunjuk tersebut. 

  

b. Dengan cara menggenggamkan jari manis dan jari 

kelingking tangan kanan, sedangkan ibu jari dibentuk 

lingkaran dengan jari tengah, lalu jari telunjuk 

diangkat dan berisyarat dengan jari telunjuk (dengan 

menggerak-gerakkan) jari telunjuk tersebut. 

 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p; 

 

ـِي   َّ ٍَ َْ ِئَيج َؾ َُ َوح ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ْه جٌٕهِرَي َص أَ
 َٕٝ ّْن ُي ٌْن ُٗ ج ِرَع َع ِئصْن ـَ ٌَ َٚ  ِٗ َرَطيْن وْن ٌُ  ٍَٝ ِٗ َع َظَع َيَىيْن َٚ ََلِز  جٌصه

ح َٙ َىَعح ِذ ـَ  ََ ح َٙ ذْن ِ ٍِي جإلْن ح )جٌهِطيْن َض َٙ ٌَيْن ِٖ ِئ ٍِ ٝ ِذَرَص َِ ٌَ َٚ) ُٖ َيَى َٚ  
ح َٙ يْن ٍَ ح َع َٙ ؽُ ِْ ٜ َذح ٍَ ْٓن ُي ٌْن  ج

ِٗ َرِط وْن ٌُ  ٍَٝ ٜ َع ٍَ ْٓن ُي ٌْن  .ج

 

“Sesungguhnya Rasulullah a ketika duduk (tasyahud) di 

dalam shalat meletakkan kedua tangannya pada kedua 

lutut, dan mengangkat jari kanan yang dekat dengan ibu 

jari (yaitu jari telunjuk), lalu dengannya beliau berdoa 

(dan memfokuskan pandangannya pada jari tersebut). 

Sedangkan tangan kirinya diletakkan pada lutut sebelah 

kiri dengan membentangkannya.”
128

 

                                                 
128

 HR. Muslim Juz 1 : 580. Tambahan lafazh di dalam kurung 

adalah menurut riwayat Nasa‟i Juz 2 : 1160. 
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Adapun dalil tentang menggerak-gerakkan telunjuk 

adalah hadits yang diriwayatkan pula dari Wail bin Hujr 

y ia berkata, menceritakan shalat Rasulullah a; 

 

ح َٙ ْٛن ِذ ُع ح َيىْن َٙ ُو ِ ٍ ُٗ يَُك ُط أَيْن ٍَ ـَ  ُٗ َرَع َع ِئصْن ـَ ٌَ ُه   غُ

 

“Kemudian Rasulullah a mengangkat jari (telunjuk)nya 

dan aku melihat beliau menggerak-gerakkannya dengan 

berdoa.”
129

 

 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

“Hadits ini menunjukkan bahwa menurut Sunnah 

menggerakkan jari telunjuk berlangsung sampai 

salam.”
130

 

 

Dan gerakan jari telunjuk ketika tasyahud lebih 

keras dirasakan oleh setan daripada pukulan besi. 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٕٝ ِى َيعْن َكِىيْن ٌْن َٓ ج ِِ  ِْ َؽح يْن ٗه ٍَٝ جٌ ُى َع ٖه َي أَ ِٙ ٌَ
َرحَذسُ  ٓه  .جٌ

 

“(Gerakan) jari telunjuk lebih keras (dirasakan) setan 

daripada (pukulan) besi.”
131

  

                                                 
129

 HR. HR. Nasa‟i Juz 2 : 889 dan Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 714. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul 

Ghalil : 367. 
130

 Shifat Shalat. 
131

 HR. Ahmad. 
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Catatan : 

 Beberapa riwayat lain bacaan doa istiftah, antara 

lain; 

 

 ٍَ ـَحِؼ  ًَ يْن
ـِ ج ٍَ ْْن ِئ َٚ  ًَ يَىحِتيْن

ِِ َٚ  ًَ جِتيْن ٍَ خه َؾرْن ٌَ ُه  ُٙ ٍه جٌ
حَوِز  َٙ ٗه جٌ َٚ ِد  َؽيْن ٌْن َُ ج ٌِ ِض َعح ٌْن َ جْلْن َٚ جِش  َٚ ح َّ ٓه جٌ

 َْ ْٛن ُف ٍِ َط ِٗ َيهْن يْن ـِ ح َوحُٔٛج  َّ يْن ـِ َٓ ِعَرحِوَن  ُُ َذيْن ُى ْٔنَص َضكْن أَ
َِٔه ِئٔهَه  ٌْنَكك ِ ِذِايْن َٓ ج ِِ  ِٗ يْن ـِ َؿ  ٍِ ُط ح جنْن َّ ٌِ يْن 

ِٔ ِى ْ٘ن ِج
 ٍُ َطِميْن ْٓن ُِ جٍغ  ٍَ ٌَٝ ِص حُا ِئ َٗ ْٓن َض َِ ِىيْن  ْٙن  َض

 

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

Pencipta langit dan bumi, Yang Maha Mengetahui 

yang ghaib dan yang tampak. 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.”
132

  

 

 

 

 

 

                                                 
132

 HR. Muslim Juz 1 : 770. 
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Atau membaca; 

 

َه  ُّ ْْن َن ج ٌَ َضَرح َٚ ِىَن  ّْن ِذَك َٚ ُه  ُٙ ٍه ََٔه جٌ َكح رْن ُْ
نَ  ٍَ َٗ َؼيْن ٌَ ََل ِئ َٚ َن  ٌَٝ َؾىُّ َضَعح َٚ 

 

“Maha Suci Engkau, ya Allah. Engkau Maha 

Terpuji, Maha Suci Nama-Mu, Maha Tinggi 

Kerajaan-Mu dan tidak ada sesembahan (yang 

berhak untuk disembah) selain Engkau.”
133

  

 

Atau membaca; 

 

 ِ َْ جَّلله َكح رْن ُْ َٚ ج  ًٍ  َوِػيْن
ِ ُى َّلِله ّْن َك ٌْن ج َٚ ج  ًٍ ٍُ َوِريْن َر ُ أَوْن جََّلله

ًَل  أَِصيْن َٚ ًز  ٍَ  ذُىْن

 

“Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. 

Segala puji bagi Allah dengan sebanyak-

banyaknya. Dan Maha Suci Allah pada pagi hari 
dan sore hari.”

134
  

 

 

 

                                                 
133

 HR. HR. Muslim Juz 1 : 399, Tirmidzi Juz 2 : 243, dan Abu 

Dawud : 775. 
134

 HR. Muslim Juz 1 : 601. 
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Atau membaca;  

 ِٗ يْن ـِ ًوح  ٌَ َرح ُِ ًرح  ج َؼي ِ ًٍ ًىج َوِػيْن ّْن  َق
ِ ُى َّلِله ّْن َك ٌْن  جَ

 

“Segala puji bagi Allah dengan pujian yang 

banyak, yang baik, dan yang diberkahi.”
135

  

 

 Sutrah Imam merupakan sutrah bagi makmum. 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas y, ia berkata; 

 

ُش  ُْن َ٘ َٔح ًٍ َلىْن  ِث َِ ْٛن َٔح َي أَ َٚ  ٍْ ٍَٝ أََضح جِوًرح َع ٌَ ُص  ٍْن َر أَلْن
 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َٚ  ََ ِطََل قْن ِ جَلْن

ؿ ِ  َٓ َيَىِي جٌصه ُش َذيْن ٌْن ٍَ َّ ـَ  ًٕٝ
ِّ ِِ ِذ يْن ِذحٌٕهح

ِ ٍ يَُص
ـِي  ُص  ٍْن َوَن َٚ َضُع  ٍْن َْ َض ََضح ُص جْلْن ٍْن َْ ٌْن أَ ـَ ُص  ٌْن َُ َٕ ـَ

ٍَيه أََقىٌ  َه َع
ٌِ ٍْن َي ِى ْٕن ُْن يُ ٍَ ـَ ِؿ    .جٌصه

“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 di dalam shaf dan tidak ada 

seorangpun yang mengingkari perbuatanku itu.”
136

  

                                                 
135

 HR. Muslim Juz 1 : 600. 
136

 HR. Bukhari Juz 1 : 471 dan Muslim Juz 1 : 504, lafazh ini 

miliknya. 
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 Mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul 

ihram boleh bersamaan dengan takbir, boleh 

sebelum takbir, dan boleh pula sesudah takbir. 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 

5; 

“Rasulullah a kadang mengangkat kedua tangan 

bersamaan dengan takbir, terkadang sesudah 

ucapan takbir, dan terkadang sebelum ucapan 

takbir.”
137

 

 

 Diperbolehkan terkadang membaca surat setelah 
Al-Fatihah pada raka‟at ketiga dan raka‟at keempat. 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 

Abu Sa‟id Al-Khudri y; 

 

يْن 
ـِ أُ  ٍَ َْ َيمْن َُ َوح ٍه َْ َٚ  

ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ْه جًٌِّٕرَي َص أَ
 ِ  ً يْن ُو

ـِ  ِٓ ٌََييْن ْٚن َ ِٓ جْلْن َعَطيْن وْن ٍه ي جٌ
ـِ  ٍِ ْٙن َصََلِز جٌظُّ

 ٌَ ِٓ َلىْن َييْن ٍَ ُنْن ـِي جْلْن َٚ َٓ آَيًس  ٌَ َغََلِغيْن َعٍس َلىْن وْن ٌَ
َز آَيسً  ٍَ ْٗن َّ َع ّْن  َن

 

“Sesungguhnya Nabi a membaca surat (setelah Al-

Fatihah) pada dua raka‟at pertama dalam Shalat 

Zhuhur kurang lebih (sebanyak) tiga puluh ayat. 

Dan pada dua raka‟at yang lain sekitar lima belas 

ayat.”
138

  

                                                 
137

 Shifat Shalat. 
138

 HR. Muslim Juz 1 : 452. 
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 Diperbolehkan shalat diatas sesuatu yang 

dihamparkan diatas tanah. Ini merupakan 

kesepakatan para ulama‟. Berkata Syaikh 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

“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.” 

 

 Diperbolehkan duduk diantara dua sujud dengan 
menegakkan kedua telapak kaki dan duduk diatas 

kedua tumit, inilah yang dinamakan dengan iq-a.‟ 

Hal ini berdasarkan hadits dari Thawus 5, ia 

berkata; 

 

َمحَي  ـَ  ِٓ يْن َِ َمَى ٌْن ٍَٝ ج َعحِا َع لْن ِ ـِي جإلْن  ٍِ ح ِٓ َعره َٕح َِلذْن ٍْن َل
َمحَي  ـَ  ًِ ُؾ ٍه ُٖ َؾَفحًا ِذحٌ ج ٍَ َٕ ٌَ ُٗ ِئٔهح  ٌَ َٕح  ٍْن ُم ـَ ٕهُس  ُّٓ َي جٌ

ِ٘
 ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله َِٔري َِه َص ٕهُس  ُْ َي  ِ٘ ًْن  ٍِ َذ ح ُٓ َعره ذْن

 َُ ٍه َْ َٚ. 
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“Kami bertanya kepada Ibnu „Abbas p tentang iq-

a‟ diatas kedua kaki, lalu ia berkata, “Itu adalah 

Sunnah.” Lalu kami bertanya kepadanya, 

“Sesungguhnya kami melihat bahwa keadaan itu 

tidak menjadikan nyaman bagi seseorang.” Lalu 

Ibnu „Abbas c berkata, “Bahkan itu adalah 

Sunnah Nabimu a.”
139

 

 

 Tata cara shalat kaum wanita sama seperti tata cara 
shalat kaum laki-laki. Adapun hadits yang 

menerangkan bahwa sujud wanita berbeda dengan 

laki-laki haditsnya lemah, yang tidak dapat 

dijadikan sebagai hujjah. Hadits tersebut berbunyi; 

 

ِض  ٌْن َ ٌَٝ جْلْن ُِ ِئ ٍهكْن ُط جٌ ح َذعْن ًّّ ـََع ح  َّ ضُ َؿىْن َْ ِئَيج 
 ًِ َؾ ِ ٍ َه َوحٌ

ٌِ يْن َي
ـِ صْن  َٓ ٌَيْن أََز  ٍْن َّ ٌْن ْه ج ِا   .ـَ

 

“Jika kalian berdua sujud, maka sempitkanlah 

sebagian daging ke lantai. Karena sesungguhnya 

wanita dalam hal ini tidak seperti kaum laki-

laki.”
140

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139

 HR. Muslim Juz 1 : 536 dan Abu Dawud : 845. 
140

 Hadits Mursal. Hadits ini didha‟ifkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah adh-Dha‟ifah Juz 6 : 2562. 
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Hal-hal yang diperbolehkan Ketika shalat 

Hal-hal yang diperbolehkan ketika shalat, antara 

lain : 

 

1. Menggendong anak kecil 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Qatadah y, ia 

berkata; 

 

 َٛ ُ٘ َٚ يْن 
ِ ٍ َْ يَُص َُ َوح ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ْه  أَ

 ُ ٍهٝ جَّلله ِ َص ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ِص  ْٕن ََٕد ِذ يْن ََ َص  ْٕن َس ِذ َِ ح َِ ًٌ أُ ِِ َقح
ح  َٙ ٍَ َّ ََ َق ِاَيج َلح ـَ ِع  ِذيْن ٍه ِٓ جٌ  ذْن

ِ٘ َعح ٌْن ِْلَِذي ج َٚ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ َع
ح َٙ َظَع َٚ َؿَى  َْ ِئَيج  َٚ. 

 

“Sesungguhnya Rasulullah a shalat dengan 

menggendong Umamah putri Zainab (putri Rasulullah 

a) dengan Abul Ash bin Ar-Rabi‟. Jika beliau berdiri, 

beliau menggendongnya dan jika beliau sujud beliau 

meletakkannya.”
141

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
141

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 494 dan Muslim Juz 1 : 543, 

lafazh ini miliknya. 
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2. Mencegah orang yang akan lewat dihadapannya 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa‟id Al-

Khudri y, Rasulullah a bersabda; 

 

جَو  ٌَ أَ ـَ  ِِ َٓ جٌٕهح ِِ  ُٖ ٍُ ُط ْٓن ٍا َي يْن َٖ  ٌَٝ ُْن ِئ ٍهٝ أََقُىُو ِئَيج َص
  ُٗ ٍْن ُيَمحِض ٍْن ـَ ْْن أََذٝ  ِا ـَ   ُٗ عْن ـَ َيىْن ٍْن ـَ  ِٗ َٓ َيَىيْن ََ َذيْن َطح ْْن َيؿْن أََقٌى أَ

 ٌْ َؽح يْن َٖ  َٛ ُ٘ ح  َّ ِأه  ـَ

 

”Jika salah seorang diantara kalian shalat menghadap 

ke arah sutrah (pembatas)nya dari manusia. Kemudian 

ada seseorang yang akan lewat di hadapannya, maka 

hendaklah ia mencegahnya dan jika ia memaksa, maka 

cegahlah dengan keras. Karena sesungguhnya 

(perbuatannya) itu adalah (atas dorongan) setan.”
142

  

 

3. Membunuh ular, kalajengking, atau binatang lain 

yang membahayakan 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ََلِز  ـِي جٌصه  ِٓ َويْن َٛ ْْن َ ٍُٛج جْلْن ُط َخ : جُلْن ٍَ َعمْن ٌْن ج َٚ َكيهَس  ٌْن  جَ

 

”Bunuhlah Al-Aswadain (meskipun) di dalam shalat, 

(yaitu;) ular dan kalajengking.”
143

  

                                                 
142

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 487, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 505. 
143

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 2 : 390, Nasa‟i Juz 3 : 1202, Abu 

Dawud : 921, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 1245. Hadits ini 



- 88 - 

4. Membetulkan shaf 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p, ia berkata; 

 

 ُ ٍهٝ جَّلله ََ جٌٕهِريُّ َص َمح ـَ ََٔس  ْٛن ُّ يْن َِ ٌَِطيْن  َى َنح ْٕن َس ِع ٍَ ٌَيْن ِذصُّ 
 ًِ يْن ٍه َٓ جٌ ِِ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ِٖ ...َع ٌِ ح َٓ ْٓن َي ُص َع ّْن ُم ـَ ٍهٝ  ـََص  

 ِٗ ِٕ يْن ِّ ْٓن َي يْن َع
ِٔ ٌَ أََوج ـَ ًَ ِذَيَىيه  أََن  .ـَ

 

”Aku pernah bermalam dirumah bibiku Maimunah i. 

Nabi a bangkit pada malam (tersebut) ... (untuk) 

melakukan Shalat (Malam). Lalu aku pun (ikut) berdiri 

shalat di sebelah kiri beliau. Lalu beliau memegang 

tanganku dan menggeser posisiku ke sebelah kanan 

beliau.”
144

  

 

5. Membenarkan bacaan imam ketika ia salah dalam 

bacaan Al-Qur’annya 

Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin ‟Umar p; 

 

ح  َٙ يْن ـِ أَ  ٍَ َم ـَ ٍهٝ َصََلًز  َُ َص ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ْه جٌٕهِريه َص أَ
َٕح؟  َع َِ َص  ٍهيْن َؾ َلحَي ِْلَُذِي  أََص ٍَ َص ْٔن ح ج ّه ٍَ ـَ  ، ِٗ يْن ٍَ َّ َع ِر ٍَ ـَ

، َلحَي :  َلحَي  ُْن ََٕعَه؟:  ََٔع َِ ح  َّ  ـَ

                                                                                              
dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

1147. 
144

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 117 dan Muslim Juz 1 : 763, 

lafazh ini miliknya. 
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”Sesungguhnya Nabi a shalat, (kemudian) beliau 

membaca (suatu surat) dan beliau salah (dalam 

membacanya). Setelah selesai shalat beliau bersabda 

kepada Ubay y, ”Apakah engkau shalat bersama 

kami?” Ia menjawab, ”Ya.” Kemudian beliau bersabda, 

”Apakah yang menghalangimu (untuk membenarkan 

bacaanku)?.”
145

 

 

6. Merapikan baju dan menggaruk badan 

Diriwayatkan dari Jarir Adh-Dhabbi, dari bapaknya 

y, ia berkata; 

 

ِػ  ْْن ٌُ  ٍَٝ ُٗ َع َٕ يْن ِّ َظَع َي َٚ ََلِز  ـِي جٌصه  ََ يٌّ ِئَيج َلح
ٍِ َْ َع َوح

َوَع ِئَله  ٌَ ح  َِ َطٝ  َِ َوَع  ٍْن َه َقطهٝ َي
ٌِ ًَ جُي َو َُ ََل َي َٚ  ِٖ ٌِ ح َٓ َي

َىُٖ  َٓ ْٚن َيُكهُّ َؾ ُٗ أَ َذ ْٛن َف َغ ٍِ ْْن يُصْن  .أَ

 

”‟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.”
146

    

 

 

 

 

                                                 
145

 HR. Abu Dawud : 907. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Sunan Abi Dawud : 803. 
146

 HR. Ibnu Abi Syaibah : 164. 
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7. Meludah pada baju atau sapu tangan 

Diriwayatkan dari Jabir y, dari Rasulullah a, 

beliau bersabda; 

 

 ًَ ٌَٝ ِلَر َضَعح َٚ َن  ٌَ َ َضَرح ْه جَّلله ِا ـَ يْن 
ِ ٍ ََ يَُص ُْن ِئَيج َلح ْه أََقَىُو ِئ

ُصكْن  َيرْن ٌْن َٚ  ِٗ ِٕ يْن ِّ ْٓن َي ََل َع َٚ  ِٗ ِٙ ؾْن َٚ  ًَ ٓه ِلَر ُصَم ََل َيرْن ـَ  ِٗ ِٙ ؾْن َٚ
زٌ  ٌَ ِٗ َذحِو ٍَصْن ِذ ْْن َعِؿ ِا ـَ  ٜ ٍَ ْٓن ُي ٌْن  ج

ِٗ ٍِ ؾْن ٌِ َص  ِٖ َضكْن ٌِ ح َٓ ْٓن َي َع
ٍط  ٍَٝ َذعْن ُٗ َع َع ُٗ َذعْن َذ ْٛن ٜ َغ َٛ ُه َؼ ج غُ ًَ َى َ٘  

ِٗ ِذ ْٛن ًْن ِذَػ َيُم ٍْن  ـَ

 

”Sesungguhnya jika salah seorang diantara kalian 

melakukan shalat, maka Allah q berada dihadapannya, 

maka jangan sekali-kali ia meludah ke hadapannya, tidak 

juga ke samping kanannya, meludahlah kesamping kiri di 

bawah kaki kiri. Jika tidak tertahankan, maka lakukanlah 

seperti ini pada bajunya.” Kemudian beliau a 

melipatkan satu bagian bajunya pada sebagian yang 

lainnya.”
147

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
147

 HR. Muslim Juz 4 : 3006, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

485. 
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8. Memberikan isyarat kepada orang yang mengajak 

bicara  

Diriwayatkan dari Jabir y, ia berkata; 

ٌك  ٍِ َؽ ْٕن ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ يْن 
ِٕ ٍْن َْ ٌْن أَ

 ِٖ ٍِ ٍَٝ َذِعيْن يْن َع
ِ ٍ َٛ يَُص ُ٘ َٚ  ُٗ ُط أََضيْن ـَ ِك  ٍِ َؽ صْن ُّ ٌْن ِٕي ج ٌَٝ َذ ِئ

ج ًَ َى َ٘  ِٖ يْن ِذَيِى
ٌِ َمحَي  ـَ  ُٗ ُط ّْن ٍه َى يْن ،ـَ

ٌِ َمحَي  ـَ  ُٗ ُط ّْن ٍَ ُه َو  غُ
ج ًَ َى ح . َ٘ َِ َغ َلحَي  ٍَ ـَ ح  ّه ٍَ ـَ  

ِٗ ِْ أْن ٍَ ُة ِذ
ِِ ْٛن أُ يُ ٍَ ُٗ َيمْن ُع َّ ْْن َٔح أَ أَ

ْْن  يْن أَ
ِٕ ََٕع ّْن ُْن َي ٌَ  ُٗ ِأه ـَ  ُٗ ٌَ ُطَه  ٍْن َْ ٌْن يْن أَ ًِ ـِي جٌه َص  ٍْن َع ـَ

يْن 
ِ ٍ ْٕنُص أَُص يْن ُو

َه ِئَله أَٔ ِ َّ ِ ٍ  أَُو

”Rasulullah a mengutusku (untuk sebuah kebutuhan), 

sedangkan beliau (pergi menuju) Bani Musthaliq. Lalu 

aku mendatanginya ketika beliau sedang melakukan 

shalat di atas untanya. Kemudian aku berbicara 

kepadanya, maka beliau memberikan isyarat dengan 

tangannya seperti ini. Lalu aku berbicara kepadanya, 

maka beliau (memberikan isyarat dengan tangannya) 

seperti ini. Aku mendengarnya beliau membaca (ayat) 

juga memberikan isyarat dengan kepala. Setelah selasai 

(shalat) beliau bersabda, ”Apa yang telah engkau lakukan 

terhadap tugas yang aku bebankan kepadamu, karena 

sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk 

berbicara denganmu kecuali karena aku sedang 

shalat.”
148

 

                                                 
148

 HR. Bukhari Juz 1 : 1159 dan Muslim Juz 1 : 540, lafazh ini 

miliknya, dan Abu Dawud : 926. 
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9. Menjawab salam dengan berisyarat 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar p; 

 

ٌِِرََليٍ  ُص  ٍْن ُم ِٗ :  ـَ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َص  أَيْن ٌَ َؿ  َويْن
 َٛ ُ٘ َٚ  ِٗ يْن ٍَ َْ َع ْٛن ُّ ِ ٍ َٓ ج يُ ْٛن َٓ َوحُٔ ُْن ِقيْن ِٙ يْن ٍَ وُّ َع ٍُ َُ َي ٍه َْ َٚ

؟ َلحَي  يْن
ِ ٍ ُٗ :  يَُص َػ َوفه َٓ َذ َٚ ج،  ًَ َى َ٘ ُي  ْٛن  َيُم

 

”Aku bertanya pada Bilal y, ”Bagaimana engkau 

melihat cara Rasulullah a menjawab salam mereka 

ketika beliau sedang shalat?” Bilal y menjawab, 

”Begini, ia membuka telapak tangannya.”
149

  

 

10. Mengangkat kepala ketika sujud untuk 

mengetahui keadaan imam 

Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin Syaddad p, dari 

bapaknya, ia berkata; 

 

 ِ ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َٕح  يْن ٍَ َؼ َع ٍَ َُ َن ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله يْن َص
ـِ
ًٕح  يْن َٓ ْٚن ُق ًٕح أَ َٓ ًٌ َق ِِ َٛ َقح ُ٘ َٚ حِا  َٗ ِع ٌْن َىٜ َصََلَضِي ج ِئقْن

 ِ ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  ََ َطَمىه َُ ـَ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ُه َص ُٗ غُ َظَع َٛ ـَ
 ِٗ َٔيْن َصََلِض ج ٍَ ْٙن َٓ َظ َؿَى َذيْن َٓ ـَ ٍهٝ  ـََص ََلِز  ٌٍِصه  ٍَ َوره

ِريُّ  ٌْنصه ِئَيج ج َٚ يْن 
ِْ أَ ٌَ ُص  ـَعْن ٍَ ـَ ح َلحَي أَِذيْن  َٙ ٌَ َىًز أََؼح ؿْن َْ

                                                 
149

 HR. Abu Dawud : 927, dengan sanad yang shahih. 
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 ِ ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  ٍِ ْٙن ٍَٝ َظ َُ َع ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله َٛ َص ُ٘ َٚ
 ِ ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ح َلَعٝ  ّه ٍَ ـَ ِويْن  ْٛن ُؿ ُْ  ٌَٝ ُص ِئ َؾعْن ٍَ ـَ حِؾٌى  َْ

 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله َي َص ْٛن ُْ ٌَ ُِ َيح  ََلَز َلحَي جٌٕهح جٌصه
ح  َٙ َط ٍْن َىًز أََؼ ؿْن َْ َٔيْن َصََلِضَه  ج ٍَ ْٙن َٓ َظ َش َذيْن َؿىْن َْ ِ ِئٔهَه  جَّلله
َه َلحَي  ٌَيْن َقٝ ِئ ْٛن ُٗ يُ ْٚن أَٔه ٌٍ أَ ِْن ُٗ َلىْن َقَىَظ أَ َٕٕهح أَٔه َقطهٝ َظ
ْْن  ُص أَ ْ٘ن ٍِ َى ـَ يْن 

ِٕ ٍَ َضَك ٌْن ِٕي ج ٓه جذْن ٌَِى َٚ ْٓن  ُْن َيُى ٌَ ٌَِه  ًُّ َي ُو
 ُٗ ِعَي َقحَؾَط ُٗ َقطهٝ يُمْن ٍَ  .أَُعِؿ 

”Rasulullah a datang kepada kami pada salah satu shalat 

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

Hasan atau Al-Husain p. Maka Rasulullah a maju 

(menjadi imam) dan meletakkannya, lalu beliau bertakbir 

untuk shalat. Kemudian beliau shalat dan sujud (bersama) 

mereka dengan sangat lama.” Bapakku berkata, 

”Kemudian aku mengangkat kepala, ternyata ada seorang 

anak kecil di punggung Rasulullah a, ketika beliau 

sedang sujud. Lalu aku kembali 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 kepadamu,” 

beliau menjawab, ”Semua itu tidak terjadi, akan tetapi 

cucuku telah menaikiku dan aku tidak ingin tergesa-gesa 

hingga ia merasa puas.”
150

 

                                                 
150

 HR. Nasa‟i Juz 2 : 1141, dengan sanad yang hasan. 
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11. Meraba kaki orang yang sedang tidur karena ada 

kebutuhan 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِس جٌٕهِري ِ َص ٍَ يْن ِلرْن
ـِ يْن 

ٍِ ؾْن ٌِ ىُّ  ُِ ْٕنُص أَ ُو
 ََ ِاَيج َلح ـَ ح  َٙ ُط عْن ـَ ٍَ ـَ يْن 

ِٔ َُ َّ َؿَى َؼ َْ ِاَيج  ـَ يْن 
ِ ٍ َٛ يَُص ُ٘ َٚ
ح َٙ ضُ َىوْن َِ. 

 

”Aku pernah menjulurkan kakiku ke  arah kiblat Nabi a 

sedangkan beliau tengah melakukan shalat. Jika beliau 

sujud, maka beliau  meraba (kakiku) dan aku 

mengangkatnya dan jika beliau berdiri, maka aku 

menjulurkannya kembali.”
151

  

 

12. Berjalan sedikit karena ada kebutuhan 

Dari Aisyah i, ia berkata; 

 

ـِي  يْن 
ِ ٍ َُ يَُص ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َٚ ُص  ِؾثْن

ُه  يْن غُ
ٌِ َطَف  ـَ ٝ َقطهٝ  َٗ َّ ـَ ٌك  ٍَ ؽْن ُِ  ِٗ يْن ٍَ َرحُخ َع ٌْن ج َٚ ِص  َريْن ٌْن ج
ٍَسِ  ِمرْن ٌْن ـِي ج َرحُخ  ٌْن َصَفِص ج َٚ َٚ  ِٗ ِٔ َىح َِ  ٌَٝ َؾَع ِئ ٌَ 

 

 

 

                                                 
151

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1151, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 1 : 512. 
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”Aku datang (ke rumah) sedangkan Rasulullah a sedang 

shalat di dalam rumah, dan pintunya tertutup. Maka 

beliau pun berjalan menuju pintu dan membukakannya 

untukku, kemudian beliau kembali ke tempat shalatnya.” 

Dan ‟Aisyah i, menyebutkan (bahwa) pintu itu (berada) 

di arah kiblat.”
152

  

 

13. Menengok ke samping karena ada kebutuhan 

Diriwayatkan dari Jabir y, ia berkata; 

 

َٕح  يْن ٍه َص ـَ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َطَىٝ  ْٖن ِج
 ُٖ ٍَ ِريْن َِ َضىْن ُع جٌٕهح ِّ ْٓن ٍٍ يُ ُٛ َذىْن أَذْن َٚ َٛ َلحِعٌى  ُ٘ َٚ  ُٖ جَا ٌَ َٚ

َٕح  يْن ٍه َص ـَ َٔح  َمَعىْن ـَ َٕح  ٌَيْن ٌَ ِئ ح َٖ أَ ـَ ح  ًِ َٔح ِلَيح آ ٍَ ـُ َٕح  ٌَيْن َطَفَص ِئ ٌْن ح ـَ
ًوج ْٛن ِٗ ُلُع  ِذَصََلِض

 

”Rasulullah a sedang menderita sakit, maka kami shalat 

di belakang beliau yang (shalat dengan) duduk, dan Abu 

Bakar y memperdengarkan takbir beliau kepada 

manusia. Kemudian beliau menengok kepada kami dan 

melihat kami yang (shalat dengan) berdiri. Lalu beliau 

memberikan isyarat kepada kami, maka kami pun duduk. 

Dan kami melakukan shalat dengan duduk (seperti shalat 

beliau).”
153

  

 

                                                 
152

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz : 601, lafazh ini miliknya, dan Abu 

Dawud : 922. 
153

 HR. Muslim Juz 1 : 413. 
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14. Membuka sandal atau yang semisalnya karena 

ada kebutuhan 

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

berkata; 

 

ٍ ِي  َُ يَُص ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ح  َّ َٕ َذيْن
ح  ّه ٍَ ـَ  ، ِٖ ٌِ ح َٓ ْٓن َي ح َع َّ ُٙ َظَع َٛ ـَ  ِٗ يْن ٍَ َٔعْن َع  ٍَ ِٗ ِئيْن َن َكحِذ ِذأَصْن

ُْن  ُٙ ٌَ َِٔعح ج  ْٛن َم ٌْن َُ أَ ْٛن َم ٌْن ٌَِه ج أَٜ َي ٌَ 

“Suatu hari kami shalat bersama Rasulullah a. Ketika 

shalat telah dimulai tiba-tiba beliau melepas sandalnya, 

lalu meletakkan di samping kirinya. Ketika (para sahabat) 

melihat Nabi a, maka mereka melepas sandal 

mereka.”
154

  

 

15. Shalat Sunnah dengan melihat mush-haf  

Diperbolehkan shalat sunnah dengan membaca 

mushhaf. Adapun ketika shalat fardhu, maka hal tersebut 

tidak diperbolehkan.Diriwayatkan dari Al-Qasim y; 

 

ْه  سَ  أَ َٗ َٔصْن  َعحِت ـِي  َوح أُ  ٍَ َكِؿ َضمْن صْن ُّ ٌْن ِ ـَُص  ج  ً يْن  يْن َص
 ـِ

 َْ َعح َِ ٌَ. 

”Sesungguhnya ‟Aisyah i pernah melakukan shalat 

pada (bulan) Ramadhan dengan membaca mush-haf.”
155

  

                                                 
154

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

Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 284. 
155

 HR. ‟Abdurrazaq, 2/240. 
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16. Mengulang-ulang bacaan ayat dalam shalat 

sunnah 

Diriwayatkan dari Abu Dzar y, ia berkata; 

 

َُ ِذ َيسٍ  ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ََ جٌٕهِريُّ َص َرَف  َقطهٝ َلح أَصْن
َيُس  جآلْن َٚ ح  َ٘ ُو و ِ ٍَ ْْن }يُ ٍْن  ِئ ِف ْْن َضؽْن ِئ َٚ ُْن ِعَرحُوَن  ُٙ ِأه ـَ ُْن  ُٙ ذْن

ِ ً ضَُع
ْٔنَص  ِأهَه أَ ـَ ُْن  ُٙ ٌَ  ُُ َكِىيْن ٌْن ُُ ج يْن ُِ َع ٌْن  {ج

 

”Nabi a berdiri (shalat malam) dengan (membaca) ayat 

dan mengulang-ulangnya sampai masuk waktu Shubuh. 

Ayat tersebut (adalah),
156

 “Jika Engkau menyiksa 

mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-

hamba-Mu. Dan jika Engkau mengampuni mereka, maka 

sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana.” 
157

 

 

Namun kejadian seperti ini tidak pernah 

diriwayatkan terjadi dalam shalat fardhu. Karena itu tidak 

mengulang-ulang ayat pada shalat fardhu adalah lebih 

utama. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
156

 QS. Al-Maidah : 118. 
157

 HR. Ahmad, Nasa‟i Juz 2 : 1010, dan Hakim Juz 1 : 879, lafazh 

ini miliknya. 
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17. Berdehem 

Diriwayatkan dari ‟Ali y, ia berkata; 

 

 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َع  َِ يْن 
ٌِ  َْ َوح

 ِْ َنََل ىْن َِ  : ٌِ ح َٙ ًَ ِذحٌٕه َن ىْن َِ َٚ  ، ًِ يْن ٍه ًَ ِذحٌ َن ىْن ْٕنُص .َِ ُى ـَ  
يْن 
ٌِ ََٕف  َٕكْن ٍ ِي َض َٛ يَُص ُ٘ َٚ  ُٗ ُط  .ِئَيج أََضيْن

 

“Aku mempunyai dua pintu masuk kepada Rasulullah a; 

pintu masuk (ketika) malam dan pintu masuk (ketika) 

siang. Jika aku mendatanginya ketika beliau shalat beliau 

berdehem untukku.”
158

  

 

18. Menangis 

Diriwayatkan dari Muttarif, dari Bapaknya y, ia 

berkata; 

 

يْن 
ِ ٍ َٛ يَُص َ٘ ُٚ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ُص جٌٕهِريه َص أََضيْن
ِىيْن  يْن َيرْن

ِٕ َؾً َِيعْن ٍْن
ِّ ٌْن ُِ ج يْن َِ ٌُ َوأَ يْن َِ ِٗ أَ ـِ ْٛن ٌَِؿ َٚ. 

”Aku mendatangi Rasulullah a yang sedang melakukan 

shalat, di dalam dadanya ada sebuah rintihan seperti 

suara air mendidih dalam wadah, yaitu beliau 

menangis.”
159

  

                                                 
158

 HR. Nasa‟i Juz 3 : 1212 dan Ibnu Majah : 3708, lafazh ini 

miliknya. 
159

 HR. Nasa‟i Juz 3 : 1214, lafazh ini miliknya dan Ibnu Khuzaimah 

Juz 2 : 900. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihut Targhib wat Tarhib : 544. 
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Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

”Adapun menangis, maka hal itu disyari‟atkan di dalam 

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 akan 

mengingatkan imam dalam shalat berjama’ah 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

رهَف  َْ ُٗ ِئَيج  ِأه ـَ ِر ُف  ْٓن ُي ٍْن ـَ  ِٗ يْن َصََلِض
ـِ ٌا  يْن َٖ  ُٗ َٔحِذ ْٓن  َِ

حاِ  َٓ ِ ٌٍِٕ ُف  ِفيْن ح جٌطهصْن َّ ِئٔه َٚ  ِٗ ٌَيْن َطَفَص ِئ ٌْن  .ج

 

”Barangsiapa mengingatkan sesuatu (kesalahan) di 

dalam shalat (berjama‟ah), maka hendaklah ia 

bertasbih. Kerena sesungguhnya jika (ada) seorang 

(yang) bertasbih, (maka imam akan) menoleh kepadanya. 

Dan sesungguhnya bertepuk tangan
160

 (hanya) untuk 

perempuan saja.”
161

  

 

 

 

 

 

                                                 
160

 At-Tashfih adalah dengan memukulkan satu telapak tangan 

kepada telapak tangan bagian luar yang lainnya. 
161

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1160 dan Muslim Juz 1 : 

421, lafazh ini miliknya. 
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20. Mengucapkan ”Alhamdulillah” ketika bersin di 

dalam shalat 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 

Anas y; 

 

َمحَي  ـَ  ِّ ُٖ جٌٕهفْن َُ َلىْن َقفْن َٚ ؿه  ًَ جٌصه َىَن ـَ ُؾًَل َؾحَا  ٌَ ْه  أَ
َ ِٗ ٌِ ُى  ّْن َك ٌْن ح َلَعٝ waجَ ّه ٍَ ـَ  ِٗ يْن ـِ ًوح  ٌَ َرح ُِ ًرح  ج َؼي ِ ًٍ ًىج َوِػيْن ّْن  َق

 ُُ ُٗ َلحَي أَيُُّى َُ َصََلَض ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ
 ُُ ٍِ َطَى ُّ ٌْن ُُ ج َمحَي أَيُُّى ـَ  َُ ْٛن ُم ٌْن ََ ج ٌَ أَ ـَ حِش  َّ ٍِ َى ٌْن ُُ َذح ِ ٍ َطَى ُّ ٌْن ج

ًٌ ؼِ  ُؾ ٌَ َمحَي  ـَ ح  ًْ ًْن َذأْن ُْن َيُم ٌَ  ُٗ ِأه ـَ ح  َٙ يْن بْن ِذ
ِٔ َُ َلىْن َقفْن َٚ ُش 

ًٍَىح  َِ  ٍَ َٗ َٕيْن َع أَيْنُص جغْن ٌَ ٌََمىْن  َمحَي  ـَ ح  َٙ ُط ٍْن ُم ـَ  ِّ جٌٕهفْن
ح َٙ ُع ـَ ٍْن ُْن َي ُٙ ح أَيُّ َٙ َٔ ْٚن ٌُ َطَى  .َيرْن

 

”Sesungguhnya seorang laki-laki datang dan masuk ke 

dalam shaf (shalat), lalu ia bersin dan mengucapkan; 

 

َ ِٗ ٌِ ُى  ّْن َك ٌْن ِٗ erجَ يْن ـِ ًوح  ٌَ َرح ُِ ًرح  ج َؼي ِ ًٍ ًىج َوِػيْن ّْن   َق

 

(Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang 

baik, dan dengan penuh keberkahan di dalamnya)  
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Ketika Rasulullah a selesai shalat, beliau bertanya, 

“Siapakah (diantara) kalian yang telah berbicara (di 

dalam shalat)?” (Tetapi) mereka tidak ada yang 

mengaku. Maka Rasulullah a kembali bertanya, 

“Siapakah (diantara) kalian yang telah 

mengucapkannya? Sesungguhnya tidak mengapa 

mengucapkannya” Maka berkatalah laki-laki tersebut, 

“Aku datang lalu aku bersin, maka aku mengatakannya.” 

Rasulullah a bersabda, “Sesungguhnya aku melihat dua 

belas malaikat berlomba-lomba untuk membawa naik 

ucapan (tersebut).”
162

  

 

Mengucapkan ”Alhamdulillah” ketika bersin di 

dalam shalat merupakan hal yang disyari‟atkan. Namun 

bagi jama‟ah yang lain tidak diperbolehkan untuk 

menjawab orang yang bersin (dengan mengucapkan 

“Yahamukallah”). Berdasarkan dari Muawiyah bin Al-

Hakam y, ia berkata; 

 

َُ ِئَي  ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َع  َِ يْن 
ِ ٍ َٔح أَُص َٕح أَ َذيْن

ِٔي  ح َِ ٍَ ـَ  ُ َه جَّلله ُّ َق ٍْن ُص َي ٍْن ُم ـَ  َِ ْٛن َم ٌْن َٓ ج ِِ  ًٌ ُؾ ٌَ  َّ َعَؽ
ُْن  ُُٔى أْن َٖ ح  َِ  ُٖ َيح ِْن ًَ أَ َى جغْن َٚ ُص  ٍْن ُم ـَ ُْن  ِ٘ ٌِ َصح َُ ِذأَذْن ْٛن َم ٌْن ج

ُْن  ِ٘ َهحِي ْـن ٍَٝ أَ ُْن َع ِٙ ِىيْن َْ ِذأَيْن ْٛن ذُ ٍِ ج َيعْن ْٛن ٍُ َؿَع ـَ ٌَيه  َْ ِئ ْٚن ٍُ ظُ ْٕن َض
ٍهٝ  ح َص ّه ٍَ ـَ َىَص  َْ يْن 

ٌَِىٕ ِ يْن 
ِٕ َٔ ْٛن ُط ُّ ُْن َيصْن ُٙ ُط أَيْن ٌَ ح  ّه ٍَ ـَ

                                                 
162

 HR. Muslim Juz 1 : 600, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 404, 

Nasa‟i Juz 2 : 901, Abu Dawud : 763, dan Ibnu Majah : 3802. 
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ح  َِ يْن 
ِ ِ أُ َٚ  َٛ ُ٘ ِرأَِذيْن  ـَ  َُ ٍه َْ َٚ  

ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ
 ِ جَّلله َٛ ـَ  ُٗ ْٕن ِِ ح  ًّ يْن ٍِ ُٓ َضعْن َٓ ُٖ أَقْن َى ََل َذعْن َٚ  ُٗ ٍَ ح َلرْن ًّ ِ ٍ َع ُِ ُص  أَيْن ٌَ

 ِٖ ًِ َ٘ ْه  يْن َلحَي ِئ
ِٕ َّ َط َٖ ََل  َٚ يْن 

ِٕ َذ ٍْن ََل َظ َٚ يْن 
ِٔ
ٍْن َٙ ح َو َِ

ََلَز ََل  َٛ  جٌصه ُ٘ ح  َّ ِِ ِئٔه َِ جٌٕهح ْٓن َوََل ِِ ٌا  يْن َٖ ح  َٙ يْن ـِ ٍُُف  َيصْن
 ِْ آ ٍْن ُم ٌْن جَاُز ج ٍَ ِل َٚ  ٍُ ِريْن جٌطهىْن َٚ ُف  ِريْن ْٓن  جٌطه

 

”Aku pernah shalat bersama Rasulullah a. Ketika ada 

seorang yang bersin aku berkata, ”Yarhamukallah” 

(Semoga Allah merehamatimu). Maka orang melihatku 

dengan tajam. Maka aku berkata, “Celakalah kalian, apa 

urusan kalian melihatku?” Mereka (justru) memukulkan 

tangan-tangan mereka pada paha-paha mereka. Ketika 

aku melihat mereka (berisyarat agar aku) diam dan aku 

pun diam. (Setelah) Rasulullah a (selasai) shalat, maka 

demi bapak dan ibuku, maka tidaklah aku mendapatkan 

seorang pengajar yang lebih baik dalam (metode) 

pengajarannya sebelum atau setelahnya selain beliau. 

Demi Allah, beliau tidak memarahiku, tidak memukulku, 

dan tidak mencelaku. Beliau bersabda, ”Sesungguhnya 

shalat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan 

manusia sedikit pun. Sesungguhnya (bacaan di dalam) 

shalat itu adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-

Qur‟an.”
163

 

 

 

                                                 
163

 HR. Muslim Juz 1 : 537. 



- 103 - 

Hal-hal yang terlarang Ketika shalat 

Hal-hal yang terlarang ketika shalat, antara lain : 

 

1. Mengangkat pandangan ke langit 

Para ulama‟ telah bersepakat atas terlarangnya 

mengangkat pandangan ke langit ketika shalat. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, sesungguhnya 

Rasulullah a bersabda; 

 

ـِي  َعحِا  َى جٌىُّ ْٕن ُْن ِع ِ٘ ٌِ َصح ُْن أَذْن ِٙ ِع ْـن ٌَ ْٓن  ٌَ َع ج َٛ ٓه أَلْن َي ِٙ َط ْٕن ٌََي
ُْن  ُ٘ ٌَ َصح ٓه أَذْن َؽَف ٌَُطهْن ْٚن  حِا أَ َّ ٓه ٌَٝ جٌ ََلِز ِئ  .جٌصه

 

”Hendaklah orang-orang benar-benar berhenti untuk 

mengangkat pandangan mereka ke langit ketika berdoa 

di dalam shalat, atau (kalau tidak) niscaya (pandangan) 

mereka akan disambar.”
164

  

 

2. Memandang sesuatu yang memalingkan 

Dari Anas y, ia berkata; 

 

َمحَي جٌٕهِريُّ  ـَ ح  َٙ ِط َد َذيْن
ِٔ ِٗ َؾح شْن ِذ ٍَ َط َْ َس  َٗ َعحِت

ٌِ  ٌَ ج ٍَ َْ ِل َوح
ِؽيْن  يْن

ِِ َُ أَ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله يْن َص
جُي َعٕ ِ َُ ُٗ ََل َض ِأه ـَ  

يْن َصََلِضيْن 
ـِ يْن 

ٌِ ُض  ٍِ ُٖ َضعْن ٍُ يْن ِٚ  َضَصح

 

                                                 
164

 HR. Muslim Juz 1 : 429 dan Nasa‟i Juz 3 : 1276. 
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“Tirai milik ‟Aisyah i menutupi samping rumahnya. 

Maka Nabi a bersabda kepadanya, ”Singkirkanlah 

tiraimu ini dariku, karena sungguh gambar-gambarnya 

selalu memalingkanku dalam shalatku.”
165

  

 

3. Menoleh tanpa ada keperluan 

Dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

ِطَفحِش  ٌْن ِ ِٓ جَلْن َُ َع ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ُص  ٌْن أَ َْ
َمحَي  ـَ ََلِز؟  ُْ : ـِي جٌصه َؽح يْن ٗه ُٗ جٌ ُٓ ٍِ َط ٌِ َيهْن ِطََل َٛ ِجنْن ُ٘
ىِ  َعرْن ٌْن ْٓن َصََلِز ج ِِ 

 

“Aku bertanya kepada Rasulullah a tentang (hukum) 

menoleh (tanpa ada keperluan) di dalam shalat. Beliau 

menjawab, ”Ia adalah copetan yang dilakukan setan 

terhadap shalat(nya) seorang hamba.”
166

  

 

4. Berkacak pinggang 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y; 

 

ج ًٍ َطِص هْن ُِ  ًُ ُؾ ٍه َي جٌ
ِ ٍ ْْن يَُص ٝ أَ َٙ َٔ  ُٗ  أَٔه

 

“Sesungguhnya Rasulullah a melarang seorang shalat 

(dengan) berkacak pinggang.”
167

  

                                                 
165

 HR. Bukhari Juz 5 : 5614. 
166

 HR. Bukhari Juz 1 : 718 dan Abu Dawud : 910. 
167

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1162 dan Muslim Juz 1 : 

545. 
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5. Sadl dan isbal 

As-Sadl adalah menyelimutkan diri dengan baju dan 

memasukkan tangan ke dalamnya. Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y; 

 

ِي  ىْن ٓه ِٓ جٌ ٝ َع َٙ َٔ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ْه  أَ
ََلزِ   .ـِي جٌصه

 

”Sesungguhnya Rasulullah a melarang sadl di dalam 

shalat.”
168

 

 

Adapun isbal adalah mengulurkan pakaian sampai 

di bawah mata kaki. Hal ini berdasarkan keumuman 

hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi 

a, beliau bersabda; 

 

 ٌِ ـَِفي جٌٕهح  ٌِ ج ََ ِ َٓ جإلْن ِِ  ِٓ َريْن َىعْن ٌْن َٓ ج ِِ  ًَ َف ْْن ح أَ َِ. 

 

“Kain sarung yang ada di bawah mata kaki, maka 

berada di dalam neraka.”
169

  

 

 

 

 

 

                                                 
168

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 378 dan Abu Dawud : 643. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6883. 
169

 HR. Bukhari Juz 5 : 5480. 



- 106 - 

6. Menggulung rambut dan menyingsingkan pakaian 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas y, ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٍع  رْن َْ  ٍَٝ ُؿَى َع ْٓن ْْن َي َُ أَ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ٍَ جٌٕهِرُي َص
ِِ أُ

 ِٗ ُٔ َيحَخ َي َٚ جٌػ ِ َٚ  ٍَ عْن ٗه ِفَص جٌ ْْن َيىْن  . أَ

 

”Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota 

badan, dilarang untuk menahan rambut dan (dilarang 

untuk) menyingsingkan pakaian.”
170

  

 

7. Menguap 

Jika seorang terpaksa ingin menguap ketika shalat, 

maka hendaklah ia berupaya untuk menahannya 

semampunya. Hal ini berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

ح  َِ ُْن  ِظ َيىْن ٍْن ـَ ُْن  ِاَيج َضَػحَاَخ أََقُىُو ـَ  ِْ َؽح يْن ٗه َٓ جٌ ِِ جٌَطهَػحُؤُخ 
َطَؽح َ  ْْن  ج

 

”Menguap itu termasuk perbuatan setan. Jika seseorang 

diantara kalian menguap, maka hendaklah ia menahan 

semampunya.”
171

  

                                                 
170

 HR. Bukhari Juz 1 : 782 dan Muslim Juz 1 : 490, lafazh ini 

miliknya. 
171

 HR. Bukhari Juz 3 : 3115 dan Muslim Juz 4 : 2994, lafazh ini 

miliknya. 
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8. Meludah ke arah kiblat atau ke samping kanan 

Diriwayatkan dari Anas y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ـَََل    ُٗ ذه ٌَ َٕحِؾيْن  ُٗ يُ ِأه ـَ ََلِز  ـِي جٌصه ُْن  َْ أََقُىُو ِئَيج َوح
 ِٗ ٌِ ح َّ ِٖ ْٓن  ْٓن َع ٌَِى َٚ   ِٗ ِٕ يْن ِّ ْٓن َي ََل َع َٚ  ِٗ َٓ َيَىيْن ٓه َذيْن َل ُُ َيرْن

 ِٗ ِِ َص َلَى  َضكْن

 

“Jika salah seorang diantara kalian shalat, maka 

sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabbnya. 

Maka janganlah sekali-kali ia meludah ke hadapannya 

(ke arah kiblat), dan janganlah ia (meludah) ke samping 

kanannya. Tetapi (jika ia ingin meludah, hendaknya ia 

(meludah) ke samping kiri di bawah telapak kakinya.”
172

  

 

9. Menjalinkan jari-jemari 

Dimakruhkan menjalinkan jari-jemari bagi seorang 

yang sedang shalat. Hal ini berdasarkan keumuman 

hadits dari Abu Hurairah y, Rasulullah a bersabda; 

 

يْن 
ـِ  َْ ِؿَى َوح ْٓن َّ ٌْن ُه أََضٝ ج  غُ

ِٗ ِط يْن َذيْن
ـِ ُْن  أَ أََقُىُو ظه َٛ ِئَيج َض

ج ًَ َى َ٘ ًْن  ََل َيُم ـَ ِؾَع  ٍْن َٓ :  َصََلٍز َقطهٝ َي َرَه َذيْن َٖ  َٚ
 ِٗ  .أََصحِذِع

                                                 
172

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 397 dan Muslim Juz 1 : 551, 

lafazh ini miliknya. 
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”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.”
173

  

 

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

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

حِؾًىج َْ ْٚن  جِوًعح أَ ٌَ  َْ آ ٍْن ُم ٌْن أَ ج ٍَ ْْن أَلْن ُص أَ يْن ِٙ يْن ُٔ
ِئٔ ِ َٚ  أَََل 

 

”Ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk 

membaca Al-Qur‟an ketika ruku' atau sujud.”
174

  

 

11. Membersihkan kerikil dari tempat sujud  

Para ulama‟ telah bersepakat atas makruhnya 

mengusap kerikil yang ada di hadapan orang yang sedang 
shalat. Karena hal tersebut dapat menghilangkan sikap 

tawadhu‟ dan menghilangkan perhatian orang yang 

sedang shalat. Diriwayatkan dari Abu Dzar y, dari Nabi 

a, beliau bersabda; 

 

ْه  ِا ـَ ٌْنَكَصٝ   ِف ج َٓ ّْن ََل َي ـَ ََلِز  ـِي جٌصه ُْن  ََ أََقُىُو ِئَيج َلح
 ُٗ ُٙ جِؾ َٛ َس ضُ َّ قْن ٍه  جٌ

                                                 
173

 HR. Hakim Juz 1 : 744. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 445. 
174

 HR. Muslim Juz 1 : 479. 
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”Jika seseorang diantara kalian mendirikan shalat, maka 

janganlah ia mengusap butir-butir pasir (yang ada di 

tempat sujudnya), karena sesungguhnya itu merupakan 

rahmat (yang) selalu bersamanya.”
175

  

 

12. Menempelkan kedua lengan ke lantai ketika sujud 

Dari Anas y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٗ جَعيْن ٌَ ُْن ِي ػْن أََقُىُو ُٓ ََل َيرْن َٚ ِو  ْٛن ُؿ ُّٓ ـِي جٌ ج  ْٛن َطِىٌُ ِجعْن
ِد  ٍْن َى ٌْن حَغ ج َٓ ِر ْٔن  .ج

 

”Bersikap pertengahanlah ketika sujud, dan janganlah 

salah seorang diantara kalian membentangkan kedua 

lengannya (menempel ke lantai), seperti yang dilakukan 

oleh anjing.”
176

  

 

13. Shalat dengan menahan untuk buang hajat, dan 

hal-hal lain yang dapat mengganggu ketenangan hati 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 

„Aisyah i ia berkata, aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ِْ َرَػح َنْن ُٗ جْلْن ُع ـِ َٛ يَُىج ُ٘ ََل  َٚ   ٍَ ِز َؼَعح ٍَ  ََل َصََلَز ِذَكعْن

 

                                                 
175

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 945, Tirmidzi Juz 2 : 379, dan Nasa‟i 

Juz 3 : 1191, lafazh ini milik keduanya. 
176

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 788 dan Muslim Juz 1 : 493, 

lafazh ini milik keduanya. 
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”Tidak (sempurna) shalat (yang dikerjakan setelah) 

makanan dihidangkan dan shalat seseorang yang 

menahan buang air kecil dan besar.”
177

  

 

14. Shalatnya seorang laki-laki dengan pundak yang 

terbuka 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ٍَٝ َّ َع ٌَيْن جِقِى  َٛ ٌْن ِخ ج ْٛن ـِي جٌػه ُْن  ٍ ِي أََقُىُو ََل يَُص
اٌ  يْن َٖ  ُٗ ْٕن ِِ  ِٗ  َعحِضَميْن

 

”Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian 

shalat hanya dengan satu pakaian, yang tidak ada 

penutup sedikit pun di atas pundaknya.”
178

  

 

Larangan di atas menunjukkan atas makruhnya hal 

tersebut, bukan menunjukkan keharaman. Karena jika 

seseorang telah menutup auratnya, maka shalatnya sah 

meskipun tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya, 

namun perbuatan tersebut dibenci. 

