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Dan di antara manusia (ada) orang y.rng mempergunakan
perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia)

dari jalan AJlah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan
Allah itu oiok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab

yang menghinakan.
(QS. Luqman : 6)
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Yang pertama segala puji bagi Allah swt. Bi Qoulina al-

Hamdutillah. Karena dengan rahmat-Nya buku ini bisa selasai

meskipun jauh dari kata sempurna. Sholawat serta salam semoga

selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW., Ahli al-Bait dan seluruh

sahabat-sahabatnya
Buku "FIQH SESAT; Analisis Madzhab Fil lslam" ini

merupakan buku yang mengupas tentang masalah fiqh yang sesat

dan telah menyimpang dari al-Qur'an, Hadits, kesepakatan

Madzhab al-Arba'ah, dan Madzhab Ahli Sunah. Buku ini sangat

penting untuk dimiliki siapapun, sebab mulai zaman dulu sampai

dimasa sekarang ini selain Madzhab al-Arba'ah juga terdapai

madzhab-madzhab lain yang tentunya perlu dikoreksi kebenaran

dan kefaliditasannya. Buku ini sedikit banyak akan membantu anda

dalam menepis berbagai permasalahan sesat, sebab buku ini

dilengkapi dengan dasar al-Qur'an dan Hadits dan referensi dari

para ulama salaf dan khalaf sebagai huliah memhanlah pendapat

sesat tersebut.

Yang terakhir, Semoga buku ini bermanfaat bagi kita khususnya,

dan bagi masyarakat umum, dan mendapat ridlo-Nya. Amin...

Lampung, 1"2 Maret 2014

Pen u lis,

M. Bahruddin Fuad
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Sesunggrrlurya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan
mcmbawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manr:lia

<lengan apa yang telah Allal wahyukaa kepadamu, dan
janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak
bersalal), karena (mem-bela) orang-c rang yang khianat

(QS. An-Nisa : tO5l
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Dan Kami turunkan kepadamu Al euran, agar kamu
menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan

kepada mereka dan supaya mereka memikirkan
(QS. An-Nahl : 44)
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BAB I
MADZHAB FIL ISLAM

1. Madzhab Hanafiyyah
Madzhab ini didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Nama aslinya

adalah An-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha al-Kufie dari keturunan

bangsa Paris. Lahir pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H

bertepatan dengan daulah bani Umayyah dan Abasyiah. Imam

Hanafi merupakan pemimpin madzhab Hanafiyyah yang sering

disebut dengan lmam Ahlu Rayu dan ahli fiqh tanah lraq. Imam

syafi'ie mengatakan bahwa seluruh manusia dalam ilmu fiqh

bersumber dari Abu Hanifah. Jenjang pendidkan ilmu fiqh Imam

Abu Hanifah ditempuh selama 12 tahun dengan privat kepada

Hammad bin Sulaiman yang merupakan salah satu murid dari

lbrahim An-Nakh'ie.
Dasar-dasar dari madzhab Abu Hanifah ini adalah al-Qur'an,

Hadits, Ijma', Qiyyas dan Istihsan.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang terkenal terdapat empat

orang:

Abu Yusuf
Adalah Ya'qub bin Ibrahim Al-Kufie. Lahir pada tahun 113 H

dan wafat pada tahun 182 H, menjabat sebagai hakim pada

masa pemerintahan raja Rasfd. Kedudukan dan pengaruh

beliau dalam madzhab Hanafiyyah sangatlah besar dalam

menguatkan madzhab dan menyebarkan madzhab Abu

Aanifah ke penjuru dunia.

Muhammad bin Hasan as-Syaibanie
Lahir pada tahun 132 H dan wafat pada tahun 189 H. Tanah

kelahirannya adalah tanah Wasith Kuffah, sedang orang

tuanya berada di kota Damaskus. Kehidupan Imam

Muhammad dijalani dikota Baghdad. Imam Abu Haniffah

merupakan guru pertama yang mengajarkan ilmu fiqh pada

1)

2)

FIOH@a,,risi!l{dilra!fl hlafl E



3)

4)

M"d,l,"b F;l IJ"*
dirinya, kemudian disempurnakan dengan berguru dengan
Abu Yusuf. Sepeninggal Abu Yusuf, Imam Muhammad menjadi
pemimpin ahli fiqh dikota Irak Seperti halnya Abu Yusul
Imam Muhammad pun merupakan tonggak utama dalam
madzhab Abu Hanifah. Kitab utama karyanya yang dijadikan
rujukan dalam madzhab Hanafiyyah adalah kitab Dlahirur
riwayah.

Zafir
Adalah Zafir bin Hudail bin Qois al-Kufie. Lahir pada tahun LLO

H dikota Ashbihan dan wafat pada tahun 158 H dikota
Bashrah. Imam Zafir awalnya adalah ahli hadits, kemudian
berpaling menjadi ahli pemikir dan sangat mahir dalam
mengqiaskan sehingga Imam Zafir merupakan murid terhebat
dari Abu Hanifah dalam ilmu qiyas.

AI-Hasan
Adalah Hasan bin Ziyad al-Lu'luie meninggal pada tahun 204
H. Jenjang pendidikanya dimulai dengan belajar dengan Abu
Hanifah dar: disempurnakan dengan dua tokoh ternama dari
madzhab Abu Hanifah yakni Imam Abu Yusuf dan Imam
Muhammad. Imam Hasan terkenal dalam kalangan
mandzhabnya sebagai periwayat hadits dan juga sebagai
periwayat maqolah dari Abu Hanifah. Walaupun derajad
keilmuan dari Imam Hasan tidak setinggi Imam Abu Yusuf dan
Muhammad, namun beliau merupakan salah satu penganut
madzhab yang sangat berjasa dalam menyebarkan dan
mempertahankan madzhab Hanafiyyah.

2. Madzhab Malikiyyah
Pendiri dari madzhab ini adalah Imam Malik bin Anas bin Abie

'Amir. Lahir pada tahun 97 H. masa pemerintahan al-Walid bin
Abdul Muluk dan wafat pada tahun 1,79 H masa pemerintahan raja
ar-Rasyid dikota Madinah. Beliau merupakan Imam ilmu hadits dan

E FfQH@amr*isilsddsifithl,,,
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fiqh kota madinah setelah kurun tabi'in. Kehidupan beliau hanya

dijalani dikota madinah saja dan tak pernah berpindah ke kota

manapun. Seperti hatnya Abu Hanifah, Imam Malik juga hidup

dimasa kekuasan daulah bani Umayyah dan Abasyiah, namun

beliau menemui daulah Abasyiah secara sempurna. Pada masa

lmam Malik dan Imam Abu Hanifah, kekuasaan islam menyebar

mulai samudra Atlantik dari arah barat sampai negara Cina diarah

timur Madinah, bahkan sampai pertengahan negara Eropa dengan

dikuasainya daerah Andalus.

Kota Madinah merupakan kota dimana Imam Malik tumbuh

dan menuntut ilmu. Selama bertahun-tahun, Imam Malik belajar

kepada Abdurrahman bin Harmaz, dan Rabi'ah bin Abdurahman

dalam ilmu fiqh. Karya beliau yang paling ternama dan digunakan

oleh para ulama kurun setelahnya adalah kitab Muatha'tentang

ilmu hadits. Imam Syafi'ie mengatakan "Imam Malik adalah

Ustadku, dan darinya aku menuntut ilmu, dia adalah hujah dianlara

diriku dan Tuhanku, tak seorangpun yang lebih menyelamatkanku

kecuali lmam Malil(, ketika nama ulama disebut maka Imam

Maliklah bintangnya.

Dasar-dasar dari madhab Imam Malik ada 20, lima dari al-

Quran dan lima dari Hadits. Kelima hal tersebut adalah Nas al-

Quran dan Hadits (hukum yang sudah jelas), keumuman al-Qur'an

dan Hadits, Mafhum Mukhalaf al-Quran dan hadits, Mafhum

Muwafaqah al-Quran dan Hadits dan peringatan ilat dalam al
Quran dan hadits. Sisa dasar yang lain diambilkan dari Ijma', Qiyas,

Prilaku Ahlu madinah, ucapan sahabat, istihsan, hukum Saddu

Darai'i (menulup celah kemaksiatan), menjaga perkhilafan,

istishhab, maslahah mursalah dan terkadang memakai pola

menjaga kondisi waktu tertentu. Dari 20 dasar tersebut, yang

paling dominan digunakan adalah Hadits Nabi, prilaku ahli

madinah, maslahah mursalah, ucapan sahabat dan ihtihsan.

FIOH@m*rist,ledrtrabr hhn
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Murid-murid yang terkenal dari madzhab Malikiyyah ini

berasal dari tiga daerah, Mesir, Afrika dan Andalus. Dari kota mesir
terdapat 7 murid yang terkenal, berikut ketujuh murid tersebut:
1) Ibnu al-Qosim

Adalah Abdurahman bin al-eosm. Meninggal dikota Mesir
pada tahun 191 H. Ibnu al-eosim belajar dengan Imam Malik
selama 20 tahun lamanya dan belajar pula dengan Imam Laits
bin Sa'dun ahli fiqh kota Mesir yang meninggal pada tahun
170 H. Yahya bin Yahya mengatakan : ,,al-eosim 

adalah murid
dari Imam Malik yang paling mahir. Beliaulah yang
mensahihkan kitab Madunah dalam madzhab Malik dan
sekaligus sebagai kitab pokok madzhab Malikiyyah. Kitab
tersebut disempurnakan dan disusun dalam tertib kitab fiqh
oleh Imam Sahnun al-Maghribie,,.

2) Abu Muhammad
Adalah Abdullah bin Wahab bin Muslim. Lahir pada tahun 125
H dan wafat pada tahun L97 H. Belajar dengan Imam Malik
selama 20 tahun dan belajar pula dengan Imam Laits bin
Sa'dun. Abu Muhammad merupakan murid Imam Malik yang
memiliki peran besar dalam menyebarkan madzhab
Malikiyyah dikota Mesir. Beliau adalah ahli hadits yang dapat
dipercaya dan mendapat gelar Dinwanul ilmi.

3) Asyhab bin Abdul Aziz al-eoisie
Lahir pada tahun dimana Imam Syafi,ie dilahirkan yakni pada
tahun 150 H dan meninggal pada tahun 204 H,1g hari setelah
meninggalnya Imam Syafi,ie. Imam Malik dan Imam Laits
merupkan guru dari Imam Asyhab sehingga beliau menjadi
pemimpin fuqoha'di Mesir setelah wafatnya ibnu al-eosim.
Salah satu karya besar dari Asyhab adalah Madunah atau
madunah Asyhab, bukan madunah Syahnun. Imam Syafi,ie
mengatakan : "Tidaklah aku melihat orang yang lebih ahli fiqh
kecuali Asyhab".
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Al-Hakam
Adalah Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam. Wafat

pada tahun 2L4 H. Al-Hakam merupakan sebagian murid

Imam Malik yang paling memahami perbedaan dari maqolah

Imam Malik hingga beliau menjadi pemimpin madzhab

Malikiyyah di Mesir setelah meninggalnya Asyhab.

Asbagh bin Faraj

Beliau meninggal pada tahun 225 H. Ibnu Qosim dan Asyhab

adalah guru darinya. Imam Asbagh merupakan penguat

madzhab Imam Malik yang paling mengerti tentang madzhab

Malikiyyah dan masalah-masalah dalam madzhab tersebut.

Muhamad bin Abdullah bin Abdul Hakam

Belajar dari ayahandanya al-Hakam dan ulama-ulama lain

yang sekurun dengan ayahandanya dari Madzhab Malikiyyah.

Beliau juga pernah belajar dengan lmam Syafi'ie hingga

menjadi ulama fatwa di Mesir dan meninggal pada tahun 268

H.

Ibnu Mawaz
Adalah Muhammad bin Ibrahim al{skandarie bin Ziyad.

Belajar ilmu fiqh kepada para ulama yang ada dimasanya

hingga beliau menjadi mufti. Kitab yang masyhur dari ibnu

Mawaz ini adalah kitab Muwaziyah. Kitab tersebut adalah kitab

yang terbesar yang dikarang oleh madzhab Malikyyah. Dalam

kitab tersebut banyak ditampilkan berbagai masalah dan

begitu lengkap. Beliau meninggal pada tahun 269 H.

Sedangkan murid Imam Malik yang ternama dari Afrika dan

Andalus adalah sebagai berikut :

1) Abul Hasan ali Bin Ziyad al-Tunisia
Belajar ilmu fiqh dari Imam Malik dan Imam al-Laits bin Sa'dun

hingga menjadi ahli fiqh Afrika. Beliau meninggal pada tahun

183 H.

FIQH@amldstuadriairilhhm f,!
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2) Abu Abdullah

Adalah Ziyad bin Abdurrahman al-eurtubie dan julukannya
adalah Syabtun. Meninggal pada tahun 193 H.

3) Isa bin dinnar
Adalah al-Qurtubie al-Andalusie ahli fiqh kota Andalus.
meninggal pada tahun 212 H.

Asad Ibnul furat bin Sinan al-Tunisia
Lahir pada tahun 140 H dan wafat pada tahun 213 H. Beliau
mengumpulkan fiqh Madinah dengan berguru dengan Imam
Malik dan fiqh irak dengan berguru dengan Abu yusuf dan
Muhammad. kitab Asadiyyah adalah kitab karya dari Imam
Asad yang aslinya adalah kitab Madunah Imam Sahnun.

Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsie
Menyebarkan fiqh Malikiyyah dikota Andalaus hingga Wafat
pada tahun 224 H.

Abdul Muluk bin Habib bin Sulaiman
Menjadi penguasa tunggal dalam madzhab Malikiyyah dikota
Andalus setelah wafatnya Imam yahya. Wafat pada tahun 23g
H.

Sahnun
Adalah Sahnun bin Abdus Salam bin Sa'id Atanuhie. Wafat
pada tahun 240 H. Belajar ilmu fiqh pada ulama Madinah dan
ulama Mesir hingga menjadi ulama fiqh ternama dimasanya.
Beliaulah yang meruntutkan kitab Madunah hingga menjadi
kitab rujukan madzhab Malikyyah.

Untuk ulama madzhab malikiyyah dari kota Hljaz dan lrak
adalah:

1) Abu Marwan
Adalah abdul Mulk bin Abie Salamah al-Majisyun. Meninggal
pada tahun 212 H. Beliau menjadi mufti Madinah pada

s)

6)

7)
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masanya. Menurut sebagian keterangan, Abu Marwan telah

menulis kitab muatha'sebelum Imam Malik.

Ahmad bin Mu'adal bil Ghilan al-Abdie
Beliau adalah ulama terhebat dalam bidang fiqh dikota hak

dalam madzhab Malikiyyah. Sedangkan sejarah dan tanggal
wafatnya beliau tidak diketahui oleh siapapun.

Abu Ishaq
Adalah Ismail bin Ishaq al-Qodlie. Wafat pada tahun 281 H.

Asal tempat tinggal beliau adalah kota Bashrah, namun beliau

menetap dikota Baghdad. Belajar ilmu fiqh pada ibnu Muadal

hingga menjadi ahli fiqh dan menyebarkan madzhab

Malikiyyah dikota lrak.

3. Madzhab Syaf iyyah
Pendiri dari madzhab ini adalah al{mam Abu Abdullah

Muhammad bin Idris al-Quraisyie al-Hasyimie al-Muthalibie bin al-

Abas bin Usman bin Syafi' atau yang lebih masyhur dengan

sebutan Imam Syafi'ie. Nasab Imam Syafi'ie bertemu dengan

nasabnya Rasul SAW pada kakeknya yakni Abdul Manaf. Lahir

dikota Ghozah Palestina tahun 150 H yakni tahun wafatnya Imam
abu Hanifah dan beliau wafat pada tahun 204 H dikota Mesir.

Setelah ayahnya meninggal dalam peperangan dan setelah

berumur dua tahun dari kelahirannya, ibunya membawa lmam

Syafi'ie ke kota Mekah tempat tinggal para leluhurnya. Imam

Syafi'ie hidup dalam keadaan yatim dan senang menghafal sair-sair

orang mekah hingga menguasai ilmu gramatika anbiyah dan ilmu

adab. Imam Asyma'ie berkata " Sair-sair dari hudail diluruskan oleh
pemuda dari kaum Qurais yang bernama Muhammad bin ldris.'
Sejak kejadian itu, Imam Syafi'ie menjadi pemimpin dalam masalah

gramatika arab.

Imam Syafi'ie belajar ilmu fiqh kepada mufti kota mekah yakni

Mustim bin Kholid al-Zunjie hingga Imam Syafi'ie diizinkan untuk
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berfatwa sedang umur beliau masih 15 tahun. Setelah itu, Imam
Syafi'ie pindah ke kota Madinah dan berguru kepada Imam Malik.
Kitab MuathaPun beliau hafal dalam waktu 9 malam saja. Belum
puas belajar di kota Madinah, Imam Syafi'ie pindah ke kota yaman

dan pindah lagi ke kota Baghdad pada tahun 183 H. Di kota
Baghdad Imam Syafi'ie berguru pada murid terhebat Imam Abu
Hanifah Imam Muhammad ibnul Husain. Di kota Baghdad ini pula,
Imam Syafi'ie mengarang kitab al-Hujah sebagai kitab eaul eodim
beliau. Pada tahun 200 H Imam Syafi'ie pindah ke kota Mesir dan
membangun madzhab jadid hingga beliau meniggal pada tahun
204 H di akhir bulan Rajab yang bertepatan dengan hari Jum,at

Imam Syafi'ie merupakan Imam dalam fan Fiqh, Hadits dan
Usul. Beliau mengumpulkan fiqh Iraq dan Hijaz Imam Ahmad
mengatakan "Imam Syafi'ie adalah orang yang paling faham
dengan kitabnya Allah dan sunah Nabi.'

Dasar-dasar dari madzhab Syafi'iyah adalah al-eur,an, Hadits,
Ijma'dan Qiyas. Madzhab Syafi'iyyah tidak menggunakan ucapan
para sahabat sebab ucapan sahabat merupakan ljtihad yang masih
mungkin kliru. lrladzhab ini juga tidak menggunakan pola pikir
istihsan seperti madzhab Malikiyyah dan H anafiyyah. Imam Syafi,ie
mengatakan : " Barang siapa memakai p,ola pikir istihsan maka
orang tersebut membuat syariat sendirl'. penduduk kota Baghdad
memberi gelar Imam Syaf ie dengan gelar penolong sunah
(Nashiru Sunah).

Periwayat kitab Qodim Imam Syafi'ie yakni kitab Hujjah adalah
Ahmad bin Hanbal, abu Tsaur, al-Za'faranie dan al-Karabilisie.
Sedangkan periwayat kitab al-Umm sebagai madzhab jadid beliau
adalah al-Muzanie, al-Buathie, al-Rabi' al-Jaizie dan ar-Rabi,bin
Sulaiman al-Muradie.

Murid-murid dari Imam Syafi'ie sangatlah banyak sekali,
menyebar diberbagai penjuru dunia seperti H i1'az, Mesir, Irak dan
daerah-daerah Iainnya. Sedangkan murid dari kota mesir yang
menguatkan madzhabjadid adalah sebagai beikut :
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Al-Buathie
Adalah Yusuf bin Yahya al-Buathie abu Ya'qub. Wafat pada

tahun 231 H. Beliau dipenjara dikota Baghdad sebab fitnah
terhadap penamaan al-Qur'an sebagai mahkluk pada masa
kekuasaan raja Makmun. Imam al-Buathie seringkali
menggantikan Imam Syafi'ie dalam pe*umpulannya.
Mustashar al-Buathie merupakan karya ternama miliknya
dalam Madzhab Syafi'ie.

Al-Muzanie
Adalah Abu lbrahim, ismail bin Yahya al-Muzanie, meniggal
pada tahun 264 H. Imam Syafi'ie mengatakan '. " al-Muzanie
adalah penolong madzhabku". Karya al-Muzanie sangat
banyak sekali, diantaranya adalah al-Muhktashar al-Kabiryang
disebut pula dengan kitab al-Mabsuth.

Ar-Rabi'
Adalah Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabar al-Muradie.
Wafat pada tahun 270 H. lmam Rabi' menemani Imam Syafi'ie
dalam waktu yang begitu lama hingga beliau menjadi
periwayat kitab-kitab Imam Syafi'ie. Dan berkat beliaulah,
semua kitab Imam syafi'ie sampai pada kita semua.

Harmalah
Adalah Harmalah bin Yahya bin Harmalah. Meninggal pada
tahun 266 H. Imam Harmalah meriwayatkan kitab-kitab dari
Imam Syafi'ie dengan sebuah riwayat yang tidak pernah
diriwayatkan oleh Imam Rabi. Riwayat tersebut sepefti kitabus
syurut berjumlah 4 jilid, kitab Sunan berjumlah L0 jilid dan
kitab nikah.

Al-Hakam
Adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam. Wafat
pada tahun 268 H. Al-Hakam merupkan salah satu murid
Imam Syafi'ie dan juga murid dari imam Malik Orang-orang
mesir pada waktu itu tidak ada yang sebanding dengan Imam

2)

3)

4)

s)
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al-Hakam. Imam Syafi'ie pun begitu menyayangi al-Hakam,
namun sayangnya al-Hakam meninggalkan madzhab Syafi'ie

dan menganut madzhab Malikiyyah sebab madzhab
Malikiyyah adalah madzhab dari ayahnya.

4- Madzhab Hanabilah
Pendiri dari madzhab ini adalah Al-lmam Abu Abduilah

Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Dzuhlie as-Syaibanie. Lahir
pada tahun 164 H dikota Baghdad dan wafat bulan Rabiut awal

tahun 241 H dikota Baghdad pula. Perjalanan Imam Ahmad dalam

menuntut ilmu sangatlah panjang sekali, mulai dari kota Kufah,

Bashrah, Makkah, Madinah, Yaman, Syam dan lazirah Arab. Guru

dari lmam Ahmad mencapai 1-00 orang dan salah satunya adalah

Imam Syafi'ie saat beliau tiba dikota Baghdad.
Imam Ahmad merupakan Imam dalam berbagai fan ilmu

seperli ilmu Hadits, Fiqh dan lain sebagainya hingga Imam Syafi'ie

saat meninggalkan kota Baghdad menuju kota Mesir mengatakan
'Saat aku keluar dari kota Baghdal tak seorangpun yang
menggantikan diriku yang lebih bertaqwa dan lebih mahir dalam
fiqh kecuali ibnu Hanbal.

Pada masa kekuasaan raja Makmun, Imam Ahmad

mendapatkan ujian dengan dipukul dan dipenjara sebab fitnah
disebutnya al-Qur'an sebagai makhluk, namun Imam Ahmad

begitu bersabar seperti sabarnya para Nabi.
Dasar-dasar dari madzhab Hanabilah hampir sama dengan

madzhab Syafi'iyyah sebab beliau bergu ru padanya. Dasar tersebut
adalah al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, Fatwa Sahabat, Istishhab,

Maslahah al-Mursalah dan Darai'.

Imam Ahmad tidak memiliki karya dalam bidang fiqh, namun
para murid-muridnya mengambil madzhab Ahmad dari ucapan-

ucapan, tindakan, fatwa-fatwa beliau dan selainnya.
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Sedangkan dalam bidang hadits, Imam Ahmad memiliki

sebuah kitab yang bernama al-Musnad yang memuat hampir
40.000 Hadits.

Murid-murid Imam Ahmad yang masyhur dalam
mengembangkan dan menyebarkan madzhab Hanabilah adalah
sebagai berikut :

1) Shaleh
Adalah Shaleh bin Ahmad bin Hanbal. Wafat pada tahun 2G6

H. Shaleh adalah putra tertua dari Imam Ahmad. Belajar ilmu
fiqh kepada ayahandanya sendiri dan ulama-ulama lain yang
sekuru n dengan Imam Ahmad.

2) Abdullah
Adalah Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Lahir pada tahun 213
H dan wafat pada tahun 290 H. Abdullah juga merupakan
salah saiu putra dari Imam Ahmad, namun Abdullah lebih suka
mempelajari dan mengambil ilmu Hadits dari ayahnya Imam
Ahmad.

3) Al-Atsra m
Adalah al-Atsram, Abu Bakar, Ahmad bin Muhammad bin
Hani' al-Kharasanie al-Baghdadie. Wafat pada tahun 273 H.

Beliau merupakan periwayat masalah fiqh dan hadits yang tak
terhitung jumlahnya. Sebagian karyanya adalah al-Musnad fil
fiqh.

Al-Maimunie
Adalah Abdul Mulk bin Abdul Humaid bin Mahran al-
Maimunie. Wafat pada tahun 273 H. Al-Maimunie bersama
dengan Imam Ahmad lebih dari 20 tahun lamanya.

Al-Muraiwidzie
Adalah Ahmad bin Muhammad ibnul Hujaj Abu Bakar al-
Muraiwidzie. Wafat pada tahun 273 H. Beliau adalah pengikut
Imam Ahmad yang terdekat dan ketika dimutlakkan nama Abu

4)

s)
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Bakar maka yang dikehendaki dalam madzhab Hanabilah ini

adalah al-Murawidzie.

6) Al-Kirmanie
Adalah Harbun bin Ismail al-Hindzolie al-Kirmanie. Wafat pada

tahun 280 H. Beliau sangat menguasai fiqh Imam Ahmad
hingga Imam al-Murawidzie yang begitu tinggi derajadnya
tidak enggan mengambil riwayat lmam Ahmad darinya.

5. Madzhab Dawud Ad-Dlahirie
Pendiri dari madzhab ini adalah abu Sulaiman Dawud bin Alie

al-Ashfihanie al-Dlahirie. Lahir dikota Kufah pada tahun 202 H dan

wafat dikota baghdad tahun 270 H. Penerus dari madzhab Dawud

ini adalah Abu Muhammad AIie bin Sa'id bin Hazim al-Andalusie
yang lahir pada tahun 384 H dan wafat pada tahun 456 H. Hal itu
dapat diketahui dari dua kitab karangan ibnu Hazim yakni a/-
Mahaliefan fiqh dan al-Ihkam Fiusulul Ahkamlan Usul fiqh.

