
AGAMA ISLAM

Agama Islam adalah peraturan yang benar tentang peri kehidupan 
manusia  yang sesuai  dengan akal  dan pikiran yang dibawa oleh utusan 
Allah SWT yaitu  junjungan kita Nabi  Muhammad saw.,  untuk segenap 
bangsa manusia supaya keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang 
benderang. Agama Islam merupakan peraturan untuk semua manusia yang 
masih  hidup  di  dunia,  agar  terhindar  dari  kesesatan  dan  supaya  dapat 
mencapai kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, kesejahteraan dan tinggi 
kedudukannya di dunia hingga akhirat.

RUKUN IMAN

Rukun Iman itu ada 6 (enam) perkara, yaitu:

Pertama : امنت باال percaya kepada Allah

Kedua : وملئكته percaya dengan Malaikat-
malaikatNya

Ketiga : وكتبه percaya dengan semua kitabNya

Keempat : ورسله percaya dengan semua rasulNya

Kelima : واليوم الخر percaya dengan hari kemudian/qiamat

Keenam : والقدرخيه وشر�ه percaya dengan takdir baik dan buruk

من ال تعال dari Allah Ta’ala.

PERCAYA KEPADA ALLAH

Allah itu yang menjadikan tujuh lapis langit  dan tujuh bumi serta 
semua yang ada di dalamnya. Allah itu bersifat kesempurnaan, tidak ada 
yang menyerupai Dia. Maha suci Allah, Maha Mendengar, Maha Melihat, 
dan Maha Mengetahui gerak-gerik hati semua mahluk, yaitu mengetahui 
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segala perbuatan mahluknya yang dzahir maupun yang batin, lagi Maha 
Berkuasa dan hidup kekal selama-lamanya (tiada akan mati).

PERCAYA KEPADA MALAIKATNYA

Malaikat  itu  adalah  pesuruh  Allah  yang  selamanya  taat  dalam 
menjalankan perintah Allah yang telah diwajibkan padanya. Malaikat itu 
bukan laki-laki  dan  bukan perempuan.  Mereka  dijadikan  dengan badan 
yang  halus,  tidak mempunyai  hawa nafsu akan tetapi  mempunyai  akal. 
Oleh sebab itu, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah dari mula-mula 
diciptakan sampai hari qiamat. Tempat mereka memenuhi tepi langit dan 
bumi, tetapi tiada menghendaki tempat seperti mahluk-mahluk yang lain, 
sebab badannya itu seperti cahaya yang tidak membutuhkan tempat bagi 
dirinya.  Malaikat  itu  sangat  banyak (tidak terhingga banyaknya),  hanya 
Allah  yang  mengetahuinya.  Yang  wajib  kita  ketahui  ada  10  (sepuluh) 
malaikat yaitu :

 1.

 2.

 3.

 4.
 5.

 6.

 7.
 8.

 9.
10.

Malaikat  Jibril,  pekerjaannya  menjadi  utusan  Allah  yaitu 
menyampaikan  wahyu  kepada  para  Rasul  dan  para  Nabi,  untuk 
segenap manusia.
Malaikat  Mikail,  pekerjaannya  mengurus  hujan  dan  mengantarkan 
rizki kepada semua mahluk yang masih hidup.
Malaikat Israfil, pekerjaannya membunyikan nafakh, yaitu puput atau 
suling yang maha besar. Nafakh tersebut dua kali  dibunyikan, jika 
sudah sampai  waktunya,  maksud  yang  pertama  adalah  mematikan 
semua mahluk dan yang kedua menghidupkan kembali semua yang 
telah mati.
Malaikat Izrail, pekerjaannya mencabut nyawa semua yang berjiwa.
Malaikat  Raqib,  pekerjaannya  menulis  segala perbuatan yang  baik 
dari jin dan manusia.
Malaikat  ‘Atid,  pekerjaannya  menulis  segala  perbuatan yang  jahat 
dari jin dan manusia.
Malaikat Munkar, dan
Malaikat  Nakir,  keduanya  bertugas  menanyai  segenap orang yang 
mati di dalam kubur.
Malaikat Malik, pekerjaannya menjaga neraka.
Malaikat Ridwan, pekerjaannya menjaga surga.

Abu Deris Al Jawi - Jember6



PERCAYA DENGAN KITABNYA

Kitab itu banyak yang diturunkan Allah kepada RasulNya,  hanya 
Allah saja yang mengetahuinya dan yang wajib diketahui empat kitab dan 
seratus  suhuf.  Kitab  artinya  yang  berjilid,  sedangkan  suhuf  artinya 
lembaran saja. 

Adapun kitab yang 4 (empat) itu adalah :
1. Taurat

2. Zabur

3. Injil

4. Furqan (Qur’an)

:

:

:

:

Dalam  bahasa  Ibrani,  diturunkan  Allah 
kepada Nabi Musa as.

Dalam  bahasa  Qibthi,  diturunkan  Allah 
kepada Nabi Daud as.
Dalam  bahasa  Suryani,  diturunkan  Allah 
kepada Nabi Isa as.
Dalam bahasa Arab, diturunkan Allah kepada 
Nabi Muhammad saw.

Seratus suhuf itu, diturunkan oleh Allah kepada 3 (tiga) orang nabi, 
yaitu :
1. 60 Suhuf
2. 30 Suhuf
3. 10 Suhuf

:
:
:

Kepada Nabi Syist as.
Kepada Nabi Ibrahim as.
Kepada Nabi Musa as.

PERCAYA KEPADA RASULNYA

Rasul  itu  adalah  pesuruh  Allah  untuk  memimpin  isi  dunia  agar 
mereka  mengetahui  bahwa  manusia  hidup  di  dunia  ini  diciptakan  oleh 
Allah  SWT  dan  difardhukan  kepadanya  untuk  menyembah  dan  taat 
beribadah kepada Allah yang disampaikan kepada segenap manusia agar 
mereka keluar dari kesesatan. Jumlah para Rasul ada 313 orang dan jumlah 
para  Nabi  sangat  banyak  dan  hanya  Allah  yang  mengetahuinya.  Tetapi 
yang wajib diketahui adalah 25 (duapuluh lima) orang, yaitu :
1.
4.
7.

10.
13.

Adam
Hud
Ibrahim
Ya’kub
Syu’aib

2.
5.
8.

11.
14.

Idris
Luth
Isma’il
Yusuf
Musa

3.
6.
9.

12.
15.

Nuh
Shaleh
Ishak
Ayyub
Harun
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16.
19.
22.
25.

Ilyasa
Sulaiman
Zakaria
Muhammad saw.

17.
20.
23.

Dzulkifli
Ilyas
Yahya

18.
21.
24.

Daud
Yunus
Isa

Umat  Islam tidak boleh membeda-bedakan antara para Rasul  dan 
para Nabi, karena semuanya itu mempunyai empat sifat yang tertentu bagi 
mereka, yaitu :
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat

:
:
:
:

Shiddiq, artinya benar (lurus).
Amanah, artinya kepercayaan.
Tabligh, artinya menyampaikan.
Fathanah, artinya bijaksana (pandai).

Para  Rasul  dan  para  Nabi  adalah  manusia  yang  berkelakuan 
sebagaimana manusia juga, yaitu ; makan, minum, tidur, bisa sakit, mati 
dan  sebagainya.  Oleh  karena  itu  janganlah  sekali-kali  mengangkat 
(mengakui) sebagai anak Tuhan atau bersifat ketuhanan.

PERCAYA KEPADA HARI KEMUDIAN (QIAMAT)

Hari qiamat atau hari pembalasan, yang akan datang nanti tidak ada 
seorangpun yang mengetahui,  hanya Allah yang mengetahuinya.  Di hari 
qiamat itu Allah akan menanyai  semua mahluknya dari segala apa yang 
telah dilakukan selama hidup di dunia. Jika perbuatannya baik dan berbakti 
kepada Allah, yakni mengerjakan segala perintahNya dan menjahui segala 
laranganNya,  niscaya  Allah  membalasnya  dengan  kebaikan  juga,  yaitu 
ditempatkan  di  dalam  surga  yang  amat  mulia.  Tetapi  sebaliknya  jika 
perbuatannya  jahat  dan  ingkar  kepada  Allah,  niscaya  dibalas  dengan 
kejahatan  juga,  yaitu  disiksa  dengan  siksaan  yang  amat  pedih  dan 
dimasukkannya ke dalam neraka jahannam.

PERCAYA KEPADA QADAR
(Ketentuan yang baik dan yang buruk dari Allah Ta’ala)

Bahwasanya  segala  apa  saja  yang  terjadi  atas  diri  seseorang  itu 
semuanya dari Allah Ta’ala, yakni telah ditakdirkan Allah yang meyusun 
dan menentukan segala yang telah terjadi atau yang akan terjadi.  Dan bagi 
segenap manusia itu ada usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar manusia itu 
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tak dapat tercapai apa yang dimaksudkannya, jika tidak dikehendaki Allah 
yang memiliki sekalian alam ini.

Segala fikiran dan usaha-usaha manusia yang telah tercapai bukan 
karena kepandaiannya,  hanya sesungguhnya telah ditentukan Allah yang 
Maha Adil dan  Maha Kuasa. Bahkan fikiran dan akal yang ada padanya 
itu, semuanya karunia dan anugerah dari Allah Ta’ala. Oleh karena itulah 
bagi tiap-tiap manusia yang benar-benar percaya dengan rukun iman yang 
enam perkara ini, tentulah tak akan menyesal dengan sesuatu bala’ yang 
menimpa  atasa  dirinya.  Begitu  pula  tidaklah  ia  takkabur  sehingga 
melupakan famili-familinya ketika beroleh kesenangan di dunia ini. Rukun 
iman yang ke enam mendidik dan memimpin manusia agar sabar atas bala’ 
bencana yang datang menimpa dirinya, dan agar supaya ia syukur kepada 
Allah yang  menjadikannya,  ketika  ia  mendapat  sesuatu kesenangan dan 
kekayaan,  begitu  pula  kekayaan  manusia  itu  tak  akan  kekal  selama-
lamanya, kesemuanya yang ada pada manusia itu akan kembali lagi kepada 
Allah. 

BERSUCI
TENTANG AIR

Air  yang  boleh  digunakan  untuk  bersuci  ada  7  (tujuh)  macam, 
diantaranya adalah :
1.
2.
3.
4.

Air hujan
Air laut
Air sungai
Air pancuran (mata air)

5.
6.
7.

Air perigi (sumur)
Air embun
Air salju

Air tersebut di atas, digolongkan menjadi 4 (empat) bagian yaitu :
1.

2.

3.

Air Muthlaq

Air Makruh

Air Musta’mal

:

:

:

yaitu  air  suci  lagi  mensucikan  dan  bukan  air 
yang terkait dengan zatnya seperti ; air teh, air 
kelapa  dan  sebagainya,  meskipun  suci  untuk 
diminum  tetapi  tidak  mensucikan  untuk 
berwudhu’ ataupun mandi wajib.
yaitu  air  suci  lagi  mensucikan  tetapi  makruh 
memakainya,  seperti  ;  air  panas  dan  air  yang 
dijemur dalam bejana.
yaitu  air  sedikit  yang  sudah  dipakai  wudhu’ 
atau bekas dipakai mencuci najis.
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4. Air Najis : yaitu air yang sedikit (kurang dari dua qullah) 
dan  bercampur  dengan  najis  meskipun  air 
tersebut  tidak  berubah  warnanya,  baunya  dan 
rasanya,  ataupun  air  yang  banyak  (lebih  dari 
dua qullah) tetapi berubah karena tercapur najis.

Catatan : 
Dua qullah kurang lebih sama dengan 190 liter atau seukuran dengan 

tempat yang sisi-sisinya 58 cm.

TENTANG NAJIS

Najis adalah segala sesuatu yang dapat mencegah sahnya shalat dan 
diharamkan  untuk  memakannya.  Najis  dibagi  menjadi  3  (tiga)  macam, 
yaitu :
1.

2.

3.

Najis Mughalladhah

Najis Mutawassithah

Najis Mukhaffafah

:

:

:

Najis  yang  sangat  berat,  disebabkan  dari 
anjing dan babi atau dari keturunan antara 
keduanya.  Mencucinya,  hilangkan  dulu 
rupa  najisnya  kemudian  cuci  dengan  air 
bersih  tujuh  kali,  kemudian  dengan 
campuran tanah yang suci sekali.
Najis pertengahan, yaitu najis yang bukan 
dari  binatang  anjing  dan  babi  ataupun 
keturunan dari keduanya. Misalnya ; najis-
najis air kencing, tahi, darah, nanah, arak, 
muntahan,  bangkai  binatang  yang  mati 
tidak  disembelih,  susu  binatang  yang 
haram  dimakan  dan  sebagainya. 
Membasuhnya  cukuplah  sekali  basuh 
dengan air bersih hingga hilang warna, bau 
dan rasanya.
Najis yang ringan, yaitu najis air kencing 
bayi  laki-laki  yang  belum  sampai  umur 
dua  tahun  dan  belum  makan  apa-apa 
kecuali  air  susu  ibunya  atau  air  susu 
lainnya.  Membasuhnya  hanya  cukup 
dengan  memercikkan  air  atasnya  hingga 
basah meskipun tidak sampai mengalir.
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MANDI WAJIB

Hal yang mewajibkan mandi ada 6 (enam) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bersetubuh (jima’) meskipun tidak keluar mani.
Keluar mani dengan sebab mimpi atau lainnya.
Mati yang bukan mati syahid.
Haid bagi perempuan.
Nifas bagi perempuan.
Walidah (bersalin atau beranak).

Fardhunya mandi itu ada 3 (tiga) perkara, yaitu :
1.

2.
3.

Niat, bersamaan dengan mula-mula membasuh sebagian tubuh sambil 
membaca lafadh niatnya.
Menghilangkan najis atau kotoran yang dhahir pada tubuh.
Meratakan air ke seluruh tubuh.

Sedangkan sunnahnya mandi ada 6 (enam) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Membaca bismillahirrahmanirrahim.
Berwudhu dahulu sebelum mandi.
Menghadap kiblat.
Menggosok seluruh tubuh dengan tangan.
Menigakalikan membasuh sekalian anggota tubuh.
Mendahulukan yang kanan dari yang kiri.

DARAH PEREMPUAN

Darah perempuan terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :
1. Darah Haid : Yaitu  darah  yang  biasa  keluar  dari  rahim 

perempuan yang sehat, tiada suatu sebab dan 
usianya  telah  sampai  sembilan  tahun  atau 
lebih.  Adapun  lamanya  haid  sekurang-
kurangnya  sehari  semalam  dan  sebanyak-
banyaknya lima belas hari, tetapi kebanyakan 

Abu Deris Al Jawi - Jember11



2.

3.

Darah Nifas

Darah Istihadhah

:

:

enam hari atau tujuh hari dengan malamnya. 
Jika lebih dari lima belas hari dihukumi darah 
istihadhah.  Sedangkan  suci  antara  dua  haid 
adalah  lima  belas  hari  dan  sebanyak-
banyaknya tidak terbatas.
yaitu  darah  yang  keluar  setelah  bersalin 
(beranak).  Adapun  lamanya  nifas  sekurang-
kurangnya  satu  lahdhah  (securatan)  dan 
selama-lamanya  enam  puluh  hari  dengan 
malamnya,  tetapi  kebanyakan  empat  puluh 
hari dengan malamnya.  Jika lebih dari  enam 
puluh hari maka dihukumi darah istihadhah.
yaitu  darah  penyakit  (bukan  dari  haid  dan 
nifas)  yang  keluar  dari  qubul  perempuan 
dengan ada suatu sebab,  misalnya  sakit  atau 
lainnya.

LAFADH NIAT MANDI

نويت غسللرفع الدث الكبفرضال تعال
Nawaitu ghuslan liraf’il hadatsil akbari fardhan lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku mandi mengangkat hadas besar, fardhu karena Allah Ta’ala.

نويت غسللرفع الدث اليض فرضال تعال
Nawaitu ghuslan liraf’il hadatsil haidhi fardhan lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku mandi mengangkat hadas haid, fardhu karena Allah Ta’ala.

نويت غسللرفع الدث الن�فاس فرضال تعال
Nawaitu ghuslan liraf’il hadatsin nifaasi fardhan lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku mandi mengangkat hadas nifas, fardhu karena Allah Ta’ala.
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نويت غسللرفع الدث الولدة فرضال تعال
Nawaitu ghuslan liraf’il hadatsil wilaadati fardhan lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja  aku  mandi  mengangkat  hadas  beranak,  fardhu  karena  Allah 
Ta’ala.

HAL YANG HARAM ATAS ORANG HAID DAN NIFAS

Hal-hal yang haram dilakukan oleh orang yang sedang haid dan nifas 
ada 8 (delapan) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Shalat (tidak wajib mengqadha’).
Puasa (wajib mengqadha’ di waktu lain).
Thawaf (mengelilingi Ka’bah di Makkah).
Membaca, menyentuh atau membawa kitab suci Al Qur’an.
Berhenti  atau  lewat  di  dalam masjid  (ditakutkan  darahnya  menitik 
ketika itu).
Bersetubuh  ataupun  bersedap-sedap  pada  barang  antara  pusat  dan 
lutut.
Thalak (bercerai).
Niat mengangkat hadast besar.