 

 

 

 

 

                                                 
177

 HR. Muslim Juz 1 : 560 dan Abu Dawud : 89. 
178

 HR Muslim Juz 1 : 516. 
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15. Berisyarat dengan kedua telapak tangan ke 

samping kanan dan kiri ketika mengucapkan salam 

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah y, ia berkata; 

 

 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َع  َِ َٕح  يْن ٍه ُوٕهح ِئَيج َص
ُْن  ُى يْن ٍَ َُ َع ََل ٓه ِ جٌَ ُس جَّلله َّ قْن ٌَ َٚ ُْن  ُى يْن ٍَ َُ َع ََل ٓه َٕح جٌَ ٍْن ُل

 ِ ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َمحَي  ـَ  ِٓ َريْن ِٔ َؿح ٌْن ٌَٝ ج ِٖ ِئ ٌَ ِذَيِى ح َٖ أَ َٚ  
ِ ُس جَّلله َّ قْن ٌَ َٚ

ح  َٙ ُْن َوأَٔه ُى ِىيْن َْ ِذأَيْن ْٛن ثُ ِِ ْٛن ََ ضُ َُ َعََل ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله َص
 ُٖ ْْن َيَعَع َيَى ُْن أَ ِفيْن أََقُىُو ح َيىْن َّ  ِئٔه

ٍّ ّْن َٖ  ًٍ َٔحُخ َنيْن أَيْن
 ِٗ ِٕ يْن ِّ ٍَٝ َي ْٓن َع َِ  ِٗ ٍَٝ أَِنيْن ُُ َع ِ ٍ َٓ ُه يُ  غُ

ِٖ ًِ ِه ـَ  ٍَٝ َع
 ِٗ ٌِ ح َّ ِٖ َٚ. 

 

”Dahulu jika kami (mengakhiri) shalat bersama 

Rasulullah a, kami berkata, ”Assalamu ‟alaikum 

warahmatullah, Assalamu ‟alaikum warahmatullah.” 

(Dan) berisyarat dengan tangannya ke samping (kanan 

dan kiri). Maka Rasulullah a bersabda, ”Untuk apa 

kalian lakukan isyarat dengn tangan-tangan kalian, 

seperti buntut unta yang bergerak-gerak? Sesungguhnya 

salah seorang di antara kalian cukup meletakkan 

tangannya pada pahanya, lalu mengucapkan salam 

kepada saudaranya yang berada (di samping) kanan dan 

kirinya.”
179

  

                                                 
179

 HR. Muslim Juz 1 : 431 dan Abu Dawud : 998. 
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16. Mendahului imam 

Dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ُ َي جَّلله ْٛن ْْن َيُك َِ أَ ح َِ ِ ًَ جإلْن ُٗ َلرْن َْ أْن ٌَ ُع  ـَ ٍْن يْن َي
ًِ ٝ جٌه َٗ ح َيهْن ِه أَ

 ٌٍ ح َّ َِ ِق أْن ٌَ  ُٗ َْ أْن ٌَ. 

 

”Tidaklah salah seorang diantara kalian takut jika ia 

mengangkat kepalanya sebelum imam, (karena) Allah 

akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai.”
180

 

 

 

Pembatal Shalat 

Hal-hal yang dapat membatalkan shalat, antara lain:  

 

1. Yakin adanya hadats 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٗ يْن ٍَ ًَ َع َى ْٖن أَ ـَ ًثح  يْن َٖ  ِٗ ِٕ ـِي َذؽْن ُْن  َؾَى أََقُىُو َٚ َؼ :  ِئَيج  ٍَ أََن
َْن ََل  ٌا أَ يْن َٖ  ُٗ ْٕن ِؿِى َقطهٝ ؟ِِ ْٓن َّ ٌْن َٓ ج ِِ ٓه  َؾ ٍُ ـَََل َيهْن  

ًكح يْن ٌِ ْٚن َيِؿَى  ًضح أَ ْٛن َع َص َّ ْٓن  َي

 

                                                 
180

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 659 dan Muslim Juz 1 : 427, 

lafazh ini miliknya. 
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“Apabila salah seorang diantara kalian merasakan 

sesuatu dalam perutnya, kemudian ia ragu-ragu apakah 

ia mengeluarkan sesuatu (angin) atau tidak, maka 

janganlah sekali-kali ia (membatalkan shalatnya dan) 

keluar dari masjid, (kecuali jika) ia mendengar suara 

atau mencium bau(nya).”
181

  

 

2. Meninggalkan salah satu rukun shalat atau syarat 

sah shalat dengan sengaja  

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah a terhadap 

orang yang buruk shalatnya; 

 

 ِ  ً ُْن ضَُص ٌَ ِأهَه  ـَ  ِ  ً َص ـَ ِؾعْن  ٌْن  ِج

 

”Kembalilah ulangi shalatmu, karena engkau belum 

shalat.”
182

 

 

3. Makan dan minum dengan sengaja 

Makan dan minum dengan sengaja membatalkan 

shalat, baik itu dilakukan pada shalat fardhu maupun 

shalat sunnah. Karena hal yang membatalkan shalat 

fardhu juga membatalkan shalat sunnah. Berkata Ibnul 

Mundzir 5; 

”Para ulama‟ telah bersepakat bahwa barangsiapa yang 

makan dan minum dalam shalat fardhu, maka ia wajib 

mengulangi shalatnya.”
183

 

 

                                                 
181

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 137 dan Muslim Juz 1 : 362, 

lafazh miliknya. 
182

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397. 
183

 Al-Ijma‟, 40. 



- 114 - 

4. Berbicara dengan sengaja, bukan untuk 

kepentingan shalat 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatka dari 

Zaid bin Arqam y, ia berkata; 

 

 ُ ٍهٝ جَّلله ِى جٌٕهِري ِ َص ْٙن ٍَٝ َع ََلِز َع ـِي جٌصه  ُُ ٍه ََٕطَى ٌَ ْْن ُوٕهح  ِئ
ٌَصْن  َُ َٔ ِٗ  َقطهٝ  ُٗ ِذَكحَؾِط َٔح َصحِقَر ُُ أََقُى ِ ٍ َُ يَُى ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ َع

 :( َٓ ِطيْن ِٔ  َلح
ِ ج َّلِله ْٛن ُِ ْٛن ُل َٚ)  ِٓ َٕح َع يْن ِٙ ُٔ َٚ ِش   ْٛن ُى ُّٓ َٔح ِذحٌ ٍْن

ِِ أُ ـَ
 َِ َىََل ٌْن  .ج

 

”Dahulu di masa Nabi a kami biasa berbicara di waktu 

shalat, salah seorang diantara kami berbicara kepada 

temannya (yang berada di sampingnya) tentang 

keperluannya. Sampai turun ayat, ”Dan hendaklah kalian 

berdiri karena Allah (dalam shalat kalian) dengan 

khusyu.”
184

 Maka kami pun diperintahkan untuk diam 

dan dilarang untuk berbicara (di dalam shalat).”
185

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
184

 QS. Al-Baqarah : 238. 
185

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1142 dan Muslim Juz 1 : 

539, lafazh ini miliknya. 
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Dan juga hadits yang diriwayatkan dari Muawiyah 

bin Al-Hakam y, ia berkata Rasulullah a bersabda; 

 

 ِِ َِ جٌٕهح ْٓن َوََل ِِ ٌا  يْن َٖ ح  َٙ يْن ـِ ٍُُف  ََلَز ََل َيصْن ِٖ جٌصه ًِ َ٘ ْه   ِئ

 ِْ آ ٍْن ُم ٌْن جَاُز ج ٍَ ِل َٚ  ٍُ ِريْن جٌطهىْن َٚ ُف  ِريْن ْٓن َٛ جٌطه ُ٘ ح  َّ    ِئٔه

 

”Sesungguhnya shalat ini tidak pantas di dalamnya ada 

percakapan manusia sedikit pun. Sesungguhnya (bacaan 

di dalam) shalat itu adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-

Qur‟an.”
186

 

 

5. Tertawa sampai terbahak-bahak 
Para ulama‟ telah bersepakat atas batalnya shalat 

yang disebabkan karena tertawa terbahak-bahak. Adapun 

tersenyum, maka kebanyakan ulama menganggap bahwa 

hal itu tidaklah merusak shalat. Diriwayatkan dari Jabir 

y, ia berkata; 

 

زُ  ٍَ َل ٍْن َم ٌْن َؽُع ج ْٓن َضمْن ٌَِى َٚ َؽُع  ُُ ََل َيمْن ٓه  .جٌَطهَر

 

”Tersenyum itu tidak membatalkan shalat, tetapi yang 

membatalkan (shalat adalah) tertawa.”
187

 

 

 

 

 

                                                 
186

 HR. Muslim Juz 1 : 537. 
187

 HR. Ibnu Abi Syaibah 1/387. 
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Dzikir sesudah Shalat fardhu 

Dzikir-dzikir sesudah shalat fardhu, antara lain : 

1. Membaca istighfar tiga kali; 

 

ٍُ جَّللهَ  ِف َطؽْن ْْن َ أَ ٍُ جَّلله ِف َطؽْن ْْن َ أَ ٍُ جَّلله ِف َطؽْن ْْن  .أَ

 

“Aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon 

ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada 

Allah.”
188

 

 

2. Lalu membaca; 

 

نْن  ٌَ َُ َضَرح ََل ٓه َه جٌ ْٕن ِِ َٚ  َُ ََل ٓه ْٔنَص جٌ ُه أَ ُٙ ٍه ج يَ  َيح َش جٌ
 َِ ج ٍَ وْن ِ جإلْن َٚ َؿََلِي  ٌْن  .ج

 

“Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mulah 

keselamatan itu. Maha Suci Engkau, wahai Yang 

Memiliki keagungan dan kemuliaan.”
189

 

 

 

 

 

 

                                                 
188

 HR. Muslim Juz 1 : 591. 
189

 HR. Muslim Juz 1 : 592. 
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3. Lalu membaca; 

 

 ُٗ ٌَ َٚ ُه  ٍْن ُّ ٌْن ُٗ ج ٌَ  ُٗ ٌَ َه  يْن ٍِ َٖ ُٖ ََل  َى قْن َٚ  ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ََل ِئ
ح  َّ ٌِ َِٔع  ح َِ ُه ََل  ُٙ ٍه ٌٍ جٌ ٍا َلِىيْن يْن َٖ  ِ  ً ٍَٝ ُو َٛ َع ُ٘ َٚ ُى  ّْن َك ٌْن ج
َؿى ِ  ٌْن َفُع َيج ج ْٕن ََل َي َٚ َص  َٕعْن َِ ح  َّ ٌِ ِؽَي  عْن ُِ ََل  َٚ َص  َؽيْن أَعْن

َؿىُّ  ٌْن َه ج ْٕن ِِ. 

 

”Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala 

kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa 

atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat 

menahan apa yang telah Engkau berikan, tidak ada yang 

dapat memberikan apa yang telah Engkau tahan dan 

tidaklah bermanfaat kekayaan bagi seseorang (kecuali 

iman dan amal shalihnya), hanya dari Engkaulah 

kekayaan itu .”
190

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
190

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 808 dan Muslim Juz 1 : 593, 

lafazh ini milik keduanya. 
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4. Lalu membaca; 

 

 ُٗ ٌَ َٚ ُه  ٍْن ُّ ٌْن ُٗ ج ٌَ  ُٗ ٌَ َه  يْن ٍِ َٖ ُٖ ََل  َى قْن َٚ  ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ََل ِئ
ٌٍ ََل  ٍا َلِىيْن يْن َٖ  ِ  ً ٍَٝ ُو َٛ َع ُ٘ َٚ ُى  ّْن َك ٌْن َز  ج ٛه ََل ُل َٚ َي  ْٛن َق

 ُٗ ٌَ َٚ ُس  َّ عْن ُٗ جٌٕ ِ ٌَ  ُٖ ُرُى ِئَله ِئيهح َٔعْن ََل  َٚ  ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ِ ََل ِئ ِئَله ِذحَّلله
 ُٗ ٌَ  َٓ ِصيْن ٍِ هْن ُِ  ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ُٓ ََل ِئ َٓ َك ٌْن َٕحُا ج ُٗ جٌػه ٌَ َٚ  ًُ َفعْن ٌْن ج

 َْ ْٚن ٍُ
ـِ َىح ٌْن َٖ ج ٍِ ْٛن َو ٌَ َٚ  َٓ يْن  .جٌى ِ

 

”Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala 

kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa 

atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan 

melainkan dengan (izin) Allah. Tidak ada sesembahan 

(yang berhak untuk disembah) selain Allah dan kami 

tidak mengabdi selain kepada-Nya. Bagi-Nya segala 

karunia, bagi-Nya segala anugerah dan bagi-Nya segala 

pujian yang baik. Tidak ada sesembahan (yang berhak 

untuk disembah) selain Allah, (dengan) mengikhlaskan 

agama kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir 

membencinya.”
191

 

 

 

 

                                                 
191

 HR. Muslim Juz 1 : 594. 
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5. Lalu membaca; 

Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahu Akbar 

33x, untuk melengkapi yang keseratus dengan membaca; 

 

 ُٗ ٌَ َٚ ُه  ٍْن ُّ ٌْن ُٗ ج ٌَ  ُٗ ٌَ َه  يْن ٍِ َٖ ُٖ ََل  َى قْن َٚ  ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ََل ِئ
 ٌٍ ٍا َلِىيْن يْن َٖ  ِ  ً ٍَٝ ُو َٛ َع ُ٘ َٚ ُى  ّْن َك ٌْن   .ج

”Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) 

selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala 

kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu.

192
 

 

Rasulullah a menjelaskan tentang keutamaan 

membaca dzikir ini adalah; 

 

 ٍِ َركْن ٌْن َذِى ج ََ  ًَ ػْن ِِ َٔصْن  ْْن َوح ِئ َٚ  ُٖ شْن َنَؽحَيح ٍَ  .ُؼِف

 

“(Niscaya akan) diampuni kesalahan-kesalahannya, 

meskipun sebanyak buih (di) lautan.”
193

 

 

6. Lalu membaca Al-Ikhlash dan Mu‟awwidzatain (Surat 

Al-Falaq dan An-Naas).
194
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 HR. Muslim Juz 1 : 597.  
193

 HR. Muslim Juz 1 : 597. 
194

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2903. 
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7. Lalu membaca Ayat Kursi; 

 

 ُ ٌَ  جََّلله ْٛن َٔ ََل  َٚ ٌَٕس  ِْ  ُٖ ًُ ُن َُ ََل َضأْن ْٛن َميُّ ٌْن ٌْنَكيُّ ج َٛ ج ُ٘ َٗ ِئَله  ٌَ  ََل ِئ

يْن  ًِ ْٓن َيج جٌه َِ ِض  ٌْن َ ـِي جْلْن ح  َِ َٚ جِش  َٚ ح َّ ٓه ـِي جٌ ح  َِ  ُٗ ٌَ
َفعُ  ْٗن ُْن  َي ُٙ َف ٍْن ح َن َِ َٚ ُْن  ِٙ ِىي َٓ أَيْن ح َذيْن َِ  ُُ ٍَ ِٗ َيعْن ِٔ ُٖ ِئَله ِذِايْن َى ْٕن  ِع

َع  ِْ َٚ حَا  َٖ ح  َّ ِٗ ِئَله ِذ ِّ ٍْن ْٓن ِع ِِ ٍا  يْن َٗ َْ ِذ ْٛن ؽُ ََل يُِكيْن َٚ
 ُٗ يُّ ِْ ٍْن َٛ  ُو ُ٘ َٚ ح  َّ ُٙ ظُ ُٖ ِقفْن ُو ْٛن ََل َيثُ َٚ َض  ٌْن َ جْلْن َٚ جِش  َٚ ح َّ ٓه جٌ
يُّ 
ٍِ َع ٌْن ُُ  ج َعِظيْن ٌْن  .ج

 

“Allah (yang) tidak ada sesembahan (yang berhak untuk 

disembah) selain Dia. Yang Maha Hidup (Kekal) lagi 

Maha Terjaga (terus-menerus mengurus makhlukNya), 

tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. 

Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang 

ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafa‟at di 

sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya. Dia Maha Mengetahui 

apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang 

mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu-

Nya, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah 

meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat 

memelihara keduanya dan Dia Maha Tinggi lagi Maha 

Agung.”
195
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 QS. Al-Baqarah : 255. 
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Keutamaan membaca Ayat Kursi setiap selesai 

shalat adalah sebagaimana disebutkan dalam hadits; 

 

 ُٗ َٕ ًه َذيْن ُْن َيُك ٌَ ِ َصََلٍز   ً ٍِ ُو يْن ُوذُ
ـِ ي ِ 

ِْ
ٍْن ُى ٌْن أَ آَيَس ج ٍَ ْٓن َل َِ

ُش  ْٛن َّ ٌْن َؿٕهِس ِئَله ج ٌْن ِي ج ْٛن َٓ ُوُن َذيْن َٚ. 

 

“Barangsiapa yang membaca ayat kursi setiap selesai 

shalat (fardhu), maka tidak ada penghalang antara 

dirinya dengan masuk Surga, kecuali kematian.”
 196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
196

 HR. Ibnus Sunni. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 972. 
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ZAKAT 
 

 

Secara 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; 

 

ًْن  ِ  ُن  ً َص َٚ ح  َٙ ُْن ِذ ِٙ يْن و ِ َُ ضُ َٚ ُْن  ُ٘ ٍُ ِ ٙ ُْن َصَىَلًس ضَُؽ ِٙ ٌِ ج َٛ ِْن ْٓن أَ ِِ 

 ٌُ يْن ٍِ ٌع َع يْن ِّ َْ  ُ جَّلله َٚ ُْن  ُٙ ٌَ  ٌٓ َى َْ ْه َصََلَضَه  ُْن ِئ ِٙ يْن ٍَ  .َع
 

”Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan 

zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka, 

dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 

menenteramankan jiwa mereka. Dan Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
197

 

 

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah 

syahadat dan shalat. Diriwayatkan dari Abu Abdirrahman 

„Abdullah bin „Umar bin Khaththab p ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 ٍّ ّْن ٍَٝ َن َُ َع َلَ ْْن إِل َي جْن ِٕ ُ : ذُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ْْن ََل ِئ حَوُز أَ َٙ َٖ
َوحِز  ُه َطحُا جٌ ِئيْن َٚ َلَِز  َُ جٌصه ِئَلح َٚ  ِ ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ًىج  ّه َك ُِ ْه  أَ َٚ

 َْ َعح َِ ٌَ  َُ ْٛن َص َٚ ِص  َريْن ٌْن َقؽُّ ج َٚ. 

                                                 
197

 QS. At-Taubah : 103. 
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“Islam didirikan di atas lima perkara, yaitu; bersaksi 

bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk 

disembah (dengan benar) kecuali Allah dan Muhammad 

adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan 

zakat, mengerjakan haji ke baitullah, dan berpuasa 

(pada bulan) ramadhan.”
198

  

 

Serta diriwayatkan dari „Abdullah bin „Abbas p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda kepada Mu‟adz bin Jabal 

y, saat mengutusnya ke Yaman; 

 

ُْن  ُٙ ُع ـَحوْن ُْن  ُٙ َط ِاَيج ِؾثْن ـَ ِىَطحِخ،  ٌْن ًُ ج ْ٘ن ح أَ ًِ ْٛن َطأْنِضيْن َل َْ ِئٔهَه 
ُي  ْٛن ُْ ٌَ ًىج  ّه َك ُِ ْه  أَ َٚ  ُ َٗ  ِئَله جَّلله ٌَ ْْن ََل ِئ ج أَ ْٚن ُى َٙ ْٗن ْْن َي ٌَٝ أَ ِئ

ْه جَّلله َلىْن  .جَّللهِ  ُْن أَ ُ٘ ٍْن ِر أَنْن ـَ َه 
ٌِ ًَ ٌََه ِذ ج  ْٛن ُْن أََؼحُع ُ٘ ْْن  ِا ـَ

سٍ  ٍَ ٌَيْن َٚ   ٍَ ْٛن ِ َي  ً يْن ُو
ـِ جٍش  َٛ ٍَ ُّ َص ّْن ُْن َن ِٙ يْن ٍَ َض َع ٍَ . ـَ

ْه جَّلله َلىْن  ُْن أَ ُ٘ ٍْن ِر أَنْن ـَ َه، 
ٌِ ًَ ٌََه ِذ ج  ْٛن ُْن أََؼحُع ُ٘ ْْن  ِا ـَ

 ٍَٝ وُّ َع ٍَ ُط ـَ ُْن  ِٙ َيحِت
ِٕ ْٓن أَؼْن ِِ  ًُ َن ُْن َصَىَلًس ضُإْن ِٙ يْن ٍَ َض َع ٍَ ـَ

ُْن  جِتٙ ٍَ َم َُ  . ـُ جِت ٍَ َٚ َو ِايهحَن  ـَ ٌَه،  ًَ ٌََه ِذ ج  ْٛن ُْن أََؼحُع ُ٘ ْْن  ِا ـَ
ُْن  ٌِٙ ج َٛ ِْن َٓ  .أَ َذيْن َٚ ح  َٙ َٕ َّ َذيْن ٌَيْن  ُٗ ِأه ـَ  ، َِ ْٛن ٍُ ظْن َّ ٌْن َز ج َٛ جضهِك َوعْن َٚ

ِ ِقَؿحٌخ   .جَّلله
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 HR. Bukhari Juz 1 : 8, lafazh miliknya dan Muslim Juz 1 : 16. 
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“Engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab 

(yahudi). Jika engkau telah sampai kepada mereka 

serulah mereka agar mengucapkan tidak ada 

sesembahan (yang berhak untuk disembah dengan benar) 

kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah 

utusan Allah. Jika mereka telah menerima hal itu 

darimu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa 

Allah telah mewajibkan shalat lima waktu kepada 

mereka dalam sehari semalam. Jika mereka telah 

menerima hal itu darimu, maka beritahukanlah kepada 

mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka 

untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-

orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada fakir 

miskin dari mereka. Jika mereka telah menerima hal itu 

darimu, maka jauhilah harta benda mereka yang 

istimewa dan takutlah terhadap doa orang-orang yang 

terzhalimi, karena tidak ada penghalang antara doa 

tersebut dengan Allah.”
199

  

 

Pada asalnya harta seorang muslim tidak boleh 

diambil sedikitpun, kecuali berdasarkan nash. Sehingga 

di dalam memungut zakat hendaknya mengikuti tuntunan 

syari‟at, sebagaimana yang telah diajarkan oleh 

Rasulullah a. Zakat di dalam Islam mencakup; zakat 

maal dan zakat fitrah.  

 

Berikut ini penjelasannya. 
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 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1425, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 1 : 19. 
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Zakat Maal 

Allah q mengancam orang-orang yang telah wajib 

zakat yang tidak bersedia untuk mengeluarkan harta 

zakatnya. Allah q berfirman; 

 

ََل  َٚ  ِٗ ٍِ ـَعْن ْٓن  ِِ  ُ ُُ جَّلله ُ٘ ح آَضح َّ َْ ِذ ْٛن ٍُ َه َٓ َيرْن يْن ًِ ٓه جٌه َر َٓ َيكْن
 َٛ ُ٘  ِٗ ج ِذ ْٛن ٍُ ح َذِه َِ  َْ ْٛن ُل ٛه ُيَؽ َْ ُْن  ُٙ ٌَ  ٌٍّ َٖ  َٛ ُ٘ ًْن  ُْن َذ ُٙ ٌَ ج  ًٍ َنيْن
 ََ ْٛن ح َي َّ ُ ِذ جَّلله َٚ ِض  ٌْن َ جْلْن َٚ جِش  َٚ ح َّ ٓه جُظ جٌ ٍَ يْن

ِِ  ِ َّلِله َٚ ِس  َِ ِمَيح ٌْن  ج

 ٌٍ َْ َنِريْن ْٛن ٍُ َّ  .َضعْن

 

“Dan kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan 

harta yang telah 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 di leher mereka kelak di Hari Kiamat. Dan 

kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit 

dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian 

kerjakan.”
200
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 QS. Ali „Imran : 180. 
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Harta wajib zakat yang tidak dikeluarkan zakatnya, 

maka pada Hari Kiamat akan dirupakan dengan ular yang 

akan menggigit pemiliknya. Diriwayatkan pula dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ََ ْٛن ُٗ َي حٌُ َِ  ُٗ ٌَ  ًَ ػ ِ ُِ  ُٗ َوحَض ََ ُْن يَُإو ِ  ٍَ ـَ حًَل  َِ  ُ ُٖ جَّلله ْٓن آَضح َِ
ُه  ِس غُ َِ ِمَيح ٌْن ََ ج ْٛن ُٗ َي ُل ٛه ِْ يَُؽ َرَطح ِذيْن ََ  ُٗ ٌَ   َ ٍَ َؿحًعح أَلْن ُٖ ِس  َِ ِمَيح ٌْن ج
َٔح  حٌَُه أَ َِ َٔح  ُي أَ ْٛن ُه َيُم  غُ

ِٗ َليْن ىْن ِٗ يْن ِذ
ِٕ ِٗ َيعْن َطيْن َِ ُِ ْٙن ٍِ ًُ ِذ َيأْنُن

ُه َضََل  َن غُ ُُ ْٕن ٓه ََل }َو َر َٓ َْ َيكْن ْٛن ٍُ َه َٓ َيرْن يْن ًِ َيسَ  { جٌه  .جآلْن
 

“Barangsiapa diberi harta oleh Allah lalu ia tidak 

menunaikan zakatnya, maka kelak pada Hari Kiamat 

akan dibuatkan untuknya seekor ular botak dengan dua 

titik hitam di atas kedua matanya yang membelitnya 

pada Hari Kiamat (tersebut), kemudian ular tersebut 

menangkapnya dengan kedua rahangnya dan berkata, 

“Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu.” Lalu 

Nabi a membaca, “Dan janganlah orang-orang bakhil 

itu menyangka...”
201
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 HR. Bukhari Juz 2 : 1338. 
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Harta simpanan yang telah wajib zakat yang tidak 

dikeluarkan zakatnya, maka akan diseterikakan kepada 

pemiliknya pada Hari Kiamat. Allah r juga berfirman; 

 

يْن 
ـِ ح  َٙ َٔ ْٛن ِفُم ْٕن ََل يُ َٚ َس  ِفعه ٌْن ج َٚ َد  َ٘ ًه َْ جٌ ْٚن ُُ ِٕ َٓ َيىْن يْن ًِ جٌه َٚ

 ًِ ِريْن َْ  ٍُ يْن ٌِ جٍخ أَ ًَ ُْن ِذَع ُ٘ ٍْن
ِ ٗ َر ـَ  ِ ََ . جَّلله ْٛن يْن  َي

ـِ ح  َٙ يْن ٍَ ٝ َع َّ يُكْن
ُْن  ُٙ ُؾُٕٛذُ َٚ ُْن  ُٙ ُ٘ ح ِؾَرح َٙ ٜ ِذ َٛ ُطىْن ـَ  َُ ٕه َٙ ٌِ َؾ ُْن  َٔح ُ٘ ٌُ ْٛن ُٙ ظُ َٚ
ُْن  ُط ْٕن ح ُو َِ ج  ْٛن ُل ْٚن ًُ ـَ ُْن  ُى ِٓ ُف ْٔن ُْن ِْلَ ضُ ُْن َٕ ح َو َِ ج  ًَ َ٘  َْ ْٚن ُُ ِٕ  َضىْن

 

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan 

tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka berilah 

mereka kabar gembira dengan siksa yang pedih. Pada 

hari dipanaskan (emas dan perak tersebut) dalam 

Neraka jahannam. Lalu diseterikakan dengannya pada 

dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka. 

(Kemudian dikatakan kepada mereka), “Inilah harta 

simpanan kalian (yang kalian simpan) untuk diri kalian 

sendiri, maka sekarang rasakanlah (akibat dari) apa 

yang kalian simpan tersebut.”
202

  

 

Binatang ternak yang telah wajib zakat yang tidak 

dikeluarkan zakatnya, maka pada Hari Kiamat binatang 

tersebut akan dirupakan dalam bentuk binatang besar 

yang akan menginjak dan menanduk pemiliknya. Dari 

Abu Dzar y ia berkata, bahwa Nabi a bersabda; 
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 QS. At-Taubah : 34 - 35. 
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ح  َّ ْٚن َو ُٖ أَ ٍُ َٗ َؼيْن ٌَ يْن ََل ِئ
ًِ جٌه َٚ ْٚن  ِٖ أَ يْن ِذَيِى

ِٓ َٔفْن يْن  ًِ جٌه َٚ
ٌُ ََل  َٕ ْٚن َؼ ٌٍ أَ ْٚن َذَم ًٌ أَ ُٗ ِئِذ ٌَ  ُْ ْٛن ًٍ َضُى ُؾ ٌَ ْٓن 

ِِ ح  َِ ٍََؿ  َق
 ُْ ْٛن ح َضُى َِ  َُ َظ ِس أَعْن َِ ِمَيح ٌْن ََ ج ْٛن ح َي َٙ ح ِئَله أُِضَي ِذ َٙ يْن َقمه يَُإو ِ

شْن  ََ ح َؾح َّ ٍه ح ُو َٙ ِٔ ْٚن ٍُ ُٗ ِذُم َؽُك ْٕن َض َٚ ح  َٙ
ـِ َفح ُٖ ِذأَنْن ُٗ َضَؽُإ َٕ َّ ْْن أَ َٚ

 ِِ َٓ جٌٕهح َعٝ َذيْن ح َقطهٝ يُمْن َ٘ ََل ْٚن ِٗ أُ يْن ٍَ وهشْن َع ٌُ ح  َ٘ ج ٍَ  أُنْن

”Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya atau 

demi Dzat yang tidak ada sesembahan (yang berhak 

untuk disembah) kecuali Dia atau sebagaimana Nabi 

bersumpah, tidaklah seorang laki-laki yang memiliki 

unta, sapi, atau kambing, yang ia tidak menunaikan hak 

(zakat)nya, kecuali pada Hari Kiamat akan didatangkan 

untuknya dalam bentuk (binatang yang) paling besar dan 

paling gemuk, (binatang tersebut akan) menginjaknya 

dengan telapak kakinya, dan menanduknya dengan 

tanduknya, setiap kali yang terakhir melewatinya, maka 

yang pertama dikembalikan kepadanya hingga (selesai) 

diputuskan (perkara) di antara manusia.”
203

 

 

Demikianlah harta yang tidak ditunaikan zakatnya. 

Pemiliknya menyangka bahwa dengan harta tersebut 

akan mengekalkannya dan bermanfaat baginya. Namun 

ternyata akan menjadi sarana untuk menyiksanya, jika 
tidak ditunaikan zakatnya. 
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 Muttafaq‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1391, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 987. 



- 129 - 

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. Diriwayatkan dari „Ali y, dari Nabi a, 

beliau bersabda; 

 

 َْ ْٛن ِد َقطهٝ َيُى َ٘ ًه ـِي جٌ يْن 
ِٕ ٌا َيعْن ْٝن َٖ َه  يْن ٍَ َّ َع ٌَيْن َٚ

ج ًٌ َٕح َْ ِويْن ْٚن ٍُ ْٗن  ٌََه ِع

 

“Tidak wajib (zakat) atasmu pada emas hingga 

(mencapai nishab, yaitu) engkau memiliki dua puluh 

dinar.”
204

 

  

3. Telah melewati satu tahun (haul) hijriyyah. 

Diriwayatkan dari „Aisyah i ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ٌْنَكَٛي  ِٗ ج يْن ٍَ َي َع ْٛن حٍي، َقطهٝ َيُك َِ يْن 
ـِ َوحَز  ََ  .ََل 

 

“Tidak wajib zakat pada harta, (kecuali) telah 

melewati setahun.”
205
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 HR. Abu Dawud : 1573. 
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 HR. Tirmidzi Juz 3 : 631, Abu Dawud : 1573, dan Ibnu Majah : 

1792, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 Shahihul Jami‟ : 7497. 
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Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 

5; 

“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.” 

 

Para ulama‟ telah bersepakat atas adanya haul 

dalam zakat emas dan perak serta pada zakat peternakan. 

Adapun untuk zakat tanaman jika telah mencapai nishab, 

maka dikeluarkan pada saat panen. Dan zakat rikaz 

dikeluarkan pada saat menemukan, baik itu jumlahnya 

sedikit atau banyak. 

 

 

Harta-harta yang Wajib Untuk Dizakati 

Harta yang terkena wajib zakat ada lima, yaitu : 

 

1. Emas dan perak (termasuk mata uang) 

2. Pertanian dan buah-buahan 

3. Peternakan (unta, sapi, dan kambing) yang 

digembalakan 

4. Perdagangan 

5. Rikaz 

 

Berikut ini perinciannya. 
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1. Zakat emas dan perak 

Diriwayatkan dari „Ali bin Abi Thalib y, dari Nabi 

a beliau bersabda; 

 

ح َؾ  َٙ ِفيْن ـَ ُي  ْٛن َك ٌْن ح ج َٙ يْن ٍَ َقحَي َع َٚ  ٍُ َ٘ ٌْن حتََطح ِو ِِ ٌََه  َٔصْن  ِئَيج َوح
ٌََه   َْ ْٛن ٌا َقطهٝ َيُى يْن َٖ َه  يْن ٍَ َّ َع ٌَيْن َٚ  ، َُ ِ٘ ج ٌَ ُس َو َٓ ّْن َن

ج،  ًٌ َٕح َْ ِويْن ْٚن ٍُ ْٗن جِع ًٌ َٕح َْ ِويْن ْٚن ٍُ ْٗن ٌََه ِع  َْ ِاَيج َوح َقحَي ـَ َٚ  
حِخ  َٓ ِرِك ـَ جَو  ََ ح  َّ ـَ  ٌٍ َٕح ُؿ ِويْن ِٔصْن ح  َٙ ِفيْن ـَ ُي  ْٛن َك ٌْن ح ج َٙ يْن ٍَ َع
ُي  ْٛن َك ٌْن ِٗ ج يْن ٍَ َي َع ْٛن َوحزٌ َقطهٝ َيُك ََ حٍي  َِ ـِي   َّ ٌَيْن َٚ ٌَِه،   َي

 

“Apabila engkau memiliki dua ratus dirham dan telah 

melewati satu tahun, maka zakatnya lima dirham. Tidak 

wajib atasmu zakat kecuali engkau memiliki dua puluh 

dinar dan telah melewati setahun, maka zakatnya 

setengah dinar. Jika lebih dari itu, maka zakatnya 

menurut perhitungannya. Dan tidak ada zakat pada 

harta hingga berlalu satu tahun.”
206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
206

 HR. Abu Dawud : 1573. 
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Kewajiban mengeluarakan zakat emas dan perak 

terikat dengan dua syarat, antara lain : 

 

a. Mencapai nishab 

Nishab Emas adalah dua puluh dinar, sama dengan: 

 85 gram emas (24 karat) 

 97 gram emas (21 karat) 

 113 gram emas (18 karat) 

 

Sedangkan Nishab Perak adalah dua ratus dirham, sama 

dengan 595 gram perak.  

 

b. Haul 

Yaitu genap 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 dijualnya bukan untuk 

menghindar dari kewajiban zakat, maka haulnya terputus. 

Jika digantinya dengan yang sejenis, maka haulnya 

diteruskan. 

 

Jika telah mencapai nishab dan haul, maka dizakati 

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

dengan ukuran harga saat dibelinya, tetapi zakat tersebut 

dikeluarkan sesuai dengan harga beratnya saat tiba masa 

kewajiban mengeluarkan zakat, yaitu setelah satu tahun. 
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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. Ini adalah penjelasan dari Syaikh Muhammad 

bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Perhiasan emas yang dipakai hendaknya 

dikeluarkan zakatnya. Ini pendapat madzhab Abu 

Hanifah, Ibnu Hazm, dan pendapat ini yang dipilih 

oleh Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 

n. Diriwayatkan dari „Amr bin Syu‟aib, dari 

ayahnya, dari kakeknya y, ia berkata; 

 

ح  َٙ َع َِ َٚ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله أًَز أََضِص جٌٕهِريه َص ٍَ ِْن ْه ج أَ
َمحَي  ـَ ٍد،  َ٘ ْٓن َي ِِ  ِْ َىَطح ْٓن ِِ ح  َٙ َِٕط يْن َيِى جذْن

ـِ َٚ ح،  َٙ ٌَ ٌَٕس  ِجذْن
ح  َٙ ٌَصْن : ٌَ ج؟ َلح ًَ َ٘ َوحَز  ََ  َٓ ِؽيْن : َلحَي . ََل : أَضُعْن

 ِٓ يْن ٌَ ج َٛ ِْ ِس  َِ ِمَيح ٌْن ََ ج ْٛن ح َي َّ ِٙ ُ ِذ ِن جَّلله ٌَ ِ ٛ َٓ ْْن يُ ِن أَ ٍُّ ُٓ أََي
ح َّ ُٙ َمطْن ٌْن أَ ـَ ؟  ٌٍ َٔح ْٓن  ِِ. 

 

“Bahwa seorang wanita datang kepada Nabi a 

bersama putrinya yang mengenakan dua gelang 

emas ditangannya. Lalu beliau bertanya “Apakah 

engkau mengeluarkan zakat (gelang) ini?” Ia 

menjawab, “Tidak.” Beliau bersabda, “Apakah 
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engkau suka jika pada hari kiamat nanti Allah akan 

menggelangi(nya) dengan dua gelang api neraka?” 

Lalu wanita tersebut melepaskan kedua gelang 

tersebut.”
207

   

 

 Apabila seorang wanita memiliki cincin emas 

dengan butir permata, maka jika memungkinkan 

dicabut permata tersebut –jika tidak sampai 

merusak cincin.- Namun 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 

5; 

“Jika perhiasan itu terdiri dari berbagai macam 

unsur seperti yang ditanyakan –yaitu, mengandung 

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.”
208

 

 

                                                 
207

 HR. Nasa‟i Juz 5 : 2479 dan Abu Dawud : 1563, lafazh ini 

miliknya dan sanadnya hasan. 
208

 Fatawa Mar‟ah, 2/42. 
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 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 keumumam hadits; 

 

ٍع  ِّ َط ؿْن ُِ  َٓ ُق َذيْن ٍه ََل يَُف َٚ ٍق  ِ ٍ َطَف ُِ  َٓ ُع َذيْن َّ ََل يُؿْن َٚ
َىَلسِ  َيَس جٌصه ْٗن  .َن

 

“Janganlah disatukan yang terpisah dan janganlah 

dipisahkan yang telah menyatu, karena takut 

membayar zakat.”
209

 

 

 Apabila orang yang terkena wajib zakat meninggal 
dunia sementara ia belum menunaikan zakat,  maka 

ahli warisnya harus mengeluarkan zakatnya dari 

harta peninggalannya sebelum dilakukan wasiat dan 

pembagian warisan. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seseorang memiliki emas dengan tujuannya 
adalah untuk dipakai, maka wajib dizakati sebesar 

2,5% -jika telah mencapai nishab dan melalui haul.- 

Namun jika tujuannya adalah untuk 

diperdagangkan, maka dikenakan zakat 

perdagangan -jika telah mencapai nishab dan 

melalui haul,- karena ia menjadi barang dagangan.  

                                                 
209

 HR. Bukhari Juz 2 : 1382 dan Abu Dawud : 1567, lafazh ini milik 

keduanya. 
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 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. 

Ini adalah pendapat jumhur, ini juga pendapat 

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

Jabir bin „Abdillah o. 

 

 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. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

 

2. Zakat pertanian dan buah-buahan 

Allah q berfirman; 

 

ح َيح ّه ِِ َٚ ُْن  ُط رْن َٓ ح َو َِ َرحِش  ْٓن َؼي ِ ِِ ج  ْٛن ِفُم ْٔن ج أَ ْٛن ُٕ َِ َٓ آ يْن ًِ ح جٌه َٙ  أَيُّ

ِض  ٌْن َ َٓ جْلْن ِِ ُْن  ٌَُى َٕح  ؾْن ٍَ  أَنْن

 

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di 

jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-

baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untuk kalian.”
210

  

 

 

                                                 
210

 QS. Al-Baqarah : 267. 
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Hasil pertanian dan buah-buahan wajib dikeluarkan 

zakatnya jika terpenuhi dua syarat, antara lain : 

 

a. Dapat ditakar 

 

b. Dapat disimpan lama 

Seperti; kacang tanah, kurma kismis, dan yang 

semisalnya. Ini adalah riwayat yang paling masyhur dari 

Imam Ahmad 5. Rasulullah a bersabda; 

 

ِد  ِذيْن ُه جٌ َٚ  ٍِ ِعيْن ٗه جٌ َٚ َؽِس  ْٕن ِك ٌْن َذَعِس ج ٌْن َ ِٖ جْلْن ًِ َ٘ يْن 
ـِ َوحُز  ُه جٌَ
 ٍِ ّْن جٌطه َٚ. 

 

“Zakat (pertanian) itu dari keempat (jenis) ini; sya‟ir, 

gandum, anggur kering (kismis), dan kurma.”
211

  

 

Nishab Pertanian dan buah-buahan adalah lima 

wasaq yaitu sama dengan 300 sha‟ nabawi, yaitu kurang 

lebih setara dengan 647 kg gandum. Diriwayatkan dari 

Abu Said Al-Khudri y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

                                                 
211

 HR. Thabrani dan Hakim. Hadits ini derajatnya Shahih lighairihi 

menurut Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 

2 : 879. 
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 َْ ْٚن ح ُو َّ يْن ـِ  َّ ٌَيْن َٚ ٍك َصَىَلٌس  ُْ ْٚن ِس أَ َٓ ّْن َْ َن ْٚن ح ُو َّ يْن ـِ  َّ ٌَيْن
جٍق  َٚ ِّ أَ ّْن َْ َن ْٚن ح ُو َّ يْن ـِ  َّ ٌَيْن َٚ ٍو َصَىَلٌس  ْٚن ِّ َي ّْن َن

 َصَىَلسٌ 
 

”Tidak wajib zakat (hasil pertanian) yang kurang dari 

lima wasaq. Tidak wajib zakat (unta) yang kurang dari 

lima ekor. Dan tidak wajib zakat yang kurang dari lima 

uqiyah.”
212

 

 

Tidak disyaratkan haul pada zakat pertanian dan 

buah-buahan tetapi dikeluarkan saat panen. ini 

merupakan kesepakatan para ulama‟. Berdasarkan firman 

Allah q; 

 

 َٛ ُ٘ حٍش  َٚ َٖ ٚ ٍُ عْن َِ  ٍَ َؼيْن َٚ حٍش  َٖ ْٚن ٍُ عْن َِ أَ َؾٕهحٍش  َٗ ْٔن يْن أَ ًِ جٌه
 ًَ جٌٕههْن َٚ  َْ ح ِه ٍُّ جٌ َٚ  َْ ْٛن ُط يْن ُه جٌ َٚ  ُٗ ٍُ ًفح أُُو ٍِ َط هْن ُِ   َ ٌْن ُه جٌ َٚ
ح ًٙ حِذ َٗ َط ج  ُِ ْٛن آضُ َٚ  ٍَ َّ  ِئَيج أَغْن

ِٖ ٍِ َّ ْٓن َغ ِِ ج  ْٛن ٍُ ٍٗ ُو حِذ َٗ َط ُِ  ٍَ َؼيْن َٚ
 ََ ْٛن ُٗ َي َٓ  َقمه يْن ـِ ٍِ ْٓن ُّ ٌْن ُٗ ََل يُِكدُّ ج ج ِئٔه ْٛن ـُ ٍِ ْٓن ََل ضُ َٚ  ِٖ  َقَصحِو

 

 

                                                 
212

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1378 dan Muslim Juz 2 : 

979, lafazh ini miliknya. 
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”Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang 

berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, 

tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun 

dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan 

tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang 

bermacam-macam itu) jika telah berbuah, dan 

tunaikanlah hak (zakat)nya pada hari memanennya dan 

janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”
213

  

 

Jika telah mencapai nishab, maka dikeluarkan; 

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

seperti; pengairan dari air hujan, mata air dan yang 

sejenisnya. 

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

seperti; pengairan dengan air sumur yang dikeluarkan 

dengan alat, dan yang sejenisnya. 

Ini merupakan ijma‟ ulama. Berdasarkan hadits  Ibnu 

‟Umar p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

ح  َِ َٚ  ٍُ ْٗن ُع ٌْن يًّح ج ٍِ َْ َعَػ ْٚن َوح ُْ أَ ْٛن ُعُي ٌْن ج َٚ حُا  َّ ٓه َمِص جٌ َْ ح  َّ يْن ـِ
 ٍِ ْٗن ُع ٌْن ُؿ ج ِٔصْن ِف  ِمَي ِذحٌٕهعْن ُْ 

”Apa yang disirami oleh langit dan mata air atau yang 

menyerap air sendiri, (maka zakatnya adalah) 

sepersepuluh. Dan apa yang disirami oleh alat, (maka 

zakatnya adalah seperdua puluh.”
214

  

                                                 
213

 QS. Al-An‟am : 141. 
214

 Muttafaq‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1412, lafazh ini miliknya dan  

Muslim Juz 2 : 981. 
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Catatan : 

 Hasil pertanian harus dikurangi dengan; ongkos 

pengerjaan lahan pertanian, biaya-biaya, dan hutang 

terlebih dahulu. Setelah itu dikeluarkan zakat dari 

sisanya, jika masih mencapai nishab. Diriwayatkan 

dari Ibnu ‟Umar p, ia berkata; 

”Mula-mula ia melunasi hutang-hutangnya, 

kemudian mengeluarakan zakat dari yang tersisa.” 

 

Ibnu ‟Abbas p berkata; 

”Ia melunasi hutang yang digunakan untuk 

membiayai buah-buahannya, lalu ia mengeluarkan 

zakat dari yang tersisa.”
215

 

 

Sehingga misalnya seseorang mendapatkan hasil 

panen dua puluh wasaq, dan pada saat itu ia 

memiliki hutang yang nilainya sebanding dengan 

tujuh belas wasaq, maka ia melunasi hutangnya 

terlebih dahulu dan yang masih tersisa adalah tiga 

wasaq. Jadi ia tidak wajib membayar zakat, karena 

jumlahnya di bawah 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 tetap wajib baginya 

bukan atas pembelinya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

                                                 
215

 Al-Amwal, 509 
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 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 

menyempurnakan nishab, yaitu jika dipanen pada 

tahun yang sama. Ini pendapat yang dipilih oleh 

Syaikul Islam Ibnu Taimiyyah 5. 

 

 Tidak ada zakat pada sayur-sayuran dan buah-

buahan –yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat 

disimpan lam,- kecuali jika disiapkan untuk 

perniagaan, maka zakatnya adalah seperempat 

puluh (2,5%) dengan syarat mencapai nishab dan 

melewati masa haul (yaitu termasuk dalam zakat 

perdagangan). 

 

 Perhitungan untuk kebun sewaan, adalah : 

 Zakat sepersepuluh (10%) atau seperdua puluh 

(20%) wajib atas penyewa tanah atau kebun, 

bukan pemiliknya, pada semua yang dihasilkan 

oleh kebun pertanian dan buah-buahan yang 

ditakar dan dapat disimpan lama.  

 Pemilik tanah menanggung zakat dari hasil 

persewaan jika mencapai nishab (85 gram 

emas) dan melewati masa haul sejak tanggal 

akad sewa-menyewa, dan zakatnya adalah 

2,5%  (yaitu termasuk dalam zakat 

perdagangan).  

Ini adalah penjelasan dari Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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 Apabila pertanian dan buah-buahan rusak tanpa 

unsur pelanggaran dan kelalaian dari pemilik, maka 

gugurlah kewajiban zakat atasnya. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seorang 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. Ini adalah pendapat 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 

3. Zakat peternakan 

Hewan ternak yang wajib dizakati ada tiga jenis; 

unta, sapi, dan kambing/domba. Wajib dikeluarkan 

zakatnya jika terpenuhi tiga syarat, antara lain : 

 

a. Mencapai Nishab 

 

b. Haul 

 

c. Merupakan binatang ternak yang digembala 
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Artinya hewan ternak tersebut digembalakan 

selama setahun lebih, dengan mencari makan sendiri, 

dibiarkan dipadang rumput (tidak diberi makan secara 

khusus). Sebagaimana diriwayatkan dari Bahz bin 

Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ٍْ ْٛن ٌَُر ُص  ْٕن َٓ ِذ َذِعيْن ٌْن يْن أَ
ـِ  ًٍ ِس ِئِذ َّ حِت َْ  ِ  ً يْن ُو

 ـِ

 

”Pada setiap empat puluh ekor unta yang dilepas 

mencari makan sendiri, zakatnya adalah bintu labun 

(seekor anak unta betina yang umurnya memasuki tahun 

ketiga).”
216

  

 

Jika yang dominan adalah diberi makan di dalam 

kandang, maka tidak terkena zakat peternakan. Berkata 

Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz 5; 

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

sepanjang tahun atau kebanyakannya, maka tidak wajib 

ada zakat di dalamnya, 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.”
217

 

 

 

 

 

                                                 
216

 HR. Abu Dawud : 1575. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4265. 
217

 Tuhfatul Ikhwan. 
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Adapun nishab dari masing-masing ternak tersebut 

adalah : 

 

1. Nishab unta 

Unta mulai wajib dizakati jika telah mencapai 5 

ekor. Diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

ٍو َصَىَلٌس  ْٚن ِّ َي ّْن َْ َن ْٚن ح ُو َّ يْن ـِ  َّ ٌَيْن َٚ 
 

”Tidak wajib zakat (unta) yang kurang dari lima 

ekor.”
218

 

 

Bilangan unta yang wajib dizakati 

Dari Anas y bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq y 

menulis surat kepadanya; 

 

 ُِ ِقيْن ٍه ِٓ جٌ َّ قْن ٍه  جٌ
ِ ُِ جَّلله ْٓن ِٖ  ،ِذ ًِ َىَلِس جٌهِطي َ٘ َعُس جٌصه يْن ٍِ ـَ  

 ٍَٝ َُ َع ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُٛي جَّلله ُْ ٌَ ح  َٙ َظ ٍَ ـَ
 ُٗ ٌَ ْٛن ُْ ٌَ ح  َٙ ُ ِذ ٍَ جَّلله َِ جٌهِطي أَ َٚ  ، َٓ يْن

ِّ ٍِ ْٓن ُّ ٌْن َذٍع ... ج ٌْن يْن أَ
ـِ

 ٍّ ّْن ِ َن  ً ـِي ُو  ُُ َٕ َؽ ٌْن ح ج َٙ َٔ ْٚن ح ُو َّ ـَ  ًِ ِذ ِ َٓ جإلْن ِِ  َٓ يْن ٍِ ْٗن ِع َٚ
 َٓ َغََلِغيْن َٚ  ٍّ ّْن ٌَٝ َن َٓ ِئ يْن ٍِ ْٗن ِع َٚ ح  ًٓ ّْن ٍََؽصْن َن ِاَيج َذ ـَ حزٌ،  َٖ
                                                 
218

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1378 dan Muslim Juz 2 : 

979, lafazh ini miliknya. 



- 145 - 

 ٍٍ ٍْ َيَو ْٛن ٌَُر  ُٓ حذْن ـَ ْٓن  ُْن َضُى ٌَ ْْن  ِا ـَ َػٝ  ْٔن َهحٍض أُ َِ ْٕنُص  ح ِذ َٙ ِفيْن ـَ
ح  َٙ ِفيْن ـَ  َٓ َذِعيْن ٌْن أَ َٚ  ٍّ ّْن ٌَٝ َن َٓ ِئ َغََلِغيْن َٚ طًّح  ِْ ٍََؽصْن  ِاَيج َذ ـَ
 َٓ يْن ط ِ ِْ  ٌَٝ َٓ ِئ َذِعيْن ٌْن أَ َٚ طًّح  ِْ ٍََؽصْن  ِاَيج َذ ـَ َػٝ،  ْٔن ٍْ أُ ْٛن ٌَُر ُص  ْٕن ِذ
 َٓ يْن ط ِ ِْ َٚ جِقَىًز  َٚ ٍََؽصْن  ِاَيج َذ ـَ  ًِ َّ َؿ ٌْن َلُس ج ْٚن ٍُ ٌس َؼ ح ِقمه َٙ ِفيْن ـَ

طًّح  ِْ ٍََؽصْن  ِاَيج َذ ـَ َعٌس  ًَ ح َؾ َٙ ِفيْن ـَ  َٓ ِعيْن رْن َْ َٚ  ٍّ ّْن ٌَٝ َن ِئ
ٍََؽصْن  ِاَيج َذ ـَ  ، ٍْ ْٛن ٌَُر َطح  ْٕن ح ِذ َٙ ِفيْن ـَ  َٓ ِعيْن ْٓن ٌَٝ ِض َٓ ِئ ِعيْن رْن َْ َٚ
 ِْ َطح ح ِقمه َٙ ِفيْن ـَ حتٍَس  ِِ َٚ  َٓ يْن ٍِ ْٗن ٌَٝ ِع َٓ ِئ ِعيْن ْٓن ِض َٚ َىٜ  ِئقْن

ـَِفي  حتٍَس  ِِ َٚ  َٓ يْن ٍِ ْٗن ٍَٝ ِع جَوشْن َع ََ ِاَيج  ـَ  ، ًِ َّ َؿ ٌْن َلَطح ج ْٚن ٍُ َؼ
ْٓن  َِ َٚ ٌس،  َٓ ِقمه يْن ِٓ ّْن ِ َن  ً يْن ُو

ـِ َٚ  ، ٍْ ٌَُرٛ ُص  ْٕن َٓ ِذ َذِعيْن ٌْن ِ أَ  ً ُو
ح َصَىَلٌس ِئَله  َٙ يْن ـِ  َّ يْن ٍَ ـَ  ًِ ِذ ِ َٓ جإلْن ِِ َذٌع  ٌْن ُٗ ِئَله أَ َع َِ ْٓن  ُْن َيُى ٌَ

ح َٙ ذُّ ٌَ حَا  َٗ ْْن َي  أَ
 

”Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih 

lagi Maha Penyayang. Ini adalah kewajiban zakat yang 

diwajibkan oleh Rasulullah a atas kaum muslimin. Yang 

diperintahkan Allah atas Rasul-Nya ... Pada setiap 24 

ekor unta ke bawah wajib mengeluarkan seekor 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 
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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 dapat dikawini unta jantan. Jika mencapai 61 

hingga 75 ekor unta, zakatnya berupa jadz‟ah. Jika 

mencapai 76 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 

jika pemiliknya menginginkan.”
219

 

 

 

Dari hadits di atas 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 

                                                 
219

 HR. Bukhari Juz 2 : 1386, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

1567. 
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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 

 

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 Rasul-Nya, di 

antara isi surat tersebut; 
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صْن  َٓ ٌَيْن َٚ َعِس  ًَ َؿ ٌْن ًِ َصَىَلُس ج ِذ ِ َٓ جإلْن ِِ  ُٖ َى ْٕن ٍََؽصْن ِع ْٓن َذ َِ َٚ
ُس،  ِكمه ٌْن ُٗ ج ْٕن ِِ  ًُ َر ح ضُمْن َٙ ِأه ـَ ٌس،  ُٖ ِقمه َى ْٕن ِع َٚ َعٌس  ًَ ُٖ َؾ َى ْٕن ِع
 َٓ يْن ٍِ ْٗن ْٚن ِع ، أَ ُٗ ٌَ َضح  ٍَ َٓ َطيْن ْْن ِْ ج ِٓ ِئ حَضيْن َٖ ح  َٙ َع َِ  ًُ َع َيؿْن َٚ

 ُٖ َى ْٕن صْن ِع َٓ ٌَيْن َٚ ِس  ِكمه ٌْن ُٖ َصَىَلُس ج َى ْٕن ٍََؽصْن ِع ْٓن َذ َِ َٚ ح،  ًّ َ٘ ٌْن ِو
َعُس،  ًَ َؿ ٌْن ُٗ ج ْٕن ِِ  ًُ َر ح ضُمْن َٙ ِأه ـَ َعُس،  ًَ َؿ ٌْن ُٖ ج َى ْٕن ِع َٚ ُس،  ِكمه ٌْن ج

 ِٓ حَضيْن َٖ ْٚن  ح أَ ًّ َ٘ ٌْن َٓ ِو يْن ٍِ ْٗن ُق ِع ى ِ صه ُّ ٌْن ِٗ ج ِؽيْن يُعْن َٚ 

 

”Barangsiapa yang jumlah untanya telah wajib 

mengeluarkan zakat jadz‟ah, padahal ia tidak memiliki 

jadz‟ah namun ia memiliki hiqqah, maka diterima 

darinya hiqqah tersebut ditambah dengan 2 ekor kambing 

jika ia tidak keberatan, atau (ditambah dengan) 20 

dirham. Barangsiapa yang sudah wajib mengeluarkan 

hiqqah, padahal ia tidak memiliki hiqqah namun ia 

memiliki jadz‟ah, maka diterima darinya jadz‟ah tersebut 

dan pengumpul zakat memberinya 20 dirham atau 2 ekor 

kambing.”
220

  

 

Dikecualikan dalam kaidah di atas, jika seorang 

diwajibkan untuk mengeluarkan bintu makhadh dan ia 

tidak memilikinya tetapi ia memiliki ibnu labun, maka 

ibnu labun tersebut sudah cukup, tanpa harus menambah. 