Inam Abu Dawud merupakan ahli Hadits, fiqh dan seorang
mujtah.d setelal. beliau bermadzhab Syafi'iyyah dikota Baghdad.
Sedangkan dasa.-dasar dari madzhab ini adalah mengamalkan
dlahir alQur'an dan Hadits selama lidak ada dalil yang

mengarahkan kepada selain makna dlahir Dan ketika tidak ada nas

yang menjelaskan, mereka menggunakan ijma'dengan syarat Uma'
tersebut merupakan ijma'seluruh ulama tanpa kecuali. Dan ketika
tidak dijumpai nas dan ijma', mereka memakai pola pikir istishhab
yakni hukum asal adalah boleh. Sedangkan hukum Qiyas, ra'yun,

istihsan dan lain-lain tidak dijadikan sandaran hukum menurut
madzhab ini.

Madzhab ini menyebar di daerah Andalus dan berakhir tanpa
pengan ut pada qurun ke-8.
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6. Madzhab Syiah Zaidiyyah

Pendiri dari madzhab ini adalah Zaid bin Ali Zainul Abidin
ibnul Husain. Wafat pada tahun 122 H. Beliau adalah imam pada
masanya dan merupakan ulama besar dalam segala fan ilmu sebab
beliau mengetahui benar tentang ilmu al-eur,an, eiraat dan bab-
bab fiqh. Beliau diberi gelar Haliful eur'an /lincah dalam masalah
al-Qur'an. Kitab Majmu'merupakan kitab karya beliau dalam fan
fiqh yang dicetak di Italia. Kitab tersebut diperluas keteranganya
oleh Imam Syarifuddin al-Husainie Bibnul Haimie al-yamanie al-
Shun'anie yang meninggal pada tahun 1221 H. Kitab syarh tersebut
bernama ar-Raudun Nadlh syarh Majmu'ut fiqh al-Kabir dalam 4
jirid.

imam Zaid lebih mengunggulkan sahabat Ali dari pada
sahabat nab; yang lainnya, namun Imam Zaid membenci kepada
siapa saja yang menghina sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar.
Kebencian Imam Zaid tersebut menyebabkan para pengikutnya
yang telah ia bait meninggalkannya. para murid yang meniggalkan
Imam zaid tersebut disebut dengan kaum Rafidlah.

Madzhab Zaidiyyah ini tidak terlalu berbeda dengan
madzhab-madzhab yang lain, hanya dalam beberapa
permasalahan saja madzhab ini menyimpang dari dalil yang sudah
jelas dan madzhab ini hampir mendekati madzhab Ahti Sunah.
Dalam masalah Aqidah, madzhab Zaidiyyah menganut paham
Mu'tazilah. Madzhab ini terus berkembang mulai tahun 288 H
dikota Yaman sampai sekarang.

Walhasil, kata Zaidiyyah berasal dari nama Imam Zaid yang
dianggap sebagai Imamnya walaupun mereka tidak mengikuti
Imam Zaid dalam cabangan fiqhnya. Hal ini jelas berbeda dengan
madzhab Hanafiyyah ataupun Syafi'iyyah yang para pengikutnya
mengikuti cabangan hukum dari Imamnya.
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7. Madzhab Jakfariyyah / Syiah Imamiyyah

Pendiri madzhab ini adalah allmam Abu Abdillah Jakfar

Shadiq bin Muhmmad al-Baqir bin Alie Zainul Abidin bin Husain.

Lahir pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 148 H. Sedangkan

Abu Jakfar Muhammad ibnul Hasan bin Farrukh al-Ashfar al-A'raj
al-Qummie adalah penyebar madzhab Syiah Imamiah dalam

masalah fiqh.
Dalam madzhab Imamiyyah terkenal 12 Imam yang maksum.

Yang pertama adalah Sahabat Alie dan yang terakhir adalah Imam
Mahdie.

Ibnul Farruh adalah pengembang dari Madzhab Imamiyyah

dikota Paris dan sekaligus pembuat hukum fiqh dalam madzhab ini

dalam kitabnya Basyairu Danjad fi Ulumi Ali Muhammad. Selelah
sepeninggal ibnu Farruh, kepemimpinan Syiah Imamiyyah pada

kurun ke-4 diganti oleh Muhammad Ya'kub bin lshaq al-Kulainie
ar-Razie yang meninggal pada tahun 328 H. Imam Muhammad
mengarang sebuah kitab yang bernama al-Kafie li Ulumid Din.

Dalam kitab tersebut terdapat L6.099 hadits yang diriwayatkan
khusus dari Rawi yang berasal dari keluarga Nabi.

Madzhab ini hampir sama dengan macizhab Zaidiyyah, mereka

tidak menggunakan di dalam fiqh setelah al-Qur'an kecuali Hadits-

hadits yang diriwayatkan oleh ulama-ulama yang berasal dari
keluarga Nabi. Mereka juga meninggalkan hukum Qiyas yang tidak
menjelaskan alasannya dan juga mengingkari !jma' kecuali salah

satu dari Imam mereka masuk dalam Uma'tersebut.
Madzhab Imamiyyah walaupun fiqhnya hampir sama dengan

madzhab Syafi'iyyah namun madzhab ini berbeda dalam 15

permasalahan dan yang paling mencolok adalah diperbolehkannya
nikah Muth'ah. Madzhab ini berkembang sampai sekarang di
daerah Iran dan Irak.
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8. Madzhab Ibadliayah
Pendiri dari madzhab ini adalah Abu Sya'tsa at-Tabi'ie Jabir bin

Zaid. Wafat pada tahun 93 H. Secara adat, madzhab ini dinisbatkan
pada Abdullah bin lbadie at-Tamimie yang wafat pada tahun 80 H.

Jabir bin Zaid merupakan ulama dari kalangan Tabiin yang
perpegang teguh terhadap Qur'an dan Sunah. Jabir bin Zaid
merupakan murid dari ibnu Abas RA. Sedangkan usul fiqh
madzhab ini sama dengan usul fiqh madzhab lain yang berpegang
pada al-Quran, al-Hadits, Ijma', Qiyas dan lain sebagainya.

.,lJt^fel airl..\ ,
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THAHARAH DAN SEPUTARNYA

1. AIR SUO DITUANGI AIR KENCING TETAP SUCI (DAUD AD-
DLAHIRI)
Ketika air terkena najis maka kondisi air tersebut adakalanya

mengalir dan ada kalanya diam. Jika air tersebut tidak mengalir dan
najis tersebut berupa najis yang dapat dilihat dengan mata selain
bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir dan terjadi
perubahan pada salah satu dari sifat air tersebut maka air dihukumi
najis 1. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi :2

&) )\' + *u'JI ",:- n -.+'irr+'ul
Air hukumnya suci, sesuatu apapun tidak dapat menajiskan air

tersebut kecuali rasa dan baunya berubah-

Imam ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ulama sepakat
bahwa air yang jumlahnya sedikit ataupun banyak ketika terkena
najis dan air tersebut berubah salah satu sifatnya maka hukum air
tersebut menjadi najis, baik air tersebut diam ataupun mengalir,
baik perubahanya sedikit ataupun banyak.

Yang paling menakjubkan adalah madzhab Daud Ad-Dlahiri,
madzhab ini menyendiri dari kesepakatan ulama yang telah ada.
Imam Daud mengatakan bahwa jika ada seorang kencing pada air
yang diam maka air tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan
berwudlu namun boleh digunakan berwudlu bila kencing di air
yang mengalir. Imam Daud juga mengatakan jika seorang kencing
pada sebuah bejana kemudian air kencing tesebut dituangkan
pada air yang suci maka air tersebut boleh digunakan untuk
berwudlu sebab orang tersebut tidak kencing langsung pada air
tersebut. Yang lebih e*rim lagi, Imam Dawud mengatakan jika

1 Muhadzab Juz 1 Hal 18 Maktabah Samilah
2 Sunan Daruquthnie Juz 1 Hal. 28 Darul Ma'rifah cet -1 Th-1966
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seorang buang air besar pada air yang mengalir maka tidak
masalah untuk berwudlu dengan air tersebut sebab orang tersebut
tidaklah kencing namun buang air besar. Dasar yang disampaikan
oleh Imam Daud adalah hadits Nabi i

a;'Ur:: p;f-rlf ,Ul rl ,-<--l..i J.+ '!
Janganlah salah satu diantara kalian kencing di airyang diam

kemudian air tercebut digunakan berwudtu.

Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat dari madzhab ini
sengatlah kliru dan telah menyimpang dan menerobos dari
kesepakatan ulama sebab para ulama tidak pernah memisahkan
antara tinja dan air kencing dan juga tidak memisahkan antara
kencing langsung pada air yang suci dengan kencing yang
diletakkan dahulu pada sebuah bejana lalu dimasukkan kedalam air
tersebut. Berikut kutipan referensi yang disampaikan imam Nawawi
dalam Majmu' atas penyimpangan yang dilakukan oleh Imam Abu
Dawud:
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2. MENDAHUKUKAN TANGAN KANAN DALAM WUDLU
WAJIB (SYI'AH)
Para ulama telah sepakat bahwa membasuh muka, kedua

tangan, mengusap rambut dan membasuh kedua kaki merupakan

kefardluan di dalam wudlu.a Hal ini berdasarkan firman Allah :5

,ir$l J! #+\tPr.:lr!*;l.i;)tJl Jt.,;ri1 q-.I;,riit qiq

da'.-.<Jl JI ,-€=l-.r\2 3-1 
"2 

\t--..,.\t

Artinya : Wahai orang-orang yang berinan, ketika kalian semua

hendak melaksanakan sholat maka basuhlah wajah kalian dan

kedua tangan kalian sampai siku-siku, dan usaplah kepala kalian

dan (basuhlah) kedua kaki kalian sampai mata kaki.

Para ulama hanya berbeda pendapat dalam menjadikan nia!

mualah, menggosok anggota wudlu dan tartib dalam keferdluan

wudlu.
Di dalam wudlu sendiri selain kefardluaa banyak sekali

kesunaha n-kesunahan yang telah diajarkan oleh Nabi. Salah satu

a Mausu'ah al-Fiqhiyyah Al-Kuwailiyyah Juz27 Hal M2 Maktabah Samilah
s es. Al-Maidah ayat 6

.o!.r.Lr, \,_e t a,.ilL l-r-\- 6K 6l,jJ\ O.-,.;
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dari kesunahan tersebut adalah mendahulukan anggota wudlu
yang kanan dan mengakhirkan yang kiri. Dalam hadits yang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah Nabi bersabda:6

'L.,u. r . ij.i [ :-itu:-: ri r
\ '-'rJ ' \ , t

Ketika kalian semua berwudlu maka dahulukanlah anggota kanan
kalian semua.

Dari hadits tersebut Imam Ibnu Qudamah mengalakan " Para
ulama sepakat bahwa ketika seseorang mengawali benuudlu
dengan anggota yang kiri maka wudlunya tidak wajib diulangi
sebab hadits tersebut hanya menunjukan hukum sunah sajd'.7 Hal
ini selaras dengan pendapat Imam Nawawi dalam Majmuhya
bahwa mendahulukan anggota kanan hukumnya hanyalah sunah
dan tidak wajib menurut kesepakan ulama. Lain halnya dengan
Syi'ah, mereka mengatakan bahwa mendahulukan anggota kanan
hukumnya wajib. Pendapat dari Syi'ah ini tidaklah dianggap ada
dan tidak merusak kesepakatan ulama seperti yang dilangsir dari
komentar imam Nawawi. Madzhab Syi'ah memakai dasar hadits
yang diriwayatkan dari Abu Hurairah yang telah disebutkan di atas,
namun Imam Nawawi mengatakan bahwa hadits tersebut
diarahkan pada hukum sunah sebab dalam hadits lain yang
diriwayatkan oleh Sayidina Ali saat beliau ditanya tentang hukum
mendahulukan tangan kanan, sayidina AIi mengambil wadah yang
berisi air dan berurudlu dengan mengawali dengan anggota kiri.
Berikut kutipan referensi yang disampaikan Imam Nawawi dalam
M4mu'atas penyimpangan yang dilakukan oleh madzhab Syi'ah :

6 Sunan Ibnu Majah )uL2 Hal.25 Waziratul Auqof Mesir
7 Al-Mughnie Juz 1 Hal.109 Darul Fikr Bairut cet.th.13o5 H
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3. MENGUSAP KEPALA 3 KAU (MADZHAB SYAFTIE)

Madzhab Hanabilah, Malikyyah dan Abu Hanifah sepakat

bahwa mengusap kepala saat berwudlu hanyalah satu kali, sebab

dengan mengusap lebih dari satu kali akan menyebabkan

penamaan mengusap menjadi membasuh, padahal perintah dari

Nabi adalah mengusap bukan membasuh.8 Madzhab Hanabilah

mengatakan bahwa mengusap kepala lebih dari satu hukumnya

tidaklah disunahkan sebab umumnya wudlu yang dilakukan Nabi

adalah dengan mengusap satu kali.s Dalam hadits yang

diriwayatkan oleh sahabat Faiq bin Abie Waraqa'disebutkan :10

er, o-\2 g.,-1 \:X r:)t'L-; C-r qi' .irt .1- ,It J-ru .-:L

8 Mausu'ah fiqhiyyah al-kuwaitiyah Juz.11 Hal.431 Maktabah Samilah
e Al-Inshaf Juz 1 Hal. 153 Mauqi'ul Islam
10 Sunan Ibnu Majah Juzl Hal. 144 Bairut Darul Fikr
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Aku melihat Rasulallah SAW berwudlu tiga kali tiga kali dan
mengusap kepalanya satu kali:

Dari keterangan di atas, para ulama yang tidak setuju dengan
pendapat Imam Syafi'i yang menghukumi sunah mengusap kepala
tiga 3 mengatakan bahwa pendapat Imam Syafi,ie telah merusak
dan menerobos !jma' ulama-ulama sebelumnya. Tuduhan
menerobosnya Imam Syafi'ie terhadap ijma' dibantah oleh Imam
Nawawi. Beliau Imam Nawawi mengatakan bahwa tuduhan
tersebut tidaklah benar sebab Anas bin Malik, Atha' dan selain dari
dua ulama tercebut telah mendahului dalam mencetuskan hukum
disunahkannya mengusap kepala tiga kali seperti yang telah
dijelaskan oleh Imam Ibnu Mundzir sedang ibnu mundir adalah
ulama yang telah disepakati sebagai rujukan dalam mengutip
pendapat dari berbagai madzhab. Berikut kutipan referensi yang
disampaikan Imam Nawawi dalam M4mu' atas tuduhan
penyimpangan yang dilakukan oleh Imam Syafi'ie:

1\'r-',al-,'Jl ,j+t .r*ft 1;gy5lt eA

d,1-.-.ell j ;,#Jl q:L)! !-.:-\l ;.r.-!, a--...-, Orj,UJl t-'1,

llt ,il J-"- ,h\ S-r,r^zr;-i"a i tUJl ;,, c,lcL* o!b: L^Ft
c1j) k- \J)Lt llx "uaJll a;, al*i y;.r-! i.. o-! 3..- ci p-,
t1-l .r t li c-Ili u-_:t-: f*- .i.ll gi, ,,-, ; .ilt -ro9 .rLc d,i! OL"j.c

,i.1u ,;, f*s'r e+ 6.J! 1F')r cr -I", *ri.Ji J., oirt -*-
.-r r.!1 e:,*:.lt-r c.,:Ui6 e....jl 4J'Y1 ;+ ",,as-r 

a;; j:-el:

,L^.r)L L'.!y'l 4ji C {-r-,\^A pl_: t .;lo1: \i.6 ..ja#l J *- *-,

7*S ,tg: +-- * c-+b e*" e!_r ],Jr-: a:c all ge, g.rldt ,=.r.-r.I

rr,.Ai -*Ul ,j'r, )..i ^-Jl ,e.i ji Jl:s+ 9t s-: .jj, .jIlJ r-rll
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4. CUKUP MENGUSAP BAGIAN BAWAH MUZAH AJA (ABU

ISHAq)
Madzhab Al-Arba'ah telah sepakat bahwa cara mengusap

muzah di dalam wudlu adalah pada bagian atas muzah. Mereka

hanya berselisih dalam kadar usapan yang wajib dalam mengusap

muzah tersebut dan kesunahan-kesunahan dalam mengusap

muzah seperti mengusap bagian bawah muzah.11 Kewajiban

mengusap dalam madzhab Hanafiyyah adalah kadar tiga jari

tangan yang paling kecil, madzhab Malikiyyah keseluruhan bagian

atas muzah, madzhab Hanabilah sebagian besar dari bagian atas

muzah dan maCzhab Syafi'ie dicukupkan dengan dengan sebuah

hal yang dianggap sebagai usapan.

Sedangkan mengusap bagian barirah muzah hukumnya

hanyalah sunah menurut madzhab Malikiyyah dan Syafi'iyah dan

tidak sunah menurut madzhab Hanabilah dan Hanafiyyah.

Perbedaan ulama tersebut berasal dari perbedaan dari dua dalil

yang berbeda.l2
Dasar yang pertama adalah hadits yang disampaikan Sahabat

Mughirah bin Syu'bah :13

.;fr 3"i.1"-; !*r:*+C-r&rir .y..!t Jy;oi*,

11 Fiqh islami Juz.1 Hal.478 Dar Fikr Suriah Damaskus
u Bidayatul Mujtahid Juz.1 Hal.l-8
ts Sunanul Kubra Juz.1 Hal.290 Dairatul Ma'arif
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Rasulallah saw berwudlu dalam perang tabuk kemudian beliau
mengusap bagian atas muzah dan bagian bawahnya.

Dalil yang kedua adalah hadits yang disampaikan oleh sahabat
Ali RA :14

.+! s-l ,"),oi.r eJ! &i .-i!l .p-i oK .',sUU .i;;1 6,.111 3KrJ

!i--J,6\-t & e.* +r ,.1.c airt j." rirt J-,
Kalau seandainya agama diambil dari sebuah pemikiran maka
niscaya bagian bawah muzah lebih patut untuk diusap dari pada
bagian atas dan aku benar-benar telah melihat Rasula ah
mengusap bagian atas dua muzahnya.

Ulama yang mengatakan mengusap muzah adalah sunah,
mengarahkan hadits dari sahabat Mughirah terhadap hukum sunah
dan hadits dari sahabat Ali terhadapat hukum wajib. Sedangkan
ulama yang menghukumi tidak sunah menggunakan metode Tarjih
dengan lebih mengunggulkan hadits dari Sahabat AIi sebab hadits
tersebut lebih kuat sanad nya.

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa
mengusap bagian bawah muzah tidaklah mencukupi kefardluan
wudlu, bahkan mengusap pada bagian bawah tidaklah disunahkan
menurut madzhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Hukum keharusan
dalam mengusap bagian atas ini telah disepakati oleh para ulama
dan tak satupun dari ulama madzhab Al-Arba,ah yang
menyimpang dari hukum tersebut kecuali dari pendapat Abu Ishaq
yang mengatakan cukup dengan mengusap bagian bawah muzah.
Pendapat Abu Ishaq ini adalah pendapat yang telah menerobos

ijma'ulama sebelumnya dan pendapat ini tidak perlu diperdulikan
apalagi diamalkan. Berikut kutipan referensi yang disampaikan

1o Suna Abu Dawud Juz.1 Hal.63 Wizraratul Auqof Mesir
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Imam Nawawi dalam Majmu'atas penyimpangan yang dilakukan

oleh Abu Ishaq :

o\1-''r&'il +l oiJEJl iJ+rv{rl a}fu"+Il [E

,i-'t .LX .-\-..-)t! ')*'i1 i {,'i Oe ;'lJl .,^.-UJ gL-rJl Al;;J

\,t, I e-Ufr ) Lo-r-l L-ora;y d^".,}1 fl"D u;-eull .-...-u t"K-

Jt3 e--aill gP.1 ,.7L.a'Jl ,ya41 e--r- ,:,.:l .rLJl ;ri anJ"t .r-6-, .JL

.3trJt +_Pb ,L]Jl LLlt dli q4"\ 6r orl J\! L\rJl gllr &LI\
,it gf, ,;UJt +..aL cl f): $:)\ u.*1 3l lr-rra,; ),-\)\UG;*

&)J d1 e--h ,p tt^",j-r Je'rl c * uir -JE oi Jl -oio

6& 1t*X 6rtr.-rL4 Jl1 6'J, lrL".i JE d.tul .j)tr, +.Jt-:'i

tJ\ \-.l,1 *"L -i )u!
1Ju L."ill .s'* t, ci ..) iJuci

.j.a ,j 4l+ ,l.dll f til 6,--l J?i Lil\; LiU,.,i JE d4l,i i q-U\

il Jri ril; ^Jr;, -^:o * ;l'u-ll

5. MENGHILANGKAN NAJIS PERLU SEBUAH NIAT (IBNU

SURAU)
Dalam kaidah fiqhnya telah dijelaskan bahwa niat merupakan

syarat dari keabsahan sebuah hal yang diperintahkan seperti

wudlu, mandi dan sholat, dan niat merupakan syarat mendapatkan

pahala dari sebuah hal yang dilarang syariat seperti meninggalkan

maksiat dan lain-lain. Artinya, bila ada sebuah permasalah yang

berupa perintah untuk mengerjakannya seperti sholat maka wajib

harus adanya niat untuk keabsahannya. Sedangkan bila ada sebuah

perintah untuk meninggalkan dan menjauhinya sepefti zina dan

lain sebagainya maka tidak perlu sebuah niat untuk keabsahannya.

Ell rtOFIgtuafirir,',rdzhrbrithhm



T'l"o]roroh I Seputarng a

Seorang yang meninggalkan zina tanpa ada niat meninggalkannya
hukumnya telah sah walaupun tanpa ada niat, namun jika ingin
mendapatkan sebuah pahala maka niat sudah pasti disyaratkan.
Tidak disyaratkannya sebuah niat dalam bab larangan disebabkan
karena tujuan dari sebuah Iarangan adalah tidak melaksanakannya
dan itu terwujud dengan hanya sekedar meninggalkannya.ls Dalam
Nadlam Faraidul bahiyyah disebulkan :

.rtr-ci +,Jb lear \i .i}r g' +jJl dXj5
Begitu pula tidak disyaratkan niat dalam permasalahan
meninggalakan larangan bersamaan adanya perselisihan dalam
sebagain contoh dan hukum sunah niat tidak ditakutkan lagi.

Sebagian contoh dari bab meninggalkan larangan yang tidak
memerlukan niat adalah menghilangkan najis. Imam Nawawi
mengatakan bahwa menghilangkan najis tidak diperlukan pelaku
yang baligh dan berakal dan juga tidak dari keduannya, namun
cukup dengan mengalirnya air dan hilangnya keadaan najis
tersebut. Baik hal tersebut dilakukan oleh orang mukalaf, orang
gila, terkena air hujan dan lain sebagainya. Imam Baghawie dan
Imam Mawardli menyatakan bahwa hal ini telah menjadi
kesepakatan ulama, kecuali pendapat dari Imam ibnu Suraij yang
mengharuskan niat dalam menghilangkan najis. Pendapat dari Ibnu
Suraij ini ditentang oleh Imam Nawawi sebab pendapat ini adalah
pendapat yang kliru dan telah menyimpang dari kesepakatan
ulama. Berikut kutipan referensi yang disampaikan Imam Nawawi
dalam Majmu'atas penyimpangan yang dilakukan oleh Ibnu Suraij:

itl-2.,p J-lil rll r.r-r+It fri fu.+ll @

e-"^il1 J'3, + Jl ;,u: '! a-\"Ji ejbl Oi _:._r .F ,JiJl t'-lt Ui

Or e s-J4\: c-;Ul ,-9", Jaj:>t.ll ! CF,jnl r.,,6.il1 e...afl
t5Ittihatun Nubaha' Bidlowabitul Fuqaha'Juz ! Hal.142
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6. DUA KUPING TIDAK SUNAH DIUSAP DAITM \AruDLU (SYTAH)

Para ulama sepakat bahwa dua kuping merupakan dua

anggota yang ikut disucikan dalam wudlu. Mereka para ulama

hanya berbeda pendapat tentang hukum diantara sunah atau

wajibnya dan berbeda dalam tatacara dalam mensucikan dua

kuping tersebut Mayoritas ulama menyatakan bahwa mengusap

dua kuping luar dan dalam hukumnya sunah dengan

menggunakan air yang baru, bukan air sisa dari mengusap kepala.

Hal ini sesuai hadits yang diriwayatkan Abdulah bin Zaid :16

,Ul .-!)6 ;t- a;i'l *;L ,'bra & !1" drt j.-.i:t J-,,.9! .i
l, - I

4-Ll o{;l d;Jl

16 Nashbu Rayyah Zaela'ie )uzlHal.22 Bairut Lebanon cet.1th,1997
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Bahwa Rasulallah saw berwudlu kemudian Rasul mengambil air
untuk mengusap kedua kupingnya dari air yang berbeda dari air
untuk mengusap kepalanya

Sedangkan madzhab Hanabilah menyatakan bahwa dua
kuping adalah dua anggota yang wajib untuk disucikan_ Madzhab
ini bertendensi dengan hadits Nabi :17

.-,.i;r ;, oui')r
Dua kuping adalah merupakan bagian dari kepala

Mayoritas ulama lebih memilih hukum sunah
mengusap dua telingan, sebab hadits tersebut adalah
Dta'ifB

Hal

saja dalam
hadits yang

ini berbeda dengan madzhab Syi'ah yang menyatakan

I

t"

t

bahwa mengusap dua kuping hukumnya tidaklah sunah sebab
dalam al-Qur'annya tidaklah disebutkan tuntutan mengusap kedua
kuping. Namun pendapat syi'ah ini tidaklah dianggap dan tidak
diperdulikan sebab ulama telah sepakat tentang disyariatkannya
mengusap kedua kuping dalam hadits yang telah shahih. Berikut
kutipan referensi yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam
Majmuhya atas penyimpangan yang dilakukan oleh madzhab
Syi'ah :

rtr-a..eJ_rIl rtl +i*Ii fy't-r+Il Ee

&'.-, eL. ;.jJ j !ils! oL.& d,$i1l 6l .!c a,)1 .:*.+l (1;)
,1r;;11 q-1r\:i1 a,Ul g.91ulr_- J, r3 ri.? Ji JE enLJl ./,ltll

6a, d 1* L{.-..- Jj gr Js cl o-,-raL ., F-\ ,f l.!\,.^-!tiJl

17 Nailil Autar as-Syaukanie juz 1 Hal.160 Idarut-Taba,ah al-Munirah
18 Fiqhul Islami Wahbah Zuhail Juz 1 Hal.402 Darul Fikr Suriyyah Damaskus
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7. MENGUSAP MUZAH TIDAK DIPERBOLEHKAN (SYIAH DAN
KHAWARU)
Madzhab Syafi'iyyah dan seluruh madzhab sepakat bahwa

mengusap kedua muzah dalam wudlu hukumnya diperbolehkan.