PERIHAL WUDHU

Sebelum  melakukan  shalat  diwajibkan  bersuci  dahulu,  yaitu 
berwudhu dengan air atau tayammum dengan debu tanah bagi orang yang 
ada sebab.

Syarat-syarat wudhu itu ada 9 (sembilan) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.

5.

Beragama Islam.
Tamyiz (dapat membedakan perkara yang baik dan yang jahat).
Suci dari darah haid dan nifas (bagi perempuan).
Tidak ada barang yang nencegah air pada anggota wudhu, misalnya ; 
cat, lilin, getah dan sebagainya.
Tidak ada barang pada anggota wudhu yang dapat merubah air wudhu, 
misalnya ; kesumba dan sebagainya.
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6.
7.
8.
9.

Menggunakan air yang suci lagi mensucikan.
Mengetahui fardhu-fardhunya wudhu.
Tidak mengi’tikatkan yang fardhu itu sunnah.
Masuk waktu (bagi orang yang beser).

Fardhunya wudhu itu ada 6 (enam) perkara, yaitu :
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Niat di dalam hati ketika membasuh muka.
Membasuh  muka,  batasnya  dari  dahi  tempat  tumbuhnya  rambut 
hingga dagu, dan dari anak telinga kiri  hingga yang kanan menurut 
lebarnya.
Membasuh kedua tangan kanan dan kiri dari ujung jari hingga siku.
Menyapu (membasahi) sebagian kepala.
Membasuh kedua kaki kanan dan kiri hingga mata kaki.
Tertib, yaitu berurutan.

Adapun lafadh niat wudhu sebagai berikut :

نويت الوضوءلرفع الدث الصغرفرضال تعال
Nawaitul wudhuu-a liraf’il hadatsil ashghari fardhan lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku berwudhu mengangkat hadas yang kecil, fardhu karena Allah 
Ta’ala.

Sunnahnya wudhu ada 12 (dua belas) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

Membaca bismillahirrahmanirrahim.
Menghadap kiblat.
Bersiwak (menggosok gigi).
Membasuh kedua pergelangan tangan terlebih dahulu.
Berkumur 3 (tiga) kali.
Memasukkan air ke dalam hidung 3 (tiga) kali.
Membasuh kedua telinga luar dan dalam sesudah menyapu sebagian 
kepala.
Mendahulukan yang kanan atas yang kiri.
Menyela-nyela segenap jari tangan dan kaki.
Menyela-nyela jenggot yang tebal bulunya.
Meniga-kalikan membasuh ataupun menyapu, serta berturut-turut.
Berdo’a sesudah wudhu.
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Do’a sesudah wudhu.

ه . واشهدان� سي�دنا مم�دا ه ال<ال وحده لشريك ل  اشهد ان لال
 عبده ورسوله . الل<هم� اجعلن من الت�و�ابي واجعلن من التطه�رين
 واجعلن من عبادك الص�لحي . سبحانك الل<هم� وبمدك اشهد ان
 لاله ال انت استغفرك واتوب اليك . وصل<ى ال على سي�دنا مم�د

وعلى اله وصحبه وسل<م .
Asyhadu an laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalah. Wa asyhadu 
anna  Muhammadan  ‘abduhuu  warasuuluh.  Allaahummaj’alnii  
minattawwaabiina  waj’alnii  minal  mutathahhiriin  waj’alnii  
min’ibaadikashshaalihiin. Subhanaka Allaahumma wabihamdika asyhadu 
an laa ilaaha illaa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Washallallaahu ‘ala  
sayyidinaa Muhammadin wa ‘alaa aalihi washahbihii wasallam.

Artinya :
Saya  bersaksi  tiada Tuhan yang layak  disembah melainkan Allah,  tiada 
sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu hambaNya dan 
rasulNya. Yaa Allah jadikanlah aku orang yang tobat, dan jadikanlah aku 
orang  yang  suci,  dan  jadikanlah  aku  hamba  yang  shaleh.  Maha  Suci 
Engkau yaa Tuhanku dan segala puji bagiMu. Aku bersaksi bahwa tiada 
Tuhan  melainkan  Engkau,  aku  minta  ampun  kepadaMu  dan  tobat 
kepadaMu. Dan Allah memberi rahmat atas nabi kita Muhammad dan atas 
keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan memberi keselamatan.

Hal yang membatalkan atau merusak wudhu itu ada 5 (lima) perkara, 
yaitu :
1.

2.
3.
4.

Keluar  sesuatu  dari  salah  satu  dua  jalan,  yaitu  qubul  atau  dubur. 
Misalnya ; berak, kentut, kencing, dan sebagainya kecuali mani.
Hilang akal sebab gila, mabuk, pingsan dan sebagainya.
Tidur yang tidak tetap kedudukannya.
Tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang boleh dinikahi.
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5. Menyentuh kemaluan manusia (qubul/dubur) dengan tapak tangan.

Makruhnya wudhu itu ada 5 (lima) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.

5.

Berlebih-lebihan dalam menggunakan air dari yang semestinya.
Meninggalkan sunnah-sunnahnya wudhu.
Mendahulukan yang kiri atas yang kanan.
Meminta  tolong  kepada  orang  lain  untuk  membasuhkan  anggota 
wudhu / menumpahkan air, padahal dalam keadaan sehat.
Melebihi dari tiga kali dalam membasuh atau mengusap.

TAYAMMUM

Tayammum  adalah  perbuatan  pengganti  wudhu  ataupun  mandi 
dengan memakai debu tanah yang suci disampaikan ke muka dan kedua 
belah tangan dengan syarat-syarat tertentu.

Syarat tayammun itu 4 (empat) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.

Tidak ada air, dan sudah dicari sebelumnya.
Dalam sakit yang takut terkena air.
Masuk waktu shalat.
Dengan debu tanah yang suci.

Fardhunya tayammum ada 5 (lima) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.

Niat bertayammum untuk mengharuskan shalat.
Memindahkan debu tanah ke kedua belah tangan dan meratakannya.
Menyapu muka.
Menyapu kedua belah tangan hingga siku.
Tertib atau berurutan.

Sedangkan sunnahnya tayammum itu 5 (lima) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.

Membaca bismillahirrahmanirrahim.
Menghadap kiblat.
Mendahulukan yang kanan atas yang kiri.
Menipiskan debu yang melekat di tapak tangan.
Melakukan dengan berturut-turut.

Lafadh niat tayammum sebagai berikut :
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نويت الت�يم�م لستباحةفرض الص�لة ل تعال
Nawaitut tayammuma listibaahati fardhishshalaati lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja  aku  bertayammum  untuk  mengharuskan  shalat  karena  Allah 
Ta’ala.

Hal yang membatalkan tayammum itu 3 (tiga) perkara, yaitu :
1.
2.
3.

Segala apa yang membatalkan wudhu.
Melihat air sebelum shalat (bagi orang yang dapat memakai air).
Murtad (berpaling dari agama Islam).

Catatan :
Tayammum  itu  hanya  untuk  sekali  shalat  yang  fardhu,  meskipun 

tidak  berhadas.  Jadi  untuk  melakukan  shalat  fardhu  yang  lain  harus 
bertayammum lagi. Kecuali shalat sunnah boleh mengerjakan berkali-kali 
dalam satu tayammum.

MUHRIM

Muhrim artinya segala perempuan yang haram dikawin dan wudhu 
tidaklah batal karena menyentuh salah seorang dari mereka.

Mereka itu ada 11 (sebelas) orang perempuan, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ibu
Anak
Saudara (adik atau kakak)
Saudara ayah
Saudara ibu
Anak saudara laki-laki

7.
8.
9.

10.
11.

Anak saudara perempuan
Ibu tiri
Anak tiri
Menatu
Mertua

TENTANG SHALAT

Pengertian  shalat  dalam  syara’  adalah  menyembah  Allah  yaitu 
dengan perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan 
disudahi dengan salam yang wajib dikerjakan pada waktu-waktu tertentu.

Shalat yang wajib dikerjakan dalam setiap hari ada 5 (lima) yaitu :
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1.
2.
3.
4.
5.

Dzohor dikerjakan 4 (empat) raka’at.
Ashar dikerjakan 4 (empat) raka’at.
Maghrib dikerjakan 3 (tiga) raka’at.
Isya’ dikerjakan 4 (empat) raka’at.
Shubuh dikerjakan 2 (dua) raka’at.

Waktu-waktu shalat adalah sebagai berikut :
Dzohor

Ashar

Maghrib

Isya’

Shubuh 

:

:

:

:

:

Waktunya  dari  mulai  tergelincir  matahari  hingga  sama 
bayangannya  atau  lebih  sedikit  sesuatu  barang  yang 
didirikan lurus dari ukuran panjangnya.
Waktunya dari habisnya waktu dzohor hingga tenggelamnya 
matahari.
Waktunya  dari  terbenamnya  matahari  hingga  hilangnya 
cahaya mega merah.
Waktunya dari lenyapnya cahaya mega merah hingga fajar 
shadiq.
Waktunya  mulai  terbit  fajar  shadiq  hingga  terbitnya 
matahari. 

Syarat-syarat shalat ada 10 (sepuluh) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Islam.
Tamyiz.
Suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar.
Suci anggota badan, pakaian, dan tempat shalat dari najis.
Menutup  aurat.  (aurat  laki-laki  dari  pusat  sampai  lutut,  aurat 
perempuan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan).
Menghadap kiblat.
Masuk waktu shalat.
Mengetahui shalat yang fardhu dan shalat yang sunnah.
Tidak mengi’tikatkan yang fardhu itu sunnah.
Menjahui segala yang membatalkan wudhu dan yang membatalkan 
shalat.

Rukun-rukun shalat ada 13 (tiga belas) perkara, yaitu :
1.

2.
3.

Berdiri bagi yang mampu, dan dibolehkan duduk atau terlentang bagi 
yang sakit.
Niat (sengaja shalat).
Menyebut takbiratul ihram (Allahu akbar yang pertama).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Membaca fatihah.
Ruku’ serta tuma’ninah (berhenti/diam sebentar).
I’tidal serta tuma’ninah.
Sujud serta tuma’ninah.
Duduk antara dua sujud serta tuma’ninah.
Duduk yang akhir.
Tasyahhud (tahyat) akhir.
Shalawat atas nabi pada tasyahhud akhir.
Salam yang pertama.
Tertib.

Hal yang membatalkan shalat ada 13 (tiga belas) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Berhadas, yakni keluar apa saja dari qubul ataupun dubur.
Bercakap-cakap dengan sengaja selain dari bacaan shalat.
Terbuka aurat (kecuali segera ditutup).
Bergerak berturut-turut tiga kali.
Terkena najis.
Makan/minum sedikit dengan sengaja.
Menghadap ke lain kiblat.
Melangkah atau memukul yang sangat.
Berdaham-daham ataupun tertawa.
Menambah rukun fi’li dengan sengaja, misalnya menambah raka’at.
Ma’mum mendahului imam dalam dua rukun.
Berubah niat atau berniat membatalkan shalat.
Murtad (berpaling dari agama Islam).

Sunnah-sunnahnya shalat.

Sunnah sebelum melakukan shalat ada 3 (tiga) perkara, yaitu :
1.
2.

3.

Adzan dan Iqamah bagi laki-laki dan bagi perempuan iqamah saja.
Mendindingi  dihadapannya,  dengan  kain  dan  lain-lain  untuk 
menghalangi jika ada orang yang berlalu dihadapannya ketika shalat.
Menggosok gigi (bersiwak).

Sunnah  di  dalam shalat  terbagi  menjadi  2  (dua)  macam,  yaitu  : 
SUNNAH AB’ADH dan SUNNAH HAI-AT.

Sunnah ab’ad ada 5 (lima) perkara, yaitu :
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1.
2.
3.
4.

5.

Tasyahhud awal (tahyat pertama) beserta duduknya.
Shalawat atas nabi pada tasyahhud awal.
Sahalawat atas keluarga nabi pada tasyahhud akhir.
Qunnut  serta  berdiri  ketika  membacanya  (dalam  shalat  subuh  dan 
shalat witir yang akhir dari pertengahan bulan ramadhan).
Shalawat  atas  nabi  dan  keluarganya  serta  sahabatnya  dalam 
penghabisan qunnut.

Sunnah hai-at ada 16 (enam belas) perkara, yaitu :
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.

Mengangkat kedua belah tangan hingga berbetulan dengan dua belah 
telinga ketika takbiratul ihram, takbir ruku’, I’tidal, dan berdiri dari 
tasyahhud awal.
Meletakkan tangan yang kanan atas yang kiri di bawah dada dan di 
atas pusat ketika berdiri.
Membaca do’a iftitah.
Membaca ta’awwudz sebelum membaca Fatihah.
Membaca amin setelah Fatihah.
Membaca ayat al qur’an setelah bacaan fatihah pada raka’at pertama 
dan kedua.
Mengeraskan  suara  bacaan  fatihah  dan  ayat  al  qur’an  pada  shalat 
magrib, isya’da shubuh, serta merendahkan suara pada shalat dzohor 
dan asyar. (bagi perempuan di tiap shalat dengan suara rendah)
Membaca takbir ketika berpindah dari rukun yang satu ke rukun yang 
lain.
Membaca sami’allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku’ dan 
rabbana lakal hamdu ketika I’tidal.
Membaca tasbih dalam ruku’ dan sujud.
Meletakkan dua tapak tangan di atas paha ketika duduk tahyat awal 
dan akhir  serta  menunjuk  dengan telunjuk kanan ketika  menyebut 
illallah (di dalam pembacaan syahadat).
Duduk iftirasy pada sekalian duduk.
Duduk tawarruk pada tasyahhud akhir.
Salam yang kedua serta berpalingnya ke kanan dan ke kiri.
Khusu’  dan  tawadhu’  dalam  shalat,  yakni  merendahkan  diri  dan 
memperhatikan segala yang dibaca.

SUJUD SAHWI
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Sujud sahwi  adalah sujud karena kelupaan.  Barangsiapa kelupaan 
salah satu dari sunnah ab’adh, maka diutamakan mengganti dengan sujud 
sahwi dua kali, sujudnya itu sesudah selesai membaca tasyahhud akhir dan 
sebelum salam. Tasbih setiap sujud dibaca tiga kali, sebagai berikut :

×3  سبحان من لينام وليسهو

Subhaana man laayanaamu wa laa yashuu  3x.

Artinya :
Maha suci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa.

ADZAN DAN IQAMAH

ADZAN  adalah  menyeru  atau  memanggil  orang  supaya  datang 
melakukan  shalat  karena  sudah  sampai  waktunya,  sedangkan  Iqamah 
adalah panggilan yang kedua kalinya untuk mendirikan shalat.

Lafadh adzan adalah sebagai berikut :

Allaahu akbar allaahu akbar 2x ×2ال اكب  ال اكب 

Asyhadu an laa ilaaha illallaah 2x ×2اشهدان لاله ال<ال 

Asyhaduanna muhammadarrasulullah 2x ×2اشهدان� مم�دارسول ال 

Hayya ‘alashshalaah 2x ×2حي� على الص�لة 

Hayya ‘alal falaah 2x ×2حي� على الفلح 

Allaahu akbar allaahu akbar ال اكب ال اكب
Laa-ilaaha illallaah لاله ال<ال

Adapun lafadh Iqamah adalah sebagai berikut :
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Allaahu akbar allaahu akbar  ال اكب  ال اكب
Asyhadu an laa ilaaha illallaah  اشهدان لاله ال<ال
Asyhaduanna muhammadan rasulullah  دارسول ال�اشهدان� مم
Hayya ‘alashshalaah  لة�حي� على الص
Hayya ‘alal falaah  على الفلح �حي
Qad qaamatishshalaah 2x ×2قدقامت الص�لة 

Allaahu akbar allaahu akbar ال اكب ال اكب
Laa-ilaaha illallaah لاله ال<ال
Do’a sesudah Adzan :

دا �ي�دنا مم ة ات س د�عوة الت�ام�ة والص�لة القائم ذه ال  الل<هم� رب� ه
ا ه مقام ة وابعث ة الر�فيع يلة والفضيلة والش�رف والد�رجة العالي  الوس
اارحم ك ي اد  برحت ف اليع ك لتل �دته ان ذى وع  مموداال<

الر�احي
Allahumma rabba haadzihid da’ watit taammah washshalaatil qaa-imah.  
Aati  sayyidanaa  Muhammadanil  wasiilata  wal  fadhiilah  wasysyarafa 
waddarajatal ‘aaliyatar rafiiah, wab’atshu maqaaman mahmuudanil ladzi  
wa’ad  tah  innaka  laa  tukhliful  mii’aad.  Birahmatika  yaa  arhamar  
raahimiin.