                                                 
220

 HR. Bukhari Juz 2 : 1385, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1800. 
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Dasarnya adalah hadits Anas y juga dalam surat Abu 

Bakar y tentang perintah zakat Nabi a, yang di 

dalamnya disebutkan; 

 

 ُٖ َى ْٕن ِع َٚ ح  َٙ ِٙ ؾْن َٚ  ٍَٝ َهحٍض َع َِ ْٕنُص  ُٖ ِذ َى ْٕن ْٓن ِع ُْن َيُى ٌَ ْْن  ِا ـَ
اٌ  يْن َٖ  ُٗ َع َِ  َّ ٌَيْن َٚ  ُٗ ْٕن ِِ  ًُ َر ُٗ يُمْن ِأه ـِ  ٍْ ْٛن ُر ٌَ  ُٓ  ذْن

”Jika ia tidak memiliki bintu makhadh dihadapannya, 

sementara ia memiliki ibnu labun, maka ibnu labun 

tersebut diterima darinya tanpa ada tambahan.”
221

 

  

2. Nishab sapi 

Sapi mulai wajib dizakati jika telah mencapai 30 

ekor. Diriwayatkan dari Mu‟adz bin Jabal y; 

 

 ُٖ ٍَ َِ أَ ـَ  ، ِٓ َّ َي ٌْن ٌَٝ ج ُٗ ِئ َُ َذَعَػ ٍه َْ َٚ  
ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ْه جٌٕهِريه َص أَ

 ِ  ً ْٓن ُو ِِ َٚ َعًس،  ْٚن َضِريْن ًعح أَ ًز َضِريْن ٍَ َٓ َذَم ِ َغََلِغيْن  ً ْٓن ُو
ِِ  ًَ ْْن َيأْنُن أَ

ٕهسً  ِٓ ُِ  َٓ َذِعيْن ٌْن  أَ

”Bahwa Nabi a pernah mengutusnya ke negeri Yaman. 

Beliau memerintahkan untuk mengambil (zakat) dari 30 

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

sapi, seekor musinnah.”
222

 

                                                 
221

 HR. Bukhari Juz 2 : 1380, lafazh ini miliknya dan Nasa‟i Juz 5 : 

2447. 
222

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 623, Abu Dawud : 1576, lafah ini miliknya, 

dan Ibnu Majah : 1803. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 795. 
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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 yang berumur 1 tahun 

 (jantan atau betina) 

 Musinnah              : Sapi betina yang berumur 2 tahun 

 

Apabila jumlahnya telah mencapai 120 ekor, maka 

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

Bilangan ini mencakup kerbau dan sapi. Karena 

berdasarkan ijma‟ ulama‟ kerbau termasuk jenis sapi, 

maka kerbau digolongkan ke dalam jenis sapi. Ini adalah 

pendapat Abu Malik Kamal 2. 

 

 

3. Nishab kambing 

Para ulama‟ telah bersepakat 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 



- 151 - 

40 ekor. Diriwayatkan dari Anas y, bahwa Abu Bakar 

Ash-Shiddiq y menulis surat kepadanya; 

 

 ٌَٝ َٓ ِئ َذِعيْن ٌْن َٔصْن أَ ح ِئَيج َوح َٙ ِط َّ حِت َْ  ُِ َٕ َؽ ٌْن يْن َصَىَلِس ج
ـِ َٚ

 َٓ يْن ٍِ ْٗن ٍَٝ ِع جَوشْن َع ََ ِاَيج  ـَ حزٌ،  َٖ حٍز  َٖ حتَِس  ِِ َٚ  َٓ يْن ٍِ ْٗن ِع
 ٍَٝ جَوشْن َع ََ ِاَيج  ـَ  ، ِْ حَضح َٖ ح  َٙ ِفيْن ـَ  ِٓ حتََطيْن ِِ  ٌَٝ حتٍَس ِئ ِِ َٚ
جَوشْن  ََ ِاَيج  ـَ  ٍٖ َيح ِٖ ح َغََلُظ  َٙ ِفيْن ـَ حتٍَس  ِّ ٌَٝ َغََلِغ ِٓ ِئ حتََطيْن ِِ

ُس  َّ حِت َْ َٔصْن  ِاَيج َوح ـَ حزٌ،  َٖ حتٍَس  ِِ  ِ  ً ـَِفيْن ُو حتٍَس 
ِّ ٍَٝ َغََلِغ َع

ح  َٙ يْن ـِ  َّ يْن ٍَ ـَ جِقَىًز  َٚ حًز  َٖ حٍز  َٖ  َٓ َذِعيْن ٌْن ْٓن أَ ِِ َٔحِلَصًس   ًِ ُؾ ٍه جٌ
ح َٙ ذُّ ٌَ حَا  َٗ ْْن َي  . َصَىَلٌس، ِ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, 

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. Jika jumlah kambing yang dilepas mencari 

makan sendiri kurang dari 40 ekor, maka tidak wajib 

zakat atasnya, kecuali jika pemiliknya menginginkan.”
223

  

 

 

                                                 
223

 HR. Bukhari Juz 2 : 1386, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

1375. 
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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 

enam bulan. Sedangkan untuk kambing biasa umurnya 

adalah dua tahun, dan diterima zakatnya meskipun 

berumur satu tahun. 

 

 

Catatan : 

 Jumlah antara dua kewajiban tersebut dinamakan 

waqash, dan tidak wajib zakat padanya. Ini adalah 

penjelasan dari Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi 

2. 

 

 Hewan yang masih menyusu tidak diambil sebagai 

zakat, dan tidak diperhitungkan dalam nishab. 

Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari 

Suwaid bin Ghaflah y; 
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ْْن ََل  َُ أَ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ِى  ْٙن يْن َع
ـِ

 ٍٓ ٌََر جِظِع  ٌَ ْٓن  ِِ  ًَ  َضأْنُن

 

”Pada masa Nabi a tidak diambil (sebagai zakat) 

hewan yang masih menyusu.”
224

  

 

 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 boleh mengambil harta-harta yang 

terbaik, yang bunting, pejantan, yang menyusui 

anaknya, dan yang gemuk, yang diambil adalah 

yang pertengahan. Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas 

p, bahwasanya Rasulullah a ketika mengutus 

Mu‟adz y ke Yaman, beliau bersabda; 

 

ُْن  ِٙ ٌِ ج َٛ ِْن َُ  أَ جِت ٍَ َٚ َو ِايهحَن   ـَ

 

”Dan janganlah engkau mengambil harta-harta 

mereka yang terbaik (sebagai zakat).”
225

  

                                                 
224

 HR. Abu Dawud : 1579, hadits Hasan. 
225

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1425 dan Muslim Juz 1 : 19, 

lafazh ini milik keduanya. 
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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 di antara 

mereka dengan yang lainnya. Tidak dapat 

dibedakan dalam 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. 
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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 

telah diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, yang di 

antaranya berbunyi; 

 

ٍع  ِّ َط ؿْن ُِ  َٓ ُق َذيْن ٍه ََل يَُف َٚ ٍق  ِ ٍ َطَف ُِ  َٓ ُع َذيْن َّ ََل يُؿْن َٚ
َىَلسِ  َيَس جٌصه ْٗن  .َن

 

“Janganlah yang terpisah disatukan, dan 

janganlah yang telah menyatu dipisahkan karena 

takut membayar zakat.”
226

 

 

 Apabila hewan ternak tidak digembalakan (diberi 
makan secara khusus), tetapi dipersiapkan untuk 

diperdagangkan dan telah mencapai nishab serta 

telah melewati haul, maka ia termasuk dalam zakat 

perdagangan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
226

 HR. Bukhari Juz 2 : 1382 dan Abu Dawud : 1567, lafazh ini milik 

keduanya. 
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4. Zakat perdagangan 

Menurut jumhur ulama‟ wajib mengeluarkan zakat 

perdagangan, bahkan 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; 

 

ح َيح ّه ِِ َٚ ُْن  ُط رْن َٓ ح َو َِ َرحِش  ْٓن َؼي ِ ِِ ج  ْٛن ِفُم ْٔن ج أَ ْٛن ُٕ َِ َٓ آ يْن ًِ ح جٌه َٙ  أَيُّ

ِض  ٌْن َ َٓ جْلْن ِِ ُْن  ٌَُى َٕح  ؾْن ٍَ  أَنْن

 

”Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di 

jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-

baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari 

bumi untuk kalian.”
227

  

 

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan terikat 

dengan dua syarat, antara lain : 

 

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 

                                                 
227

 QS. Al-Baqarah : 267. 
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adalah pada awal dan akhir haul, bukan ditengahnya. Ini 

pendapat madzhab Abu Hanifah 5. 

 

Perdagangan terbagi menjadi dua, yaitu : 

 

a. Jual-beli 

Apabila jenis perdagangannya merupakan jual-beli, 

maka pendagang harus menggabungkan semua hartanya, 

harta tersebut mencakup modal (bahan baku), 

keuntungan, simpanan, nilai barang dagangan, dan 

piutang yang diharapkan pembayarannya. Selanjutnya 

dikurangi dengan jumlah tanggungan hutang 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 Jumhur 

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 5; 

”Setiap barang yang diproyeksikan untuk digunakan atau 

disewakan, tidak ada zakat pada harganya, adapun 

zakatnya adalah pada hasil penyewaannya.”
228

 

                                                 
228

 Fatawa Al-Lu‟lul Makin min Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin, 140-141. 
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Catatan : 

 Barang-barang yang diperhitungkan dalam zakat 

perdagangan 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 dua zakat, menurut ijma‟. 

 

 Peralatan yang digunakan dalam perdagangan tidak 
masuk dalam perhitungan zakat, karena bukan 

untuk diperdagangkan. 

 

 Harta yang hanya dimiliki dan digunakan tidak 
terkena zakat, seperti; tempat tinggal, kendaraan, 

pakaian, perabot rumah, dan semisalnya. 

Berdasarkan keumumam hadits dari Abu Hurairah 

y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ِٗ َصَىَلسٌ  ِْ ٍَ ـَ ََل  َٚ  ِٖ ِى يْن َعرْن
ـِ  ُِ ٍِ ْٓن ُّ ٌْن ٍَٝ ج َّ َع  ٌَيْن

 

”Tidak wajib atas muslim, zakat pada hamba 

sahayanya dan kudanya.”
229

  

 

 Zakat boleh dikeluarkan dari barang dagangan itu 
sendiri atau harganya, tergantung kemaslahatan 

orang yang menerima zakat. Ini adalah pendapat 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5. 

                                                 
229

 Muttafaq‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1395 dan Muslim Juz 2 : 

982, lafazh ini miliknya. 



- 159 - 

5. Zakat rikaz 

Rikaz adalah harta yang terpendam pada masa 

jahiliyyah, lalu ditemukan oleh seseorang tanpa kerja 

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

harta rikaz tidak ada nishab dan tanpa menunggu haul. 

Sehingga ketika menemukannya, maka harus segera 

dikeluarkan zakatnya. Berkata Imam Nawawi 5; 

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

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

 

Zakat harta rikaz adalah sebesar 20%. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Rasulullah a, 

beliau bersabda; 

 

 َِ َوح ِ ٍ ي جٌ
ـِ َٚ : ُّ ُّ ُه ٌْن  جَ

 

”Zakat rikaz adalah seperlima (20%).”
230

  

 
Banyak para ulama‟ yang berpendapat bahwa 

pembagian harta rikaz seperti pembagian fai‟,
231

 yaitu 

untuk kemaslahatan umum, bukan dikhususkan untuk 

delapan golongan. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, 

Malik, sebuah riwayat dari Ahmad yang dishahihkan oleh 

Ibnu Qadamah 5. Ini juga merupakan pendapat yang 

dipilih oleh Syaikh Shalih Alu Bassam 5 dan Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

                                                 
230

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1428 dan Muslim Juz 3 : 

1710, lafazh ini milik keduanya. 
231

 Harta rampasan perang tanpa perlawanan. 
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Catatan : 

 Barang tambang dan yang semisalnya juga 

dikenakan zakat. 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. Ini adalah pendapat Jumhur 

ulama‟. 

 

 Apabila seorang menemukan harta yang terpendam 
dan ia 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; 

 

ح َّ ح ِئٔه َٙ يْن ٍَ َٓ َع يْن ٍِ ِِ َعح ٌْن ج َٚ  ِٓ حِويْن َٓ َّ ٌْن ج َٚ جِا  ٍَ ُفَم ٍْن
ٌِ َىَلحُش   جٌصه

 ًِ ِريْن َْ ـِي  َٚ  َٓ يْن ِِ ٌِ َؽح ٌْن ج َٚ َلحِخ  ِ ٍ ي جٌ
ـِ َٚ ُْن  ُٙ ذُ ْٛن ٍُ َإٌهَفِس ُل ُّ ٌْن ج َٚ 

 ٌُ يْن ٍِ ُ َع جَّلله َٚ  
ِ َٓ جَّلله ِِ َعًس  يْن ٍِ ـَ  ًِ ِريْن ٓه ِٓ جٌ جذْن َٚ  

ِ ٌُ  جَّلله  . َقِىيْن

 

”Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk; orang-

orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus 

zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk 

(memerdekakan) hamba sahaya, orang-orang yang 
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berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yuang 

sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang 

diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi 

Maha Bijaksana.”
232

 

  

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa zakat maal 

diberikan kepada 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. Hal ini sebagaimana fatwa dari 

Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5.  

 

3. Amil 

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh 

penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang 

yang wajib mengeluarkannya, dan membagikannya 

kepada orang-orang yang berhak menerimanya, menjaga 

baitul mal, serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan 

zakat. Maka mereka harus diberi bagian zakat sesuai 

dengan pekerjaan yang mereka lakukan, meskipun 

mereka adalah orang kaya. 

                                                 
232

 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. Hamba sahaya 

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 untuk melepaskan tawanan kaum muslimin dari 

tangan 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 harta yang cukup 

untuk membebaskan mereka dari hutangnya, baik itu 

sedikit atau banyak. Termasuk di dalamnya adalah : 

 

 Orang yang merugi karena kemaksiatan yang telah 

diperbuatnya, kemudian ia bertaubat. 

 

 Orang yang berhutang untuk mendamaikan 

perselisihan di antara kaum muslimin. 
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 Dan orang yang menanggung hutang orang lain 

hingga habis hartanya. Dalilnya adalah hadits 

Qabishah Al-Hilali y, ia berkata; 

 

 ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ُص  أََضيْن ـَ ًٌَس  ح َّ ُص َق ٍْن ّه َضَك
َىَلَس  َٕح جٌصه ِضيْن ُْن َقطهٝ َضأْن َمحَي أَِل ـَ ح  َٙ يْن ـِ  ُٗ ٌَ أَ ْْن َُ أَ ٍه َْ َٚ

ح َٙ ٌََه ِذ  ٍُ َِ ُٕأْن  ـَ

 

”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 zakat, maka kami akan memerintahkan 

seseorang untuk memberimu dengannya.”
233

  

 

Diperbolehkan pula zakat maal digunakan untuk 

membayarkan 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. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
233

 HR. Muslim Juz 2 : 1044, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

1640. 
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7. Fi sabilillah 

Fi sabilillah adalah orang yang berperang di jalan 

Allah untuk meninggikan kalimatullah, yang tidak 

mendapat gaji dari Baitul Maal. Termasuk di dalamnya 

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

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

orang berhaji juga termasuk dalam fi sabilillah. 

Berdasarkan sabda Rasulullah a; 

 

ًِ جَّللهِ  ِريْن َْ يْن 
ـِ  َْ ِٗ َوح يْن ٍَ ح َع َٙ َط َؿؿْن ْٛن أَقْن ٌَ  ِئٔهَه 

 

”Sesungguhnya jika engkau menghajikan ia dengan unta 

tersebut, (maka itu pun) termasuk fi sabilillah (berjuang 

di jalan Allah).”
234

  

 

Sehingga diperbolehkan memberikan zakat maal 

kepada orang yang ingin menunaikan ibadah haji, tetapi 

tidak memiliki bekal yang mencukupi. Ini adalah 

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 ia 

kehabisan bekal untuk pulang ke negerinya. Maka ia 

diberi sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya dalam 

perjalanannya, walaupun ia adalah orang kaya. 

 

 

                                                 
234

 HR. Abu Dawud : 1990. 
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Catatan : 

 Tidak diperbolehkan memberikan zakat kepada 

selain delapan golongan tersebut. Yang 

didahulukan adalah yang paling membutuhkan. Ini 

adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Diperbolehkan memberikan zakat kepada salah satu 

golongan dari delapan golongan tersebut. Ini adalah 

pendapat ‟Umar, Hudzaifah, Ibnu ‟Abbas o, Abul 

‟Aliyah, 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. Namun dianjurkan untuk membagi 

di antara delapan golongan tersebut. 

 

 Zakat satu orang boleh diberikan kepada beberapa 
orang, demikian pula sebaliknya. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

 Diperbolehkan memberikan zakat kepada suami 

dan kerabat jika mereka termasuk mustahiq (orang 

yang berhak menerima zakat), dan selama mereka 

bukan termasuk orang-orang yang berada dalam 

tanggungan orang yang wajib zakat (bukan 

termasuk orang-orang yang 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 



- 166 - 

Abu Sa‟id Al-Khudri y bahwa Zainab, istri Ibnu 

Mas‟ud y, bertanya kepada Rasulullah a; 

 

 َْ َوح َٚ َىَلِس،  ََ ِذحٌصه ْٛن َي ٌْن َش ج ٍْن َِ ِ، ِئٔهَه أَ َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َيح 
، ِٗ َق ِذ ْْن أََضَصىه ُش أَ وْن ٌَ أَ ـَ  ، يْن

ٌِ يٌّ 
ٍِ ِىيْن ُق ْٕن َُ  ِع َع َُ ـَ

 ُٓ ََ ذْن   ِٗ ُص ِذ لْن ْٓن َضَصىه َِ ُٖ أََقكُّ  ٌَُى َٚ َٚ  ُٗ ٍو أَٔه ْٛن ُع ْْن
 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله َمحَي جٌٕهِريُّ َص ـَ  ، ُْن ِٙ يْن ٍَ : َع

ْٓن  َِ ٌَُىِن أََقكُّ  َٚ َٚ ُؾِه  ْٚن ََ ٍو،  ْٛن ُع ْٓن َِ  ُٓ َصَىَق ذْن
ُْن  ِٙ يْن ٍَ ِٗ َع ِص ِذ لْن  .َضَصىه

 

”Wahai Rasulullah, engkau telah memerintahkan 

untuk bersedekah hari (ini), dan aku mempunyai 

perhiasan yang hendak aku sedekahkan. Namun 

Ibnu Mas‟ud menganggap bahwa dirinya dan 

anaknya lebih berhak untuk aku beri sedekah. Lalu 

Nabi a bersabda, ”Ibnu Mas‟ud benar, suamimu 

dan anakmu adalah orang yang lebih berhak untuk 

engkau beri sedekah.”
235

  

 

 

 

 

 

                                                 
235

 HR. Bukhari Juz 2 : 1393. 
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 Memberikan zakat kepada kerabat –jika mereka 

termasuk mustahiq- lebih utama daripada 

memberikan kepada yang lain. Hal ini berdasarkan 

hadits ketika Abu Thalhah y yang datang dengan 

membawa sedekahnya kepada Rasulullah a, maka 

beliau bersabda; 

 

 َٓ ِذيْن ٍَ َلْن ي جْلْن
ـِ ح  َٙ ٍَ َع ْْن َضؿْن ٜ أَ ٌَ يْن أَ

 ِئٔ ِ

 

”Aku berpendapat bahwa sebaiknya (sedekah 

tersebut) engkau berikan kepada kerabatmu.”
236

  

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

„Utsaimin 5; 

”Memberikan zakat kepada keluarga adalah lebih 

utama daripada kepada yang orang lain, karena 

memberikan zakat kepada keluarga memiliki dua 

nilai; nilai sedekah dan nilai silaturahmi. Kecuali 

jika keluarga tersebut telah menjadi tanggungan 

biaya hidup orang yang berzakat itu sendiri, maka 

tidak boleh diberi zakat.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
236

 HR. Bukhari Juz 2 : 1392 dan Muslim Juz 2 : 998, lafazh ini milik 

keduanya. 
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 Yang lebih utama adalah hendaknya orang yang 

mengeluarkan zakat memberikan zakatnya kepada 

orang yang paling bertaqwa, paling dekat 

hubungannya, dan yang paling memerlukan. 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 5; 

”Seharusnya seorang (lebih) memilih (dalam) 

memberikan zakatnya kepada orang-orang fakir, 

orang-orang miskin, orang-orang yang memiliki 

utang, dan para mustahiq yang lainnya dari 

kalangan yang taat beragama dan mengikuti 

syari‟at.”
237

 

 

 Yang lebih utama adalah zakat diambil dari orang-

orang kaya pada suatu daerah, lalu di bagikan 

kepada fakir miskin daerah tersebut. Hal ini 

berdasarkan hadits dari Ibnu ‟Abbas p, bahwa 

Nabi a bersabda kepada Mu‟adz bin Jabal y, 

ketika beliau mengutusnya ke Yaman; 

 

 ، ُْن ِٙ ٌِ ج َٛ ِْن يْن أَ
ـِ ُْن َصَىَلًس  ِٙ يْن ٍَ َض َع ٍَ َط ْـن َ َلِى ج ْه جَّلله أَ

وُّ  ٍَ ُط ـَ  ، ُْن ِٙ َيحِت
ِٕ ْٓن أَؼْن ِِ  ًُ َن ٍَٝضُإْن ُْن َع ِٙ جِت ٍَ َم ـُ   

 

”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.”
238

 

                                                 
237

 Fatawa, 20/87. 
238

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1425, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 1 : 19. 
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Pembagian zakat maal boleh dipindahkan ke daerah 

lain jika ada kemaslahatan, misalnya; karena 

hubungan kerabat atau karena ada kebutuhan yang 

lain yang lebih mendesak. 

 

 Orang kaya tidak boleh mendapatkan zakat maal, 

kecuali jika ia termasuk; amil, muallaf, mujahidin, 

atau ibnu sabil. Dan orang kaya adalah orang yang 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya 

sepanjang tahun. 

 

 Tidak diperbolehkan membelanjakan zakat maal 
untuk pembangunan masjid. Berkata Syaikh 

Muhamamd bin Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Pembelanjaan (penyaluran) zakat tidak boleh 

dilakukan kecuali kepada delapan golongan yang 

telah disebutkan oleh Allah q.
239

 Sehingga tidak 

boleh (zakat) dibelanjakan untuk pembangunan 

masjid, pengajaran ilmu, dan yang semacamnya. 

Sedangkan sedekah yang sunnah (bukan zakat) 

yang paling utama adalah disalurkan pada tempat-

tempat yang bermanfaat.”
240

 

 

 

 

 

 

                                                 
239

 QS. At-Taubah : 60. 
240

 Majmu‟ Fatawa Arkanil Islam. 
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Doa yang Diucapkan Oleh Penerima Zakat 

Disunnahkan bagi penerima zakat agar mendoakan 

pemberi zakat, dengan mengucapkan; 

 

ُْن  ِٙ يْن ٍَ ِ َع  ً ُه َص ُٙ ٍه  جٌَ

 

”Ya Allah, berilah rahmat atas mereka.”
241

  

 

Atau mengucapkan; 

 

 ًَ ِ َع  ً ُه َص ُٙ ٍه ٍْ ٜجٌ ـَُلَ   آِي 

 

“Ya Allah, bershalawatlah kepada keluarga Fulan.”
242

 

 

Atau mengucapkan; 

 

 ِٗ ٍِ يْن ِئِذ
ـِ َٚ  ِٗ يْن ـِ نْن  ٌِ ُه َذح ُٙ ٍه  جٌ

 

“Ya Allah, berikanlah keberkahan padanya dan pada 

untanya.”
243

 

                                                 
241

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 3933, Muslim Juz 2 : 1078, 

lafazh ini milik keduanya. 
242

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 3933, Muslim Juz 2 : 1078, 

lafazh ini milik keduanya. 
243

 HR. Nasa‟i Juz 5 : 2458. 
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Zakat Fitrah 
Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang 

yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor 

serta untuk memberi makan orang-orang miskin. 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

 ِ ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َض  ٍَ َُ ـَ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ٍِ َص ِفؽْن ٌْن َوحَز ج ََ  
 ِٓ حِويْن َٓ َّ ٍْن ٌِ ًس  َّ ؼُعْن َٚ ـَِع  ٍه جٌ َٚ  ِٛ ٍهؽْن َٓ جٌ

ِِ  ُِ حِت ٌٍِصه ًز  ٍَ ْٙن ؼُ
ح  َ٘ ج ْٓن أَوه َِ َٚ ٌٌَس  ُرٛ مْن َِ َوحزٌ  ََ َي  ِٙ ـَ ََلِز  ًَ جٌصه ح َلرْن َ٘ ج ْٓن أَوه َِ

َىَلحِش  َٓ جٌصه ِِ َي َصَىَلٌس  ِٙ ـَ ََلِز  َى جٌصه  َذعْن

 

”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 

(„Idul Fitri), maka itu adalah zakat yang diterima. Dan 

barangsiapa membayarkannya setelah shalat „Idul Fitri), 

maka ia adalah sedekah biasa.”
244

 

 

 

Yang Diwajibkan Mengeluarakan Zakat Fitrah 

Zakat fitrah wajib hukumnya atas setiap muslim, 

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

                                                 
244

 HR. Abu Dawud : 1609, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1827. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 3570. 
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wanita anak kecil atau orang dewasa. Hai ini berdasarkan 

hadits Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

 ، ٍِ ِفؽْن ٌْن َوحَز ج ََ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َض  ٍَ ـَ
 ٍٍ ِعيْن َٖ ْٓن  ِِ ْٚن َصحًعح  ، أَ ٍٍ ّْن ْٓن َض ِِ ِى : َصحًعح  َعرْن ٌْن ٍَٝ ج َع

 َٓ ِِ  ، ٍِ َىِريْن ٌْن ج َٚ  ، ٍِ ِؽيْن جٌصه َٚ َػٝ،  ْٔن ُ جْلْن َٚ  ، ٍِ َو ًه جٌ َٚ  ، ِ ٍ ُك ٌْن ج َٚ
 ِِ ِٚؼ جٌٕهح ٍُ ًَ ُن ْْن ضَُإوهٜ َلرْن ح أَ َٙ ٍَ ِذ َِ أَ َٚ  ، َٓ يْن

ِّ ٍِ ْٓن ُّ ٌْن ج
ََلزِ  ٌَٝ جٌصه  ِئ

 

“Bahwa Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah sebesar 

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

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

kalangan orang-orang Islam. Dan beliau memerintahkan 

agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar 

menunaikan Shalat („Idul Fitri).”
245

  

 

Zakat fitrah diwajibkan kepada seorang muslim 

yang memiliki makanan pokok untuknya dan untuk orang 

yang ada di bawah tanggungannya pada malam „Idul Fitri 

dan esok 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. 

                                                 
245

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 2 : 984. 
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Ukuran Zakat Fitrah  

Ukuran zakat fitrah adalah sebanyak 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 5. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id 

Al-Khudri y, ia berkata; 

 

 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله  جٌٕهِري ِ َص
ِْ ح َِ ََ يْن 

ـِ ح  َٙ ِؽيْن ُوٕهح ُٔعْن
ْٓن  ِِ ْٚن َصحًعح  ، أَ ٍٍ ّْن ْٓن َض ِِ ْٚن َصحًعح  ، أَ ٍَ ْٓن َؼَعح ِِ َصحًعح 

ٍد  ِذيْن ََ ْٓن  ِِ ْٚن َصحًعح  ، أَ ٍٍ ِعيْن َٖ . 

 

“Pada zaman Nabi a kami selalu mengeluarkan zakat 

fitrah satu sha‟ makanan, atau satu sha‟ kurma, atau satu 

sha‟ sya‟ir, atau satu sha‟ anggur kering.”
246

  

 

Adapun patokan ukuran sha‟ yang digunakan ialah 

sha‟ Nabi a,, yaitu sama dengan empat mud, sama 

dengan dua liter, sama dengan 2,4 kg. 

 

 

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, 

                                                 
246

 Muttafaq „alaih. HR.  Bukhari Juz 2 : 1437, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 2 : 985. 
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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; 

 

ََلزِ  ٌَٝ جٌصه ِِ ِئ ِٚؼ جٌٕهح ٍُ ًَ ُن ْْن ضَُإوهٜ َلرْن ح أَ َٙ ٍَ ِذ َِ أَ َٚ 

 

“Rasulullah a memerintahkan agar dikeluarkan sebelum 

orang-orang keluar menunaikan Shalat („Idul Fitri).”
247

  

 

Diperbolehkan mempercepat pengeluaran zakat 

fitrah sehari atau dua hari sebelum hari raya, dan tidak 

boleh mengakhirkannya sampai setelah shalat „Idul Fitri. 

Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Alu 

Bassam 5, mengikuti pendapat gurunya Al-Allamah 

„Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di 5. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Nafi‟ 5, ia berkata; 

 

 َٓ يْن ًِ ح جٌه َٙ ِؽيْن ح يُعْن َّ ُٙ ْٕن ٌَٝ َع ُ َضَعح َٝ جَّلله ِظ ٌَ  ٍُ َّ ُٓ ُع َْ ذْن َوح َٚ
 ِٓ يْن َِ ْٛن ْٚن َي ٍَ أَ ْٛن ٍِ ِذَي ِفؽْن ٌْن ًَ ج َْ َلرْن ْٛن ؽُ ج يُعْن ْٛن َوحُٔ َٚ ح  َٙ َٔ ْٛن ٍُ َر  .َيمْن

“‟Ibnu „Umar p memberikan zakat fitrah kepada orang 

yang mengumpulkannya (amil zakat), kemudian mereka 

memberikannya sehari atau dua hari sebelum (hari raya) 

„Idul Fitri.”
248
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 2 : 986. 
248

 HR. Bukhari Juz 2 : 1440. 
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Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 

5; 

“Zakat fitrah memiliki dua waktu; waktu yang 

diperbolehkan yaitu sebelum „Ied; satu atau dua hari, dan 

waktu utama yaitu pada hari „Ied sebelum Shalat, 

penundaannya sampai sesudah shalat adalah haram 

hukumnya dan tidak bisa mencukupi kewajiban zakat 

fitrah.” 

 

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 5. Hal ini berdasarkan hadits dari 

„Abdullah bin „Abbas p, ia berkata; 

 

 ِ ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َض  ٍَ َُ ـَ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ٍِ َص ِفؽْن ٌْن َوحَز ج ََ  
 ِٓ حِويْن َٓ َّ ٍْن ٌِ ًس  َّ ؼُعْن َٚ ـَِع  ٍه جٌ َٚ  ِٛ ٍهؽْن َٓ جٌ

ِِ  ُِ حِت ٌٍِصه ًز  ٍَ ْٙ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.”
249
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 HR. Abu Dawud : 1609, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1827. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 3570. 
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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. Disebutkan dalam hadits 

yang diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

َوحَز  ََ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َض  ٍَ ـَ
 ٍٍ ِعيْن َٖ ْٓن  ِِ ْٚن َصحًعح  ، أَ ٍٍ ّْن ْٓن َض ِِ ، َصحًعح  ٍِ ِفؽْن ٌْن : ج

 ، ٍِ ِؽيْن جٌصه َٚ َػٝ،  ْٔن ُ جْلْن َٚ  ، ٍِ َو ًه جٌ َٚ  ، ِ ٍ ُك ٌْن ج َٚ ِى  َعرْن ٌْن ٍَٝ ج َع
 َٓ يْن ِّ ٍِ ْٓن ُّ ٌْن َٓ ج ِِ  ، ٍِ َىِريْن ٌْن ج َٚ 

 

“Bahwa Rasulullah a mewajibkan zakat fitrah 

sebesar satu sha‟ kurma atau satu sha‟ sya‟ir atas; 

seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan 

wanita, besar dan kecil dari kalangan orang-orang 

Islam.”
250

   

 

 Disunnahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah 
untuk janin yang masih dalam kandungan ibunya. 

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 2 : 984. 
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At-Tuwaijiri dan Syaikh Shalih bin Ghanim As-

Sadlan 2. 

 

 Tidak dibenarkan mengeluarkan zakat fitrah dengan 
nilai/harga makanan pokok tersebut (diuangkan) 

menurut pendapat Jumhur ulama‟ fiqih, kecuali 

Imam  Abu Hanifah. Karena pada asalnya bahwa 

zakat fitrah dikeluarkan dengan segala macam 

makanan pokok yang telah disebutkan nash hadits 

dan tidak bisa digantikan dengan nilai uang, kecuali 

dalam keadaan yang sangat mendesak atau karena 

ada kemaslahatan tertentu. Berkata Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5; 

“Zakat fitrah hanya boleh berupa makanan saja, 

tidak boleh dengan harganya (uang). Karena Nabi 

n telah menetapkan zakat fitrah satu sha‟ berupa 

makanan, buah kurma atau gandum.” 

 

 Zakat fitrah terkait dengan badan, maka seorang 

dapat mengeluarkannya dimana pun ia berada. 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 

5; 

“Apabila orang yang berkewajiban zakat fitrah 

tersebut melakukan perjalanan dua hari atau lebih 

sebelum hari raya, maka ia mengeluarkan zakat 

(tersebut) di negeri Islam yang dituju. Jika bukan 

negeri Islam, maka carilah sebagian muslim yang 

fakir dan serahkan kepada mereka.”
251

 

 

                                                 
251

 Fatawa Az-Zakah. 
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 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 5; 

”Jika terbukti bagi orang yang mengeluarkan zakat 

bahwa orang yang diberi zakat bukanlah 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 

beberapa orang dan zakat fitrah beberapa orang 

boleh diberikan kepada satu orang. Karena perintah 

membayar zakat fitrah bentuknya mutlak, tidak 

terikat. Ini adalah pendapat Syaikh Abi Bakar Jabir 

Al-Jaza‟iri 2. 

 

 Apabila seorang belum mengeluarkan zakat fitrah 
sampai setelah Shalat „Idul Fitri, maka kewajiban 

zakat fitrah tidak gugur dengan keluarnya waktu, 

ini adalah ijma‟ ulama‟. Karena zakat tersebut tetap 

ada di dalam tanggungannya dan merupakan hak 

bagi mustahiq (orang yang berhak menerima zakat). 

Sehingga ia harus tetap mengeluarkan zakat, 

meskipun zakatnya dianggap sebagai sedekah 

sunnah, dan ia harus menyesal dan beristighfar 

kepada Allah q.  
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PUASA 
 

 

Puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal 

puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari 

dengan niat berpuasa sebagai ibadah kepada Allah q. 

Puasa merupakan ibadah agung yang hanya Allah r saja 

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; 

 

ََ يَُعحَعُؿ  ِٓ آَو ًِ جذْن َّ ًُّ َع ح ,ُو َٙ ٌِ َػح ِْن ٍُ أَ ْٗن َُٕس َع َٓ َك ٌْن  ج
ٍؿ  حتَِس ِظعْن ِّ ع رْن َْ  ٌَٝ ًه ,ِئ َؾ َٚ ُه  ُ َع ََ  : َلحَي جَّلله ْٛن  ِئَله جٌصه

ْٓن  ِِ  ُٗ َِ َؼَعح َٚ  ُٗ َض َٛ ْٙن َٖ ِٗ َيَىُ   يْن ِذ ُِ َٔح أَؾْن أَ َٚ يْن 
ٌِ  ُٗ ِأه ـَ
يْن 
ٍِ َى ,أَؾْن ْٕن َقٌس ِع ٍْن ـَ َٚ  

ِٖ ٍِ ؽْن ـِ َى  ْٕن َقٌس ِع ٍْن ـَ  ِْ َقَطح ٍْن ـَ  ُِ حِت ٌٍِصه  
ِف  يْن ٌِ ْٓن  ِِ  ِ َى جَّلله ْٕن َيُد ِع ِٗ أَؼْن يْن ـِ ُؾ  ْٛن ٍُ ٌَُه َٚ  ِٗ ذ ِ ٌَ ٌَِمحِا 

ِه  ْٓن ِّ ٌْن  ج
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“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 

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.”
252

   

 

Dan Allah q telah menyediakan pintu khusus di 

Surga bagi orang-orang yang telah berpuasa ketika di 

dunia. Dari Sahal bin Sa‟ad y, dari Nabi a beliau 

bersabda; 

 

َْ ََل  يهح ٍه ٝ جٌ ّه َٓ ح َذحٌخ يُ َٙ يْن ـِ جٍخ  َٛ َيُس أَذْن ِٔ ح َّ َؿٕهِس َغ ٌْن ـِي ج
 َْ ْٛن ُّ حِت ُٗ ِئَله جٌصه ٍُ ُن  َيىْن

 

”Di Surga ada delapan pintu. Di antaranya ada pintu 

yang bernama Rayyan, yang hanya dimasuki oleh orang-

orang yang berpuasa.”
253

 

 

 

 

 

                                                 
252

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1805 dan Muslim Juz 2 : 

1151, lafazh ini miliknya. 
253

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3084 lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1152. 
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Macam-macam Puasa 

Puasa ada tiga jenis, yaitu : 

 

1. Puasa Wajib 

Puasa wajib ada tiga macam, antara lain : 

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 di bulan Muharram. 

e. Puasa Asyura‟. 

f. Puasa di bulan Sya‟ban.  

g. Puasa Senin Kamis. 

h. Puasa Ayyamul Bidh. 

i. Puasa Dawud. 
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3. Puasa yang Dilarang 

Puasa yang dilarang terbagi menjadi dua, antara 

lain: 

 

A. 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 di rumah. 

 

B. Puasa makruh 

Makruh melakukan puasa berikut :  

a. Puasa Wishal. 

b. Puasa satu tahun penuh. 
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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; 

 

 ، َْ َعح َِ ٌَ َٕح  ٌَ ُْن  ِ ٍ َْ َٚ  ، َْ َعح َِ ٌَ  ٌَٝ َٕح ِئ ّْن ِ ٍ َْ ُه  ُٙ ٍه جٌَ
َطَمرهَلً  ُِ ٕهح  ِِ  ُٗ ّْن ٍه َٓ َض َٚ 

 

“Ya Allah, selamatkanlah kami sampai Ramadhan. Dan 

selamatkan bagi kami Ramadhan itu. Serta terimalah 

dari kami (amal-amal kami di dalamnya)”
254

 

 

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; 

 

 َُ ِؼ ٌَ َٚ ٍَيه  ِ َع  ً ُْن يَُص ٍَ ـَ  ُٖ َى ْٕن ُش ِع ٍْن ًٍ ُيِو ُؾ ٌَ ُؿ  ْٔن َُ أَ ِؼ ٌَ
ْْن  ًَ أَ ٍََم َلرْن َٓ ْٔن ُه ج َْ غُ َعح َِ ٌَ  ِٗ يْن ٍَ ًَ َع ًٍ َوَن ُؾ ٌَ ُؿ  ْٔن أَ

ُْن  ٍَ ـَ  ٍِ ِىَر ٌْن ُٖ ج ج َٛ ُٖ أََذ َى ْٕن َن ِع ٌَ ًٍ أَوْن ُؾ ٌَ ُؿ  ْٔن َُ أَ ِؼ ٌَ َٚ  ُٗ ٌَ  ٍَ َف يُؽْن
َؿٕهسَ  ٌْن ُٖ ج ِنََل  يُىْن

 

                                                 
254

 Ruhush Shiyam. 
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“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 diampuni (dosanya). 

Binasalah seorang yang menemui orang tuanya pada 

masa tua, namun (keberadaan) orang tuanya tidak 

mampu memasukkannya ke dalam Surga.”
255

  

 

Di antara 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  ِِ  ََ ح َضَمىه َِ  ُٗ ٌَ  ٍَ حًذح ُؼِف َٓ ِط جقْن َٚ ًٔح  ح َّ َْ ِئيْن َعح َِ ٌَ  ََ ْٓن َصح َِ
 ِٗ ِر ْٔن  َي

“Barangsiapa berpuasa Ramadhan dengan landasan 

iman dan berharap pahala dari Allah, maka dosanya 

yang telah berlalu akan diampuni.”
256

  

 

Hukum Puasa Ramadhan 

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun 

Islam. Diriwayatkan dari Abu ‟Abdirrahman ‟Abdullah 

bin ‟Umar bin Khaththab p ia berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

                                                 
255

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3545, lafazh ini miliknya dan Ahmad : 7402. 

Hadits ini dinilai hasan shahih oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih At-Targhib Juz 2 : 1680. 
256

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 38 dan Muslim Juz 1 : 760, 

lafazh ini miliknya. 
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 ٍّ ّْن ٍَٝ َن َُ َع َلَ ْْن إِل َي جْن ِٕ ُ : ذُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ْْن َلَ ِئ حَوُز أَ َٙ َٖ
َوحِز  ُه َطحُا جٌ ِئيْن َٚ َلَِز  َُ جٌصه ِئَلح َٚ  ِ ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ىجً  ّه َك ُِ ْه  أَ َٚ

 َْ َعح َِ ٌَ  َُ ْٛن َص َٚ ِص  َريْن ٌْن َقؽُّ ج َٚ. 

 

”Islam didirikan di atas lima perkara, yaitu; bersaksi 

bahwa tidak ada Sesembahan (yang berhak disembah 

dengan benar) kecuali Allah dan Muhammad adalah 

utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, 

mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan 

Ramadhan.”
257

  

 

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; 

 

ح ُوِطَد  َيح َّ َُ َو َيح ُُ جٌص ِ ُى يْن ٍَ ج ُوِطَد َع ْٛن ُٕ َِ َٓ آ يْن ًِ ح جٌه َٙ أَيُّ
ٍَٝ َْ  َع ْٛن ُْن َضطهُم ٍهُى ٌََع ُْن  ُى ٍِ ْٓن َلرْن ِِ  َٓ يْن ًِ  جٌه

 

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas 

kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-

orang sebelum kalian agar kalian bertaqwa.”
258

  

                                                 
257

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 8 dan Muslim Juz 1 : 16. 
258

 QS. Al-Baqarah : 183. 
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Penetapan Bulan Ramadhan 

Penetapan bulan Ramadhan adalah dengan cara 

sebagai berikut : 

 

1. Melihat hilal bulan Ramadhan 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ُه  ْْن ُؼ ِا ـَ ج،  ْٚن ٍُ ِؽ ْـن أَ ـَ  ُٖ ْٛن ُّ ُط أَيْن ٌَ ِئَيج  َٚ ج،  ْٛن ُِ ْٛن ُص ـَ  ُٖ ْٛن ُّ ُط أَيْن ٌَ ِئَيج 
 ُٗ ٌَ ج  ْٚن ٌُ ُى حلْن ـَ ُْن  ُى يْن ٍَ  َع

 

“Jika kalian melihat (hilal Ramadhan), maka 

berpuasalah. Dan jika kalian melihatnya (hilal Syawwal) 

maka berbukalah. Apabila mendung menghalangi kalian, 

maka perkirakanlah.”
259

  

 

Dan disunnahkan bagi yang melihat hilal 

Ramadhan atau hilal bulan yang lain untuk 

mengucapkan; 

 

ِس  َِ ََل ٓه جٌ َٚ  ِْ ح َّ يْن ِ جإلْن َٚ  ِٓ ّْن ُي ٌْن َٕح ِذح يْن ٍَ ُٗ َع ٍه ِ٘ ُه أَ ُٙ ٍه جٌَ
 ُ ذَُّه جَّلله ٌَ َٚ ذ ِيْن  ٌَ  

َِ ََل ْْن ِ جإلْن َٚ 

 

                                                 
259

 HR. Bukhari Juz 2 : 1801, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1080. 
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”Ya Allah, munculkanlah ia kepada kami dengan 

keberkahan dan iman, keselamatan dan Islam, Rabbku 

dan Rabbmu adalah Allah.”
260

  

 

2. Menyempurnakan bulan Sya’ban menjadi tiga 

puluh hari 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y ia 

berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ُْن  ُى يْن ٍَ َي َع ْْن ُؼر ِ ِا ـَ  ِٗ َيِط ؤْن ٍُ
ٌِ ج  ْٚن ٍُ ِؽ ْـن أَ َٚ  

ِٗ َيِط ؤْن ٍُ
ٌِ ج  ْٛن ُِ ْٛن ُص

َْ َغََلِغيْن  َرح عْن َٖ َز  ج ِعىه ْٛن ٍُ
ِّ أَوْن  َْ ـَ

 

“Berpuasalah dengan melihat hilal dan berbukalah 

dengan melihat hilal. Jika kalian terhalangi, maka 

sempurnakanlah bilangan Sya‟ban (menjadi) tiga puluh 

(hari).”
261

 

 

 

Catatan : 

 Seorang yang baru diwajibkan berpuasa di siang 
hari –seperti;  orang gila yang baru sembuh, anak 

kecil yang baru menjadi baligh, orang kafir baru 

masuk Islam, dan lain sebagainya- maka cukup bagi 

mereka berniat di siang hari itu, walaupun 

sebelumnya mereka sudah makan atau minum dan 

                                                 
260

 HR. Ahmad : 1397 dan Tirmidzi Juz : 3451, lafazh ini milik 

keduanya. 
261

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1810, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 2 : 1080. 



- 188 - 

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, atau yang 

semisalnya, kemudian ia sadar, maka ia tidak wajib 

mengganti puasa maupun shalatnya, karena taklif 

(kewajiban syari‟at) terangkat darinya. Namun jika 

hilangnya kesadaran disebabkan karena 

perbuatannya atau keinginannya sendiri lalu ia 

sadar, maka ia wajib mengqadha‟nya. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seorang telah berniat berpuasa, lalu ia 
berpuasa dan pingsan di sebagian atau seluruh 

siangnya, maka puasanya sah. Ini adalah pendapat 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 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 

5 menjelaskan; 

“Jika urusan ini bergantung kepada hisab mereka, 

maka yang mengetahui masuknya Ramadhan 

hanyalah sebagian kecil orang, padahal syari‟at 

dasarnya adalah yang mudah diketahui oleh 

masyarakat umum.”
262

  

                                                 
262

 Taisirul „Allam. 
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 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, ia 

berkata; 

“Sekelompok orang berkumpul untuk melihat hilal, 

lalu aku mengabarkan kepada Rasulullah a bahwa 

aku melihatnya. Kemudian beliau berpuasa dan 

memerintahkan yang lain untuk berpuasa.”
263

  

 

 Adapun melihat hilal untuk menetapkan bulan 
Syawwal, maka penetapan tersebut tidak dapat 

diterima kecuali dengan persaksian dua orang yang 

adil. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟, mereka 

berdalil dengan sabda Rasulullah a; 

  

ْْن  ِا ىَ  ـَ ِٙ َٖ  ِْ َىج ِ٘ ح ج َٖ ْٛن ُِ ْٛن ُص ج ـَ ْٚن ٍُ ِؽ ْـن أَ َٚ   
 

“Jika ada dua orang saksi yang memberikan 

persaksian (bahwa ada hilal), maka hendaklah 

kalian berpuasa dan berbuka.”
264

  

 

 Barangsiapa yang melihat hilal seorang diri, dan 
hasilnya tidak diterima (oleh penguasa), maka ia 

tidak boleh berpuasa hingga manusia yang lainnya 

berpuasa. Begitu pula tidak boleh ia berbuka hingga 

                                                 
263

 HR. Abu Dawud : 2242, dengan sanad yang shahih. 
264

 HR. Nasa‟i Juz 4 : 2116, dengan sanad yang shahih. 
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manusia berbuka. Hal ini berdasarkan hadits dari 

Abu Hurairah y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 َْ ْٚن ٍُ ِؽ ََ ضُفْن ْٛن ٍُ َي ِفؽْن ٌْن ج َٚ  َْ ْٛن ُِ ْٛن ََ َضُص ْٛن َُ َي ْٛن جٌَصه
 َْ ْٛن ََ ضَُعكُّ ْٛن َكٝ َي َظْن جْلْن َٚ 

 

“Waktu puasa adalah di hari kalian semua 

berpuasa, waktu berbuka („Idul Fithri) adalah di 

hari kalian semua berbuka, dan „Idul Adh-ha ialah 

hari dimana kalian berqurban.”
265

  

 

Berkata Imam Tirmidzi 5; 

 

ح  َّ َمحَي ِئٔه ـَ ُع  َكِىيْن ٌْن ج ج ًَ َ٘  ُِ ٍْن ِع ٌْن ًِ ج ْ٘ن ُط أَ ٍَ َذعْن ٓه ـَ َٚ
حَعِس  َّ َؿ ٌْن َع ج َِ  ٍَ ِفؽْن ٌْن ج َٚ  ََ ْٛن ْه جٌَص ج أَ ًَ َ٘  َٕٝ عْن َِ

 ِِ َُ جٌٕهح َعظُ َٚ 

 

“Sebagian ahli ilmu menjelaskan tentang hadits ini, 

mereka mengatakan bahwa maksud (hadits) ini 

adalah berpuasa dan berbuka bersama-sama dengan 

jama‟ah dan orang banyak.”
266

 

 

 

                                                 
265

 HR. Tirmidzi Juz 3 :  697. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 3869. 
266

 Sunan Tirmidzi, 3/697. 
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 Apabila hilal dapat dilihat pada satu negeri, maka 

hilal tersebut berlaku bagi negeri lain yang tempat 

keluar hilalnya bersamaan. Inilah pendapat yang 

paling tepat diantara berbagai pendapat ulama‟ dan 

inilah pendapat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah 5. 

 

 Apabila seorang muslim berpuasa di suatu negara, 

lalu dia bepergian ke negara lain, maka hukum 

puasa dan berbukanya adalah hukum negara saat ia 

pindah. Ia berbuka bersama mereka jika mereka 

berbuka. Tetapi jika total puasanya kurang dari dua 

puluh sembilan hari, maka ia wajib menambah satu 

hari setelah „Idul Fitri. Seandainya ia berpuasa lebih 

dari tiga puluh hari, maka ia tidak berbuka, kecuali 

bersama mereka. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2.. 

  

 Apabila seorang tinggal di negara yang matahari  
tidak terbenam pada musim panas dan tidak terbit  

pada musim dingin atau di negara yang siangnya 

berlangsung selama enam bulan dan malamnya 

enam bulan atau lebih atau kurang, mereka shalat 

dan berpuasa dengan mengikuti negara terdekat 

dengannya yang memiliki malam dan siang dua 

puluh empat jam. Sehingga mereka menentukan 

awal puasa dan akhirnya menurut waktu negara 

terdekat itu. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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Orang-orang yang Diperbolehkan Untuk Berbuka  

Orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka 

adalah : 

 

1. Orang sakit 

Sakit dibagi dibagi menjadi tiga macam, yaitu : 

 

a. Sakit ringan 

Yaitu sakit yang tidak memberikan pengaruh 

terhadap puasa, demikian pula berbuka tidak memberikan 

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 

baginya untuk berpuasa. 
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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; 

 

 ٍَ ٍَ أَُن ْٓن أَيهح ِِ زٌ  ـَِعىه  ٍٍ َف َْ  ٍَٝ ْٚن َع ًعح أَ يْن ٍِ َِ  َْ ْٓن َوح َِ َٚ 

 

“Dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu 

berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak 

hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang 

lain.”
267

  

 

Safar dibagi dibagi menjadi 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 bin Abdillah 

p, ia berkata; 

 

أَٜ  ٍَ ـَ  ٍٍ َف َْ يْن 
ـِ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  َْ َوح

ج  ْٛن َمحٌُ ـَ ج  ًَ َ٘ ح  َِ َمحَي  ـَ  ِٗ يْن ٍَ ًَ َع ِ ٍ ُؾًَل َلىْن ظُ ٌَ َٚ ح  ًِ َقح َِ
 ٍِ َف ٓه ـِي جٌ  َُ ْٛن ٍ ِ جٌَصه ِر ٌْن َٓ ج

ِِ  َّ ٌَيْن َمحَي  ـَ  ٌُ  َصحِت

 

                                                 
267

 QS. Al-Baqarah : 185. 
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“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.”
268

  

 

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 ُّ ٍَ ُْن َضعْن ُط ْٕن ْْن ُو ُْن ِئ ٌَُى  ٌٍ ج َنيْن ْٛن ُِ ْٛن ْْن َضُص أَ َٚ 

“Dan berpuasa lebih baik bagi kalian, jika kalian 

mengetahui.”
269

  

 

c. Safar yang dilakukan membuat seseorang merasa berat 

untuk berpuasa dan dapat menyebabkan kematian 

Maka ketika itu ia wajib berbuka dan haram 

baginya berpuasa. Hal ini seperti disebutkan dalam hadits 

Jabir y; 

 

ِف  َفطْن ٌْن ََ ج َؼ َعح ٍَ َُ َن ٍه َْ َٚ  
ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص َٛي جَّلله ُْ ٌَ ْه  أَ

 ، ُِ يْن ِّ َؽ ٌْن جَ  ج ٍَ َػ ُو ٍَ ََ َقطهٝ َذ ـََصح  ، َْ َعح َِ ٌَ يْن 
ـِ ىهَس  َِ  ٌَٝ ِئ

                                                 
268

 HR. Bukhari Juz 2 : 1844, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1115. 
269

 QS. Al-Baqarah : 184. 
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 ٍَ ََٔظ ، َقطهٝ  ُٗ َع ـَ ٍَ ـَ حٍا  َِ ْٓن 
ِِ ـٍ  ُه َوَعح ِذَمَى ، غُ ُِ ََ جٌٕهح ـََصح

ٌَِه  َى َي ُٗ َذعْن ٌَ  ًَ ِميْن ـَ َخ،  ٍِ َٖ ُه  ، غُ
ِٗ ٌَيْن ُِ ِئ َط : جٌٕهح ْه َذعْن ِئ

 ََ ِِ َلىْن َصح ٌَِثَه : َلحَي . جٌٕهح ُعَصحُز، أُٚ ٌْن ٌَِثَه ج أُٚ
ُعَصحزُ  ٌْن  .ج

 

“Bahwa 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.”
270

  

 

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; 

 

 ٍٓ ِىيْن ْٓن ِِ  َُ َيٌس َؼَعح ىْن ـِ  ُٗ َٔ ْٛن ُم َٓ يُِؽيْن يْن ًِ ٍَٝ جٌه َع َٚ 

                                                 
270

 HR. Muslim Juz 2 : 1114. 
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“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan 

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

memberi makan seorang miskin.”
271

 

 

Berkata Ibnu „Abbas p; 

 

 ٍَ ْٛن ِ َي  ً ْٓن ُو َُ َع ِع يُؽْن َٚ  ، ٍَ ِؽ ْْن يُفْن ٍِ أَ َىِريْن ٌْن ِم ج يْن ٗه ٍ
ٌِ  َٙ نه ٌَ

 ِٗ يْن ٍَ ََل َلَعحَا َع َٚ ًٕح،  ِىيْن ْٓن ِِ 

 

“Orang tua lanjut usia diberi keringanan untuk tidak 

puasa dan memberi makan setiap hari untuk seorang 

miskin dan tidak ada qadha‟ baginya.”
272

  

 

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 dan Ibnu „Umar p. Ini 

juga madzhab Ishaq dan pendapat inilah yang dipilih oleh 

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5.  