Baik dirumah ataupun dalam perjalannan. Hukum diperbolehkan
ini diambilkan dari berbagai hadits Nabi yang shahih- Salah satunya

adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Jarir.le Waktu itu

beliau kencing, lalu berwudlu dan mengusap kedua muzahnya.

Kemudian beliau ditanya :

i.;; ; J! +r qI" .irt ,.1,. *Xi Jr-: or\-,, 4 : JL;r r 1i-6 J-.iri

o.d.-Fc_:
Apakah engkau melakukan ini? Jarir menjawab : Benar aku melihat
Rasulallah sau, kencing, lalu beruudh, dan mengusap kedua

muzahnya.

Disyari'atkan nya mengusap dua muzah ini diriwayatkan lebih

dari 80 para sahabat Nabi, dan diantara mereka adalah 10 orang

sahabat yang dijanjikan masuk surga.20

Perselisihan ulama terjadi dalam masalah wahu dispen

dalam memakai muzah. Mayoritas ulama Syafi'iyyah, Hanafiyyah

dan Hanabilah menyatakan bahwa dispen bagi orang yang tinggal
dirumah adalah satu hari satu malam dan 3 hari tiga malam bagi

tt Nashbu Rayah Zaela'ie Juz I Hal.162 Balrut Lebanon cet.1 th,l-997
20 Darul Mukhtar Ju z 1 Nal.L77 Darul fikr Thn Ctak. 1387 H
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orang yang bepergian. 
-Hal 

ini sesuai hadits Nabi yang dlriwayatkan
oleh AIi bin Abi Thalib :21

r=-tl ^U; Lrr-rit -U,.:,CU; pli a,^X {E,jut,.lr- J".
Rasulallah telah menjadikan 3 hai tiga malam bagi orang yang

bepergian dan satu hari satu malam bagi yang bermukim.

Sedangkan madzhab Malikiyyah menyatakan bahwa
mengusapa muzah diperbolehkan bagi orang yang bepergian dan
yang mukim tanpa dibatasi dengan zaman. Madzhab ini berdalih
dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Abie bin
'Imarah Ra :22

Jl, f .1..:r ...-Ii t ri JU f \-r,-,:-E e Jti r,].ill & fi.jit J-*-, !
,:+. L_r Jlj f i:)r.tj .:$ ga.Jr

Ya Rasullah, Apakah saya boleh mengusap muzah? Rasul
menjawab benar boleh. Aku bertanya lagi : Satu hai? Rasul
merybwab: Ya satu hari. Aku bertanya lagi : Dua hari ya Rasul?
Rasul menjawab : Ya dua hari. Aku bertanya tagi : Tiga hari ya
Rasul? Rasul Menjawab : Sesukamu.

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa mengusap
muzah merupakan ritual yang telah disyariatkan dan ulama hanya
berbeda pendapat dalam tata cara mengusap dan waktu
dispennya. Pendapat ini telah menjadi kesepakatan seluruh para
ulama dan seluruh madzhab. Sedangkan madzhab Syi,ah dan
Khawarij yang menyatakan bahwa mengusap muzah hukumnya
tidak diperbolehkan adalah pendapat yang kliru dan ditolak dan
telah menyimpang dari ijma para ulama. Berikut kutipan refernsi
yang disampaikan oleh imam Nawawi dalam Majmu,nya atas
penyimpangan yang dilakukan oleh Syi,ah dan Khawaril':

':l Sahih Muslim JuzlHal.232 Darul Jail Bairut
22 Sunan Daruquthnie Juz 1 Hal.197 Darul Ma.rifah Bairut
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tvtrg.,aJjll r:*l !:liCl fJ,-tJ.+11 @

;St: A\ d ordl & eJ\ ;!- &K ,LlJl , 
: .F-r"r \,. 'r. (arrEjl)

1: .-:ul ti lLrU

'J tol-r-l ,.:,!!r, a:- dlJU d,o q\-.-l U,*:13^2J\ ci,-1"H1 ,5--,

g-.r'J\-: *r+)l u,D-, 1-\-,1;r+ irJ\:}l :>-: uA r* Utrll gJl;r+
,.:LJl ,';Lll tr-e.r,,iL*JJ jJ+ L...,U!l Us? :-# 4...,! \ ol-.".1 r-c

4-<.s.

.u}l & CJlrl_,+ &,t iJ\ f t"a.'t

8. ISTINJAK DENGAN BATU TIDAK BOLEH SELAMA MASIH
ADA AIR (IBNU HABIB)
Istinja' secara bahasa adalah menghilangkan kotoran. Sedang

secara istilah, istinja' bermakna menghilangkan najis dengan

mengg :nakan air ataupun batu.

Sedangkan liukum istinja' sendiri terjadi perbedaan diantara

para ulama. Madzhab Hanafiyyah menyatrkan bahwa bila dalam

kondisi biasa dan najis tidak melewati dar. tempat keluarnya najis

maka hukumnya hanya sunah saja bagi lelaki dan perempuan,

sebab hal itu merupakan kebiasaan dari Rasulallah.2' Dalam

haditsnya Rasul bersabda :2a

Cr )" 1 Jfl ir"-l '3 &i J', irrli r-"':-1 J',
Barang siapa istinja'dengan menggunakan batu maka ganjililah,

dan barang siapa melakukan istinia' maka hal itu bagus dan barang

siapa meninggalkannya maka dia tidaklah berdosa.

'?3 Kisyaful Qona'Juz 1 Hal.62

'?a Fathul Qadir Juz L Hal-1,47

te'il .rLf
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Mayoritas ulama selain madzhab Hanafiyyah mengatakan
bahwa istinja' hukumnya wajib dari setiap perkara yang keluar dari

Qubul dan Duburdalam bentuk kewajarannya.2s
Alat yang digunakan istinja' dapat berupa air ataupun

menggunakan sejenis batu. Yang lebih utama adalah
menggunakan kedua-duanya. Diawali dengan menggunakan batu
dan diakhiri dengan menggunakan air. Bila ingin menggunakan
salah satunya maka diperbolehkan memilih dari kedua alat bersuci
tersebut namun yang lebih utama adalah mengguakan air sebab
air dapat menghilangkan bentuk dan sifat najis tersebut sedangkan
batu hanya sekedar meminimalisir najis. Imam Nawawi dalam syarh
Muslimnya menyatakan bahwa pendapat dari ibnu Habib dari
kalangan madzhab Malikiyyah yang menyatakan bahwa tidak
boleh istinja' dengan menggunakan batu selama masih ada air
adalah pendapat yang menyimpang dari pendapat ulama salafdan
khalafdan menyimpang dari sunah Nabi yang telah jelas. pendapat

Ibnu Habib ini selaras dengan madzhab Syiah Qosamiyyah dan
Zaidiyyah seperti yang ditampilkan dalam kitab majmu' oleh imam
Nawawi namun pendapat ini tidak dipertimbangkan dan tidak
dianggap. Berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh Imam
Nawawi dalam syarah Muslim dan Majmu'nya atas penyimpangan
yang dilakukan oleh ibnu Habib, syiah Qosimiyyah dan Zaidiyyah:

\1r-a'reJUll ,+l &&€JjJi f/ CA

$) )z.J-\ & _.,lar'il .lc cL-.r, tq-a! ,Ut "l".j:-'il jl_r kj_r

i"lr .ilb.;jJl 6..r^rLfl glc ,.g:JU alllt ..t" !9 u-LJt il3t
,,.J!, "Ul dr,, C,+ oi Jn:i'lt oi ,t^.'Jt ui ,-).. (5jJt ..t i +t
oU ,Ul J-,!J- fi .+ WJ.i!. ulrjj a-U.iJl .j; l 'rJi J"Jl ,J-.-:,+

I -ri ;ll .s.,..2 ,\- "tr usi ,.ic ,l"--;'Jl ;! Lo,r-i Je rt".:;'il rLi

2s Fiqhul Islamiluz 1 Hal 345 Darul Fikr Suriah Damaskus.
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J, ,^as\ OU a-Kr jr,4.-J "Ul 4-..2 a ,+L\ 
"lc 

,La:J'!l ):24 ,4

+1 uir ei-a*i-;rq!,flr+h "ur oti-rJt a P\ "\ru L"-"-,-i

!,a*,.J \"€-c r.iJl i-t Jl C ;)-,.J1 g+-; a-U..:Jl Ji4 L;lJ ..{h )j

csj.+ 'i "ul 3i , * -+ p)K .l.9i L.:-r r+il9 ,F)t oi Jl t +: ":l-"tt
a"ls U -l)E liry 'Ul f-rs J'jlr+!l rs;*'! 

"5JU1 
.*= o JU:

,"1 C-ci dU L,.LL:I1 dillJAl-j,L .})+.-ilt! .j!Jl J.,LLJl

r.t=.,aiull ,/1 +\ft ar*t:.+fl @

rJl J*n ,t!c JB ,tJl 'i! dX!,J..ir U J\, !.=Jl a )*,- gs

,rr+'i a-Jl o. a.*\.ij! 1i.Ul eJG .r+ir,, :Lllli(.:p\;Jl JE o,'-+

Ji & &"4 r{.)Ei .Ja!"r ,.,-" ufu 'u] r,:-.-: 
E' ,)\a*'!L "\+;-'jl

l:+ )ti {,*ijl uiJ 
"\.aii ar-ro ,q.-lll oi -,i o+ '! ,ut "t-i:-'!l

llt.i,1 J,..r;Jf oi a.=--.lt e-,.U'!! Ar.:2.+ #.i l-i-b CJ r+)4
-o! ,.lr-, a.i o]"l; r\+j)t '\".:r-'rt -r,i &

orr-',a,1r')t ,/r .'f,J'lt i.r-c1y' tE

o'!1 "Ul Jo'!:\; ;K-]-e 6-- ;r\2,!t Jl S;:*: 'UL '\".L'i\ +
fr..: (p d! g.2 ar)\,e;r\2J!-r---.:-e,ti-.,;ra ).i ';-., g,.LJl ;1
i(Ulrra* ,\ll :e; g 6= eU: ,J ',r+ oLr)U e"..- ,|t 11,6r "Ul

-o! .a.,,.r"J\ .-."\jrll eK41iJ!+UIlrLlt !
9. WAJIB BERWUDLU SETELAH BERKATA KOTOR (SYI'AH)

Berwudlu secara syar'ie hukumnya disunahkan sebab

mengucapkan kata-kata yang kotor seperti berbohong,

membicarakan keburukan orang lain dan sebagainya. Dasar dari

EEFptOtf - tnrtisiriiadztr[tithhm
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kesunahan ini adalah hadiB Atsar dan sahabat ibnu Mas'ud. Beliau

berkata:25

""#1 1.\.Ul 6,'ta;i oi d" Jl .-.-i ii+l i.Kll o, i 'Dd o'i
Sungguh berwudluku dari ucapannya kotor lebih aku suki dan

pada wudluku dai malanan yang lezat

Dalam hadits ,4fsaryang lain, Dewi Aisyah berkata :27

J)}l lLUl 6,. 
i ei.--, darti Ur,ai i:++l i-KJl o",,s--^-i i ":.: 'i

Salah satu diantara kalian tidak benvudlu dai perkataan yang
kotor dan malah berwudlu dai makanan yang halal !!!

lmam ibnu Mundzir dan ibnu Shabagh mengatakan bahwa

hukumnya telah menjadi ijama' para ulama bahwa berkata kotor
tidak wajib untuk berwudlu. Berbeda dengan pendapat dari

madzhab Syi'ah yang mengatakan hukumnya wajib untuk
berwudlu dari itu semua. Pendapat Syiah ini tidaklah dianggap dan

telah menyimpang dari i1'ma. Berikut kutipan referensi yang

disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Majmuhya atas

penyimpangan yang dilakukan oleh madzhab Syi'ah:

rr -a..e (}UJl ,/l vl+fl fy' f.r+fl C0

e.-ijl f)KIl d/ ,rl1 ?'rrll ..,q-':-l .r!:*11 -ri g".*lt Oi .1.-,;

.;ci)r'ir t{!ly-:ir.ri"-;Jb,ll Jir,-!,i.i.l! -,"i<U LJb a+JK

ooU( g ri:tt ,,1 JU eXi 
"r t 

i .,4 )-e ;).^all j cJ-; b! a,[..:-.1

rxll j,. ,prl .-4', di & "LlJl eli it..Jl JilJ FLr)! .iL"r"i\

26 Syarah Sunan Ibnu Majah Juz.1 Hal. 150 Makatabah Nazar Musthafa

'?7 Bulughul Arab Juz 1 Hal408
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t' rl-fl .;l t' ,;."lrll 6-! r+)f+ *r+ 'i a.J! cX: ,-r ,>-Jl

,jrt .1.. ,.r"tr 6i .r.c oiit €- ; i1.--tb +j "-.,r+ 
el'LJl g t+t---! ..;i.dl

J\i d,..r ,jil YI ,ill "i #+ csy'b c,)tjtt ,,-a.\. i Jti o/) Ju & ^:le

&; s--.,u"Jl .l-r .r,..-* 4.\ii Jt'r.J$J

10. KEWAJIBAN KAKI DIUSAP TIDAK DIBASUH (MADZHAB
IMAMIYAH)
Dalam al-Qur'anul karim telah dijelaskan bahwa rukun atau

kefardluan wudlu berjumlah 4 hal, membasuh muka, kedua tangan,

kedua kaki dan mengusap rambut. Allah berfirman :28

&Ul J! ,aa\1 eja$*;u;)l-,.jl Jl (.*ts1 b*l,jiijl \+t!

d,!,.<11 Jl r=l"r\2 
=-s',1 

\r--,-\,
Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian semua hendak
melaksanakan sholat maka basuhlah wajah kalian dan kedua

tangan kalian sampai siku-sik4 dan usaplah kepala kalian dan
(basuhlah) kedua kaki kalian sampai mata kaki.

Rukun-rukun tersebut disempurnakar oleh mayoritas ulama

selain madzhab Hanafiyyah dengan hadits-hadits Nabi sehingga

mereka sepakat dengan ditambahnya rukun berupa niat. Madzhab

Malikiyyah dan Hanabillah mewajibkan mualah dalam wudlu
seperti mewajibkannya madzhab Syafi'iyyah dan Hanabilah

terhadap rukun berupa tertib dan madzhab Malikiyah juga

mewajibkan menggosok anggota wudlu.
Dari penambahan-penambahan tersebut maka rukun wudlu

menurut Hanafiyyah berjumlah 4, dan 7 menurut madzhab

Malikiyyah dengan ditambahkannya mualah, niat dan menggosolg

dan 6 menurut madzhab Syafi'iyyah dengan ditambahkannya niat

'z8 Qs al-Maidah Ayat 6
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dan tartib dan 7 menurut madzhab Hanabilah dengan
menambahkan niat, mualah dan tartib.2s

Rukun-rukun yang disepakati oleh madzhab al-Arba'ah
berjumlah 4 rukun. Diantare 4 rukun tersebut adalah membasuh
dua kaki sampai mata kaki. Kesepakatan temebut berdasarkan

firman Atlah Ori.,<l Jl f=J--), dengan membaca nasab lalad

"<=L.ri 
aan hadits-hadits Nabi yang sahih. Sebagian hadits

tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir:30

ut2rt .;; 6i ;)...X UL; B! fu .l-!1& dil &,il 0-) \!"i
Rasul SAW memerintahkan kepada kita ketika berwudlu karena

sholat untuk membasuh kaki-kaki l<ita.

Sedangkan madzhab Syiah Imamiyah mengatakan bahwa
kewajiban terhadap kaki saat berwudlu adalah mengusap tidak
membasuh. Pendapat ini merupakan mendapat yang menyimpang
dari ijma' bahkan menyimpang dari al-Qur'an dan sunah seperti
yang disampaikan Imam as-Syaukanie dalam membantah
pendapat Syiah Imamiyah. Berikut kutipan referensi yang
disampaikan para ulama atas penyimpangan yang dilakukan oleh
madzhab Syiah Imamiyyah :

(((r'r&il +l ,Jdll fr^!&,y-Il ii4 ES

g) ncLr.! &: o, Ltrlt (d,Jtl) 
Ca Q;) e:rS\ e.r.-tll G)

.j.. Ll-rli) .li .$ilt A,,6 tu; 6! L.ors-ei J-., 6 o, (c)1..(t

r--,. j4 ci y so,-off ,--*.ll Jp ,rX d.ll! rU,i (ootel., """t

2s Fiqh Islami Juz 1 Hal.366 Darul Fikr Suriah Damaskus
30 Sunan Daruquthnie Juz 1 Hal.106 Darul Ma'rifah Bairut
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djli & f{eLali}l 6"Li & a.,-Yl}u, "!'i-t:-l J-i}n J. d*l-.Jl

,l qtJnlrt , k .f-;:-, upr-rtt .;ltE cti + :r.,. rac

r.r-2..,&'i1 +lrlytirl Jl;.rJ.ir\^LJ'il J+ EB

lJjFfl {:Jb t lr<X r.{til\3 e F\i ..l, +1")l rrr C*-X Or..-.}l t !
p-6r1 n;Je Je Ule i -.ll ;"$ 1J,+-, ;; a-+ y*,'i;

€-:J., t -...-,1 ,1..!!;s\,flj)\ Jo II;UJI ,Ul J'* gr 6--:

^l 
.y|dl e.*.:L)l 6c oj.+ liL,,s--,.,i U, 

"<-u.r!
11. KENTUT NAJIS (MADZHAB ZAIDIYAH)

Ulama madzhab al-Arba'ah sepakat bahwa istinja' sebab

keluarnya kentut tidaklah disunahkan sebab kentut tercebut
tidaklah najis. Madzhab Hanafiyyah mengatakan bahwa istinja' dari

keluarnya kentut merupakan Bidbh. Senada dengan Hanafiyyah,

Imam Qulyubie dari madzhab Syafi'iyyah menyatakan hukumnya

haram sebab istinja' dari keluarnya kentut merupakan ibadah

fasidah.3l Mayoritas ulama Syafi'iyyah dan Malikiyyah menghukumi
makruh saja istinja' dari keluarnya kentut. Dasar dari larangan dari

hal tersebut adalah sabda Nabi :32

t 
"-+ll 

g__t,-r, d;:::-l ,,,
Orang yang istinja' dari keluarnya angin bukanlah dari golongan

kami

Berbeda dengan madzhab Zaidiyyah. Madzhab Zaidiyyah
menghukumi najis kentut yang keluar hingga wajib membasuh

celana dan setiap benda yang terkena kentut tersebut saat akan

31 Mausu'ah al-Fiqhiyyah Al-Quwaitiyyah Juz 2L Hal 231 Maktabah

Samilah
32 Al-Kamil Juz 4 Hal 1352 Darul Fikr
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melaksanakan shalat. Pendapat ini merupakan pendapat yang
sudah jelas menyimpang dari kesepakatan para ulama. Berikut
kutipan referensi yang disampaikan oleh Imam Abdul Karim al-
Khadirie dalam syarah Muhtashar al-Kharaqie atas penyimpangan
yang dilakukan oleh madzhab Zaidiyyah:

\r,Eegl+1 0,)lrorzti g
J*i-, {r\.{.Li J;,"Jl &r ,; J-1Jl t'=-,.5-- ors= a-lq.a .1,1t & *
i)t 4Jl ,:l-c 

crr,l O", ,-+r^-, ,:,, \ r'rrr &r- * Etr', utt+

o+ d ot, 01 re q+'! qt-2., O .fi J--+ oi'qr' /i r>t-11,

15F eL.i fi + "t l;j, a;;e e-V ,r+S .re 9 G*.J!t a-W(
-r.c )l 

"t 
+Jl J--.. ! Jr- orl 6rtll;i & t ir+ oi + ! ti{r UJG

erb ,4: o;: alJ a-L L CrLll ii .r i-B )., qt i ,4,1! {.Ul

r,. dpi"-l ,y.+ nKr* +,q, U- J.oJl '!n l;! 1-:-^;'i

d," G!l- ) ', ajl & JU FLa)l d<=J !i.-' eiJl U, ,..j-.lj G_Jl

1 "- c.l a.er:-ll ,-.aJlrt , i..l ii)tL)

c,t )-ll .-uo I 
^ilL 

c---q.s U"i ;)..11

a!.Fta)l

12. WAJIB METAFADKAN NIAT WUDLU (ABU ABDULLAH BIN
ZUBAIR)
Sebagian hal yang disyariatkan dalam wudlu adalah niat saat

berwudlu. Mayoritas ulama mewajibkan niat tercebut dalam
berwudlu dan bahkan disetiap ibadah. Sedangkan madzhab

.rr4 t G.: L.,o 'f L-.-, U;i U hL.r! rat*-! ;re y l! q.i
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Hanafiyyah menghukumi sunah saja niat dalam wudlu. Dasar dari

madzhab Hanafiyyah ini adalah firman Allah :33

dp$l JI r4;Lr44-1r!;\";)lJl JI .r;t:1 1r-isrrtt qiq
gt..'<Jt Ut r=-t"r\1 r+'-s,s \r-....-\2

Wahai orang-orang yang beriman ketika kalian semua akan

melaksanakan shalat maka basulah wajah kalia4tangan kalian

sampai siku-siku dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kaki

kalian sampai mata kaki

Dalam firman Allah tersebut terdapat perintah untuk

membasuh dan mengusap tanpa menyebutkan niat. Selain alasan

tersebut, wudlu hanya berfungsi untuk menghasilkan kesucian

seperti dalam firman Allah :34

SPu-'t;41
Tetapi Allah menghendaki untuk mensucikan kalian semua

Dan hasilnya kesucian tidak membutuhkan terhadap niat

namun cukup de.ngan menggunakan alat yang digunakan bersuci

pada anggota yang disucikan dan air meru':akan alat yang suci dan

mensucikan seperti dalam haditsnya :3s

'g-.-on'i rr*l,Ul O!

Sesungguhnya air itu suci dan mensucikan

Dengan itu semua, jelaslah bahwa bahwa bersuci adalah

menggunakan air secara fitrahnya sehingga jika air hujan mengalir

keanggota wudlu maka hal tersebut mencukupi tanpa adanya niat.

Dan dengan hal itu pula, jelaslah bahwa kelaziman dari berwudlu

adalah makna kesucian, sedang makna ibadah dalam berwudlu

33 
es Al-Maidah Ayat 6

a 
Qs An-Nissa'Ayat 43

3s Sunanul Kubra Juz L Hal 257 Dairatul Ma'arif
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merupakan makna tambahan bukan fitrahnya sehingga jika wudlu
tersebut disertai niat maka akan terhitung ibadah dan bila tidak
disertai niat maka tidak disebut ibadah namun mencukupi dalam
rangka digunakan sebagai perantara shalat sebab telah dikatakan
bersuci.36

Sedangkan niat adalah menyengaja sesuatu yang bersamaan
dengan pekerjaannya. Tempat dari niat adalah hati namun
disunahkan untuk melafadkan niat supaya lisan dapat membantu
hati. Imam Ibnu Taimiyyah mengatakan " Ulama Madzhab al-Ar-
ba'ah telah sepakat bahwa melafadkan niat ketika bersuci tidaklah
wajib, sedangkan pendapat ulama kurun akhir yang mewajibkan
melafadkan niat saat berwudlu adalah pendapat yang kliru yang
telah menyimpang dari kesepakatan ulama. Berikut kutipan
referensi yang disampaikan Imam ibnu Taimiyyah atas
penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian ulama Muta'akhirin
atau Abu Abdullah bin zubair menurut Imam Mawardlie:

rAA -', ;.+iijl c,bln:t)l @

oi.e-,r; dF rr*=Jl 4rl O il !1 J--n G,.-. ,rb.J,\ 11 C""r",rl a-a"-./!