Artinya :

Abu Deris Al Jawi - Jember22



Ya Tuhan yang memiliki ini panggilan (seruan) yang sempurna dan shalat 
yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan (pangkat) 
dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi. Dan angkatlah ia 
pada  tempat  pangkat  yang  terpuji  sebagaimana  telah  engkau  janjikan. 
Dengan rahmatMu wahai sebaik-baik pemberi rahmat.

LAFADH NIAT SHALAT FARDHU

Lafadz niat shalat fardhu adalah sebagai berikut :

اصل<ى فرض الظ<هراربع ركعات مستقبل القبلة اداءل تعال .
Ushalli  fardhadz  dzuhri  arba’a  raka’aatin  mustaqbilal  qiblati  adaa-an 
lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu dzohor empat raka’at menghadap ke kiblat tunai 
karena Alllah Ta’ala. 

اصل<ى فرض العصراربع ركعات مستقبل القبلة اداءل تعال .
Ushalli  fardhal  ‘ashri  arba’a  raka’aatin  mustaqbilal  qiblati  adaa-an 
lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu ‘ashar empat raka’at menghadap ke kiblat tunai 
karena Alllah Ta’ala.

اصل<ى فرض الغرب ثلث ركعات مستقبل القبلة اداءل تعال .
Ushalli fardhal maghribi tsalaasa raka’aatin mustaqbilal qiblati adaa-an 
lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu maghrib tiga raka’at menghadap ke kiblat tunai 
karena Alllah Ta’ala.

اصل<ى فرض العشاءاربع ركعات مستقبل القبلة اداءل تعال  .
Ushalli  fardhal  ‘isyaa-i  arba’a raka’aatin mustaqbilal  qiblati  adaa-an  
lillaahi ta’aala.
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Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu ‘isya’ empat raka’at menghadap ke kiblat tunai 
karena Alllah Ta’ala.

اصل<ى فرض الص�بح ركعتي مستقبل القبلة اداءل تعال .
Ushalli  fardhash  shubhi  rak’ataini  mustaqbilal  qiblati  adaa-an lillaahi  
ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu shubuh dua raka’at menghadap ke kiblat tunai 
karena Alllah Ta’ala.

Jika menjadi ma’mum atau imam, sebelum lafadz lillahi ta’ala ditambah 
ma’muman (untuk ma’mum) dan imaman (untuk imam).

ال . ) ل تع ا م ا م ا ا م و م أ \ (م
 
BACAAN DI DALAM SHALAT

Bacaan di dalam shalat adalah sebagai berikut :
Do’a iftitah atau do’a pembukaan, yaitu :

رة واصيل . ان�ى بحان ال بك ثيا وس دل ك بيا والم  ال اكبك
لماوماانامن موات والرض حنيفامس �ذى فطرالس ي لل< ت وجه  وج�ه
الي اى وماتى ل رب� الع  الشركي . ان� صلتى ونسكى ومي

لشريك له وبذالك امرت وانامن السلمي . 
Allaahu  akbar  kabiira  walhamdulillaahi  katsiira  wasubhaanallaahi  
bukrataw wa ashiila. Innii wajjahtu wajhiya lilladzii fatharassamaawaati  
wal ardha haniifam muslimaw wamaa ana minal musyrikiin. Inna shalaati  
wanusukii  wa  mahyaaya  wa  mamaati  lillaahi  rabbil  ‘aalamiin.  Laa  
syariikalahu wabidzaalika umirtu wa ana minal muslimiin.
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Artinya :
Allah maha besar lagi  sempurna kebesarannya,  sebanyak puji-pujian itu 
bagi Allah. Maha suci Allah pada pagi dan petang. Aku hadapkan wajahku 
dengan sebaik-baiknya kehadirat Allah yang menjadikan tujuh lapis langit 
dan  bumi,  hal  keadaanku tetap  beragama  islam dan  aku  bukanlah  dari 
orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan 
matiku  bagi  Allah  Tuhan  yang  memiliki  sekalian  alam,  tiada  sekutu 
baginya dan aku adalah dari golongan orang muslimin.
 
Surat fatihah, yaitu :

ن ن . الر�ح دل رب� العاليـ م . الم ن الر�حيـ م ال الر�ح  بســ
دنا ن . اه د واي�اك نستعيـ ن . اي�اك نعب وم الد�يـ ك ي م . مل  الر�حيـ
يالغضوب م  غـ ت عليه ن انعم راط ال<ذيـ م . ص راط الستقيـ � الص

عليهم ولالض�ال<يـن . اميـن .
Bismillaahir  rahmaanir  rahiim.  Alhamdulillaahi  rabbil  ‘aalamiin.  
Arrahmaanir  rahiim.  Maaliki  yaumiddiin.  Iyyaaka na’budu wa iyyaaka 
nasta’iin.  ihdinashshiraathal  mustaqiim.  Shiraathal  ladziina  an’amta 
‘alaihim ghairil maghdhuubi ‘alaihim waladhdhaalliin. Aamiin.

Artinya :
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  Segala 
puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Raja yang menguasai 
hari  pembalasan.  Kepada  Engkaulah  kami  menyembah  dan  kepada 
Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang 
lurus,  yaitu  jalan  orang-orang  yang  telah  Engkau  beri  ni’mat  atas  diri 
mereka, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atas diri mereka 
dan  bukan  jalan  mereka  yang  telah  sesat.  Perkenankanlah  permohonan 
kami.

Ayat al qur’an, misalnya surat Al Ikhlas :
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وال احد . ال الص�مد . ل ل ه م . ق م ال الر�حن الر�حيــ  بســ
يلدول يولد  ول يكن له كفـوااحد .

Bismillaahir rahmaanir rahiim. Qulhuwallaahu ahad. Allaahushshamad.  
Lamyalid walamyuulad walam yakullahuu kufuwan ahad.

Artinya :
Dengan  nama  Allah  Yang  Maha  Pengasih  lagi  Maha  Penyayang. 
Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Allah tempat bergantung. Tidak beranak 
dan tidak diperanakkan. Dan tiada seorangpun yang menyerupai Dia.

Tasbih dalam ruku’ :

.×3سبحان رب�ي العظيـم وبمده 
Subhaana rabbiyal ‘adziimi wabihamdih 3x.

Artinya :
Maha suci Tuhanku yang Maha Agung dan dengan segala puji-pujiannya.

Tasbih dalam I’tidal :

 سع ال لن حده .  رب�نـالك المدملءالس�موات وملءالرض
وملءماشئت من شيء بعد  .

Sami’allaahu liman hamidah. Rabbanaa lakal hamdu, mil-us samaawaati  
wamil-ul ardhi wamil-umaa syi’ta min syai-im ba’du.

Artinya :
Mendengarlah Allah dari orang yang memujinya. Wahai Tuhan kami, bagi 
Engkau segala puji, sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa saja yang 
Engkau kehendaki dari sesuatu sesudah itu.

Tasbih dalam sujud :

. ×3سبحان رب�ي العلى وبمده 
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Subhaana rabbiyal-a’laa wabihamdih 3x.

Artinya :
Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi dan segala puji bagiNya.

Do’a antara dua sujud :

 رب� اغفرل وارحنى واجبنى وارفعنى وارزقنى واهدنى وعافنى
واعـف عن�ى .

Rabbighfirlii  warhamnii  wajburnii  warfa’nii  warzuqnii  wahdinii  wa 
‘aafinii wa’fu’annii.

Artinya :
Ya Tuhanku ampunilah dosaku,  kasihanilah aku,  tolonglah aku,  tunjuki 
aku dan berilah aku rizki, pimpinlah aku, sehatkan aku dan ma’afkanlah 
kesalahanku.

Tasyahhud awal :

ك لم علي ي�بات ل  الس�ـ لوات الط<ـ �باركات الص ات الـ  الت�حي�ـ
ادال ى عب ا وعل لم علين �اته  الس ةال وبرك االن�بى� ورح  اي�ه

الص�اليـن  اشهدان لالـه ال<ال واشهدان� مم�دارسول ال  
الل<هم� صل� على سـي�دنا مم�د وعلى ال سـي�دنامم�د .

Attahiyyaatul  mubaarakaatush  shalawaatuth  thayyibaatu  lillaah.  
Assalaamu  ‘alaika  ayyuhannabiyyu  wa  rahmatullaahi  wabarakaatuh.  
Assalaamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadillaahish shaalihain. Asyhadu an laa  
ilaaha  illallaah,  wa  asyhadu  anna  Muhammadar  rasuulullaah.  
Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammad, wa ‘alaa aali sayyidinaa 
Muhammad.

Artinya :
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Segala  kehormatan,  berkah,  shalawat/rahmat  dan  kebaikan  adalah  bagi 
Allah.  Mudah-mudahan  keselamatan  tetap  terlimpahkan  kepada  engkau 
wahai Nabi, demikian pula rahmat dan berkah Allah. Dan mudah-mudahan 
keselamatan juga dilimpahkan kepada kita semua dan kepada hamba Allah 
yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan 
aku  bersaksi  bahwa  nabi  Muhammad  adalah  utusan  Allah.  Ya  Allah 
berikanlah rahmat kepada junjungan kita nabi Muhammad saw. Dan juga 
kepada keluarga junjungan kita nabi Muhammad saw.

Tasyahhud akhir :

ك لم علي ي�بات ل  الس�ـ لوات الط<ـ �باركات الص ات الـ  الت�حي�ـ
ادال ى عب ا وعل لم علين �اته  الس ةال وبرك االن�بى� ورح  اي�ه
 الص�اليـن  اشهدان لالـه ال<ال واشهدان� مم�دارسول ال  الل<هم
ى ل<يت عل ي�دنامم�د كماص ى ال سـ د وعل �ي�دنا مم ى سـ ل� عل  ص
 سي�دنا ابراهيـم وعلى ال سي�ـدناابراهيـم  وبارك على سـي�دنا مم�د
ى ال م وعل ي�دنا ابراهيـ ى س اركت عل ي�دنامم�د  كماب ى ال س  وعل

سي�دنا ابراهيـم  فى العالي ان�ك حيد ميد 
Attahiyyaatul  mubaarakaatush  shalawaatuth  thayyibaatu  lillaah.  
Assalaamu  ‘alaika  ayyuhannabiyyu  wa  rahmatullaahi  wabarakaatuh.  
Assalaamu ‘alainaa wa ‘alaa ‘ibaadillaahish shaalihain. Asyhadu an laa  
ilaaha  illallaah,  wa  asyhadu  anna  Muhammadar  rasuulullaah.  
Allaahumma shalli ‘alaa sayyidinaa Muhammad, wa ‘alaa aali sayyidinaa 
Muhammad. Kamaa shallaita ‘alaa sayyidinaa Ibraahiim wa ‘alaa aali  
sayyidinaa Ibraahiim. Wabaarik ‘alaa sayyidinaa Muhammad wa ‘alaa 
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aali sayyidinaa Muhammad. Kamaa baarakta ‘alaa sayyidinaa Ibraahiim 
wa ‘alaa aali sayyidina Ibraahiim. Fil ‘aalmiina innaka hamiidum majiid.

Artinya :
Segala  kehormatan,  berkah,  shalawat/rahmat  dan  kebaikan  adalah  bagi 
Allah.  Mudah-mudahan  keselamatan  tetap  terlimpahkan  kepada  engkau 
wahai Nabi, demikian pula rahmat dan berkah Allah. Dan mudah-mudahan 
keselamatan juga dilimpahkan kepada kita semua dan kepada hamba Allah 
yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan 
aku  bersaksi  bahwa  nabi  Muhammad  adalah  utusan  Allah.  Ya  Allah 
berikanlah rahmat kepada junjungan kita nabi Muhammad saw. Dan juga 
kepada  keluarga  junjungan  kita  nabi  Muhammad  saw.  Sebagaimana 
Engkau telah memberikan rahmat kepada junjungan kita nabi Ibrahim dan 
keluarganya.  Dan  berikanlah  berkah  kepada  junjungan  kita  nabi 
Muhammad  dan  kepada  keluarganya.  Sebagaimana  Engkau  telah 
memberikan  berkah  kepada  junjungan  kita  nabi  Ibrahim  dan  kepada 
keluarganya. Di seluruh alam sesungguhnya Engkau adalah maha terpuji 
lagi termulia.

Catatan :
Pada  waktu  membaca  lailaaha  illallaah,  jari  telunjuk  kanan  kita 

diacungkan ke depan.

Salam :

الس�ـلم عليكم ورحة ال . 
Assalaamu ‘alaikum warahmatullaah.

Artinya :
Keselamatan semoga tetap atas kamu semua, demikian pula rahmat Allah.

CARA MENEGUR IMAM

Caranya ma’mum menegur imam atas kekeliruan yang ada di dalam 
shalat adalah sebagai berikut :

Bagi laki-laki membaca tasbih    سبحان ال
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Bagi  perempuan  memukulkan  tapak  tangan kanannya  ke  atas  belakang 
tangan kirinya.

DO’A QUNUT

ول<نى افيت . وتـ ن ع افنى فيم ديت . وع ن ه دنى فيم م� اه  الل<هــ
رحتك نى بـ ااعطيت .  وقـ ارك ل فيم ت . وب ن تـولـ�يـ  فيـمـ
ن ذل� م ك . وان�ه لي ضى علي ى ول يقـ ر�ماقضيت . فان�ك تقض  شــ
 واليت . وليعـز�من عاديت . تباركت رب�ناوتعاليـت . فلك المد
 على ماقـضيت . استغـفــرك واتـوب اليك . وصل� ال على سي�دنا

مم�دالن�ـبى� الم�ى� وعلى اله وصحبه وسل<م .
Allaahummahdinii fiiman hadaiit. Wa’aafinii fiiman ‘aafaiit. Watawallanii  
fiiman  tawallaiit.  Wabaariklii  fiimaa  a’thaiit.  Waqinii  birahmatika 
syarramaa qadhaiit.fainnaka taqdhii  walaa yuqdhaa ‘alaiik. Wainnahuu 
laayadzillu  man  walaiit.  Walaa  ya’izzu  man  ‘aadaiit.  Tabaarakta 
rabbanaa  wata’aalaiit.  Falakalhamdu  ‘alaa  maaqadhaiit.  Astaghfiruka 
wa  atuubu  ilaiik.  Washallallaahu  ‘alaa  sayyidinaa  Muhammadinin 
nabiyyil ummiyyi wa ‘alaa aalihi washahbihi wasallam.

Artinya :
Ya  Allah berilah kami  petunjuk sebagaimana  orang yang  telah Engkau 
tunjukkan. Dan sehatkanlah kami sebagaimana orang yang telah Engkau 
sehatkan.  Dan  kasihanilah  kami  sebagaimana  orang  yang  telah  Engkau 
kasihi.  Dan berilah berkah kepada kami  dalam rizki  yang telah Engkau 
berikan.  Dan  jagalah  kami  dari  kejelekan  taqdir  yang  telah  Engkau 
tentukan. Sesungguhnya Engkaulah yang dapat menentukan dan bukannya 
yang ditentukan. Sesungguhnya tidak akan merasa hina orang yang telah 
Engkau beri pertolongan. Dan tidak akan merasa mulia orang yang Engkau 
musuhi. Maha suci Engkau, ya Tuhan kami dan Engkau Maha Tinggi pula. 
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Bagimu  adalah  segenap  puji  atau  segala  sesuatu  yang  telah  Engkau 
tentukan.  Aku  mohon  ampun  dan  bertaubat  kepadaMu.  Semoga  Allah 
tetap mengaruniai rahmat kepada nabi Muhammad, yakni nabi yang ummi 
dan kepada segenap keluarga serta sahabatnya dan Allah juga memberikan 
keselamatan.

DZIKIR SESUDAH SHALAT

Sesudah shalat fardhu disunnahkan membaca dzikir. Adapun 
dzikrinya sebagai berikut :

 . ×3استغفر ال العظيم  ال<ذى لاله ال<هو الى� القي�وم واتوب اليه 
 لاله ال< ال وحده لشريك له  له اللك وله المد ييى وييت

 .×3وهوعلى كل� شيء قدير 
ا ا رب�ن ك يعودالس�لم فحي�ن لم والي ك الس�ـ لم ومن ت الس�ـ  الل<هم� ان
 بالس�لم وادخلنا الن�ة دارالس�لم تباركت رب�نا وتعاليت ياذااللل

والكرام .
ن ن . الر�ح م . الم�دل رب� العاليـ ن الر�حيـ م ال الر�ح  بســـ
ن . دواي�اك نستعيـ اك نعب �ن . اي وم الد�يـ ك ي م . مل  الر�حيـ
 اهدناالص�راط الـستقيـم . صراط ال<ذين انعمت عليهم  غيالغضوب

عليهم ولالض�ال<ي . امي .
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 والكم اله واحد لاله ال<هوالر�حن الر�حيـم . ال لاله ال<هـوالى
ن افى الرض م افى الس�موات وم ه م ةولنوم ل ذه سنـ  القي�وم لتأخ
اخلفهم ول ديهم وم ابي اي م م إذنه يعل ده ال<ب فع عن ذى يش  ذاال<
 ييطون بشيء من علمه ال<باشاء وسع كرسي�ه الس�موات والرض

وليؤده حفظهماوهو العلى� العظيـم .
بحان ال  ارب� .  س ى ي ده×33ال م وبم بحان ال العظيـ   . س

دل  دا . الم ال×33دائمااب ى كل� ح ن عل دل رب� العاليـ   . الم
ب  ة . ال اك ال ونعم ى كل� ح دل×33وف بيا والم   . ال اكبك

 كثيا وسبحان ال بكرة واصيـل لاله ال<ال وحده لشريك له  له
بنا دير . حس وعلى كل� شيء ق ه المدييى وييت وه لك ول  الـ
و�ة ال<بال م الن�صي ولحول ولق م الول ونعـ م الوكيل نعـ  ال ونعـ

  . استغفرال العظيـم  ال<ذى×3العلى� العظيـم .  استغفرال العظيـم 
 لاله الهوالي� القي�وم واتوب اليه . افضل الذ�كرفاعلم ان�ه .  لاله
 ال<ال . لاله ال<ال . لاله ال<ال مم�د رسول ال صل<ى ال عليه
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ه ال<ال  ه ال<ال مم�د رسول ال صل<ى ال×33وسل<م . لال   . لال
عليه وسل<م .