 

 

 

                                                 
271

 QS. Al-Baqarah : 184. 
272

 HR. Daruquthni : 6 dalam Bab Thulu‟usy Syamsyi ba‟dal Ifthar, 

dengan sanad yang shahih dan Hakim Juz 1 : 1607. 
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Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

“Jika wanita yang hamil khawatir akan dirinya, begitu 

pula wanita yang menyusui khawatir akan anaknya di 

saat 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.”
273

  

 

Juga riwayat dari Nafi‟ y, ia berkata; 

 

َٔصْن  َوح َٚ  ٍٕ يْن ٍَ ْٓن ُل
ِِ  ًٍ ُؾ ٌَ َص  ٍَ َضكْن َّ ِٓ ُع ْٕنُص َِلذْن َٔصْن ِذ َوح

 ٍُ َّ ُٓ ُع ح ذْن َ٘ ٍَ َِ أَ ـَ  َْ َعح َِ ٌَ يْن 
ـِ  ٌٕ ح َعَؽ َٙ ـَأََصحَذ ًَل  ِِ َقح

ًٕح ِىيْن ْٓن ِِ  ٍَ ْٛن ِ َي  ً ْٓن ُو َُ َع ِع ضُؽْن َٚ  ٍَ ِؽ ْْن ضُفْن  .أَ

 

“Salah seorang puteri dari Ibnu „Umar p menjadi isteri 

salah seorang laki-laki Quraisy, ketika Ramadhan ia 

sedang hamil lalu ia kehausan, maka Ibnu „Umar p 

memerintahkan untuk berbuka dan memberi makan 

seorang miskin setiap hari (yang ditinggalkan).”
274

  

 

 

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, 

                                                 
273

 HR. Thabrani : 2758. 
274

 HR. Daruquthni : 15 dalam Bab Thulu‟usy Syamsyi ba‟dal Ifthar. 
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meskipun masih berada di dalam kampungnya. 

Diriwayatkan dari „Ubaid bin Jubair y, ia berkata; 

 

ِي  ْٛن ُْ ٌَ ي ِ َصحِقُد  ٌِ ِؽَفح ٌْن ِز ج ٍَ َع أَِذيْن َذصْن َِ ُص  ْٕن ُو
 َٓ ِِ ٍَٕس  ِفيْن َْ يْن 

ـِ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص جَّلله
 ، ُٖ َخ َؼَىجُؤ ِ ٍ ُه ُل َع، غُ ـَ ٍَ ـَ  َْ َعح َِ ٌَ يْن 

ـِ َؽحِغ  ْٓن ُف ٌْن ج
ُص :  َلحَي  ٍْن خْن ُل ٍَ َط َش؟ َلحَي :  ِجلْن ْٛن ُرُي ٌْن ٜ ج ٍَ َص َض ْٓن ٌَ أَ

زٍ  ٍَ ْٛن َذصْن ٍهٝ :  أَذُ ِ َص ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ٕهِس  ُْ ْٓن  ِؼُد َع ٍْن أََض
؟ َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع  جَّلله

 

“Aku naik bersama Abu Bashrah Al-Ghifari y –

salah seorang sahabat Rasulullah a- dalam kapal 

dari Fusthath 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?”
275

  

 

 Apabila seorang pulang dari safar –dan ia dalam 
keadaan berbuka,- lalu mendapati isterinya  telah 

suci dari haidh, nifas, atau sembuh dari sakitnya –

sementara isterinya juga dalam keadaan berbuka,- 

maka diperperbolehkan baginya untuk menggauli 

                                                 
275

 HR. Abu Dawud : 2412. 
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isterinya, tanpa ada kewajiban membayar kaffarah. 

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2. 

 

 Orang tua yang sudah pikun tidak wajib berpuasa 
dan tidak pula membayar fidyah, karena pena 

(pencatat amal) telah diangkat darinya. Hal ini 

berdasarkan hadits dari „Aisyah i, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ْٓن َغََلَغسٍ  ُُ َع ٍَ َم ٌْن َع ج ـِ ِم َ :  ٌُ َطيْن ْٓن ُِ َقطهٝ َي ِٓ جٌٕهحِت . َع
 ٍَ ُر ٍِ َقطهٝ َيىْن ِؽيْن ِٓ جٌصه َع ِْ َقطهٝ . َٚ ْٛن ُٕ ؿْن َّ ٌْن ِٓ ج َع َٚ

َك  ْٚن يُِفيْن ، أَ ًَ ِم  .َيعْن

 

“Diangkat pena dari tiga orang; orang tidur 

hingga ia bangun, anak-anak sampai ia baligh, 

orang gila hingga ia berakal atau sadar.”
276

 

  

 Ukuran fidyah bagi orang yang sudah tua, wanita 

yang sedang hamil, dan wanita menyusui adalah 

sebanyak setengah sha‟. Yaitu satu porsi makanan 

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

makanan pokok. Ini adalah pendapat Syaikh „Abdul 

„Aziz bin „Abdullah bin Baz 5. 
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 HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa‟i Juz 6 : 3432, dan Ibnu 

Majah : 2041, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2043. 
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Syarat Sah Puasa  

Syarat sah puasa adalah : 

 

1. Niat 

Wajib menentukan niat puasa (Ramadhan) di 

malam hari sebelum terbit fajar. Hal ini berdasarkan 

hadits Ibnu „Umar p, dari Hafshah i, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

ُْن  ٌَ ْٓن  عِ َِ ِّ ُٗ يُؿْن ٌَ  ََ ـَََل ِصَيح  ٍِ َفؿْن ٌْن ًَ ج ََ َلرْن َيح   جٌص ِ

 

“Barangsiapa tidak meniatkan puasa sebelum fajar, 

maka tidak ada puasa baginya.”
277

 

 

 

Catatan : 

 Wajib memasang niat pada setiap malam bulan 
Ramadhan, bukan hanya berniat puasa untuk 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. 
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 HR. Tirmidzi Juz 3 : 730 dan Abu Dawud : 2454 lafazh ini milik 

keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 6538. 
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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  ُْن ُْن َضُص ٌَ َٚ  ِ  ً ُْن ضَُص ٌَ َّ ِئَيج َقحَظصْن  ٌٍََٝيْن َٓ َذ ٍْن   ُل

ٌَِه  ًَ ح ـَ َٙ ِٕ ِْ ِويْن َصح ْٓن ُٔمْن ِِ 

“Bukankan jika ia sedang haidh ia tidak melakukan 

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

bersabda, “Itulah kekurangan agamanya.”
278

  

 

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; 

ج ْٛن ٍُ ُو َٚ ُْن  ٌَُى  ُ ح َوَطَد جَّلله َِ ج  ْٛن َطُؽ جذْن َٚ ٓه  ُ٘ ْٚن ٍُ
ِٖ َْ َذح  ـَحآلْن

ِػ  َهيْن ٌْن َٓ ج ِِ َيُط  َذْن ُػ جْلْن َهيْن ٌْن ُُ ج ٌَُى  َٓ ج َقطهٝ َيَطَريه ْٛن ذُ ٍَ ْٖن ج َٚ 

 ًِ يْن ٍه ٌَٝ جٌ ََ ِئ َيح ٛج جٌص ِ ُّّ ُه أَِض ٍِ غُ َفؿْن ٌْن َٓ ج
ِِ ِو  َٛ ْْن َ  جْلْن

“Maka sekarang pergaulilah mereka dan carilah apa 

yang telah ditetapkan Allah untuk kalian, dan makan 

minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari 

benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah 

puasa itu sampai (datang) malam.”
279
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Adab-adab Puasa  

Adab-adab puasa antara lain : 

 

1. Makan sahur dan mengakhirkannya 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

َوسً  ٍَ ٌِ َذ ْٛن ُك ٓه ـِي جٌ ْه  ِا ـَ ج  ْٚن ٍُ كه َٓ  َض

 

“Makan sahurlah kalian, karena didalam sahur itu ada 

keberkahan.”
280

  

 

Adapun dalil tentang mengakhirkan sahur 

diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Anas 

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

 

 ٌَٝ ََ ِئ ُه َلح َُ غُ ٍه َْ َٚ  
ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله َع جٌٕهِري ِ َص َِ َٔح  ٍْن َك َٓ َض

 ٌِ ْٛن ُك ٓه جٌ َٚ  ِْ ََيج َٓ جْلْن َْ َذيْن ُْن َوح ُص َو ٍْن ََلِز َل ٌَ ؟جٌصه  َلحَي َلىْن
َٓ آَيسً  يْن ِٓ ّْن  َن

 

“Kami sahur bersama Nabi a, kemudian beliau bangkit 

untuk mengerjakan shalat.” Anas y bertanya, “Berapa 

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

kira bacaan lima puluh ayat.”
281
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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, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ـَََل   ِٖ ٍَٝ َيِى َٔحُا َع ِ جإلْن َٚ َىجَا  ُُ جٌٕ ِ َع أََقُىُو ِّ َْ ِئَيج 
 ُٗ ْٕن ِِ  ُٗ ِعَي َقحَؾَط ُٗ َقطهٝ َيمْن  َيَععْن

 

”Apabila salah seorang diantara kalian mendengar 

adzan sementara tempat makan(nya) masih berada 

di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya 

hingga ia menyelesaikan hajat (makan)nya.”
282

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
282

 HR. Abu Dawud : 2350. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 607. 
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2. Menahan diri dari segala hal yang bertentangan 

dengan puasa, seperti; perbuatan sia-sia, perkataan 

keji, berdusta, dan yang semisalnya 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ، َهدْن َلَ َيصْن َٚ ـُعْن  ٍْن ـََلَ َي ُْن   أََقِىُو
َِ ْٛن َُ َص ْٛن َْ َي ِئيجَ َوح

ًْن  َيُم ٍْن ـَ  ، ُٗ ٍَ ْٚن َلحَض ُٗ أََقٌى أَ حذه َْ ْه  ِا ٌُ : ـَ ٌؤ َصحِت ٍُ ِْن يْن ج
 ِئٔ ِ

 

“Jika seorang dari kalian sedang berpuasa, maka 

janganlah ia berkata-kata kotor dan jangan pula 

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

berpuasa.”
283

 

 

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َّ يْن ٍَ ـَ  ، ًَ ْٙن َؿ ٌْن ج َٚ ًَ ِذٗ،  َّ َع ٌْن ج َٚ  ٌِ ْٚن ُُّ َي جٌ ْٛن ُْن َيَى ْن َل ٌَ ْٓن  َِ
 ُٗ جَذ ٍَ َٖ َٚ  ُٗ َِ ْْن َيَىَ  َؼَعح يْن أَ

ـِ ِ َقحَؾٌس   َّلِله

“Barangsiapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan 

mengerjakannya serta berlaku bodoh, maka Allah tidak 

memerlukan orang itu untuk  meninggalkan makanan 

dan minuman (dalam puasa)nya.”
284

 

                                                 
283

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1805, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 2 : 1151. 
284

 HR. Bukhari Juz 2 : 1804, Tirmidzi Juz 3 : 707, dan Abu Dawud : 

2362, lafazh ini milik keduanya. 
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3. Bersikap dermawan 

 

4. Membaca dan mempelajari Al-Qur’an 

Dalil tentang bersikap dermawan dan membaca dan 

mempelajari Al-Qur‟an adalah hadits yang diriwayatkan 

dari „Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 ِِ َو جٌٕهح َٛ َُ أَؾْن ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  َْ َوح
ْه  َْ ِئ َعح َِ ٌَ  ٍِ ْٙن َٖ يْن 

ـِ  ُْ ْٛن ح َيُى َِ ُو  َٛ َْ أَؾْن َوح َٚ  ٍِ َهيْن ٌْن ِذح
يْن 
ـِ ٍَٕس  َْ  ِ  ً يْن ُو

ـِ  ُٖ َمح ٍْن َْ َي َُ َوح ََل ٓه ِٗ جٌ يْن ٍَ ًَ َع يْن ٍِ ِؾرْن
ٍهٝ  ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  ِٗ يْن ٍَ ُض َع ٍِ َيعْن ـَ َم  ٍِ َٓ ْٕن َْ َقطهٝ َي َعح َِ ٌَ
ُي  ْٛن ُْ ٌَ  َْ ًُ َوح يْن ٍِ ُٗ ِؾرْن ٌَِمَي ِاَيج  ـَ  َْ آ ٍْن ُم ٌْن َُ ج ٍه َْ َٚ  

ِٗ يْن ٍَ ُ َع جَّلله
يْنِف  ِ ٍ َٓ جٌ

ِِ  ٍِ َهيْن ٌْن َو ِذح َٛ َُ أَؾْن ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص جَّلله
ٍَسِ  َْ ٍْن ُّ ٌْن  ج

“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.)”
285

  

                                                 
285

 HR. Bukhari Juz 1 : 6 dan Muslim Juz 4 : 2308, lafazh ini 

miliknya. 
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5. Menyegerakan berbuka ketika matahari telah 

terbenam 

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa‟ad y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ٍَ ِفؽْن ٌْن ٍُٛج ج ح َعؿه َِ  ٍٍ ُِ ِذَهيْن جُي جٌٕهح َُ  ََل َي

 

“Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka 

menyegerakan berbuka.”
286

  

 

6. Berdoa ketika berbuka 

Diriwayatkan dari „Ibnu „Umar p, ia berkata; 

“Jika Nabi a berbuka, maka beliau membaca;  

 

حَا  َٖ ْْن  ٍُ ِئ َؾْن َغَرَص جْلْن َٚ ُق  ْٚن ٍُ ُع ٌْن ٍهِص ج َط جذْن َٚ أُ  َّ َد جٌظه َ٘ َي
 ُ  جَّلله

 

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

telah ditetapkan pahala, insya Allah.”
287

  

 

 

 

 

 

                                                 
286

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1856 dan Muslim Juz 2 : 

1098. 
287

 HR. Abu Dawud : 2357. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 920. 
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7. Berbuka dengan makan kurma segar (ruthab), 

atau kurma kering (tamr), atau hanya dengan air 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

 ٍَٝ ٍُ َع ِؽ َُ يُفْن ٍه َْ َٚ  
ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  َْ َوح

 ٍَٝ َع ـَ َؼَرحٌش  ٌُ ْٓن  ُْن َضُى ٌَ ْْن  ِا ـَ َي،  ِ ٍ ْْن يَُص ًَ أَ َؼَرحٍش َلرْن ٌُ
حاٍ  َِ ْٓن  ِِ جٍش  َٛ َٓ ح َق َٓ ْٓن َق ُْن َضُى ٌَ ْْن  ِا ـَ جٍش،  ٍَ ّْن  .َض

“Rasulullah a biasa berbuka dengan ruthab, sebelum 

melakukan shalat. Jika beliau tidak mendapat ruthab, 

maka dengan beberapa buah tamr (kurma masak yang 

sudah lama dipetik), dan jika tidak mendapatkannya, 

maka beliau meminum air.”
288

  

 

8. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang 

yang berpuasa 

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani y, dari Nabi a 

beliau bersabda; 

 ُٙ ُم ْٕن ُٗ ََل َي ٍُ أَٔه  َؼيْن
ِٖ ٍِ ًُ أَؾْن ػْن ِِ  ُٗ ٌَ  َْ ح َوح ًّ ٍَ َصحِت َؽ ـَ ْٓن  َِ

ًثح يْن َٖ  ُِ حِت ٍِ جٌصه ْٓن أَؾْن ِِ 

“Barangsiapa memberi (makanan untuk) berbuka 

kepada orang yang berpuasa, maka ia memperoleh 

seperti pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang 

berpuasa sedikit pun.”
289

 

                                                 
288

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

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 922. 
289

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 807, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 

1746. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 6415. 
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Hal-hal yang Boleh Dilakukan Ketika Puasa  

Hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa, antara 

lain : 

 

1. Jima’ pada malam hari sebelum terbit fajar 

Ini adalah keringanan dari Allah q bagi kaum 

muslimin. Allah q berfirman; 

 

ًه  ُْن  أُِق حِتُى َٓ ِٔ  ٌَٝ ـَُع ِئ ٍه  جٌ
َِ َيح َس جٌص ِ ٍَ ٌَيْن ُْن   ٌَُى

 

“Dihalalkan bagi kalian untuk jima‟ dengan isteri-istreri 

kalian, pada malam hari bulan puasa.”
290

  

 

2. Dalam keadaan junub pada pagi hari  

Diriwayatkan dari „Aisyah p, ia berkata; 

 

 َ ِٗ ِي جٌ ْٛن ُْ ٌَ  ٍَٝ ُى َع َٙ ْٖن َْ 9أَ ْْن َوح َُ ِئ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله  َص
 ُٗ ُِ ْٛن ُه َيُص  غُ

ٍَ ِطََل ٍِ جقْن حٍ  َؼيْن َّ ْٓن ِؾ ِِ ِرَف ُؾًُٕرح   ٌُِيصْن

 

 “Aku pernah menyaksikan Rasulullah a pada waktu 

fajar beliau dalam keadaan junub karena jima‟ (dengan 

isterinya), bukan kerena bermimpi. Kemudian beliau 

(tetap) berpuasa.”
291

   

 

 

                                                 
290

 QS. Al-Baqarah : 187. 
291

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1830, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 2 : 1109. 
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3. Suami mencium dan mencumbui isteri tanpa jima’  

Diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

 َٛ ُ٘ َٚ  ًُ َُ يَُمر ِ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُٛي جَّلله ُْ ٌَ  َْ َوح
 ِٗ ِذ ٌْن ُْن إِلِ َىُى ٍَ ِْن ُٗ أَ ٌَِىٕه َٚ  ، ٌُ َٛ َصحِت ُ٘ َٚ  ٍُ

ِٖ يَُرح َٚ  ، ٌُ  َصحِت

 

“Nabi a pernah mencium dan mencumbu, ketika beliau 

tengah berpuasa, hanya saja beliau adalah orang yang 

paling kuat menahan nafsunya diantara kalian.”
292

  

 

4. Mandi dan menuangkan air di kepala untuk 

mendinginkan badan  

Diriwayatkan dari Abu Bakar y ia berkata, berkata 

kepadaku (sebagian sahabat Nabi a); 

 

ِؼ  ٍْن َع ٌْن َُ ِذح ٍه َْ َٚ  
ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ُص  أَيْن ٌَ ٌََمىْن 

ْٚن  ِٕ أَ َعَؽ ٌْن َٓ ج ِِ  ٌُ َٛ َصحِت ُ٘ َٚ حَا  َّ ٌْن ِٗ ج ِْ أْن ٌَ  ٍَٝ َيُصدُّ َع
 ِ ٍ َٓ جٌَك

ِِ. 

 

“Sungguh aku pernah melihat Rasulullah a di Al-Arj, 

beliau sedang menuangkan air di atas kepalanya, ketika 

itu beliau dalam keadaan puasa, karena haus atau panas 

(yang menyengat).”
293

  

                                                 
292

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

1106, lafazh ini miliknya. 
293

 HR. Abu Dawud : 2365. 
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5. Makan dan minum karena lupa 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

 ٌُ َٛ َصحِت ُ٘ َٚ َي  ِٓ َٔ ْٓن  َِ , ، ُٗ َِ ْٛن ُه َص ُيِط ٍْن ـَ َخ،  ٍِ َٖ ْٚن  ًَ أَ أََو ـَ
َمحُٖ  َْ َٚ  ُ ُٗ جَّلله َّ َع ح أَؼْن َّ ِأه  ـَ

 

“Barangsiapa lupa bahwa ia sedang berpuasa sehingga 

ia makan minum, maka sempurnakanlah puasanya 

karena sesungguhnya Allah telah memberikan makan 

dan minum kepadanya.”
294

 

 

6. Muntah tanpa sengaja  

Diriwayatkan dari Abu Hurairah p, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

ُا  َميْن ٌْن ُٗ ج َع ٌَ ْٓن َي ِٗ َلَعحاٌ َِ يْن ٍَ َّ َع يْن ٍَ َطَمحاَ ـَ ْْن ِٓ ج َِ َٚ  ، 

ِط  َيمْن ٍْن ـَ ًىج  ّْن   َع

 

“Barangsiapa terdesak muntah (tanpa sengaja), maka 

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

sengaja muntah, maka hendaklah ia  mengqadha‟ 

(puasanya).”
295

  

                                                 
294

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

1155, lafazh ini miliknya. 
295

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

dan Ibnu Majah : 1676. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 930. 
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7. Mencicipi makanan dan mengunyahnya untuk 

anak kecil, selama makanan tersebut tidak masuk 

tenggorokan 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

ٕه  ِٚ جٌ ًه أَ َه ٌْن َق ج ْٚن ًُ ْْن َي َِ أَ اَ ََل َذأْن ًْن يْن ُن ُْن َيىْن ٌَ ح  َِ  
 ٌُ َٛ َصحِت ُ٘ َٚ  ُٗ َم ٍْن  .َق

 

“Tidak mengapa ketika seorang yang berpuasa mencicipi 

cuka atau apa saja, selama tidak masuk ke dalam 

tenggorokan.”
296

  

 

Diriwayatkan pula dari Yunus tentang Al-Hasan 

y, ia berkata; 

“Aku melihat ia mengunyah makanan untuk anak kecil 

padahal beliau sedang berpuasa. Ia mengunyahkan 

kemudian mengeluarkannya dari mulut(nya) dan 

meletakkannya di mulut si anak.”
297

  

 

8. Berbekam, berdonor darah, mimisan, dan 

memeriksa darah, selama tidak dikhawatirkan akan 

melemahkan tubuh  

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 ، ٌَ ٍِ كْن ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  َُ َطَؿ َُ ِجقْن ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ٍهٝ جَّلله َع ْه جٌٕهِريه َص أَ
 ٌُ َٛ َصحِت ُ٘ َٚ  َُ َطَؿ جقْن َٚ 

                                                 
296

 HR. Ibnu Syaibah 3/47, dengan sanad yang hasan li ghairihi. 
297

 HR. „Abdurrazaq : 7512. 
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“Bahwa Nabi a pernah berbekam dalam keadaan ihram 

dan pernah pula berbekam ketika beliau berpuasa.”
298

  

 

Anas bin Malik y pernah ditanya; 

 

 ًِ ْٓن أَؾْن ِِ ُِ َلحَي ََل ِئَله  حِت ٌٍِصه َس  َِ ِكَؿح ٌْن َْ ج ْٛن ُ٘ ٍِ ُْن ضُىْن ُط ْٕن أَُو
ِؿ  عْن  جٌعُّ

 

“Apakah engkau memakruhkan bekam bagi orang yang 

berpuasa?” Ia menjawab, “Tidak, kecuali hanya karena 

kelemahan (tubuh yang diakibatkannya).”
299

  

 

9. Bersiwak, memakai wangi-wangian, menggunakan 

minyak rambut, celak mata, obat tetes mata, obat 

tetas hidung, dan suntikan yang tidak 

mengenyangkan 

Dasar dibolehkannya semua ini ialah karena hukum 

asalnya terlepas dari larangan ( يهسُ 
ٍِ َصْن جَاُز جْلْن ٍَ َر ٌْن  jika hal ,(جَ

tersebut diharamkan bagi orang yang berpuasa, niscaya 

Allah q dan Rasulullah a akan menjelaskannya, dan 

tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Allah q 

berfirman; 

يًّح ِٓ َٔ ذَُّه  ٌَ  َْ ح َوح َِ َٚ. 

 
“Dan tidaklah Rabbmu lupa.”

300
  

                                                 
298

 HR. Bukhari Juz 2 : 1836. 
299

 HR. Bukhari Juz 2 : 1838. 
300

 QS. Maryam : 64. 
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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. 

 

 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 (dengan sengaja), maka puasanya 

batal. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Diperbolehkan menggunakan sikat gigi dan pasta 
gigi ketika berpuasa jika merasa aman bahwa pasta 

gigi tersebut tidak akan masuk ke tenggorokan. 

Yang lebih utama adalah meninggalkannya pada 

siang hari, dan lebih baik menggunakannya pada 

malam hari. 
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Hal-hal yang Membatalkan Puasa  

Hal-hal yang membatalkan puasa dibagi menjadi 

dua, yaitu : 

 

A. 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 ia 

makan dan minum karena yakin matahari telah terbenam 

dan ternyata belum, maka puasanya sah dan tidak wajib 

menqadha‟. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5 dan Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

2. Muntah dengan sengaja 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah p, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

ُا  َميْن ٌْن ُٗ ج َع ٌَ ْٓن َي ِٗ َلَعحاٌ َِ يْن ٍَ َّ َع يْن ٍَ َطَمحاَ , ـَ ْْن ِٓ ج َِ َٚ 

ِط  َيمْن ٍْن ـَ ًىج  ّْن   َع
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“Barangsiapa terdesak muntah (tanpa sengaja), maka 

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

sengaja muntah, maka hendaklah ia  mengqadha‟ 

(puasanya).”
301

  

 

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‟. 

 

4. Sengaja mengeluarkan mani 

Hal ini berdasarkan firman Allah q di dalam 

sebuah hadits qudsi tentang kondisi orang yang berpuasa; 

 

يْن 
ٍِ ْٓن أَؾْن ِِ  ُٗ َِ َؼَعح َٚ  ُٗ َض َٛ ْٙن َٖ  .َيَىُ  

 

“Ia meninggalkan syahwat dan makannya  karena 

Aku.”
302

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
301

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

dan Ibnu Majah : 1676. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 930. 
302

 HR. Bukhari Juz 2 : 1795 dan Muslim Juz 2 : 1151, lafazh ini 

miliknya. 
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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 Khaththab y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٜ َٛ َٔ ح  َِ ٍب  ٍِ ِْن ِ ج  ً ُى ٌِ ح  َّ ِئٔه َٚ يهحِش 
حُي ِذحٌٕ ِ َّ ح جْنْلَعْن َّ ِئٔه

 

“Sesungguhnya setiap  perbuatan
 
tergantung niatnya.  

Dan  sesungguhnya  setiap  orang  (akan dibalas) 

berdasarkan apa yang dia niatkan.”
303

 

 

6. Murtad (keluar dari Islam) 

Tidak ada perbedaan pendapat diantara ulama‟ 

dalam masalah ini. Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

 َٓ ِِ ٓه  َٔ ْٛن ٌََطُى َٚ ٍَُه  َّ ٓه َع َرَؽ ٌََيكْن َص  وْن ٍَ ْٖن ْٓن أَ ٌَِث
 َٓ يْن ٍِ ِْ َهح ٌْن  ج

 

“Jika engkau mempersekutukan (Allah), niscaya akan 

hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-

orang yang merugi”
304

  

 

 

                                                 
303

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907, 

lafazh ini milik keduanya. 
304

 QS. Az-Zumar : 65. 
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B. 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, ia berkata; 

 

َمحَي  ـَ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ٌَٝ جٌٕهِري ِ َص ًٌ ِئ ُؾ ٌَ : َؾحَا 
َٛي جَّللهِ  ُْ ٌَ ُص َيح  ٍَىْن ٍََىَه؟ َلحَي : َلحَي . َ٘ ْ٘ن ح أَ َِ َٚ :

َمحَي  ـَ  ، َْ َعح َِ ٌَ ـِي  أَِضيْن  ٍَ ِْن ٍَٝ ِج ُص َع َلعْن ح : َٚ َِ ًْن َضِؿُى  َ٘
َلَرًس؟ َلحَي  ٌَ ِطُك  ََ : ََل َلحَي : َضعْن ْٛن ْْن َضُص ُع أَ َطِؽيْن ْٓن ًْن َض َٙ ـَ

؟ َلحَي  ِٓ َطَطحِذَعيْن ُِ  ِٓ يْن ٍَ ْٙن ُُ : ََل َلحَي : َٖ ِع ح ضُؽْن َِ ًْن َضِؿُى  َٙ ـَ
ًٕح؟ َلحَي  ِىيْن ْٓن ِِ  َٓ يْن ط ِ ٍهٝ , ََل : ِْ أُِضَي جٌٕهِريُّ َص ـَ  ، َّ ٍَ ُه َؾ غُ

 ٌٍ ّْن ِٗ َض يْن ـِ ٍق  ٍَ َُ ِذَع ٍه َْ َٚ  
ِٗ يْن ٍَ ُ َع َمحَي . جَّلله ج، : ـَ ًَ َٙ قْن ِذ َضَصىه
َمحَي  ٍص : ـَ ًُ َذيْن ْ٘ن ح أَ َٙ َٓ ََلَذَطيْن ح َذيْن َّ ـَ ٕهح؟  ِِ  ٍَ َم ْـن ٍَٝ أَ أََع
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 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ـََعِكَه جٌٕهِريُّ َص ٕهح،  ِِ  ِٗ ٌَيْن ُؼ ِئ َٛ أَقْن
ُه َلحَي  ، غُ ُٗ َيحذُ ْٔن ٍََه : َقطهٝ َذَىشْن أَ ْ٘ن ُٗ أَ ّْن ِع أَؼْن ـَ دْن  َ٘  ِجيْن

 

“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 

a sampai terlihat gigi taringnya, kemudian bersabda, 

“Pergilah dan berilah makan keluargamu dengan kurma 

itu.”
305

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
305

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

miliknya. 
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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 enam puluh 

orang miskin, masing-masing orang miskin dengan 

setengah sha‟ makanan. 

 

 

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 di dalamnya. Ini adalah pendapat Syaikh „Abdul 

„Aziz bin „Abdullah bin Baz 5. 
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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‟. 

 

 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; 

 ُٗ يُّ ٌِ َٚ  ُٗ ْٕن ََ َع ٌَ َصح ِٗ ِصَيح يْن ٍَ َع َٚ حَش  َِ ْٓن  َِ 

 

“Barangsiapa meninggal dan ia mempunyai 

tanggungan puasa, maka hendaklah walinya puasa 

untuknya.”
306

 

 

 Orang yang meninggal dan masih memiliki hutang 
puasa, maka kondisinya dirinci sebagai berikut : 

 

 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. 

                                                 
306

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1851 dan Muslim Juz 2 : 

1147. 
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 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. 

 

 Seorang yang meninggal dan masih mempunyai 

hutang puasa nadzar, maka ahli warisnya 

berpuasa untuknya.  

Ini adalah perincian dari 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.  

 

 Apabila seorang suami jima‟ dengan isterinya pada 
siang hari Ramadhan, maka suami wajib membayar 

kaffarah, walaupun tidak keluar mani. 

 

 Apabila seorang suami jima‟ beberapa kali pada 
satu hari bulan Ramadhan, maka ia hanya 

diwajibkan untuk membayar kaffarah satu kali. 

 

 Apabila seorang suami jima‟ beberapa hari pada 

bulan Ramadhan, maka ia harus membayar kaffarah 

setiap satu hari satu kaffarah. 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. 
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 Apabila seorang melakukan jima‟ karena dipaksa, 

tidak mengetahui, atau lupa, maka puasanya sah. 

Tidak ada qadha‟ maupun kaffarah baginya. 

 

 Seorang yang menggauli isterinya di siang hari 
pada bulan Ramadhan, sementara isterinya sedang 

haidh, maka wajib baginya kaffarah dan qadha‟ 

ditambah dengan sedekah satu atau setengah dinar 

emas. 

 

 Kewajiban kaffarah tidak gugur karena keadaan 
hidup yang miskin. Ini adalah pendapat Jumhur 

ulama‟. 

 

 Bagi seorang yang wajib menjalankan kaffarah 

puasa dua bulan berturut-turut, maka puasanya itu 

tidak terputus oleh; dua hari raya, hari tasyriq, 

bepergian, sakit yang membolehkan berbuka, haidh, 

dan nifas. 

 

 Diperbolehkan membayarkan kewajiban kaffarah 
orang lain, walaupun bukan keluarga. Ini adalah 

pendapat yang yang dipilih oleh Syaikh 

‟Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 5.  
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 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. Diriwayatkan dari „Aisyah i, ia 

berkata; 

 

ُع  َطِؽيْن ْْن ح أَ َّ ـَ  َْ َعح َِ ٌَ ْٓن  ِِ  َُ ْٛن ٍَيه جٌصه ُْ َع ْٛن َْ َيُى َوح
 َْ َرح عْن َٖ يْن 

ـِ ِعَي ِئَله  ْْن أَلْن  أَ

“Aku memiliki hutang puasa Ramadhan aku tidak 

mampu untuk membayarnya, kecuali pada (bulan) 

Sya‟ban.”
307

 

 

 Seorang yang pernah meninggalkan puasa 

Ramadhan selama beberapa tahun, lalu ia benar-

benar bertaubat kepada Allah q, maka puasanya 

tersebut tidak perlu diqadha‟. Berkata Syaikh 

Muhamad bin Shalih Al-„Utsaimin 5; 

“Yang benar, qadha‟ tidak wajib baginya jika ia 

telah bertaubat. Karena setiap ibadah yang sudah 

tentu waktunya jika sengaja ditangguhkan tanpa 

alasan yang dibenarkan syara‟, maka 

mengqadha‟nya tidak akan diterima (oleh) Allah 

q. Oleh karena itu, hendaklah ia bertaubat kepada-

Nya dengan cara memperbanyak amal shalih. (Dan) 

barangsiapa (yang) bertaubat, niscaya Allah (akan) 

menerimanya.” 

                                                 
307

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

1146. 
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HAJI 
 

 

Haji adalah beribadah kepada Allah q dengan 

menunaikan manasik sesuai dengan ajaran Rasulullah a 

di tempat khusus dan di waktu yang telah ditentukan. 

Ibadah Haji merupakan ibadah yang utama yang 

memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya 

balasannya adalah berupa Surga dan pengampunan dosa. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

َؿٕهسُ  ٌْن جٌا ِئَله ج َُ ُٗ َؾ ٌَ  َّ ٌَيْن  ٌُ ْٚن ٍُ رْن َّ ٌْن ٌْنَكؽُّ ج  جَ

 

”Haji yang mabrur tidak memiliki balasannya, kecuali 

Surga.”
308

 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia berkata, 

aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٗ ٌََىضْن َٚ  َِ ْٛن َؾَع َوَي ٌَ كْن  ُٓ ُْن َيفْن ٌَ َٚ ـُعْن  ٍْن ُْن َي ٍَ ـَ  
ِ ْٓن َقؽه َّلِله َِ

 ُٗ ُِّ  أُ

 

 

                                                 
308

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1683 dan Muslim Juz 2 : 

1349, lafazh ini milik keduanya. 
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”Barangsiapa haji karena Allah lalu ia tidak melakukan 

perbuatan rafas  dan perbuatan fasik,  maka ia kembali 

dalam keadaan seperti hari ia dilahirkan oleh 

ibunya.”
309

 

 

 

Hukum Haji 

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang 

diwajibkan pada tahun sembilan Hijriyah. Haji  

hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka, 

baligh, berakal, mampu dan dilaksanakan sekali seumur 

hidup. Allah q berfirman; 

 

ًَل  ِريْن َْ  ِٗ ٌَيْن َطَؽحَ  ِئ ْْن ِٓ ج َِ ِص  َريْن ٌْن ِِ ِقؽُّ ج ٍَٝ جٌٕهح ِ َع َّلِله َٚ 

 َٓ يْن ِّ ٌَ َعح ٌْن ِٓ ج يٌّ َع
ِٕ َ َؼ ْه جَّلله ِا ـَ  ٍَ ْٓن َوَف َِ َٚ. 

 

”Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap 

Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan 

perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari 

(kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya 

(tidak memerlukan sesuatu pun) dari semesta alam.”
310

 

 

 

 

 

                                                 
309

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1449, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 2 : 1350. 
310

 QS. Ali- „Imran : 97. 



- 226 - 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a berkhutbah di hadapan kami dan bersabda; 

 

َمحَي  ـَ ج  ْٛن ـََكؿُّ ٌْنَكؽه  ُُ ج ُى يْن ٍَ ُ َع َض جَّلله ٍَ ـَ ُِ َلىْن  ح جٌٕهح َٙ أَيُّ
ح  َٙ ٌَ َىَص َقطهٝ َلح َٓ ـَ  ِ َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ٍَ َيح  ًُّ َعح ًٌ أَُو ُؾ ٌَ

ُص  ٍْن ْٛن ُل ٌَ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َمحَي  ـَ َغََلًغح 
َؾَرصْن  َٛ ٌَ ُْن   ََٔع

 

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian, 

maka berhajilah.” Seorang laki-laki bertanya,  “Apakah 

setiap tahun, wahai Rasulullah?” Beliau diam dan orang 

tersebut mengulangnya sampai tiga kali. Maka 

Rasulullah a bersabda, “Jika aku mengatakan iya, 

niscaya (haji setiap tahun itu) menjadi wajib.”
311

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
311

 HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1337, lafazh ini miliknya, dan Nasa‟i 

Juz 5 : 2620. 
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Syarat Wajib Haji 

Syarat wajib haji adalah hal-hal yang harus 

terpenuhi sehingga seorang diwajibkan untuk 

melaksanakan haji. Syarat wajib haji antara lain adalah : 

 

1. Islam 

Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah q; 

 

 ٌٓ ِِ إْن ُِ  َٛ ُ٘ َٚ َػٝ  ْٔن ْٚن أُ ٍٍ أَ ْٓن َيَو ِِ ًٌِكح  ًَ َصح ِّ ْٓن َع َِ
ح  َِ  ِٓ َٓ ُْن ِذأَقْن ُ٘ ٍَ ُْن أَؾْن ُٙ َيٕه ُِ َٕؿْن ٌَ َٚ َرًس  ُٗ َقَيحًز َؼي ِ ِيَيٕه ُٕكْن ٍَ ـَ

 َْ ْٛن ٍُ َّ ج َيعْن ْٛن  .َوحُٔ

 

“Barangsiapa yang melakukan amal shalih, baik laki-

laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka 

sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan 

yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan 

kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan.”
312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
312

 QS. An-Nahl : 97. 
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2. Mukallaf (baligh dan berakal) 

Hal ini berdasarkan hadits dari „Aisyah i, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ْٓن َغََلَغسٍ  ُُ َع ٍَ َم ٌْن َع ج ـِ ِم َ :  ٌُ َطيْن ْٓن ُِ َقطهٝ َي ِٓ جٌٕهحِت ِٓ . َع َع َٚ
 ٍَ ُر ٍِ َقطهٝ َيىْن ِؽيْن ْٚن . جٌصه ، أَ ًَ ِم ِْ َقطهٝ َيعْن ْٛن ُٕ ؿْن َّ ٌْن ِٓ ج َع َٚ

َك   .يُِفيْن

 

“Diangkat pena dari tiga orang; orang tidur hingga ia 

bangun, anak-anak sampai ia baligh, orang gila hingga 

ia berakal atau sadar.”
313

 

 

3. Merdeka 

Bukan hamba sahaya. 

 

4. Mampu 

Kemampuan mencakup; kemampuan fisik (sehat), 

kemampuan biaya (bekal), dan kondisinya aman. 

Diriwayatkan dari „Umar bin Khaththab y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
313

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa‟i Juz 6 : 3432, dan Ibnu 

Majah : 2041, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2043. 
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ًىج  ّه َك ُِ ْه  أَ َٚ  ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ْْن َلَ ِئ َى أَ َٙ ْٗن ْْن َض َُ أَ َلَ ْْن ِ جَإلْن
 ََ ْٛن َضُص َٚ َوحَز  ُه ِضَي جٌ ضُإْن َٚ ََلَز  َُ جٌصه ضُِميْن َٚ  

ِ ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ
َلً  ِريْن َْ  ِٗ ٌَيْن َص ِئ َطَؽعْن ْْن ِْ ج َص ِئ َريْن ٌْن َضُكؽه ج َٚ    َْ َعح َِ ٌَ 

 

“Islam (yaitu) engkau bersaksi bahwa sesungguhnya 

tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah 

dengan benar) selain Allah dan sesungguhnya 

Muhammad itu utusan Allah, engkau mendirikan shalat, 

mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, 

dan mengerjakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau 

mampu melakukannya.”
314

 

 

5. Ditemani mahram 
Bagi wanita harus ada mahram yang menemaninya. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah a, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

 ٍَ
ـِ ح َٓ ْْن ضُ ٍِ أَ ِن َِ جآلْن ْٛن َي ٌْن ج َٚ  ِ ُٓ ِذحَّلله ِِ أٍَز ضُإْن ٍَ ِْن ًُّ َِل ََل َيِك

سٌ  َِ ٍْن ح ُق َٙ َع َِ  َّ ٌَيْن ٍس  ٍَ ٌَيْن َٚ  ٍَ ْٛن َز َي ٍَ يْن
ِٓ َِ 

“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada 

Allah dan Hari Akhir untuk bepergian (sejauh) 

perjalanan sehari semalam tanpa ditemani 

mahramnya.”
315

 

                                                 
314

 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
315

 HR. Bukhari Juz 1 : 1038, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1339. 
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Macam-macam Haji 

Pelaksanaan ibadah haji ada tiga cara, yaitu : 

 

1. Haji Tamattu‟ 

Haji tamattu‟ adalah melakukan umrah pada bulan-

bulan haji (Syawwal, Dzulqa‟dah, dan sepuluh hari 

pertama bulan Dzulhijjah) hingga selesai. Lalu 

menunggu sampai hari tarwiyah. Kemudian berihram 

untuk melakukan haji. Seorang yang melakukan haji 

tamattu‟ wajib membayar fidyah (al-hadyu). 

 

2. Haji Qiran 

Haji qiran adalah melakukan haji dan umrah secara 

bersamaan. Seorang yang melakukan haji qiran wajib 

membayar fidyah. 

 

3. Haji Ifrad 

Haji ifrad adalah melakukan haji saja. Seorang 

yang melakukan haji ifrad tidak ada kewajiban 

membayar fidyah. 

 

 

Rukun Haji 

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang 

dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti 

dengan yang lain, walaupun dengan dam (denda). Jika 

ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji ada 

empat, yaitu : 
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1. Ihram 

Ihram yaitu niat memulai manasik haji. Hal ini 

berdasarkan keumumam sabda Rasulullah a; 

 

يهحِش 
حُي ِذحٌٕ ِ َّ ح جْنْلَعْن َّ  ِئٔه

 

“Sesungguhnya setiap perbuatan  tergantung pada 

niatnya.”
316

 

 

2. Wukuf 

Wukuf adalah berdiam di padang „Arafah pada 

tanggal sembilan Dzulhijjah, sejak tergelincir matahari 

hingga terbenam matahari. Rasulullah a bersabda; 

ـَسٌ  ٍَ ٌْنَكؽُّ َع  جَ

 

“Haji adalah (wukuf) di „Arafah.”
317

 

 

3. Thawaf (Ifadhah) 

Thawaf ifadhah adalah berputar di sekeliling 

Ka‟bah sebanyak tujuh putaran yang dilakukan setelah 

wukuf dan mabit di Muzdalifah. Allah q berfiman; 

 

ِك  َعِطيْن ٌْن ِص ج َريْن ٌْن ج ِذح ْٛن ـُ ٛه َيؽه ٌْن َٚ. 

“Dan hendaklah mereka melakukan thawaf sekeliling 

rumah yang tua (yaitu; Baitullah).”
318

 

                                                 
316

 HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907. 
317

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 889. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 3172. 
318

 QS. Al-Hajj : 29. 
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4. Sa‟i 

Sa‟i adalah berjalan di antara Shafa dan Marwah 

pergi dan kembali dengan niat beribadah dan dilakukan 

dengan tujuh kali putaran yang dimulai dari Shafa dan 

berakhir di Marwah. Perjalanan dari bukit Shafa ke bukit 

Marwah, atau sebeliknya masing-masing dihitung satu 

kali. Diriwayatkan dari Habibah binti Tijarah y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

َي  عْن ٓه ُُ جٌ ُى يْن ٍَ َ َلىْن َوَطَد َع ْه جَّلله ِا ـَ ج  ْٛن َع ْْن  .ِج

“Lakukanlah sa‟i, karena sesungguhnya Allah q telah 

mewajibkan sa‟i atas kalian.”
319

 

 

 

Wajib Haji 

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus 

dikerjakan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka 

hajinya tetap sah namun harus membayar dam (denda). 

Dan jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur syar‟i, 

maka pelakunya berdosa. Wajib haji ada tujuh, yaitu : 

 

1. Ihram dari miqat. 

2. Wukuf di „Arafah hingga terbenam matahari. 

3. Bermalam di Muzdalifah pada malam sepuluh 

Dzulhijjah hingga setelah pertengahan malam. 

4. Bermalam di Mina pada hari-hari tasyriq. 

5. Melempar jumrah secara tertib. 

6. Tahallul (mencukur rambut atau memendekkannya). 

7. Thawaf wada‟. 

                                                 
319

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 968. 
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Larangan-larangan Ihram 

Ada beberapa hal yang terlarang bagi seorang yang 

telah berihram, antara lain : 

 

1. Mencukur rambut dan memotong kuku 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

 ُٗ ٍه ِك َِ ُي  ىْن َٙ ٌْن ٍَُػ ج ُْن َقطهٝ َيرْن ُى َْ ُاٚ ٌُ ُمٛج  ٍِ ََل َضكْن َٚ 

 

“Dan jangan kalian mencukur (rambut) kepalamu, 

sebelum qurban sampai di tempat penyembelihannya.”
320 

 

2. Bagi laki-laki tidak diperbolehkan untuk mengenakan 

penutup kepala dan pakaian yang berjahit 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p; 

 

 َٓ ِِ  َُ ٍِ كْن ُّ ٌْن ُّ ج َر ٍْن ح َي َِ  ِ َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ُؾًَل َلحَي َيح  ٌَ ْه  أَ
َُ ََل  ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله َ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َيحِخ َلحَي  جٌػ ِ

ََل  َٚ ََلِش  يْن ِٚ ج ٍَ ٓه ََل جٌ َٚ  َُ حِت َّ َع ٌْن ََل ج َٚ  َٙ ُّ ُم ٌْن ج ج ْٛن ُٓ ِر ٍْن َض
 ِٓ يْن ٍَ ِهَفحَؾ ِئَله أََقٌى ََل َيِؿُى جٌٕهعْن ٌْن ََل ج َٚ  َّ ِٔ ج ٍَ َر ٌْن ج

ََل  َٚ  ِٓ َريْن َىعْن ٌْن َٓ ج ِِ  ًَ َف ْْن ح أَ َّ ُٙ َؽعْن َيمْن ٌْن َٚ  ِٓ ّْن ُنَفيْن َر ٍْن َي ٍْن ـَ
 ُِ ٌَ َٛ ٌْن ََل ج َٚ  ُْ ج ٍَ َف عْن ُه ُٗ جٌ ٓه َِ ًثح  يْن َٖ َيحِخ  َٓ جٌػ ِ ِِ ج  ْٛن ُٓ َر ٍْن  .َض

                                                 
320

 QS. Al-Baqarah : 196. 
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“Bahwa seorang laki-laki bertanya, “Wahai Rasulullah, 

pakaian apa yang boleh dipakai oleh orang yang 

berihram?” Rasulullah a bersabda, “Tidak boleh 

memakai baju, surban, celana, penutup kepala, dan 

sepatu kecuali seorang yang tidak memiliki sandal, maka 

ia boleh menggunakan sepatu namun hendaknya ia 

memotong bagian bawah mata kaki. Dan janganlah 

memakai pakaian yang diolesi za‟faran dan wars.”
321

 

 

Namun jika seorang laki-laki menutup kepalanya 

dengan sesuatu yang terpisah dengan kepalanya –seperti; 

payung, pohon, dan sebagainya,- maka hal itu 

diperbolehkan. 

 

3. Bagi wanita tidak diperbolehkan untuk menggunakan 

cadar dan kaos tangan  

Diriwayatkan dari „Abdullah bin „Umar p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٓ يْن ََ َمَفح ٌْن ِّ ج ِر ٍْن ََل َض َٚ ُس  َِ ٍِ كْن ُّ ٌْن أَُز ج ٍْن َّ ٌْن َطِمِد ج ْٕن ََل َض َٚ 
 

“Dan janganlah wanita yang sedang ihram memakai 

cadar dan sarung tangan.”
322
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5466 dan Muslim Juz 2 : 

1177, lafazh ini milik keduanya. 
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 HR. Bukhari Juz 2 : 1838, Tirmidzi Juz 3 : 833, dan Abu Dawud : 

1825. 
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Namun seorang wanita diperbolehkan untuk 

menutup wajahnya dengan mengulurkan jilbabnya ke 

wajahnya, ketika kaum laki-laki yang bukan mahram 

lewat didekatnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm n. 

Diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

ٍهٝ  ِ َص ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َع  َِ  ُٓ َٔكْن َٚ َٕح  َْ ِذ ْٚن ٍُّ ُّ ُْ َي َرح وْن ٍُّ َْ جٌ َوح
ٌَصْن  َى َْ َٕح  ج ِذ ْٚن ِاَيج َقحَي ـَ حٌش،  َِ ٍَ كْن ُِ  َُ ٍه َْ َٚ  

ِٗ يْن ٍَ ُ َع جَّلله
َٔح  َْن َٚ ِاَيج َؾح ـَ ح  َٙ ِٙ ؾْن َٚ  ٍَٝ ح َع َٙ ِْ أْن ٌَ ْٓن  ِِ ح  َٙ َرحَذ ٍْن َٔح ِؾ َىج ِئقْن

َٕحُٖ  فْن َٗ  .َو

 

“Sekelompok orang melintas dihadapan kami, sedangkan 

kami waktu itu sedang berihram bersama Rasulullah a. 

Jika sekelompok orang tersebut berada sejajar dengan 

kami, (maka) salah seorang di antara kami mengulurkan 

jilbabnya dari kepalanya sampai ke wajahnya. Lalu jika 

kami telah melewati (barisan mereka), kami singkapkan 

jilbab itu (dari wajah kami).”
323   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
323

 HR. Abu Dawud : 1833. 
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4. Memakai wangi-wangian 

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 

„Umar p, Rasulullah a bersabda; 

 

ََل  َٚ  ُْ ج ٍَ َف عْن ُه ُٗ جٌ ٓه َِ ًثح  يْن َٖ َيحِخ  َٓ جٌػ ِ ِِ ج  ْٛن ُٓ َر ٍْن ََل َض َٚ
 ُِ ٌَ َٛ ٌْن  .ج

 

“Dan janganlah memakai pakaian yang diolesi za‟faran 

dan wars.”
324

 

 

5. Melamar dan melakukan akad nikah 

Diriwayatkan darji „Utsman bin „Affan y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ؽُُد  ََل َيهْن َٚ َىُف  ْٕن ََل يُ َٚ  َُ ٍِ كْن ُّ ٌْن ِىُف ج ْٕن  .ََل َي

 

“Seorang yang sedang ihram tidak diperbolehkan untuk; 

menikah, dinikahkan, dan melamar.”
325
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5466 dan Muslim Juz 2 : 

1177, lafazh ini milik keduanya. 
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 HR. Muslim Juz 2 : 1409, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 

840, Nasa‟i Juz 5 : 2842, dan Abu Dawud : 1841. 
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6. Memotong pepohonan dan mengambil barang temuan 

di tanah haram 

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari 

Ibnu ‟Abbas p ia berkata, Rasulullah a bersabda pada 

hari Fathu Makkah; 

 

جِش  َٚ ح َّ ٓه ٍََك جٌ ََ َن ْٛن ُ َي ُٗ جَّلله َِ ٍه َى َق ٍَ َر ٌْن ج ج ًَ َ٘ ْه  ِئ
 ُٗ ِئٔه َٚ ِس  َِ ِمَيح ٌْن َِ ج ْٛن ٌَٝ َي ِ ِئ ِس جَّلله َِ ٍْن ٌَ ِذُك ج ٍَ َٛ َق ُٙ ـَ َض  ٌْن َ جْلْن َٚ

يْن ِئَله 
ٌِ ًه  ُْن َيِك ٌَ َٚ يْن 

ٍِ ِٗ ِْلََقٍى َلرْن يْن ـِ ِمَطحُي  ٌْن ًه ج ُْن َيِك ٌَ
ِس  َِ ِمَيح ٌْن َِ ج ْٛن ٌَٝ َي ِ ِئ ِس جَّلله َِ ٍْن ٌَ ِذُك ج ٍَ َٛ َق ُٙ ـَ  ٌٍ ح َٙ َٔ ْٓن 

ِِ حَعًس  َْ
نُ  ْٛن َٖ َعُى  ْٓن ُٖ ََل يُعْن َِ َطِمُػ ِئَله  ٍْن ََل َي َٚ  ُٖ ُى ٍُ َصيْن َٕفه ََل يُ َٚ  

 ِ َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ُِ َيح  ح َعره ٌْن َمحَي ج ـَ ح  َ٘ ٍَٝ َنََل َط ََل يُهْن َٚ ح  َٙ ـَ ٍه َع
 ٍَ ِن يْن ِ َمحَي ِئَله جإلْن ـَ ُْن  ِٙ ِض ْٛن ُرُي ٌِ َٚ ُْن  ِٙ ِٕ َميْن ٌِ  ُٗ ِأه ـَ  ٍَ ِن يْن ِ  .ِئَله جإلْن

 

”Sesungguhnya negeri (Makkah) ini telah Allah 

haramkan ketika diciptakan langit dan bumi. Negeri ini 

haram dengan ketetapan Allah sampai Hari Kiamat. Dan 

sesungguhnya tidak dihalalkan peperangan di dalamnya 

untuk seorang pun sebelumku dan tidak dihalalkan pula 

untukku, kecuali satu saat disiang hari. Maka negeri ini 

diharamkan dengan ketetapan dari Allah sampai Hari 

Kiamat. Tidak boleh dicabut duri-durinya, tidak boleh 

diganggu binatang buruannya, (tidak boleh diambil) 

barang temuannya, kecuali bagi orang yang akan 
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mengumumkannya, dan tidak boleh dicabut tumbuh-

tumbuhannya yang masih segar.” Al-‟Abbas y berkata, 

”Wahai Rasulullah, kecuali Idzkhir,
326

 karena ia 

digunakan untuk penutup liang lahat kuburan dan untuk 

(penutup atap) rumah para sahabat.” Kemudian 

Rasulullah a bersabda, ”Kecuali idzkhir.”
327

 

 

7. Berburu hewan darat atau menunjukkan hewan yang 

akan diburu 

Para ulama‟ telah bersepakat bahwa orang yang 

sedang ihram haram untuk berburu.
328

 Hal ini 

sebagaimana firman Allah q; 

 

ًه  ِز  أُِق ٌَ يهح ٓه ٍ
ٌِ َٚ ُْن  ٌَُى َطحًعح  َِ  ُٗ ُِ َؼَعح َٚ  ٍِ َركْن ٌْن ُى ج ُْن َصيْن ٌَُى

 ََ ِ ٍ ُق َٚ  َ جضهُمٛج جَّلله َٚ ح  ًِ ٍُ ُْن ُق ُط ِْن ح ُو َِ  ِ ٍ َر ٌْن ُى ج ُْن َصيْن ُى يْن ٍَ َع
يْن  ًِ َْ  جٌه ْٚن ٍُ َٗ  ضُكْن

ِٗ ٌَيْن  .ِئ

 

”Dihalalkan bagi kalian binatang buruan laut dan 

makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang 

lezat bagi kalian, dan bagi orang-orang yang dalam 

perjalanan. Dan diharamkan atas kalian (menangkap) 

binatang buruan darat, selama kalian dalam ihram. Dan 

bertaqwalah kepada Allah Yang kepada-Nyalah kalian 

akan dikumpulkan.”
329

 

                                                 
326

 Tumbuhan yang harum baunya. 
327

 HR. Bukhari Juz 4 : 4059 dan Muslim Juz 2 : 1353, lafazh ini 

miliknya. 
328

 Syarah Shahih Muslim, 8/344. 
329

 QS. Al-Ma‟idah : 96. 