,5r; ,J, o! & 49 ,!t ;. JU, ;Lr,ll ,j ,r+ t!! J\i 6*rti.lt 6roL
c4rLil dr,\-? UJ i,"rt ..i, 6,:la; 6, ..l1.*.-l olj "r;rl1 gl-Ul

- -i,.,; # 'Uo-,')l ,r.o-l 4+U Oil .:{-r2 ;-l:;11 
;_.e,,,-l;F.., gii;-..-,.ff

vt (t ,.1."i -r- ol 
".*l_r 

ai,-: gt+:.-'!t jr+ ', c+rl! JJI &i .l.:e

01 JL$'rl .-j)4 J'^-LJ1,*: V* oK ci "to:"!t o. oi o' F
,p)\ .-e-:,\Il !+-r-c 1!l r+ + tH l:Lrra. ,:V ^jli CUlt

6iulr r,LJ LF ;)tJl ;:!r! rLs'll o-: yps & o,t .Js o"rlt

36 Raddul Mukhtar Juz 1 Hal.72-73
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ri Otoi &.. J€4 ol '$).1a+l J, r,ar r+,Jl Q ,*j,l:,'- I ci

*.4s;,:-\zaii t{.-4 ,-it-,.-i:.-'ilj l.a-..all rrt+:.!>E J"ai"l!, -Util

'lr- U n U *-+'1, ,LIJI.;-9a,* eDl.9; c+l 'i &Jl;,1kU +Jl

..-ittg iLt ,c, k? .ri"Jt ,=--.rL tiidt ,ra+ L:, i",r"rt dJtit Otii+

*,.-rc g;;"J! t{/ liLjl ,r\'.,.:."1 C *:.r.li .---ar'.9 ody-l tla}
.:Lcl 6, r*rt: ;i.-.,.-r 

brL<=i \L Ui r*+l L,.4'l ci p .;tlt 6,i:9

"i.ti; f!-)l 'il ki,ilrJl .-.-:.-:- ) crls\=,Jl q4 l]f-e

qr r..a itill,+l #.it-ijl aii d a--rBl @

+. rl JF, 4rj* dt:Jl e.!Li ojQ t-;\:* \l-: n f;, d;-r.i. 6i iJt t

C Ju dliriJl 6L uI; ct-l }il+ c- c;+'i u,l-.,i o, gi,Jl ,ill

! 6Jl r)lJK"*rl,:.rL*ll.J+ a,inJa i-r-l ti!*,;Je'! eLlll .,t,(

r! -i-ti li.o; l;Jl ,! 6.LJl .r.r.; & d3 &L 6t J! 'il Cf
13. SATU WUDLU SATU SHOLAT (THAIFAH MINAL UIAMA)

Dalam bab ritual wudlu tercakup kefardluan, kesunahan,

kemakruhan dan syarat-syatnya. Wudlu merupakan ritual yang

telah disyariatkan dalam al-Qur'an dan hadits dan kesepakatan

ulama. Dalam haditsnya Rasul bersabda :37

,r* A;)..,,.t i:.!
Tidakalah diterima sebuah sholat tanpa besuci

Para ulama sepakat bahwa wudlu merupakan kewajiban bagi

setiap orang yang berhadast saat akan mengerjakan sholat Oleh

karena itu, siapapun yang mengingkari terhadap disyariatkannya

37 shahih Muslim Juz 1 Hal.204
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wudlu saat akan sholat maka orang tersebut dihukumi orang yang
kafir sebab telah mengingkari nas al-Qu/an yang telah pasti dan
mengingkari kesepakatan ulama. Dalam Majmu'nya lmam Nawawi
menyatakan bahwa ketika sesorang telah berwudlu dengan benar
dan orang tersebut tidak sedang mengalami istihadlah dan yang
semakna yakni orang-orang yang selalu hadast maka baginya
diperbolehkan dengan satu wudlu tersebut untuk melakukan
sholat fardlu dan sunah sekehendaknya selama orang tersebut
belum hadst. 3sDasar dari hal tersebut adalah hadits Nabi yang
diriwayatkan oleh Sahab Buraidah RA:3e

.t -\1 ry^>12 guJl 1:: c,l:lJl J- * t 4.b ril J...sJl oi
Eahwa Rasulallah saw melakukan beberapa sholat dihari

terbukanya kota Mekah dengan satu wudlu

Dari hadits tersebut imam Nawawi dalam Syrah Muslimnya
menyatakan bahwa hadits tersebut menunjukan bahwa satu wudlu
dapat digunakan untuk beberapa sholat selama belum hadast dan
hal itu diperbolehkan menurut kesepakatan ulama dari ulama-
ulama yang dianggap dalam masalah '11'ma'. Sedangkan pendapat
yang diriwayatkan oleh Abu Ja'far at-Thahawie dari sekelompok
ulama yang menyatakan bahwa satu wudlu hanyalah untuk satu
sholat adalah pendapat yang telah menyimpang dari ijma ulama.
Berikut kutipan referensi dari Imam Nawawi dalam syarah
Muslimnya atas penyimpangan yang dilakukan oleh sekelompok
ulama:

\VV-etacJtjJl +l &&,.gy'l rJi e
c,!ul ,!r-._r .dl & eJl ;L. q- dJl o" fl;i ,.*rll li, ,.1

q -I:+ d4 f tr:.! jrE U.6J o.l4 -1 l-.b! 
"r"b.jp JiF! d,\4r.il.l

38 Majmu' Juz 1 Hal.470
3s Syarah Shahih Musllm Juz 3 Hal.L77
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14. JUNUB MAU TIDURWAJIB MANDI (DAUD AD.DLAHIRI)
Para ulama sepakat bahwa seorang yang junub diperbolehkan

baginya untuk tidur, makan dan mensetubuhi istrinya sebelum

mandi. Dasar dari hal tersebut adalah hadits yahg diriwayatkan.
oleh Sahabat Umar bin Khatab:ao

:._: i* ,+"-\ W;lil f JU t!-j? rar ur.-i s ;i ni.,t J-, U

c-+
Ya Rasulallah : Apakah salah seorang diantara kami boleh untuk
tidur sedang kami dalam keadaan junub? Rasul meniawab : Boleh

bila salah satu diantara kalian yang junub beruudlu, maka tidurlah
sedang ia dalam keadaan junub.

Para ulama juga sepakat bahwa bagi orang yang junub

disunahkan untuk berwudlu terlebih dahulu sebelum tidur. Adapun

riwayat hadits yang memerintahkan untuk berwudlu terlebih
dahulu diarahkan oleh para ulama terhadap hukum Eunah. Hal itu

dikarenakan satu riwayat hadits dari Dewi Aisah yang menyatakan

bahwa Rasul tidur tanpa berwudlu terlebih dahulu sedang Rasul

dalam keadaan junub: a1

,.F+ dXi ,+ fr"i ,.p "l- .r* L fh d ,-+ M nlrl j-, ;K
Rasul SAW junub, kemudian Rasul tidur tanpa terlebih dahulu
menyentuh air sampai terbangun dari tidur tersebut lalu Rasul

mandi.

{ lthraful Musnad Juz 3 Hal.495
a1 Sunan ibnu l\.lajah Juz 1 Hal.192

Ii;)\J1 JI lil Jt r dll J
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Imam ibnu Bathal mengatakan bahwa pendapat dari madzhab
Daud Ad-Dlahiri yang mewajibkan berwudlu dahulu sebelum tidur
bagi orang yang junub adalah pendapat yang menyimpang dan
tidak satu ulama pun yang mengikuti pendapat madzhab Daud ad-
Dlahiri. Berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh Imam Ibnu
Bathal atas penyimpangan madzhab Daud ad-Dlahirie:

rrr-a,&'rl #r Jqotl r/ eE

airt ,.1". .it J:^: -,tt ,.oUi 4iJU cltii ,-Jl ;r d ,LJJI , ;r:; g

.r!r.rb &,f 1:, u_rj lE,4trJ ;)...! .'r,.br La; ci -t-,1 4t
clJl., Jtr a,.-1 nJ|y ,r:V: U.-:Jl oa',LJl u^-r G;-rtl r.*- d! {.iiEJ

O2rtL-.2 ,taj\cl-5.-':.-- ,-{5 .itr-! .r.r! Lju\-JlJ i.ii:-. }b c-=X!

#.1q d ):+* JS \i4 li; ,tar)\ +)s l'..-.-rL,o\-EJl Jri irr.q

J+ fh oi "u ol Ju o:l t;t dr q.- os G2.y A ,;'- )" .r-i 4o
oti'tlji 6i.1; -rfr th oi.r'! ) Jhi ,*; or,i.--oi ql! i'lr.:6i

,:..s-'!1 .!, \- r-- 6,.-1 ;rq!l JL J! !t +1 JL o,. ,.2*'! 
"_*-:J1

.irt .p .irt J_,*1 oK r:J\! L*lo oc r.;; .-r .:-)f 6e Or*-l .tj c*
.J*;ti.:lli -r.. l_:+ rp -\. u..+'L ftr d:--+ & ^"lt

15. MAKAN DENGAN BUANA EMAS DAN PERAK BOLEH
(DAUD AD-DLAHIRD
Menggunakan harta berlebihan dapat memunculkan sifat

takabur, sombong dan memecah hati simiskin. Hal ini seperti
menggunakan bejana emas dan perak sebagai perabot makan,
minum dan penggunaan yang lainnya. Dalam haditsnya Rasulallah
bersabda:42

a2 Al- Muntaqa Syah N/uatha' Juz 4 Hal.327 Maktabah Samilah
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\.r,Jl !i J \$u L{jL-, 0 lrSL 'i, a;J! .,.r..:Jl 4.Ji i !r.r^l; ',

;i)tj jJ;
Dan janganlah kalian semua minum dengan menggunakan bejana

dari emas dan perak dan ianganlah kalian semua makan dengan
piing dai keduanya sebab bejana tersebut untuk orang kafir

didunia dan untuk kalian semua diakhirat

Larangan tersebut diarahkan oleh seluruh ulama madzhab al-

Arba'ah kepada hukum haram dengan menggunakan hadits

Na bi:43

f*.;U ol+ 11jrta\-'!a*il a.;i t! '-. r":"r- g:JI

orang yang minum dengan menggunakan beiana perak hanyalah

menyulut suara api neraka dalam perutnya

Para ulama juga sepakat bahwa keharaman menggunakan

bejana emas dan perak tidak terkhusus pada makan dan minum

namun pada seluruh penggunaan kecuali dari pendapat Daud Ad-

Dlahiri yang menyatakan bahwa keharaman menggunakan bejana

emas dan perak terkhusus pada minum saja tidak makan dan

penggunaan yang lain- Dalam syarh Muslimnya, Imam Nawawi

mengatakan bahwa pendapat Daud Ad-Dlahiri ini merupakan

pendapat yang batil sebab pendapat tersebut bertentangan

dengan hadits yang jelas melarang makan dan minum dengan

bejana emas dan perak dan bertentangan dengan !.1'ma' ulama

sebelumnya. Berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh

Imam Nawawi dalam majmu' dan syarah muslimnya atas

penyimpangan yang dilakukan oleh Imam Daud Ad-Dlahiri :

a3 Mu.snad As-Syafi'ie Juz 1 Hal.5 Darul fikr bairut

!!Fr tOuE@ m,r* *,r,t * n u,*
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it1-',a l-5)ll ,;*t.frrft f_* fr.+ft ES

Lrrac; 1\U! Jf"il 6;.: ,-.r.Al 1* |;! JE cl:.1l: or Ut-...i &r
f--" tb un i-U pL 4+l- .::r- ,5l ui-.13 r.ti alE 6tll l-i.o_e

#i'Yl r,; C J\..j oliar ,i- L( -.1!,.F"rr o'cld! er"Jr
JS'yt ,--_r; & i,'lt .r-e'i t*u-i ,lU t& t+- )l) elri o, Ltrb
Uj :jlr Og Ji.- t U i-!_ri r-.6],tjl 0 Jt -:-'it J, L.br&, ...1b

*'t, r-,t ft "'1 
,.1ri.f"lu .,.r.:Jl gr f,1 cY, -Ut g,5Uff J;

-5+ p, i.utt +I i -.r"r.-.frll d-r +" ,jul J- {i 1-'!, ..-ill d
,Ji lilru ,r.- tt J-*" .i!,, ,3 ,fi o:1 t^-^-i n-.rl 6, n,t a; ,6"Jt

6i c-.lt.:tt 
'oJ 

,')L qJl f-i.o g .*l_: .+i- ig-, ; ofi ,.["!f

Jl,r {irl JE U(,U,, 0 "ti t 
r J + JL,:-lt J" +-r -.r"ill dp 

"+Jl
+ + l..! Lt^*)|, JS')l,j-" .i ,1.-)tfl;i 6r.-r (LJl L}5'tr'i)

,.1d.c.idrlr.=Jul 4:,(l
- flr.rjtcl+l &&€lJ,iJl rJJ @

J-Jt &: ' :11 
'ub r-..riJl ,1.;! i -.1! J5"rl c,j & o;,.1--tt g-.'9

oi o_:+lrJl L,\*-i,K, u U "LUt o. -r-l cI: l,.rt4 f! ;'$l &r
i.r;Jl f-rr csr.atul :i1: Oe LS--, 1F1: y-'-^:i t*s'ry oiUtl

F tn)l iijL-tr L".r -.r"r.l! J5'il Oe ,.rpll d c-.:rLYl .ia Cr- ;.LUI

g Jt-.-:-'Jt;u, -.1! JJ'll if ,P Lta-'rl &,:1 l+L..pi Ju 4L;

gl:;:r- Lai -rfl .9 d.itCl Jr; :;1: Jr S- t 'J1 a;i ri !-.a5 "L!

i :-el: lr! t-i O$! O)tall Olj.a, JL':-'rl .
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BAB M
SEPUTAR SHOLAT

1. MENINGGALKAN SHOLAT SENGAIA TIDAK WAJIB

QODLA'(IBNU HAZM)
Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan sholat

karena lupa atau tertidur maka wajib baginya untuk men Qadlai^ya.
Hal ini sesuai hadits Nabi :4

6U ri ;)tr- t'=-r-i 
'5j 

lili 4l4Jl d L,Lll l'.:! Lrj;: dl ,] 
""J\.6f)lilkl .Ut{:e

Tidur bukanlah sebuah kecerobohan namun kecorobohan hanya
bagi orang yang teiag4 maka bila salah satu diantara kalian lupa
dari mengery'akan sholat atau teftidur dari sholat maka kery'akanlah

sholat ketika kalian mengingatnya.

Dalam riwayatkan lain disebutkan :as

,rx; 'rl qi ;j\:( u u;fi ril rii --li: ;,1; u ;;
Barang siapa lupa akan mengerlakan sholat maka kejakanlah saat
mengingatny4 dan tidak ada yang dapat membayarnya kecuali
dengan itu

Dari hadits di atas, sebagian ulama menjadikannya sebuah
hujjah bahwa orang yang sengaja meninggalkan sholat tidaklah
wajib mengqodlo' sholatnya, sebab syarat dari orang yang wajib
menqodlo' sholatnya adalah orang yang lupa atau tertiduc dan

ketika syarat tersebut tidak ditemukan maka tidak pula ada

kewajiban mengqodla'. Sedangkan ulama yang mengatakan wajib
unluk mengqodla'sholat bagi orang yang sengaja meninggalkan
sholat memakai pola pikir mafhum khitab. Ntinya hadits tersebut

a Sunan ad-Daruquthnie Juzl- Hal.387 Darul Ma'ifah Bairut
a5 Sunanul Kubra Lil Baihaqie J uz2 Hal.2!8 Darul Ma'ifah Bairut
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adalah bentuk peringatan dalam taraf rendah untuk taraf yang

lebih tinggi, sebab bila mengqodla'diwajibkan bagi seorang yang

lupa padahal ia tidak berdosa maka orang yang meninggalkan

sholat dengan sengaja yang jelas berdosa hukumnya lebih utama

dihukumi wajib.a6 Kewajiban mengqodla' ini menyeluruh pada

semua bentuk kewajiban yang ditinggalkan dengan sengaja seperti

puasa dan lain-lain. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam

Bukharie Nabi memerintahkan mengqodla' puasa dari seorang

sahabat yang melakukan persetuhbuhan disiang hari bulan

Ramadlan sebagai ganti dari puasa yang batal sebab persetubuhan

yang disengaja.aT

Imam Nawawi mengatakan bahwa kewajiban mengqadld

sholat bagi orang yang meninggalkan secara sengaja ini telah

disepakati oleh para ulama kecuali pendapat dari ibnu Hazim

penganut madzhab Daud ad-Dlahiri yang menyatakan tidak wajib

diqadld. Pendapat ibnu Hazim ini adalah pendapatyang keliru dari

sisi dalilnya dan telah menyimpang dari ijma'para ulama. Berikut

kutipan referensi yang disampaikan Imam Nawawi dalam Maimu'
atas penyimpangan yang dilakukan oleh Ibnu Hazim;

vt-a..peJUll ,:*1 *l*fl frt.r+Il Ef

lojL,a; uJ l-r.-c ;)t,, :lr, dr, Oi & f* ** d,iJl ,[JJl ei(Ul
tei,.i g-i 'J, t.,..i qLa; & -.,r+ 'i '!ta p- #l Jo !4 rri F;JEJ
i.[-ajl e+ d\.,1.. ,l:'"1 7,LA\ a\\-a1Jrl J,i ,y h "! 

JU lai-tr-)-v-\_)

-. r:,-J JLi oilt ;r.o,
)..1il'lrri L+,r*-+.J J'i,'-'!l O r)KJl_.,F -t-J JJ,JI

4 Fathul Barrye Juz.2 Hal.21 Darul Fikr
a7 Mausu'ah al-Fiqhiyyah Juz 12 Hal.234 Maktabah Samilah
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2. MINUM MEMBATALKAN JUM'AT (AL.AUZATE)

Para ulama sepakat bahwa keutamaan saat berlangsung
khutbah Jum'at adalah diam dan mendengarkan secara seksama

dan mendengarkan khutbah lebih utama dibanding dengan

berdzikir dalam hati, membaca al-Qur'an dan berdoa. Sahabat Abi

Hurairah RA menyebutkan sebuah hadits bahwa Rasulallah saw

bersabda:a

,-!iJ rii.-.L;i fLy!,- 'a.,1 
a'-|l {.: e[-L^] cJe 1!!

"Ketika kamu mengatakan kepada temanmu : Diamlah ! sedang

khutbah sedang berlangsung maka ucapan tersebut tidaklah

berafti".

Kata laghwun dalam hadits tersebut berarti setiap ucapan

yang kliru dan tidak ada faidahnya. Nabi saw menjadikan dalam

haditsnya sebuah perintah untuk diam pada waktu khutbah
sebagai perkataan yang tidak berarti walaupun perintah temebut
termasuk kata gori amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dari

hadits tersebut dapat difahami bahwa setiap perkataan yang dapat
mengganggu dari mendengarkan khutbah Jum'at secara seksama

dihukumi tidak ada gunanya. 'e
Larangan ini tidak hanya terkhusus terhadap sebuah ucapan

saat khutbah namun menyeluruh terhadap semua hal yang dapat
mengganggu dari mendengarkan khutbah Jum'at secara seksama.

Imam Nawawi mengatakan bahwa disunahkan bagi setiap

orang untuk memperhatikan khatib dan mendengarkannya dan

tidak melakukan aktifitas apapun selain hal tersebut, bahkan

sebagian ashab menghukumi makruh untuk minum bagi selain

orang yang haus saat khutbah berklangsung. Sedangkan pendapat

Imam al-Auza'ie yang menghukumi batalnya Jum'at sebab minum

adalah pendapat yang menyimpang dari ijma' dan tidak berdasar

4 AI-Mujam al-Ausath at-Tabranie Juzg Hal.75 Al-Haramain Qahirah
ae Fathul Barrie Libnie Hajib Juz.6 Hal.23O Darul Ibnu Juzie
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sama sekali. Berikut kutipan referensi yang disampaikan Imam
Nawawi dalam M4mu'atas penyimpangan yang dilakukan oleh

Imam al-Auza'ie :

LU:-..:- 'rJ o.",-:..- ,=-t!l & 144 6i pr*l "..-r-.- (;r"r.c i:t!l)
,r*.x a,.r"r.,.! ), iitttl ,lJ.l .--,.r: l,et!L,.,i Jli (p.j,.l
,rF; .1;U -.11 .! "pr ri1l O.rl J\3 U+i" U,i *,:+r! prX

.r.,", lilaJl JtJ,Jbrtil JE-, sl_r fljr"i! dllL * 
"F-r,fl.:Jl:

JU o,.- LA ."- dri )J JU;!!l -)i11 .1,1 rlli! !-t4 l\.)b
.o! FL*>U,--il\e dibr'll Jj d;-r+Jl

3. DUA SALAM DALAM SHALAT WAJIB (AL-HASAN BIN
SHALEH)
Takabiratul ihnm merupkan pembuka sholat dan salam

adalah penutupr:ya. Mayoritas ulama sepakat bahwa salam yang

diajarkan oleh Rasul berjumlah dua salam. Imam ibnu Mundir
meriwayatkan hal tersebut dari sahabat Abu bakar, Ali, Ibnu Mas'ud

dan lain sebagainya. Sebagian ulama lain menyatakan bahwa salam
yang disyariatkan dalam shalat hanyalah Satu salam. Pendapat ini
diriwayatkan dari sahabat Anas, ibnu Umar dan Dewi Aisyah.

Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa salam dalam sholat
berjumlah tiga salam, kekanan. kiri dan arah depan. Pendapat

terakhir ini diriwayatkan dari Abdullah bin Musa bin Ja'far. Dasar

dari disyariatkannya dua salam adalah hadits Nabi yang

diriwayatkan oleh'Amir bin Sa'id dari ayahnya:so

so sahih Ibnu Hiban Juz 5 Hal.331

EE
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,-9-r: ci.- .-.rb- Oe-r "*+ O. J-- &  t, qt" .irf .;- o.,'tt Ari."-5
.r-.Pl1;

Saya melihat Nabi saw salam keanh kanan dan kearah kiinya
sampai terlihat wama putih pipinya.

Mayoritas ulama yang mengatakan bahwa salam yang

diajarkan oleh Rasul berjumlah dua salam, berselisih pendapat

apakah salam kedua wajib atau sunah. Imam ibnu Mundzir berkata

" Para ulama sepakat bahwa siapa pun yang melakukan sholat

kemudian melakukan satu salam salb maka sholatnya sah".

Sedangkan lmam Nawawi mengatakan ulama sepakat bahwa

salam tidaklah wajib kecuali satu salam saja. Dari kesepakatan

tersebut Imam al-Kasinie menyatakan bahwa sebagian ulama telah

menyimpang dari kesepakatan ulama salaf dengan pendapatnya

yang mengharuskan dua salam untuk keluar sholat Sebagian dari

ulama tersebut adalah al-Hasan bin Shaleh, madzhab Dlahiriyyah

dan madzhab Haduwiyyah.sl Berikut kutipan referensi yang

disampaikan oleh Imam al-Kasanie dan Imam as-Syaukanie atas

penyimpangan yang dilakukan oleh al-Hasan bin Shaleh, madzhab

Dlahiriyyah dan madzhab Haduwiyyah :

totr.,&!l +l iLL,Jl il+ @

a,lo J.r u6a#lqsr-! 6!q 6-11 at 
;)t ."ll 6t a3)l *,.-<- Ui,

iJ 'U t-,J! e-rr*!.1r"lf i."t-lf J\: a;i l=;f G--2 .$-e rL.lJl

,,y l,=.+ Cf-J.;Jl .r-.ra J l." f:r;f ! .<".,: JU.r e.p\t i.-:X 4nbl1

Et" OEI * *E 4l') friJl d<=r ,-JJt O'), .-il--lt f t-al .ly;

-t i,jl9 ;>t-tt ;e u.r+ ;)-.all !-; j,2 r! ci 6;'Ji ;)1,.X

s1 Naikul Autar li Syaukanie Juz 2 Hal.336 Idaratut Thaba'ah al-Munirah
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rr1-*rdull +lrUJ'YJi q
-ur-|l s.ril ! fi ..*!, 4n\rl & dti+ll io-2"t a 6.rJ,l;Jl, ;l--L b
: .Li Llc dil e. a)." di Je ,LlJl dr:*t 611 JG ql-:-l J!
Y ci g *.uq ;pill "LJlt g+i *- C;j $-ll1 Jti, ;;:t+ ;.sl_r

;.s!_e a..I; Y! c-.+

Orl d;uj eUt "/t-.oi ua+ Jti \,.-, rri de arl, gF-, t'"-.i d6:..lJ1

-o! &--e:lll r:-.oi eUl J! r.oLL.Il ..,t-,ri .r.n ;cll *oc

4. MENGANGKAT KEDUA TANGAN SAAT TAKBIRATUL
IHRAM TIDAK SUNAH (MADZHAB ZAIDIYYAH)

Takbiratul ihram adalah lafadz rdi nll utu, setiap dzikir yang

dapat menunjukan sesorang masuk dalam sholat yang dilafadzkan
mushallie sebagai pertanda diawalinya sholats2 Takbir ini disebut
sebagai takbiratul ihram sebab takbir ini mengharamkan segala hal

yang boleh yang dapat menafikan shalat.s3

Mayoritas ulama menyatakan bahwa takbiratul ihram
merupakan satu fardlu dari beberapa keferdluan sholat Hal ini
sesuai dengan firman Allah :

)6'i"jn
Dan kepada Tuhanmu maka beftakbi ah

Firman tersebut diarahkan sebagai takbiratul ihram, sebab
takbir tersebut merupakan perintah yang menuntut sebuah

kewajiban. Perintah tersebut tidak difardlukan diluar shalat maka
wajib mengarahkan takbir tersebut sebagai takbiratul ihram.sa

52 At-Ta'rifat al-Fiqhilyah Lil Barkatie Hal.235
53 Nihayatul Muhtaj Juz 1 Hal.439
* Fatul qadirluz 1Ha|.239
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Pendapat mayoritas ulama ini juga sesuai dengan hadits yang

diriwayatkan oleh sahabat Ali bahwa Nabi bersabda :ss

::lll ql+r:.*<,J| \ * ,2t '_:;.:Jl 
;)ul 6\:i"

Kunci dari sholat adalah wudlu dan yang mengharamkan shalat
adalah takbir dan menghalalkannya adalah salam.

Dalam takbiratul ihram sendiri terdapat kesunahan yang sunah

dikerjakan. Sebagian kesunahan saat takbiratul ihram adalah

mengangkat kedua tangan. Imam Nawawi menyatakan bahwa

mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram hukumnya adalah

sunah dan ini telah disepakati oleh seluruh ulama. Dalam

Haditsnya disebutkan :s6

15r"1i- oia C! ;).-Jl euil lj! OK

Eahwa Nabi ketika memulai sholat mengangkat kedua tanganya

sampai melurusi kedua pundaknya.