Astaghfirullahal ‘adziim alladzii laailaaha illahuwal hayyul qayyuumu wa 
atuubu  ilaihi  3x.  laa  ilaaha  illallaahu  wahdahuu  laa  syariikalah, 
lahulmulku walahul hamdu yuhyii  wayumiitu wa huwa ‘alaa kulli  syai-
inqadiir  3x.  Allaahumma antas  salaam,  waminkas  salaam,  wailaika  ya 
‘udussalaam,  fahayyinaa  rabbanaa  bissalaam,  wa  adkhilnal  jannata 
daaras  salaam,  tabaarakta rabbanaa wa ta’aalaita  yaa dzaljalaali  wal 
ikram.  Bismillaahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin.  
Arrahmaanir  rahiim.  Maaliki  yaumiddiin.  Iyyaaka na’budu wa iyyaaka 
nasta’iin.  Ihdinashshiraathal  mustaqiim.  Shiraathal  ladziina  an’amta 
‘alaihim  ghairil  maghdhuubi  ‘alaihim  waladhdhaalliin.  Aamiin.  Wa 
ilaahukum  ilaahuwwaahidun  laailaaha  illaahuwar  rahmaanur  rahiim. 
Allahu laa ilaaha illaa huwalhayyul qayyuum laa ta’khudzuhuu sinatuw 
walaa nauum lahuu maa fissamaawaati wamaa fil ardhi man dzalladzii  
yasyfa’u  ‘indahuu illaa  bi-idznih,  ya’lamu maa baina  aydiihim wamaa  
khalfahum  walaa  yuhiituuna  bisyai-in  min  ‘ilmihii  illaa  bimaasyaa’,  
wasi’a  kursiyyuhus  samaawaati  wal  ardha  walaa  ya-uuduhuu 
hifdzuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adziim.
Ilaahi  yaa  rabbi,  subhaanallaah  33x.  subhaanallaahil  ‘adziimi  wa  
bihamdihii daa iman abadaa, alhamdulillaah 33x
Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin ‘alaa kulli haalin wafii kulli haalin wa  
ni’matin, allaahu akbar 33x.
Allaahu akbar kabiiraw wal hamdu lillaahi  katsiraa,  wasubhaanallaahi  
bukrataw  wa  ashiilaa.  Laa  ilaaha  illallaahu  wahdahu  laa  syarikalah,  
lahul mulku walahul hamdu yuhyii wayumiitu wa huwa ‘alaa kuli syai-in  
qadiir. Hasbunallaahu wani’mal wakiil ni’mal maulaa wa ni’man nashiir.  
Walaa haula walaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘adziim.
Astaghfirullaahal ‘adziim 3x. astaghfirullaahal ‘adziim alladzi laa ilaaha 
illahuwal hayyul qayyuumu wa atuubu ilaihi.
Afdhaludz  dzikkri  fa’lam  annahuu   laa  ilaaha  illallaah,  laa  ilaaha  
illallaah,  laa  ilaaha  illallaah  Muhammadur  rasulullaahi  shallallaahu 
‘alaihi wasallam. Laa ilaaha illallaah 33x.
Laa  ilaaha  illallaah  Muhammadur  rasulullaahi  shallallaahu  ‘alaihi  
wasallam.
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Artinya :
Aku mohon ampun kapada Allah yang Maha Agung,  yang tiada Tuhan 
melainkan Dia.  Yang Maha Hidup dan berdiri  sendiri  dan aku bertobat 
kepadaNya.  Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu 
bagiNya,  milikNyalah  semua  kerajaan  dan  puji-pujian,  Maha 
menghidupkan dan mematikan  dan Dia  adalah Maha Kuasa atas  segala 
sesuatu.
Yaa  Allah,  Engkau  adalah  Maha  menyelamatkan,  dari  Engkaulah 
datangnya keselamatan, kepadaMu pulalah kembalinya keselamatan, maka 
hidupkanlah  kami  yaa  Tuhan  kami  dengan  penuh  keselamatan,  juga 
masukkanlah kami ke dalam surga, yaitu negeri keselamatan. Maha Suci 
Engkau,  wahai  Dzat  yang  memiliki  kemuliaan,  kesempurnaan  dan 
kemuliaan.
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.  Segala 
puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam. Raja yang menguasai 
hari  pembalasan.  Kepada  Engkaulah  kami  menyembah  dan  kepada 
Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang 
lurus,  yaitu  jalan  orang-orang  yang  telah  Engkau  beri  ni’mat  atas  diri 
mereka, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai atas diri mereka 
dan  bukan  jalan  mereka  yang  telah  sesat.  Perkenankanlah  permohonan 
kami.
Dan Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada Tuhan melainkan 
Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  Allah, tidak ada Tuhan 
(yang  berhak  disembah)  melainkan  Dia  Yang  Hidup  kekal  lagi  terus 
menerus  mengurus  (makhluk-Nya);  tidak  mengantuk  dan  tidak  tidur. 
KepunyaanNya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi 
syafa`at  di  sisi  Allah tanpa izinNya.  Allah mengetahui  apa-apa yang di 
hadapan mereka dan di  belakang mereka,  dan mereka tidak mengetahui 
apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakiNya. Kursi Allah 
meliputi  langit  dan  bumi.  Dan  Allah  tidak  merasa  berat  memelihara 
keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
Ya Allah ya Tuhanku, Maha Suci Allah 33x. Maha Suci Allah yang Maha 
Agung  dan  dengan  mengucapkan  puji-pujian  kepadaNya,  dengan kekal 
dan untuk selama-lamanya, segenap puji bagi Allah.
Segenap puji bagi Allah 33x. Segenap puji bagi Allah seru sekalian alam, 
atas segala keadaan dan dalam segala peristiwa serta kenikmatan, Allah itu 
Maha  Besar  33x.  Allah  itu  Maha  Besar  dengan  sebesar-besarnya  dan 
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segenap puji bagi Allah dengan sebanyak-banyaknya dan Maha Suci Allah 
di waktu pagi dan sore.
Tiada  Tuhan  melainkan  Allah  yang  Maha  Esa,  tiada  sekutu  baginya. 
MilikNyalah  segenap  kerajaan  dan  semua  puji-pujian,  Dia  Maha 
menghidupkan serta mematikan dan Dia adalah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu.
Cukuplah  Allah  menjadi  Penolong  kami  dan  Allah  adalah  sebaik-baik 
Pelindung. Dia adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.
Tiada  daya  dan  tiada  kekuatan  kecuali  dengan  pertolongan  Allah  yang 
Maha Tinggi dan Maha Agung.
Aku mohon ampun kapada Allah yang Maha Agung 3x, yang tiada Tuhan 
melainkan Dia.  Yang Maha Hidup dan berdiri  sendiri  dan aku bertobat 
kepadaNya.
Tiada  Tuhan  melainkan  Allah  33x.  Tiada  Tuhan  melainkan  Allah  dan 
Muhammad adalah utusan Allah.

DO’A SESUDAH SHALAT

ن . والص�لة دل رب� العاليـ م . الم ن الر�حيـ م ال الر�ح  بســ
ه ه وصحبـ ى ال ن وعل اء والرسليـ رف النبي ى اش لم عل � والس
دى ن . الل<هم� اغفرل ولوال دل رب� العاليـ �ابعي  والم � والت
نا وان ل ا انفس ا ظلمن غيا . الل<هم� رب�ن انى ص ا كمارب�ي  وارحهم
 تغفرلنا وترحنالنكونن� من الاسرين . رب�نا افرغ عليناصبا وثب�ت
ا زغ قلوبن ا ل ت ن   .    رب�ن وم الكافريـ ى الق رنا عل دمنا وانص  اق
ت الوه�اب . دنك رحة  . ان�ك ان ن  ل ا م ديتنا وهب لن داذ ه  بع
ار . �ناعذاب الن نة وقـ ى الخرةحس نة وف د�نيا حس افى ال  رب�نااتن
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 وصل<ى ال على سي�دنامم�د وعلى اله وصحبه اجعيـن  والمدل
رب� العاليـن .

Bismillaahir  rahmaanir  rahiim.  Alhamdu  lillaahi  rabbil  
‘aalamiin.washsholaatu  wassalaamu  ‘alaa  asyrafil  anbiyaa-i  wal 
mursaliin  wa  ‘alaa  aalihii  washahbihii  wattabi’iin  walhamdu  lillaahi  
rabbil  ‘aalamiin.  Allaahummaghfirlii  waliwaalidayya  warhamhuma 
kamaa  rabbayaanii  shaghiiraa.  Allaahumma  rabbanaa  dzalamnaa 
anfusanaa  wa  inlam  taghfirlanaa  wa  tarhamnaa  lakuunanna  minal  
khaasiriin.  Rabbana  afrigh  ‘alainaa  shabraw  watsabbit  aqdaamanaa 
wanshurnaa  ‘alal  qaumil  kaafiriin.  Rabbanaa  laa  tuzigh  quluubanaa 
ba’da  idzhadaitanaa  wahablanaa  milladunka  rahmah,  innaka  antal  
wahhaab.  Rabbanaa  aatinaa  fiddunyaa  hasanataw  wafil  aakhirati  
hasanataw  waqinaa  ‘adzaabannaar.  Washallallaahu  ‘alaa  sayyidinaa 
muhammadin  wa ‘alaa aalihii  washahbihii  ajma’iin,  walhamdu lillaahi  
rabbil ‘aalamiin.

Artinya :
Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang. 
Segala  puji  bagi  Allah  Tuhan  semesta  alam.  Rahmat  dan  keselamatan 
semoga tetap kepada para nabi dan para rasul, juga atas seluruh keluarga 
dan sahabatnya dan semua para tabi’in (pengikut-pengikutnya).
Yaa Allah berilah pengampunan kepadaku dan kepada kedua orangtuaku 
serta  kasihilah  keduanya  itu  sebagaimana  keduanya  mengasihi  aku  di 
waktu kecil. Ya Allah Tuhan kami sesungguhnya kami menganiaya diriku 
sendiri,  maka  jikalau  Engkau tidak  mengampuni  serta  mengasihi  kami, 
niscaya  kami  termasuk  golongan  orang-orang  yang  merugi.  Ya  Allah 
Tuhan  kami,  penuhkanlah  hati  kami  dengan  kesabaran  dan  tetapkanlah 
kaki-kaki  kami  serta  berikanlah  pertolongan  kepada  kami  untuk 
mengalahkan kaum kafirin.  Ya Tuhan kami,  janganlah Engkau goyang-
goyangkan hati kami setelah Engkau memberi  petunjuk kepada kami da 
karuniakanlah  kerahmatan  kepada  kami  dari  hadiratMu,  sesungguhnya 
Engkau adalah Maha Pemberi Karunia.
Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat 
dan lindungilah kami  dari  siksa api  neraka.  Dan semoga tetaplah Allah 
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mengaruniakan kerahmatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad serta 
kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya. Segala puji bagi Allah, 
Tuhan semesta alam. Ya Allah kabulkanlah permohonan kami.

SHALAT BERJAMA’AH

Shalat berjama’ah itu hukumnya sunnah muakkad pada shalat fardhu 
lima waktu dan pahalanya 27 derajat dari pada shalat sendirian.
Adapun syaratnya shalat berjama’ah itu ada 7 (tujuh) perkara, yaitu :
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.

Berniat mengikuti imam (menjadi ma’mum).
Mengetahui segala yang dikerjakan imam, seperti perpindahan rukun 
yang satu ke rukun yang lain.
Tidak ada dinding yang menghalangi antara imam dengan ma’mum 
(bagi  laki-laki)  kecuali  antara  perempuan  dan  laki-laki  di  masjid 
haruslah didindingi dengan kain.
Jangan  mendahului  imam  dalam  bertakbir,  dan  jangan  pula 
mendahului atau terlambat dua rukun fi’li, terkecuali ada udzur.
Jangan lebih kedepan dari tempat imam.
Jangan jauh dari imam yang lebih 300 hasta, kecuali di masjid.
Niat dan perbuatan shalat imam dan ma’mum sama.

YANG BOLEH DIJADIKAN IMAM

Orang yang boleh dijadikan imam dalam shalat, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.

Laki-laki ma’mum kepada laki-laki.
Perempuan ma’mum kepada laki-laki.
Banci ma’mum kepada laki-laki.
Perempuan ma’mum kepada banci.
Perempuan ma’mum kepada perempuan.

Sedangkan yang tidak boleh dijadikan imam dalam shalat, yaitu :
1.

2.
3.
4.
5.

Yang  pandai  membaca  al  qur’an  ma’mum  kepada  yang  tidak  tahu 
membaca (banyak salahnya).
Laki-laki ma’mum kepada banci.
Laki-laki ma’mum kepada perempuan.
Banci ma’mum kepada banci.
Banci ma’mum kepada perempuan.

Abu Deris Al Jawi - Jember37



Dan orang yang makruh dima’mumi adalah :
1.

2.
3.

4.
5.

Ma’mum kepada orang yang dibenci oleh sebagian besar penduduk 
dalam desanya.
Ma’mum kepada anak yang belum baligh.
Ma’mum kepada orang yang buruk bacaannya,  tetapi tidak merusak 
makna.
Ma’mum kepada orang yang kurang hati-hati dalam menjaga najis.
Ma’mum kepada orang yang belum dikhitan, sekalipun dia sudah tua.

MASBUQ (TERLAMBAT DATANG)

Masbuq adalah orang yang sudah berniat mengikuti imam, tetapi ia 
tidak  sempat  membaca  Al  Fatihah  pada  raka’at  pertama.  Apabila  ia 
mendapatkan imam sedang ruku’, maka ia segera mengikutinya sehingga 
sempurnalah raka’at itu baginya, meskipun ia tidak sempat membaca Al 
Fatihah. Fatihahnya ditanggung oleh imam.

Tetapi  apabila  makmum  mendapatkan  imam  sudah  ruku’,  maka 
makmum  harus  mengulangi  satu  raka’at  lagi,  sebab  raka’at  ini  tidak 
sempurna dan tidak termasuk hitungan baginya.

HALANGAN BERJAMA’AH

Hal yang merupakan halangan dalam berjama’ah antara lain :
1.

2.
3.
4.

Karena  hujan  terus  menerus,  sehingga  sulit  untuk  pergi  ke  tempat 
berjama’ah.
Karena angin topan.
Karena sakit, sehingga susah untuk berjalan ke tempat berjama’ah.
Karena lapar dan haus, sedangkan makanan sudah tersedia. Juga pada 
saat orang sedang sangat menahan air besar dan kecil.

SHALAT QASHAR

Syarat-syarat shalat qashar itu ada 5 (lima) perkara, yaitu :
1.
2.

Jauh perjalanannya kira-kira 137,5 km.
Perjalanannya bukan untuk pekerjaan maksiat.
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3.
4.
5.

Shalat yang diqashar hanya yang empat raka’at saja.
Berniat qashar ketika takbiratul ihram.
Tidak mengikuti imam yang sempurna shalatnya.

JAMA’ TAQDIM

Syarat jama’ taqdim ada 3 (tiga) perkara, yaitu :
1.
2.
3.

Mendahulukan shalat yang pertama.
Berniat menjama’ waktu shalat yang pertama.
Berturut-turut  antara  dua  shalatnya  (selesai  yang  pertama  langsung 
yang kedua).

Lafadh niatnya sebagai berikut :

اصل<ى فرض الظ<هراربع ركعات مموعااليه العصراداء ل تعال .
Ushalli fardhadz dzuhri arba’a raka’aatin majmuu’an ilaihil ashri adaa-
an lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu dzohor empat raka’at dihimpunkan padanya oleh 
ashar tunai karena Alllah Ta’ala.

اصل<ى فرض العصراربع ركعات مموعاال الظ<هراداء ل تعال .
Ushalli fardhal ashri arba’a raka’aatin majmuu’an iladz dzuhri adaa-an  
lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu ashar empat raka’at dihimpunkan kepada dzuhur 
tunai karena Alllah Ta’ala.