- 239 - 

8. Melakukan jima‟, hal-hal yang dapat mendorong 

kepada jima‟, berbuat kefasikan, dan berbantah-bantahan 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ـَََل  ٌْنَكؽه  ٓه ج ِٙ يْن ـِ َض  ٍَ ـَ ْٓن  َّ ـَ حٌش  َِ ْٛن ٍُ عْن َِ  ٌٍ ُٙ ْٖن ٌْنَكؽُّ أَ جَ
ٌْنَكؽ ِ  ـِي ج ََل ِؾَىجَي  َٚ َق  ْٛن ُٓ ـُ ََل  َٚ ـََع  ٌَ 

 

“(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, 

barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu 

akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats,
330

 

berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa 

mengerjakan haji.”
331

 

 

Berkata Jabir bin „Abdillah p; 

 

زِ  َٚ ٍْن َّ ٌْن ج ْٚن ح  فه َٓ جٌصه َؾ َذيْن ْٛن ُٗ َقطهٝ َيؽُ أََض ٍَ ِْن ُخ ج ٍَ  ََل َيمْن

 

“Janganlah seorang mendekati isterinya hingga ia 

melaksanakan (sa‟i) antara Shafa dan Marwah.”
332

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
330

 Rafats adalah kata-kata yang mengarah kepada jima‟. 
331

 QS. Al-Baqarah : 167. 
332

 HR. Bukhari Juz 2 : 1544. 
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Catatan : 

 Penduduk Makkah yang ingin berhaji, maka 

mereka berihram dari rumahnya. Adapun jika 

mereka ingin umrah, maka mereka ihram di luar 

tanah haram dari segala penjuru. Ini adalah 

penjelasan Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan 

2. 

 

 Diperbolehkan untuk mencuci pakaian ihram dan 

menggantinya dengan pakaian ihram yang baru 

atau yang telah dicuci. Ini adalah fatwa dari Syaikh 

„Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5.  

 

 Diperbolehkan thawaf dengan berbincang-bincang. 
Namun yang lebih utama adalah diam. Hal ini 

berdasarkan Nabi a bersabda; 

 

 ََ َىََل ٌْن ِٗ ج يْن ـِ ـَ  َ أََذح ْه جَّلله ِص َصََلزٌ ِئَله أَ َريْن ٌْن جُؾ ِذح َٛ  .جٌَؽه

 

”Thawaf di baitullah adalah shalat. Hanya saja 

Allah memperbolehkan berbicara didalamnya.”
333

 

 

 Sa‟i tidak disyaratkan dalam keadaan suci dari 
hadats besar dan kecil. Namun disunnahkan untuk 

melakukan Sa‟i dalam keadaan berwudhu. 

Sehingga jika seorang wanita mengalami haidh, 

maka ia tetap diperbolehkan untuk melakukan sa‟i.  

 

                                                 
333

 HR. Syafi‟i. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟ul Ghalil : 121. 
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Berkata Imam Ahmad 5; 

“Jika seorang wanita sudah thawaf seputar Ka‟bah 

kemudian ia mengalami haidh, maka hendaknya ia 

terus melanjutkan dengan sa‟i antara Shafa dan 

Marwah, kemudian ia boleh pergi.”
334

 

 

 Apabila seorang sedang melakukan thawaf atau 
sa‟i, lalu tiba-tiba wudhunya batal atau iqamah 

shalat dikumandangkan, maka ia menyempurnakan 

thawaf atau sa‟inya dari tempat dimana ia berhenti, 

tanpa harus memulai dari awal. Kemudian ia 

menambahnya sampai selesai. Ini adalah penjelasan 

Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5. 

 

 Diperbolehkan bagi seorang wanita untuk 
meminum pil penunda haidh selama melakukan 

haji. Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan bin 

„Abdullah Al-Fauzan 2; 

“Tidak mengapa seorang wanita menggunakan pil 

atau semacamnya yang dapat menahan datangnya 

haidh, jika hal tersebut tidak membahayakan 

kesehatannya. Apabila ia menggunakannya dan 

haidhnya pun tertahan, maka ia boleh berpuasa, 

shalat, dan thawaf. Semua itu sah baginya, 

sebagaimana wanita suci lainnya.”
335

  

 

 

 

 

 

                                                 
334

 Tanbihat „ala Ahkam. 
335

 Tanbihat „ala Ahkam. 
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 Diperbolehkan bagi wanita yang ihram untuk 

memakai kaos kaki. Berkata Syaikh „Abdul „Aziz 

bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Sesungguhnya larangan yang ditetapkan atas 

wanita yang ihram adalah khusus memakai kedua 

kaos tangan. Adapun wanita yang memakai kedua 

kaos kaki, (maka) tidak mengapa, bahkan 

memakainya diperintahkan di dalam thawaf dan 

shalat.”
336

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
336

 Fatawa Al-Mar‟atul Muslimah. 
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RUKUN IMAN 
 

 

Iman adalah membenarkan dalam hati, 

mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan 

anggota badan. Iman bertambah dengan ketaatan dan 

berkurang dengan kemaksiatan. Iman memiliki enam 

rukun, antara lain : 

 

1. Iman kepada Allah q 

2. Iman kepada para Malaikat 

3. Iman kepada Kitab-kitab 

4. Iman kepada para Rasul 

5. Iman kepada Hari Akhir 

6. Iman kepada Qadha‟ dan Qadar 

 

Selain enam rukun iman di atas, iman juga 

memiliki enam puluh atau tujuh puluh cabang. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َرًس  عْن ُٖ  َْ ْٛن طُّ ِْ َٚ ٌع  ْٚن ِذعْن َْ أَ ْٛن ُع رْن َْ َٚ ٌع  ُْ ِذعْن ح َّ يْن ِ جَإلْن
 ِٓ ََيٜ َع حَؼُس جْلْن َِ ح ِئ َ٘ َٔح أَوْن َٚ  ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ُي ََل ِئ ْٛن ح َل َٙ ٍُ َع ْـن أَ ـَ

 ِْ ح َّ يْن ِ َٓ جإلْن ِِ َرٌس  عْن ُٖ َكَيحُا  ٌْن ج َٚ ِك  يْن ٍِ  .جٌؽه
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“Iman itu memiliki tujuh puluh atau enam puluh cabang. 

Yang paling tinggi adalah ucapan “Laa Ilaha Illallah” 

(Tidak ada Sesembahan yang berhak untuk disembah 

selain Allah), yang paling rendah adalah menghilangkan 

ganguan dari jalan. Dan malu termasuk cabang dari 

keimanan.”
337

 

 

Berikut ini penjelasan tentang rukun Iman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
337

 HR. Bukhari Juz 1 : 9 dan Muslim Juz 1 : 35, lafazh ini miliknya. 
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IMAN KEPADA ALLAH q 
 

 

Iman kepada Allah q artinya meyakini bahwa 

Allah q adalah Rabb segala sesuatu, Penciptanya, 

Pemiliknya, dan Pengatur seluruh alam. Bahwa hanya 

Allah q yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu 

bagi-Nya, dan semua yang disembah selain Allah q 

adalah batil. Dan bahwa Allah q memiliki Nama-nama 

yang mulia serta memiliki Sifat-sifat yang sempurna, dan 

suci dari segala macam kekurangan dan aib. Iman kepada 

Allah mencakup tiga unsur, antara lain : 

 

1. Tauhid Rububiyyah 

Tauhid Rububiyyah yaitu mengesakan Allah q 

dalam hal penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan. Allah 

q berfirman; 

 

 َٓ يْن ِّ ٌَ َعح ٌْن خُّ ج ٌَ  ُ َن جَّلله ٌَ ٍُ َضَرح ِْن َ جْلْن َٚ ُك  ٍْن َه ٌْن ُٗ ج ٌَ  .أَََل 

 

“Ingatlah, yang menciptakan dan yang memerintah 

hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Rabb semesta 

alam.”
338

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
338

 QS. Al-A‟raf  : 54. 
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2. Tauhid Uluhiyyah 

Tauhid Uluhiyyah yaitu mengesakan Allah q 

dalam hal peribadahan, agar manusia tidak 

menyekutukan Allah q dengan sesuatu apapun. 

Sehingga tidak ada yang diseru dalam doa kecuali Allah 

q, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia, tidak 

ada yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Dia, 

tidak boleh menyembelih qurban atau bernadzar kecuali 

untuk-Nya, dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah 

kecuali untuk-Nya dan karena-Nya semata. Sebagaimana 

firman Allah q; 

ْٓن  َيح ِِ  َٓ يْن ًِ جٌه َٚ ُْن  َمُى ٍَ يْن َن ًِ ُُ جٌه ذهُى ٌَ ج  ْٚن ُرُى ُِ جعْن ح جٌٕهح َٙ  أَيُّ

 َْ ْٛن ُْن َضطهُم ٍهُى ٌََع ُْن  ُى ٍِ يْن . َلرْن ًِ َض  جٌه ٌْن َ ُُ جْلْن ٌَُى  ًَ َؾَع
حاِ  َّ ٓه َٓ جٌ ِِ َي  َُ ْٔن أَ َٚ َٕحًا  حَا ِذ َّ ٓه جٌ َٚ ح  ًٖ ج ٍَ

ِٗ  ـِ َؼ ِذ ٍَ أَنْن ـَ حًا  َِ
ج َّلِلهِ  ْٛن ٍُ َع ـَََل َضؿْن ُْن  ٌَُى ًلح  َْن ٌِ جِش  ٍَ َّ َٓ جٌػه

ُْن  ِِ ُط ْٔن أَ َٚ َىجًوج  ْٔن أَ
 َْ ْٛن ُّ ٍَ  .َضعْن

“Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah 

menciptakan kalian dan orang-orang yang sebelum 

kalian, agar kamu bertaqwa. Dialah yang menjadikan 

bumi sebagai hamparan bagi kalian dan langit sebagai 

atap. Dan Dia yang menurunkan air (hujan) dari langit, 

lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-

buahan sebagai rezki untuk kalian. Maka janganlah 

kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal 

kalian mengetahui.”
339

  

                                                 
339

 QS. Al-Baqarah : 21-22. 
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Tauhid rububiyyah mengharuskan adanya tauhid 

uluhiyyah. Sehingga barangsiapa yang mengakui tauhid 

rububiyyah untuk Allah q (dengan mengimani bahwa 

tidak ada pencipta, pemberi rizki, dan pengatur alam 

kecuali Allah q))), maka ia harus mengakui bahwa tidak 

ada yang berhak menerima ibadah dengan segala 

macamnya kecuali Allah q. Dan itulah tauhid uluhiyyah. 

 

 

3. Tauhid Asma’ wa Sifat 

Tauhid Asma‟ wa Sifat yaitu mengesakan Allah q 

sesuai dengan Nama dan Sifat yang Ia sandangkan 

sendiri kepada Diri-Nya, di dalam Kitab-Nya, atau 

melalui lisan Rasul-Nya Muhammad a. Hal ini 

sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari „Abdullah 

(bin Mas‟ud) y tentang doa yang pernah diajarkan oleh 

Rasulullah a; 

 

َٔحِصَيِطيْن  ِطَه،  َِ ُٓ أَ ِىَن، ِجذْن ُٓ َعرْن ُىَن، جذْن يْن َعرْن
ُه ِئٔ ِ ُٙ ٍه  جٌَ

أٌََُه  ْْن يه َلَعحُؤَن، أَ
ـِ ٌي  َه، َعىْن ُّ يه ُقىْن

ـِ حٍض  َِ ِذَيِىَن، 
 ٍُ ْْن ِ ج  ً يْن  ِذُى

ـِ  ُٗ َط ٌْن َُ ْٔن ْٚن أَ َه، أَ َٓ َٔفْن  ِٗ َص ِذ يْن ّه َْ ٌََه،   َٛ ُ٘
ْٚن  ِٗ  ِوَطحِذَه، أَ َش ِذ ٍْن َغ َطأْن ْْن ِٚ ج ِمَه، أَ ٍْن ْٓن َن ِِ ُٗ أََقًىج  َط ّْن ٍه َع

ِد  َؽيْن ٌْن ُِ ج ٍْن يْن ِع
َىنَ  ـِ ْٕن  ِع

 

“Ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu, anak 

hamba-Mu (Adam) dan anak hamba perempuan-Mu 

(Hawa). Ubun-ubunku di tangan-Mu, keputusan-Mu 
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berlaku padaku, qadha‟-Mu kepadaku adalah adil. Aku 

memohon kepada-Mu dengan setiap Nama (yang Baik) 

yang telah Engkau pergunakan untuk diri-Mu, yang 

Engkau turunkan dalam kitab-Mu, Engkau ajarkan 

kepada seseorang dari makhluk-Mu, atau yang Engkau 

khususkan untuk diri-Mu dalam ilmu ghaib di sisi-

Mu.”
340

 

 

Mengimaninya dengan menetapkan apa yang 

ditetapkan Allah q dan menafikan apa yang dinafikan-

Nya dengan tanpa; tahrif, ta‟thil, takyif, dan tamtsil. 

 

 Tahrif adalah merubah asma‟ul husna dan sifat-sifat-

Nya yang Maha Tinggi atau merubah makna-

maknanya. 

 

 Ta'thil adalah meniadakan sifat-sifat Allah q atau 

meniadakan makna-makna sesungguhnya dari asma‟ 

dan sifat. Yang demikian adalah kekafiran, karena 

merupakan bentuk pendustaan terhadap Allah q dan 

Rasul-Nya. 

  

 Takyif adalah menanyakan hakikat bentuk sifat Allah 

q. 

 

 Tamtsil adalah menyerupakan sifat Allah q dengan 

makhkluk. Yang seperti ini termasuk kesyirikan dan 

pendustaan terhadap Allah q. Juga mengandung 

perendahan hak Allah q dari sisi memberikan 

permisalan bagi-Nya dengan makhluk-Nya. 

                                                 
340

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 2 : 1822. 
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Allah q berfirman;  

 

 ٍُ َرِصيْن ٌْن ُع ج يْن ِّ ٓه َٛ جٌ ُ٘ َٚ ٌا  يْن َٖ  ِٗ ٍِ ػْن ِّ َّ َو  .ٌَيْن

 

“Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya. Dan 

Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
341

  

 

 

Sifat-sifat Allah q terbagi menjadi dua macam : 

 

1. Sifat Tsubutiyyah 

Sifat Tsubutiyyah adalah sifat yang Allah q 

tetapkan untuk Diri-Nya; seperti, Sifat Hidup, Ilmu, dan 

Kekuatan, dan sebagainya. Sifat Tsubutiyyah dibagi dua 

macam, yaitu : 

 

a. Sifat Dzatiyyah 

Sifat Dzatiyyah adalah sifat yang Allah q 

senantiasa bersifat dengannya. Seperti; sifat Maha 

Mendengar, Maha Melihat, dan sebagainya. 

 

b. Sifat Fi‟liyyah 

Sifat Fi‟liyyah adalah sifat yang berkaitan dengan 

kehendak Allah q. Jika Allah q menghendakinya, maka 

Allah q akan melakukannya. Dan jika Allah q tidak 

menghendakinya, maka Allah q tidak melakukannya. 

Seperti; Sifat Datang. 

 

                                                 
341

 QS. Asy-Syura : 11. 
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Terkadang ada sifat yang bersifat Dzatiyyah dan 

Fi‟liyyah dilihat dari dua sisi. Seperti; Sifat Kalam 

(Berbicara), sifat ini dilihat dari asal adalah Sifat 

Dzatiyyah, karena Allah q senantiasa memiliki Sifat 

Bicara. Apabila dilihat dari tiap-tiap pembicaraan-Nya, 

maka sifat ini adalah Sifat Fi‟liyyah, karena Sifat Bicara 

berkaitan dengan kehendak-Nya. Allah q berbicara 

dengan perkara yang Dia kehendaki dan kapan Dia 

menghendaki-Nya. 

 

2. Sifat Salbiyyah 

Sifat Salbiyyah adalah sifat yang Allah q tiadakan 

dari Diri-Nya, seperti Sifat Zhalim. Sebagaimana firman 

Allah q; 

 

ذَُّه أََقًىج ٌَ  ُُ ٍِ ََل َيظْن َٚ. 

 

“Dan Rabbmu tidak menganiaya seorangpun.”
342

  

 

Sehingga wajib untuk menghilangkannya dari Allah 

q. Karena Allah q telah menghilangkan sifat tersebut 

dari Diri-Nya. Peniadaan sifat ini harus diiringi dengan 

menetapkan lawannya sesuai dengan kesempurnaan pada 

Allah q. Karena peniadan semata tidak menunjukkan 

kesempurnaan, sampai terkandung padanya penetapan 

lawan dari yang dihilangkan. Wajib bagi kita untuk 

menghilangkan Sifat Zhalim dari Allah q, dengan diikuti 

penetapan sifat „Adil bagi-Nya sesuai dengan 

kesempurnaan pada-Nya. 

                                                 
342

 QS. Al-Kahfi : 49. 
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IMAN KEPADA PARA MALAIKAT 
 

 

Iman kepada para Malaikat artinya meyakini bahwa 

Allah q mempunyai Malaikat yang diciptakan dari 

cahaya, mereka tidak bermaksiat kepada Allah q 

terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Iman 

kepada Malaikat mencakup empat unsur, antara lain : 

 

1. Beriman terhadap keberadaan mereka 

Mengimani bahwa Malaikat memiliki bentuk, 

bukan hanya merupakan kekuatan yang baik yang berada 

pada setiap makhluk. Allah q berfirman; 

 

ىُ  ّْن َك ٌْن ََلِتَىِس  جَ َّ ٌْن ًِ ج ِض َؾحِع ٌْن َ جْلْن َٚ جِش  َٚ ح َّ ٓه ٍِ جٌ حِؼ ـَ  ِ َّلِله
يْن 
ٌِ ًَل أُٚ ُْ ـِي  ٌُ ُى  يْن ُِ َذحَ  َي ٌُ َٚ غََُلَظ  َٚ  َٕٝ ػْن َِ َكٍس  ِٕ أَؾْن

ْه  حُا ِئ َٗ ح َي َِ ِك  ٍْن َه ٌْن ٌٍ  ج ٍا َلِىيْن يْن َٖ  ِ  ً ٍَٝ ُو َ َع  .جَّلله

 

“Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi. Yang 

menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan (untuk 

mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai 

sayap, masing-masing (ada yang); dua, tiga, dan empat. 

Allah menambahkan pada ciptaan-Nya apa yang 

dikehendaki-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas 

segala sesuatu.”
343

 

 

                                                 
343

 QS. Fathir : 1. 
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2. Beriman terhadap nama-nama Malaikat yang 

diketahui, adapun yang tidak diketahui namanya 

maka beriman secara global 

Di antara Malaikat yang diketahui namanya adalah: 

 

a. Jibril j 

b. Mikail j 

c. Malakul Maut j 

d. Munkar j 

e. Nakir j 

f. Israfil j 

g. Malik j 

 

3. Beriman tentang sifat-sifat mereka 

Di antara sifat Malaikat adalah : 

 

a. Malaikat memiliki sayap 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ىُ  ّْن َك ٌْن ََلِتَىِس  جَ َّ ٌْن ًِ ج ِض َؾحِع ٌْن َ جْلْن َٚ جِش  َٚ ح َّ ٓه ٍِ جٌ حِؼ ـَ  ِ َّلِله
يْن 
ٌِ ًَل أُٚ ُْ َذح َ  ٌُ ٌُ َٚ غََُلَظ  َٚ  َٕٝ ػْن َِ َكٍس  ِٕ  أَؾْن

 

“Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi. Yang 

menjadikan Malaikat sebagai utusan-utusan (untuk 

mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai 

sayap, masing-masing (ada yang); dua, tiga, dan 

empat.”
344

 

 

                                                 
344

 QS. Fathir : 1. 
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b. Jibril j dalam bentuk aslinya memiliki enam ratus 

sayap 

Diriwayatkan dari „Abdullah (bin Mas‟ud) y; 

 

 ُٗ ٌَ  ًَ يْن ٍِ أَٜ ِؾرْن ٌَ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ًىج َص ّه َك ُِ ْه  أَ
ـٍ  َٕح حتَِس َؾ ِّ طُّ ِْ. 

 

“Bahwa Muhammad a melihat Jibril j (dalam bentuk 

aslinya), ia memiliki enam ratus sayap.”
345

 

 

c. Jarak antara cuping telinga dengan pundak Malaikat 

pemikul „Arsy adalah perjalanan tujuh ratus tahun 

Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah 

p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ْٓن  ِِ  ِ ََلِتَىِس جَّلله َِ ْٓن  ِِ ٍٍَه  َِ ْٓن  َظ َع ْْن أََقىه يْن أَ
ٌِ  َْ أُِي

 ِٗ ٌَٝ َعحِضِم ِٗ ِئ ِٔ ِس أُُي َّ كْن َٖ  َٓ ح ذ يْن َِ ْه  ، ِئ ِٔ
ٍْن َع ٌْن ِس ج ٍَ َّ َق

 ٍَ حتَِس َعح ِّ َع رْن َْ ُز  ٍَ يْن
ِٓ َِ. 

 

“Aku diizinkan untuk memberitahukan tentang Malaikat 

dari Malaikat Allah yang memikul „Arsy, bahwa 

sesungguhnya jarak antara cuping telinganya hingga 

pundaknya sejauh perjalanan tujuh ratus tahun.”
346

 

                                                 
345

 HR. Bukhari Juz 4 : 4576. 
346

 HR. Abu Dawud : 4727. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 854. 
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d. Malaikat Munkar dan Nakir j sifatnya adalah hitam 

kebiruan 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ِْ َوج َٛ ْْن ِْ أَ َىح ٍَ َِ  ُٖ ُْن أََضح ْٚن َلحَي أََقُىُو ُص أَ ي ِ َّ ٌْن ٍَ ج ِئَيج ُلِر
 ٍُ ٍُ جٌٕهِىيْن َن جآلْن َٚ  ٍُ َى ْٕن ُّ ٌْن ح ج َّ

ِ٘ ِْ يَُمحُي ِْلََقِى َلح ٌَ َْن  أَ

 

“Apabila seorang mayit dikuburkan, maka akan datang 

kepadanya dua Malaikat hitam kebiruan. Salah satunya 

disebut Munkar dan yang lainnya disebut Nakir.”
347

 

 

e. Malaikat dapat berubah menyerupai seorang laki-laki 

Sebagaimana kisah para Malaikat yang mendatangi 

Nabi Ibrahim j. Allah q berfirman; 

 

ًْن  َ٘  َٓ يْن ِِ ٍَ ىْن ُّ ٌْن َُ ج يْن
ِ٘ ج ٍَ ِؿ ِئذْن ج  ِئيْن . أََضحَن َقِىيْنُع َظيْن ْٛن ٍُ َوَن

 َْ ْٚن ٍُ َى ْٕن ُِ  ٌَ ْٛن ٌَ َل ََل َْ ح َلحَي  ًِ ََل َْ ج  ْٛن َمحٌُ ـَ  ِٗ يْن ٍَ  .َع
“Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad a) kisah 

tentang tamu Ibrahim j (yaitu para Malaikat) yang 

dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke 

tempatnya lalu mengucapkan, “Keselamatan (bagimu).” 

Ibrahim j menjawab, “Keselamatan (juga bagi kalian, 

wahai) orang-orang yang tidak dikenal.”
348

 

                                                 
347

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1071. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1391. 
348

 QS. Adz-Dzariyat : 24 - 25. 
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Demikian pula kisah Malaikat Jibril j yang 

mendatangi Rasulullah a dalam bentuk seorang laki-laki 

yang sangat hitam rambutnya dan sangat putih 

pakaiannya. Sebagaimana Diriwayatkan dari „Umar bin 

Khaththab y, ia berkata; 

 

ٍَ ِئيْن  ْٛن َُ َيجَش َي ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ِي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َى  ْٕن ِع
جِو  َٛ َْ ُى  ِىيْن َٖ َيحِخ  ُى َذَيحِض جٌػ ِ ِىيْن َٖ  ًٌ ُؾ ٌَ َٕح  يْن ٍَ َع َع ٍَ َؼ
ٕهح أََقىٌ  ِِ  ُٗ ـُ ٍِ ََل َيعْن َٚ  ، ٍِ َف ٓه ٍُ جٌ  أََغ

ِٗ يْن ٍَ ٜ َع ٍَ ، ََل يُ ٍِ عْن ٗه  جٌ
ُص : َلحَي ...  ٍْن ؟ ُل ًِ حِت ٓه ِٓ جٌ َِ يْن  ٌِ ٍَ أََضىْن َّ ُ : َيح ُع جََّلله

 ُُ ٍَ ُٗ أَعْن ٌُ ْٛن ُْ ٌَ ُْن . َٚ ُى ُّ ِ ٍ ُْن يَُع ًُ أَضـَحُو يْن ٍِ ُٗ ِؾرْن ِأه ـَ َلحَي 
ُْن  َُٕى  .ِويْن

 

“Pada suatu hari ketika kami duduk-duduk bersama 

Rasulullah a, tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang 

laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat 

hitam, tidak terlihat padanya tanda-tanda (telah 

melakukan) perjalanan jauh, dan tidak seorangpun di 

antara kami yang mengenalnya. ... Rasulullah a 

bersabda, “Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang 

bertanya itu?” Aku menjawab, ”Allah dan Rasul-Nya 

yang lebih mengetahui.” Rasulullah a bersabda, “Ia 

adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan 

kepada kalian tentang agama kalian.”
349

 

                                                 
349

 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
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4. Beriman terhadap tugas-tugas mereka 

Di antara Malaikat yang diketahui tugasnya adalah: 

 

a. Jibril j betugas untuk menyampaikan wahyu Allah 

q kepada para Nabi dan Rasul 

Allah q berfirman; 

 

 ُٗ ِئٔه َٚ  َٓ يْن ِّ ٌَ َعح ٌْن خ ِ ج ٌَ  ًُ يْن ُِ ْٕن َط َي . ٌَ َُ َٔ  ُٓ يْن ِِ َ ـُ جْلْن ْٚن ٍُّ ِٗ جٌ . ِذ
ٍَٝ َٓ  َع يْن ٌِ ًِ ْٕن ُّ ٌْن َٓ ج ِِ  َْ ْٛن َطُى ٌِ ِرَه  ٍْن  .َل

 

“Dan sesungguhnya Al-Qur‟an benar-benar diturunkan 

oleh Rabb semesta alam. Ia dibawa turun oleh Ar-Ruh 

Al-Amin (Jibril j), ke dalam hatimu (wahai 

Muhammad a), agar engkau menjadi salah seorang di 

antara orang-orang yang memberi peringatan.”
350

 

 

b. Malakul Maut j bertugas mencabut nyawa 

Allah q berfirman; 

 

ًْن  ٌَٝ  ُل ُه ِئ ُْن غُ ًَ ِذُى
و ِ ُٚ يْن  ًِ ِش جٌه ْٛن َّ ٌْن ٍَُه ج َِ ُْن  ـهحُو َٛ َيَط

ُْن  ُى ذ ِ ٌَ  َْ ْٛن َؾُع ٍْن  .ضُ

“Katakanlah, “Malakul maut yang ditugaskan untuk 

(mencabut nyawa) kalian akan mematikan kalian. 

Kemudian hanya kepada Rabb kalian, kalian akan 

dikembalikan.”
351

 

                                                 
350

 QS. Asy-Syu‟ara : 192 - 194. 
351

 QS. As-Sajdah : 11. 
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c. Munkar dan Nakir j bertugas menanyai mayit di 

alam kubur 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ِْ َوج َٛ ْْن ِْ أَ َىح ٍَ َِ  ُٖ ُْن أََضح ْٚن َلحَي أََقُىُو ُص أَ ي ِ َّ ٌْن ٍَ ج ِئَيج ُلِر
 ٍُ ٍُ جٌٕهِىيْن َن جآلْن َٚ  ٍُ َى ْٕن ُّ ٌْن ح ج َّ

ِ٘ ِْ يَُمحُي ِْلََقِى َلح ٌَ َْن أَ
 َْ ح َوح َِ ُي  ْٛن َيُم ـَ  ًِ ُؾ ٍه ج جٌ ًَ َ٘ يْن 

ـِ ُي  ْٛن َص َضُم ْٕن ح ُو َِ  ِْ ََل ْٛن َيُم ـَ
 ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ْْن ََل ِئ ُى أَ َٙ ْٖن ُٗ أَ ٌُ ْٛن ُْ ٌَ َٚ  ِ ُى جَّلله َٛ َعرْن ُ٘ ُي  ْٛن َيُم

ُُ أَٔهَه  ٍَ َٔعْن ِْ َلىْن ُوٕهح  ََل ْٛن َيُم ـَ  ُٗ ٌُ ْٛن ُْ ٌَ َٚ  ُٖ ُى ًىج َعرْن ّه َك ُِ ْه  أَ َٚ
يْن 
ـِ جًعح  ٌَ َْ ِي ْٛن ُع رْن َْ  ِٖ ٍِ يْن َلرْن

ـِ  ُٗ ٌَ ُف  َٓ ُه يُفْن ج غُ ًَ َ٘ ُي  ْٛن َضُم
ِؾُع  ٌْن ُي أَ ْٛن َيُم ـَ ُْن  َٔ  ُٗ ٌَ ُه يَُمحُي   غُ

ِٗ يْن ـِ  ُٗ ٌَ  ٌُ ِ ٛ َٕ ُه يُ َٓ غُ ِعيْن رْن َْ
 ِِ ْٚن ٍُ َع ٌْن ِس ج َِ ْٛن َٕ ُْن َو َٔ  ِْ ََل ْٛن َيُم ـَ ُْن  ُ٘ ٍُ ِر أُنْن ـَ يْن 

ٍِ ْ٘ن ٌَٝ أَ  ِئ

 

“Apabila seorang mayit dikuburkan, maka akan datang 

kepadanya dua malaikat hitam kebiruan. Salah satunya 

disebut Munkar dan yang lainnya disebut Nakir. Kedua 

Malaikat tersebut bertanya, “Apa yang akan engkau 

katakan (tentang) laki-laki ini?” mayit tersebut 

menjawab, “Ia adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Aku 

bersaksi bahwa tidak ada sesembahan (yang berhak 

untuk disembah) selain Allah dan Muhammad adalah 

hamba dan utusan-Nya.” Kedua Malaikat tersebut 
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berkata, “Sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau 

akan menjawab demikian.” Kemudian diluaskan 

kuburnya tujuh puluh kali tujuh puluh hasta, lalu 

diterangi kuburnya. Kemudian dikatakan kepadanya, 

“Tidurlah.” Mayit tersebut berkata, “Kembalikanlah aku 

kepada keluargaku, aku akan memberitahukan (kejadian 

ini kepada) mereka.” Kedua Malaikat tersebut berkata, 

“Tidurlah, seperti tidurnya pengantin baru.”
352

 

 

d. Israfil j bertugas meniup Sangkakala 

Israfil j adalah salah satu Malaikat yang mulia 

yang memikul „Arsy.
353

 Ia bertugas untuk meniup 

Sangkakala. Sangkakala adalah tanduk yang besar yang 

dikulum oleh Israfil j, ia menantikan perintah dari 

Allah q untuk meniupnya. Ia akan melakukan dua kali 

tiupan. Tiupan pertama adalah tiupan yang mengejutkan 

sehingga para makhluk akan mati, kecuali yang 

dikehendaki oleh Allah q. Allah q berfirman; 

 

ُِٔفمَ  ـِي  َٚ ْٓن  َِ َٚ جِش  َٚ ح َّ ٓه ـِي جٌ ْٓن  َِ ـََصِعَك   ٌِ ٛ ـِي جٌصُّ
ْٓن  َِ ِض ِئَله  ٌْن َ ُ  جْلْن حَا جَّلله َٖ 

 

“Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah yang di langit 

dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah.”
354

 

 

                                                 
352

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1071. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1391. 
353
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354
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Tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan, maka 

seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ُِٔفمَ  ُْن  َٚ ِٙ ذ ِ ٌَ  ٌَٝ َىجِظ ِئ َؾْن َٓ جْلْن ِِ ُْن  ُ٘ ِاَيج  ـَ  ٌِ ٛ ـِي جٌصُّ
 َْ ْٛن ٍُ ِٓ ْٕن . َي

 

“Dan ditiuplah sangkakala (yang kedua), maka tiba-tiba 

mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) 

kepada Rabb mereka.”
355

 

 

e. Malik j bertugas sebagai pemimpin penjaga Neraka 

Allah q berfirman; 

 

ج ْٚن َٔحَو َٚ  َْ ْٛن حِوػُ َِ ُْن  ذَُّه َلحَي ِئٔهُى ٌَ َٕح  يْن ٍَ ِط َع ٌَِيمْن ٌُِه  ح َِ  .َيح 

 

“(Penduduk Neraka) berseru, “Wahai Malik, biarlah 

Rabb-mu membunuh kami saja.” Malik j menjawab, 

”Kalian akan tetap tinggal (di Neraka ini).”
356

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
355

 QS. Yasin : 51. 
356

 QS. Zukhruf : 77. 
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f. Malaikat yang bertugas sebagai penjaga Neraka 

Allah q berfirman; 

 

ح َِ َٚ  ٍُ َم َْ ح  َِ جَن  ٌَ ٌُ  ََل . أَوْن ًَ ََل َض َٚ ِميْن  جَقسٌ . ضُرْن ٛه ٌَ  ٍِ َٗ َر ٍْن ٌِ .
ح َٙ يْن ٍَ ٍَ  َع َٗ َعَس َع ْٓن ح. ِض َِ ٌِ ِئَله  َٚ َكحَخ جٌٕهح َٕح أَصْن ٍْن َؾَع
ََلِتَىسً  َِ 

 

“Tahukah engkau apakah (Neraka) Saqar itu? (Saqar 

itu) tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. (Neraka 

Saqar) adalah pembakar kulit manusia. Dan di atasnya 

ada sembilan belas (Malaikat penjaga). Dan Kami tidak 

menjadikan penjaga Neraka itu, melainkan dari para 

Malaikat.”
357

 

 

g. Malaikat yang bertugas menjaga Surga 

Allah q berfirman; 

 

َك  يْن ِْ ج َقطهٝ ِئَيج  َٚ ًٍ َِ َُ َؿٕهِس  ٌْن ٌَٝ ج ُْن ِئ ُٙ ذه ٌَ ج  ْٛن َٓ جضهَم ي
ًِ جٌه
ح َ٘ ْٚن ٌَ  َؾحُا ََل َْ ح  َٙ َُٔط َُ ُْن َن ُٙ ٌَ َلحَي  َٚ ح  َٙ جذُ َٛ ـُِطَكصْن أَذْن َٚ

ُْن  ُط ُْن ِؼرْن ُى يْن ٍَ َٓ  َع ٌِِىيْن ح َنح َ٘ ْٛن ٍُ ُن  .ـَحوْن

 

 

 

                                                 
357

 QS. Al-Muddatstsir : 27 - 31. 
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“Dan orang-orang yang bertaqwa kepada Rabb mereka 

akan dibawa ke dalam Surga berombong-rombongan 

(pula). Sehingga apabila mereka sampai ke Surga itu 

sedang pintu-pintunya telah terbuka, maka berkatalah 

kepada mereka para penjaga Surga, “Kesejahteraan 

(dilimpahkan) bagi kalian, berbahagialah kalian, 

masukilah Surga ini, kalian kekal di dalamnya.”
358

 

 

h. Malaikat yang bertugas mengatur janin di dalam rahim 

Diriwayatkan dari „Abdullah bin Mas‟ud p, ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ح  ًِ ْٛن َٓ َي َذِعيْن ٌْن ِٗ أَ ِ ِ ِٓ أُ يْن َذؽْن
ـِ  ُٗ ُم ٍْن ُع َن َّ ُْن يُؿْن ْه أََقَىُو ِئ

َؽًس  عْن ُِ  ُْ ْٛن ُه َيُى َه، غُ
ٌِ ًَ َي ػْن ِِ َمًس  ٍَ ُْ َع ْٛن ُه َيُى َفًس، غُ ُٔؽْن

 ، ـَ ْٚن ٍُّ ِٗ جٌ يْن ـِ ُفُم  ْٕن َي ـَ ٍَُه  َّ ٌْن ِٗ ج ٌَيْن ًُ ِئ َْ ٍْن ُه يُ َه، غُ
ٌِ ًَ َي ػْن ِِ

حٍش  َّ ٍِ َذِع َو ٌْن ٍُ ِذأَ َِ يُإْن َٚ : ِٗ ٍِ َّ َع َٚ  ِٗ ٍِ أََؾ َٚ  ِٗ ِل َْن ٌِ ِد  ِذَىطْن
ىٌ  ِعيْن َْ ْٚن  ِميٌّ أَ َٖ َٚ. 

 

“Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan 

penciptaannya dalam rahim ibunya selama empat puluh 

hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah 

selama itu juga, lalu menjadi segumpal daging selama 

itu juga, kemudian diutuslah Malaikat untuk meniupkan 

ruh kepadanya, lalu diperintahkan untuk menuliskan 

                                                 
358

 QS. Az-Zumar : 73. 
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empat kalimat; rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka 

atau bahagianya.”
359

 

 

i. Malaikat yang bertugas mendampingi manusia 

Allah q berfirman; 

 

 ُٗ ْٓن  ٌَ ِِ  ُٗ َٔ ْٛن َفظُ ِٗ َيكْن ِف ٍْن ْٓن َن ِِ َٚ  ِٗ ِٓ َيَىيْن ْٓن َذيْن ِِ َرحٌش  َعم ِ ُِ
 ٍِ ِْن  جَّللهِ  أَ

 

“Bagi manusia ada para Malaikat yang selalu 

mengikutinya secara bergiliran di muka dan di 

belakangnya, mereka menjaganya atas perintah 

Allah.”
360

 

 

j. Malaikat yang bertugas mencatat amalan manusia 

Allah q berfirman; 

 

ىٌ  ِئيْن  حِي َلِعيْن َّ ِ ٗ ِٓ جٌ َع َٚ  ِٓ يْن ِّ َي ٌْن ِٓ ج ِْ َع َيح م ِ ٍَ َط ُّ ٌْن ٝ ج ٍَمه ح. َيَط َِ 
ىٌ  ٌد َعِطيْن ِليْن ٌَ  ِٗ ٌََىيْن ٍي ِئَله  ْٛن ْٓن َل ِِ ِفُ   ٍْن  .َي

“(Yaitu) ketika dua orang (Malaikat mencatat amal 

perbuatannya) duduk di sebelah kanan dan di sebelah 

kiri. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya 

melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang 

selalu hadir.”
361

 

                                                 
359

 HR. Bukhari Juz 3 : 3154 dan Muslim Juz 4 : 2643, lafazh ini 

milik keduanya. 
360

 QS. Ar-Ra‟d : 11. 
361

 QS. Qaaf : 17 - 18. 
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k. Malaikat yang bertugas untuk mencatat orang-orang 

yang menghadiri Shalat Jum‟at 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Nabi a bersabda; 

 

جِخ  َٛ ْٓن أَذْن ِِ ِ َذحٍخ   ً ٍَٝ ُو َْ َع َعِس َوح ُّ ُؿ ٌْن َُ ج ْٛن َْ َي ِئَيج َوح
 َّ ٍَ ِاَيج َؾ ـَ َي  ٚه َ ـَحْلْن َي  ٚه َ َْ جْلْن ْٛن ُطُر ََلِتَىُس َيىْن َّ ٌْن ِؿِى ج ْٓن َّ ٌْن ج

 ٍَ وْن ِ ً َْ جٌ ْٛن ُع ِّ َط ْٓن ج َي ْٚن َؾحُؤ َٚ ُكَؿ  ٚج جٌصُّ ُّٛ َُ ؼُ ح َِ ِ  .جإلْن

 

“Ketika hari Jum‟at Malaikat berada di setiap pintu 

masjid mencatat orang-orang yang hadir paling awal, 

lalu yang datang kemudian. Jika imam telah duduk (di 

atas mimbar) ditutuplah buku catatan tersebut. Lalu 

mereka masuk mendengarkan khutbah.”
362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
362

 HR. Bukhari Juz 3 : 3039, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

850. 
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IMAN KEPADA KITAB-KITAB 
 

 

Iman kepada kitab-kitab artinya meyakini bahwa 

Allah q memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada 

para Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab-

kitab tersebut adalah Kalamullah, yang Allah q 

berbicara dengan itu menurut hakikatnya sebagaimana 

yang Dia kehendaki dan dengan cara yang Dia kehendaki 

pula. Iman kepada kitab-kitab mencakup empat unsur, 

antara lain : 

 

1. Beriman bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar 

datang dari sisi Allah q 

Allah q berfirman; 

 

ج ْٛن ٌُ ْٛن َُ  ُل يْن ِ٘ ج ٍَ ٌَٝ ِئذْن َي ِئ ُِ ْٔن ح أُ َِ َٚ َٕح  ٌَيْن َي ِئ ُِ ْٔن ح أُ َِ َٚ  
ِ ٕهح ِذحَّلله َِ  آ

ح أُِٚضَي  َِ َٚ َرحِغ  ْْن َ جْلْن َٚ َخ  ْٛن ُم َيعْن َٚ َكحَق  ْْن ِئ َٚ  ًَ حِعيْن َّ ْْن ِئ َٚ
ٝ َْ ٛ ُق  ُِ ِ ٍ ُْن ََل َُٔف ِٙ ذ ِ ٌَ ْٓن 

ِِ  َْ ْٛن ح أُِٚضَي جٌٕهِريُّ َِ َٚ  ٝ َٓ ِعي َٚ
َٓ أََقىٍ  َْ  َذيْن ْٛن ُّ ٍِ ْٓن ُِ  ُٗ ٌَ  ُٓ َٔكْن َٚ ُْن  ُٙ ْٕن ِِ. 

 

“Katakanlah (wahai orang-orang yang beriman), “Kami 

beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada 

kami, dan apa yang diturunkan kepada; Ibrahim, Isma‟il, 

Ishaq, Ya‟qub dan anak cucunya, dan apa yang 

diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan 

kepada Nabi-nabi dari Rabb-nya. Kami tidak membeda-
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bedakan seorangpun di antara mereka dan kami hanya 

tunduk patuh kepada-Nya.”
363

 

 

2. Beriman terhadap nama-nama kitab yang 

diketahui, adapun yang tidak diketahui namanya 

maka beriman secara global 

Di antara kitab yang diketahui namanya adalah : 

 

a. Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud j 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ج ًٌ ْٛن ذُ ََ َو  ْٚن ُٚ َٕح َوج آَضيْن َٚ. 

 

“Dan Kami berikan Zabur kepada Dawud.”
364

 

 

b. Taurat yang diberikan kepad Nabi Musa j 

Allah q berfirman; 

 

َْ  ِئٔهح ْٛن ح جٌٕهِريُّ َٙ ُُ ِذ ُى ٌٌ َيكْن ْٛن ُٔ َٚ ًىٜ  ُ٘ ح  َٙ يْن ـِ جَز  ٌَ ْٛن َٕح جٌطه ٌْن َُ ْٔن  أَ

ح َّ ٌُ ِذ َرح َقْن جْلْن َٚ  َْ ْٛن يُّ ِٔ ذهح ٍه جٌ َٚ ج  ْٚن حُو َ٘  َٓ يْن
ًِ ٍه ٌِ ج  ْٛن ُّ ٍَ ْْن َٓ أَ يْن ًِ  جٌه

َىجاَ  َٙ ُٖ  ِٗ يْن ٍَ ج َع ْٛن َوحُٔ َٚ  
ِ ْٓن ِوَطحِخ جَّلله ِِ ج  ْٛن ِفظُ ُطكْن ْْن  ج

 

 

 

 

                                                 
363

 QS. Al-Baqarah : 136. 
364

 QS. An-Nisa‟ : 163. 
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“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di 

dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi). 

Yang dengan Kitab tersebut diputuskan perkara orang-

orang yahudi oleh Nabi-nabi yang menyerah diri kepada 

Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-

pendeta mereka, karena mereka diperintahkan 

memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi 

terhadapnya.”
365

 

 

c. Shuhuf (lembaran-lembaran) Nabi Ibrahim j dan 

Nabi Musa j 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ْه  ٌَٝ ِئ ُٚ ُكِؿ جْلْن ٌَِفي جٌصُّ ج  ًَ َُ  ُصُكِؿ . َ٘ يْن ِ٘ ج ٍَ ِئذْن
ٝ َْ ٛ ُِ َٚ. 

 

“Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-

kitab yang dahulu. (Yaitu) Shuhuf Ibrahim dan Musa.”
366

 

 

d. Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa j 

Allah q berfirman; 

 

َٕح يْن َلفه َٚ  َٓ ح َذيْن َّ ٌِ ًلح  َصى ِ ُِ  َُ َي ٍْن َِ  ِٓ ٝ جذْن َٓ ُْن ِذِعي ِ٘ ٌِ ٍَٝ آَغح َع
 َٓ ِِ  ِٗ ٌٌ  َيَىيْن ْٛن ُٔ َٚ ًىٜ  ُ٘  ِٗ يْن ـِ  ًَ ِؿيْن ْٔن ِ ُٖ جإلْن َٕح آَضيْن َٚ جِز  ٌَ ْٛن جٌطه

                                                 
365

 QS. Al-Ma‟idah : 44. 
366

 QS. Al-A‟la : 18 - 19. 
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ح َّ ٌِ ًلح  َصى ِ ُِ ِعَظًس  َٚ ْٛن َِ َٚ ًىٜ  ُ٘ َٚ جِز  ٌَ ْٛن َٓ جٌطه ِِ  ِٗ َٓ َيَىيْن َذيْن
 َٓ طهِميْن ُّ ٍْن ٌِ. 

 

“Dan Kami iringkan jejak mereka (para Nabi Bani 

Israil) dengan Isa putera Maryam, yang membenarkan 

(kitab) yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Dan Kami 

telah memberikan kepadanya Kitab Injil yang di 

dalamnya terdapat petunjuk dan dan cahaya (yang 

menerangi), dan membenarkan (kitab) yang sebelumnya, 
yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta 

pengajaran untuk orang-orang yang bertaqwa.”
367

 

 

e. Al-Qur‟an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
a 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ًىٜ  ُ٘ َٚ ٍا  يْن َٖ  ِ  ً ٌُِى ًٔح  َيح ِىَطحَخ ِضرْن ٌْن َه ج يْن ٍَ َٕح َع ٌْن ُه َٔ َٚ
سً  َّ قْن ٌَ َٚ  َٓ يْن ِّ ٍِ ْٓن ُّ ٍْن ٌِ  ٜ ٍَ ْٗن ذُ َٚ. 

 

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur‟an) 

untuk menjelaskan segala sesuatu (sebagai) petunjuk dan 

rahmat, serta (sebagai) kabar gembira bagi orang-orang 

yang berserah diri.”
368

 

 

 

                                                 
367

 QS. Al-Ma‟idah : 46. 
368

 QS. An-Nahl : 89. 
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Dan juga firman Allah q; 

 

 ٍُ ْٙن َٖ  ِِ ٌٍِٕهح ًىٜ  ُ٘  ُْ آ ٍْن ُم ٌْن  ج
ِٗ يْن ـِ َي  ُِ ْٔن يْن أُ ًِ َْ جٌه َعح َِ ٌَ

 َٓ ِِ َٕحٍش  َذي ِ َٚ  ِْ َلح ٍْن ُف ٌْن ج َٚ َىٜ  ُٙ ٌْن  ج

 

“Bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya 

diturunkan (permulaan) Al-Qur‟an sebagai petunjuk bagi 

manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk 

tersebut serta (menjadi) pembeda (antara yang hak dan 

yang bathil).”
369

 

 

Di antara kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah q 

tersebut, yang paling agung adalah Al-Qur‟an karena 

tidak ada kitab yang serupa dengannya. Allah q 

berfirman; 

 

ًْن  ًِ  ُل ػْن ِّ ْْن َيأْنضُٛج ِذ ٍَٝ أَ ُّٓ َع ِؿ ٌْن ج َٚ  ُّ ْٔن ِ َعِص جإلْن َّ َط ِٓ جؾْن ٌَِث
ج ًَ ٍط  َ٘ ٌَِرعْن ُْن  ُٙ ُع َْ َذعْن ْٛن َوح ٌَ َٚ  ِٗ ٍِ ػْن ِّ َْ ِذ ْٛن ضُ ِْ ََل َيأْن آ ٍْن ُم ٌْن  ج

ج ًٍ يْن ِٙ  .َظ

 

 

 

 

 

 

                                                 
369

 QS. Al-Baqarah : 185. 
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“Katakanlah, “Sesungguhnya jika manusia dan jin 

berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Qur‟an ini, 

niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa 

dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi 

membantu dengan sebagian yang lainnya.”
370

 

 

Dan Allah q akan senantiasa menjaga keaslian Al-

Qur‟an. Allah q berfirman; 

 

َْ  ِئٔهح ْٛن ظُ ـِ ٌََكح  ُٗ ٌَ ِئٔهح  َٚ  ٍَ وْن
ِ ً َٕح جٌ ٌْن ُه َٔ  ُٓ  .َٔكْن

 

“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Qur‟an, 

dan sesungguhnya Kami benar-benar akan 

menjaganya.”
371

 

 

 

3. Membenarkan semua yang dikabarkan dalam 

kitab tersebut yang belum dirubah 

Jika Al-Qur‟an mengabarkan sesuatu yang tidak 

dinasakh atau kabar yang terdapat dalam kitab-kitab 

lainnya yang dibenarkan oleh Al-Qur‟an, maka kita harus 

membenarkan kabar tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
370

 QS. Al-Isra‟ : 88. 
371

 QS. Al-Hijr : 9. 
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4. Mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus 

dengan  ridha 

Seluruh kitab terdahulu ajarannya telah dihapus 

oleh Al-Qur‟an. Sebagaimana firman Allah q; 

 

َٕح ٌْن َُ ْٔن أَ َٚ  َٓ ِِ  ِٗ َٓ َيَىيْن ح َذيْن َّ ٌِ ًلح  َصى ِ ُِ ٌْنَكك ِ  ِىَطحَخ ِذح ٌْن َه ج ٌَيْن ِئ
ِىَطحِخ  ٌْن ِٗ  ج يْن ٍَ ًٕح َع ِّ يْن َٙ ُِ َٚ 

 

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur‟an dengan 

membawa kebenaran, membenarkan apa yang 

sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan 

sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang 

lain tersebut.”
372

 

 

Batu ujian artinya sebagai penentu hukum atas kitab-

kitab sebelumnya. Oleh karena itu kita tidak 

diperbolehkan untuk mengamalkan hukum dan ajaran 

yang terdapat dalam kitab-kirab terdahulu, kecuali yang 

telah disahkan dan dibenarkan oleh Al-Qur‟an.
373

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
372

 QS. Al-Ma‟idah : 48. 
373

 Syarhu Tsalatsatil Ushul. 
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IMAN KEPADA PARA RASUL 
 

 

Iman kepada para Rasul artinya meyakini bahwa 

Allah q mengutus pada setiap umat seorang Rasul yang 

menyeru mereka untuk menyembah Allah q, tidak ada 

sekutu bagi-Nya, dan mengingkari segala sesembahan 

selain Allah q. Perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah 

bahwa Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan 

kepadanya wahyu untuk mengamalkan syari‟at 

sebelumnya dan berhukum dengan syari‟at tersebut. 

Adapun Rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan 

wahyu kepadanya untuk mengamalkan syari‟at yang baru 

untuk disampaikan kepada kaumnya. Iman kepada Rasul 

mencakup empat unsur, antara lain : 

 

1. Beriman bahwa risalah mereka benar-benar dari 

Allah q 

Barangsiapa yang mengingkari kebenaran risalah 

salah satu di antara par Rasul, maka berarti ia telah 

mengingkari seluruh risalah para Rasul. Allah q 

berfirman; 

َذصْن  ًه َٓ  َو يْن ٍِ َْ ٍْن ُّ ٌْن ـٍ ج ْٛن ُٔ َُ ْٛن  .َل

 

“Kaum Nuh telah mendustakan para Rasul.”
374

 

 

Mereka dinyatakan oleh Allah q mendustakan para 

Rasul, padahal tidak ada Rasul di zaman tersebut selain 

Nabi Nuh j. 

                                                 
374

 QS. Asy-Syu‟ara : 105. 
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2. Beriman terhadap nama-nama Rasul yang 

diketahui namanya, adapun yang tidak diketahui 

namanya maka beriman secara global 

Di antara rasul yang diketahui namanya adalah : 

 

a. Nuh j 

b. Ibrahim j 

c. Musa j 

d. Isa j 

e. Muhammad a 

 

Allah q berfirman; 

 

ِئيْن  ـٍ  َٚ ْٓن ُٔٛ ِِ َٚ َه  ْٕن ِِ َٚ ُْن  ُٙ َػحَل يْن ِِ  َٓ يْن َٓ جٌٕهِري ِ ِِ َٔح  ًْن أََن
 َُ يْن ِ٘ ج ٍَ ِئذْن ُْن  َٚ ُٙ ْٕن ِِ َٔح  ًْن أََن َٚ  َُ َي ٍْن َِ  ِٓ ٝ جذْن َٓ ِعي َٚ  ٝ َْ ٛ ُِ َٚ

ًظح يْن ٍِ َػحًلح َؼ يْن ِِ. 

 

“Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari  

para Nabi dan dari engkau (wahai Muhammad a) dari 

Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan Kami 

telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.”
375

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
375

 QS. Al-Ahzab : 7. 
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Dan masih banyak para Rasul yang tidak diketahui 

namanya. Sebagaimana firman Allah q; 

 

ٌََمىْن  َٕح  َٚ ْٓن َلَصصْن َِ ُْن  ُٙ ْٕن ِِ َه  ٍِ ْٓن َلرْن ِِ ًَل  ُْ ٌُ َٕح  ٍْن َْ ٌْن أَ
ُْن  ُٙ ْٕن ِِ َٚ َه  يْن ٍَ َه  َع يْن ٍَ ْٙن َع ُص َٔمْن ُْن  ٌَ ْٓن  َِ 

 

“Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang 

Rasul sebelum engkau, di antara mereka ada yang Kami 

ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) 

yang tidak Kami ceritakan kepadamu.”
376

 

 

 

3. Membenarkan ajaran dan berita yang mereka 

sampaikan 

Allah q berfirman; 

 

ْٛن  ُٙ َط ْٔن ح ـَ  ُٗ ْٕن ُْن َع حُو َٙ َٔ ح  َِ َٚ  ُٖ ْٚن ًُ ُه ـَ ُي  ْٛن ُْ ٍه ُُ جٌ ح آَضحُو َِ َٚ 
 

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. 

Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka 

tinggalkanlah.”
377

 

 

 

 

 

                                                 
376

 QS. Al-Mu‟min : 78. 
377

 QS. Al-Hasyr : 7. 
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4. Mengamalkan syari’at Rasul yang diutus kepada 

kita, yaitu Rasulullah Muhammad a 

Allah q berfirman; 

 

ٍَ  ـَََل  َؿ َٖ ح  َّ يْن ـِ َن  ْٛن ُّ َْ َقطهٝ يَُكى ِ ْٛن ُٕ ِِ ذ َِه ََل يُإْن ٌَ َٚ
ُه ََل  ُْن غُ ُٙ َٕ َص  َذيْن ح َلَعيْن ّه ِِ ًؾح  ٍَ ُْن َق ِٙ

ِٓ ُف ْٔن يْن أَ
ـِ ج  ْٚن َيِؿُى

ج ْٛن ُّ ِ ٍ َٓ يُ ح َٚ ًّ يْن ٍِ ْٓن  .َض

 

“Maka demi Rabb-mu, mereka tidak beriman hingga 

mereka menjadikan engkau (wahai Muhammad a) 

sebagai hakim terhadap perkara yang mereka 

perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan 

dalam hati mereka terhadap apa yang engkau putuskan, 

dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”
378

 

 

Dan diriwayatkan pula dari Ummul Mu‟minin 

Ummu „Abdillah „Aisyah i, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

وٌّ  ٌَ  َٛ ُٙ ـَ  ُٗ ْٕن ِِ  َّ ٌَيْن ح  َِ ج  ًَ َ٘ َٔح  ٍِ ِْن يْن أَ
ـِ َىَظ  ْٓن أَقْن َِ . 

 

“Barangsiapa yang membuat perkara baru dalam 

urusan (agama) kami yang bukan darinya, maka ia 

tertolak.”
379

 

                                                 
378

 QS. An-Nisa‟ : 65. 
379

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

1718. 
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IMAN KEPADA HARI AKHIR 

 
 

 

Iman kepada Hari Akhir merupakan bagian dari 

rukun iman. Hal ini sebagaimana hadits yang 

diriwayatkan dari „Umar bin Khaththab y, tentang 

pertanyaan Malaikat Jibril j kepada Rasulullah a; 

 

ِْ َلحَي :  َلحَي  ح َّ إِليْن ِٓ جْن يْن َع
ِٔ
ٍْن ِر أَنْن ِ : ـَ َٓ ِذحَّلله ِِ ْْن ضُإْن أَ

 ٌِ َمَى ٌْن َٓ ِذح ِِ ضُإْن َٚ  ٍِ َِ جآلِن ْٛن َي ٌْن ج َٚ  ِٗ ٍِ ُْ ٌُ َٚ  ِٗ ُوُطِر َٚ  ِٗ َلَِتَىِط َِ َٚ
 ِٖ ِ ٍ َٖ َٚ  

ِٖ ٍِ  .َنيْن

 

Jibril j bertanya, “Beritahukan kepadaku tentang 

Iman.” Rasulullah a menjawab, “Engkau beriman 

kepada Allah, kepada para Malaikat-Nya, Kitab-kitab-

Nya, kepada Rasul-rasul-Nya, kepada Hari Akhir dan 

kepada takdir yang baik maupun yang buruk.”
380

 

 

Iman kepada Hari Akhir artinya menyakini semua 

yang dikabarkan oleh Allah q di dalam kitab-Nya dan 

yang dikabarkan oleh Rasulullah a tentang apa yang 

terjadi setelah kematian. Iman kepada Hari Akhir 

mencakup beberapa unsur, antara lain beriman kepada : 

 

 

                                                 
380
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1. Fitnah Kubur 

2. Siksa dan Nikmat Kubur 

3. Tanda-tanda Hari Kiamat 

4. Tiupan Sangkakala 

5. Hari Kebangkitan 

6. Hari Berkumpul 

7. Hari Perhitungan 

8. Telaga 

9. Mizan 

10. Pembagian Kitab Catatan Amal 

11. Shirath 

12. Syafa‟at 

13. Surga dan Neraka 

 

Berikut ini penjelasannya. 
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1. Fitnah Kubur 
Fitnah kubur adalah pertanyaan yang dilontarkan 

oleh dua orang Malaikat kepada mayit tentang Rabb, 

agama, dan Nabinya. Allah q berfirman; 

 

ُص  َيح  يَُػر ِ ْٔن َكَيحِز جٌىُّ ٌْن ـِي ج ِي جٌػهحِذِص  ْٛن َم ٌْن ج ِذح ْٛن ُٕ َِ َٓ آ يْن ًِ ُ جٌه جَّلله
ـِي زِ  َٚ ٍَ ِن  جآلْن

 

”Allah meneguhkan (iman) orang-orang yang beriman 

dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia 

dan di akhirat.”
381

 

 

Yang dimaksud dengan diberikan ucapan yang 

teguh dalam kehidupan akhirat adalah diberikan 

kemampuan untuk menjawab pertanyaan di alam kubur. 
Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Al-

Bara‟ bin „Azib y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ْْن ََل ِئ ُى أَ َٙ ْٗن ٍِ َي َمرْن ٌْن ـِي ج  ًَ ِث ُْ ُُ ِئَيج  ٍِ ْٓن ُّ ٌْن جَ
 ُٗ ٌُ ْٛن ٌَِه َل ًَ ـَ  ِ ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ًىج  ّه َك ُِ ْه  أَ َٚ{ َٓ يْن ًِ ُ جٌه ُص جَّلله يَُػر ِ

زِ  ٍَ ِن ـِي جآلْن َٚ َيح  ْٔن َكَيحِز جٌىُّ ٌْن ـِي ج ِي جٌػهحِذِص  ْٛن َم ٌْن ج ِذح ْٛن ُٕ َِ  .{آ

 

 

 

                                                 
381

 QS. Ibrahim : 27. 
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“Seorang muslim jika ditanya di dalam kuburnya, 

(maka) ia akan bersaksi bahwa tidak ada sesembahan 

(yang berhak untuk disembah) selain Allah dan 

Muhammad adalah utusan Allah. Yang demikian ini 

adalah firman Allah q, ”Allah meneguhkan (iman) 

orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh 

itu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat.”
382

 

 

Nama kedua malaikat penanya di alam kubur 

adalah Munkar dan Nakir. Dan barangsiapa yang berhasil 

menjawab pertanyaan dari kedua Malaikat tersebut, maka 

akan akan diluaskan kuburnya. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِْ َوج َٛ ْْن ِْ أَ َىح ٍَ َِ  ُٖ ُْن أََضح ْٚن َلحَي أََقُىُو ُص أَ ي ِ َّ ٌْن ٍَ ج ِئَيج ُلِر
 ٍُ ٍُ جٌٕهِىيْن َن جآلْن َٚ  ٍُ َى ْٕن ُّ ٌْن ح ج َّ

ِ٘ ِْ يَُمحُي ِْلََقِى َلح ٌَ َْن أَ
 َْ ح َوح َِ ُي  ْٛن َيُم ـَ  ًِ ُؾ ٍه ج جٌ ًَ َ٘ يْن 

ـِ ُي  ْٛن َص َضُم ْٕن ح ُو َِ  ِْ ََل ْٛن َيُم ـَ
 ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ْْن ََل ِئ ُى أَ َٙ ْٖن ُٗ أَ ٌُ ْٛن ُْ ٌَ َٚ  ِ ُى جَّلله َٛ َعرْن ُ٘ ُي  ْٛن َيُم

ُُ أَٔهَه  ٍَ َٔعْن ِْ َلىْن ُوٕهح  ََل ْٛن َيُم ـَ  ُٗ ٌُ ْٛن ُْ ٌَ َٚ  ُٖ ُى ًىج َعرْن ّه َك ُِ ْه  أَ َٚ
يْن 
ـِ جًعح  ٌَ َْ ِي ْٛن ُع رْن َْ  ِٖ ٍِ يْن َلرْن

ـِ  ُٗ ٌَ ُف  َٓ ُه يُفْن ج غُ ًَ َ٘ ُي  ْٛن َضُم
ِؾُع  ٌْن ُي أَ ْٛن َيُم ـَ ُْن  َٔ  ُٗ ٌَ ُه يَُمحُي   غُ

ِٗ يْن ـِ  ُٗ ٌَ  ٌُ ِ ٛ َٕ ُه يُ َٓ غُ ِعيْن رْن َْ
 ِِ ْٚن ٍُ َع ٌْن ِس ج َِ ْٛن َٕ ُْن َو َٔ  ِْ ََل ْٛن َيُم ـَ ُْن  ُ٘ ٍُ ِر أُنْن ـَ يْن 

ٍِ ْ٘ن ٌَٝ أَ  ِئ

                                                 
382

 HR. Bukhari Juz 4 : 4422. 
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“Apabila seorang mayit dikuburkan, maka akan datang 

kepadanya dua malaikat hitam kebiruan. Salah satunya 

disebut Munkar dan yang lainnya disebut Nakir. Kedua 

Malaikat tersebut bertanya, “Apa yang akan engkau 

katakan (tentang) laki-laki ini?” mayit tersebut 

menjawab, “Ia adalah hamba Allah dan utusan-Nya. Aku 

bersaksi bahwa tidak ada sesembahan (yang berhak 

untuk disembah) selain Allah dan Muhammad adalah 

hamba dan utusan-Nya.” Kedua Malaikat tersebut 

berkata, “Sungguh kami telah mengetahui bahwa engkau 

akan menjawab demikian.” Kemudian diluaskan 

kuburnya tujuh puluh kali tujuh puluh hasta, lalu 

diterangi kuburnya. Kemudian dikatakan kepadanya, 

“Tidurlah.” Mayit tersebut berkata, “Kembalikanlah aku 

kepada keluargaku, aku akan memberitahukan (kejadian 

ini kepada) mereka.” Kedua Malaikat tersebut berkata, 

“Tidurlah, seperti tidurnya pengantin baru.”
383

 

 

Adapun orang-oang kafir, maka mereka tidak akan 

mampu menyelesaikan fitnah kubur. Sebagaimana hadits 

yang diriwayatkan dari Al-Bara‟ bin „Azib y ia berkata, 

Rasulullah a menceritakan tentang ruh orang-orang 

kafir; 

“Lalu ia didatangi oleh dua Malaikat yang kemudian 

mendudukkannya sambil bertanya, “Siapa Rabb-mu?” Ia 

menjawab, “Ha, ha, aku tidak tahu.” Lalu mereka 

bertanya lagi, “Apa agamamu?” Ia menjawab, “Ha, ha, 

aku tidak tahu.” Mereka bertanya lagi, “Apa tugas laki-

laki yang diutus kepadamu?” Ia menjawab, “Ha, ha, aku 

tidak tahu.” Lalu terdengar suara dari langit, “Sungguh 

                                                 
383

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1071. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1391. 
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ia telah berdusta, maka bentangkanlah jalanya ke 

Neraka. Maka ia pun merasakan hawa panasnya Neraka. 

Kemudian kuburnya dipersempit hingga tulang rusuknya 

saling bertemu. Kemudian datanglah seorang laki-laki 

yang buruk rupanya, jelek pakaiannya, dan sangat busuk 

baunya. Lalu laki-laki itu berkata, “Celakalah engkau 

dengan kabar buruk yang engkau terima ini, ini adalah 

hari yang telah dijanjikan kepadamu.” Lalu jenazah itu 

bertanya, “Siapa engkau? Wajahmu adalah wajah yang 

menampakkan keburukan. Lalu laki-laki itu menjawab, 

“Aku adalah amal perbuatanmu yang jelek.” Kemudian 

jenazah itu pun berkata, “Wahai Rabb-ku janganlah 

Engkau datangkan Hari Kiamat. Dalam riwayat lain 

dikatakan, “Kemudian didatangkan kepadanya seorang 

laki-laki yang buta, tuli, dan bisu, di tangannya ada 

sebuah palu godam yang jika dipukulkan ke gunung, 

niscaya akan hancur berkeping-keping menjadi debu. 

Lalu ia dipukul dengan palu godam tersebut hingga 

hancur menjadi debu. Kemudian Allah q 

mengembalikan tubuhnya seperti semula. Lalu ia dipukul 

lagi dan ia pun berteriak dengan sekuat-kuatnya, dan 

teriakan tersebut dapat didengar oleh seluruh makhluk, 

kecuali jin dan manusia.”
384
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Fitnah kubur ini akan diberikan kepada semua 

orang yang telah mukallaf, baik yang mukmin atau yang 

kafir. Di antara dalil bahwa orang kafir juga akan 

mendapatkan pertanyaan kubur adalah hadits yang 

diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit y, ia berkata; 

 

ِٕي  ٌَِر يْن َقحِتٍػ 
ـِ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ح جٌٕهِريُّ َص َّ َٕ َذيْن

ـََىحَوشْن   ِٗ ُٗ ِئيْن َقحَوشْن ِذ َع َِ  ُٓ َٔكْن َٚ  ُٗ ٌَ ٍس  ٍَ ٍَٝ َذَؽ ٌِ َع جٌٕهَؿح
 َْ ج َوح ًَ َذَعًس َلحَي َو ٌْن ْٚن أَ ًس أَ َٓ ّْن ْٚن َن طهًس أَ ِْ  ٍَ َر ِئَيج أَلْن َٚ  

ِٗ ِميْن ٍْن َض
 ٍِ َر َلْن ِٖ جْلْن ًِ َ٘ َكحُخ  ُؾ أَصْن ٍِ ْٓن َيعْن َِ َمحَي  ـَ ُي  ٍِ يْن ٍِ َؿ ٌْن ُي ج ْٛن َيُم
ـِي  ج  ْٛن حضُ َِ ُإََلِا َلحَي  َ٘ حَش  َِ َطٝ  َّ ـَ َٔح َلحَي  ًٌ أَ ُؾ ٌَ َمحَي  ـَ
ََل  ْٛن ٍَ ـَ ح  َ٘ ٌِ ْٛن يْن ُلُر

ـِ  ٍَٝ َط َس ضُرْن ِه ُ ِٖ جْلْن ًِ َ٘ ْه  َمحَي ِئ ـَ جِن  ٍَ ْٖن ِ جإلْن
جِخ  ًَ ْٓن َع ِِ ُْن  َعُى َّ ْٓن ْْن َي َ أَ ُش جَّلله ْٛن ٌََىَع ج  ْٛن ُٕ ـَ ْْن ََل ضَُىج أَ

 ُٗ ْٕن ِِ ُع  َّ ْْن يْن أَ ًِ ٍِ جٌه َمرْن ٌْن  ج
 

“Suatu ketika Nabi a melewati kebun Bani Najjar 

dengan mengendarai bighal
385

 dan kami bersama dengan 

beliau. Ketika bighal tersebut berontak hampir saja 

menjatuhkan Nabi a. Disana terdapat enam atau lima 

atau empat kuburan, sebagaimana yang dikatakan oleh 

Jarir. Nabi a bertanya, “Siapakah yang mengetahui 

siapa yang dimakamkan di kuburan-kuburan ini?” 
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 Bighal adalah peranakan kuda dengan keledai. 



- 282 - 

Seorang laki-laki menjawab, “Saya.” Nabi a bertanya 

(kepadanya), “Kapan mereka meninggal dunia?” Laki-

laki tersebut menjawab, “Mereka meninggal dunia ketika 

(pada masa) kesyirikan.” Nabi a bersabda, 

“Sesungguhnya umat ini akan diuji (dengan pertanyaan) 

di kuburnya. Seandainya aku tidak khawatir kalian akan 

saling mengubur (di antara kalian), niscaya aku akan 

berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada 

kalian tentang adzab kubur yang aku dengar.”
386

 

 

Ada beberapa orang yang tidak mendapatkan fitnah 

kubur, antara lain : 

 
1. Para Nabi 

Karena para adalah orang-orang yang dijadikan 

objek pertanyaan kepada manusia dan karena para Nabi 

lebih utama dari pada syuhada‟. 

 

2. Para Siddiqun 

Siddiqun adalah orang-orang yang sangat teguh 

kepercayaannya kepada kebenaran Rasul. Siddiqun akan 

diselamatkan dari fitnah kubur, karena para siddiqun 

lebih utama dari para syuhada‟. Hal ini sebagaiman yang 

diisyaratkan dalam firman Allah q; 
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ْٓن  َِ َٚ  ُ َُ جَّلله َع ْٔن َٓ أَ يْن ًِ َع جٌه َِ ٌَِثَه  أُٚ ـَ َي  ْٛن ُْ ٍه جٌ َٚ  َ  يُِؽِع جَّلله

 َٓ ٌِِكيْن ح جٌصه َٚ َىجِا  َٙ ُّٗ جٌ َٚ  َٓ يِميْن ى ِ جٌص ِ َٚ  َٓ يْن َٓ جٌٕهِري ِ ِِ ُْن  ِٙ يْن ٍَ  َع

ًمح يْن ـِ ٌَ ٌَِثَه  َٓ أُٚ ُٓ َق َٚ. 

 

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(-Nya), 

maka mereka akan bersama-sama dengan orang-orang 

yang dianugerahi nikmat oleh Allah, (yaitu); para Nabi, 

para shiddiqun, orang-orang yang mati syahid, dan 

orang-orang yang shalih. Dan mereka itulah sebaik-baik 

teman.”
387

 

 

3. Para syuhada‟ 

Syuhada‟ adalah orang-orang yang meninggal 

dunia dalam peperangan di jalan Allah q. Suatu ketika 

ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah a; 

 

ُْن ِئَله  ِ٘ ٌِ ْٛن يْن ُلُر
ـِ  َْ ْٛن َطُٕ َٓ يُفْن يْن ِٕ ِِ ِإ ّْن ٌْن ح َذحَي ج َِ  

ِ َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َيح 
َٕسً  طْن ـِ  ِٗ ِْ أْن ٌَ  ٍَٝ ِؾ َع ْٛن ُي ُّٓ َلِس جٌ ٌَ ُى َلحَي َوَفٝ ِذَرح يْن ِٙ ٗه  .جٌ

“Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang yang beriman 

difitnah (ditanya) di dalam kuburnya kecuali orang yang 

mati syahid?” Rasulullah a menjawab, “Cukuplah 

kilatan pedang di atas kepalanya sebagai fitnah (ujian 

baginya).”
388
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 QS. An-Nisa‟ : 69. 
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 HR. Nasa‟i Juz 4 : 2053. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4483. 
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4. Para Murabithun 

Murabithun adalah orang-orang berjaga-jaga 

diperbatasan wilayah pertempuran, meskipun mereka 

tidak mati syahid. Diriwayatkan dari Salman y ia 

berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ْْن  ِئ َٚ  ِٗ ِِ ِلَيح َٚ  ٍٍ ْٙن َٖ  َِ ْٓن ِصَيح ِِ  ٌٍ ٍس َنيْن ٍَ ٌَيْن َٚ  
ٍَ ْٛن َذحُغ َي ٌِ

 ٍِ أُؾْن َٚ  ُٗ ٍُ َّ َْ َيعْن يْن َوح ًِ ُٗ جٌه ٍُ َّ ِٗ َع يْن ٍَ ٜ َع ٍَ حَش َؾ  َي َِ
 َْ َفَطح ٌْن َٓ ج ِِ أَ َٚ  ُٗ ُل َْن ٌِ  ِٗ يْن ٍَ  َع

 

“Berjaga-jaga di perbatasan (wilayah pertempuran) 

sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan 

(penuh) dengan melakukan (shalat) pada malamnya. Jika 

ia meninggal dunia, maka amalannya yang ia amalkan 

(ketika itu) akan senantiasa dicatat untuknya, rizkinya 

senantiasa diberikan kepadanya, dan diamankan dari 

fitnah (kubur).”
389

 

 

5. Anak-anak dan orang gila 

Karena mereka bukan mukallaf (tidak terkena 

beban syari‟at). 
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2. Siksa dan Nikmat Kubur 
Keberadaan siksa kubur telah ditetapkan di dalam 

Al-Qur‟nul Karim. Allah q berfirman; 

 

 ٌُ حَعُس  جٌَٕهح ٓه َُ جٌ ْٛن ََ َضُم ْٛن َي َٚ يًّح  ِٗ َع َٚ ج  ًّٚ ح ُؼُى َٙ يْن ٍَ َْ َع ْٛن ُظ ٍَ يُعْن
ج ْٛن ٍُ ِن جِخ  أَوْن ًَ َع ٌْن ىه ج َٖ َْ أَ ْٛن َع ٍْن

ـِ  آَي 

 

“Kepada mereka dinampakkan Neraka pada pagi dan 

petang, dan pada hari terjadinya Kiamat. (Dikatakan 

kepada Malaikat), “Masukkanlah fir'aun dan kaumnya 

ke dalam siksa yang sangat keras.”
390

 

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5, ketika menafsirkan 

ayat di atas; 

 

 ٍَٝ ٕهِس َع ُّٓ ًِ جٌ ْ٘ن ََلِي أَ ِطىْن ْْن ـِي ج  ٌٍ ًٌ َوِريْن ََيُس أَصْن ِٖ جَلْن ًِ َ٘ َٚ
ٌَٝ ُٗ َضَعح ٌُ ْٛن َي َل ِ٘ َٚ  ٌِ ْٛن ُمُر ٌْن ـِي ج ِل  ََ ٍْن َر ٌْن جِخ ج ًَ ٌُ : } َع  جٌٕهح

يًّح ِٗ َع َٚ ج  ًّٚ ح ُؼُى َٙ يْن ٍَ َْ َع ْٛن ُظ ٍَ  {.يُعْن
 

“Ayat ini merupakan pokok yang agung dalam pendalilan 

Ahlus Sunnah tentang (adanya) siksa barzah di alam 

kubur, yaitu firman Allah q, “Kepada mereka 

dinampakkan Neraka pada pagi dan petang.”
391
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 QS. Al-Mu‟min : 46. 
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 Tafsirul Qur-anil „Azhim. 
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Adanya siksa kubur ditetapkan pula di dalam As-

Sunnah As-Shahihah. Sebagaimana diriwayatkan dari 

„Aisyah i, ketika ia bertanya kepada Rasulullah a 

tentang siksa kubur. Rasulullah a bersabda; 

 

َي  ْٛن ُْ ٌَ ُص  أَيْن ٌَ ح  َّ ـَ ُس  َٗ ٌَصْن َعحِت ٍِ َقكٌّ َلح َمرْن ٌْن جُخ ج ًَ ُْن َع ََٔع
ُي  ْٛن َى ِئَله َضُع يْن َصََلًز َذعْن

ِ ٍ َُ يَُص ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص جَّلله
 ٍِ َمرْن ٌْن جِخ ج ًَ ْٓن َع ِِ. 

 

“Ya, siksa kubur itu benar (adanya).” „Aisyah i 

berkata, “Tidaklah aku melihat Rasulullah a melakukan 

suatu shalat, keculi setelah(nya) beliau berlidung dari 

siksa kubur.”
392

 

 

Siksa kubur akan menimpa ruh dan jasad, ini 

merupakan pendapat Ahlus Sunnah. Berkata Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

“Madzhab para salaf umat ini dan tokoh-tokoh mereka 

bahwa siksa kubur atau nikmat kubur adalah terjadi pada 

ruh jenazah dan jasadnya. Baik dalam keadaan mendapat 

nikmat atau mendapatkan siksa.”
393
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 HR. Nasa‟i Juz 3 : 1308. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah As-Shahihah Juz 3 : 1377. 
393

 Syarhu Lum‟atil I‟tiqad. 
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Salah satu penyebab siksa kubur adalah suka 

mengadu domba atau suka menyebar fitnah, dan tidak 

membersihkan diri atau tidak bertabir ketika buang air 

kecil. Nabi a pernah melalui dua kuburan, lalu bersabda; 

 

 َْ َىح ـَ ح  َّ ُ٘ ح أََقُى ِه ٍٍ أَ يْن َوِريْن
ـِ  ِْ َذح ًه ح يَُع َِ َٚ  ِْ َذح ًه ٌَُيَع ح  َّ ُٙ ِئٔه

 ِٗ ٌِ ْٛن ْٓن َذ ِِ  ٍُ َطِط ْٓن َْ ََل َي َىح ـَ  ٍُ َن ح جآلْن ِه أَ َٚ ِس  َّ يْن ِّ يْن ِذحٌٕه
ِٗ ّْن  َي

 

“Sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa 

dan keduanya disiksa bukan karena (dosa yang 

dianggap) besar. Salah satu dari keduanya suka 

mengadu domba dan yang lainnya tidak bertabir ketika 

ia buang air kecil.”
394

 

 

Hendaknya seorang muslim senantiasa berlindung 

dari siksa kubur, dengan cara berdoa setelah tasyahud 

akhir sebelum salam. Sebagaimana yang dicontohkan 

oleh Rasulullah a. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

“Apabila seorang di antara kalian bertasyahud, 

hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat hal 

(dengan berdoa); 

 

                                                 
394
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جِخ  ًَ ْٓن َع ِِ َٚ  َُ ٕه َٙ جِخ َؾ ًَ ْٓن َع ِِ ُي ِذَه  ْٛن ُه ِئٔ ِي أَُع ُٙ ٍه جٌَ
َِٕس  طْن ـِ  ِ ٍ َٖ ْٓن 

ِِ َٚ حِش  َّ َّ ٌْن ج َٚ َيح  كْن َّ ٌْن َِٕس ج طْن ـِ ْٓن  ِِ َٚ  ٍِ َمرْن ٌْن ج
َؾحيِ  ِف جٌىه يْن ِٓ َّ ٌْن . ج

 

“Ya Allah, aku berlindang kepada-Mu dari siksa 

Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, 

dan dari keburukan fitnah Dajjal.”
395

 

 

Adapun nikmat kubur akan diberikan kepada orang-

orang yang beriman yang berhasil menjawab pertanyaan 

kubur atau yang diselamatkan dari fitnah kubur. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َْ ح َوح َِ ُي  ْٛن َيُم ـَ  ًِ ُؾ ٍه ج جٌ ًَ َ٘ يْن 
ـِ ُي  ْٛن َص َضُم ْٕن ح ُو َِ  ِْ ََل ْٛن َيُم ـَ

 ُ َٗ ِئَله جَّلله ٌَ ْْن ََل ِئ ُى أَ َٙ ْٖن ُٗ أَ ٌُ ْٛن ُْ ٌَ َٚ  ِ ُى جَّلله َٛ َعرْن ُ٘ ُي  ْٛن َيُم
ُُ أَٔهَه  ٍَ َٔعْن ِْ َلىْن ُوٕهح  ََل ْٛن َيُم ـَ  ُٗ ٌُ ْٛن ُْ ٌَ َٚ  ُٖ ُى ًىج َعرْن ّه َك ُِ ْه  أَ َٚ

يْن 
ـِ جًعح  ٌَ َْ ِي ْٛن ُع رْن َْ  ِٖ ٍِ يْن َلرْن

ـِ  ُٗ ٌَ ُف  َٓ ُه يُفْن ج غُ ًَ َ٘ ُي  ْٛن َضُم
ِؾُع  ٌْن ُي أَ ْٛن َيُم ـَ ُْن  َٔ  ُٗ ٌَ ُه يَُمحُي   غُ

ِٗ يْن ـِ  ُٗ ٌَ  ٌُ ِ ٛ َٕ ُه يُ َٓ غُ ِعيْن رْن َْ
 ِِ ْٚن ٍُ َع ٌْن ِس ج َِ ْٛن َٕ ُْن َو َٔ  ِْ ََل ْٛن َيُم ـَ ُْن  ُ٘ ٍُ ِر أُنْن ـَ يْن 

ٍِ ْ٘ن ٌَٝ أَ  ِئ

                                                 
395
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“Malaikat (Munkar dan Nakir) akan bertanya, “Apa 

yang akan engkau katakan (tentang) laki-laki ini?” mayit 

tersebut menjawab, “Ia adalah hamba Allah dan utusan-

Nya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan (yang 

berhak untuk disembah) selain Allah dan Muhammad 

adalah hamba dan utusan-Nya.” Kedua Malaikat 

tersebut berkata, “Sungguh kami telah mengetahui 

bahwa engkau akan menjawab demikian.” Kemudian 

diluaskan kuburnya tujuh puluh kali tujuh puluh hasta, 

lalu diterangi kuburnya. Kemudian dikatakan kepadanya, 

“Tidurlah.” Mayit tersebut berkata, “Kembalikanlah aku 

kepada keluargaku, aku akan memberitahukan (kejadian 

ini kepada) mereka.” Kedua Malaikat tersebut berkata, 

“Tidurlah, seperti tidurnya pengantin baru.”
396
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3. Tanda-tanda Hari Kiamat 
Kiamat besar tidak akan terjadi, melainkan setelah 

muncul beberapa tanda-tandanya. Tanda-tanda Kiamat 

terbagi menjadi dua; tanda-tanda kecil dan tanda-tanda 

besar. Tanda-tanda kecil yaitu tanda yang mendahului 

Kiamat dalam kurun waktu yang lama dan merupakan 

sesuatu yang dianggap biasa. Dan tanda kecil kiamat 

yang pertama adalah dengan diutusnya Rasulullah a. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Sahl y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ح َّ ُ٘ ىُّ ُّ َي ـَ  ِٗ َرَعيْن ٍُ ِذِاصْن يْن
ِٗ يُ َٚ  ِٓ حَضيْن َٙ حَعُس َو ٓه جٌ َٚ َٔح  ُص أَ  .ذُِعػْن

 

“(Jarak) diutusnya aku dengan Hari Kiamat seperti dua 

(jari) ini.” Beliau memberikan isyarat dengan kedua 

jarinya (jari telunjuk dan jari tengahnya), lalu 

merenggangkannya.”
397

  

 

Dan terdapat lebih dari lima puluh tanda-tanda kecil yang 

lainnya, sebagaimana yang disebutkan pada nash-nash 

Al-Qur‟an dan As-Sunnah. 

 

Adapun tanda-tanda besar yaitu peristiwa yang 

terjadi menjelang Hari Kiamat dan merupakan sesuatu 
yang tidak biasa terjadi. Tanda besar Kiamat ada sepuluh. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Hudzaifah bin Asid y ia 

berkata, Nabi a bersabda; 

 

                                                 
397
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ٌؿ  ْٓن ٍُ آَيحٍش َن ْٗن َْ َع ْٛن ُْ َقطهٝ َضُى ْٛن حَعَس ََل َضُى ٓه ْه جٌ ِئ
ِز  ٍَ يْن ُِ يْن َؾ

ـِ ٌؿ  ْٓن َن َٚ ِخ  ٍِ ؽْن َّ ٌْن ٌؿ ِذح ْٓن َن َٚ ِق  ٍِ ْٗن َّ ٌْن ِذح
ُؼ  ْٛن َيأْنُؾ َٚ ِض  ٌْن َ َوجذهُس جْلْن َٚ َؾحُي  جٌىه َٚ  ُْ َنح جٌىُّ َٚ ِخ  ٍَ َع ٌْن ج
ُؼ  ٍُ ٌٌ َضهْن َٔح َٚ ح  َٙ ِذ ٍِ ؽْن َِ ْٓن 

ِِ  ِّ ّْن ٗه ُ  جٌ ْٛن ٍُ ؼُ َٚ ُؼ  ْٛن أْنُؾ َِ َٚ
 َِ ًُ جٌٕهح َق ٍْن ٍْ َض ِز َعَى ٍَ ْٓن ُلعْن

ِِ ، ٝ َٓ ُي ِعيْن ْٚن ُُ ُز ُٔ ٍَ
ِٖ َعح ٌْن جَ

 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله َُ َص َي ٍْن َِ  ِٓ  ذْن

 

“Sesungguhnya Kiamat tidak akan pernah terjadi hingga 

muncul sepuluh tanda (sebelumnya); penenggelaman 

yang terjadi di timur, penenggelaman yang terjadi di 

barat, dan (penenggelaman yang terjadi) di Jazirah 

Arab, asap, Dajjal, binatang bumi, Ya-juj dan Ma-juj, 

terbitnya matahari dari barat, api yang keluar dari 

jurang „Adn yang menggiring manusia, (dan yang) 

kesepuluh turunya Isa bin Maryam a.”
398

 

 

Jika tanda besar yang pertama telah nampak, maka 

berbagai tanda lain akan datang secara beruntun. 

Diriwayatkan dari „Abdullah bin „Amru y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 
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َؽِع  ْْن يُمْن ِا ـَ ٍه  ٍْن ِْ يْن 
ـِ حٌش  َِ ْٛن ظُ ْٕن َِ جٌش  ََ ٍَ َيحُش َن جَآلْن
ًعح ح َذعْن َٙ ُع َرعْن َذعْن ُه َيطْن ٍْن ِٓ  .جٌ

 

“Tanda-tanda (Kiamat) bagaikan mutiara yang 

terangkai pada seutas benang. Jika benang tersebut 

putus, maka sebagiannya akan mengikuti sebagian yang 

lain(nya).”
399

 

 

Berikut ini penjelasannya. 
 

a. Dajjal 

Di antara kejadian Adam j hingga Hari Kiamat, 

tidak ada sesuatu kejadian yang lebih besar daripada 

peristiwa Al-Masih Dajjal. Telah diriwayatkan dari 

„Imran bin Husain y ia berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 

 َٓ ِِ  ٍَ َر ٌك أَوْن ٍْن حَعِس َن ٓه  جٌ
َِ ٌَٝ ِلَيح ََ ِئ ِك آَو ٍْن َٓ َن ح َذيْن َِ

َؾحيِ   .جٌىه

 

”Di antara kejadian Adam hingga Hari Kiamat, (tidak 

ada) sesuatu kejadian yang lebih besar daripada 

Dajjal.”
400
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Dajjal dinamakan dengan Al-Masih karena dua 

sebab :
401

 

 

 Terhapus matanya 
Sebagaimana diriwayakan dari Hudzaifah y ia 

berkata Rasulullah a bersabda; 

 ِٓ َعيْن ٌْن ـُ ج ْٛن ُٓ ّْن َِ َؾحَي  ْه جٌىه  ِئ

 

“Sesungguhnya Dajjal terhapus (buta sebelah) 

matanya.”
402

 

 

 Perjalanan di bumi  
Karena Dajjal akan mengelilingi bumi dalam waktu 

empat puluh hari. Sebagaimana diriwayatkan dari An-

Nawwas bin Sam‟an y ia berkata, para sahabat bertanya; 

 

ح  ًِ ْٛن َْ َي ْٛن َذُع ٌْن ِض َلحَي أَ ٌْن َ ـِي جْلْن  ُٗ ػُ ح ٌُرْن َِ َٚ  
ِ َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َيح 

 ِٗ ِِ ٍُ أَيهح حِت َْ َٚ َعٍس  ّْن ٌَ َوَؿ ْٛن َي َٚ  ٍٍ ْٙن َٗ ٌَ َو ْٛن َي َٚ ٍَٕس  َٓ ٌَ َو ْٛن َي
ُْن  ُى ِِ  َوأَيهح

”Wahai Rasulullah, berapa lama ia tinggal di bumi?” 

Beliau bersabda, ”Empat puluh hari, sehari seperti satu 

tahun, sehari seperti satu bulan, sehari seperti satu 

Jum‟at, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari (biasa) 

kalian.”
403
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402
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403
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Tidak ada seorang Nabi pun kecuali telah 

memperingatkan umatnya dari Dajjal. Demikian pula 

Nabi kita Muhammad a, sebagaimana telah 

diriwayatkan dari ‟Abdullah bin Umar p ia berkata; 

 

 ٍَٝ َٕٝ َع أَغْن ـَ  ِِ ـِي جٌٕهح  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ََ جٌٕهِريُّ َص َلح
 ُٖ ْٛن ُّ ُو ٌُ ًِ ْٔن َمحَي ِئٔ ِي أُ ـَ َؾحَي  ٍَ جٌىه ُه َيَو ُٗ غُ ٍُ ْ٘ن َٛ أَ ُ٘ ح  َّ  ِذ

ِ جَّلله
 ُٗ َِ ْٛن ـٌ َل ْٛن ُٔ ُٖ ٌَ ًَ ْٔن ٌََمىْن أَ  ُٗ َِ ْٛن ُٖ َل ٌَ ًَ ْٔن َِٔري ٍ ِئَله َلىْن أَ ْٓن 

ِِ ح  َِ َٚ
 ِٗ ِِ ْٛن َم ٌِ َِٔريٌّ   ُٗ ٍْن ُْن َيُم ٌَ ًَل  ْٛن ِٗ َل يْن ـِ ُْن  ٌَُى ُي  ْٛن أَُل َْ  ِ ٓ ٌَِى َٚ

 ٌَ َٛ َّ ِذأَعْن ٌَيْن  َ ْه جَّلله أَ َٚ  ٌُ َٛ ُٗ أَعْن َْ أَٔه ْٛن ُّ ٍَ  .َضعْن

 

“Rasulullah a  berdiri di hadapan manusia. Beliau 

memuji Allah q dengan pujian yang sesuai dengan 

kebesaran Allah, dan sesudah itu beliau menyebut Dajjal. 

Beliau bersabda, ”Sesungguhnya aku memperingatkan 

bahaya Dajjal itu kepada kalian. Setiap Nabi telah 

memperingatkan kepada kaumnya (tentang Dajjal). Dan 

sesungguhnya Nuh j pun telah memperingatkan 

kaumnya darinya. Tetapi aku mengatakan kepada kalian 

tentang (Dajjal dengan) suatu perkataan yang belum 

pernah disampaikan oleh Nabi-nabi yang lain kepada 

kaumnya. Bahwa sesungguhnya Dajjal itu buta matanya 

dan sesungguhnya Allah q tidak buta.”
404

                                                                    

 

                                                 
404

 HR. Bukhari Juz 3 : 2892. 



- 295 - 

Dajjal akan keluar dari suatu tempat di antara Syam 

dan Iraq. Ia tinggal dibumi selama empat puluh hari. 

Sebagaimana diriwayatkan dari An-Nawwas bin Sam‟an 

y, ia berkata; 

 

َؾحَي  َُ جٌىه ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  ٍَ : َلحَي َيَو
ًٕح  يْن ِّ ـََعحَظ َي جِق  ٍَ ِع ٌْن ج َٚ  

َِ ح ٗه َٓ جٌ ٍهًس َذيْن ٌؼ َن ٌِ ُٗ َنح َٔ ِئ
 ِ َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َٕح َيح  ٍْن ج ُل ْٛن ُرُط أَغْن ـَ  ِ حًَل َيح ِعَرحَو جَّلله َّ ِٖ َعحَظ  َٚ
ٍَٕس  َٓ ٌَ َو ْٛن ح َي ًِ ْٛن َْ َي ْٛن َذُع ٌْن ِض َلحَي أَ ٌْن َ ـِي جْلْن  ُٗ ػُ ح ٌُرْن َِ َٚ
ُْن  ُى ِِ ِٗ َوأَيهح ِِ ٍُ أَيهح حِت َْ َٚ َعٍس  ّْن ٌَ َوَؿ ْٛن َي َٚ  ٍٍ ْٙن َٗ ٌَ َو ْٛن َي َٚ 

 

”Dia akan keluar di antara Syam dan Iraq dan akan 

mengacau kekanan dan kekiri. Wahai hamba Allah 

teguhlah kalian.” Kami bertanya, ”Wahai Rasulullah, 

berapa lama ia tinggal di bumi?” Beliau bersabda, 

”Empat puluh hari, sehari seperti satu tahun, sehari 

seperti satu bulan, sehari seperti satu Jum‟at, dan hari-

hari lainnya seperti hari-hari (biasa) kalian.”
405

 

 

Di antara sifat-sifat Dajjal adalah ia seorang yang 

buta mata kanannya, dan tertulis di antara kedua matanya 

“Kafir,” yang dapat dibaca oleh setiap muslim. 

Sebagaimana diriwayatkan dari „Abdullah bin „Umar p, 

ia berkata; 
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 َٓ ح َذيْن ًِ ْٛن َُ َي ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ  ٍَ َيَو
َن  ٌَ َ َضَرح ْه جَّلله َمحَي ِئ ـَ َؾحُي  ُف جٌىه يْن ِٓ َّ ٌْن ِِ ج َِٔي جٌٕهح ج ٍَ َٙ َظ
 ٌُ َٛ َؾحَي أَعْن َف جٌىه يْن ِٓ َّ ٌْن ْه ج ٌَ أَََل ِئ َٛ َّ ِذأَعْن ٌَيْن  ٌَٝ َضَعح َٚ

ْه  َٕٝ َوأَ ّْن ُي ٌْن ِٓ ج ُٗ َعيْن َٕ َيسٌ َعيْن ـِ ََٕرًس َؼح  . ِع
 

“Pada suatu hari Rasulullah a menyebut Dajjal kapada 

manusia dan bersabda, “Sesungguhnya Allah Tabaraka 

wa Ta‟ala tidak buta, ketahuilah bahwa Al-Masih Dajjal 

buta mata kanan bagaikan buah anggur yang timbul.”
406

 

 

Dan telah diriwayatkan pula dari Anas bin Malik y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ُه  ٌٍ غُ
ـِ ِٗ َوح َٕيْن َٓ َعيْن ٌخ َذيْن ْٛن ُط ىْن َِ  ِٓ َعيْن ٌْن ـُ ج ْٛن ُٓ ّْن َِ َؾحُي  جٌَىه

 ٍُ ٍِ ْٓن ُِ  ًُّ ُٖ ُو ُؤ ٍَ ح ن ؾ ٌ َيمْن َ٘ ح ؿه َٙ  .َض

 

“Dajjal itu terhapus (sebelah) matanya. Di antara kedua 

matanya tertulis “Kafir.” Kemudian beliau 

mengejakannya, “Kaf, fa‟, ra‟, (Tulisan tersebut) dapat 

dibaca oleh setiap muslim.”
407

 

 

                                                 
406

 HR. Bukhari Juz 3 : 3256 dan Muslim Juz 1 : 169, lafazh ini 

miliknya. 
407

 HR. Muslim Juz 4 : 2933. 
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Ketika Dajjal keluar, maka ia akan membuat fitnah 

di muka bumi. Sebagaimana disebutkan dalam hadits dari 

An-Nawwas bin Sam‟an y,, Rasulullah a bersabda; 

 

 َْ ْٛن ُر َطِؿيْن ْٓن َي َٚ  ِٗ َْ ِذ ْٛن ُٕ ِِ ُيإْن ـَ ُْن  ُ٘ ْٛن ُع َيىْن ـَ  َِ ْٛن َم ٌْن ٍَٝ ج َيأْنِضيْن َع ـَ
ـُ  ْٚن ٍُ َط ـَ ِرُص  ْٕن ُط ـَ َض  ٌْن َ جْلْن َٚ  ٍُ ِؽ ّْن ُط ـَ حَا  َّ ٓه ٍُ جٌ ُِ َيأْن ـَ  ُٗ ٌَ
 ُٗ َرُؽ ْْن أَ َٚ ج  ًٌ َٔصْن ُي ح َوح َِ َي  َٛ ُْن أَؼْن ُٙ َقُط ٌِ ح َْ ُْن  ِٙ يْن ٍَ َع

ُْن  ُ٘ ْٛن ُع َيىْن ـَ  ََ ْٛن َم ٌْن ُه َيأْنِضي ج ٍَ غُ جِص َٛ ُٖ َن ىه َِ أَ َٚ ًعح  ْٚن ٍُ َظ
 َْ ْٛن ِرُك ـَُيصْن ُْن  ُٙ ْٕن ُؾ َع ٍِ َص ْٕن َي ـَ  ُٗ ٌَ ْٛن ِٗ َل يْن ٍَ َْ َع ْٚن وُّ ٍَ َي ـَ

 ٍُّ ُّ َي َٚ ُْن  ِٙ ٌِ ج َٛ ِْن ْٓن أَ ِِ ٌا  يْن َٖ ُْن  ِٙ ِىيْن َّ ِذأَيْن ٌَيْن  َٓ يْن ٍِ ِك ّْن ُِ
ح  َ٘ َُ ْٛن ُٗ ُوُٕ َرَع َططْن ـَ َن  ََ ْٛن ِؾيْن َوُٕ ٍِ ح أَنْن َٙ ٌَ ُي  ْٛن َيُم ـَ َذِس  ٍِ َه ٌْن ِذح

َرحًذح  َٖ ًثح  ٍِ َط ّْن ُِ ُؾًَل  ٌَ ْٛن  ُع ُه َيىْن ًِ غُ ِد جٌٕهكْن يْن ِْ َوَيَعح
ُه  ِض غُ ٍَ َؽ ٌْن َيَس ج ِْن ٌَ  ِٓ ٌََطيْن ُْن ُٗ َؾ ؽُُع َيمْن ـَ ِؿ  يْن ٓه ُٗ ِذحٌ ذُ ٍِ ـََيعْن

َكُه  ُٗ َيعْن ُٙ ؾْن َٚ  ًُ ٍه َٙ َيَط َٚ  ًُ ِر ُيمْن ـَ  ُٖ ْٛن ُع  .َيىْن

 

“Maka ia pergi mendatangi sesuatu kaum dan mengajak 

mereka, dan kaum tersebut percaya padanya. Maka ia 

menyuruh langit segera menurunkan hujan dan bumi 

segera tumbuh, dan kembali pengembala mereka dengan 

sebanyak-banyak ternaknya dan sepuas-puas susunya 

dan gemuk- gemuk. Kemudian ia pergi pada kaum (yang 
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lain) dan mengajak mereka, tetapi kaum tersebut 

menolaknya, lalu mereka ditinggalkan oleh Dajjal, maka 

tiba-tiba daerah tersebut menjadi kering tidak ada 

sedikitpun kekayaan mereka. Dan (Dajjal) berjalan 

melalui tempat kosong, dan berkata, “Keluarkan 

simpanan (kekayaan)mu.” Maka keluarlah simpanan 

(kekayaan)nya bagaikan raja lebah (yang dihantar oleh 

tentaranya). Kemudian ia memanggil seorang pemuda 

dan dipenggalnya dengan pedang, dan dipotong menjadi 

dua dan dilempar yang jauh, kemudian dipanggilnya 

(pemuda tersebut), maka datanglah pemuda itu dengan 

wajah yang berseri seri sambil tertawa.”
408

 

 

Para pengikut Dajjal sangat banyak. Dan 

kebanyakan mereka dari kalangan wanita dan kaum 

yahudi, jumlahnya mencapai tujuh puluh ribu. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu „Umar p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ْٓن  َِ  ٍُ َػ ُْ أَوْن ْٛن َيُى ـَ َٕحٍز  َل ٍْن
ِّ َهِس ِذ رْن َٓ ِٖ جٌ ًِ َٙ َؾحَي ِذ ُي جٌىه ُِ ْٕن َي

 ِٗ ِّ يْن ِّ ٌَٝ َق ِؾُع ِئ ٍْن ٌََي  ًَ ُؾ ٍه ْه جٌ حُا َقطهٝ ِئ َٓ
ِٗ جٌٕ ِ ٌَيْن ُؼ ِئ ٍُ َيهْن

َذحًؼح  ٌِ ح  َٙ ِغُم ْٛن ُي ـَ  ِٗ ِط ّه َع َٚ  ِٗ ِط أُنْن َٚ  ِٗ َِٕط ٌَٝ ِجذْن ِئ َٚ  ِٗ ِ ِ ٌَٝ أُ ِئ َٚ
 ِٗ ٌَيْن َؼ ِئ ٍُ ْْن َضهْن َس أَ ـَ َهح َِ. 

 

                                                 
408

 HR. Muslim Juz 4 : 2937. 
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“Dajjal akan turun di lembah Mirqanah
409

 ini. 

Kebanyakan yang datang kepadanya adalah kaum 

wanita. Hingga seorang laki-laki akan kembali menemui 

sahabat karibnya, ibunya, anak perempuanya, 

saudarinya, dan bibinya untuk meneguhkan (hati)nya, 

karena khawatir mereka akan pergi menemui Dajjal.”
410

 

 

Diriwayatkan pula dari Anas bin Malik y, 

Sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

 ُُ ِٙ يْن ٍَ ًفح َع ٌْن َْ أَ ْٛن ُع رْن َْ  َْ ح َٙ َر ِو أَصْن ْٛن ُٙ ْٓن َي ِِ َؾحَي  َرُع جٌىه َيطْن
سُ  َٓ ٌِ  .جٌؽهَيح

 

“Akan mengikuti Dajjal dari yahudi asbahan tujuh ribu 

yang memakai pakaian seragam.”
411

 

 

Tidak ada yang dapat membunuh Al-Masih Dajjal, 

kecuali Al-Masih Isa bin Maryam j. Al-Masih Dajjal 

akan dibunuh oleh Al-Masih Isa bin Maryam j. 

Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

ُي  ُِ ْٕن َي ـَ  َُ َي ٍْن َِ  َٓ َف ذْن يْن
ِٓ َّ ٌْن ُ ج ٌَِه ِئيْن َذَعَع جَّلله ًَ َٛ َو ُ٘ ح  َّ َٕ َريْن ـَ

 ِٓ َوَضيْن ْٚن ٍُ ْٙن َِ  َٓ َك َذيْن ْٗن َِ ِليه ِو ٍْن َٖ َعحِا  َريْن ٌْن ِز ج ٌَ َٕح َّ ٌْن َى ج ْٕن ِع

                                                 
409

 Mirqanah adalah sebuah lembah di Madinah dari arah Thaif. 

(Mu‟jamul Buldan, 4/401) 
410

 HR. Ahmad. 
411

 HR. Muslim Juz 4 : 2944. 
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 ٍَ ُٗ َلَؽ َْ أْن ٌَ ِٓ ِئَيج َؼأْنَؼأَ  َىيْن ٍَ َِ َكِس 
ِٕ ٍَٝ أَؾْن ِٗ َع يْن جِظًعح َوفه َٚ

 ٍٍ ـِ ٌَِىح  ًُّ ََل َيِك ـَ ٌُِإ  ٍُّإْن ٌْ َوحٌ ح َّ ُٗ ُؾ ْٕن ِِ  ٌَ ُٗ َضَكىه َع ـَ ٌَ ِئَيج  َٚ
يْن  ِٙ َط ْٕن ُع َي يْن َقيْن ِٙ َط ْٕن ُٗ َي َٓ ََٔف َٚ حَش  َِ ِٗ ِئَله  ِٓ ََٔف َف  يْن ٌِ َيِؿُى 

 ُٗ ٍَ ُط َيمْن ـَ ُٗ ِذَرحٍخ ٌٍُى   َو ٌِ ُٗ َقطهٝ يُىْن ُر ٍُ َيؽْن ـَ  ُٗ ـُ ٍْن  َؼ

 

“Ketika (telah) demikian keadaan Dajjal, tiba-tiba Allah 

mengutus Isa bin Maryam yang akan turun pada menara 

putih di timur Damaskus, di antara dua sayap malaikat. 

Jika ia menundukkan kepalanya, (maka) turunlah 

(rambutnya). Dan jika ia mengangkatnya, (maka) 

mengalirlah (keringatnya) bagaikan butir mutiara. Maka 

tidak ada seorang kafir pun yang mendapatkan bau 

nafasnya, melainkan ia (akan) mati (seketika itu) dan 

nafasnya adalah sejauh pandangannya. Maka ia akan 

mencari Dajjal hingga di dapatkannya di pintu Ludd, 

maka Dajjal akan dibunuh (disana).”
412

 

 

Ketika Dajjal melihat Nabi Isa j, maka ia akan 

mencair seperti garam yang larut dalam air. Kemudian 

Nabi Isa j berkata, “Sesungguhnya aku memiliki satu 

pukulan untukmu, dan engkau tidak akan luput dariku.” 

Akhirnya Nabi Isa j mendapatkannya dan 

membunuhnya dengan tombak.
413

 

  

                                                 
412

 HR. Muslim Juz 4 : 2937. 
413

 Al-Fitan wal Malahim, 1/128-129. 
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Ada empat kiat untuk berlindung dari Dajjal, antara 

lain : 

 

 Bersegera untuk melakukan amal shalih 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٚ ح أَ َٙ ِذ ٍِ ؽْن َِ ْٓن  ِِ  ِّ ّْن ٗه َ  جٌ ْٛن ٍُ طًّح ؼُ ِْ حِي  َّ َعْن ج ِذحْلْن ْٚن ٌُ َذحِو
ْٚن  ُْن أَ َس أََقِىُو ْٚن َنحصه جَذَس أَ ِٚ جٌىه َؾحَي أَ ِٚ جٌىه َْ أَ َنح جٌىُّ

سِ  ِه َعح ٌْن ٍَ ج ِْن  .أَ

 

“Dahuluilah dengan amal (shalih sebelum datangnya) 

enam (peristiwa); terbitnya matahari dari barat, 

(munculnya) asap, Dajjal, Dabbah (binatang melata 

yang keluar dari dalam bumi), (urusan) khusus salah 

seorang di antara kalian (kematian), dan perkara umum 

(Hari Kiamat).”
414

 

 

 Berdoa kepada Allah q ketika tasyahud akhir 

sebelum salam 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

“Apabila seorang di antara kalian bertasyahud, 

hendaklah ia berlindung kepada Allah dari empat hal 

(dengan berdoa); 

 

                                                 
414

 HR. Muslim Juz 4 : 2947. 
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جِخ  ًَ ْٓن َع ِِ َٚ  َُ ٕه َٙ جِخ َؾ ًَ ْٓن َع ِِ ُي ِذَه  ْٛن ُه ِئٔ ِي أَُع ُٙ ٍه جٌَ
َِٕس  طْن ـِ  ِ ٍ َٖ ْٓن 

ِِ َٚ حِش  َّ َّ ٌْن ج َٚ َيح  كْن َّ ٌْن َِٕس ج طْن ـِ ْٓن  ِِ َٚ  ٍِ َمرْن ٌْن ج
َؾحيِ  ِف جٌىه يْن ِٓ َّ ٌْن . ج

 

“Ya Allah, aku berlindang kepada-Mu dari adzab 

jahannam, dari adzab kubur, dari fitnah hidup dan mati, 

dan dari keburukan fitnah Dajjal.”
415

 

 

 Menghafal sepuluh ayat dari Surat Al-Kahfi 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda‟ y, dari 

Nabi a beliau bersabda; 

 

 َُ ِؿ ُعِص ْٙن َى ٌْن ِز ج ٌَ ْٛن ُْ ِي  ٚه ْٓن أَ ِِ ٍَ آَيحٍش  ْٗن ْٓن َقِفَ  َع َِ
َؾحيِ  َِٕس جٌىه طْن ـِ ْٓن  ِِ. 

“Barangsiapa yang menghafal sepuluh ayat dari awal 

Surat Al-Kahfi, maka  ia akan terpelihara dari fitnah 

Dajjal.” 

 

Dalam riwayat yang lain; 

 

ْٓن َقِف َ  ِؿ  َِ ْٙن َى ٌْن ِز ج ٌَ ْٛن ُْ  ُِ جِضيْن َٛ ْٓن َن ِِ[  ٍِ ْٓن آِن ِِ
ِؿ  ْٙن َى ٌْن  .[ج

                                                 
415

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1311 dan Muslim Juz 1 : 

588, lafazh ini miliknya. 
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“Barangsiapa menghafal sepuluh ayat dari akhir Surat 

Al-Kahfi.”
416

 

 

 Jika mampu berhijrah ke Haramain
417

 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ََٕس  ِىيْن َّ ٌْن ج َٚ ىهَس  َِ َؾحُي ِئَله  ُٖ جٌىه َيَؽُإ َْ ٍى ِئَله  ٍَ ْٓن ِذ ِِ  َّ ٌَيْن
 َٓ يْن ـ ِ ََلِتَىُس َصح َّ ٌْن ِٗ ج يْن ٍَ ح ِئَله َع َٙ َمحِذ ْٔن ْٓن أَ ِِ ٌد  َٔمْن  َّ ٌَيْن َٚ
َُٕس َغََلَظ  ِىيْن َّ ٌْن ُؾُؿ ج ٍْن َط ـَ َرَهِس  ٓه ُي ِذحٌ ُِ ْٕن َي ـَ ح  َٙ ُْ ٍُ َضكْن

ٍك  ـِ َٕح ُِ َٚ  ٍٍ ـِ ًه َوح ح ُو َٙ ْٕن ِِ  ِٗ ٌَيْن ُؼ ِئ ٍُ َفحٍش َيهْن ؾْن ٌَ. 
 