Sedangkan madzhab Zaidiyyah mengatakan bahwa

mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram hukumnya
tidaklah sunnah. Namun pendapat ini tidak Iah dinggap sebab

ulama telah sepakat akan disunahkannya mengangkat kedua

tangan saat takbiratul ihram. Berikut kutipan referensi yang

disampaikan oleh Imam Nawawi dalam M/mu'nya atas

penyimpangan yang dilakukan oleh madzhab Zaidiyyah:

,r:Ir ;,,1 J.; flr'jl ;r^-r=: i +rJl ,.-g I vL-.--l

t.o.r'rcJt-:Jl +l ,./i.{rl ry'fu.+Il E0

Lle 4, )l s.r"aL,

4-i P Lr'll ..i.-\-
.o! 2te)l O.+ *+'i.i-J!

ss An-Niyabah juz2 Hal.Log
s6 Musnad Li Syafi'ie Juz 1 Hal.212 Darul Kutub Alllmiyyah Bairut
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5. MENGANGKAT KEDUA TANGAN DALAM TAKBIRATUL
IHRAM WAJIB (ABAL HASAN)
Sepefti yang dijelaskan sebelumnya bahwa mengangkat kedua

tangan pada waklu takbiratul ihram hukumnya sunah menurut
kesepakatan ulama. Kesepakatan ulama ini menjadi hu11ah dari
tertolaknya pendapat dari Abal Hasan Ahmad bin Yasar al-Maruie
yang menyatakan mengangkat kedua tangan saal Takbiratul ihram
hukumnya adalah wajib dan tidak sah sholat tanpa mengangkat
kedua tangan saat takbiratul ihram. Berikut kutipan referensi yang

disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Majmu'nya atas
penyimpangan yang dilakukan oleh Abal Hasan:

r.o -',, cJl.dl +l !ii.{fl fJJ tJ.+Il @

.9-rS .r, Ot" t-=i Ol .^:l-u glt ,.....-.ri cl "LlJl ,:a Ot dy'l J--r

,r 6j-#l-,! ; .rl ;,Jl ti ,.i,iJL.:.:*Il I LrU\ ft-Yl oi JU;:t

g-r 'i 1L''it ;ra-*l .:+ f-,: I l:1 Ju dll i+ s \.-u.-..i.--<*a:..

l$'i tA irl t-+ ', c,Lc.<,Jl it+ .i>14 g-,Jl ...^-.:r ire-L \+'i ar)L^.

.o! a-$ ;,,71a!.:;:r, I\-. qgrJl Ury {,?1-, -ti
6. TAKBIRATULIHRAM SEBANYAK 3 KALI

(MADZHAB RAFIDLAH)
Madzhab syafi'iyyah dan seluruh madzhab sepakat bahwa

takbiratul ihram hanyalah sekali dan tidak disunahkan untuk
menambahi. Imam al-Qadli abu Thayib meriwayatkan dari
madzhab Rafidlah bahwa takbiratul ihram berjumlah tiga kali.

Pendapat ini adalah pendapat yang sangat jelas kliru dan

menyimpang dari kesepakatan para ulama. Berikut kutipan
referensi yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam majmu nya
atas penyimpangan yang dilakukan oleh kaum Rafidlah:
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' r'f -',e cJEll rj}l iai+fl fJ'- fu.+fl Cg

U+.\, lia \Jc ;:!; Lrs L ;s.! p!-)l ;rq=; (;r"r a:\Il)

,lp +.Jb *UlJi Le"UJl 5-r a.fe $,..:. $*'!! aiK,t IJl *.r.r,-j

r& a.-i+ ))J. r.EJ ,;pLE iL; l.r.6l oL!i<=; gX r#= 4jl aniUl

.a1 ..:_.1

7. MENSHOLATI JANAZAH TIDAK PERLU WUDLU gMAM
SYI'BIE DAN IBNU JARIR)
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh ibnu Umar, Nabi

Muhammad SAW bersabda :s7

,,at,aa ;)1" ,P; 'J

Tidaklah diterima sebuah shalat dengan tanpa bercuci

Hadits di atas merupakan dasar yang menjelaskan dari
kewajiban bersuci ketika akan melakukan shalat Para ulama telah

sepakat bahwa bersuci merupakan satu syarat dari keabasahan

shalat dan para ulama pun sepakat bahwa haram hukumnya shalat
tanpa bersuci. Baik bersuci dengan menggunakan air ataupun
debu, baik sholat sunah ataupun shalat fardlu. Hadits di atasjuga
menunjukan kewajiban bersuci ketika akan menshalati janazah

sebab sholat jenazah juga termasuk sholat seperti yang disebut-
sebut Nabi dalam beberapa haditsnya :s8

-,ui, <' 1' "!jr+' L]9 J,, J"
Barang siapa shalat terhadap janazah

',L*.la gga\ ,-
Sholatlah kalian semua terhadap teman-teman kalian semua

s7 Shahih Muslim Juz L Hal. 140 Darul Jail Bairut
s8 Shahih Bukhari Bab sholatjanazah )u2.2 Hal.87 Dar Tauqun Najah
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eAtJLt*
Shalatlah tehadap raja najasi

Haidst-hadits Nabi di atas jelas sekali menamakan sholat
jenazah sebagai sholat yang sudah pastinya membutuhkan bersuci

seperti hadiG dari ibnu Umar di atas, dan ibnu Umar pun tidak
pernah sholatjanazah kecuali dalam keadaan suci.se

Imam Mawardli mengatakan bahwa sholatjanazah merupakan
fardlu kifayah sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasul :60

re.\s ;).al!-2 .Ur" 
"}-*i O,t &;j

Kefardluan bagi umatku untuk memandikan mayit dan
mensolatinya

Dan ketika mensholati janazah hukumnya wajib maka sholat
tersebut adalah sholat yang bermakna Syar'i yang diharuskan
untuk bersuci, menutupi aurat, dan menghadap kiblat dan ini
adalah pendapat seluruh ulama kecuali pendapat dari Imam Syi'bie
dan ibnu Jarir. Dua ulama tersebut berpendapat bahwa shalat
janazah bukanlah shalat secara Sya/ie namun hanyalah doa dan
istighfar maka diperbolehkan shalat tanpa bersuci. Pendapat ini
adalah pendapat yang telah menerobos ijma. Berikut kutipan
referensi yang disampaikan oleh Imam Mawardi dalam Hawie
kabirnya atas penyimpangan yang dilakukan oleh Imam Syi'bie dan
ibnu Jarir:

?o-'.rc"Jull ,/1 #\ilt didd-Jtlt EA

,:.\ & ,;;,Jr;l ,:!u(l ,-e:s ,r jrrt $;)Lll Li 6:_.ptrl Jt

LW Le+ ..1- +Jr r)., ,J,i k,.-r=r 4 ljli i.![.c ;)."41b J--i.

r:+ ts\).r--:,Jl 6i'r! asKJl &ir,"r 'lJtl JU.;:-! Lllrl-r "t J'rl

t'Tuhfatui Ahwadlie Juz. 1 Hal.24 Maktabah Salafiyyah
m Hawie kabir Juz 3 Hal.52 Darul kutub al-ilmiyyah
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*l qLi ';r1 1\ii,:-lj,lc: U! ;=Ira ;1.,a c.-*l 'lU U+li ,'r+Ul

.61iiKJl +i \ijEr tL;)l + UJ.i &i li! i.)l+t

((r.--ro..rgl +l i/i+fl fJJtJ.+Il Cq

J<=.; 6l .U*.j;rr.sLi .il C,,., ) ;;Llt ;)t, oi L+i- oi UJi(L;)

o!-e ,$ 6K,! e rJt C='! -;;ac oli c 'i! a- | "rlt ","
,6rrr.- j.l JUJ Ji:ll ,s\s:j yls rr'l .,.tlt, JU r.-e,:ijll cr9 erE

6c-,lJl 6,1 ,U--r ,r-;t! J;:-ll O! \$, ,-it; lil ,Ul ,r+; g' t-t -.:ll
.s-;\a!t .ra, ,-^!r:l 61 -r.- ,J*rll, b-St: a-t)\ dL, ,Uo

.r,-i so +!r-., ,Jj Silt qV-.\1 6--\2 4ibi)! grrl! c^*lJl-r ;-,-,.-.r-r

g,;-.,kL-,ul 1\;*l ;)"a;r+ L.'l!: gr*Ulr-- 1,,, \.a-, €,.ill JU.,

aJU €.:ll lir .r+Lj u--rUl .,--L Jti 'lo: \a:) fJ! ,:-:ll oK,t

8. SHOIAT JUM'AT BUKAN FARDLU 'AIN (ASHAB ASY-

SYAFI'IE)

Sholat Jum'at disyariatkan pertama kali pada permulaan hijrah

saat Nabi datang ke kota Madinah. Para ulama sepakat bahwa

sholat Jum'at yang pertama kali dilakukan oleh Nabi adalah sholat

Jum'at dengan bani Salim bin Auf ditengah jurang yang dibangun

masjib oleh biini Salim tersebut dan itu terjadi saat Nabi Hijrah ke

kota Madinah.6l
Sedangkan hukum melakanakan sholat Jum'at sendiri

merupakan kewajiban bagi setiap orang muslim yang telah

61 Fathul Banie Juz 2 Hal.239
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memenuhi persyaratan. Dasar dari kewajiban tersebut adalah al-

Qur'an, Sunah dan ljma'. Dalam al-Qur'annya Allah berfirman:5'?

Cil b_rr-r .itf, Jt !r,-U aiJl 
6_:: ,.1,. ;)\"."1J e;r,, ljl !;.i Oinl Uri !

Wahai orang-orang yang beriman, ketika diserukan untuk
melaksanakan shalat Jum'at maka bergegaslah kalian semua untuk
berdikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli.

Sedang dasar haditsnya adalah hadits yang telah masyhur
bahwa Nabi bersabda :63

1-r.r a;-ra- g lb f-r: ,J l, gLL g a.+l f<-=t" ,rlri ri Jt: iJ1 ,il

;.9.J1 p-:: JI li! d\e d,.
Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian semua shalat
Jum'at ditempatku ini, dihariku ini, dibulanku ini dan tahunku ini
sampai hai kiamat

Imam Nawawi mengatakan bahwa ibnu Mundzir telah
menghukumi ijnra' terhadap kewajiban sholat Jum'at dalam kitab
Asyrafnya. Imam Nawawi melanjutkan bahwa madzhab Syafi'ie
tidak ada yang berbeda pendapat bahwa kewajiban sholat Jum'at
adalah kewajiban bagi setiap individu (fardlu ar). Adapun
pendapat yang diriwayatkan oleh al-Qodli Abu ishaq al-Maruzie
dari sebagian Ashab Asy-Syafii,'e yang menyatakan bahwa sholat
juma'ad adalah Fardlu Kifayyah adalah pendapat yang kliru. Berikut
kutipan referensi yang disampaikan oleh Imam Nawawi atas
penyimpangan sebagian Ashab Asy-Syafi'ie :

62 
Qs al-Jum'ad Ayat 9

63 Ibnu Majah Juz 1Ha1.343 Maktabah al-Halabie
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rliJ)l .-L o[ ]c uK" 5 & t r-
oP Joj 4-+\3

1 #1 d + #LX o"A\ 92 ...^ill -* \r'E o''Jill 'J''i-'J!

c"-LrJ i.;alri ,-*uJl 1.K-- u i!J I .-r' ,l .-\-,-.'i1

s-.."_, UE {tit JU.i -t1c o:i.-U.."it Ll..e..l"UJl

!U .r,+Jl i)'-, lle c..,--.J LJl qL.-.ral 6+ J\: ;tlJ\ 6i '.U-U

Crr*J! c4- tF.r L+! *r U J.itill )!,. O') o-+l 4. UIn,

Ju dlJ\i }1i qlt -.if \ii "$- o,iLr.'-:U1Ji grull g:! lJL
oi .;f.r+ 'ir d.l\:Jl ,-i" 1r. & Ji J4 ', q;ull 6--l ,i ,rfU.:t

f tr)l .rU( A.ilrt C|)-r.rll #l #jr o-^s ej,.-11 Oi d.ikJl L--a-\-

^l O.-- U k,.r.-: J-J) a,Jl .,.r.r Jo d,FlJl t tel .-iL"iyl

f01-'.,&11 ,j+l iu,ejl il+ Ea

o! g t4.;; o! g c}lr" I e q* pXlu iJl ;>l'- t"! ;;
9L g-2 \l.,--;, t Otr g.9 \rr.:,.!,U ri: QfrF O\.; qrr {n.rill a.4t

* ,HVtL+l pi r--.':-".s- \- O! 0-r tr*; ei s\ c"',u li!\-F<-

+; & J=l-,lU \-o.uL .a<+r W; C*'l ;; i,-!u Jrtlt ui

.6l a-ti\ t Lllr a:,Jlr .?u<l\ iJl

9. SHOLAT JUM'AT CUKUP SATU ORANG (AL-FASANIE)

Seperti yang telah diketahui, bahwa para ulama sepakat

tentang kewajiban sholat Jum'at bagi setiap muslim yang telah

memenuhi persyaratan.' Namun para ulama masih berselisih

pendapat tentang jumlah jama'ah Jum'at yang dapat memenuhi

kewajiban ini. Perbedaan tersebut mencapai beberapa pendapat,

FIQH@m,tris sdztritilhlirn
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namun dibalik perbedaan tersebut para ulama bersepakat bahwa
sholat Jum'at tidaklah sah dikerjakan sendirian. Kesepakatan

tersebut merupan aplikasi dari makna Jum'at itu sendiri, sebab
tidak dikatakan Jum'at jika hanya dilakukan sendirian dan sesuai
dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Thariq bin Syihab :#

o.. r\ zlr"t .r1 !*'.' L.ri .11 a.w .3- +..- 6 &,. q !: o* --lt
,?.rs\

Sholat Jum'at adalah hak yang wajib bagi setiap orang muslim di
dalam jamabh kecuali emat orang, budak yang dimiliki,
perempua7 anak kecil dan orang sakit

imam Shadiq Hasan Khan dalam Raudlahnya mengatakan,
kalau seandainya hadits Thariq bin Syihab tidak membatasi sholat
Jum'at dengan didirikan secara jama'ah sudah pastinya sholat
juma'ad boleh dilaksanakan dengn sendiri-sendiri seperti sholat
yang lain. Imam Daramie meriwayatkan dari Imam Fasanie bahwa
sholat Jum'at cukup dilakukan sendiri, namun pendapat Imam
Fasanie ini tidaklah dianggap karena telah menerobos kesepakan
para ulama. Berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh Imam
Nawawi atas penyimpngan Imam Fasanie :

O + .u+ Y OLI;J! :ri.., -r-l-s r;.r Ujl jLl;.]l ;o .9;1,11 ;f..1

-o! :-r-c J.. +Y ail F l^F'il Ljn $_, f !a)l

\'r@E
.j-4 IJti,r,, d-iJl 6i .r.c oirt g"-, +k-: g,:,.!-,U car- tji s_:

E

j-,-r- ,\ o-. ,\ rlt-ri :t r; *.o L.ri 'r! a.u* ,i +*, 6 & ..o!

s Al-Hakim Juz 1 Hal.228 Dairatul Ma'arif
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dl+ c1 -r o:b L)-z3l Q rs-:.:)\ lt )l dlli & Ltlyl J'a -$r

L6)l,e lil i,-l! .p;ir g- p- dit Jtir l)ul J.- qZ 0r-.-I-, *,ojr
c,l,(r 6-,1itr)l...-r-; \.a).^a 6a-e;"L":! U*+x4 ot-(, liot"..i oUr:l

u-.C"arJtiritit lF\::)l .rt rg;#l J\;-rl x.Ljl t{l'"rkKWr^-l

ol .a*JL-, -r:a'!-e TGll .i;i ! jL:,U.] ! t:J1

Q-tl)r..3 p-.-,rlf:,L !i >:'.t1 o" Cf 'i r.Jl 6i & a"'il ."-*.a'b

..1 *-LJK a,Jl J..e,.iJl 6i!)-tJl ,;,r 6c

10. SHOLAT DI ATAS SAJAOAH TIDAK SAH (MADZHAB
IMAMIYYAH)
Para ulama telah sepakat bahwa hukum sholat di atas alas

seperti sajadah dan yang lainnya hukumnya diperbolehkan. Hal ini
sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh ibnu Abas:

.t1.{ & J- & n-!,,Je dl J- Ct oi
Artinya : Bahwa Nabi Saw sholat di atas tikafs

Madzhab Malikiyyah dan Hadluwiyah menghukumi makruh
sholat selain di atas bumi seperti di atas tikat atau yang lainnya.
Ibnu A'rabie mengatakan kemakruhan tersebut disebabkan karena

sifat hiasan tikar tersebut. Madzhab Hadluwiyyah menggunakan
dasar kemekruhan tersebut dengan hadits Nabi :66

f'r+) \3,2,.,.- ul,trl \rl .,:J.?
Aftinya : Dan telah diiadikan bagi kita bumi sebagai tempat sujud

yang suci.

us Al-Mu1am al-Kabir Juz 11 Hal.422 Maktabah al-'Ulum wal Hikmah
* Shahih Ibnu Huzaimah Juz 1 Hal.132 al-Maktabah al{slamiyyah

G
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Dari hadits tersebut madzhab Hadluwiyyah mengatakan
bahwa kata bumi tidak mencakup tikar dan lain sebagainya dan

yang dimaksud dari bumi tersebut adalah debu. Ulama yang tidak
sepakat dengan penafsiran dari kata bumi tersebut mengatakan
bahwa tertentunya bumi sebagai tempat sujud tidaklah menafikan

tempat yang lain sebagai temat sujud. Sujud di atas sajadah sama

halnya sujud dibumi seperti orang yang duduk di atas pelana kuda

sama saja duduk di atas kuda.67

Lain halnya dengan madzhab Syiah Zaidiyyah yang

menyatakan bahwa sujud sholat yang dilakanakan diselain

sesuatu yang bukan berasal dan tumbuh dari bumi hukumnya

adalah tidak sah. Pendapat tersebut jelas telah menyimpang dari

kesepakatan para ulama dan telah menyimpang dari hadits Nabi.

Berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh imam as-

Syarwanie atas penyimpangan yang dilakukan oleh madzhab Syiah

Imamiyyah:

trA-,.,e .Jt:Jl ,/l ,Jsl.'l! i!J":Jl dr"F GA

* bF ).1 +r e '!Jl 
.!o ;)lJl;!rq- & r-: 'll il or-.I.Jl g*i ;.rsu

c.l\ir k-jir aJr ;1,."11 .J cli cXt, -uc '{! e[] J. L, Jc i),tJl

..,.;':ll crl; r1.",,*l c'i ..rXi..;ra '! i"rJl

(1o-".rcJ\.:Jl +lJLbJ'il J* @

1JU,-j),-,.r"jl Cr.L-i 6<n d l" & rr*-Jl 4"..a a."L)l c",."-,

6L(K6;1 lsL^a {drJ.i .priil ol+l dr oK U } ;)t"a,)l t-i,,j

,t!,:l;lt_2

67 Nailul Authar Juz 3 Hal.265 Maktabah
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11. HAID WAJIB MENGQODLO'SHOLAT (KHAWARU)

Para ulama sepakat bahwa seorang wanita yang sedang haid

tidaklah wajib mengerjakan sholat dan puasa bahkan hukumnya

haram bila mengerjakannya. Dasar dari hal gugurnya kewajiban

melakukan puasa tersebut adalah sabda Nabi yang diriwayatkan

oleh Abie Sa'id :

$ "L 
f fo dt.,f"..,g1 .r-..L tS1 ,-,li

Apakah bila wanita mengalami haid tidak melakukan sholat dan
puasa? para wanita menjawab : Benar ya Rasulallah6s

Sedangkan dasar dari gugurnya sholat saat mengalami haid

adalah sabda Nabi terhadap terhadap Fatimah Binti Abie Habisy :6s

;),.4J1 dr--E : '-.11 .J,:i 131

Ketika engkau mengalami haid maka tingkalkanlah shalat

Selain kesepakatan terhadap gugurnya kewajiban sholat dan
puasa, para ulama juga telah bersepakat bahwa puasa yang yang

ditinggalkannya dimasa haid wajib untuk diganti dan tidak wajib
mengqodla sholat dimasa haid berlangsung-70

Dasar dari gugurnya kewajiban mengqodloisholat yang telah
ditinggalkan oleh wanita yang mengalami haid dan kewajiban

mengqodloi puasa adalah hadits dari Mu'adah :71

gK:.:J[,;).J1 .ra;u'iJ fr,.oJl .Fll u:sUl JL L : c-1;r i.$lo.:JL

i)fJl ,\,.ai, J,ji \t 1r,A\ ,lat, ,,3s g airt J_ru g clli L ,, *
Aku beftanya pada Dewi Aisyah : Bagaimana tingkah seorang
wanita yang haid yang mengqodlai sholat dan yang tidak

68 Fathul Banie Juz L Hal.405 Makatabah Salafiyyah
6e shahih Muslim JuzL Hal.462 Makatabah al-Halabie
70 Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah Juz t hal.452

" sunanul Kubra Lil Baihaqie Juz 1 Hal.308
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mengqodlai shalat? Dewi Aisyah Be*ab : Dulu Pada masa

Rasulallah hal tersebut juga teq'adi pada kami, Rasul

memeintahkan mengqodlai puasa dan tidak
mengqodlai shalat

Imam Abdul Bar meriwayatkan sebuah pendapat dari

kalangan orang Khawarlj yang mewajibkan mengqodlo' sholal
yang ditinggalkan oleh wanita yang haid. Orang-orang khawarij

menyatakan, Rasul tidak menyuruh mengqodloi sholat tidaklah

berarti mengharuskan untuk tidak wajib mengqodlo'sholat Alasan

dari kalangan orang khawarij tersebut tidaklah dapat dibenarkan,

sebab dalam beberapa hadits lain disebutkan bahwa mereka para

wanita yang haid pada masa Rasulallah tidak mengqodlai sholat.

Imam as-Sukanie menyatakan bahwa pendapat dari orang khawar'1j

ini telah menyimpang dan menerobos dari ijma' para ulama.

Berikut kutipan referensi atas penyimpangan yang dilakukan oleh

kalangan Khawarij :

ror-'.r&'Jt +lJLbJ'Il J+ I
,Ettl & q-+ I ci & +.t--tt Lhl bri-r g#!;::Il al ..!u

O" a;stt Os ll -\e orl 5-; f\.,,.ll ,Lni V)o ..a.-:;)lJl "\.a;

ci,-,-r:- A ;-r- 6cj ;)t-ll "l;; ,xUl alc OJ.-.jc FK f.ei f.rP\

1.-rc Jc 1ta)l;ll 6=.J : l;tll Jti iJ li l"Ic ,-.=;t .r"! .1K

,ra) U^-ll.:+Jl lia 1ta-)1 -r::-...-, ,*t s-*)\ al\i L(.-.r.rl
,lisYl JL:--) l.p Ljq Jri ,La:11 

",.;r?r l-- Jor..'Yl g-r+ J'l.r:-)l

n-.-e g, 
"hcL-)l 

*.c ! J)"r:-)l Jrtlt, "t a;Jt e.r.t ty lul #lJt
J'j-r:-'!l ,; a-o;L:11 f )-r eJl ,3.lr*"Ji (q" ,g +)'!i!F
"lr"rl #* !..4 ,r '^:ll oi r"l"; ,+ 'JI "\.aiJl o.F.) ps.1'-t!t ;r+
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ts! ,aUtf !+i e-r* al'j: ;)lJl "\ai ':.171& J+ .!J, .-e-.-e -1i

'i! u}6ul rF ,L' :rt c-4 ', .ri J! g#1 du Ltrr++! q-t s; L-:r

f,".11 +., t*o ,ilb "tJJl JU : *- 1r i €rrjl Jt! .+r* JJ+

ti t-+ .rli i..,oll .!)ti+ tlj[;! ,-rj+ er;l- zrp{;)ul ,Ji ;)Jb

Crlrx i- 'i .li ,Jrb c,r"-*-ri U; .ra}l gK L,.,1;;.r--l-e;r, atJl

iJ)L ,\itY! o\ai)\ ,4j-.11s fj$ '! r.')t ;*o gi d" t+Ui U 'r1

9 a'U 1ta... ri o:)i- Oo pr.i 6") e+-r-. ,La!l il:L !r)Ui oli ,Lni1l

,J)L rr-Jl ,i +K "\"rJl al)i I 4b J^ tj 'r{n brli o! Llrl J4 o,
L*'! a!UI! ilrU.ll Oj-.:...:-'i frlrll, ta:-2: a, f;\Jl Orr-.i',J-

^<J
li \ d+JJl 2.a -l.:9 aliLJl 7t+)lJ i;rtll .iJljl.\ .i!

o. ur! bri kJ" J.? dl *lctlr o+ 6;;'\'rt ,!+ Uir ar e) u

,"!eJ'LJt d r)Kt

lt -l,, i.ar=LJl ,lr$ A*eJ..tJl fKJjl @

-;le fl-r U-c \*;J r.&-.:r:)Jl d/,JarUl e, & o:J--fl gll ,;i

ulr\}l Je ilJl ,L.ai ori oi.i]l fJPl ui.r*L .^-., o< .^--i eiti .i

i;uril* a"'Yt f t-l;Y; &.*
12. SIWAKAN SEBELUM SHOLAT WAJIB (MADZHAB DAUD

AD-DLAHIRIE)
Membersihkan gigi dan mulut dengan menggunakan siwak

dan alat lainnya merupakan hal yang sangat dianjurkan dalam

agama. Rasul bersabda :72

72 Majma'ul Zawaid )rzl Hal.22o
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..,. f iL^ar+ , a"X;ral, rlt Jt
Siwak adalah alat membersihkan mulut dan membuat

keridlaan Tuhan

Sedangkan hukum dasar dari bersiwak ini adalah sunah. Imam
Nawawi menyatakan bahwa para ulama sepakat hukum bersiwak
hanyalah sunah saja. Dasar dari kesepakatan ulama tentang
kesunahan bersiwak tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh
Abie Hurairah:73

;).- 
"5.rc:Jly'! s+,,t! 6-.i.1" 4ioi 'lrt

Kalau seandainya aku tidak takut memberatkan umatku niscaya

aku perintahkan mereka untuk melakukan siwak setiap akan
melakukan sholat

Imam syafi'ie menyatakan bahwa kalau seandainya hukum

siwak wajib maka Rasul akan memerintahkan pada umatnya baik
itu ber?t ataupun tidak.