اصل<ى فرض الغرب ثلث ركعات مموعااليه العشاءاداءل تعال .
Ushalli  fardhal  maghribi  tsalasa  raka’aatin  majmuu’an  ilaihil  ‘isyaa’  
adaa-an lillaahi ta’aala.

Artinya :
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Sengaja aku shalat fardhu maghrib tiga raka’at dihimpunkan padanya oleh 
‘isyaa’ tunai karena Alllah Ta’ala.

اصل<ى فرض العشاءاربع ركعات مموعاال الغرب اداء ل تعال .
Ushalli fardhal ‘isyaa-i arba’a raka’aatin majmuu’an ilal maghribi adaa-
an lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja  aku  shalat  fardhu  ‘isyaa’  empat  raka’at  dihimpunkan  kepada 
maghrib tunai karena Alllah Ta’ala.

JAMA’ TA’KHIR

Sedangkan syarat shalat jama’ ta’khir adalah :
Berniat jama’ ta’khir pada waktu yang pertama.
Lafadh niatnya sebagai berikut :

اصل<ى فرض الظ<هراربع ركعات مموعاال العصراداء ل تعال .
Ushalli fardhadz dzuhri arba’a raka’aatin majmuu’an ilal ashri adaa-an  
lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja  aku  shalat  fardhu  dzohor  empat  raka’at  dihimpunkan  kepada 
ashar tunai karena Alllah Ta’ala.

اصل<ى فرض العصراربع ركعات مموعااليه الظ<هراداء ل تعال .
Ushalli fardhal ashri arba’a raka’aatin majmuu’an ilaihidz dzuhri adaa-
an lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu ashar empat raka’at dihimpunkan padanya oleh 
dzuhur tunai karena Alllah Ta’ala

اصل<ى فرض الغرب ثلث ركعات مموعاال العشاءاداءل تعال .
Ushalli fardhal maghribi tsalasa raka’aatin majmuu’an ilal ‘isyaa-i adaa-
an lillaahi ta’aala.
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Artinya :
Sengaja  aku  shalat  fardhu  maghrib  tiga  raka’at  dihimpunkan  kepada 
‘isyaa’ tunai karena Alllah Ta’ala. 

اصل<ى فرض العشاءاربع ركعات مموعا اليه الغرب اداءل تعال .
Ushalli  fardhal  ‘isyaa-i  arba’a  raka’aatin  majmuu’an  ilaihil  maghribi  
adaa-an lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu ‘isyaa’ empat raka’at dihimpunkan padanya oleh 
maghrib tunai karena Alllah Ta’ala.

JAMA’ TAQDIM DAN QASHAR

Lafadh niatnya sebagai berikut :

اصل<ى فرض الظ<هر ركعتي قصرا مموعااليه العصراداء ل تعال .
Ushalli fardhadz dzuhri rak’ataini qashran majmuu’an ilaihil ashri adaa-
an lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu dzohor dua raka’at qashar dihimpunkan padanya 
oleh ashar tunai karena Alllah Ta’ala.

اصل<ى فرض العصر ركعتي قصرا مموعاال الظ<هراداء ل تعال .
Ushalli fardhal ashri rak’ataini qashran majmuu’an ilaadz dzuhri adaa-
an lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu ashar dua raka’at qashar dihimpunkan kepada 
dzuhur tunai karena Alllah Ta’ala.

اصل<ى فرض الغرب ثلث ركعات مموعااليه العشاءاداءل تعال .
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Ushalli  fardhal  maghribi  tsalasa  raka’aatin  majmuu’an  ilaihil  ‘isya’  
adaa-an lillaahi ta’aala.
Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu maghrib tiga raka’at dihimpunkan padanya oleh 
‘isyaa’ tunai karena Alllah Ta’ala.

اصل<ى فرض العشاء ركعتي قصرا مموعاال الغرب اداءل تعال .
Ushalli  fardhal  ‘isyaa-i  rak’ataini  qashran  majmuu’an  ilal  maghribi  
adaa-an lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu ‘isyaa’ dua raka’at qashar dihimpunkan kepada 
maghrib tunai karena Alllah Ta’ala.

JAMA’ TA’KHIR DAN QASHAR

Lafadh niatnya sebagai berikut :

اصل<ى فرض الظ<هر ركعتي قصرا مموعاال العصراداء ل تعال .
Ushalli fardhadz dzuhri rak’ataini qashran majmuu’an ilal ashri adaa-an  
lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu dzohor dua raka’at qashar dihimpunkan kepada 

ashar tunai karena Alllah Ta’ala.

اصل<ى فرض العصر ركعتي قصرا مموعااليه الظ<هراداء ل تعال .
Ushalli fardhal ashri rak’ataini qashran majmuu’an ilaihidz dzuhri adaa-
an lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu ashar dua raka’at qashar dihimpunkan padanya 
oleh dzuhur tunai karena Alllah Ta’ala.
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اصل<ى فرض الغرب ثلث ركعات مموعاال العشاءاداء ل تعال .
Ushalli fardhal maghribi tsalasa raka’aatin majmuu’an ilal ‘isyaa’ adaa-
an lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja  aku  shalat  fardhu  maghrib  tiga  raka’at  dihimpunkan  kepada 
‘isyaa’ tunai karena Alllah Ta’ala. 

 اصل<ى فرض العشاءركعتي قصرا مموعااليه الغرب اداءل تعال .
Ushalli  fardhal  ‘isyaa-i  rak’ataini  qashran majmuu’an ilaihil  maghribi  
adaa-an lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu ‘isyaa’ dua raka’at qashar dihimpunkan padanya 
oleh  maghrib tunai karena Alllah Ta’ala.

SHALAT BAGI ORANG SAKIT

Orang yang  sedang sakit  selama akalnya  masih sehat,  diwajibkan 
juga  melakukan  shalat  yang  lima  waktu.  Karena  shalat  lima  waktu  itu 
fardhu 'ain atas tiap-tiap mukallaf (yang sampai umur) yang tidak boleh 
ditinggalkan atau dilalaikan. Udzurnya hanya diwaktu tidur dan lupa. Jika 
seseorang tidak kuasa berdiri sebab sakit, dibolehkan shalat dengan duduk. 
Jika  tidak  kuasa  duduk,  dibolehkan  shalat  berbaring.  Jika  tidak  kuasa 
berbaring dibolehkan shalat terlentang atau seberapa kuasanya,  sehingga 
dibolehkan juga dikerjakan dalam hati.

Adapun caranya shalat duduk yaitu :

Duduklah seperti  duduk tahyat  awal  atau bersila,  lalu berniat  dan 
bertakbir serta letakkanlah kedua tangan di atas pusat. Kemudian membaca 
do'a iftitah, fatihah seperti biasa, setelah itu ruku'lah dengan menundukkan 
kepala setentang dahi dengan tempat sujud, dan bacalah tasbihnya ruku'. 
Sesudah itu i'tidal,  yaitu  duduk kembali  seperti  semula  dan lepaskanlah 
kedua  tangan  serta  bacalah  tasbihnya  i'tidal.  Sesudah  itu  sujudlah 
sebagaimana  sujud  biasa  dan  bacalah  tasbihnya.  Begitulah  seterusnya 
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hingga salam.

Adapun caranya shalat berbaring yaitu  :

Hendaklah  berbaring  di  atas  rusuk  yang  kanan  dengan 
menghadapkan muka, dada, perut dan kaki ke arah kiblat, lalu berniat dan 
bertakbir seperti biasa. Jikalau kuasa ruku' dan sujud itu dilakukuan seperti 
shalat  duduk,  dan  jika  tidak  kuasa  boleh  diisyaratkan  dengan  kepala, 
isyarat sujud lebih rendah dari pada isyarat ruku'. Jika tidak kuasa dengan 
isyarat kepala, isyaratkanlah dengan kelopak mata. Kemudian jikalau tidak 
kuasa juga,  maka  kerjakanlah dalam hati  selama akal  kita  masih  sehat, 
begitulah caranya hingga salam.

SHALAT JUM’AT

Shalat Jum’at hukumnya fardhu ‘ain, yaitu wajib bagi setiap orang :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Islam.
Laki-laki.
Merdeka (bukan budak).
Baligh (cukup umur).
Aqil (berakal).
Sehat (tidak sakit).
Muqim (diam di dalam suatu negeri / bukan orang musafir).

SYARAT MENDIRIKAN JUM’AT

Syarat mendirikan Jum’at ada 4 (empat) perkara, yaitu :
1.

2.

3.
4.
5.

Didirikannya  pada suatu tempat,  yaitu  kota atau desa  yang  didiami 
orang banyak.
Berjama’ah  sekurang-kurangnya  (sedikitnya)  40 orang laki-laki  ahli 
Jum’at.
Dikerjakan dalam waktu dzuhur, di hari Jum’at.
Berkhutbah dahulu dua kali sebelum shalat Jum’at.
Shalat Jum’at hanya dua raka’at.

Lafadh niat shalat Jum’at adalah sebagai berikut :
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اصل<ى فرض المعةركعتي مستقبل القبلةاداء مأموما (اماما)
ل تعال .

Ushalli  fardhal  jum’ati  rak’ataini  mustaqbilal  qiblati  adaa-an 
ma’muuman (imaaman-bagi imam) lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat fardhu jum’at dua raka’at menghadap ke kiblat tunai 
sebagai ma’mum (sebagai imam-bagi imam) karena Alllah Ta’ala.

SUNNAH JUM’AT

Hal yang disunnahkan bagi orang yang akan mengerjakan shalat 
Jum’at ada 8 (delapan) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mandi dan memotong kuku.
Berpakaian yang putih dan bersih.
Berhias dengan sebaik-baiknya pakaian yang ada.
Memakai harum-haruman.
Menyegerakan datang ke masjid.
Memperbanyak dzikir dan shalawat.
Membaca surat dari Al Qur’an mana yang disukai.
Memperhatikan segala maksud-maksud khotbah yang dibaca oleh 
khotib.

Lafadh niat mandi Jum’at adalah sebagai berikut :

نويت غسل للص�لة من يوم المعة سن�ة ل تعال
Nawaitu ghusla lishshalati min yaumil jum’ati sunnatan lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku mandi untuk shalat dari hari jum’at sunnah karena Allah 
Ta’ala.

KHUTBAH JUM’AT
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Sebelum shalat Jum’at dimulai, dibacakan dulu khutbah oleh khatib. 
Mula-mula khatib naik mimbar, menghadap para jama’ah terus memberi 
salam.  Kemudian  adzan  dimulai  dan  setelah  adzan  khatib  mulai 
berkhutbah.

Syarat-syarat khutbah Jum’at itu antara lain :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Khatib harus suci dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar.
Harus menutup aurat, bahkan harus berpakaian yang baik.
Suci badan, pakaian dan tempat khutbah.
Harus berdiri bagi yang kuasa berdiri.
Hendaklah duduk di atara dua khutbah dengan tuma’ninah (tenang).
Hendaklah muwwalat, yaitu bersambung antara khutbah kedua dengan 
shalat Jum’atnya.
Hendaklah  dengan  suara  keras,  kira-kira  dapat  didengar  oleh  40 
jama’ah.
Khutbah hendaklah dibaca pada waktu dzuhur.

Sedangkan rukun-rukunnya khutbah antara lain :
1.

2.

3.

4.
5.

Memuji  kepada  Allah  SWT  pada  permulaan  dua  khutbah,  dengan 
mengucapkan “Alhamdulillaah”.
Membaca shalawat atas Nabi Muhammad saw dalam kedua khutbah, 
dengan  mengucapkan  “Allaahummashalli  ‘alaa  sayyidinaa 
Muhammad”.
Memberi wasiat kepada kaum muslimin supaya taqwa kepada Allah 
dalam kedua khutbah, dengan ucapan “Ittaqullaah”.
Membaca ayat Al Qur’an disalah satu khutbah.
Mendo’akan  sekalian  orang  muslim  dan  mu’min  laki-laki  dan 
perempuan pada khutbah kedua.

Catatan :
Rukun-rukun khutbah tersebut harus dibaca dengan bahasa Arab.

Sunnah-sunnah khutbah itu ialah :
1.
2.
3.

4.

Khatib hendaklah memberi salam kepada hadirin.
Hendaklah dilakukan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi.
Letak  mimbar  hendaklah  di  sebelah  kanan  mihrab  (tempat  shalat 
imam).
Membaca surat Al Ikhlas sewaktu duduk antara dua khutbah.
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5.

6.
7.

8.

9.
10.

Menertibkan tiga rukun, yaitu dimulai dengan puji-pujian, shalawat 
kemudian berwasiat taqwa kepada hadirin.
Hendaklah khutbah itu mudah dipahami, fasih dan mengenai sasaran.
Khatib tidak berpaling ke kanan dan ke kiri atau ke belakang ketika 
berkhutbah.
Khutbah  hendaknya  pendek,  artinya  tidak  bertele-tele  sehingga 
menjemukan dan menggelisahkan pendengarnya.
Si pendengar hendaklah diam dan memperhatikan.
Khatib  hendaknya  cepat-cepat  turun  dari  mimbar  sesudah  selesai 
khutbah.

Dan yang dimakruhkan dalam khutbah antara lain :
1.

2.
3.
4.

5.

Khatib sering berpaling ke kiri dan ke kanan sewaktu khutbah, lebih-
lebih menengok ke belakang.
Memukul-mukulkan kaki atau tangan pada mimbar sewaktu khutbah.
Terlalu cepat dalam khutbah kedua.
Terlalu rendah/lemah suaranya dalam khutbah kedua sehingga tidak 
terdengar.
Berlebihan memberi sifat kepada penguasa atau pejabat ketika berdo’a 
untuknya.

TENTANG JENAZAH

Yang diwajibkan pada kita atas mayit Islam ada 4 (empat) perkara, 
yaitu :
1.
2.
3.
4.

Memandikannya.
Mengafankannya.
Menyolatkannya.
Menanamnya (menguburkannya).

Hukumnya adalah fardhu kifayah, yakni tidak difardhukan bagi tiap-
tiap kepala, hanya cukup sebagian yang mengerjakannya.

Memandikan jenazah :
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Bersihkan  segala  najis  yang  ada  di  badannya  terlebih  dahulu, 
kemudian meratakan air ke seluruh badan sekali atau sebaik-baiknya tiga 
kali, yaitu dengan air bersih dan air yang bercampur dengan kapur barus.

Mengafani jenazah :

Sekurang-kurangnya  selapis  kain  yang  menutupi  aurat  mayit  dan 
terlebih utama bagi mayit laki-laki tiga lapis kain putih dan satu serban. 
Dan bagi perempuan dua lapis kain putih, satu sarung, satu kebaya dan 
satu tudung kepala.

Shalat jenazah :

Syarat menyalatkan mayat :
1.

2.
3.

Syarat-syarat  shalat yang juga menjadi syarat shalat jenazah, seperti 
menutup aurat, suci badan dan pakaian, menghadap ke kiblat.
Dilakukan sesudah mayat dimandikan dan dikafani.
Letak  mayat  itu  disebelah  kiblat  orang  yang  menyalatkan  (Jika 
mayatnya  laki-laki  posisi  Imam lurus  dengan bagian kepala  mayat, 
jika  mayatnya  perempuan  posisi  Imam lurus  dengan bagian perut). 
Kecuali shalat yang dilakukan di kubur atau shalat ghaib.

Rukun menyalatkan mayat :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Niat, sebagaimana shalat yang lain.
Takbir 4 (empat) kali dengan takbiratul ihram.
Membaca Fatihah sesudah takbiratul ihram.
Membaca shalawat atas Nabi saw. Sesudah takbir kedua.
Mendo’akan mayat sesudah takbir ketiga.
Berdiri jika mampu.
Salam.

CARA-CARA SHALAT JENAZAH

NIAT
Untuk mayat Laki-laki membaca niat dengan lafazh berikut:
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 اصل<ى على هذاالي�ت ار بع تكبيات فرض الكفاية  مأموما (اماما)
ل تعال

Ushalli  ‘alaa  hadzal  mayyiti  arba’a  takbiratin  fardhal  kifayati  
ma’muuman (imaaman) lillaahi ta’aala.

Untuk mayat Perempuan membaca niat dengan lafazh berikut:

 اصل<ى على هذه الي�تة ار بع تكبيات فرض الكفاية  مأموما (اماما)
ل تعال 

Ushalli  ‘alaa  hadzihil  mayyitati  arba’a  takbiratin  fardhal  kifayati  
ma’muuman (imaaman) lillaahi ta’aala.

Untuk mayat Anak kecil Laki-laki membaca niat dengan lafazh berikut:

 اصل<ى على هذاالي�ت الط<فل ار بع تكبيات فرض الكفاية  مأموما
(اماما) ل تعال

Ushalli  ‘alaa  hadzal  mayyitith  thifli  arba’a  takbiratin  fardhal  kifayati  
ma’muuman (imaaman) lillaahi ta’aala.

Untuk mayat Anak kecil Perempuan membaca niat dengan lafazh berikut:

 اصل<ى على هذه الي�تة الط<فل ار بع تكبيات فرض الكفاية  مأموما
(اماما) ل تعال 

Ushalli ‘alaa hadzihil mayyitatith thifli arba’a takbiratin fardhal kifayati  
ma’muuman (imaaman) lillaahi ta’aala.