“Tidak ada suatu negeripun, kecuali akan diinjak oleh 

Dajjal. Kecuali Makkah dan Madinah, tidak suatu jalan, 

melainkan (dijaga) oleh para malaikat yang berbaris. 

Maka ia berhenti di tanah lapang yang kering (di luar) 

kota Madinah dan bergoncanglah kota Madinah 

sebanyak tiga kali, yang akan mengeluarkan darinya 

semua orang kafir dan munafik.”
418

  

 

 

 

 

 

                                                 
416

 HR. Abu Dawud : 4323. 
417

 Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. 
418

 HR. Muslim Juz 4 : 2943. 
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b. Turunnya Isa j 

Setelah Dajjal keluar dan membuat kerusakan di 

muka bumi, maka Allah q akan mengutus Al-Masih Isa 

bin Maryam j. Nabi Isa j dinamakan dengan Al-

Masih karena dua sebab : 

 

 Telapak kakinya rata  
Karena bagian bawah dari telapak kaki Nabi Isa 

j rata (mulus), tidak ada lekuk-lekuknya sama sekali. 

 

 Mengusap orang yang sakit   
Karena di antara mukjizat Nabi Isa j adalah jika 

beliau mengusap orang yang sakit, maka langsung 

sembuh seketika.
419

 

 

Nabi Isa j akan turun di menara putih sebelah 

timur Damaskus di Syam dengan memakai dua helai 

pakaian yang dicelup dengan minyak ja‟faran. Nabi Isa 

j meletakkan tangannya di atas sayap dua Malaikat. 

Jika ia menundukkan kepalanya, maka akan turunlah 

rambutnya. Dan jika ia mengangkatnya, maka 

berjatuhanlah keringatnya bagaikan butir-butir mutiara. 

Tidaklah seorang kafir pun yang mencium nafasnya, 

melainkan ia akan mati, dan nafasnya adalah sejauh 

pandangannya. Nabi Isa j akan membunuh dajjal di 

pintu Ludd. Diriwayatkan dari An-Nawwas bin Sam‟an 

y, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
419

 Syarah Shahih Muslim, 2/402. 
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ُي  ُِ ْٕن َي ـَ  َُ َي ٍْن َِ  َٓ َف ذْن يْن
ِٓ َّ ٌْن ُ ج ٌَِه ِئيْن َذَعَع جَّلله ًَ َٛ َو ُ٘ ح  َّ َٕ َريْن ـَ

 ِٓ َوَضيْن ْٚن ٍُ ْٙن َِ  َٓ َك َذيْن ْٗن َِ ِليه ِو ٍْن َٖ َعحِا  َريْن ٌْن ِز ج ٌَ َٕح َّ ٌْن َى ج ْٕن ِع
 ٍَ ُٗ َلَؽ َْ أْن ٌَ ِٓ ِئَيج َؼأْنَؼأَ  َىيْن ٍَ َِ َكِس 

ِٕ ٍَٝ أَؾْن ِٗ َع يْن جِظًعح َوفه َٚ
 ٍٍ ـِ ٌَِىح  ًُّ ََل َيِك ـَ ٌُِإ  ٍُّإْن ٌْ َوحٌ ح َّ ُٗ ُؾ ْٕن ِِ  ٌَ ُٗ َضَكىه َع ـَ ٌَ ِئَيج  َٚ
يْن  ِٙ َط ْٕن ُع َي يْن َقيْن ِٙ َط ْٕن ُٗ َي َٓ ََٔف َٚ حَش  َِ ِٗ ِئَله  ِٓ ََٔف َف  يْن ٌِ َيِؿُى 
ُه َيأْنِضي  ُٗ غُ ٍَ ُط َيمْن ـَ ُٗ ِذَرحٍخ ٌٍُى   َو ٌِ ُٗ َقطهٝ يُىْن ُر ٍُ َيؽْن ـَ  ُٗ ـُ ٍْن َؼ

ْٓن  ُف َع َٓ ّْن َي ـَ  ُٗ ْٕن ِِ  ُ ُُ جَّلله ُٙ َّ ٌَ َلىْن َعَص ْٛن َُ َل َي ٍْن َِ  ِٓ ٝ ذْن َٓ ِعيْن
َؿٕهسِ  ٌْن ـِي ج ُْن  ِٙ َؾحِض ٌَ ُْن ِذَى ُٙ غُ يَُكى ِ َٚ ُْن  ِٙ ِ٘ ْٛن ُؾ ُٚ. 

“Ketika (telah) demikian keadaan Dajjal, tiba-tiba Allah 

mengutus Isa bin Maryam yang akan turun pada menara 

putih di timur Damaskus, di antara dua sayap malaikat. 

Jika ia menundukkan kepalanya, (maka) turunlah 

(rambutnya). Dan jika ia mengangkatnya, (maka) 

mengalirlah (keringatnya) bagaikan butir mutiara. Maka 

tidak ada seorang kafir pun yang mendapatkan bau 

nafasnya, melainkan ia (akan) mati (seketika itu) dan 

nafasnya adalah sejauh pandangannya. Maka ia akan 

mencari Dajjal hingga di dapatkannya di pintu Ludd, 

maka Dajjal akan dibunuh (disana). Kemudian Nabi Isa 

pergi kepada kaum yang telah dipelihara Allah dari 

gangguan (Dajjal) dan mengusap wajah-wajah mereka 

serta menyebutkan kedudukan mereka di Surga.”
420

 

                                                 
420

 HR. Muslim Juz 4 : 2937. 
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Pada masa Nabi Isa j tersebarlah rasa aman dan 

keberkahan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 ًُ ُط َيمْن َٚ َد  يْن ٍِ َيَىَق جٌصه ـَ  َِ ََل ْْن ِ ٍَٝ جإلْن َِ َع ًُ جٌٕهح ُيَمحِض ـَ
 ًُ ٍَ ِّ ٌْن ِٗ ج ِٔ ح َِ ََ يْن 

ـِ  ُ ُه جَّلله ٍِ ْٙن يُ َٚ َيَس  ُْن ِؿ ٌْن َيَعُع ج َٚ  ٍَ يْن ُِ ْٕن ِه ٌْن ج
َؾحَي  َف جٌىه يْن ِٓ َّ ٌْن ُ ج ُه جَّلله ٍِ ْٙن يُ َٚ  َُ ََل ْْن ِ ح ِئَله جإلْن َٙ ٍُّ َضَمُع )ُو َٚ

 ًِ ِذ ِ َع جإلْن َِ ُو  ْٛن ُْ ُ َضَع جْلْن ٍْن ِض َقطهٝ َض ٌْن َ ـِي جْلْن َُٕس  َِ َ جْلْن
 ُْ َيح رْن َعُد جٌص ِ ٍْن َي َٚ  ُِ َٕ َؽ ٌْن َع ج َِ تَحُخ  ِ ً جٌ َٚ  ٍِ َرَم ٌْن َع ج َِ  ٌِ ح َّ جٌٕ ِ َٚ

ُْن  ُ٘ ٍُّ َكيهحِش ََل َضُع ٌْن َٓ  (ِذح َذِعيْن ٌْن ِض أَ ٌْن َ يْن جْلْن
ـِ ُىُع  ّْن َي ـَ

 َْ ْٛن ُّ ٍِ ْٓن ُّ ٌْن ِٗ ج يْن ٍَ ٍ ِي َع ُيَص ـَ ـهٝ  َٛ ُه يَُط ًَٕس غُ َْ 
 

“(Nabi Isa j) akan memerangi manusia untuk masuk 

ke dalam Islam. Ia akan menghancurkan salib dan 

membunuh babi-babi, dan menghapus jizyah (upeti). 

Allah akan menghancurkan seluruh agama pada masa 

tersebut, kecuali Islam. Pada zamannya Allah akan 

menghancurkan Al-Masih Dajjal. Dan amanah pun 

terjaga di muka bumi hingga singa dapat hidup dengan 

unta, harimau dengan sapi, srigala dengan kambing dan 

anak-anak pun bermain dengan ular tanpa 

membahyakan mereka. Ia akan hidup selama empat 
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puluh tahun, kemudian ia meninggal dunia lalu orang 

muslim menshalatkannya.”
421

 

 

Nabi Isa j dahulu ketika diangkat ke langit 

berusia tiga puluh tiga tahun dan beliau akan hidup 

dimuka bumi setelah diturunkan selama tujuh tahun, 

menggenapkan empat puluh tahun usia beliau j. 

 

 

c. Ya-Juj dan Ma-Juj 

Ya-juj dan Ma-juj adalah manusia dari keturunan 

Adam j. Dzulqarnain
422

 telah membuat dinding 

penghalang untuk mereka.
423

 Mereka tidak dapat 

melubangi dinding tersebut hingga waktu yang telah 

ditentukan Allah q. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

dari Nabi a, beliau bersabda tentang dinding penghalang 

Ya-juj dan Ma-juj; 

 

يْن  ًِ ُٗ َلحَي جٌه َٔ ْٛن ُل ٍِ ج َيهْن ْٚن ٍَ َقطهٝ ِئَيج َوحُو ْٛن ًه َي ُٗ ُو َٔ ْٚن ٍُ ُف َيكْن
ح  َِ ِى   َٖ ُ َوأَ ُٖ جَّلله ُى ُيِعيْن ـَ ُٗ َؼًىج  َٔ ْٛن ُل ٍِ َطهْن َٓ ـَ ج  ْٛن ِؾُع ٌْن ُْن ِج ِٙ يْن ٍَ َع
 ٍَٝ ُْن َع ُٙ َعَػ ْْن َيرْن ُ أَ جَو جَّلله ٌَ أَ َٚ ُْن  ُٙ َض ىه ُِ َػ  ٍَ َْ َقطهٝ ِئَيج َذ َوح

يْن  ًِ ٍه ٌِ ِِ َلحَي  ْْن  جٌٕهح ُٗ َؼًىج ِئ َٔ ْٛن ُل ٍِ َطهْن َٓ ـَ ج  ْٛن ِؾُع ٌْن ُْن ِج ِٙ يْن ٍَ َع

                                                 
421

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4286. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 5 : 2182. 
422

 Ia adalah seorang raja yang beriman dan shalih. 
423

 Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Kahfi : 94 - 97. 
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 ِٗ َثِط يْن َٙ ُٗ َو َٔ ْٚن َيِؿُى ـَ  َْ ْٛن ِؾُع ٍْن َي ـَ َٕٝ َلحَي  َطػْن ْْن ج َٚ  ُ حَا جَّلله َٖ
 ِِ ٍَٝ جٌٕهح َْ َع ْٛن ُؾ ٍُ َيهْن ـَ  ُٗ َٔ ْٛن ُل ٍِ َيهْن ـَ  ُٖ ْٛن ُو ٍَ َٓ َض ِقيْن

ُْن  ُٙ ْٕن ِِ  ُِ ٍُّ جٌٕهح َيِف َٚ  َٖ َيح ِّ ٌْن َْ ج ْٛن َطُم ْٓن َي  .ـَ

 

“(Ya-juj dan Ma-juj) melubanginya setiap hari hingga 

ketika mereka hampir saja melubanginya, maka 

(pemimpin) di antara mereka berkata, “Kembalilah, 

kalian akan (kembali) melubanginya besok.” Kemudian 

Allah mengembalikannya kokoh seperti semula hingga 

ketika telah tiba waktunya dan Allah berkehendak untuk 

mengutus mereka kepada manusia, maka (pemimpin) 

mereka berkata, “Kembalilah, kalian akan (kembali) 

melubanginya besok, insya Allah (jika Allah 
menghendaki).” Ia mengucapkan istitsna (insya Allah). 

Maka keesokan harinya mereka kembali dan mendapati 

dinding tersebut dalam tetap keadaan seperti ketika 

mereka tinggalkan. Akhirnya mereka dapat 

melubanginya dan keluar di tengah-tengah manusia, lalu 

mereka meminum air dan manusia lari dari mereka.”
424

 

 

Ya-juj dan ma-juj akan mati dengan ulat yang 

menyerang pada leher-leher mereka, melalui doa Nabi Isa 

j dan para sahabatnya. Disebutkan dalam hadits yang 

diriwayatkan dari An-Nawwas bin Sam‟an y, Rasulullah 

a bersabda; 

                                                 
424

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 3153, lafazh ini miliknya dan Hakim Juz 4 : 

8501. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 2276. 
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 ُُ ِٙ يْن ٍَ ُٗ َ ج َع ًُ جٌ ِْ ٍْن ُي ـَ  ُٗ َكحذُ أَصْن َٚ  ٝ َٓ  ِعيْن
ِ َِٔرُي جَّلله َؼُد  ٍْن َي ـَ

 َِ ٍْن ـَ  َْ ْٛن ِرُك ـَُيصْن ُْن  ِٙ َلحِذ ٌِ يْن 
ـِ ٍّ ٜجٌٕهَؽَؿ  َٔفْن ِش  ْٛن َّ  َو
جِقَىزٍ  َٚ 

 

“Nabiyullah Isa dan para sahabatnya berdoa kepada 

Allah, maka Allah mengirimkan ulat ke leher-leher ya-juj 

dan ma-juj, maka keesokan harinya mereka mati seperti 

kematian satu jiwa.”
425

 

 

 

d. Tiga Penenggelaman Bumi 

Tiga penenggelaman tersebut belum terjadi sampai 

sekarang, seperti tanda-tanda besar kiamat lainnya yang 
belum muncul.

426
 Penenggelaman ini akan terjadi sangat 

besar dan menyeluruh pada banyak tempat di berbagai 

belahan bumi bagian timur, barat, dan Jazirah Arab. 

Berkata Ibnu Hajar 5; 

“Telah ditemukan penenggelaman di berbagai tempat, 

akan tetapi mungkin saja bahwa yang dimaksud dengan 

tiga penenggelaman adalah sesuatu yang lebih dahsyat 

dari yang telah ditemukan, seperti ukurannya dan 

tempatnya yang lebih besar.”
427

 

 

 

 

 

                                                 
425

 HR. Muslim Juz 4 : 2937. 
426

 Asyratus Sa‟ah. 
427

 Fathul Bari, 13/84. 
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e. Asap 

Munculnya asap merupakan tanda-tanda Kiamat 

yang ditunggu-tunggu, ia belum terjadi dan akan terjadi 

menjelang Hari Kiamat.
428

 Allah q berfirman; 

 

 ٍٓ ِريْن ُِ  ٍْ حُا ِذُىَنح َّ ٓه ََ َضأْنِضي جٌ ْٛن َضِمدْن َي ٌْن ح َِ . ـَ ٝ جٌٕهح َٗ َيؽْن
 ٌُ يْن ٌِ جٌخ أَ ًَ ج َع ًَ َ٘. 

 

“Maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang 

nyata. Yang meliputi manusia, inilah siksa yang 

pedih.”
429

 

 

 

f. Terbitnya Matahari dari Barat 

Pintu taubat senantiasa dibuka selama matahari 

belum terbit dari barat. Ketika matahari telah terbit dari 

barat, maka pintu tersebut akan ditutup sampai Hari 

Kiamat.
430

 Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ِاَيج  ـَ ح  َٙ ِذ ٍِ ؽْن َِ ْٓن  ِِ  ُّ ّْن ٗه ٍَُع جٌ حَعَس َقطهٝ َضؽْن ٓه َُ جٌ ْٛن ََل َضُم
 َْ ْٛن ُع َّ ُْن أَؾْن ُٙ ٍُّ ُِ ُو َٓ جٌٕهح َِ ح آ َٙ ِذ ٍِ ؽْن َِ ْٓن  ِِ ٍََعصْن  َؼ

                                                 
428

 Asyratus Sa‟ah. 
429

 QS. Ad-Dukhan : 10 - 11. 
430

 Asyratus Sa‟ah. 
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 ًُ ْٓن َلرْن ِِ َٕصْن  َِ ْٓن آ ُْن َضُى ٌَ ح  َٙ حُٔ َّ ح ِئيْن ًٓ َٔفْن َفُع  ْٕن ًٍ ََل َي ِث َِ ْٛن َي ـَ
ج ًٍ ح َنيْن َٙ

ِٔ ح َّ يْن ِئيْن
ـِ َرصْن  َٓ ْٚن َو  أَ

 

“Tidak akan terjadi Hari Kiamat hingga matahari terbit 

dari barat. Ketika (manusia) menyaksikan matahari 

terbit dari barat, (maka) semua manusia akan beriman. 

Pada hari tersebut tidak bermanfaat lagi iman seseorang 

yang belum beriman sebelum itu atau ia (belum) 

mengusahakan kebaikan dalam masa imannya.
431

”
432

 
 

Berkata Imam Al-Qurthubi 5; 

“Para ulama‟ berkata, “Keimanan satu jiwa tidak 

bermanfaat ketika matahari telah terbit dari barat. Hal itu 

karena perasaan takut yang sangat menghunjam dalam 

hati, yang mematikan semua syahwat dan nafsu, serta 

kekuatan badan menjadi lemah ... Maka semua manusia 

menjadi seperti orang yang sedang menghadapi sakaratul 

maut dan terputusnya semua ajakan untuk melakukan 

berbagai macam kemaksiatan.”
433

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
431

 QS. Al-An‟am : 158. 
432

 HR. Bukhari Juz 4 : 4359 dan Muslim Juz 1 : 157, lafazh ini 

miliknya. 
433

 Tafsir Al-Qurthubi, 7/146. 
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g. Keluarnya Binatang Bumi 

Binatang tersebut akan keluar dari tanah Haram 

Makkah.
434

 Dan binatang tersebut akan memberikan 

tanda kepada orang yang beriman dan kepada orang yang 

kafir. Adapun kepada orang yang beriman, maka 

binatang tersebut akan memberikan tanda pada wajah 

mereka sehingga menjadi bersinar. Sedangkan kepada 

orang kafir, maka binatang tersebut akan memberikan 

tanda pada hidung mereka sebagai tanda kekufuran. Hal 

ini sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah y, 

Nabi a bersabda; 

 

ُْن  ِٙ ِّ جِؼيْن ٍَ ٍَٝ َن َِ َع ُُ جٌٕهح ِٓ ُط ـَ جَذُس  ُؼ جٌىه ٍُ  َضهْن

 

“Binatang bumi akan keluar dan akan memberikan tanda 

pada hidung-hidung mereka.”
435

 

 

 
h. Api Yang Mengumpulkan Manusia  

Ini adalah tanda terakhir dari tanda-tanda besar 

Kiamat. Api tersebut akan keluar dari Yaman, yaitu dari 

jurang „Adn dan api tersebut akan menggiring manusia 

menuju Syam. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 

„Umar p ketika menjelaskan tentang keluarnya api, ia 

berkata; 

“Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepada 

kami?” Rasulullah a menjawab, “Hendaklah kalian 

berkumpul di Syam.”
436

 

                                                 
434

 At-Tadzkirah, 697 - 698. 
435

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 2927. 
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Berkata Imam An-Nawawi 5; 

“Para ulama‟ berkata, “Dikumpulkannya manusia terjadi 

di akhir dunia menjelang Kiamat dan menjelang 

ditiupnya sangkakala.”
437

 

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

“Berbagai redaksi (hadits) ini menunjukkan bahwa Al-

Hasyr (berkumpul) di sini adalah berkumpulnya manusia 

yang ada di akhir dunia dari berbagai penjuru dunia 

menuju satu tempat berkumpul, yaitu (di) negeri Syam ... 

Ini semua menunjukkan bahwa pengumpulan ini terjadi 

di akhir zaman, yang masih ada makanan, minuman, 

tunggangan di atas kendaraan yang dibeli juga yang 
lainnya. Demikian pula adanya api yang membinasakan 

orang-orang yang terlambat. Jika hal itu terjadi setelah 

tiupan sangkakala untuk kebangkitan, niscaya tidak ada 

lagi kematian. Demikian pula tidak ada kendaraan yang 

dibeli, tidak ada makanan, tidak ada minuman, dan tidak 

ada pakaian di padang yang luas nanti.”
438

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              
436

 HR. Ahmad dan Tirmidzi. 
437

 Syarah Shahih Muslim, 17/194-195. 
438

 Al-Fitan wal Malahim, 1/320-321. 
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4. Tiupan Sangkakala 
Sangkakala adalah tanduk yang besar yang 

dikulum oleh Israfil j menantikan perintah untuk 

meniupnya. Israfil j adalah salah satu Malaikat yang 

mulia yang memikul „Arsy.
439

 Ia akan melakukan dua 

kali tiupan. Tiupan pertama adalah tiupan yang 

mengejutkan sehingga para makhluk akan mati, kecuali 

yang dikehendaki oleh Allah q. Allah q berfirman; 

 

ُِٔفمَ  ـِي  َٚ ْٓن  َِ َٚ جِش  َٚ ح َّ ٓه ـِي جٌ ْٓن  َِ ـََصِعَك   ٌِ ٛ ـِي جٌصُّ
ْٓن  َِ ِض ِئَله  ٌْن َ ُ  جْلْن حَا جَّلله َٖ 

 

“Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah yang di langit 

dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah.”
440

 

 

Tiupan kedua adalah tiupan kebangkitan, maka 

seluruh manusia akan dibangkitkan dari kuburnya. 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ُِٔفمَ  ُْن  َٚ ِٙ ذ ِ ٌَ  ٌَٝ َىجِظ ِئ َؾْن َٓ جْلْن ِِ ُْن  ُ٘ ِاَيج  ـَ  ٌِ ٛ ـِي جٌصُّ
 َْ ْٛن ٍُ ِٓ ْٕن . َي

 

“Dan ditiuplah sangkakala (yang kedua), maka tiba-tiba 

mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) 

kepada Rabb mereka.”
441

 

                                                 
439

 Syarhu Lum‟atil I‟tiqad. 
440

 QS. Az-Zumar : 68. 
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5. Hari Kebangkitan 
Hari kebangkitan adalah hari dihidupkannya orang-

orang yang telah meninggal dunia pada Hari Kiamat. 

Allah q berfirman; 

 

 َُ َع ذ ِيْن  ََ ٌَ َٚ  ٍَٝ ًْن َذ ج ُل ْٛن َعػُ ْٓن يُرْن ٌَ ْْن  ج أَ ْٚن ٍُ َٓ َوَف يْن
ًِ جٌه
ُه  ٓه غُ َعػُ ِ  ٌَُطرْن ٍَٝ جَّلله ٌَِه َع َي َٚ ُْن  ُط ٍْن ِّ ح َع َّ ْه ِذ ُإ َٕره ٌَُط

 ٌٍ يْن ِٓ  .َي
“Orang-orang yang kafir menyangka bahwa mereka 

sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, 

”Memang, demi Rabb-ku, benar-benar kalian akan 

dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepada kalian 

apa yang telah kalian kerjakan. Yang demikian itu 

adalah mudah bagi Allah.”
442

 

 

Manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak 

beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

أَ  ٍَ ُه َل ًَل غُ ٍْن جًز ُؼ ٍَ َْ ُقَفحًز ُع ْٚن ٌُ ْٛن ُٗ كْن َِ ُْن  َٔح }ِئٔهُى ح َذَىأْن َّ َو
 ِٓ يْن ٍِ حِع ـَ َٕح ِئٔهح ُوٕهح  يْن ٍَ ًىج َع عْن َٚ  ُٖ ُى ٍك ُِٔعيْن ٍْن َي َن ٚه ُي  {أَ ٚه أَ َٚ

 ُُ يْن ِ٘ ج ٍَ ِس ِئذْن َِ ِمَيح ٌْن ََ ج ْٛن ٝ َي َٓ ْٓن يُىْن َِ 

                                                                                              
441

 QS. Yasin : 51. 
442

 QS. At-Taghabun : 7. 
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“Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan dalam keadaan 

tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak dikhitan.” 

Kemudian Rasulullah a membaca (ayat), “Sebagaimana 

Kami telah memulai panciptaan pertama, begitulah Kami 

akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami 

tepati. Sesungguhnya Kami-lah yang akan 

melaksanakannya.”
443

 Dan yang pertama kali diberi 

pakaian adalah Ibrahim j.”
444

 

 

 

6. Hari Berkumpul 
Hari berkumpul adalah hari dikumpulkannya 

seluruh makhluk pada Hari Kiamat. Allah q berfirman; 

 

ًْن  َٓ  ُل يْن ٍِ ِن جآلْن َٚ  َٓ يْن ٌِ ٚه َ ْه جْلْن َْ . ِئ ْٛن ُع ْٛن ُّ ؿْن َّ َمحِش  ٌَ يْن ِِ  ٌَٝ ِئ
 ٍَ ْٛن ٍُ عْن َِ  ٍَ ْٛن  .َي

“Katakanlah, “Sesungguhnya orang-orang yang 

terdahulu dan orang-orang yang kemudian, benar-benar 

akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang 

dikenal.”
445

 

 

 

 

 

 

                                                 
443

 QS. Al-Anbiya‟ : 104. 
444

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3171, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 4 : 2860. 
445

 QS. Al-Waqi‟ah : 49 - 50. 
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7. Hari Perhitungan 
Hari perhitungan adalah hari diperlihatkan kepada 

manusia amalannya ketika di dunia dan manusia akan 

mengakui perbuatannya, diambilnya hak sebagian 

makhluk dari yang lainnya, dan ditetapkan hukum di 

antara mereka. Diriwayatkan dari „Adi bin Hatim y ia 

berkata, Nabi a  bersabda; 

 

 ُٗ َٕ َذيْن َٚ  ُٗ َٕ َّ َذيْن ٌَيْن َٚ  ُٖ َمح ٍْن ََ َي ْٛن ُْن َي ُ أََقُىُو ٓه جَّلله ِمَي ٍْن ٌََي
ًَل  ْٛن ُْ ٌَ َه  ٌَيْن ُْن أَذْنَععْن ِئ ٌَ ٓه أَ ٌُ ْٛن َيُم ـَ  ُٗ ٌَ  ُُ ِؾ ٍْن ٌْ يَُط ح َّ ُؾ ٍْن ضُ
ًٌَىج  َٚ َٚ حًَل  َِ َؽَه  ُْن أَعْن ٌَ ُي أَ ْٛن َيُم ـَ  ٍَٝ ُي َذ ْٛن َيُم ـَ ٍُُؽَه  َيرْن ـَ

 ٜ ٍَ ََل َي ـَ  
ِٗ ِٕ يْن ِّ ْٓن َي ٍُ َع ظُ ْٕن َي ـَ  ٍَٝ ُي َذ ْٛن َيُم ـَ َه  يْن ٍَ ًَ َع َع ْـن أَ َٚ

َُ َلحَي  ٕه َٙ ٜ ِئَله َؾ ٍَ ـَََل َي  
ِٖ ٌِ ح َٓ ْٓن َي ٍُ َع ظُ ْٕن َي َٚ  َُ ٕه َٙ ِئَله َؾ

ُي ِجضهُمٛج  ْٛن َُ َيُم ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ُص جٌٕهِريه َص عْن ِّ َْ َعِىيْن 
زٍ  ٍَ ّْن ك ِ َض

ِٗ ْٛن ِذ ٌَ َٚ  ٌَ  جٌٕهح
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“Sungguh Allah akan menemui kalian pada hari 

pertemuan dengan-Nya. Dan tidak ada antara ia dengan 

Allah penerjemah yang akan menerjamahkannya. 

Sungguh Allah akan bertanya, “Bukankah telah Aku 

mengutus seorang Rasul kepadamu yang menyampaikan 

(risalah) kepadamu?” Ia menjawab, “Benar.” Allah 

bertanya lagi, “Bukankah engkau telah Aku memberimu 

harta, anak, dan telah melebihkanmu?” Ia menjawab, 

“Benar.” Kemudian Ia melihat di sebelah kanannya, 

maka ia tidak melihat kecuali Neraka Jahannam. Lalu Ia 

melihat di sebelah kirinya, maka ia tidak melihat kecuali 

Neraka Jahannam.” „Adi (bin Hatim) y berkata, “Aku 

mendengar Nabi a bersabda, “Takutlah kalian kepada 

Neraka, meskipun (bersedekah) dengan sepotong 

kurma.”
446

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
446

 HR. Bukhari Juz 3 : 3400. 



- 319 - 

8. Telaga 

Telaga pada Hari Kiamat adalah kumpulan air 

yang turun dari Al-Kautsar untuk Nabi a pada Hari 

Mahsyar. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih 

manis daripada madu. Baunya lebih harum daripada 

minyak wangi kasturi. Gayungnya seperti bintang-

bintang di langit. Panjang dan lebarnya adalah perjalanan 
satu bulan. Barangsiapa meminumnya, niscaya dia tidak 

akan merasa kehausan selama-lamanya. Diriwayatkan 

dari „Abdullah bin „Amru p, Nabi a bersabda; 

 

 ُٗ ُك يْن ٌِ َٚ  ِٓ َر ٍه َٓ جٌ ِِ َيُط  ُٖ أَذْن حُؤ َِ  ٍٍ ْٙن َٖ ُز  ٍَ يْن
ِٓ َِ ِظيْن  ْٛن َق

َخ  ٍِ َٖ ْٓن  َِ حِا  َّ ٓه َِ جٌ ْٛن ُٗ َوُُٕؿ جُٔ َُ ِويْن َٚ ِه  ْٓن ِّ ٌْن َٓ ج ِِ َيُد  أَؼْن
أُ أََذىً  َّ ـَََل َيظْن ح  َٙ ْٕن  اِِ

 

“Telagaku seluas satu bulan perjalanan. Airnya lebih 

putih daripada susu, baunya lebih harum daripada 

minyak kasturi, dan gayungnya seperti bintang-bintang 

di langit. Barangsiapa yang meminumnya, maka ia tidak 

akan merasa kehausan selama-lamanya.”
447

  

 

 

 

 

 

                                                 
447

 HR. Bukhari Juz 5 : 6208, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 

2292. 
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Telaga Nabi a telah ada sekarang ini. 

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari ‟Uqbah y, 

bahwa Nabi a bersabda; 

 

 َْ ِظيْن جآلْن ْٛن ٌَٝ َق ٍُ ِئ ظُ ْٔن  َْلَ
ِ جَّلله َٚ  يْن 

ِٔ  ِئ

 

“Sesungguhnya aku demi Allah telah melihat telagaku 

sekarang.”
448

 

 

Telaga Nabi Muhammad a akan dikunjungi oleh 

banyak pengunjung hingga berdesak-desakan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Irbadh (bin Sariyah) y, 

bahwa Nabi a bersabda; 

 

 ًٍ ََ ِئِذ ِوَقح َْن ِض ِج ْٛن َك ٌْن ٍَٝ ج ُس َع ِه ُ ِٖ جْلْن ًِ َ٘ ٓه  َّ َوِق ُْن ٌََط
 ٍّ ّْن ٌَِه َوشْن  ٌَ َٚ 

 

“Sungguh umat ini akan berdesak-desakan di telaga(ku) 

(seperti) berdesak-desakannya unta yang datang (di hari 

yang) kelima (setelah empat hari unta tersebut tidak 

diberi minum).”
449

 

 

 

 

 

                                                 
448

 HR. Bukhari Juz 5 : 6218. 
449

 HR. Thabrani. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 5068. 
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Setiap Nabi memiliki telaga, namun telaga Nabi 

Muhammad a adalah yang paling besar, paling mulia, 

dan paling banyak pengunjungnya. Diriwayatkan dari 

Samurah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َوًز  ٌَ ج َٚ  ٍُ َػ ُ أَوْن ْٙن َْ أَيُّ ْٛن ُ٘ ُْن َيَطَرح ُٙ ِئٔه َٚ ًظح  ْٛن َِٔري ٍ َق  ِ  ً ُى
ٌِ ْه  ِئ

َوزً  ٌِ ج َٚ ُْن  ُ٘ ٍُ َػ َْ أَوْن ْٛن ْْن أَُو ْٛن أَ ُؾ ٌْن يْن أَ
ِئٔ ِ َٚ. 

 

“Sesungguhnya setiap Nabi memiliki telaga. Sungguh 

mereka akan berbangga siapakah di antara mereka yang 

paling banyak pengunjungnya. Dan aku berharap 

(telaga)ku yang paling banyak pengunjungnya.”
450

 

 

Ada beberapa orang yang tertolak dari telaga 

Nabi a, yaitu : 

 

a. Orang yang murtad 

Nabi a bersabda; 

 

 ُٗ ْٕن َْ َع ْٚن ُإ ٍه ُيَك ـَ َكحِذيْن  ْٓن أَصْن ِِ َؾحٌي  ٌِ ِض  ْٛن َك ٌْن ٍَٝ ج وُّ َع ٍَ يُ
ح  َّ ٌََه ِذ  َُ ٍْن ُي ِئٔهَه ََل ِع ْٛن َيُم ـَ َكحِذيْن  خ ِ أَصْن ٌَ ُي َيح  ْٛن أَُل ـَ

 ٍَ َم ْٙن َم ٌْن ُُ ج ِ٘ ٌِ َذح ٍَٝ أَوْن ج َع ْٚن َضىُّ ٌْن ُْن ِج ُٙ َىَن ِئٔه ج َذعْن ْٛن َىغُ  ٜأَقْن

 

                                                 
450

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2443. Hadits derajatnya adalah Hasan atau 

Shahih, menurut Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-

Shahihah Juz 4 : 1589. 
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“Tertolak dari telagaku beberapa orang dari sahabatku, 

mereka terhalangi darinya. Aku mengatakan, “Wahai 

Rabb-ku (mereka adalah) para sahabatku.” Allah q 

berfirman, “Sesungguhnya engkau tidak mengetahui 

terhadap apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. 

Sesungguhnya mereka kembali murtad.”
451

 

 

Berkata Qabishah y; 

 

 ٍٍ ِى أَِذيْن َذىْن ْٙن ٍَٝ َع ج َع ْٚن َضىُّ ٌْن َٓ ج يْن
ًِ َْ جٌه ْٚن َضىُّ ٍْن ُّ ٌْن ُُ ج ُ٘

ِض  ٌَ  ٍٍ ْٛن َذىْن ُْن أَذُ ُٙ ٍَ َمحَض ُٗ َي ـَ ْٕن ٌَٝ َع ُ َضَعح  . جَّلله

 

“Mereka adalah orang-orang yang murtad pada masa 

Abu Bakar y, maka Abu Bakar y Memerangi 

mereka.”
452

 

 

b. Orang yang berbuat bid‟ah 

Kata Imam An-Nawawi 5 adalah orang-orang 

yang yang membuat perkara baru dalam agama dari 

kalangan orang-orang khawarij dan orang-orang 

Rafidhah. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
451

 HR. Bukhari Juz 5 : 6214. 
452

 Shahih Bukhari, 3/3263. 
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c. Orang munafik 

Diriwayatkan dari Sahl bin Sa‟ad y ia berkata, 

Nabi a bersabda; 

 

ْٓن  َِ َٚ َخ  ٍِ َٖ ٍَيه  ٍه َع َِ ْٓن  َِ ِض  ْٛن َك ٌْن ٍَٝ ج ُْن َع َؼُى ٍَ ـَ يْن 
ِئٔ ِ

ُْن  ُٙ ـُ ٍِ ٌَ أَعْن ج َٛ ٍَيه أَلْن ْه َع َو ٍُ ٌََي  أََذًىج 
أْن َّ ُْن َيظْن ٌَ َخ  ٍِ َٖ

ُْن  ُٙ َٕ َذيْن َٚ يْن 
ِٕ ُه يَُكحُي َذيْن يْن غُ

ِٕ َٔ ْٛن ـُ ٍِ َيعْن َٚ 

 

 

“Sesungguhnya aku mendahului kalian di telaga. 

Barangsiapa melewatiku, (maka) ia akan meminum(nya). 

Dan barangsiapa yang meminum(nya), (maka) ia tidak 

akan merasa kehausan selama-lamanya. Sungguh akan 

ada suatu kaum  yang akan tertolak dari telagaku. Aku 

mengenal mereka dan mereka pun mengenalku, 

kemudian terhalangi antara aku dengan mereka (karena 

kemunafikan mereka).”
453

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
453

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 6212, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 4 : 2290 
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9. Mizan 
Mizan adalah timbangan yang ada pada Hari 

Kiamat. Allah q berfirman; 

 

ََٔععُ  َٚ  ٌّ َٔفْن  ُُ ٍَ ـَََل ضُظْن ِس  َِ ِمَيح ٌْن َِ ج ْٛن َي ٌِ َػ  ْٓن ِم ٌْن َٓ ج يْن َِ ج َٛ َّ ٌْن ج
ًثح يْن َوَفٝ  َٖ َٚ ح  َٙ َٕح ِذ َوٍي أََضيْن ٍْن ْٓن َن

ِِ ٍس  َمحَي َقره ػْن ِِ  َْ ْْن َوح ِئ َٚ
َٕح َٓ  ِذ ِريْن ِْ  .َقح

 

”Kami akan memasang timbangan yang tepat pada Hari 

Kiamat, maka tidak akan dirugikan seseorang sedikitpun. 

Dan jika (amalan tersebut) hanya seberat biji sawipun 

pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah 

Kami sebagai pembuat perhitungan.”
454

 

 

Mizan pada Hari Kiamat jumlahnya hanya satu, 

namun yang ditimbang banyak meliputi; amalan, orang 

yang beramal, dan kitab amalan. Dalil-dalilnya adalah 

sebagai berikut : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
454

 QS. Al-Anbiya‟ : 47. 
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a. Yang ditimbang amalannya 

Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

 ُٓ َٓ َك ٌْن ٍُُك ج ُه ٌْن ِْ جَ ج َُ يْن ِّ ٌْن ـِي ج ٌا  يْن َٖ  ًُ َم  أَغْن
 
”Sesuatu yang lebih berat di timbangan adalah akhlak 

yang baik.”
455

 

 

b. Yang ditimbang orang yang beramal 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ُْ ُِ ِس ََل َي َِ ِمَيح ٌْن ََ ج ْٛن ُٓ َي يْن ِّ ٓه ُُ جٌ َعِظيْن ٌْن ًُ ج ُؾ ٍه ٌََيأْنِضي جٌ  ُٗ ِئٔه
ُْن  ُط ثْن ِٖ ْْن  ج ِئ ْٚن ُؤ ٍَ َلحَي ِجلْن َٚ َظٍس  ْٛن ـَ َذُع َٕح ِ َؾ َى جَّلله ْٕن ـَََل }ِع

ًٔح َْن َٚ ِس  َِ ِمَيح ٌْن ََ ج ْٛن ُْن َي ُٙ ٌَ  ُُ    .{ُِٔميْن

 

“Sesungguhnya pada Hari Kiamat akan di datangkan 

seorang yang besar dan gemuk, namun tidak mencapai 

berat sayap nyamuk disisi Allah q.” Rasulullah a 

bersabda; “Jika kalian bersedia bacalah ayat, “Kami 

tidak mengadakan perhitungan (amal) mereka pada Hari 

Kiamat.
456

”
457

 

 

                                                 
455

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 876. 
456

 QS. Al-Kahfi : 105. 
457

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 4452 dan Muslim Juz 4 : 

2785.  
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c. Yang ditimbang kitab amalan 

Diriwayatkan dari Abdullah bin ‟Amr bin Al-Ash. 

Rasulullah a menjelaskan tentang hadits bithaqah 

(kartu); 

 

يْن َوؿه 
ـِ ِؿََلِش  ِ ٓ َظَع جٌ ْٛن ُط يْن َوؿه زٍ ـَ

ـِ ِرَؽحَلُس  ٌْن ج َٚ  زٍ  

 

”Diletakkan lembaran-lembaran catatan amalannya, 

diletakkan pada satu daun timbangan dan kartu 

diletakkan pada daun timbangan yang lain(nya).”
458

 

 

Mizan tersebut memiliki dua daun timbangan. 

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin 

‟Amr bin Al-Ash y di atas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
458

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2639. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 1776. 
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10. Pembagian Kitab Catatan Amal 
Pembagian kitab catatan amal adalah penampakan 

catatan amalan pada Hari Kiamat, kemudian dilemparkan 

ke kanan, ke kiri, atau dari belakang punggung 

pemiliknya. Orang yang beriman akan mengambil kitab 

catatan amalnyanya dengan tangan kanannya, sehingga ia 

menjadi bahagia. Allah q berfirman; 

 

ح ِه أَ ج ـَ ْٚن ُا ٍَ َُ جلْن حُؤ َ٘ ُي  ْٛن َيُم ـَ  
ِٗ ِٕ يْن ِّ ُٗ ِذَي ْٓن أُِٚضَي ِوَطحَذ ْٗن  َِ  .ِوَطحِذَي

 

“Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitab 
(catatan amal)nya dari sebelah kanannya, maka ia 

berkata, “Ambillah, bacalah kitabku (ini).”
459

 

 

Sedangkan orang-orang kafir akan mengambil 

kitabnya dengan tangan kiri atau dari belakang 

punggungnya. Sebagaimana firman Allah q; 

 

ح ِه أَ ُْن أَُٚش  َٚ ٌَ يْن 
ِٕ َط ٌَيْن ُي َيح  ْٛن َيُم ـَ  ِٗ ٌِ ح َّ ِٗ ُٗ ِذ ْٓن أُِٚضَي ِوَطحَذ َِ 

ْٗن   .ِوَطحِذَي

 

“Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab (catatan 

amal)nya dari sebelah kirinya, maka ia berkata, “Wahai 

alangkah baiknya seandainya tidak diberikan kepadaku 

kitabku (ini).”
460

 

 

                                                 
459

 QS. Al-Haqqah : 19. 
460

 QS. Al-Haqqah : 25. 
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Dan juga firman Allah q; 

 

ح ِه أَ َٚ  ِٖ ٍِ ْٙن جَا َظ ٌَ َٚ  ُٗ ْٓن أُِٚضَي ِوَطحَذ َؾ . َِ ْٛن َٓ ج ـَ ًٌ ْٛن ْٛن غُُر ُع . َيىْن
ٍَٝ َيصْن ج َٚ ًٍ ِعيْن َْ. 

 

“Adapun orang-orang yang diberikan kitab (catatan 

amal)nya dari belakang, maka ia akan berteriak, 

”Celakalah aku.” Dan ia akan masuk ke dalam api 

(Neraka) yang menyala-nyala.”
461
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 QS. Al-Insyiqaq : 10 - 12. 
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11. Shirath 
Shirath adalah jembatan yang dibentangkan di atas 

permukaan Jahannam, di antara Surga dan Neraka. 

Semua manusia akan melaluinya. Shirath ini lebih tajam 

daripada pedang dan lebih tipis daripada sehelai 

rambut.
462

 Nabi yang pertama kali melewati shirath 

adalah Nabi Muhammad a dan umat yang pertama kali 

melewati shirath adalah umat Muhammad a. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ِطيْن  ِه أُ َٚ َٔح  ُْ أَ ْٛن أَُو ـَ  َُ ٕه َٙ يْن َؾ ٍِ ْٙن َٓ َظ جُغ َذيْن ٍَ
ُخ جٌص ِ ٍَ يُعْن َٚ

 ًُ ُْ ٍه  ِئَله جٌ
ًٍ ِث َِ ْٛن َُ َي ٍه ََل َيَطَى َٚ ح  َ٘ ُِ ْٓن يَُؿي ِ ِِ َي  ُّٚ أَ

 َُ ٕه َٙ يْن َؾ
ـِ َٚ ُْن  ِ ٍ َْ ُْن  ِ ٍ َْ ُه  ُٙ ٍه  جٌَ

ًٍ ِث َِ ْٛن ًُ َي ُْ ٍه ٜ جٌ َٛ َوعْن َٚ
 َْ َىج عْن ٓه ُُ جٌ ُط أَيْن ٌَ ًْن  َ٘  َْ َىج عْن ٓه ِن جٌ ْٛن َٖ  ًُ ػْن ِِ َد  ٌِيْن َوََل

 َْ َىج عْن ٓه ِن جٌ ْٛن َٖ  ًُ ػْن ِِ ح  َٙ ِأه ـَ ِ َلحَي  َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ُْن َيح  ََٔع ج  ْٛن َلحٌُ
 ُ ح ِئَله جَّلله َٙ ُّ ٌَ َعظْن ح َلىْن َِ  ُُ ٍَ ُٗ ََل َيعْن ٍَ أَٔه  َؼيْن

 

“Kemudian dibentangkan Shirath di atas Neraka 

Jahannam. Dijadikan aku dan umatku adalah yang 

pertama kali melewatinya. Tidak ada yang berbicara 

pada waktu itu, kecuali para Rasul. Dan doa para Rasul 

waktu itu adalah, “Ya Allah, selamatkanlah, 

selamatkanlah.” Di dalam Neraka Jahannam terdapat 

                                                 
462

 Syarhul ‟Aqidatil Washitiyah. 
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pengait seperti duri As-Sa‟dan. Apakah kalian tahu As-

Sa‟dan?” Para sahabat menjawab, “Tahu, wahai 

Rasulullah.” Rasulullah a bersabda, “Sesunggungnya 

pengait tersebut seperti duri As-Sa‟dan, namun tidak ada 

yang mengetahui besarnya kecuali (hanya) Allah q.”
463

  

 

Kondisi orang-orang yang melewati shirath sesuai 

dengan kadar amalan mereka ketika di dunia. 

Sebagaimana diriwayatkan pula dari Abu Sa‟id Al-

Khudri y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

يْنِف  ِ ٍ َوحٌ َٚ ِق  ٍْن َر ٌْن َوح َٚ  ِٓ َعيْن ٌْن ِؾ ج ٍْن َْ َوَؽ ْٛن ُٕ
ِِ إْن ُّ ٌْن ٍُّ ج ُّ َي ـَ

َٕحَؼ  ـَ َوحِخ  ٍُّ جٌ َٚ  ًِ َهيْن ٌْن ِى ج يْن ِٚ َوأََؾح َٚ  ٍِ َوحٌؽهيْن َٚ
 ٌِ َٔح يْن 

ـِ  ُِ ْٚن ُىُى َِ َٚ  ًٍ َْ ٍْن ُِ  ُٔ ْٚن ُى هْن َِ َٚ  ٍُ ٍِ ْٓن ُِ
 َُ ٕه َٙ  َؾ

 

“Orang-orang mukmin (yang melewati shirath) ada yang 

seperti kedipan mata, ada yang seperti kilat, seperti 

angin, seperti burung (terbang), seperti kuda yang 

berlari kencang, seperti pengendara. Ada muslim yang 

selamat, ada yang terkoyak tetapi selamat, ada pula yang 

terjatuh ke dalam Neraka Jahannam.”
464

 

 

                                                 
463

 HR. Bukhari Juz 6 : 7000, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 

182. 
464

 HR. Muslim Juz 1 : 183. 



- 331 - 

12. Syafa’at 

Syafa‟at secara bahasa artinya menggenapkan yang 

ganjil. Adapun dalam syari‟at bermakna menjadi 

perantara bagi orang lain untuk mendapatkan manfaat 

atau menolak bahaya. Syafa‟at pada Hari Kiamat terbagi 

menjadi dua; yang haq (benar) dan yang batil. Syafa‟at 

yang haq akan terlaksana jika terpenuhi syarat-syaratnya, 

antara lain : 

 

 Orang yang memberikan syafa‟at dimuliakan 

dengan syafa‟at. Seperti; para Nabi, para Malaikat, 

orang yang mati syahid, dan sebagainya. 

 

 Orang yang akan mendapatkan syafa‟at adalah 

orang yang di ridhai Allah q; baik ucapan maupun 

perbuatannya. 

 

 Syafa‟at dapat terlaksana setelah mendapat izin dari 

Allah q. Sebagaimana firman Allah q; 

 

 ِٗ ِٔ ُٖ ِئَله ِذِايْن َى ْٕن َفُع ِع ْٗن يْن َي ًِ ْٓن َيج جٌه َِ 

 

“Tidak ada yang dapat memberi syafa‟at di sisi 

Allah tanpa izin-Nya.”
465

 

 

Jika salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka syafa‟at 

tersebut tidak akan terlaksana dan termasuk syafa‟at yang 

batil. 

                                                 
465

 QS. Al-Baqarah : 255. 
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Syafa‟at yang terjadi pada Hari Kiamat dapat 

ditinjau dari dua sisi, antara lain; 

  

a. Syafa‟at Ditinjau dari Sisi Pemberi Syafa‟at 

Syafa‟at ditinjau dari sisi pemberi syafa‟at dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

 

1. Syafa‟at yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad 
a 

Syafa‟at yang khusus dimiliki oleh Nabi 

Muhammad a dan tidak dimiliki oleh yang lainnya ada 

tiga macam, antara lain : 

 

 Syafa‟at agung (syafa‟atul uzhma) yang beliau 

berikan kepada umat manusia ketika menunggu 

pemberian keputusan dari Allah q, dan Allah q 

pun memberikan keputusan-Nya kepada mereka. 

Ini adalah syafa‟at terbesar, dan merupakan 

kedudukan terhormat yang Allah q janjikan kepada 

beliau a. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ِ  ً زٌ  ي ٍ َِٔد  ٌُِى َٛ ْٛن  َوعْن ُع ح، َيىْن َٙ ىُ  ِذ يْن ٌِ أُ ْْن  َٚ َطِرةَ  أَ  أَنْن
ِش  َٛ َفحَعسً  يْن َوعْن ِص  َٖ ِه زِ  يِؾ  يْن ِْلُ ٍَ ِن  .جآلْن

 

“Setiap Nabi memiliki doa yang ia berdoa 

dengannya. Dan aku ingin menunda doaku sebagai 

syafa‟at (yang agung)  untuk umatku di Akhirat.”
466

 

                                                 
466

 HR. Bukhari Juz 5 : 5945. 
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 Syafa‟at Rasulullah a untuk mengetuk pintu Surga 

dan membukakannya bagi orang-orang yang akan 

memasuki Surga. Diriwayatkan dari Anas bin Malik 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ْٓن  َِ ُي  ٚه َٔح أَ أَ َٚ ِس  َِ ِمَيح ٌْن ََ ج ْٛن ِرَيحِا َضِرًعح َي ْٔن َ ٍُ جْلْن َػ َٔح أَوْن أَ
َؿٕهسِ  ٌْن ُ  َذحَخ ج ٍَ  .َيمْن

 

“Aku adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya 

pada Hari Kiamat. Dan aku adalah orang yang 

pertama kali mengetuk pintu Surga.”
467

 

 

 Syafa‟at Rasulullah a kepada pamannya Abu 

Thalib agar diringankan adzabnya. Diriwayatkan 

dari „Abbas bin „Abdul Muthalib y, ia bertanya 

kepada Rasulullah a; 

 

 ُٗ ِأه ـَ ٍا  يْن َٗ ٌٍِد ِذ ََٔفَعصْن أََذح َؼح ًْن  َ٘  ِ َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َيح 
يْن 
ـِ  َٛ ُ٘ ُْن  ََٔع ٌََه َلحَي  َعُد  َيؽْن َٚ ؼَُه  ْٛن َْ َيُك َوح

ِن  ٌْن ـِي جٌىه  َْ ٌََىح َٔح  ََل أَ ْٛن ٌَ َٚ  ٌٍ َٔح ْٓن  ِِ ـِ  َعح َظكْن
 ٌِ َٓ جٌٕهح ِِ  ًِ َف ْْن َ  .جْلْن

 

 

                                                 
467
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“Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang 

bermanfaat untuk Abu Thalib? Sesungguhnya ia 

senantiasa melindungimu dan marah ketika engkau 

(diganggu)?” Rasulullah a bersabda, “Ya, ia 

berada di tepi Neraka. Kalau bukan karena aku, 

niscaya ia kan berada di kerak Neraka yang paling 

dalam.”
468

 

 

Diriwyatkan pula dari Ibnu „Abbas p, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ًٌ َطَع ْٕن ُِ  َٛ ُ٘ َٚ ٌٍِد  ْٛن َؼح جًذح أَذُ ًَ ٌِ َع ًِ جٌٕهح ْ٘ن ُْ أَ َٛ ْ٘ن أَ
 ًِ ِٓ َيؽْن يْن ٍَ َٕعْن ُٗ يْن ِذ حُؼ َِ ح ِو َّ ُٙ ْٕن ِِ  . 

 

“Penduduk Neraka yang paling ringan siksanya 

adalah Abi Thalib, dipakaikan padanya dua sandal 

yang karena dua sandal tersebut mendidih 

otaknya.”
469

 

 

2. Syafa‟at umum 

Syafa‟at umum yaitu syafa‟at yang juga dimiliki 

oleh selain Nabi Muhammad a. Di antara mereka 

adalah; para Nabi, para Malaikat, orang-orang yang 

beriman, dan sebagainya. Di antara syafa‟atnya adalah : 

 

 

 

                                                 
468
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469
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 Syafa‟at yang diberikan kepada sejumlah orang dari 

umat Muhammad a, sehigga mereka dapat masuk 

Surga tanpa melalui proses penghitungan (hisab) 

amal. Mereka berjumlah tujuh puluh ribu orang.  

 

 Syafa‟at yang yang diberikan kepada orang-orang 

yang kebaikannya sama dengan keburukannya, 

sehingga mereka dapat masuk Surga. 

 

 Syafa‟at yang diberikan oleh orang yang mati 

syahid kepada tujuh puluh orang dari keluarganya. 

 

 Syafa‟at kepada ahli tauhid yang bermaksiat di 

dunia agar dikeluarkan dari Neraka dan 

dipindahkan ke Surga. Diriwayatkan dari „Imran 

bin Husain y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

َفحَعِطيْن  َٗ ٌِ ِذ َٓ جٌٕهح
ِِ  ٌَ ْٛن ٓه َل َؾ ٍُ َْ  ٌََيهْن ْٛن ُّّ َٓ يُ

 َٓ يْن ي ِ ِّ َٕ َٙ َؿ ٌْن  .ج

 

“Sungguh akan dikeluarkan suatu kaum dari 

Neraka karena syafa‟atku, yang kaum tersebut 
diberi nama “Jahanamiyyin” (orang-orang yang 

berasal dari Neraka Jahannam).”
470
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Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 5362. 
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b. Syafa‟at Ditinjau dari Sisi Terjadinya 

Syafa‟at ditinjau dari sisi terjadinya dibagi menjadi 

dua, yaitu : 

 

1. Syafa‟at yang dinafikan  

Syafa‟at yang dinafikan adalah syafa‟at yang 

diminta dari selain Allah q (selain dengan izin Allah q). 

Dan termasuk dalam hal ini adalah syafa‟at untuk orang-

orang musyrik. Sebagaimana firman Allah q; 

 

ْْن  ًِ أَ ْٓن َلرْن ِِ ُْن  َٕحُو لْن ََ ٌَ ح  ّه ِِ ج  ْٛن ِفُم ْٔن ج أَ ْٛن ُٕ َِ َٓ آ يْن ًِ ح جٌه َٙ َيح أَيُّ
 َْ ْٚن ٍُ

ـِ َىح ٌْن ج َٚ َفحَعٌس  َٖ ََل  َٚ ٍهٌس  ََل ُن َٚ  ِٗ يْن ـِ ٌع  ٌَ ََل َذيْن ْٛن ِضَي َي َيأْن
 َْ ْٛن ُّ ٌِ ُُ جٌظهح ُ٘. 