Sebagian I'rendapat lagi menyatakan bahwa bersiwak
hukumnya wajib ketika akan melaksanar<an sholat dan hukum
sholat dianggap batal bila tidak didahului melakukan siwak
Pendapat ini merupakan pendapat dari Ishaq bin Rahawiyah dan
hampir senada dengan pendapat dari pendapat madzhab

Dlahiriyyah. Walaupun toh terjadi perbedaan pendapat, namun
pendapat-pendapat tersebut tidaklah dianggap ada, sebab

pendapat-pendapat tersebut telah menyimpang dari 1.1'ma ulama.Ta

Berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh Imam Syaukanie

atas penyimpangan dari Ishaq bin Rahawiyyah dan madzhab Daud

ad-DIahirie:

73 Majmu'Juz 1 Hal.271 Maktabah al-Munirah
7a N,lausu'ah al-Fiqhiyyah Juz 8 Hal. 765
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\(oi,&11 +trr.Ljtrl J*i q
oiit Ur.t -..-.,,_, fiJl ,,+"J !-.-- uj"i !\)\ a"r-1r",* & J+ e+r}!
t -s.a-z a)\l 'j: a* *rl ^.a+ l.: JFl + Olli s, nfru &
..t!j'it o" JL gi,-^?!, er,-+;r(jll ..:n-Jl 

"*-*-1 ^r.r;6It-r*"t
..,+: (=J!*l! s+r"! 6-i & .*i oi 'i]);_r-,, *i *^,.,-- O O! u

)Jlr JP U:F*.)l ",-"Lrri Ji--, .f La)l ,J ar .^;+ o+ Ft.+! rrr;Jl J\:

;)J1 JL! 'i ,=-+! aii .--c +:r_rUi F; ;)LJl d ar.;i ci c9-J.6\-LJ1

JU .1"^-"e .t,r ;)t-Jl J-t+ ..--,-b {i 4,-r,b! d,? ,rU*! Oe 5-J 6,&

t,,=Jl ,i-.,rig-i.,Loi *ff ,p,t;iitft f.U.-i ,<;i s;: ijroJl\:r Li. L

uil\z _r-:f :eb ;p *V\ry ):;-cLlK aj* a:i ...-"*.. lrlt!-e ryl:3c

"lor5"r! OrarJl 4-b qe-r}l;\:;Jl & Ltr)l .:U,jl qi

13. SHOLAT TARAWIH TIDAKLAH SUNAH (RAFIDLAH)

Secara istilah sholat tarawih diartikan sebagai sholat yang
dikerjakan dimalam bulan Ramadlan." Para ulama sepakat
terhadap kesunahan mengerjakan sholat tarawih. Dasar dari
kesunahan tersebut adalah hadits Nabi :76

+.ji 6.. ,..r-i: L alrin tl ..ly t!! Ota..; lG .r
Barang siapa mengerjakan sholat dimalam bulan Ramadlan dengan
iman dan mengharap ridla dari Allah maka dosa-dosanya yang
telah lewat akan diampuni.

Imam khatib as-Syirbinie dan ulama lainnya menyatakan " Para

ulama sepakat bahwa makud sholat dalam hadits tersebut adalah
sholat tarawih.'

75 
Qowaidul Fiqhie Hal.352

76 Fathul Barrie Juz 4 Nal.2O5 Maktabah Salafiyyah
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Sholat tarawih telah dilakukan sejak zaman Rasulallah dan
diteruskan oleh para sahabat sampai pada masa sekarang ini.

Adapun pendapat dari kaum Rafidlah yang tidak menyetujui akan

disyariatkannya sholat tarawih adalah pendapat yang telah
menyimpang dari kesepakatan para ulama. Berikut kutipan
referensi yang disampaikan oleh Imam Subkie atas penyimpangan

kaum Rafidlah :

toY=.,a J:)l ,j}1 ..6+-ll A:Ui Ee

icL|!;J3";- trl-, e;Fl 1., -: oiJl \,.i dJl g.L+ g ,gLJl Jl-i-.2

.,-i l.'r(i I,t W*ub Jc i.til r--,--i !_.2-ell e..--L. JE.1 i*1.1 W

d.ilrl tA,<=;1r "!Ji Jri,y
(ov-e.r&'rl +l s*tJJ-b:*!,i E

t*:.g; & .=.,.*i i,'ib g-;Fl 1K'i a;r+ JI 6U+ JU ,it o.l._, JE

"".j 4illl J.L 'l

14. SUJUD SAHW SEBULUM SALAM MEMBATALKAN SHALAT
(HADLUVUIYTAH)

Secara umum, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan diakhir
atau setelah sholat untuk memenuhi kekurangan dengan sebab
meninggalkan perintah dan melakanakan larangan dengan tanpa
sengaja seperti menambah rukun atau mengurangi.TT

Hukum sujud sahwi sendiri para ulama berbeda pendapat.

Madzhab Malikiyyah dan Syafi'iyyah menghukumi sunah saja

secara mutlak. Sedangkan madzhab Hanfiyyah dan Hanabilah
menghukumi wajib melakukan sujud sahwi bila kelupaan tersebut
pada kasus yang dapat membatalkan sholat bila disengaja. Dasar

77lqna' Lisyirbinie Juz 2 Hal.89 Darul Fikr
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dari dua madzhab terakhir ini adalah perintah Nabi yang
menunjukan wajib :78

j+t-\,* r+--.! .=-.^.-i Jj tili
Maka ketika diantara salah satu diantara kalian lupa sujudlah

dua kali sujudan

Para pakar fiqh juga berbeda pendapat tentang letak
dilaksanakannya sujud sahwi, apakah diakhir shalat sebelum salam
atau setelahnya. Perbedaan ulama tersebut mencapai delapan
pendapat, namun perbedaan tersebut hanya menyinggung hukum
yang lebih utama saja. Imam eadli Husen mengatakan, tidak ada
perbedaan diantara para ulama yang berselisih ini bahwa bila sujud
sahwi dilaksakan sebelum atau setelah salam maka shotatnya sah
dan mereka semua hanya berselisih dalam masalah mana yang
lebih utama. Keabsahan shalat ini walaupun telah menjadi
kesepakatan ulama namun masih saja ada madzhab yang
menyimpang seperti madzhab Haduwiyyah. Madzhab ini
menyatakan bahwa sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam
mengakibatkan batalnya shalat. Berikut kutipan referensi yang
disampaikan oleh Imam Asy-Syaukanie atas penyimpangan yang
dilakukan oleh madzhab HaduwiyyahTs :

\r\-a, dJgl ,j+lJLbJ'11 # @

-Gr f\Jl "+r+Jl :,"* o! JU C JJ. o." ("u--: f i C- i) "lJ
Cr" 9 ,J1,J1 dii Ji U( Jpi 9* & dX! + -t.li .i,ri ,...r:;1
.jr; 'rr ,J.iLrl +\".-i a,.. &b.j .r[. (,;ujl Jl-i Jrj ,ji ,Jl ,.9.j*-,,al

78 Shahih Muslim JuL2 Hal.BS Darul Jail Bairut

" Madzhab Hadluwiyyah adalah madzhab yang berada dikota yaman.
didirikan oleh Imam Hadi Ilal Haqqi yahya Ibnul Husain ibnu eosim ibnu
Ibrahim. Dilahirkan dikota Madimah tahun 245 H dan berdakwah dikota
Yaman pada tahun 280 H. Wafat pada tahun 298 H di sha.dah.



Seputa, Sholat

;:!JJ .,r', -2i 1)Jl J+ r+-- -J 
,';i't-iJl..r f*:.*il:;Ji "J 

r. r-,'-;

,1u 6i ,Jl J*i"rt O f+,):;l trl-, d){-^. r*ii '! u:;4 ci r"i-lj. )"

6..;)\..o.:L*i, J-,,ii e-,-JrLll ,.*K 6! drc U(,p;"lt r.9 u)l..ir ...p;

,i,rt 6rn *;

iJr'Jl a-, .:^-ro I UJlg a:

.r,c; 
",.to.K- 

q;.iJl f t"r).i -na

@oo*



Seputar Puasa

BAB IV
SEPUTAR PUASA

1. PUASA RAMADLAN TIDAK PERLU NIAT (ATHA" ZAFIR
DAN ZUHR)
Para ulama madzhab al-Arba'ah telah sepakat bahwa puasa

Ramadlan hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan puasa

Ramadlan adalah salah satu rukun islam. Kewajian ini diperuntukan
bagi setiap orang muslim yang baligh dan berakal suci, muqim dan

mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Mereka madzhab al-
Arba'ah juga sepakat bahwa dalam puasa ini diwajibkan sebuah
niat dan tidaklah sah puasa tanpa ada niat kecuali pendapat dari
Imam 'Atha', Zafir dan Zuhr. Kewajiban untuk berniat tersebut
sesuai dengan hadis Nabi :80

d,ldlt JLJ'j1 \jl
"Sahnya sebuah amal tergantung dari niatnya"

n g!., )"r+nt J+t ft ".J\ C4 d O.
'Sipapun yang tidak berniat berpuasa sebelum fajar maka tidak

ada puasa baginyaal

Dari hadits-hailits tersebut, Imam Syaukanie mengatakan
bahwa pendapat dari Imam 'Atha', Zafi dan Zuhr. Ditolak sebab
hadits tersebut mewajibkan untuk niat. Dan sesuai dengan kaidah
yang telah disampaikan oleh Imam Subki:82

.;tUJ i'.,.r"!t c---ol-rll uiJE \,.J o-.,11 ..iJUJ e;\r)\ L;dJE L,

Lt ")l
Hukum yang menyimpang dari persyaratan orang yang
mewaqofkan seperti halnya menyimpang dari Nash (al-Quran dan

'o Mulam al-Ausath Li Thabranie )u21, Nal 17 Darul Haramain Qohiraht' Shahih ibnu Huzaimah Juz 3 Ha|2L2 Darul islamie Bairut Cet.Th.1g7O M
82 Fatawie al-Kubra Libni H{at Juz2 Ha1.211" Darul fikr
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Hadits) dan hukum yang menyimpang dengan Madzhab al-Arba'ah

seperti halnya menyimpang dari ima'.
Walhasail. Pendapat yang mengatakan bahwa puasa

Ramadlan tidak wajib untuk niat adalah pendapat yang tidak sesuai

dengan kesepakan madzhab Al-Arba'ah hingga patut dikatakan

sebagai pendapat yang menyalahi !jma'. Berikut kutipan referensi

yang disampaikan Imam Syaukanie dalam Nailul Authar alas

penyimpangan yang dilakukan oleh Imam Atha' dan rekan-

rekan nya:

eA C o-. ,Ju oji & ^lL 
4.le ei3l &" ,ll ce a-a; 5c '-c 6'\ 6o

i---;n .rl 'Uai 
^-;i e.1Jl LJI .11 J f!- )"J4..iJl J* fL--}l

e-:-,}\, -Jrs ol Jl -jurlil L..) ^-.;\Vtr .U--..1 Ot- .r1_l

J+-1c, O,o,, rr.., g 4iJl !o.r, J.*tj;r'.1 " 1 .lc:., \;,l

.-,.r--.rrlllJ! c,U,Jt Jl*t"il \;l ,.::-,- .-.,-.Jl &'L):i J-,,--:.k.e .-F

pli eru .-r pr-: -r.!-: ki-l e;J -aL;-.,"- arL-' ;)\..t c) ,'-e2 .13 Loa*f

'ilf-,'L.^-lr.-l.c Ut-r 
g"!,1U)t u.,'Jl;l;c! dt JU.i ,F oLa";

,.,.c pFr- cKri;,-. -^--lre J!)! dLLll .r f;t-:Jl .-*:ci u J';,
:6-r.iJ1 JE .a)c ,:--ro,9ir."ll .1' .--ai JU, p*-q\ eA Ji..Jlj=l

a.,Jl fK-i ,.o-: fr.a)l ,-r, #l i,r<-r u))\ A'Ul f4 g,4

,t! .-r-! ;;-.-.r *,.r1;.:U1 ..-.ai .1U, "--;9
+)\-,)l ,r<Jljlr\1 fdr^<Jl Cpll @

aJL'il ^--, 'j o:i"
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2. NIAT PUASA TERPUTUS SEBAB MAKAN DAN JIMA' (ABU
ISHAQAL-MARUZE)
Salah satu dari hal yang diwajibkan bagi orang yang akan

berpuasa adalah berniat melakukan puasa. Kewajiban niat ini telah
disepakati oleh seluruh madzhab al-Arba'ah. Perbedaan ulama
terjadi dalam masalah wajib tidaknya menginapkan niat dimalam
hari dan mayoritas ulama menghukumi wajib. Pada dasarnya, niat
haruslah bersamaan dengan pekerjaannya dan bila tidak
bersamaan dengan pekerjaannya maka tidak disebut niat namun
disebut dengan 'Azm. Menurut madzhab Syafi'iyyah, Malikiyyah
dan Hanabilah niat wajib untuk diinapkan pada malam hari bila
puasanya adalah puasa yang wajib. Kewajiban menginapkan niat
dimalam hari ini sesuai dengan kaidah:83

'i 4Ln 'i .+ F. L-r i)."aJK drt;Il + *JFl dj.n + Fr \-. ,)i

TvAK LJ-t:
'Setiap ibadah yang masuk dengan usahanya sepertt ibadah sholat
maka disyaratkan untuk membarengkan niat Dan setiap ibadah
yang masuk bukan karena usahanya maka tidak disyaratkan harus
dibarengkan dengan pekerjaannya sepefti ibadah puasa".

Menginapkan Niat puasa ini dapat dilakukan dimanapun,
dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq.
Setelah niat puasa dilakanakan maka makan, minum, bersetubuh
dirnalam hari tidaklah menyebabkan niat tersebut menjadi rusak
dan batal. Artinya, apabila niat tersebut telah dilaksanakan
kemudian mengkonsumsi makanan, minuman atau bersetubuh
dan sebagainya yakni dari hal-hal yang membatalkan puasa maka
tidak perlu mengulang niatnya lagi. Pendapat ini telah disepakati
oleh para ulama dan pendapat manapun yang menlmpang berarti

83 Al-Mantsur Juz 3 Hal 294 Wazaratul Auqof- kuwait cet. Ke-2 th.14o5 H
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telah menghancurkan Uma' yang telah disepakati.8a Dalam

majmu'nya Imam Nawawi mengatakan bahwa pendapat yang

menyimpang dari kesepakatan ulama adalah pendapat Abu Ishaq

al-Maruzi yang mengatakan niat akan batal bila setelah niat

melakukan aktivitas yang dapat membatalkan puasa. Imam Abie

Sa'id al-Isthahrie saat mendengar pendapat yang disampaikan Abu

Ishaq mengatakan'. Abu ishaq telah menyimpang dari kesepakatan

orang-orang muslim, dia harus disuruh untuk bertaubat

Berikut kutipan referensi yang disampaikan Imam Nawawi

dalam Majmu'atas penyimpangan yang dilakukan oleh lmam Abu

Ishaq:

f qt p.,a u":LJl ,/1 Vi*jl Cr- L-r+J\ A

dr dli -*+ ii ri f\-.- ri ...,., ri JSi t' fr-Jl JJi! tsi 1l! (a-....\ll)

^ r' , c^; I ti(o. +:; tr-: J aJl oLiL-d+ J+ C r+"r .l.p *r, t' ftr) _-t _t , - v \ \J

::*z \ {:,ftiJl .*}t .p 6.iti1 .rL-Jl Ja 1-r.r tul'ri -;! '!-r

ci ,92rli ,"*"1 6,i oe 3ljt'il I o)r-6).-a;-I1 .K.- \"'J! e\-.-'!l

tou{ | clU l'o+-i4:-+.-; c,!i\:Il ;, I.-',-.rf:r LLIIJ 5'r\ *uJ J.t..: JE

,-rU u+,i a"J,r;)\ J+ ^+1 
p;U, 6i;r\itJU <"-:-o ge I J.lt +

\io1 
^.s,a U) y4 d r".Ji ,'Jl ,'"; t;-\ j2 *r- e C Ur*+ 

C

,.r;-,ji:, .''dt JE' :' r I .fi U -\"'"-'!1 oLdt tli o.--l 31 6c 
"$41

+1 o'Ci'i JijJl li^ o;b L\.Jl ;,.,1 $r-e +.o 5-; J.-1 !i oi J*-r

JGr {--ir & ,{r! e- f\o U.6 6c 6a-1r,i C? d,1"}l p\-! JUz ua*l

.,",-" tj oi 5--: J\i !l; 6"*1ri lu 6.i11 \-r.o:r2Jl + !-""ulri .s.uJl

JU .:rJJl Ftel .;)E l.ir JU l.i,r Oz*l ,fl Jj a,-! U ,irp"t-'it

& Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah Juz 4 Hal334 Maktabah Samilah
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;p o:i i}l J: gl 6o du.iJl ;;1 ;!"- ur-21.r11 J\;; li-. 6--! ji ..\:L-,

;r.aa6--1 3) ill .K- Lt-i'rl lr,; JUi li-o o--l dl l,i 19,;t",$

.1!; Y ,:.Jt 6i elJt 6i.1--.; 6'.; +Lx Ju 6--"1-1,i rK:., f" ou;lt o.,l

aljL Jjir Ja 4lirJi ,li .; ,, &JLJI pf .!.1 or"/l lUl JU 1.L6 o" G.:.r

6--.1 gl Jl .-,.r"-{1 4?rl Jc q.,Jl +.t4 c-+ l^r+ Jr ts1 ci 6a 1.,;Jt

,l C'i ,j,t! lia 
"6 $!1 +o.il! Jl;

3. MULA WAKTU PUASA TERBITNYA MATAHARI
(AL.A'MASY)

Munculnya fajar shadiq merupakan pertanda dimulainya waktu

shubuh, yakni wahu dimana diharamkan bagi orang yang

berpuasa untuk melakukan aktifitas yang dapat membatalkan

puasa. Dalam hadits yang diriwayatkan ibnu Abas Nabi bersabda:8s

et!)\ J; +YAVi\rA\i; G H\ q,t-'?
Kemudian malaikatjibil sholat subuh denganku saat makanan dan

minuman haram bagi orang yang berpuasa.

Ulama madzhab al-Arba'ah sepakat bahwa awal melakukan

ibadah puasa adalah mulai terbitnya fajar shadiq sampai

tenggelamnya matahari. Hal ini sesuai dengan firman Allah:86

'? 
rat e,;lr +:rr U,_fr1tr y+\'4 ;;;3i,F trlVg t,K3

srirr+,',,j
Makan dan minumlah kalian semua sampaijelas bagi kalian semua

terangnya hari dari gelapnya malam dan sempurnakanlah puasa

kalian semua sampai malam tiba.

8s Sunanul Kubra Lil Baihaqie Juz.1 Hal.354
86 

Qs al-Baqorah Ayat 187
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Awal dari waktu berpuasa ini tidak sama dengan awal hari

secara umumnya. Artinya, awal dari puasa tidak dimulai dari

terbitnya matahari seperti hari pada umumnya. Sedangkan
pendapat yang mengatakan bahwa awal dari puasa ini sama

dengan hari pada umumnya yakni dengan terbitnya matahari

adalah pendapat yang menyimpang dari kesepakan ulama.

Pendapat tersebut dipelopori eleh A'masy yang memperbolehkan
melakukan hal-hal yang membatalkan puasa saat terbitnya fajar
sampai terbitnya matahari. Berikut kutipan referensi yang

disampaikan mualif kitab dalilul muhtaj syarh al-minhaj milik lmam
Nawawi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Imam al-A'masy:

I -r,.e J-l)ll ,;41 ,S#l eU)U f trJl fr*, f Ua.f1 #r EA

6,- d,-fri Jri t >t-.),"-,o* o\ (6rLJ1,,.+;.'}!) k--: J'+ Qlg;
J! y; -r, L d,u L tu+l o.,u.tu 7A t;l: it4jl & -till

!l f tr.y .rllr{, ,J*-.:Ji f}t
llY.:sa,l.!\ 'Jl , ilrll 2., E

)\ireiJl L+ "tllrqJr lri;i.1" aa;s. Jt'r ,jll cpr i,.,.r"Jt i;"Jg

s, c,lrrlJl J.i rr.-l .!llrknK ,---:Jl FrJ! ali Oi .si . .r..eijl

-oi Jl z Jl
' /-: ,_- -_r J

.1 ,

d.r)l qDrr cd

EI FtOugtuitu$fiadz,,airtthia,n



Seputar Haji

BAB V
SEPUTAR HAJI

1. HARTA CUKUP TIDAK WAJIB HAJI (I8NU SURAU)
Para ulama sepakat bahwa haji merupakan salah satu dari

rukun islam dan haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim
yang merdeka, baligh, berakal, dan mampu untuk melaksanakan

ibadah haji satu kali seumur hidup.87 Hal ini sesuai dengna firman
Allah:88

\*-.=ll LUi-"l ;,.. -=11 
5- u*LJl Je 4il,

Diwajibkan atas manusia untuk melaksanakan ibadah hali karena
Allah bagi yang mampu

Sebagian dari syarat dari kewajiban melaksanakan ibadah haji
adalah memiliki biaya dan kendaraan yang dapat menyampaikan
dirinya ketanah suci. Maksud dari biaya adalah harta yang
mencukupi diri dan keluarganya saat berangkat dan kembali dari
tanah suci. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan
oleh ibnu Umar. Beliau berkata:

{rt1t'r':t)\, Jr:.t'jri s5i-rj1,!+ru iitj;i I Jj
Rasulallah ditanya : Ya Rasulallah apa yang dimaksud dengan kata
sabil untuk haji? Rasul menjawab : sabil adalah bekal dan
kendaraan.

Dalam Majmu'nya Imam Nawawi mengatakan bahwa ketika
seseorang memiliki harta yang mencukupi diri dan keluarganya
dan ketika ia haji maka harta tersebut mencukupi diri dan
keluarganya pulang pergi namun setelah haji tidak menyisakan
apapun maka terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama-

87 Mizan Kubra Juz.2 Hal.29 Darul Kutub al-islamiyyah
88 

Qs alJmran Ayat 97
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Pendapat pertama yang dipelopori oleh ibnu Suraij hukumnya

tidak wajib untuk melakanakan haji. Pendapat yang kedua yakni

pendapat yang sahih adalah wajib melakanakan ibadah haji sebab

orang tersebut telah memiliki komponen terpenting dalam

kewajiban haji yakni harta dan kendaraan. Imam Abu Hamah

mengatakan, pendapat Abu Sura'1j telah menyimpang dari
kesepakatan ulama. Begitu pula Imam Mutawali, Imam Qodli
Husen dan ulama-ulama lainnya mengatakan bahwa pendapat

ibnu Suraij adalah pendapat yang keliru dan menyimpang. Berikut

kutipan referensi yang disampaikan lmam Nawawi dalam Majmu'
atas penyimpangan yang dilakukan oleh Imam Ibnu Suraij :

,i "ltr rU(, .+Ut h !--=+ i-oLb, 
".J 

€iK lii \:.U,..i JU (Cll)
z:1 V e.., J r n\..e ..L;(, qUt ai,- 6 4rl-d a," J..1 rV j4e a bg(]' t) ''

*jli J.ar .rs- ,tb4 '!-: U+L: t al! AlUe jS, ,\jS C e- lit uJJ! r.c o.,

'i (L-".,-i) O!;p:- L".o-e, :'-ol I trF;1:J.11 6\a-.rJ1 Olia + ell
JU ,5-ti.l! itrrilr t:U1 ,i ufUlt *) er- cr\ Jy -*: u;!
ljli o-Lll Jl1V11|a:i ).J a.,r2..:1 L .J:.lre,r-I;fl ,l JU.tit l Jt!

-r^_: 
(9u..191 Jri Cr g ,b+ a't4 "UyJ1 ;- ;. "J 6!;, .ri ;t+

dl -.-., + r*Il ,frl b: L\l!,l;lJ,+! 
^:V Ut-l -1 U.',.tt

,-i,!ro+ oi.<* 1 .y Jr- oi f/.-,.r. j\ J- f ;J.1 ,,-Lrri 6:tt .1u

6ll-, tlU.,.,i JU ,."-i "lr;, ) f-iar q<L Bl 
eL1 

A.jJe );Q: --iJi ;,
rJ6l .r+ * ,f U:JUI i LgJI CU4 ":i ,rtlg;,=--Jl ,..16,.i l.r.,o u1,

,i e.lJr .,5; ,J*.rint -.,t +,.'itcl .F u ut, .-.u.-.'-J9 &uJl Ju

,1J.I. d-Li ,i ,,^-..- ,&UJl. t"\-Jl, ,c:,"\I1. . a;.u-.ll' r"L

EEFf 'tOUgararhi$ilsd?hitrirhh,,,

Yt =..a plJl rll
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i[.:Jl c-.^a.,." lj-r qe-yLLl ?.--L- JG aA: eU\: O!.Jl ."--L"-r

;rci'J, .....Ii,a ir.6 "r..L,,i ejJl JE 6--,." ,rri 
q- *.\.,-a\.ra.*,

Jr JrJ a.,L,ri Ju +5.r. Ui .3 .,*i 'i-, * e,.-;r ;,o 5- U

.i\, Ur +1 +"1 .;i trU-i a"i'.1 1 J\i, f ta)ii .-.r)t--

.L.iJ U-6.rU L(r^, 4

Ai dl & ga r,-;\2 *."-iJu --'.-,, i;"r- ri 3u .,. _sJL; p\-)1

r!! e+ fLe! :!i ci o,!.-; *ri dJ\4 C.,r.-.rl *1" Lt )i .lrc: -uL

2. LEMPARJUMRAH BUKAN KEWAJIBAN HAJI
(IMAM ZUHR)
Para pakar fiqh sepakat bahwa melemparjumrah adalah salah

satu kewajiban dari haji. Dasar dari kewajiban ini adalah sunah dan
ijma'. Dasar dari sunah jumlahnya sangat banyak sekali, sebagian
dari sunah tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat
Jabir:8s

lrr;tl rLn-JFl lr,iLb,J'.s_-r & llljr\ J--.iil Jp *^:!

,b,:..--,+ 6-i'! $ a-r.,i '! +iJ r<-<-u" j-
Aku melihat Rasulallah melempar jumrah di atas tunggangannya
pada waktu hari nahr dan beliau berkata ambilah kalian semua dari
ku ibadah haji kalian semua karena diriku barangkali tidak akan
melaksankan haji lagi setelah haji ini.