Jika mayatnya 2 (dua) membaca niat dengan lafazh berikut:
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ا ة  مأموم رض الكفاي بيات ف ع تك ذين الي�تي ار ب ى ه ل<ى عل  اص
(اماما) ل تعال 

Ushalli  ‘alaa  hadzainil  mayyitaini  arba’a  takbiratin  fardhal  kifayati  
ma’muuman (imaaman) lillaahi ta’aala.

Jika mayatnya lebih dari 2 (dua) membaca niat dengan lafazh berikut:

ا ة  مأموم رض الكفاي بيات ف ع تك وات  ار ب ذه الم ى ه  اصل<ى عل
(اماما) ل تعال 

Ushalli  ‘alaa  hadzihil  amwaati  arba’a  takbiratin  fardhal  kifayati  
ma’muuman (imaaman) lillaahi ta’aala.

PELAKSANAAN SHALAT

Seraya mengangkat tangan setinggi telinga, membaca takbir ( اكب ال   ), 

dilakukan sebanyak 4 (empat) takbiran, dimana setiap setelah takbir tangan 
kanan diletakkan di atas tangan kiri di atas perut (sedakep).

Takbir Pertama :
Setelah takbir  pertama,  saat  tangan sedakep membaca Al-Fatihah,  tanpa 
membaca surat atau bacaan lainnya :

ن ن. الر�ح دل رب� العاليـ م. الم ن الر�حيـ م ال الر�ح  بســ
دنا ن. اه اك نستعيـ �د واي اك نعب �ن. اي وم الد�يـ ك ي م. مل  الر�حيـ
غضوب م  غيالـ ت عليه ن انعم راط ال<ذيـ م. ص راط الستقيـ � الص

عليهم ولالض�ال<يـن .
Takbir Kedua :
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Setelah takbir kedua, membaca shalawat Nabi :

الل<هم� صل� على سـي�دنا مم�د وعلى ال سـي�دنامم�د
Takbir Ketiga :
Setelah takbir ketiga, baca do’a :

الل<هم� اغفرله  وارحه وعافه  واعف عنه
Jika mayatnya Perempuan, lafazh له diganti لا , lafazh فه diganti فها , 

lafazh عنه diganti عنها . Jika mayatnya 2 (dua), lafazh له diganti لما , 

lafazh فه diganti فهما , lafazh عنه diganti عنهما . Jika mayatnya lebih 

dari 2 (dua), lafazh له diganti لم , lafazh فه diganti فهم , lafazh عنه 
diganti عنهم .

Takbir Keempat :
Selesai takbir keempat, baca do’a :

الل<هم� لترمنا اجره ولتـفتن�ا بعده  وغفر لنا وله 
Jika mayatnya  perempuan atau dua atau lebih dari dua, maka kata ganti 
orang ketiga diganti dengan lafazh sebagaimana keterangan sebelumnya.

SALAM
Sambil  memalingkan  muka  ke  kanan  lalu  ke  kiri  masing-masing 
mengucapkan :

الس�ـلم عليكم ورحة ال و بركاته
DO’A SESUDAH SHALAT JENAZAH
Selesai salam, bersama-sama membaca Al-Fatihah, kemudian Imam Shalat 
membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Naas dan ayat Kursi.
Kemudian membaca Do’a untuk kebaikan yang mati.
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Jika mayatnya  perempuan atau dua atau lebih dari dua, maka kata ganti 
orang ketiga diganti dengan lafazh sebagaimana keterangan sebelumnya.

Mengubur jenazah :

Masukkanlah  ke  dalam  lubang  yang  telah  digali  dan  baringkan 
menghadap ke qiblat. Adapun lubang itu haruslah dapat menahan bau si 
mayit,  dan sebaik-baiknya lubang itu dalamnya sependirian, lebarnya 75 
cm, serta dibuatlah liang lahad.

Mayit keguguran :

Apabila bayi yang baru keluar dari kandungan ibunya dapat bersuara 
atau berteriak lalu mati, maka hukumnya adalah sama dengan orang mati 
dewasa. Akan tetapi jika ia dilahirkan dalam keadaan mati dan sempurna 
kejadiannya, maka wajiblah atasnya 3 (tiga) perkara, yaitu :
1.
2.
3.

Dimandikan.
Dikafankan.
Dikuburkan.  Tidak  usah  dishalatkan,  dan  jika  kejadiannya  tidak 
sempurna tidak diwajibkan apa-apa atasnya hanya dikuburkan saja.

Catatan :
Orang yang mati syahid (gugur membela agama Allah) tidak wajib 

dimandikan  dan  dikafankan,  hanya  wajiblah  baginya  dishalatkan  dan 
dikuburkan saja.

MASALAH PUASA

Arti  puasa  yaitu  menahan  makan,  minum  dan  segala  apa  yang 
membatalkannya,  waktunya  mulai  dari  terbit  fajar  subuh  hingga 
tenggelamnya  matahari  diwaktu  maghrib.  Setiap  orang  yang  percaya 
kepada Allah yaitu orang Islam diwajibkan puasa ramadhan sebagaimana 
firman Allah di dalam Al Qur’an surat Al Baqarah ayat 183 :

 ياي�هاال<ذين امنواكتب عليكم الص�يام كماكتب على ال<ذين من قبلكم
لعل<كم تت�قون.
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Yaa ayyuhal ladziina aamanuu kutiba ‘alaikumush shiyaam kamaa kutiba  
‘alalladziina min qablikum la’allakum tattaquun.

Artinya :
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  kalian  diwajibkan berpuasa, 
sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian 
menjadi orang-orang yang bertaqwa.

SYARAT-SYARAT YANG WAJIB DALAM PUASA

Syarat-syarat  yang  wajib  dalam mengerjakan  puasa  ada  5  (lima) 
perkara, yaitu :
1.
2.

3.
4.
5.

Beragama Islam.
Baligh.  Tidak  diwajibkan  bagi  anak-anak,  tetapi  bagi  orangtua 
hendaklah melatih sedapat-dapatnya.
Aqil. Tidak diwajibkan bagi orang gila atau tidak sehat akalnya.
Kuasa mengerjakannya.
Suci dari haid dan nifas bagi perempuan.

RUKUN PUASA

Rukun puasa itu ada 2 (dua) perkara, yaitu :
1.

2.

Niat,  yaitu  menyegaja  dalam  hati  pada  tiap-tiap  malam  puasa, 
waktunya  dari  tenggelamnya  matahari  hingga  terbit  fajar  shadiq. 
Adapun lafadh niatnya adalah :

 نويت صوم غدعن اداء فرض الش�هررمضان هذه الس�نة ل تعال
Nawaitu  shauma  ghadin  ’an  adaa-i  fardhisy  syahri  ramadhaana  
hadihis sanaati lillaahi ta’aalaa.
Artinya :
Sengaja  aku puasa besok hari  menunaikan  fardhu bulan Ramadhan 
tahun ini karena Allah Ta’ala.
Menahan  makan,  minum  dan  menjahui  segala  yang  membatalkan 
puasa.

SUNNAHNYA PUASA
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Sunnahnya puasa itu ada 5 (lima) perkara, yaitu :
1.
2.
3.

4.

5.

Menyegerakan berbuka, setelah yakin sampai waktu maghrib.
Melambatkan sahur selama fajar shadiq belum timbul.
Membaca do’a ketika berbuka.

ك افطرت  برحتك ى رزق ك امنت  وعل ك صمت  وب م ل  الله
ياارحم الر�احي

Allaahumma  lakashumtu  wabika  amantu  wa  ‘alaa  rizkika  afthartu  
birahmatika yaa arhamarraahimiin.
Artinya :
Yaa Allah bagi Engkaulah puasaku dan kepadaMu aku percaya dan 
atas  rizkiMu aku berbuka,  dengan rahmatMu wahai  Tuhanku yang 
Maha Pengasih.
Memperbanyak  ibadah,  misalnya  membaca  al  qur’an,  dzikir,  shalat 
tarawih dan sebagainya.
Memperbanyak  shadaqah,  misalnya  mengantarkan  makanan  dan 
minuman  ke Masjid atau Langgar untuk orang-orang yang berbuka 
dan sebagainya.

HAL YANG MEMBATALKAN PUASA

Yang membatalkan puasa itu ada 10 (sepuluh) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

Berkata dusta.
Mengumpat atau mencela orang.
Bersumpah palsu.
Memasukkan suatu barang ke dalam rongga tubuh, misalnya makan, 
minum dan lain-lain dengan sengaja.
Sengaja muntah.
Hilang akal.
Bersetubuh di siang hari puasa.
Keluar  mani  dengan  sebab  bersedap-sedap  antara  pusat  dan  lutut 
(bukan bersetubuh). Adapun keluar mani dengan sendirinya (mimpi) 
tidak membatalkan puasanya.
Datang haid atau nifas bagi perempuan.
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10. Murtad atau berpaling dari agama Islam).

Orang yang  sengaja  bersetubuh di  siang  hari  Ramadhan,  baginya 
diwajibkan 2 (dua) perkara, yaitu :
1.
2.

Mengqadha puasanya.
Membayar kifarat, yaitu memerdekakan budak yang beragama Islam, 
jika  tidak kuasa maka  berpuasa dua bulan berturut-turut,  jika  tidak 
kuasa pula maka bersedekah makanan kepada fakir miskin sejumlah 
60 orang tiap orang satu mud.

YANG DIBOLEHKAN TIDAK PUASA

Orang-orang yang dibolehkan tidak puasa antara lain adalah :
1.

2.

3.

4.

Orang yang sakit (wajib mengqadha’ atau mengganti di bulan lain jika 
telah sembuh).
Orang musafir yang harus mengqashar shalat (wajib mengqadha’ atau 
mengganti di bulan lain).
Orang  hamil  dan  orang  yang  masih  menyusui  bayi  karena  takut 
kebinasaan dirinya (wajib mengqadha’ juga).
Orang tua yang lemah dan tidak kuat lagi berpuasa atau orang sakit 
yang tidak ada harapan sembuh, wajib membayar fidyah (denda) yaitu 
setiap  hari  bulan  Ramadhan  memberi  sedekah  (memberi  makan) 
kepada fakir miskin sebanyak satu mud (kira-kira 575 gram makanan 
pokok /  beras dan tidak diwajibkan mengqadha’ puasanya.

IBADAH PADA MALAM RAMADHAN

Ibadah yang dapat dilakukan pada malam-malam Ramadhan antara 
lain :
1.
2.
3.

Memperbanyak membaca Al Qur’an.
Shalat tarawih mulai malam pertama hingga malam terakhir.
Memperbanyak  dzikir  dan  berdo’a  kepada  Allah,  lebih-lebih  pada 
malam 21 hingga 29 atau 30 Ramadhan karena disitulah terdapat satu 
malam yang lebih baik dari 1000 bulan yaitu “lailatul qadar”.
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HARI-HARI YANG TIDAK BOLEH PUASA

Hari-hari yang tidak boleh (haram) berpuasa adalah :
1.
2.
3.

Hari Raya Idul Fitri.
Hari Raya Idul Adh-ha.
Hari tasyriq, yaitu pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah.

SHALAT TARAWIH  DAN WITIR

Shalat  tarawih  adalah  shalat  sunnah  di  malam  hari  pada  bulan 
Ramadhan.  Waktunya  sesudah  ‘isya’  sampai  fajar  shadiq.  Hukumnya 
adalah  sunnah  muakkad  dan  mengerjakannya  boleh  sendirian  ataupun 
berjama’ah,  akan  tetapi  berjama’ah  lebih  utama.  Jumlah  raka’atnya  20 
(dua puluh) raka’at dan tiap-tiap 2 (dua) raka’at salam.
Setelah  shalat  tarawih  hendaklah  shalat  witir  3  (tiga)  raka’at  dengan 2 
(dua) salam.
Lafadh niat shalat tarawih adalah sebagai berikut :

ح ن�ة الت�راوي ل<ى س  اص
) ل ا م ا م اا م و م أ م تي ( كع  \ر

تعال .
Ushalli  sunnatat  tarawih  rak’ataini  (ma’muuman  /  imaaman)  lillaahi  
ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat sunnah tarawih dua raka’at (sebagai ma’mum / sebagai 
imam) karena Allah Ta’ala.

Lafadh niat shalat witir adalah sebagai berikut :

تي وتر ركع ن�ة ال ل<ى س  اص
ل . ا ) ل تع ا م ا م ا ا م و م أ \(م
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Ushalli sunnatal witri rak’ataini (ma’muuman/imaaman) lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat sunnah witir dua raka’at (sebagai ma’mum / sebagai 
imam) karena Allah Ta’ala.

ة وتر ركع ن�ة ال ل<ى س  اص
ل . ا ) ل تع ا م ا م ا ا م و م أ \(م

Ushalli sunnatal witri rak’atan (ma’muuman/imaaman) lillaahi ta’aala.

Artinya :
Sengaja aku shalat sunnah witir satu raka’at (sebagai ma’mum / sebagai 
imam) karena Allah Ta’ala.

Setelah  selesai  shalat  tarawih  hendaklah  berdo’a  kepada  Allah 
sebagai berikut :

ى ن . وعل رائضك مؤد�يـ ن . ولفـ ان كامليـ م� اجعلنابالي  الل<هـ
وك البي . ولعف دك ط اعلي . ولاعن افظي . وللز�كاةف لوات ح � الص
ى ي . وف ن اللغومعرض كي . وع � راجي . وبالدىمتمس
اء ي. وبالن�عم بي . وبالقضاءراض رة راغ ى الخ دين . وف  الد�نيازاه
 شاكرين . وعلى البلءصابرين . وتت لواءسي�دنا مم�دصل<ى ال
ى ن . وف وض واردي ى ال ائرين . وعل ة س وم القيام ل<م ي ه وس  علي
 الن�ةداخلي . وعلى سريرةالكرامةقاعدين. وبورعي متزو�جي.
 ومن سندس واستبق وديباج متلب�سي. ومن طعام الن�ةاكلي. ومن
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 لب وعسل مصف<ي شاربي. باكواب و�اباريق وكأس م�ن معي. مع
ن الن�بي�ي والص�د�يقي والش�هداءوالص�الي. م م  ال<ذين انعمت عليه
 وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من ال وكفى بال عليما . وصل<ى
دل رب ه وصحبه اجعي . والم ى سي�دنامم�دوعلى ال  ال عل

العالي .
Allaahummaj‘alnaa  bil  iimaani  kaamiliin.  Wa  lifaraa-idiika  mu’addiin.  
Wa’alash shalawati haafidhiin. Wa lizakaati faa’iliin. Wa limaa ‘indaka 
thaalibiin.  Wa li’afwika raajiin.  Wa bil  hudaa mutamassikiin.  Wa ‘anil  
laghwi mu’ridiin. Wa fiddunyaa zaahidiin. Wa fil aakhirati raaghibiin. Wa 
bil  qadhaa-i  raadhiin.  Wa  binna’maa-i  syaakiriin.  Wa  ‘alal  balaa-i  
shaabiriin. Wa tahtaliwaa-i sayyidinaa Muhammadin shallallaahu ‘alaihi  
wasallama yaumal  qiyaamati  saa-iriin.  Wa  ‘alal  haudzi  waaridiin.  Wa 
filjannati daakiriin. Wa ‘alaa sariiratil karaamati qaa’idiin. Wa bihuurin  
‘iinim mutazawwijiin. Wa min tha’aamil jannati aakiliin. Wa min labaniw 
wa’asalim mushaffaini  syaribiin.  Bi  akwaabiw wa  abaariqa  wa ka’sim 
mim  ma’iin.  Ma’al  ladziina  an’amta  ‘alaihim  minan  nabiyyiina  
washshiddiiqiina  washshuhadaa-i  washshalihiin.  Dzalika  fadhlu 
minallaahi wa kafaa billaahi ‘aliimaa. Wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa  
Muhammadin wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’iin. Wal hamdu lillaahi  
rabbil ‘aalamiin.

Artinya :
Yaa  Allah  Tuhan  kami,  jadikanlah  kami  semua  orang  yang  sempurna 
keimanannya.  Dan  dapat  mengerjakan  fardhu-fardhu  yang  Engkau 
tetapkan.  Dan dapat  menjaga benar-benar shalat.  Dan suka menunaikan 
zakat. Dan hanya meminta apa yang ada di sisiMu. Dan selalu berpegang 
teguh kepada petunjukMu. Dan berpaling dari semua yang tidak berguna. 
Dan berzuhud di dunia. Dan cinta sekali pada akhirat. Dan ridha dengan 
semua keputusan takdir.  Dan bersyukur kepada segala kenikmatan.  Dan 
sabar  terhadap  bencana.  Dan  ikut  berjuang  di  bawah  bendera  Nabi 
Muhammad saw. Dan dapat mendatangi telaga (kautsar). Dan dapat masuk 
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ke dalam surga. Dan dapat duduk di atas singgasana kemuliaan. Dan dapat 
kawin dengan para bidadari. Dan dapat berpakaian dari beludru, sutra tebal 
dan tipis. Dan dapat makan dari makanan surga. Dan dapat minum dari 
susu dan madu murni. Dengan menggunakan wadah gelas, mangkuk dan 
piala dari suatu mata air. Beserta para Nabi dan para pejuang yang mati 
syahid  dan  orang-orang  yang  shalih  kelakuannya.  Yang  demikian  itu 
adalah  persahabatan yang  baik sekali.  Itulah keutamaan  dari  Allah dan 
cukuplah  Allah  itu  Maha  Mengetahui.  Dan  Allah  tetaplah  hendaknya 
mengaruniakan tambahan rahmat kepada junjungan kita Nabi Muhammad 
dan kepada semua keluarga dan sahabatnya.  Dan segala puji bagi Allah 
yang menguasai semesta alam.