 

“Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di 

jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan 

kepada kalian, sebelum datang hari yang pada hari itu 

tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa‟at. Dan 

orang-orang kafir itulah orang-orang yang zhalim.”
471

 

 

Dan Juga firman Allah q; 

 َٓ ِعيْن ـِ ح ٗه َفحَعُس جٌ َٖ ُْن  ُٙ َفُع ْٕن ح َض َّ  .ـَ

 

“Maka bagi mereka tidak berguna lagi syafa‟at dari 

orang-orang yang memberikan syafa‟at.”
472
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472
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2. Syafa‟at yang ditetapkan 

Sedangkan syafa‟at yang ditetapkan adalah syafa‟at 

yang diminta dari Allah q, dan diberikan untuk orang-

orang yang bertauhid. Sebagaimana disebutkan dalam 

hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

َٗ ِئَله  ٌَ ْٓن َلحَي ََل ِئ َِ ِس  َِ ِمَيح ٌْن ََ ج ْٛن َفحَعِطيْن َي َٗ  ِذ
ِِ َعُى جٌٕهح ْْن أَ

 ِٗ ِٓ َٔفْن ْٚن  ِٗ أَ ِر ٍْن ْٓن َل ِِ ًٌِصح  ُ َنح  .جَّلله

 

”Orang yang paling berbahagia dengan syafa‟atku pada 

hari Kiamat kelak ialah orang yang mengucapkan Laa 

Ilaaha illallah  (tidak ada sesembahan yang berhak 

untuk disembah) selain Allah secara tulus dari hatinya 

atau (dari) dirinya sendiri.”
473
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13. Surga dan Neraka 
Kenikmatan Surga merupakan kenikmatan yang 

belum pernah terbersit dalam hati manusia. Diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda, 

Allah q berfirman; 

 

 ٌْ ََل أُُي َٚ أَشْن  ٌَ  ٌٓ ح ََل َعيْن َِ  َٓ ٌِِكيْن ح ٌِِعَرحِوَي جٌصه ُش  َىوْن أَعْن
 ٍٍ َٗ ِد َذ ٍْن ٍَٝ َل ٍَ َع ََل َنَؽ َٚ َعصْن  ِّ َْ 

 

“Aku telah menyediakan untuk hamba-hamba-Ku yang 

shalih (Surga yang kenikmatannya) yang belum pernah 

dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, 

dan belum pernah terbersit pada hati manusia.”
474

 

 

Surga yang tertinggi adalah Surga Firdaus. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Nabi a 

bersabda; 

 

يْن 
ـِ  َٓ ِىيْن ِ٘ َؿح ُّ ٍْن ٌِ  ُ ح جَّلله َ٘ َى َؾٍس أَعْن ٌَ حتََس َو ِِ َؿٕهِس  ٌْن ـِي ج ْه  ِئ

ِض  ٌْن َ جْلْن َٚ حِا  َّ ٓه َٓ جٌ ح َذيْن َّ ِٓ َو َؾَطيْن ٌَ َٓ جٌىه ح َذيْن َِ  
ِ ًِ جَّلله ِريْن َْ

َؿٕهِس  ٌْن ُػ ج َْ ْٚن ُٗ أَ ِأه ـَ  َِ ْٚن َو ٍْن ِف ٌْن ُٖ ج ْٛن أٌَُ ْْن ح ـَ  َ ُُ جَّلله ُط ٌْن أَ َْ ِاَيج  ـَ
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 ٍُ ُٗ ضَُفؿ ِ ْٕن
ِِ َٚ  ِٓ َّ قْن ٍه ُٔ جٌ ٍْن ُٗ َع َل ْٛن ـَ  ُٖ ج ٌَ َؿٕهِس أَ ٌْن ٍَٝ ج أَعْن َٚ

َؿٕهسِ  ٌْن ٌُ ج ح َٙ ْٔن  .أَ

 

“Sesungguhnya di dalam Surga terdapat seratus derajat 

yang disediakan oleh Allah q untuk orang-orang yang 

berjihad di jalan-Nya. Jarak antara dua derajat adalah 

seperti jarak antara langit dan bumi. Jika kalian 

meminta kepada Allah q, maka mintalah Surga Firfaus. 

Karena sesungguhnya Surga Firdaus adalah surga yang 

paling luas dan yang paling tinggi (derajatnya). Di 

atasnya adalah „Arsy Allah Ar-Rahman dan dari sanalah 

terpacar sungai-sungai Surga.”
475

 

 

Seorang masuk Surga bukan karena amalannya, 

tetapi karena rahmat Allah q. Sebagaimana diriwayatkan 

dari „Aisyah i, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َؿٕهَس أََقًىج  ٌْن ًَ ج ُن ْٓن َيىْن ٌَ  ُٗ ِأه ـَ ج  ْٚن ٍُ
ِٗ أَذْن َٚ ج  ْٛن ذُ ٌِ َلح َٚ ج  ْٚن ُو ى ِ َْ

ْْن  َٔح ِئَله أَ ََل أَ َٚ ِ َلحَي  َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ْٔنَص َيح  ََل أَ َٚ ج  ْٛن ُٗ َلحٌُ ٍَ َّ َع
 ًِ َّ َع ٌْن ْه أََقده ج ج أَ ْٛن ُّ ٍَ جعْن َٚ ٍس  َّ قْن ٍَ ُٗ ِذ ْٕن

ِِ  ُ َِٔي جَّلله َى ّه َيَطَؽ
ًه  ْْن َل ِئ َٚ  َٗ ُِ َٚ ِ أَوْن ٌَٝ جَّلله  .ِئ
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“Berlaku luruslah kalian, mendekatlah, dan berikanlah 

kabar gembira. Karena sesungguhnya seseorang tidak 

masuk Surga karena amalannya.” Para sahabat bertanya, 

“Tidak juga engkau, wahai Rasulullah?” Rasulullah a 

menjawab, “Tidak juga aku. Kecuali bahwa Allah 

melimpahkan rahmat-Nya kepadaku. Ketahuilah bahwa 

amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang 

terus-menerus, meskipun sedikit.”
476

 

 

Setiap manusia telah ditetapkan; apakah menjadi 

penghuni Surga atau penghuni Neraka. Diriwayatkan 

pula dari Ali bin Abi Thalib y ia berkata,  Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ٌِ َٓ جٌٕهح ِِ  ُٖ َعُى مْن َِ َلىْن ُوِطَد  َٚ ْٓن أََقٍى ِئَله  ِِ ُْن  ُى ْٕن ِِ ح  َِ
 ٍَٝ ًُ َع َٔطهِى ََل  ـَ ِ أَ َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ج َيح  ْٛن َؿٕهِس َلحٌُ ٌْن َٓ ج ِِ  ُٖ َعُى مْن َِ َٚ
َك  ٍِ ح ُن َّ ٌِ  ٌٍ ٓه َي ُِ  ًٌّ ُى ـَ ج  ْٛن ٍُ َّ ًَ َلحَي ِجعْن َّ َع ٌْن ََٔىُ  ج َٚ َٕح  ِوَطحِذ

 ُٗ ٌَ  ًِ ْ٘ن ًِ أَ َّ َع ٌِ  ٍُ ٓه ُيَي ـَ َعحَوِز  ٓه ًِ جٌ ْ٘ن ْٓن أَ
ِِ  َْ ْٓن َوح َِ ح  ِه أَ

 ًِ َّ َع ٌِ  ٍُ ٓه ُيَي ـَ َمحِا  ٗه ًِ جٌ ْ٘ن ْٓن أَ
ِِ  َْ ْٓن َوح َِ ح  ِه أَ َٚ َعحَوِز  ٓه جٌ
أَ  ٍَ ُه َل ِز غُ َٚ َمح ٗه ًِ جٌ ْ٘ن َق }أَ َصىه َٚ جضهَمٝ  َٚ َؽٝ  ْٓن أَعْن َِ ح  ِه أَ ـَ

َٕٝ ْٓن ُك ٌْن َيسُ  {ِذح  .جَآلْن

 

                                                 
476

 HR. Muslim Juz 4 : 2818. 
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“Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah 

ditentukan tempatnya di Surga atau di Neraka.” Para 

sahabat bertanya, ”Wahai Rasulullah, apakah (cukup) 

kita pasrah kepada kitab (takdir) kita dan meninggalkan 

amal?” Rasulullah a bersabda, “Berbuatlah, karena 

setiap orang akan dimudahkan (untuk melakukan) apa 

yang ia diciptakan. Orang yang beruntung akan 

dimudahkan untuk melakukan perbuatan orang-orang 

yang beruntung. Adapun orang yang celaka akan 

dimudahkan untuk melakukan perbuatan orang-orang 

yang celaka.” Kemudian beliau membaca, “Adapun 

orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan 

bertaqwa, dan membenarkan adanya pahala yang 

terbaik (Surga),” hingga akhir ayat.
477

”
478

  

 

Allah q telah mengetahui berapa jumlah hamba-

Nya yang akan masuk Surga dan berapa jumlah yang 

akan masuk Neraka. Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin 

‟Amru y; 

 

 ِٖ يْن َيِى
ـِ َٚ  َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ َٕح  يْن ٍَ َؼ َع ٍَ َن

َمحَي  ـَ  ِْ َٕح ََل َيح  ِوَطحَذح ٍْن ُم ـَ  ِْ ِىَطحَذح ٌْن ِْ ج ج ًَ َ٘ ح  َِ  َْ ْٚن ٌُ أََضىْن
َٔح ٍَ ِر ْْن ضُهْن  ِئَله أَ

ِ َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ . َٕٝ ّْن ُي ٌْن ِٖ ج يْن َيِى
ـِ يْن  ًِ ٍه ٌِ َمحَي  ـَ

َؿٕهِس  ٌْن ًِ ج ْ٘ن حُا أَ َّ ْْن ِٗ أَ يْن ـِ  َٓ يْن ِّ ٌَ َعح ٌْن خ ِ ج ٌَ ْٓن  ِِ ج ِوَطحٌخ  ًَ َ٘

                                                 
477

 QS. Al-Lail 5 - 10. 
478

 HR. Bukhari Juz 4 : 4666. 
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ُه  ُْن غُ ْٙن
ٍِ َلَرحِت َٚ ُْن  ِٙ حُا آَذحِت َّ ْْن أَ ََل أَ َٚ ـَ ُْن  ِ٘ ٍِ ٍَٝ آِن ًَ َع َّ ؾْن

ُْن أََذًىج ُٙ ْٕن ِِ  ُٙ ُم ْٕن ََل َي َٚ ُْن  ِٙ يْن ـِ جُو  َُ يْن . َي
ـِ يْن  ًِ ٍه ٌِ ُه َلحَي  غُ

 ًِ ْ٘ن حُا أَ َّ ْْن ِٗ أَ يْن ـِ  َٓ يْن ِّ ٌَ َعح ٌْن خ ِ ج ٌَ ْٓن  ِِ ج ِوَطحٌخ  ًَ َ٘  ِٗ ٌِ ح َّ ِٖ
 ٍَٝ ًَ َع َّ ُه أََؾ ُْن غُ ِٙ

ٍِ َلَرحِت َٚ ُْن  ِٙ حُا آَذحِت َّ ْْن أَ َٚ  ٌِ جٌٕهح
ُْن  ُٙ ْٕن ِِ  ُٙ ُم ْٕن ََل َي َٚ ُْن  ِٙ يْن ـِ جُو  َُ ََل َي ـَ ُْن  ِ٘ ٍِ َمحَي . آِن ـَ

ٌٍ َلىْن  ِْن َْ أَ ْْن َوح  ِئ
ِ َي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ًَ َيح  َّ َع ٌْن َُ ج ِفيْن ـَ  ُٗ َكحذُ أَصْن

َؿٕهِس  ٌْن ْه َصحِقَد ج ِا ـَ ج  ْٛن ذُ ٌِ َلح َٚ ج  ْٚن ُو ى ِ َْ َمحَي  ـَ  ُٗ ْٕن ِِ َغ  ٍَ ـَ
ْه  ِئ َٚ  ًٍ َّ ًَ أَيُّ َع ِّ ْْن َع ِئ َٚ َؿٕهِس  ٌْن ًْن ج ِ٘ ًِ أْن َّ ُٗ ِذَع ٌَ  ُُ َط يُهْن

ًَ أَيُّ  ِّ ْْن َع ِئ َٚ  ٌِ ًِ جٌٕهح ْ٘ن ًِ أَ َّ ُٗ ِذَع ٌَ  ُُ َط ٌِ يُهْن َصحِقَد جٌٕهح
 ًٍ َّ ِٗ . َع َُ ِذَيَىيْن ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ٌَ ُه َلحَي  غُ

َؿٕهِس  ٌْن ـِي ج ٌك  يْن ٍِ ـَ ِعَرحِو  ٌْن َٓ ج ِِ ُْن  ذُُّى ٌَ َغ  ٍَ ـَ ُه َلحَي  ح غُ َّ ُ٘ ًَ َر َٕ ـَ
 ٍِ ِعيْن ٓه ـِي جٌ ٌك  يْن ٍِ ـَ َٚ. 

 

“Rasulullah a keluar kepada kami dan di tangan beliau 

terdapat dua kitab. Beliau  bersabda, “Tahukan kalian 

dua kitab apa ini?” Kami menjawab, “Tidak, wahai 

Rasulullah. Kecuali jika engkau memberitahukannya 

kepada kami.” Rasulullah a bersabda untuk kitab yang 

berada di tangan kanannya, “Ini adalah kitab dari Rabb 
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semesta alam. Di dalamnya berisi nama-nama penghuni 

Surga, nama-nama bapak-bapak mereka, dan nama-

nama kabilah-kabilah mereka, (disebutkan) jumlah 

mereka hingga yang terakhir. Tidak akan bertambah 

(jumlah) mereka dan tidak pula berkurang selama-

lamanya.” Kemudian beliau bersabda untuk kitab yang 

berada di tangan kirinya, “Ini adalah kitab dari Rabb 

semesta alam. Di dalamnya berisi nama-nama penghuni 

Neraka, nama-nama bapak-bapak mereka, dan nama-

nama kabilah-kabilah mereka, (disebutkan) jumlah 

mereka hingga yang terakhir. Tidak akan bertambah 

(jumlah) mereka dan tidak pula berkurang.” Para sahabat 

bertanya, “Kalau begitu untuk apa (seorang) beramal, 

wahai Rasulullah. Jika urusannya telah ditetapkan di 

dalam (kitab tersebut)?” Rasulullah a bersabda, 

“Luruskanlah, mendekatlah, (dan beramallah). Karena 

sesungguhnya penghuni Surga akan ditutup (akhir 

usianya) dengan amalan ahli Surga, apapun amalannya 

(sebelumnya). Dan sesungguhnya penghuni Neraka akan 

ditutup (akhir usianya) dengan amalan ahli Neraka, 

apapun amalannya (sebelumnya).” Lalu Rasulullah a 

melempar dua (kitab) yang ada di kedua tangannya. 

Kemudian beliau bersabda, “Rabb kalian telah 

menetapkan atas hamba-hamba-Nya bahwa  segolongan 

masuk Surga dan segolongan masuk Neraka.”
479

 

 

 

 

 

                                                 
479

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2141. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 848. 
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Surga sekarang sudah ada. Diriwayatkan dari 

„Aisyah i ia berkata, bahwa Nabi a bersabda; 

 

ٌََمىْن  ُٗ َقطهٝ  َض َعىْن َٚ ٍا  يْن َٖ ًه  ج ُو ًَ َ٘ يْن 
ِِ َمح َِ يْن 

ـِ أَيْنُص  ٌَ
يْن 
ِٔ ْٛن ُّ ُط أَيْن ٌَ  َٓ َؿٕهِس ِقيْن ٌْن َٓ ج ِِ ًفح  ًَ َلؽْن ْْن آَن ُى أَ يْن ٌِ َص أُ أَيْن ٌَ
ح  َٙ ُع ُُ َذعْن َؽ َُ َيكْن ٕه َٙ أَيْنُص َؾ ٌَ ٌََمىْن  َٚ  ََ ُص أََضَمىه ٍْن َؾَع

ُش  ٍْن يْن َضأََن
ِٔ ْٛن ُّ ُط أَيْن ٌَ  َٓ ًعح ِقيْن  َذعْن

 

“Aku melihat dari tempatku ini segala sesuatu yang 

dijanjikan (Allah q). Hingga engkau melihat aku hendak 

mengambil (sesuatu) dari Surga, ketika kalian melihatku 

maju (ke depan). Dan sungguh aku melihat Neraka 

Jahannam saling menghancurkan satu sama lain, ketika 

kalian melihatku mundur (dari tempatku ini).”
480

 

 

Dan juga firman Allah q tentang Surga; 

 

ج ْٛن ُع ٌِ ح َْ ح  َٚ َٙ ُظ ٍْن َؾٕهٍس َع َٚ ُْن  ُى ذ ِ ٌَ ْٓن  ِِ ٍز  ٍَ ِف ؽْن َِ  ٌَٝ ِئ
ُض  ٌْن َ جْلْن َٚ جُش  َٚ ح َّ ٓه َٓ  جٌ طهِميْن ُّ ٍْن ٌِ شْن   .أُِعىه

“Dan bersegeralah kaian kepada ampunan dari Rabb 

kalian dan kepada Surga yang luasnya seluas langit dan 

bumi, telah disediakan untuk orang-orang yang 

bertaqwa.”
481

 

                                                 
480

 HR. Bukhari Juz 1 : 1154. 
481

 QS. Ali „Imran : 133. 



- 345 - 

Demikian pula Neraka sekarang juga sudah ada. 

Sebagaimana Allah q berfirman tentang Neraka; 

 

جضهُمٛج َٚ  َٓ يْن ٍِ ـِ َىح ٍْن ٌِ شْن  ٌَ جٌهِطي أُِعىه  .جٌٕهح

 

“Dan jagalah diri kalian dari api Neraka, yang telah 

disediakan untuk orang-orang yang kafir.”
482

 

 

Pada Hari Kiamat kematian akan disembelih, 

sehingga penduduk Surga dan penduduk Neraka akan 

kekal di dalamnya. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ِلُؿ  ْٛن ُي ـَ ٍٍَف  ِْن ُٕ أَ ُٗ َورْن ِس َوأَٔه َِ ِمَيح ٌْن ََ ج ْٛن ِش َي ْٛن َّ ٌْن يَُؿحُا ِذح
 ٌِ جٌٕهح َٚ َؿٕهِس  ٌْن َٓ ج َْ  َذيْن ْٛن ـُ ٍِ ًْن َضعْن َ٘ َؿٕهِس  ٌْن ًَ ج ْ٘ن ُيَمحُي َيح أَ ـَ

ُش  ْٛن َّ ٌْن ج ج ًَ َ٘ ُْن  ََٔع  َْ ْٛن ٌُ ْٛن َيُم َٚ  َْ ْٚن ٍُ ظُ ْٕن َي َٚ  َْ ْٛن تَُر ٍْن َٗ َي ـَ ج  ًَ َ٘
ج َلحَي  ًَ َ٘  َْ ْٛن ـُ ٍِ ًْن َضعْن َ٘  ٌِ ًَ جٌٕهح ْ٘ن يَُمحُي َيح أَ َٚ َلحَي 

ُش َلحَي  ْٛن َّ ٌْن ج ج ًَ َ٘ ُْن  ََٔع  َْ ْٛن ٌُ ْٛن َيُم َٚ  َْ ْٚن ٍُ ظُ ْٕن َي َٚ  َْ ْٛن تَُر ٍْن َٗ َي ـَ
ََل  ـَ ٌو  ْٛن ٍُ َؿٕهِس ُن ٌْن ًَ ج ْ٘ن ُه يٌَمحُي َيح أَ َذُف َلحَي غُ ًْن ُي ـَ  

ِٗ ٍُ ِذ َِ ُيإْن ـَ
أَ  ٍَ ُه َل َش َلحَي غُ ْٛن َِ ََل  ـَ ٌو  ْٛن ٍُ ٌِ ُن ًَ جٌٕهح ْ٘ن َيح أَ َٚ َش  ْٛن َِ

 َُ ٍه َْ َٚ  ِٗ يْن ٍَ ُ َع ٍهٝ جَّلله ِ َص ُي جَّلله ْٛن ُْ ُْن }ٌَ ُ٘ ٌْن ًِ ْٔن أَ َٚ  ََ ْٛن َي
                                                 
482

 QS. Ali „Imran : 131. 
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ُْن ََل  ُ٘ َٚ ٍس  ٍَ يْن َؼفْن
ـِ ُْن  ُ٘ َٚ  ٍُ ِْن َ ِز ِئيْن ُلِعَي جْلْن ٍَ ْٓن َك ٌْن  ج

 َْ ْٛن ُٕ ِِ َيح  {يُإْن ْٔن ٌَٝ جٌىُّ ِٖ ِئ ٌَ ِذَيِى ح َٖ أَ َٚ. 

 

”Kematian akan didatangkan (pada Hari Kiamat) dalam 

bentuk domba yang berwarna putih  bercampur hitam. 

Yang diletakkan di antara Surga dan Neraka. Kemudian 

dikatakan, “Wahai penduduk Surga, apakah kalian 

mengenal ini?” Mereka menyaksikan dan melihat(nya). 

Lalu mereka menjawab, “Ya, itu adalah kematian.” 
Kemudian dikatakan, “Wahai penduduk Neraka, apakah 

kalian mengenal ini?” Mereka menyaksikan dan 

melihat(nya). Lalu mereka menjawab, “Ya, itu adalah 

kematian.” Kemudian diperintahkan (agar) domba 

tersebut disembelih. Lalu dikatakan, “Wahai penduduk 

Surga kekallah, tidak ada lagi kematian. Wahai 

penduduk Neraka kakallah, tidak ada lagi kematian.” 

Kemudian Rasulullah a membaca ayat, ”Dan berilah 

mereka peringatan tentang hari penyesalan, (yaitu) 

ketika semua perkara telah diputus. Dan mereka dalam 

kelalaian dan mereka tidak beriman.”
483

 Dan beliau 

berisyarat dengan tangannya kepada dunia.”
484
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Surga dan Neraka adalah makhluk Allah q yang 

tidak akan musnah. Dalil-dalil yang menunjukkan 

tentang kekalnya Surga sangat banyak, di antaranya 

firman Allah q; 

 

ُْن  ُ٘ جُؤ َُ ح  َؾ َٙ ِط ْٓن َضكْن ِِ يْن  ٍِ ٍْ َضؿْن ُْن َؾٕهحُش َعىْن ِٙ ذ ِ ٌَ َى  ْٕن ِع
 َٓ ٌِِىيْن ٌُ َنح ح َٙ ْٔن َ ح أََذًىج جْلْن َٙ يْن  ـِ

 

“Balasan mereka di sisi Rabb mereka adalah Surga „Adn 

yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal 

di dalamnya selama-lamanya.”
485

 

 

Sedangkan dalil tentang kekalnya Neraka 

disebutkan dalam tiga tempat, antara lain : 

 

1. Surat An-Nisa : 168 - 169 

Allah q berfirman; 

 

ْه  ََل  ِئ َٚ ُْن  ُٙ ٌَ  ٍَ ِف َيؽْن
ٌِ  ُ ِٓ جَّلله ُْن َيُى ٌَ ج  ْٛن ُّ ٍَ َظ َٚ ج  ْٚن ٍُ َٓ َوَف يْن

ًِ  جٌه

ًمح يْن ٍِ ُْن َؼ ُٙ ِىَي ْٙن َي ح أََذًىج  ِئَله . ٌِ َٙ يْن ـِ  َٓ ٌِِىيْن َُ َنح ٕه َٙ َك َؾ يْن ٍِ َؼ
ٍَٝ جَّللهِ  ٌَِه َع َْ َي َوح ج َٚ ًٍ يْن

ِٓ  .َي
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 QS. Al-Bayyinah : 8. 
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“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan melakukan 

kezhaliman, Allah sekali-kali tidak akan mengampuni 

(dosa) mereka dan tidak (pula) akan menunjukkan jalan 

kepada mereka. Kecuali jalan ke neraka Jahannam, 

mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan yang 

demikian itu adalah mudah bagi Allah.”
486

 

 

2. Surat Al-Ahzab : 64 - 65 

Allah q berfirman; 

 

ْه  ج ِئ ًٍ ِعيْن َْ ُْن  ُٙ ٌَ أََعىه  َٚ  َٓ يْن ٍِ
ـِ َىح ٌْن َٓ ج ٌََع  َ َٓ . جَّلله ٌِِىيْن ح  َنح َٙ يْن ـِ

ج ًٍ َِٔصيْن ََل  َٚ ٌِيًّح  َٚ  َْ ْٚن  .أََذًىج ََل َيِؿُى

 

“Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan 

menyediakan bagi mereka api (Neraka) yang menyala-

nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, 

mereka tidak memperoleh seorang pelindungpun dan 

tidak (pula) seorang penolong.”
487
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 QS. An-Nisa : 168 - 169. 
487

 QS. Al-Ahzab : 64 - 65. 
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3. Surat Al-Jin : 23 

Allah q berfirman; 

 

ُٗ  ِئَله  ٌَ ْٛن ُْ ٌَ َٚ  َ ِٙ جَّلله ْٓن َيعْن َِ َٚ  ِٗ حََلِض َْ ٌِ َٚ  ِ َٓ جَّلله ِِ َذََلًؼح 
ْه  ِا ح أََذًىج ـَ َٙ يْن ـِ  َٓ ٌِِىيْن َُ َنح ٕه َٙ ٌَ َؾ َٔح  ُٗ ٌَ. 

 

“Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) 

dari Allah dan risalah-Nya. Dan barangsiapa yang 

mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya 

baginyalah neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya 

selama-lamanya.”
488
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 QS. Al-Jin : 23. 
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IMAN KEPADA QADHA’ & QADAR 
 

 

Iman kepada qadha‟ dan qadar artinya meyakini 

bahwa semua kebaikan dan keburukan terjadi dengan 

ketentuan takdir Allah q. Takdir adalah ketentuan Allah 

q yang berlaku bagi setiap makhluk-Nya, sesuai dengan  

ilmu, dan hikmah yang dikehendaki-Nya. Beriman 

terhadap takdir merupakan bagian dari Rukun Iman. Dan 

keimanan seseorang belum sempurna, sampai ia 

meyakini bahwa semua yang menimpanya baik berupa 

kebaikan atau keburukan adalah dengan takdir Allah q. 

Diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ِٖ َقطهٝ  ِ ٍ َٖ َٚ  
ِٖ ٍِ ٌِ َنيْن َمَى ٌْن َٓ ِذح ِِ ٌى َقطهٝ يُإْن ُٓ َعرْن ِِ ََل يُإْن

ُْن  ٌَ  ُٖ َؽأَ ح أَنْن َِ ْه  أَ َٚ  ُٗ ِؽَث ٌُِيهْن ْٓن  ُْن َيُى ٌَ  ُٗ ح أََصحَذ َِ ْه  َُ أَ ٍَ َيعْن
 ُٗ َر ٌُِيِصيْن ْٓن   .َيُى

 

“Tidak beriman seorang hamba, sampai ia beriman 

dengan takdir yang baik dan yang buruk, sampai ia 

mengetahui bahwa apa yang menimpanya tidak akan 

meleset darinya dan apa yang meleset darinya tidak akan 

menimpanya.”
489

  

 

                                                 
489

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2144. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Ash-Shahihah Juz 5 : 2439. 
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Seorang muslim dituntut untuk mengimani takdir 

dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang kuat, 

yang tidak ada keraguan sedikitpun. Pernah suatu ketika 

Ibnu Ad-Dailami mendatangi Ubay bin Ka‟ab y, ia 

mengatakan, ”Di hatiku (masih) ada ganjalan tentang 

takdir.” Maka dengan nada tinggi Ubay bin Ka‟ab y 

menjawab; 

 

َه َقطهٝ  ْٕن ِِ  ُ ُٗ جَّلله ٍَ ح َلِر َِ ًرح  َ٘ ًَ أُُقٍى َي ػْن ِِ َص  َفمْن ْٔن ْٛن أَ ٌَ  ِ جَّلله َٚ
 ٌِ َمَى ٌْن َٓ ِذح ِِ ضُإْن

 

”Demi Allah, seandainya engkau berinfaq emas sebesar 

gunung Uhud, maka Allah tidak akan pernah menerima 

infaq tersebut darimu hingga engkau beriman terhadap 

takdir.”
490

 

 

Iman kepada qadha‟ dan qadar tidaklah sempurna 

kecuali dengan empat perkara yang dinamakan tingkatan 

takdir atau rukun takdir. Empat perkara ini menjadi pintu 

untuk memahami masalah takdir. Dan iman kepada takdir 

tidaklah sempurna kecuali dengan mewujudkan empat 

perkara di atas, karena sebagian dari perkara tersebut 
terkait dengan yang lainnya. Maka barangsiapa meyakini 

semuanya, imannya kepada takdir telah sempurna. Dan 

barangsiapa mengurangi salah satu atau lebih, maka 

runtuhlah imannya kepada takdir. Tingkatan takdir 

adalah : 

 

                                                 
490

 As-Silsilah Ash-Shahihah, 5/2439. 
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a. Al-Ilmu 

Yaitu mengimani bahwa Allah q mengetahui 

segala sesuatu, baik yang telah lalu, yang sedang terjadi, 

maupun yang akan terjadi. Baik yang berkaitan dengan 

perbuatan Allah q maupun perbuatan hamba. Semuanya 

diketahui-Nya secara global ataupun terperinci dengan 

Ilmu-Nya yang Dia bersifat dengannya secara azali 

(sebelum diciptakannya makhluk) dan abadi (selamanya, 

tidak ada akhirnya). Hal ini sebagaimana yang Allah q 

firmankan; 

 

َىُٖ  ْٕن ِع ـِي  َٚ ح  َِ  ُُ ٍَ َيعْن َٚ  َٛ ُ٘ ح ِئَله  َٙ ُّ ٍَ ِد ََل َيعْن َؽيْن ٌْن َفحِضُف ج َِ
 ِ ٍ َر ٌْن ٍس  ج ََل َقره َٚ ح  َٙ ُّ ٍَ َلٍس ِئَله َيعْن ٌَ َٚ ْٓن  ِِ ُمُػ  ْٓن ح َض َِ َٚ  ٍِ َركْن ٌْن ج َٚ
يْن  ـِي

ـِ ٍّ ِئَله  ََل َيحِذ َٚ ٍد  ؼْن ٌَ ََل  َٚ ِض  ٌْن َ حِش جْلْن َّ ٍُ ظُ
 ٍٓ ِريْن ُِ   .ِوَطحٍخ 

 

“Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib, 

tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Dia 

mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Tidak 

ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia 

mengetahuinya. Tidak jatuh sebutir biji-pun dalam 

kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang 

kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata 

(Lauhul Mahfudz)”
491

 

                                                 
491

 QS. Al-An‟am : 59. 
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b. Al-Kitabah 

Yaitu mengimani bahwa Allah q menulis takdir 

setiap sesuatu hingga Hari Kiamat. Allah q telah 

menuliskan takdir seluruh makhluk-Nya lima puluh ribu 

tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hal ini 

sebagimana hadits yang diriwayatkan dari ‟Abdullah bin 

„Amr bin Al-„Ash y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

جِش  َٚ ح َّ ٓه ٍَُك جٌ ْْن َيهْن ًَ أَ َهََلِتِك َلرْن ٌْن ٍَ ج َمحِويْن َِ  ُ َوَطَد جَّلله
َٕسٍ  َْ َؿ  ٌْن َٓ أَ يْن ِٓ ّْن َض ِذَه ٌْن َ جْلْن َٚ  

“Allah telah menuliskan takdir para makhluk(-Nya) lima 

puluh ribu tahun sebelum penciptaan langit dan 

bumi.”
492

  

 

Al-Kitabah ini dibagi menjadi empat, antara lain : 

 Al-Kitabah Al-Azaliyyah, yaitu catatan takdir yang 

ada di Lauhul Mahfudz. 

 Al-Kitabah Al-Umriyyah, yaitu catatan takdir sekali 

seumur hidup, yakni pada waktu janin berumur 

seratus dua puluh hari (empat bulan). 

 Al-Kitabah Al-Hauliyyah, yaitu catatan takdir 

tahunan, yakni yang terjadi pada malam Lailatul 

Qadar. 

 Al-Kitabah Al-Yaumiyyah, yaitu catatan takdir 

harian. 

                                                 
492

 HR. Muslim Juz 4 : 2653. 
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c. Al-Masyi’ah 
Yaitu mengimani bahwa semua yang terjadi di alam 

semesta ini adalah atas kehendak Allah q. Al-Masyi‟ah 

dibagi menjadi dua, antara lain : 

 

 Masyi’ah Syar’iyyah, yaitu kehendak yang Allah q 

ridha, tetapi belum tentu terjadi. 

 

 Masyi’ah Kauniyyah, yaitu kehendak yang Allah q 

belum tentu ridha, tetapi terjadi. 

 

d. Al-Khalq 

Yaitu mengimani bahwa Allah q adalah yang 

menciptakan segala sesuatu yang terjadi; yang baik, yang 

buruk, kekufuran, iman, ketaatan dan kemaksiatan 

semuanya adalah dengan kehendak dan takdir-Nya, serta 

Dia lah yang menciptakannya. Firman Allah q; 

 

ج ًٍ ِىيْن ُٖ َضمْن ٌَ َمىه ـَ ٍا  يْن َٖ ًه  ٍََك ُو َن َٚ. 

 

“Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu dan Dia 

menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-

rapinya.”
493

 

  

 

 

                                                 
493

 QS. Al-Furqan : 2. 
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Adapun di antara buah memahami takdir adalah 

agar menumbuhkan tawakkal yang kuat kepada Allah q, 

dan agar seorang tidak terlalu berduka cita terhadap apa 

yang luput darinya serta tidak terlalu bersuka cita 

terhadap apa didapatkannya. Sebagaimana firman Allah 

q; 

 

ح ُْن  َِ ُى ِٓ ُف ْٔن ـِي أَ ََل  َٚ ِض  ٌْن َ ـِي جْلْن َرٍس  ِصيْن ُِ ْٓن  ِِ أََصحَخ 
يْن ِوَطحٍخ 

ـِ ِ  ِئَله  ٍَٝ جَّلله ٌَِه َع ْه َي ح ِئ َ٘ أَ ٍَ َٔرْن ْْن  ًِ أَ ْٓن َلرْن
ِِ

 ٌٍ يْن ِٓ ََل . َي ح  ٌَِىيْن َّ ج ِذ ْٛن ُق ٍَ ََل َضفْن َٚ ُْن  حَضُى ـَ ح  َِ  ٍَٝ ج َع ْٛن َْ َضأْن
ُ ََل  جَّلله َٚ ُْن  ٌٍ  آَضحُو ْٛن ُه ـَ َطحٍي  هْن ُِ ًه   .يُِكدُّ ُو

 

“Tidak ada suatu bencanapun yang menimpa (kalian) di 

bumi dan (tidak pula) pada diri kalian sendiri, melainkan 

telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum 

Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu 

adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian 

itu) supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa 

yang luput dari kalian, dan supaya kalian tidak terlalu 

gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. 

dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang sombong 

lagi membanggakan diri.”
494
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 QS. Al-Hadid : 22 - 23. 
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Akan tetapi tidak diperbolehkan seorang 

melakukan kemaksiatan beralasan dengan takdir. 

Disebutkan dalam suatu riwayat dari ‟Umar bin 

Khaththab y, bahwa beliau pernah akan memotong 

tangan seorang pencuri. Tiba-tiba pencuri tersebut 

berkata; 

 

ٌِ جَّللهِ  ُص ِذَمَى لْن ٍَ َْ ح  َّ ِأه ـَ  ، َٓ يْن
ِٕ ِِ إْن ُّ ٌْن ٍَ ج يْن

ِِ ًَل َيح أَ ْٙن َمحَي . َِ : ـَ
ٌِ جَّللهِ  َؽُع ِذَمَى َٔمْن ح  َّ ُٓ ِئٔه َٔكْن َٚ. 

 

“Sebentar, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku 

mencuri ini atas takdir Allah.” „Umar y menjawab, 

“Kami memotong tanganmu ini juga dengan takdir 

Allah.”
495
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 Syarhu Tsalatsatil Ushul. 
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IHSAN 
 

 

Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam agama 

Islam. Ihsan adalah berbuat baik yang merupakan lawan 

dari isa‟ah (berbuat buruk). Ihsan merupakan akhlak 

yang merangkum semua pintu-pintu kebaikan dan 

padanya terdapat intisari iman beserta ruhnya. Ihsan 

memiliki beberapa keutamaan, antara lain : 

 

1. Mendatang kecintaan Allah q 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

 َٓ يْن ِٕ ِٓ كْن ُّ ٌْن َ يُِكدُّ ج ْه جَّلله ج ِئ ْٛن ُٕ ِٓ أَقْن َٚ. 

 

“Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik.”
496

 

 

2. Dekat dengan Rahmat Allah q 

Allah q berfirman; 

 

 َٓ يْن ِٕ ِٓ كْن ُّ ٌْن َٓ ج ِِ ٌد  يْن ٍِ ِ َل َص جَّلله َّ قْن ٌَ ْه   .ِئ

 

“Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada 

orang-orang yang berbuat baik.”
497
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 QS. Al-Baqarah : 195. 
497

 QS. A‟raf : 56. 
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3. Mendapatkan balasan kebaikan di akhirat 

Seorang yang berbuat ihsan ketika di dunia, maka 

ia akan mendapatkan balasan kebaikan ketika di akhirat. 

Allah q berfirman; 

 

َٕسٌ  َٓ َيح َق ْٔن ِٖ جٌىُّ ًِ َ٘ يْن 
ـِ ج  ْٛن ُٕ َٓ َٓ أَقْن يْن ًِ ٍه ٌِ 

 

“Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, (niscaya 

akan memperoleh) kebaikan.”
498

 

 

Dan juga firman Allah q; 

 

ًْن  َ٘  ُْ ح َٓ قْن ِ ِْ ِئَله جإلْن ح َٓ قْن ِ جُا جإلْن َُ  َؾ

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan 

(pula).”
499

 

 

Artinya tidaklah ada balasan bagi seorang yang berbuat 

ihsan ketika di dunia, melainkan ia akan diperlakukan 

baik pula ketika nanti di akhirat.  

 

4. Mendapatkan Surga dan tambahannya 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

 َٓ يْن ًِ ٍه َيحَوزٌ  ٌِ َِ َٚ  َٕٝ ْٓن ُك ٌْن ُٕٛج ج َٓ  أَقْن

“Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ada pahala yang 

terbaik (yaitu; Surga) dan tambahannya.”
500
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 QS. Zumar : 10. 
499

 QS. Ar-Rahman : 60. 
500

 QS. Yunus : 26. 
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Tambahannya adalah melihat Wajah Allah q. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Shuhaib y dari Nabi a 

beliau bersabda; 

 

َن  ٌَ ُ َضَرح ُي جَّلله ْٛن َؿٕهَس َلحَي َيُم ٌْن َؿٕهِس ج ٌْن ًُ ج ْ٘ن ًَ أَ ِئَيج َوَن
ي ِطْن  ُْن ضُره ٌَ َْ أَ ْٛن ٌُ ْٛن َيُم ـَ ُْن  َىُو يْن َِ ًثح أَ يْن َٖ  َْ ْٚن ُى يْن ٍِ ٌَٝ ضُ َضَعح َٚ
ٌِ َلحَي  َٓ جٌٕهح ِِ َٕح  ِؿيْن ْٕن ضُ َٚ َؿٕهَس  ٌْن َٕح ج ٍْن ِن ُْن ضُىْن ٌَ َٕح أَ َ٘ ْٛن ُؾ ُٚ

 َٓ ِِ ُْن  ِٙ ٌَيْن ًثح أََقدُّ ِئ يْن َٖ ج  ْٛن َؽ ح أَعْن َّ ـَ ِكَؿحَخ  ٌْن ُؿ ج ِٗ َيىْن ـَ
ًه  َؾ َٚ ُه  ُْن َع ِٙ ذ ِ ٌَ  ٌَٝ ٍِ ِئ َيَس  )جٌٕهَظ ِٖ جآلْن ًِ َ٘ ُه َضََل  َٓ }غُ يْن ًِ ٍه ٌِ
َيحَوزٌ  َِ َٚ  َٕٝ ْٓن ُك ٌْن ُٕٛج ج َٓ  ({أَقْن

“Apabila ahli Surga telah memasuki Surga (maka) Allah 

Tabaraka wa Ta‟ala berfirman “Maukah kalian 

Kuberikan tambahan?” Maka mereka berkata, 

“Bukankah Engkau telah memutihkan wajah-wajah 

kami? Bukankah Engkau telah mamasukkan kami 

kedalam Surga dan menyelamatkan kami dari Neraka?” 

Rasulullah a bersabda, “Maka dibukakan hijab (untuk 

mereka), tidak ada sesuatupun yang lebih mereka cintai 

daripada melihat kepada Rabb mereka Yang Maha Mulia 

lagi Maha Agung.” Kemudian Rasulullah a membaca; 

 َٓ يْن ًِ ٍه َيحَوزٌ  ٌِ َِ َٚ  َٕٝ ْٓن ُك ٌْن ُٕٛج ج َٓ  أَقْن

“Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang 

terbaik (Surga) dan tambahannya.”
501
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 HR. Muslim Juz 1 : 181. 
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Ihsan terbagi menjadi dua macan : 

 

a. Ihsan Kepada Allah q 

Ihsan kepada Allah q terbagi dalam dua tingkatan, 

antara lain : 

 

1. Beribadah kepada Allah q seakan-akan melihat-

Nya 

Sebagaimana diriwayatkan dari „Umar bin 

Khaththab y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

، َلحَي  ِْ ح َٓ ِٓ جْنإِلقْن ِٔي َع ٍْن ِر أَنْن ـَ َ َوأَٔهَه :  َلحَي  ُرَى جَّلله ْْن َضعْن أَ
 ُٖ ج ٍَ  َض

 

“Jibril j berkata, “Beritahukan kepadaku tentang 

Ihsan.” Rasulullah a menjawab, “Engkau beribadah 

kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya.”
502

 

 

Derajat ihsan inilah derajat yang paling sempurna. 

Karena seseorang beribadah kepada Rabb-nya dengan 

peribadahan yang mengandung unsur raghbah wa thalab 

(menginginkan dan mencari), hingga seakan-akan ia 

melihat-Nya. Seorang yang telah mencapai derajat ini 

akan merasakan muraqabah (pengawasan Allah q) serta 

akan senantiasa memperbaiki dan membagus amalannya.  

 

 

 

                                                 
502

 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
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2. Beribadah dengan meyakini bahwa Allah q 

melihatnya 

Rasulullah a bersabda; 

 

جنَ  ٍَ ُٗ َي ِأه ـَ  ُٖ ج ٍَ ْٓن َض ُْن َضُى ٌَ ْْن  ِا  .ـَ

 

“Jika engkau tidak melihatnya, (yakinlah) sesungguhnya 

Dia pasti melihatmu.”
503

 

 

Jika seorang tidak dapat beribadah kepada Allah q 

seakan-akan melihat-Nya, maka ia harus yakin bahwa 

sesungguhnya Allah q senantiasa melihat dan 

mengawasinya. Allah q berfirman; 

 

ًْن  وه َٛ َض َٚ  ُِ ِقيْن ٍه ُِ جٌ يْن ُِ َع ٌْن ٍَٝ ج ي. َع ًِ َُ  جٌَه َٛ َٓ َضُم جَن ِقيْن ٍَ . َي
ٍَُّرَه  َضَم َٚ  َٓ حِؾِىيْن ٓه ُٗ . ـِي جٌ ُُ  ِئٔه يْن ٍِ َع ٌْن ُع ج يْن ِّ ٓه َٛ جٌ ُ٘. 

 

”Dan bertaqwallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa 

lagi Maha Penyayang. Yang melihatmu ketika engkau 

berdiri (untuk shalat) dan (melihat) perubahan gerak 

badanmu di antara orang-orang yang sujud. 

Sesunguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui.”
504

 

 

 

                                                 
503

 HR. Muslim Juz 1 : 8. 
504

 Asy-Syu‟ara : 217-220. 
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Derajat ini lebih rendah daripada yang pertama. 

Karena  seseorang beribadah kepada Rabb-nya dengan 

peribadahan yang mengandung unsur khauf wa harb 

(takut dan lari). Oleh karena itu ibadah semacam ini 

masuk dalam tingkatan kedua dari pengertian ihsan. 

Artinya jika tidak dapat beribadah seakan-akan melihat 

dan meminta kepada Allah q serta mendorong jiwanya 

untuk sampai kepada-Nya, maka beribadahlah dengan 

perasaan bahwa Allah q menyaksikan dan melihat. Dan 

ibadah seperti ini merupakan ibadahnya orang-orang 

yang takut kepada-Nya dan lari dari siksa-Nya.  

 

Jika seorang beribadah dengan kedua cara di atas, 
maka ia akan menemukan keikhlasan dalam beribadah 

yang bersih dari riya‟. Dilihat manusia atau tidak, tidak 

berpengaruh terhadap ibadahnya sedikitpun.  

 

 

b. Ihsan Kepada Makhluk 

Ihsan kepada makhluk adalah seorang menunaikan 

hak-hak makhluk yang telah ditetapkan di dalam Islam. 

Misalnya; berbakti kepada kedua orang tua, 

menyambung kekerabatan, menyantuni fakir miskin, 

berbuat baik kepada tetangga, dan lain sebagainya. Allah 

q berfirman; 

 

ُرُىٚج جعْن ًٔح  َٚ ح َٓ ِٓ ِئقْن ٌَِىيْن ج َٛ ٌْن ِذح َٚ ًثح  يْن َٖ  ِٗ ج ِذ ْٛن ُو ٍِ ْٗن ََل ضُ َٚ  َ جَّلله
ي ًِ ِذ ٌِ ِيي  َٚ َؿح ٌْن ج َٚ  ِٓ حِويْن َٓ َّ ٌْن ج َٚ  ٝ َِ َيَطح ٌْن ج َٚ َذٝ  ٍْن ُم ٌْن ج

 ٌِ َؿح ٌْن ج َٚ َذٝ  ٍْن ُم ٌْن ِٓ  ج جذْن َٚ ِد  ْٕن َؿ ٌْن حِقِد ِذح جٌصه َٚ ُؿُِٕد  ٌْن ج
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ٍََىصْن  َِ ح  َِ َٚ  ًِ ِريْن ٓه َْ  جٌ ْٓن َوح َِ َ ََل يُِكدُّ  ْه جَّلله ُْن ِئ حُُٔى َّ أَيْن
ج ًٌ ْٛن ُه ـَ َطحًَل  هْن ُِ. 

 

”Sembahlah Allah dan janganlah kalian 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Dan 

berbuat baiklah kepada kedua orang orang tua, kerabat, 

anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang 

dekat, dan tetangga yang jauh,
505

 dan teman, ibnu 

sabil
506

 dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-

banggakan diri.”
507

 

 

Termasuk berbuat ihsan kepada makhluk adalah 

berbuat ihsan kepada binatang. Sebagaimana 

Diriwayatkan dari Abu Ya‟la, Syaddad bin Aus y, dari 

Rasulullah a beliau bersabda; 

 

                                                 
505

 Al-Hafizh Ibnu Hajar 5 berkata, “Tetangga dekat adalah yang 

ada hubungan kekerabatan di antara keduanya, dan tetangga jauh 

adalah kebalikannya. Ini adalah perkataan kebanyakan ulama. 

Dikatakan pula bahwa tetangga dekat adalah seorang muslim, dan 

tetangga jauh adalah selain muslim. Dan dikatakan juga bahwa 

tetangga dekat adalah isteri, dan tetangga jauh adalah teman di 

perjalanan. (Fathul Bari, 10/441) 
506

 Ibnu sabil adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan 

(bukan untuk maksiat) sementara ia kehabisan bekal untuk pulang ke 

negerinya. 
507

 QS. An-Nisa‟ : 36. 
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ُْن  ُط ٍْن ِاَيج َلَط ـَ ٍا،  يْن َٖ  ِ  ً ٍَٝ ُو َْ َع ح َٓ َ َوَطَد جْنإِلقْن ْه جَّلله ِئ
ُيِكىه  ٌْن َٚ َكَس  ذْن ِ ً ُٕٛج جٌ ِٓ أَقْن ـَ ُْن  ُط ِئَيج َيَذكْن َٚ َس  ٍَ ِمطْن ٌْن ُٕٛج ج ِٓ أَقْن ـَ

 ُٗ َكَط ْـن َيِذيْن ٍِ ُي ٌْن َٚ  ُٗ َض ٍَ فْن َٖ ُْن   .أََقُىُو

 

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik pada 

segala hal. Jika engkau membunuh, hendaklah 

membunuh dengan cara yang baik. Jika engkau 

menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. 

Hendaklah seorang menajamkan pisaunya dan 

menyenangkan hewan sembelihannya.”
508

 

 

Ihsan kepada makhluk dapat dilakukan melaui 

beberapa cara, di antaranya :
509

 
 

1. Harta 

Berbuat ihsan dengan harta yaitu dengan cara 

menginfaqkannya untuk membayar zakat dan sedekah. 

Dan cara yang paling utama berbuat baik dengan harta 

adalah dengan zakat. Karena zakat termasuk rukun Islam 

yang memiliki kedudukan yang penting dan menuntukan 

sempurna tidaknya Islam seseorang. Dan ia juga 

merupakan infaq yang paling dicintai oleh Allah q. 

Setelah itu yang paling utama adalah menginfaqkan harta 

untuk nafkah isteri, ibu, bapak, anak, saudara, anak 

saudara laki-laki, saudara perempuan, paman, bibi, dan 

kerabat yang lainnya. Kemudian sedekah yang diberikan 

                                                 
508

 HR. Muslim Juz 3 : 1955. 
509

 Syarhu Tsalatsatil Ushul. 
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kepada orang miskin dan orang-orang yang berhak 

menerima sedekah, seperti para penuntut ilmu syar‟i. 

 

2. Kedudukan 

Berbuat ihsan dengan kedudukan sesuai dengan 

kedudukan yang dimilikinya. Seandainya seorang 

memiliki kedudukan di pemerintahan, maka cara berbuat 

ihsannya adalah dengan membantu mempermudah 

urusan saudaranya yang sedang berurusan dengan 

pemerintahan, baik dalam rangka menyelesaikan 

persoalan atau mencari kemaslahatan. 

 

3. Ilmu 

Berbuat ihsan dengan ilmu adalah dengan cara 

mengajarkan ilmunya dengan penuh hikmah kepada 

orang lain, baik melalui; sekolah, majelis taklim, atau 

melalui sarana yang lainnya. 

 

4. Tenaga 

Berbuat ihsan dengan tenaga di antara adalah 

dengan mengangkat atau membawakan barang milik 

orang lain. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٗ ٌَ ُع  ـَ ٍْن ْٚن َض ح أَ َٙ يْن ٍَ ُٗ َع ٍُ ّ ـََطكْن  
ِٗ يْن َوجذهِط

ـِ  ًَ ُؾ ٍُّ ُٓ جٌ ضُِعيْن
ُٗ َصَىَلسٌ  َطحَع َِ ح  َٙ يْن ٍَ  َع
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“Engkau menolong seorang dalam mengangkat 

barangnya ke atas tunggangannya atau mengangkat 

barangnya, (maka perbuatan tersebut termasuk) 

sedekah.”
510

 

 

Demikianlah penjelasan tentang tingkatan di dalam 

agama Islam. Semoga kita semua dimudahkan untuk 

memahaminya. 

 

 َٚ  ِٗ ِر َٚ َصكْن  ِٗ ٌِ ٍَٝ جَ َٚ َع ٍى  ّه َك ُِ َٕح  َِٔري ِ  ٍَٝ ُ َع ٍهٝ جَّلله َٚ َص
، َُ ٍه َْ  َٓ يْن ِّ ٍَ َع ٌْن خ ِ ج ٌَ  ِ ُى َّلِله ّْن َك ٌْن ِْ ج َٔح جَ ج َٛ ٍُ َوعْن  .َٚ جَِن

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi 

kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi 

Allah Rabb semesta alam. 

 

 
 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
510

 HR. Muslim Juz 2 : 1009. 
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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Ad-Durusul Muhimmah li ‘Ammatil Ummah, 

„Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz. 

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

Bukhari. 

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

Syarif An-Nawawi. 

5. Al-Fawa’idul Muntaqah min Syarhi Shahihil 

Muslim, Sulthan bin „Abdullah Al-Amri. 

6. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Isma‟il Al-

Bukhari. 

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

bin Isa At-Tirmidzi. 

8. Al-Qadha’ wal Qadar, Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin. 

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

Muslimin wa Muslimatin, Muhammad bin ‟Abdul 

Wahhab. 

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

‟Azhim bin Badawi Al-Khalafi. 

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

Al-Albani. 

12. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 
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13. Asyratus Sa’ah, Yusuf bin „Abdillah bin Yusuf Al-

Wabil. 

14. At-Tauhid Lish-Shaffil Awwal Al-‘Ali, Shalih bin 

Fauzan bin ‟Abdullah-Al-Fauzan. 

15. At-Tauhid Lish-Shaffits Tsalits Al-‘Ali, Shalih bin 

Fauzan bin „Abdullah-Al-Fauzan. 

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

17. Bahjatu Qulubil Abrari wa Qurratu ‘Uyuunil 

Akhyari fi Syarhi Jawami’l Akhbar, „Abdurrahman 

bin Nashir As-Sa‟di. 

18. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ahmad bin 

Hajar Al-„Asqalani. 

19. Fiqhus Sunnah, Sayyid Sabiq. 

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

Ta’rifahu Kullu Muslimatin minal Ahkam, Abu 

Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.  

21. Fushulu fish Shiyami wat Tarawihi waz Zakati, 

Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin. 

22. Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Syamsuddin Abu 

„Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Ad-Dimasyqi 

Al-Qayyim Al-Jauziyah. 

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

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

24. Majmu’ah Fatawa Madinatul Munawwarah, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

25. Min Ushuli ’Aqidah Ahlis Sunnah wal Jama’ah, 

Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. 

26. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri. 
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27. Musnad Ahmad, Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. 

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

Al-Jazairi. 

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

„Aziz Al-Hushain. 

30. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih 

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

Sayyid Salim. 

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

32. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

33. Shahihul Matjar Ar-Rabih fi Tsawabil ’Amalish 

Shalih, Zakaria Ghulam Qadir Al-Bakistani. 

34. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

35. Shifat Shalatin Nabi a minat Takbir ila Taslim Ka-

annaka Taraha, Muhammad Nashirudin Al-Albani. 

36. Shiyamut Tathawwui Fadhailu wa Ahkam, Usamah 

‟Abdul ‟Aziz. 

37. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-

Asy‟ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

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

39. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin 

„Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

40. Syarhu Lum’atil I’tiqad, Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin. 

41. Syarhu Tsalatsatil Ushul, Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin.   
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42. Syarhud Durusil Muhimmah li ‘Ammatil Ummah, 

„Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz. 

43. Syarhul ’Aqidatil Washitiyah li Syaikhil Islam Ibnu 

Taimiyyah, Sa‟id bin „Ali bin Wahf Al-Qahthani. 

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

Shalih Al-„Utsaimin. 

45. Syarhul Asbabil Asyarah Al-Mujibah li 

Mahabbatillah, ‟Abdul ‟Aziz Musthafa. 

46. Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam, „Abdullah 

bin „Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam. 

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

48. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

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

49. Tafsirul Qur-anil ‘Azhim, Abul Fida‟ Ismail bin 

Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi. 

50. Taujihus Sari likh Tiyaraatil Fiqhiyyah li Syikh Al-

Albani, Mahmud bin Ahmad Rasyid. 

51. Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatin Muhammatin 

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

„Abdullah bin Baz. 

52. Umdatul Ahkam min Kalami Kharil Anam, ‟Abdul 

Ghani Al-Maqdisi. 

53. Ushulus Sunnah, Ahmad bin Muhammad bin 

Hambal Asy-Syaibani. 

54. Ensiklopedi Amalan Sunnah dibulan Hijriyah, Abu 

‟Ubaidah Yusuf As-Sidawi, Abu ‟Abdillah Syarhul 

Fatwa. 

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

Qadir Jawaz. 