8s Shahih Muslim J uz 4 Hal.1g Darul Jail Bairut

O" Otlj OUl ,=:t"_, Jy'! l:s*.e.U.11 Jli t,Sr llc eJ- Al
lrE t,Jt ..al a.!\c Ol Lil.2,-"rl

F IOH@a,,risnr,lrdrhlllilhhll EE
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Sedangkan dasar dari ijma' adalah perkataan Imam Kasanie

" Para ulama sepakat bahwa melempar jumrah adalah kewaiiban

haji, bukan dari rukun-haji seperti yang diriwayatkan oleh Imam
Zuhr". Pendapat Imam Zuhr ini jelas telah menyimpang dari !jma'
para ulama dan hadits nabi. Berikut kutipan referensi yang

disampaikan oleh para ulama atas penyimpangan yang dilakukan

oleh Imam Zuhr :

\0.*(Y,-:*l a+-ril &*dl &:-Jll A
cXi ,.rtc !rlJr-! Cf ,rU.t, d/ ..-+! rLll ,5; oi 

"!c "t,;;11 (r;
, *r.) &.-,,li i"')l ol ,]LKll J:- 1L*yr U! 1fa)r, a:--lt1

all:)-E,LUl oc -r;j doi Or Fta)qr\e

F et €)\ u.r.s ot.; g ftr 9 a* f)Kl\; rL|l gr l"! J*,
U--j-.r Lar$r,L*l .'-- Otr g-1 cK,. .r\.1 g_e a:r, O\.; g_e Lr]l

clJi gr 3,,.r- Ly ,9)l a*arS, €, 5 * pr,F €r.Lr\,,.;.,-, Lo;.;L,
, i - t' i ' '! lll r*<- ,iL , i. . -<=, [-...,.^.,.:-.^r.Ut 4z) je Crt, Jr a3J JF P\

3. MELEMPARJUMRAH DENGAN KOTORAN HEWAN
(BA'DUL HANAFIYYAH)
Syarat sah dari melakukan lempar jumrah adalah

mendahulukan ihram haji, sebab ihram merupakan syarat sah dari

semua ibadah haji dan harus pula mendahulukan wuquf di Arafah

sebab wukuf merupakan rukun haji dan bila wukuf ini tidak

Or<"i
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dilakukan maka hajinya pun tidak sah. Sebagian syaratnya lagi

adalah melempar dengan menggunakan batu kecil.

Syarat harus menggunakan batu kecil ini merupakan sarat
yang telah ditetapkan oleh mayoritas ulama Syafi'iyyah, Malikiyyah

dan Hanabilah. Dasar dari jumhur ulama ini adalah hadits Nabi

yang diriwayatkan sahabat Jabir :e0

Jill u--J5U:-.6\..,5e, r+4c,\.a,-Cf t t i
Nabi melempar jumrah dengan mengunakan 7 batu kecil dengan
bertakbir disetiap satu lemparan batu kecil tersebut sepefti halnya

saat melempar burung

Sedangkan madzhab Hanafiyyah mengatakan bahwa sarat dari

alat yang digunakan melempar tidaklah harus berupa batu namun

cukup dengan menggunakan setiap hal yang sejenis bumi seperti

tanah, debu, kerilkil dll. Dasar dari madzhab ini adalah hadits Nabi

yang tidak membatasi dengan menggunakan batu seperti hadits

nabi :s1

6rL6;l
Leparlah dan tiada dosa bagimu

Imam Kasanie mengatakan bahwa melemparnya Nabi dengan

menggunakan batu diarahkan pada hukum Afdal saja tidak ke

hukum wajib.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat

sebagian Hanafiyyah yang mengatakan cukup melempar dengan

menggunakan kotoran hewan dengan tujuan menghinakan setan

adalah pendapat yang tidak pernah diungkapkan oleh ulama

manapun dan pendapat tersebut jelas menyimpang dari ijma

ulama. Berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh para ulama

so Al-jami' Baina Shahihain Ju z 2 Hal 278 Darul Hazm Libanon Bairut
e1 As-sunan as-Shughra Lil Baihaqie Juz 4 Hal 253 Makabah ar-Rasyad

FIOH@m,lrhlld ratrilklam [ll
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atas penyimpangan yang d ilaku kan

Hanafiyyah:

\o\-',r(r,j+1 i+_Fl r.+iijl erJ.rll EQ

,rx+l .t:.e +ly'! o,U-tg c,r!l! ,-r]t C-i ).i !+- srrll 6r<n 6i

^r+ J+ u"!\ 6;i;tj\ ta-1 r)\ a^-: (al,\rl! ;:,iuilr L(ul)
Oi 'il JUl .-rA j -re,.- o:"'J 

^"...itiJl 
,r-c a..Jl S a;J'\ ;z--'ts4:

a:sAK ,"t -;J\ a,- .Ul Lir C)U! e;r-+ L"K la-r- a.r

L{.,.-i a",.!L:il r:o okp-.r t--.;}\1 ,rN\ )-,,.rb J..iJlr .riuly

o-,+ o. or<= oi.9,It .1 tarSf 6i 
"11 

;.,.r-1 ,--"i!-r;\".-i \+t"i'L-.)\

iJlsl , iaill , --r',Jl , irLLL ^-t 
'iJ 6j,l! r,l\1 >r.^J\2 J-.2J\1.L

\,. \.i.-t!;-i'i1 .rU: .# & ,tr er rq!.ark -1 + .;f ! .:f t of
...aitl ;)E * OU,**.l] a:Lol ;r.,J! ,-rjl -l_r+ o* +.lt .r+ .5
JJG d," e-.Ul d,.;r \-. dii( Fti>U qjj\.3 JF1 U+ ,:le L,(rj L(

.6!.f te>U .Jl3 J-tL eui 4rLi l-r Aii."j'ru JU,ll

4. HAJI WAJIB DALAM LIMA TAHUN SEKALI
(IMAM AL.HASAN)
Para ulama sepakat bahwa haji hanya diwajibkan sekali selama

seumur hidup. Dasar dari kewajiban haji hanya sekali dalam
seumur hidup adalah hadits nabi yang diriwayatkan oleh sahabat
Abu Hurairah saat Rasul memberikan khutbah pada para

sahabatnya:e2

e2 Nailul Authar Juz 4 Hal.279

oleh sebagian UIama

EE uougairlishNadlhihrirhh|ll
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Jr--, ! fb jii,J1, Jtn,!i-, ell t'=Jc oiit .,;r.l .,';,.rl,Jl k l !
f,!:-l u, - C-), e :,:Jo ;l S o,:r J[ar ;u)J Uli..;-,.-(; r,irt

Wahai para manusi4 Allah telah menfardlukan kepada kalian

semua untuk menunaikan haji maka hajilah kalian semua.

kemudian seorang lelaki bertanya : Apakah setiap tahun ya
Rasulallah? Nabi hanya terdiam sampai lelaki tersebut beftanya
tiga kali lalu nabi menjawab : Kalau seandinya akau berkata ia
maka haji akan wajib setiap tahun dan kalian tidak akan mampu.

' Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh ibnu Abass3 yang

senada dengan hadits yang disampaikan oleh Abu Hurairah

disebutkan bahwa saat Nabi memberi khutbah tentang kewajiban

haji kepada sahabat-sahabatnya, Aqra' bin Habist bertanya kepada

Rasulallah tentang kewajiban tersebut apakah sekali seumur hidup
atau setiap tahun, lalu Nabi menjawab :sa

o dt U 1-,t-; ;i lror'-- d-: A !F l.--.: -):.-.,-., t{'ii,
P J,i .4i )li '*!v)-

Kalau seandainya aku mengatakan ia setiap tahun maka haji akan

wajib setiap tahun, dan kalau seandainya haji wajib setiap tahun
maka kalian tidak akan melakukannya dan tidak akan mampu
melaksankannya, haji hanya satu kali maka barang siapa

menambahi dari itu hukumnya menjadi sunah.

Adapun hadits dari Imam Baihaqie dan ibnu Hiban dari

sabahat Abu Sa'id al-Khudriyie yang mengindikasikan kewajiban

haji setiap lima tahun sekali diarahkan oleh para ulama dengan

hukum sunah saja.es Berikut hadits tersebut:s5

e3 Tuhfathul Ahwadlie Juz 3 Hal.459 Darul Kutub al{lmi}yah
q 

Sunan Abie Dawud Juz 2 Hal.7O Darul Kutub al-Arabie Bairut
e5 Fiqhul islamie Juzl Hal 2O7L Darul Fikr Suriyyah

FIQH@m,risislldrrrarrilhhm [ft
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'{.1+ 4 J}rA\ t* I'l iA k -"* ,Lt.i1ju g it J;'i
6,,.i.;,'..<t t-oiz-,. ,-- ,.-- -i, .t- ,,-.i.
.iq',-J,'ll r-..r ) rliel A---F d9,62j Aj-sJlL3 4.1-e (j,.,-"JlJlJr '/' -- lr .- w.

Bahwa Rasulallah saw bersabda : Allah Aza Wajalla berfirman :
Sesungguhnya hamba yang sehat jasadnya dan lapang baginya

dalam penghidupan yang telah lewat baginya lima tahun tanpa

berziarah kepada (ka'bah) ku niscaya orang tersebut adalah orang
yang tercegah dari kebaikan.

Dari hadits tersebut, Imam Al-Hasan mengatakan bahwa

hukum haji wajib setiap lima tahun sekali bagi setiap orang yang

kaya yang sehat jasdnya. Pendapat ini adalah pendapat yang telah

menyimpang dari hadits yang shahih dan menyimpang dari

kesepakatan ulama. Ibnu Arabie mengatakan " Meiwayatkan hadits

ini hukumnya adalah haram". Berikut kutipan referensi yang

disampaikan para ulama atas penyimpangan yang dilakukan oleh

Imam al-Hasan:

,-F "\-., "fr ,:\ tlr rl, g,; ;-r..-l-e ;y \f.) fi -ror irr." ,f t!, s

'! gi;.GlJ ?+ - a'A\ O -b "l .r+l ci g ddl ,..,ei 'lri ,,., o:Ut

;}Jl a:l-e o:\ ^-,e-- ri ol..u.l 'iy U cr+ F 5 g dl J*
qb ,.r.* ; r.l.I1 j olc ,:,.,-11 o*,.-- I *o I'-s Oi JU f )..Jb

c! :j-r c+-,r. .e 5 g {.r.r ;}.s i O-.-, p-t rlrlJ! r+ ) gLti ."--
a!

tu Shahih Ibnu Hiban Juz 9 Hal.16 Musasah ar-Risalah

EZIF ttltl@ a,,ti'o m,o,t,t titt,t,*
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tll =',a eJ\:Jl +llr;Jl .a.i U
(":..*" ,l n). *s) o-: .i -..,:.oi) UK,. ([.c Ol J3a aiit g9

'i +i (,Jt ra'! 6!ri i; e"tc ,*..-) ,*s.:,:r\\,j" ry ,j*n L; ,ji
u-;" n,\ rtLl ar ou,}! ltc *a+ .si (f:y') q.(Jlr".; 6ar ;1

-tj .-- f- Je 4:JUl *\ 
^:.12 7r"{ ,r-: c-a 6l ,,iJ1 l_f_: .:Lril

;" ,;, -i;!, J)-, f*-sUt, ftllL./l--'il ,r.aL, 1L-;9\4"Jt ;.,1",

fbci a-; 5 + gr-lt & el1 .-..-rfu o.,ra:dl .p1 ca.rll l:-o

i-ir a,.; c-e.r}l f.i,o a.-:.t OJ1 ,tK;.r.Jl Otl J\r oJl Jl etl: ,c;.-:

F i-;:il rie .r ,,n - . -.e- J, :l_r: 'j ii --".^"lt ,-JIl & ..1 J-r"+

e-:-,.I\ l.t.o a:!, U.i _,#1 o:i Ju { i+n'i e-+ )j.jJl o" &ijl li.a di

{rjl UJ', c^!

,F )-rr U;r" lia :;e ,;a.-J\ J\!

:l:ita'-+-=41
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BAB VI
SEPUTAR PERNIKAHAN

1. MENIKAHI ISTRI YANG TERTALAK 3 TANPA DIJIMA'
SUAMI YANG KEDUA (GEMBONG MU'T,AZLAH)
Para ulama sepakat bahwa wanita yang telah tertalak tiga kali

tidak halal bagi suami yang telah mentalaknya tiga kali sampai

wanita tersebut menikah dengan pria lain kernudian lelaki lain

tersebut menceraikannya. Dalam al-Qur'annya Allah berfirman :e7

'p \zqi z(:, E>.^,i L/ J Jj )3 k u iF(>

Maka bila ia menceraikanya, maka wanita tersebut tidak halalnya

baginya sampai wanita tesebut menikah dengan suami yang lain.

Syarat selanjutnya adalah mensetubuhinya suami kedua

terhadap wanita tersebut. Artinya, agar wanita tersebut dapat

dinikahi oleh suami yang pertama, disyaratkan bagi suami yang

kedua untuk mensutubuhinya terlebih dahulu sebelum

mencer aikan nya.tt Hal ini sesuai hadits Nabi yang diriwayatkan

oleh dari Dewi A sah bahwa Rifa'ah al-Qaradlie menikahi seorang

wanita kemudian ia menceraikannya. Akhirrrya istri Fira'ah menikah

dengan Abdullah bin Zabir namun Abdullah tidak pernah

menyetubuhinya dan langsung menceraikannya. Setelah itu istri

Rifa'ah mendatangi Nabi dan mengatakan bahwa dirinya tidak
pernah disetubuhi oleh Abdullah suaminya. Lalu Nabi bersabda .ee

dJ;J=. e 6r-r,--1 4:J:.. c i7x C- Y f .:JU a-cq JI ..Jp.; ji J.,+rri
Apakah engkau ingin kembali pada Rifa'ah, wanita tersebut
menjawaS Benar ya Nabi. Tidak boleh seperti itu sampai engkau
merasakan manisnya persetubuhan dengannya dan sampai dia
m erasa kan man isnya persetub uh a n den ganm u.

e7 
Qs al-Baqarah ayat 230

e8 Mausu'ah al-fiqhiyyah Juz 12 Hal-345 Maktabah Samilah

" Tuhfatul Ahwadlie.Juz.4 Hal.22o Darul Kutub alJlmiyyah Bairut

lE7.l I]IOH{sfisfi1 h,Liti' tldililir,r,11
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Syarat-syarat tersebut telah disepakati oleh para ulama kecuali

pendapat dari ibnu Musayab yang menyatakan bahwa tidak perlu

disyaratkan harus disetubuhi lebih dahulu oleh suami yang kedua,

bahkan dicukupkan adanya aqad nikah saja dengan suami kedua.

Imam ibnu Hajar mengatakan, pendapat ibnu Musayab ini

adalah pendapat yang menyimpang dari ijma' ulama, tidak
diperbolehkan bagi siapapun untuk mengikuti pendapatnya.

Sebagian ulama pembesar madzhab Hanafiyyah menyatakan

bahwa pendapat ini merupakan pendapat dari gembong
Mu'tazilah yakni Basyar al-Murisie. Berikut kutipan Referensi yang

disampaikan oleh ibnu hajar dalam Tuhfatul Muhtaj atas

penyimpangan yang dilakukan oleh Basyar al-Murisie :

rr(-r!r\\+l 6t€.ll1 f.J.+fb.ll aij @

r-:J\ Jo J_,*).tW:\a JbgLc"J: ..iy): (aa=\*J,:,)

,to 
-2i 7r- s\ &* f te;u:i Oc .J: i;5 c; aij.Il & dJ olr

J J,\ ,dl 
^-e;)\E-, 

Oi ar-tl .:..,.-; 3! 
".'-, 
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^,Ut, U-o C ob iilrll t*:$ 111J-r"jl J!e-.j oi jl+ Jli {ii !-J1 J.

,-f dr ol J4 ).i qdt of) oir;f ,rU{ .];! ar. -ri ,.:r-r- a;Ja 
ai

$_r u+1_,,^: 6i t *,l. 1L+ )u jull qri U"U oF (.-,p L.;-., c(jj C-
dli i ij-Jl ..' -*E; i:Il ti^ g .r^**. F O-pl g ,r-ot, t*rU

-o!.-r...,,1.IJ1 s-. -,-i"ry & C_* I e.l,l,

2. MENIKAH 9, 18 WANITA DAN SESUKANYA (KHAWARU,
AL-qOSIMTYYAH DAN RAFIDLAH)

Secara umum, pernikahan merupakan hal yang telah

dianjurkan dalam al-Qur'an, Hadits dan telah menjadi kesepakatan

ulama'. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:100

LL., .r)6r Gi-.,hll O-. t'J .rU U lFa;U
Menikahlah kalian semua terhadap wanita yang kalian sukai dua-

du4 tiga+iga dan empat-empat

Sedangkan dalam haditsnya, Nabi bersabda:101

O,...\t ,,".4..r.ti cF E_tr:r, ;,Qi "==;* LU.:-1 .r" +Lll-":-" U

"\"r.J.jF fr,.J! !J; $-_f .r 1d
Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian telah memiliki
biay4 maka menikahlah karena hal tersebut lebih memeiamkan

mata (dari perkara.haram) dan lebih menjaga kemaluaq dan

barang siapa tidak mampu maka baginya harus berpuasa karena

puasa adalah obatnya.

Demikian pula dengan ijma', para ulama telah sepakat bahwa
menikah merupakan sebuah hal yang disyari'atkan.

1oo 
QS an-Nisa' ayat 3

'o'subulus Salam Juz 3 Hal 109
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Hikmah dianjurkannya pernikahan adalah menjaga diri dari
hal-hal yang diharamkan, menjaga dari terputusnya keturunan,
nasab dan lain-lain.

Madzhab Ahli Sunah telah sepakat bahwa seorang lelaki yang

merdeka hanya diperbolehkan mengumpulkan wanita dalam
pernikahan sebanyak 4 wanita saja seperti ayat di atas. Syarat

diperbolehkan nya mengumpulkan wanita lebih dari satu ini adalah
harus dapat adil dengan istri-istrinya dan bila tidak dapat bersikap
adil maka dicukupkan dengan satu wanita saja. Dasar seorang
Ielaki hanya boleh mengumpulkan 4 wanita dalam pernikahan

selain firman Allah di atas adalah hadits yang diriwayatkan oleh
Imam ahmad dari sahabat ibnu Umar:102

.:it .-rfu .t" ;Ib ;=b+i C ;r4 J"tr-. ur-) 
Qid\ o)Lc /-i :Ju

Lri ;+,;,,-a Ji & rJ' ^iil 
j,-

Sahabat ibnu Umar berkata, Ghailan at-Tsaqafie masuk islam dan ia
memiliki 10 istri pada masa jahilis,yah dan wanita-wanita tersebut
ikut islam bersama Ghailan. Lalu Nabi saw memeintahkan pada
Ghailan untuk memilih dari isti-istrinya 4 wanita saja.

Sebagian ulama madzhab Khawarij dan golongan al-

Qosimiyyah mengatakan bahwa seorang lelaki boleh
mengumpulkan wanita dalam pernikahan sebanyak 9 orang dan

sebagian lagi mengatakan boleh mengumpulkan sebanyak 18

orang. Sedangkan madzhab Rafidlah boleh mengumpulkan wanita
dalam pernikahnan dengan jumlah yang tak terbatas. Pendapat-
pendapat ini jelas telah menyimpang dari ajaran Ahli Sunah dan
telah menyimpang dan menerobos ijma'dari para ulama. Berikut
kutipan referensi yang disampaikan oleh Imam as-Syirbinie dan

mualif Takmilah al-Majmu' atas penyimpangan yang dilakukan
oleh Khawari', al-Qosimiyyah dan Rawafidl :

to' Nailul Autar Juz 6 Hal 159
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al'il CKJ1 J-.)r"a.irl Ji Cr'iL,}1 o":..-tiiKlg'.,4,:t ,l ,1t;

r-,*tu K,.c.-^,',, - ;lL <t'!e.7,.,,'ir [c 6rL.Jl 
^" 

i "i. d.!i 1ij\jl\J.__l,c,e-,L

7\+; $ 3 -Ur, +rj;r-lJl ;ss -r!e.-61 ;.- j;.'-".f r JU 3)s J{:.\-vY

g

r'F,.
_t

j!= & J-,r o:'i1 ,6;!}1 &n JGr ,ojn"J! 4+JK a+tt1 .lc ' ;U

ij} i.i} .5)rle r;.nl O+n\

\fV.',r\1 +1 !ai.6Ll ar.ifu.+ll m
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=ci 
[,s Ll\-; g L="'J;.u-! ,-F ---r 'i Oi .-.-",;-fi

,it!,.rui J"JSi A -,_*\: g..: cc g,4 oi;;*.i (q*ull) aj.+J rLiJl
,:;r,*j 3t'-) JL; J; O\2:,Erj C. f Ju rLr 4c alt g.- ',Jt
.,-^-" ':;i 6y_,.: ci 

"11 
i;';t ;.;,ul! c^.o!j \.-i Lr"Jr :;(s 1t ,

.o: .'[:

3. MENGUMPULKAN WANITA DENGAN BIBINYA DALAM
NIKAH TIDAK MASALAH (KHAWARIJ)
W anila mahram menurut mayoritas para pakar fiqh dari

madzhab Syafi'iyyah, Malikiah dan Hanabilah adalah wanita yang

tidak halal untuk dinikahi selamanya dengan sebab yang

diperbolehkan seperti melalui nasab atau jalur keturunan,
mushaharah atau jalur pernikahan, radla' atau jalur tunggal

e+)

,o! .7te)IJ ,irr li"r.J: \,. (Xi Z:4-ta.:ti
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persusuan.103 Berbeda dengan pendapat dari kalangan madzhab

Hanafiah, mereka mengatakan bahwa mahram adalah wanita yang

tidak halal untuk dinikahi walaupun dengan sebab yang

diharamkan seperti zina.

Sifat menjadi mahram berasal dari 4 jalur, jalur nasab atau

keturunan, jalur mushaharah atau jalur pernikahan , jalur radla'atau

tunggal persusuan dan mahram sebab mengumpulkan.

Maksud dari mahram sebab mengumpulkan ini adalah

keharaman mengumpulkan dua orang wanita yang bersaudara

dalam pernikahan, baik persaudaraan tersebut berupa wanita yang

berstatus kakak beradik atau wanita dengan bibi dari ayah atau

ibunya. Artinya, mahram jenis ini tidak selamanya, hanya haram

ketika dikumpulkan saja.

Hikmah tidak diperbolehkan nya mengumpulkan dua wanita

yang bersaudara dalam pernikahan adalah takut terjadinya
percekcokan hingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi

diantara keduanya.

Ulama madzhab al-Arba'ah sepakat bahwa mengumpulkan
dua orang wanita yang bersaudara dalam pernikahan, baik

persaudaraan tersebut berupa wanita yang berstatus kakak beradik

atau wanita dengan bibi dari ayah atau ibunya adalah haram. Dasar

dari keharaman t-ersebut adalah firman Allah:104

i;t'lto; t.,:,5;t\'t
Dan (diharamkan bagi kalianl nengumpulkan dua wanita yang

bersaudara "

Dan Hadits Nabi :1os

io3 Fathal Muin Juz 3 Hal. 34
1@ An-Nissa Ayat 23
los Al-Bukharaie Juz 5 Hal 1965
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"Tidak boleh dikumpulkan (dalam pernikahan) antara wanita

dengan bibi dai ayahnya dan tidak boleh pula antara wanita

dengan bibi dari ibunya".

Hal ini berbeda dengan golongan Syiah dan Khawarlj, mereka

mengatakan bahwa mengumpulkan perempuan dan bibi dari ayah

atau dari ibu dalam pernikahan hukumnya tidak haram sebab

dalam al-Qur'an tidak disebutkan keharaman mengumpulkan
mereka. Pendapat dari dua golongan ini jelas salah besar, sebab

dalam haditsnya telah jelas disebutkan larangan mengumpulkan
wanita dengan bibi-bibinya dan hadits wajib untuk diikuti
sebagaiman al-Qur'an. Berikut kutipan refernsi yang disampaikan

oleh Imam Mawardlie dalam Hawie kabhnya atas penyimpangan

yang dilakukan oleh madzhab Syiah dan Khawarij:

0(6 -iEa, p.ul\ y't 6:r9Ur - r^Sll Jjtll tE

-^"+ f !.. Ule-r ri-,tl d*.: k .9 ;!,t go a;t Jli Lt u-6r g;-:r;\.I1 Jr6

fjrlr}l Oe 5--.r ;r+.|1 Jj }o; d,sti 
"r. Cf *;l uJLy 1KJ1

gJ1 :;1: l-,.-J or-:.rU.'iJ a\<:,? \-{+ e+l fr.4'i o,i +J\ JLjeJ

.l*,Cl j a..- 6)Kll .p,. r;.i:-e\: Ub d4-=ll c.U- gyr Cill i L{+

.?\,il o.i o,. rrrL Cul --r4 o\i lr*-"u eJP! Gl\ t.! g$dl

LJI ,.,.:.,,[ U 
"6O"!'U;li^-r lra * dl,..,Ual r,; f; a;Jl 61:

"l{,F\ t-+
4. TALAK PADA WAKTU HAID TIDAK JATUH (IBNU HAZM,

SYTAH DAN IBNU TAIMTYYAH)

Para fuqaha' membagi talak dari sisi sifatnya menjadi dua

bagian, talak sinnie dan bid'ie. Yang dimaksud dengan talak sinnie
adalah talak yang d'y'atuhkan sesuai dengan jalan yang telah

EEFFIQ H@ rn,r,u n,r,t,r rtr rn,
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ditentukan oleh syariat. Sedangkan lalak bid'ie adalah talak yang

dijatuhkan pada waktu yang menyimpang dari ketentuan syariat.106

Pembagian kedua talak tersebut berbeda-beda menurut

madzhab al-Al-Arba'ah, namun pokok dari cara mengetahui talak

bid'ie alaupun sinnie adalah bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

Dalam al-Qur'annya disebutkan :107

;eJJ ,:elrl; "tJ1 irlt lil6,ll q?i \i

Wahai engkau Nabi, ketika kalian semua mentalak maka talaklah

mereka pada waktunYa

Ibnu Mas'ud mentafsiri latad 6^d.d dengan mentalak wanita

tersebut diwaktu suci dan belum dijima' pada waktu tersebut,

begitu pula dengan ibnu Abas.