Bacaan setelah shalat witir adalah sebagai berikut :

  . سبحان ذى اللك واللكـوت . سبحان×3سبحان اللك القد�وس 
لطان �ة والس درة واليب ة والقـ بوت . والعظم ز�ة وال  ذى الع
رياء ماء والكبـ اء واللء والن�عـ ال والض�يـ مال والكم لل والـ  والـ
 والبـروت . سبحـان اللك الـي�ى القي�وم ال<ذى لينام وليـوت

ر�وح  ة وال اورب� اللئك د�س رب�ن ب�وح ق دا . س وت وهوابـ  .×3وليفـ
و�ة ول ولقـ ب ولح ه ال<ال وال اك د ل ولال بحان ال والم  س

ال<بال العلى� العظيم . 
Subhaanal  malikil  kudduus  3x.  Subhaanadzil  mulki  wal  malakuut.  
Subhaanadzil ‘izzati wal jabaruut. Wal adzmati wal qudrati wal haibati  
wassulthani wal jalaali wal jamaali wal kamaali wadhdhiyaa-i wal aalaa-
i  wanna’maa-i  wal  kibriyaa-i  wal  jabaruut.  Subhaanal  malikil  hayyil  
qayyuumil  ladzii  laayanaamu  walaa  yamuutu  walaa  yafuutu  wahuwa 
abadaa. Subbuhun quddusun rabbunaa warabbul malaaikati warruuh 3x.  
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Subhanallaahi wal hamdulillaahi walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbar  
walaa haula walaa quwwata illaa billaahil ‘aliyyil ‘adziim.

SHALAT HARI RAYA IDUL FITRI DAN IDUL ADH-HA

Shalat  dua hari  raya  tersebut  hukumnya  adalah  sunnah mu’akkad 
dan waktunya dari terbit matahari hingga tergelincirnya.
Sedangkan caranya shalat adalah sebagai berikut :
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Berniat. Berikut ini adalah lafadh niatnya.

دالفطر ن�ة لعي ل<ى س  اص
) ل ا م ا م اا م و م أ م تي ( كع  \ر

تعال .
Ushalli  sunnatan  li’idil  fitri  rak’ataini  (ma’muuman  /  imaaman) 
lillaahi ta’aalaa.

حى ل<ى سن�ةلعيدالض  اص
) ل ا م ا م اا م و م أ م تي ( كع  \ر

تعال. 
Ushalli sunnatan li’idil adh-haa rak’ataini (ma’muuman / imaaman) 
lillaahi ta’aalaa.
Takbiratul ihram.
Membaca do’a iftitah.
Bertakbir 7 (tujuh) kali selain takbiratul ihram dan bertasbih di antara 
takbir, yaitu :

سبحان ال والمد ل ولاله ال<ال وال اكب . 
Subhanallaahi  wal  hamdulillaahi  walaa  ilaaha illallaahu wallaahu 
akbar.
Membaca Fatihah dan surat dari Al Qur’an. Setelah selesai lalu ruku’, 
i’tidal  dan  sujud  sebagaimana  shalat  biasa.  Kemudian  berdiri  lagi 
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untuk raka’at kedua dengan bertakbir 5 (lima) kali selain takbir qiyam 
dan bertasbih di antara takbir.
Membaca Fatihah dan surat  dari  Al Qur’an.  Dan seterusnya  hingga 
salam.

KHUTBAH DUA HARI RAYA

Setelah shalat hari raya kemudian dibacakan khutbah oleh Khatib. 
Kalau shalat Jum’at  khutbahnya sebelum shalat,  sedangkan untuk shalat 
hari  raya  khutbahnya  sesudah  shalat.  Para  jama’ah  diharapkan  tidak 
meninggalkan tempat sebelum selesainya khutbah.

Untuk khutbah hari raya sama juga dengan khutbah Jum’at, hanya 
saja pada khutbah pertama hari  raya  dimulai  dengan membaca  takbir  9 
(sembilan) kali dan pada khutbah kedua dimulai dengan takbir 7 (tujuh) 
kali.

TAKBIRAN

Pada  dua  hari  raya  disunnahkan  takbiran  dengan  suara  keras. 
Adapun waktunya, untuk hari raya Idul Fitri mulai dari terbenam matahari 
di  akhir  bulan Ramadhan (malam hari  raya)  hingga Imam mengerjakan 
shalat hari  raya.  Dan pada hari  raya  Idul Adh-ha mulai  dari  subuh hari 
Arafah (9 Dzulhijjah) hingga waktu ‘ashar di hari Tasyriq (13 Dzulhijjah). 
Dan juga bertakbiran pada tiap-tiap selesai  shalat  fardhu dalam tanggal 
bulan tersebut.

Lafadh takbiran adalah sebagai berikut :

 ال اكب . ال اكب . ال اكب . لاله ال<ال وال اكب . ال اكب
ول المد .

Allaahu  akbar  Allaahu  akbar  Allaahu  akbar.  Laa  ilaaha  illallaahu 
wallaahu akbar. Allaahu akbar walillaahilhamd.
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 ال اكب . ال اكب . ال اكب . ال اكبكبيا والمد ل كثيا
 وسبحان ال بكرة واصيل .  لاله ال<ال ولنعبد ال<اي�اه ملصي
ده دق وع ده . ص ه ال<ال وح افرون . لال وكره الك د�ين ول ه ال  ل
 ونصرعبده واعز�جنده وهزم الحزاب وحده . لاله ال<ال وال اكب

ال اكب ول المد .
Allaahu akbar Allaahu akbar Allaahu akbar. Allaahu akbar kabiiraw wal 
hamdulillaahi  katsiiraa.  Wa  subhanallaahi  bukrataw  wa  ashiilaa.  Laa 
ilaaha  illallaahu  walaa  na’budu  illaa  iyyaahu  mukhlishiina  lahuddiin.  
Walau karihal kafiruun. Laa ilaaha illallaahu wahdah. Shadaqa wa’dah.  
Wanashara  ‘abdah.  Wa  a’azzajundahuu  wahazamal  ahzaaba  wahdah.  
Laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar Allaahu akbar walillaahilhamd.

TENTANG ZAKAT

Arti zakat yaitu  membersihkan harta benda. Tiap-tiap orang Islam 
yang  mempunyai  harta  benda  banyak  dan  cukup  nisabnya,  wajiblah 
mengeluarkan  zakatnya  kepada  fakir  miskin  dan  sebagainya  menurut 
sebagaimana tersebut di dalam kitab suci Al Qur’an.

Harta benda yang wajib dizakati ada 5 (lima) macam, yaitu :
1.
2.

3.

4.
5.

Harta yang berharga. Seperti uang, emas, perak dan sebagainya.
Binatang  ternak.  Seperti  lembu,  kerbau,  kambing,  unta  dan 
sebagainya.
Tanam-tanaman.  Seperti  padi,  jagung,  gandum,  kurma  dan 
sebagainya.
Harta perniagaan (dagangan).
Harta  rikaz  (galian)  atau  temuan  harta  orang  zaman  dahulu  yang 
terpendam dalam tanah.
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ZAKAT UANG (EMAS DAN PERAK)

Nisabnya  uang  (emas)  yang  wajib  dizakati  apabila  beratnya 
mencapai 20 mitsqal (kurang lebih 90 gram) dan cukup setahun lamanya 
disimpan, terkecuali emas yang dijadikan perhiasan dirinya seperti giwang, 
gelang, kalung dan sebagainya tidaklah wajib dizakati.

Zakatnya  uang  (emas)  itu  adalah  2,5  %.  Jadi  jika  seseorang 
mempunyai uang (emas) tersimpan setahun sebanyak :
  90 gram
100 gram
150 gram
200 gram
300 gram
500 gram

: Wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar
: Wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar
: Wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar
: Wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar
: Wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar
: Wajiblah dikeluarkan zakatnya sebesar

: 2,25 gram
: 2,50 gram
: 3,75 gram
: 5,00 gram
: 7,50 gram
: 12,5 gram

Begitulah seterusnya dan untuk uang kertas diperhitungkan senilai 
dengan emas.

Nisabnya  uang (perak) wang wajib dizakati  apabila mencapai  200 
dirham atau kurang lebih 620 gram dan cukup setahun lamanya disimpan.
Zakatnya  uang (perak)  dikeluarkan  sebagaimana  zakatnya  uang (emas), 
yaitu 2,5 %.

ZAKAT BINATANG PIARAAN LEMBU ATAU KERBAU

Nisabnya  lembu  atau  kerbau  yang  wajib  dizakati,  yaitu  apabila 
cukup  mempunyai  30  ekor,  barulah  dikeluarkan  zakatnya  dan  sudah 
setahun lamanya dalam piaraan di hutan yang tidak dimiliki.
30-39 ekor
40-59 ekor
60-69 ekor
70-79 ekor
80-99 ekor
90-99 ekor

: Wajiblah dikeluarkan zakatnya
: Wajiblah dikeluarkan zakatnya
: Wajiblah dikeluarkan zakatnya
: Wajiblah dikeluarkan zakatnya
: Wajiblah dikeluarkan zakatnya
: Wajiblah dikeluarkan zakatnya

: 1 ekor tabi’
: 1 ekor musannah
: 2 ekor tabi’
: 1 tabi’ 1 musannah
: 2 ekor musannah
: 3 ekor tabi’

Keterangan :
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Tabi’ adalah lembu yang berumur satu tahun, sedangkan musannah 
adalah lembu yang berumur dua tahun.

ZAKATNYA BINATANG KAMBING

Nisabnya kambing yang wajib dizakati, yaitu mulai dari 40 ekor dan 
telah cukup satu tahun lamanya dalam piaraan di hutan yang tidak dimiliki.
Dari 40 hingga 120 ekor wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor yang sudah 
berumur 2 tahun masuk tahun ketiga.
121-200 ekor
201-399 ekor
400-499 ekor
500-599 ekor
600-699 ekor

: Wajib dikeluarkan zakatnya
: Wajib dikeluarkan zakatnya
: Wajib dikeluarkan zakatnya
: Wajib dikeluarkan zakatnya
: Wajib dikeluarkan zakatnya

: 2 ekor
: 3 ekor
: 4 ekor
: 5 ekor
: 6 ekor

Begitu  seterusnya,  tiap  bertambah  seratus  ekor  banyaknya,  maka 
zakatnya bertambah satu ekor.

ZAKATNYA BINATANG UNTA

Zakatnya  unta,  yaitu  mulai  dari  5  ekor  setelah  cukup  satu  tahun 
dalam pemeliharaan. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan adalah :
    5-9 ekor
10-14 ekor
15-19 ekor
20-24 ekor
25-35 ekor
36-45 ekor
46-59 ekor
60-75 ekor
76-90 ekor

: Wajib dikeluarkan zakatnya
: Wajib dikeluarkan zakatnya
: Wajib dikeluarkan zakatnya
: Wajib dikeluarkan zakatnya
: Wajib dikeluarkan zakatnya
: Wajib dikeluarkan zakatnya
: Wajib dikeluarkan zakatnya
: Wajib dikeluarkan zakatnya
: Wajib dikeluarkan zakatnya

: 1 ekor kambing
: 2 ekor kambing
: 3 ekor kambing
: 4 ekor kambing
: 1 ekor unta usia 1 tahun
: 1 ekor unta usia 2 tahun
: 1 ekor unta usia 3 tahun
: 1 ekor unta usia 4 tahun
: 2 ekor unta usia 2 tahun

Demikian  seterusnya  perhitungan zakat  unta,  jelasnya  tiap-tiap 25 
ekor unta zakatnya 1 ekor unta usia 1 tahun. Dan tiap-tiap 40 ekor unta 
zakatnya 1 ekor unta usia 2 tahun. Dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya 1 
ekor unta usia 3 tahun.

ZAKATNYA TANAMAN
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Zakatnya  tanaman  (buah-buahan)  seperti  padi,  jagung,  kurma  dan 
sebagainya,  ialah mulai dari 5 ausuq yang bersih tidak berkulit dan jika 
berkulit 10 ausuq. Dari nisab ini atau lebih wajiblah dikeluarkan zakatnya 
10  %  jika  sawahnya  diairi  dengan  air  sungai  atau  hujan.  Tetapi  jika 
sawahnya  diairi  dengan membeli air atau dibiayai  dengan pengangkutan 
air kepadanya, maka zakatnya hanya 5 %.

Keterangan :
5 ausuq = 300 gantang fitrah, 10 ausuq = 600 gantang fitrah.
1 gantang fitrah = 4 mud, 1 mud = 575 gram.
4 mud = 2300 gram, atau 2,3 kg.
1 ausuq = 60 gantang fitrah, atau 138 kg.
5 ausuq = 300 gantang fitrah, atau 690 kg, atau dibulatkan 700 kg.
Adapun  zakat  tanaman  (buah-buahan)  ini  tidak  disyaratkan  genap  satu 
tahun, akan tetapi tiap musimnya wajib dikeluarkan zakatnya.

ZAKATNYA HARTA PERNIAGAAN

Bagi  pedagang  besar  maupun  kecil  wajiblah  menghitung 
dagangannya (perniagaannya) pada tiap-tiap tahun, untuk menaksir jumlah 
harga barang-barang perniagaannya  yang ada,  dan yang  dipinjam orang 
yang tentu membayarnya menurut keadaan harga saat itu dengan sebaik-
baiknya.

Nisabnya  harta  perniagaan  yang  wajib  dizakati,  yaitu  apabila 
jumlahnya cukup senisab atau lebih, maka wajiblah dikeluarkan zakatnya 
sebagaimana  zakatnya  uang  (perak)  yaitu  2,5  %.  Demikian  seterusnya 
pada setiap tahun wajiblah dihitung, kemudian dikeluarkan zakatnya.

ZAKATNYA HARTA RIKAZ (GALIAN)

Setiap orang yang mendapatkan harta Rikaz (galian) yaitu hartanya 
orang-orang  dahulu  kala  yang  tertanam  dalam  tanah,  maka  wajiblah 
dikeluarkan zakatnya saat itu juga.

Nisabnya harta rikaz adalah tidak terbatas. Seberapapun banyaknya 
wajib dikeluarkan zakatnya seketika itu sebesar 50 %.
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Sedangkan bagi orang yang karena pekerjaannya mencari biji emas 
atau  perak  (bukan  harta  orang  jaman  dahulu-kala)  di  gunung-gunung 
ataupun  tempat  lain,  setiap  ia  mendapatkannya  wajiblah  dikeluarkan 
zakatnya sebesar 2,5 %.

ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Orang  yang  berahak  menerima  zakat,  yaitu  8  (delapan)  orang 
sebagaimana firman Allah SWT yang tersebut dalam Al Qur’an surah At 
Taubah ayat 60.

م و به ة قل ا والؤل<ف املي عليه اكي والع راء والس  ان�ماالص�دقات للفق
ن الس�بيل  فريضة من ى سبيل ال واب ارمي وف اب والغ ى الر�ق  وف

ال  وال عليم حكيم .
Innamash  shadaqaatu  lilfuqaraa-i  walmasaakiini  wal’aamiliina  ‘alaiha 
walmu-allafati quluubuhum wafirriqaabi walgharimiina wafii sabiilillaahi 
wabnissabiil fariidhatun minallaahi wallaahu ‘aliimun hakiim.

Artinya :
Sesungguhnya zakat-zakat itu haknya orang-orang :
Faqir

Miskin

Amil

Muallaf

Riqab

Gharim

Sabilillah

:

:

:

:

:

:

:

Yaitu orang-orang yang tidak mempunyai  harta dan tidak 
mempunyai penghasilan yang tentu.
Yaitu  orang-orang  yang  mempunyai  penghasilan  yang 
tentu, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi keperluan 
sehari-hari (selalu kekurangan).
Yaitu  orang-orang  yang  bekerja  menghimpun  dan 
membagi-bagikan zakat kepada yang berhak menerima.
Yaitu orang-orang yang masih lemah hatinya, seperti yang 
baru  masuk  Islam.  Mereka  diberi  zakat  supaya  menjadi 
kuat hatinya tetap memeluk agama Islam.
Yaitu  hamba  (budak)  yang  akan  dimerdekakan  oleh 
tuannya.
Yaitu  orang  yang  mempunyai  hutang  yang  tidak  kuasa 
membayarnya.
Yaitu  orang-orang  yang  rela  berperang  di  jalan  Allah 
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Ibnissabil :

dengan  tidak  memandang  upah  atau  pangkat  dan 
sebagainya,  perjuangannya  semata-mata  karena  Allah. 
Atau amal-amal yang ditujukan kepada jalan-jalan Allah.
Yaitu  orang-orang  yang  bepergian  jauh  (musafir)  yang 
bukan untuk pekerjaan ma’siat, kemudian kehabisan bekal 
dalam  perjalanannya.  Atau  orang  yang  mengembara 
menyiarkan agama Islam.

CARA MENGELUARKAN DAN MENERIMA ZAKAT

Caranya  mengeluarkan  zakat,  yaitu  sesudah  kita  hitung  dengan 
sempurna dan telah kita pegang harta benda yang akan dikeluarkan untuk 
zakat  itu,  hendaklah  menetapkan  hati  dengan  tulus  ikhlas  semata-mata 
untuk melaksanakan perintah Allah dengan mengharap rahmatNya  serta 
bersyukur kepadaNya.
Inilah lafadh niat mengeluarkan zakat :

نويت ان اخرج صدقة الفروضة علي� ل تعال .
Nawaitu an ukhrija shadaqatal mafruudhati ‘alayya lillaahi ta’aalaa.

Artinya :
Sengaja  aku  mengeluarkan  sedekah  (zakat)  yang  difardhukan  atas  aku 
karena Allah Ta’ala.

Adapun caranya orang yang menerima zakat, yaitu hendaklah bersyukur 
kepada  Allah  serta  mendo’akan  orang  yang  memberinya  zakat.  Inilah 
do’anya :

اجرك ال فيما اعطيت  وبارك فيما ابقيت  وجعله لك طهورا .
Ajrakallaahu fiimaa a’thaita wabaaraka fiimaa abqaita waja’alahuu laka  
thahuuraa.

Artinya :
Semoga Allah memberi pahala kepadamu, pada barang yang telah engkau 
berikan, dan mudah-mudahan Allah memberi berkah kepadamu, pada apa 
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saja yang masih tinggal padamu, dan mudah-mudahan dijadikan kesucian 
bagimu.

ZAKAR FITRAH

Zakat  fitrah  adalah  zakat  makanan  yang  dimakan  setiap  hari  di 
negeri  mereka,  misalnya  gandum,  beras  dan  sebagainya.  Dan 
mengeluarkannya  sebelum shalat  Idul  Fitri.  Dan  banyaknya  1  gantang 
Arab (2,5 kg). Tiap-tiap orang Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi 
dirinya sendiri  dan orang yang nafkahnya dalam tanggungannya,  seperti 
istri, anak dan sebagainya.

Inilah lafadh niat zakat fitrah :

نويت ان اخرج زكوة الفطرعن نفـسى فرضال تعال .
Nawaitu anukhrija zakatal fitri ‘annafsi fardhan lillaahi ta’aalaa.

Artinya :
Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri, fardhu karena 
Allah Ta’ala.

Dan bagi diri sendiri dan yang ditanggungnya, lafadhnya adalah :

ايلزمنى ع م ن جي ى وع ن نفس ر ع وة الفط رج زك ويت ان اخ  ن
نفقاتهم فرضال تعال .

Nawaitu an ukhrija  zakatal  fitri  ‘annafsi  wa ‘anjamii’i  maa yalzimunii  
nafaqaatuhum fardhan lillaahi ta’aalaa.

Artinya :
Sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri dan dari sekalian 
yang aku dilazimkan menafkahi mereka, fardhu karena Allah Ta’ala.

TENTANG HAJI

Haji adalah menyengaja ibadah untuk mengunjungi ka’bah di negeri 
Mekkah untuk menunaikan perintah Allah yang telah ditentukan. Adapun 
yang diwajibkan mengerjakan ibadah haji ialah ; orang Islam laki-laki dan 
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perempuan  yang  kaya  (mampu)  yaitu  cukup  hartanya  untuk  ongkos 
berangkat dan pulangnya serta ongkos-ongkos yang ditinggal di rumahnya, 
dan dalam keadaan sehat, baligh, aqil, serta aman perjalanannya.

Ibadah haji wajib dikerjakan (bagi yang kuasa) hanya sekali seumur 
hidupnya.

RUKUN HAJI

Rukun haji itu ada 6 (enam) perkara, yaitu :
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Berniat, yaitu menyengaja berhaji. Adapun lafadh niatnya adalah :

نويت الج� واحرمت به ل تعال .
Nawaitul hajja wa ahramtu bihii lillaahi ta’aalaa.
Artinya :
Sengaja  aku mengerjakan  haji  dan ihramlah  aku dengannya  karena 
Allah Ta’ala.
Ihram, yaitu memakai kain yang tidak berjahit, tidak boleh menutup 
kepala  bagi  laki-laki  dan  tidak  boleh  menutup  muka  serta  tapak 
tangannya bagi perempuan. Dan diperbolehkan memakai sandal atau 
selop.
Wuquf di padang Arafah, yaitu pada hari tanggal 9 Dzulhijjah.
Thawaf, yaitu mengelilingi ka’bah tujuh kali.
Sa’i, yaitu berjalan (berlari kecil) antara Shafa dan Marwah tujuh kali.
Bercukur atau bergunting rambut kepala sekurang-kurangnya tiga atau 
tujuh helai rambut.

Wajib haji itu 4 (empat) perkara, yaitu :
1.

2.

3.
4.

Ihram dari miqat (tempatnya) yang tertentu, misalnya orang Indonesia 
dimulai dari Jeddah.
Bermalam di Muzdalifah meskipun sebentar saja sesudah lewat pukul 
12 malam, yaitu pada malam kesepuluh Dzulhijjah.
Bermalam di Mina mulai malam ke 11 hingga 13 Dzulhijjah.
Melempar  jumrah  yang  tiga,  yaitu  pada  tanggal  10  Dzulhijjah 
melempar jumratul ‘uqba saja dengan tujuh batu. Dan pada hari 11, 12 
dan  13  Dzulhijjah  dalam hari  tersebut  melempar  jumrah  yang  tiga 
yaitu ; jumratus shughra, jumratul wustha dan jumratul ‘uqba, adapun 
leparannya itu dengan tujuh biji batu setiap jumrah.
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Catatan :
Apabila ketinggalan salah satu dari  rukun haji,  maka tidak sahlah 

hajinya dan wajib mengulangi lagi. Tetapi apabila ada ketinggalan salah 
satu  dari  wajib  haji,  maka  sahlah  hajinya  tetapi  wajib  membayar  dam. 
Misalnya  ketinggalan melempar  jumrah  ‘uqba,  wajiblah dibayar  dengan 
menyembelih seekor kambing.

SUNNAH HAJI

Sunnah haji itu 4 (empat) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.

Membaca talbiyah dan dzikir.
Thawaf qudun (pertama tiba di Mekkah).
Shalat sunnah thawaf.
Thawaf wada’.

MACAMNYA HAJI

Mengerjakan haji itu ada 3 (tiga) macam, yaitu :
1.
2.
3.

Haji ifrad, yaitu mendahulukan haji dari pada umrah.
Haji tamattu’, yaitu mendahulukan umrah dari pada haji.
Haji qiran, yaitu mengerjakan haji bersama-sama dengan umrah.

Bagi orang yang mengerjakan bagian yang ke 2 (haji tamattu’) dan 
bagian ke 3 (haji qiran) wajiblah padanya membayar denda (dam), yaitu 
memotong seekor kambing dibagi-bagikan kepada fakir miskin di negeri 
itu juga.

UMRAH

Umrah itu adalah ibadah haji yang kecil ke Baitullah dengan syarat-
syarat yang tertentu. Adapun rukun umrah itu 5 (lima) perkara, yaitu :
1. Berniat, yaitu menyengaja umrah. Lafadh niatnya adalah :

نويت العمرة واحرمت بها ل تعال .
Nawaitul ‘umrta wa ahramtu bihaa lillaahi ta’aalaa.
Sengaja aku mengerjakan umrah dan ihram dengannya karena Allah 
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2.
3.
4.
5.

Ta’ala.
Ihram, yaitu memakai kain yang tidak berjahit.
Thawaf tujuh kali.
Sa’i antara Shafa dan Marwah tujuh kali.
Bercukur atau bergunting.

LAFADH TALBIAH

Lafadh talbiah adalah sebagai berikut :

 لب�يك الل<هم� لب�يك . لب�يك لشريك لك لب�يك . ان� المد والن�عمة لك
واللك لشريك لك .

Labbaiikallaahumma  labbaik.  Labbaika  laa  syariikalaka  labbaiik.  
Innalhamda wanni’mata laka walmulka laa syariikalak.

Artinya :
Aku senantiasa tha’at kepadaMu ya Tuhanku, dengan sesungguhnya aku 
kerjakan perintahMu,  aku kerjakan perintahMu tiada sekutu bagiMu ya 
Tuhanku. Sesungguhnya aku kerjakan perintahMu bahwasanya segala puji 
dan ni’mat itu bagiMu dan begitu pula kerajaan, tiada sekutu bagiMu.

SYARAT THAWAF

Syarat thawaf itu ada 6 (enam) perkara, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Suci dari dua hadas dan dari najis (berwhudhu).
Menutup aurat.
Menjadikan ka’bah selalu di sebelah kiri.
Memulai thawaf dari hajarul aswad.
Tujuh kali keliling ka’bah.
Thawaf di dalam Masjidil Haram.

Adapun lafadh niat thawaf adalah sebagai berikut :
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رة) سبعا ويت ان اطوف بهذاالبيت (طواف الج�) (طواف العم  ن
كامل ل تعا ل . بسـم ال . ال اكب . ال اكب . ال اكب .

Nawaitu an athuufa bihaadzal baiti (thawaf haji) (thawaf umrah) sab’an  
kaamilan lillaahi ta’aalaa. Bismillah, Allaahu akbar 3x.

Artinya :
Sengaja aku thawaf di baitullah ini (thawaf haji) (thawaf umrah) tujuh kali 
keliling (yang sempurna) karena Allah Ta’ala. Dengan nama Allah, Allah 
Maha Besar 3x.

Adapun lafadhnya di dalam thawaf, yaitu :

و�ة ول ولقـ ب لح ه ال<ال وال اك د ل ولال بحان ال والم  س
 ال<بال العلى� العظيم .  رب�نااتنافى الد�نيا حسنة وفى الخرةحسنة

وقـناعذاب الن�ار .
Subhanallaahi wal hamdulillaahi walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbar  
laa  haula  walaa  quwwata  illaa  billaahil  ‘aliyyil  ‘adziim.  Rabbanaa  
aatinaa  fiddunyaa  hasanataw  wafil  aakhirati  hasanataw  waqinaa 
‘adzaabannaar.

Artinya :
Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah dan tak ada Tuhan melainkan 
Allah dan Allah itu Maha Besar, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dari 
Allah  yang  Maha  Tinggi  lagi  Besar.  Ya  Tuhan  kami,  berilah  kami 
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa 
api neraka.

SYARAT SA’I

Syaratnya Sa’i itu tiga perkara, yaitu :
1. Mulai dari Shafa dan disudahi di Marwah.
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2.
3.

Tujuh kali.
Sesudah thawaf.

Lafadh niat sa’i adalah sebagai berikut :

 نويت ان اسعى ما بي الص�فا والروة (سعي الج�) (سعي العمرة)
سبعا كامل ل تعا ل . بسـم ال . ال اكب . ال اكب . ال اكب
Nawaitu an as’aa maabainash shafa wal  marwati  (sa’yal  hajji)  (sa’yal  
‘umrati) sab’an kaamilan lillaahi ta’aalaa. Bismillaah Allaahu akbar 3x.

Artinya :
Sengaja aku sa’i yang antara Shafa dan Marwah (sa’i haji) (sa’i  umrah) 
tujuh kali sempurna karena Allah Ta’ala. Dengan nama Allah, Allah Maha 
Besar 3x.

Lafadh di dalam sa’i adalah sebagai berikut :

عائر ال . ن ش روة م فا وال �م . ان� الص ن الر�حي م ال الر�ح  بسـ
ابدابا بداال به .

Bismillaahir  rahmaanir  rahiim.  Innas  shafaa  wal  marwata  min  sya’a 
irillaah. Abda’u bimaa bada allaahu bihii.

Artinya :
Dengan  nama  Allah  yang  Maha  Pengasih  lagi  Maha  Penyayang, 
bahwasanya Shafa dan Marwah itu sebagian dari syiar (agama) Allah, aku 
mulai dengan apa yang dimulai Allah dengannya.

Kemudian naik ke atas tangga Shafa sambil membaca :

ب .  ه . ال اك ريك ل ده لش ه ال<ال وح دلال ه الم ك ول ه الل  ل
 لاله ال<ال وحده . انزييى وييت وهوعلى كل� شيء قدير . 
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ده .  ده . الل<هم� ان�يوع زاب وح زم الح ده وه رعبده واعز�جن  ونص
داء . اتة الع اء . وش ة الر�ج د�اء . وخيب ال ال ن عض ك م وذ ب  اع

وزوال الن�عمة . ونزول الن�قمة .
Allaahu  akbar.  Laa  ilaaha  illallaahu  wahdahu  laa  syariikalah.  
Lahulmulku  walahulhamdu  yuhyii  wayumiitu  wahuwa  ‘alaa  kulli  syai-
inqadiir.  Laa  ilaaha  illallaahu  wahdah,  anjaza  wa’dah,  wanashara 
‘abdah, wa-a’azzajundah, wahazamal ahzaaba wahdah. Allahumma innii  
a’uudzubika min ‘idhaliddaa’, wakhaybatir rajaa’, wasyamaatatil a’daa’,  
wazawaalin ni’mah, wanuzulin niqmah.

Artinya :
Allah  Maha  Besar.  Tiada  Tuhan  selain  Allah  sendirinya,  tiada  sekutu 
baginya,  baginya  kerajaan  dan  baginya  pula  puji-pujian.  Dia  yang 
menghidupkan dan mematikan dan Dialah atas segala sesuatu berkuasa. 
Tiada  Tuhan  selain  Allah  sendirinya,  telah  dilakukan  janjinya,  dan 
ditolongnya hambanya,  dan dikuatkannya tentaranya,  dan dikalahkannya 
sekutu (yang berpihak-pihak) dengan sendirinya. Ya Allah, aku berlindung 
kepadaMu  dari  penyakit  yang  berbahaya,  dan  putus  asa  dan  diolok-
olokkan musuh, dan hilang nikmat dan turun siksa.

LARANGAN BAGI ORANG YANG IHRAM

Larangan-larangan (yang haram) bagi orang yang sedang ihram ada 
10 (sepuluh) perkara, yaitu :
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

Memakai kain yang berjahit. Seperti celana, jas, dan sebagainya.
Menutup kepala bagi laki-laki dan menutup muka atau telapak tangan 
bagi perempuan.
Memakai  minyak  harum  di  badan  atau  di  pakaian  dan  memakai 
minyak rambut.
Menyukur atau menggunting rambut.
Mengerat kuku yang mana saja.
Menyisir rambut, dikuatirkan tercabut.
Memotong  pohon  atau  rumput-rumput  dan  menyembelih 
(membunuh) binatang buruan.
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8.
9.

10.

Bernikah (kawin).
Bersetubuh  atau  melakukan  sesuatu  yang  menimbulkan  syahwat 
kepadanya.
Bermusuh-musuhan (berbantah-bantahan) ketika berhaji.

Orang-orang yang ihram kemudian melanggar larangan-larangannya, 
maka  baginya  wajib  membayar  fidyah  (denda)  menurut  keadaan  yang 
dilanggarnya. Berikut ini macam-macamnya.
1.

2.

3.

4.
5.

Orang  yang  membunuh  binatang  buruan,  wajiblah  baginya 
menyembelih  binatang  yang  sesamanya,  atau  memberi  makanan 
kepada fakir miskin seharga binatang yang dibunuhnya.
Orang yang bersetubuh dengan sengaja, wajiblah menyembelih seekor 
unta atau berapa harganya seekor unta, boleh dibelikan makanan dan 
dibagi-bagikan  kepada  fakir  miskin.  Hajinya  batal  dan  wajiblah 
menyempurnakannya, kemudian wajib pula mengulangi hajinya tahun 
depan.
Orang  yang  merusak  pohon  di  tanah  suci  (Mekkah),  wajiblah 
menyembelih  seekor  lembu  (sapi)  atau  sedekah  makanan  seharga 
lembu tersebut kemudian diberikan kepada fakir miskin.
Orang yang bernikah, tidak sahlah nikahnya.
Selain dari keempat yang tersebut di atas, maka siapa yang melanggar 
larangan-larangan  di  waktu  ihram seperti  memakai  minyak  harum, 
menutup  kepala,  mengerat  kuku  dan  sebagainya,  wajiblah  baginya 
membayar  fidyah,  yaitu menyembelih seekor kambing disedekahkan 
kepada fakir miskin atau memberi  makanan sebanyak 12 kati  beras 
(gandum).

Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua.
Aamiin.
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