Sedangkan dasar dari sunah adalah hadits yang diriwayatkan

oleh ibnu Umar :108

..L .ijl J.- ni'rt j-, n- dt g.r r-o JL ,J[- a, clt ;fu.:i
U<-n t p Lc.=l,alr '-l & t& oirt .1.. .i1t J.,*r ".i JLii cXi Ot &
.r":,ri;; ort,u ol-r ,+ cl-i ,L: .li iiL ,-.J# ir& G'

,uJl tt 
"rLtt 

6i aiilr"i dJl r-,Jl dL:.i

Bahwa ibnu |Jmar mentalak istrinya diwaktu haid, lalu sahabat

Umar ayahnya beftanya kepada Rasulallah tentang hal itu. Rasul

berkata kepada umar : Perintahkan kepada anakmu ibnu Umar

merujuknya kemudian biarkan sampai istrinya suci lalu haid

kemudian suci lagi lalu setelah itu kalau tatap ingin memiliki maka
jagalah setelah itu dan kalau ia ingin mentalak maka talak sebelum

menyetubuhinya.

tou Mausu'ah fiqhiyyah Juz 10 Hal 345 Maktabah Samilah.
107 qs At-Thalaq ayat 1
108 Sunan Daruquthnie Juz 4 Hal.6 Darul N/a'rifah Bairut
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Bentuk dari talak bid'ie adalah mentalak pada waktu haid atau
pada waktu suci namun ia telah menyetubuhinya diwaktu suci
tersebut dan mentalak 3 kali dengan satu ucapan atau satu tempat.

Para ulama madzhab Al-Arba'ah sepakat bahwa talak bid'ie
seperti di atas hukumnya berdosa dan talaknya te{adi. 10e Imam
Ibnu Mundzir dan lbnu Bar mengatakan bahwa tidak mungkin ada
yang menyimpang dari kesepakatan tersebut kecuali Ahli bidbh
dan sesat. Yang dimaksud dengan pendapat yang menyimpang
adalah pendapat yang dipakai oleh Ibnu Hazim ad-Dlahir, ibnu
Taimiyyah dan Syi'ah yang menyatakan bahwa talak bid'ie tidaklah
jatuh talaknya. Berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh
Ibnu Qudamah dalam kitab Mughnienya atas penyimpangan yang
dilakukan oleh madzhab Syiah, ibnu Hazim dan ibnu Taimiyyah :

fr^i",Ortil ,+l SiIl q

il a:i np l+L-ir+ i-ei Uu rr:rL,6ir.o_2 ir-r.ll ,+ oli : "U
'il dil: g djl4 rlJJl -uc;,,1_2riJl o?1 Jti CJlJ.6i.i-lc Jj i 4r)Lt

i,Jl _, .==!1 u fu-o, i& ul os r"., ,ri .K-, J>Ut! 1r;t yi
$ C .r.' ,j dt 13Ii;.r-.ll !p ci +_,"i Jtr.irt o"l Otl il V !rt-i

,! .-1c ri *E! &:",r,\ ,.:,-r i,-i,i 1r!,-!frK

\\-a, lit jl 9l.f d,,. lK>'il ;.r.e fJi EE

JP"L"J U"il Oa;.il u*-r, & o:+1 g o)'ul L_:e-, 
j "UJl , ;U+1

L'_o"Ull eor, li,o; ,Ja+l 13 iul ,fi.it+il ,r).tll tt ?l & g.i
ar+lJ ,rL 6,U JU airl {rJ 4,.Ur Oil JL!.LLJ o'*.,\,J!, i.,l-..411 O" Lli

u Syarah 'Umdatul Ahkam Juz. 1 Hal.11
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;ni i"lc l; O ai)} C, ii 4i \{r\".ir+t 3ri LfuL kelLr oi:^-r

iii J\r Eu olUl Ly: J\; )ri jat i a-.1$ o,l f)K ria CJl
g gr tr)t!.lt J-re \.i;f 

"$)U1 
,,LDrl 'l'-c .f.\;Jl-, ,;"Il JL ,..<;r..

1:.e J\i g: #iri fx ,a+1 i t"du o! +-i ..1;iri oK \5)tr ,Ja+l

J:':- n, g '! a,i jbJl ,:.,^!U .rfui, iaLt'il e--! 'l{;:11 {-JijJ

E - reJ. rJl d,,1 l>\-)1 8,:,.$, JU.irl .-., ,. .. g*1 ;)l-)l
-o! 6,-r"aL11 alJl ;.ri 6-. acte eU: Jc \-{+br 4ii1 {i)

5. TALAK 3 SEKAUGUS HANYA JATUH SATU KALI (IBNU
TAIMTYYAH)
Para ulama sepakat bahwa haram hukumnya bagi seorang

suami mentalak istrinya 3 kali dengan menggunakan satu ucapan.

Perbedaan ulama terjadi dalam permasalahan jatuh tidaknya talak
saat talak tersebut dikumpulkan 3 sekaligus dalam satu ucapan.
Pendapat pertama yang dipelopori oleh Madzhab al-Arba'ah salaf
dan khalaf mengatakan talak terjadi dan jatuh tiga sekaligus
sehingga wanita yang ditalak tersebut tidak halal bagi suami untuk
dirujuk kembali sampai ia menikah dengan orang lain.

Dasar dari mayoritas ulama ini adalah hadits yang

menceritakan seorang lelaki yang mentalak istrinya tiga kali

sekaligus dan kabar tersebut terdengar oleh Rasul hingga rasul

marah besar dan bersabda :110

'S.1ti,'*ui. ni.rl -,\'.--.., .' i\.1iI -l-
Apakah dia bermain-main dengan kitabnya Allah sedang aku

berada diantara kalian !!!

'10 Sunan An-nAs'ie Juz.6 Hal.L42 Maktabah Mathbu'ah al-islamiyyah
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Hadits ini menunjukan bahwa talak lelaki tersebut jatuh tiga
talakan, sebab kemarahan Rasul menunjukan jatuhnya talak
tersebut Kalau seandainya talak tersebut tidak terjadi dan tidak
jatuh, tidak mungkin Rasul semarah itu.

Hadits lain yang menunjukan jatuhnya talak tiga kali sekaligus
adalah hadits yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah. Saat itu ada
seorang lelaki mentalak istrinya tiga kali dan istrinya menikah lagi.
Setelah itu suami yang kedua menceraikannya sebelum
menyetubuhinya dan wanita tersebut bertanya kepada Nabi :111

Jr"yt Oli t.' l{;r..-o i-,{ ci- ! Jti! O)l Jei
Apakah aku halal untuk suamiku yang peftama? nabi meryawab :
ttdak sampai ia merasakan manknya persetubuhan
seperti halnya yang dinskan suami yang pertama

Hadits ini umum, tanpa memilah apakah lelaki tersebut
mentalaknya tiga sekaligus atau bertahab sehingga hadits ini juga
mencakup terhadap kasus mentalaknya suami tiga kali sekaligus
dengan satu ucapan-

Pendapat yang kedua adalah pendapat yang dipelopori Ibnu
Taimiyyah. Ibnu Taimiyyah menghukumi kasus di atas dengan
terjadinya talak satu saja tidak jatuh tiga talakan. Pendapat dari
Ibnu Taimiyyah ini adalah pendapat yang telah menyimpang dari
ijma' para ulama hingga ibnu Arabie mengatakan " Aku tidak
pernah menyembelih ayam dengan menggunakan tanganku sama
sekali namun jika aku mendengar ada pendapat yang menolak
teq'adinya talak 3 maka aku akan menyembelihnya." Sebagian
ulama Syaf iyyah mengatakan bahwa pendapat ibnu Taimiyyah
yang menghukumi jatuh talak satu dengan sebab dikumpulkannya
talak tiga kali dalam satu ucapan atau satu majlis adalah pendapat
yang sesat dan menyesatkan sebab pendapat tersebut telah
menyimpang dan menerobos ijma ulama. Berikut kutipan referensi

ul sunan as-Sugra Lil Baihaqie Juz5 Hal.136 Maktabah ar-Rusd

EE FIQg@m,r,ox,la,tmu,*



Seputat PeraiLzltan

yang disampaikan oleh Imam Dasuqie atas penyimpangan yang

dilakukan oleh Ibnu Taimiyyah :

11(-',r(}\:il ,j+l oJ-Jl i..it' ES

0 S'-t@:i o" F O+fi\ ?tt& aw)l ryei? r.o o.\ $-)
G\ oe o:"L\ );\ Ju'ri+r, i;u.Ctni +;,\ ,_;* c +uij)l
(j: ndrir ij- ;r -4 5i b 4t ** -Zi u ,ju lii air
gir 0eJlJr t:.^-,irit s-2 j.t a.c5!r dfuri *\r;{:,s*^,+:n
u\2, ?u;>t S; il'W i[w a* ut *)At ti ,h* ,lu a*
$r o-ul I J.': ,ri J+.) 4d tyy-'6 4j:a\ J;J ?\4\-\ d:*,,

ulr ;u;ir ,^, !r ,.' ;r ,ii ,.. ,: ' la q 1-ull tt' g sj3t1 +S
d' e,+ 1, I il j;] +u;-j) r, : 

= 
|2'bi': +tA\ ?tj & Lui) I Jir $

6. MAKRUH MEUHATWANITAYANGAKAN DINIKAHI
(SEBAGIAN ULAMA)
Melihat wanita yang akan dinikahi hukumnya diperbolehkan.

Hukum ini telah disepakati oleh seluruh ulama. Dasar dari
diperbolehkan melihat wanita yang akan dinikahi adalah hadits
Nabi yang diriwayatkan ibnu Jabir:112

Jr;E l.(-.t=-r Jl.p+ u JI .t,i oi fk-l o1i ;'y.l .<=.r-i,, t- l:1

Ketika salah satu diantara kalian melamar wanita maka jika kalian
mampu melihat hal yang menarik untuk menikahinya maka

lakukanlah.

12 Sunan Abie Dawud Juz.2 Hal.190 Darul Kutub al-Arabie Bairut
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Hadits ini diperkuat dengan berbagai hadits yang lain.
Diantaranya adalah hadits :113

q:JI lI ii -'q Ss ri;y "ga''srt,-x C J,-: ? 4ilr 3f t,
Ketika Allah menjatuhkan dihati seseorang untuk melamar wanita

maka tidaklah masalah baginya untuk melihat wanita tesebut.

Imam Nawawi mengatakan bahwa hadits tersebut merupakan
dasar disunahkannya melihat wanita yang akan dilamar. Hukum
sunah ini merupakan madzhab Syafi'ie, Malikiyah, Hanabilah,
Hanafiyyah dan seluruh mayoritas ulama. Adapun pendapat yang
diriwayatkan oleh al-Qodlie dari sekelompok ulama yang
menghukumi makruh adalah pendapat yang telah menyimpang
ijma'ulama. Berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh Imam
al-Abadie atas penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian ulama:

Q"J!r:.: oi r"! 'i !rj\;r.':e-rlt li.i Jl rUI Jri.ro ,=-,6i q) "$
Jl r-LJr ,.,L.d-l ^.r'-rr^ ei.:e-^-- ci l-- C-" g G_#, JU (di

*1J cxJtsl-ite u"r- alJ eUL ..ar1 \r+-J.6: q-.1-l !.-, ar
e!J'l 1i,! r-_l rrl4 lial *6 fe C,r geL;J\ J- ,1.J.j1J4.birr

.6! ;)k :J!,t"il: g:t -uc a-["J.],L.Jl rlF Je e-.)t t t*) dj\]r
qvr'-, o":LJl ,j}l :rl: ei JL fl:J,,:.Il OJs @

Ja,i;y'|;i (rL \tt # u) ""* r,-* a;g) ;1r I 0;.:d;)
j,3 ,j,JJ;, G il .r+;r, ,:;-i lt; e*+1 "rii_,lAi: li ik Cuj.
''s/\,-fi Afi? il jtitsyslp:i{rL i\ k ans;,,:;"

113 Sunan ibnu N4ajah iuz 1 Hal.559 Darul fikr Bairut
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)*-: G#\ iE .4u G\j ,5\ ryjqL-h4 ii,.rg X ;'iya:l":;
i- -1., t. -1. -'- \. 1-. , .. i, ,<tt,Ar* O-,1) .:,u-1. !..-.,,1,J \;rN- jbj\t)j 1; il-Pt vpil

7. BOLEH MELIHAT SELURUH TUBUH WANITA YANG INGIN
DINIKAHI (DAUD AD-DLAHIRI)
Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya,

bahwa para ulama sepakat hukum melihat wanita yang ingin
dinikahi adalah sunah. Namun dibalik kesepakatan tercebut terjadi
perbedaan batas daerah yang boleh dilihat dari tubuh wanita

tersebut. Madzhab Syafi'iyyah dan mayoritas ulama membatasi

wajah dan kedua telapak tangan saja. Sebagian ulama Hanafiyyah

memperbolehkan untuk melihat leher dan kedua telapak kaki.

Sedangkan sebagian madzhab Hanabilah memperbolehkan
melihat anggota yang terlihat ketika bekerja yakni enam anggoia;
wajah, kepala, leher, tangan, betis dan telapak kaki. Adapun
pendapat madzliab Daud Ad-Dlahir yang memperbolehkan

melihat seluruh tubuh wanita adalah pendapat yang kliru dan

bertentangan dengan sunah dan ijma" ulama. Berikut kutipan

referensi yang disampaikan oleh para ulama atas penyimpangan
yang dilakukan oleh madzhab Daud Ad-Dlahiri :

qv -a., o"s\Jl ,+l r-rb diO^-, C,,i, r:..ll oJe eA

J-u...r-c"!;_.,:+ L^"1J ti1 !E ta..K; Q*-.-r Jl-rl,ll .J Cf,: 
1;l d.l rt

\.:..-6L U-6 ta.rc ri olt e.,r.a, Ut 6r,;5ltU.r.r;ri JUll & ^-.J!
JlA.:,.:l: JE, dl fl- JtA,tb-:"rt Jur 6,-ri51l '".^.-,

b\\irijrl\iav 6Av d)\ +

FIOH@m,ririslditrabrilsirrn fpl
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-.aLJ L-!-r" fi Ft,+
t, -a;Jl L)r.r),!Li. U;li-a

+ di .l Ji tltbr r.LJl li" ;L+ ,jl -t ;:.r- '! ci ,ra]lj -!F"! ,iu\.

J" i!\a qi,a; 
O r.LJl .Ji dXt-^ JU dS=J l)r! is _,r' .r_, t{:tii

lbr Ujlli "il \.&JlA'! .:i i;r.;.:1_l dU ,fs.i_tf &,F L-t":
L-l:"- l.: UIL dlJi g Oil ,; fi-r !L .irt 1-- ;t O"! .;.,.;

*\rt, U; !-r,r.4i g ot! oi)l o. UIi (9-.:i ta:"!, ta;tr" .t

QJI ,rL: i,-:.- ,1i ,-..-:-.:- \-L.".i jU t.i.[, g;i'ts; r*K;; gi; a--;
4*t,.l -u, t,(j 1!! L si>l'4 "l.ir!r& cr k(; Art' ol .;- t-t}t 3^:

, arl -l.ci Jll.

8. NIKAH KONTRAK BOLEH (MADZHAB SYI,AH DAN
RAFIDLAH)
Syariat pernikahan telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-

Hadits. Dalam al-Qur'annya Allah berfirman :114

"LJ1 a," i<J.,1-t t !-=-jU
Maka nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai

Dalam hadisnya Rasul bersabda :11s

C-rr:!;,Ut 6-:" 1U:-t ..r +EJl-,":-. t
Wahai para pemuda, siapapun dari ka/ian semua yang memiliki

biaya maka menikahlah

Sebagian Hikmah disyariatkannya pernikahan adalah untuk
menjaga keturunan. Imam Babiratie mengatakan setiap orang yang
berakal ingin namanya selalu dikenang dan tidak ingin hilang

114 
QS an-Nissa ayat 3

11s Sunanul kubra Lil BaihaqiejUzT Hal77 Dairatul Ma'arif

F I0 H@ m,rirs illrditat lil htarl
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begitu saja dan hal itu secara umumnya tidak dapat dilakukan
kecuali dengan memilki keturunan. Tujuan tersebut tidak akan
terwujud kecuali dengan sebuah pernikahan yang bersifat
selamanya tanpa dibatasi dengan waktu. Para ulama sepakat
bahwa pernikahan yang dibatasi dengan waktu seperti nikah
mut'ah adalah pernikahan yang batil dan haram.116 Pada awal islam
nikah muth'ah diperbolehkan, kemudian dilarang oleh Nabi.
Sahabat Umar R.A berkata :117

Cri i /.iJlr , Qrr I rc* a.irl .3 U oii C-r qle ,irr ;. ,irt j-, ;1

;r\a}\, .:.+, )!;.-+ p, g; f.^-i

Bahwa Rasulallah saw memberi izin kepada kami untuk menikah
muth'ah selama tiga hari kemudian Rasul mengharamkannya. Demi
Allah saya tidak melihat satu orang pun yang menikah muth'ah dan
ia adalah orang yang muhshan kecuali orang tersebut dirajam
dengan dilempari batu.

Imam Jashas mengatakan " Adapun perkataan ibnu Abas yang
menghalalkan nikah muth'ah telah dliabel kembali oleh ibnu Abas
setelah mengetahui hal tersebut diharamkan oleh Nabi.

Sedangkan golongan yang menghalalkan nikah muth'ah
seperti madzhab Syi'ah dan Rafidlah merupakan pendapat yang
batil yang telah menyimpang ijam'ulama salaf dan khalaf. Berikut
kutipan referensi yang disampaikan oleh Imam as-Syaukanie atas
penyimpangan yang dilakukan oleh madzhab Syiah dan Rafidlah:

\it -'., o")LJl ,j+1Jt-bJ"il J* @

a,c. .K-J r+1 ,J ,Jdl ,t-)l 6_r ;,,1 ;c i,:fl ,!ra J3iJt 5- ..rr:

la*a ia=-Jl .|.ptr"it c,' ,F _,ilI d?l J\ir .dr.l +\""ib ,j.i--U jU1

"'Mausu'ah al-fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah.luz 7 Hal- 23! Maktabah Samilah
t" Misbahu zujajah JuzL Ha1.342 Darul Janan
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airt .-t f .jJt4 JjJ 6,-)_; i.,ai!l ,:'r'Jl t-o;** 1r-l #1 C.i'jr
it-_) i;-)

JG .eI: Oc r., ci aj-c Ur, t{.-t?i tui ajc 6ri ,U-o d.rl L'! ,.,bjl
Lr)\ n- c;.u {,:11 i-!l .rLr ul or oJb ai,;oite2 JIL 6.,1

"i & b,-b Jl; a,..ll t-.!-r.9, g-i n- e.:fl ;;L!, i4-.. -^.pLL

t*L+ .:i ,:; Jy 'il .,,, ;i Jr+.tt J+ ob' ,b- Jhi o'ir i-; .s-
,gi .-r.:-c OK drr & .J l, ^"L .itl & l; ,:r'-s;r-Ull LrlK
'i, i,Jt ,.+ oc 'il Fb)K a,:lt e"Ji Ljult J\i_, ' ^1"." ,-|,+
C..rr-.J L{Jl

JE; .o::+ trl gl JLa *fl Oo J- ci *-= I -i,*.p ga=Jl J-;
+3Ul d! r;.i'U; jpl ar cU* ;,o aiirfl u4+.K- t .sJl 6;:;,.,1

+ ) .---{r & 6L;J ljl;i ..u+ 
"pl 

.."r. tAi.;- -.}rl 1KJl g. ,}
JU i.:I1 Ck=; G,",J Or<i .!-JJ e..j,:'-.t O1i O>iUt U ^+ ,r
Oi,,;Jt -,r- .-sr r" 5":J! g-,*:Jl O),Lt-l\ t; A\ S" \y^\: 6V
*I1 Ct .r+ J"6 l-i!;lr aU,b;igr"!t )1 uk; f i*,.? irUi
adl i-t! d,-.j oi & a;r! t{K c,t2!_lrJt ol. lt Ju; .orJy .F;r+,ri
Cr .=Jl - ;'\: -! O, 

-rl k-; ,J" ,tr! ,-,t- Lt -*i p f_p .r! Jh C

rtc asl Jtr;F4 k-!!.rLc 61 .r:., u"Jl O, &li lr.: rF\:)\
rt ""r1 "Ui.ipt ;A-!l&oJt,K-Jri cr,rLo6t ..,U,..ir4li

",)(;-l- iil JF 5' \- ,+ .5-rUl 3s ,: J;lUt Ji ,s-: U-r,, Jc

f!*,1 .:"_: a,U..all J.. &h C,s, a,rll _,!r. a:b, ,j^.a:11 dLJl
,! C:-!! u)K;iJ1.'r*..- Jil \,.ir"Lj a;Lui u Ua ot JG! c,L:!\:-
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9. TIDAK BOLEH MENIKAHKAN ANAK KECTL (IBNU

SYABRAMAH)
Para ulama sepakat bahwa .orang tua diperbolehkan untuk

menikahkan anaknya yang masih kecil yang masih belum kuat

untuk disetubuhi. Dasar dari hukum ini adalah hadits yang

diriwaytkan Dewi Aisyah :

,-; i-- c.1 *e *;i, 3r, 4 +.2i V. :5
Bahwa Nabi SAW menikahinya sedang dirinya berumur 6 tahun

dan disetubuhi sedang ia berumur 9 tahun

Imam ibnu Bathal mengatakan bahwa hadits yang

disampaikan oleh Imam Bukharie dalam bab ini merupakan hadits

yang digunakan menolak pendapat dari ibnu Sabramah, sebab

Imam Thahawie meriwayatkan dari ibnu Syabramah bahwa beliau

mengatakan menikahkannya orang tua terhadap anak kecil

hukumnya tidak diperbolehkan dan anak kecil tersebut boleh

memilih setelah besar. Pendapat tersebut tidaklah pernah

diungkapkan oleh siapapun dari para ulama selain dari ibnu

syabramah, jangan tertipu dengan pendapatnya sebab telah keluar

dari koridor dasar Qu/an dan haditsnya. Berikut kutipan referensi

yang disampaikan oleh lmam ibnu Bathal atas penyimpangan

yang dilakukan oleh ibnu Syabramah:

lLl -* iq

W. 35 & +.,jrl & -Cn\ :J 4v a.:i tl:s\ tit't ;L. )t 6trj! +!
Ju \:j; ;r! .iK;i o* p. - ei 4;.1+i: * 4 al e:
=------------: ---- L- -

r*!, iure'i eJr ;-ra;--tl n+t *r; .-,'X;r+ ci Jo ,uIJt e"i ,-^ICt

,*\ dau J:i.r,r, | ;r Ca ;*: o;* / j>tt! a.,-'Jl p-:J

J\i a:i.:-c $- csyu.ll oli i-lj d,il & tl ,..U1 [{r:1-.1i 6-;b..,]l

HE@ tnati'ir ltaur* nld,t
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-r-.i ar J+ J Jj lia; 6.i; ti!r$t 6!rra'rrU-..Jl &,1-'!1 e--:,r

^iu.-tg +t (t J"J: +:iltr_e .r-ri.lJ a"l! ,- *-! Yr %; ,\$ijl .r.

10. MERTUA BOLEH DINIKAHI (RIWAYAT KHALAS)
Wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dengan sebab jalur

pernikahan atau mushaharah berjumlah empat wanita. ke-empat
wanita tersebut adalah :

1) Istri dari Ayah (ibu tiri)
Dalam al-Qur'annya Allah berfirman :

{ ,61.,: ?3"i * u iiKi .!;}
Aftinya : langalah kalian semua menikahi wanita-wanita yang
ayah-ayah kalian telah menikahinyaals

Istri dari anak
Hal ini sesuai dengan firmannya Allah:11e

{e>ui ; ;ir #+\:,j;j)-r}
Arl,inya :"Dan (diharamkan bagi kalian/stri-istri dari anak-
anak kandung kalian semua "

Anak Tiri
Anak tiri yang masuk dalam kata gori mahram melalui jalur
pernikahan ini adalah setiap anak tiri dari istri yang telah
disetubuhi. Artinya, bila sang istri diceraikan sebelum
disetubuhi maka anak tiri tersebut belum menjadi mahramnya
dan halal untuk menikahinya. Allah berfirman:

'elL 
au+ x'be,'4L., \ ;+3

118 An-Nissa Ayat 22
1le An-Nissa'Ayat 23

2)

3)

{ :'F 'U_ rto, ;->.,, '46. :r €)# o e-)u i-+*u5,

I@ PtOughdhi'tedrhduthh'n
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Artinya : "Dan (diharamkan bagi kalian) anak -anak tiri yang

berada pada pangkuan kalian semua dai istri-istri kalian yang

telah kalian setubuhi. Maka iikalau kalian belum

menyetubuhinya tidak masalah bagi kalian (untuk

menikahinya)".12o

4) Ibu Istri atau Mertua
Keharaman ibu sang istri atau mertua ini dimulai sejak

sempurnanya aqad nikah antara suami istri, baik suami telah

menyetubuhinya atau belum. Ibu sang istri ini juga mencakup

neneknya dan seterusnya sampai ke drajad lebih atas, baik

darijalur nasab ataupun radla'. Allah telah berfirman:
t

{l4.{-lrwir)
Artinya :"Dan (diharamkan bagi kalian) ibu-ibu dari istri-istn
kalian semua"

Umar bin Syuaib meriwayatkan sebuah hadits bahwa Nabi

pernah bersabda :121

\s'**) t;fi ii ;u N q ..PE t l;tvAY;igt i:t U
6\ti;:)iL'Ja

Atinya : "Barang siapa menikahi wanita dan ia mentalaknya

sebelum mensetubuhinya maka tak masalah baginya untuk
menikahi anak tirinya dan tidak halal baginya untuk menihkahi

meftuanya-"

Keharaman ibu mertua dengan sebab aqad yang terl'adi pada

putrinya telah menjadi kesepakatan para ulama fatwa diseluruh

masa. Adapaun pendapat yang diriwayatkan oleh Khalas yang

memperbolehkan menikahi ibu mertua bila sang anak diceraikan

120 An-Nissa ayat 23

"'Al-Baihaqie Juz 7 Hal. 160,161

FIOH@ amls$ l,lid?iaI lil hltn
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oleh suaminya sebelum disetubuhi adalah pendapat yang tidak
pernah diungkapkan oleh seluruh ulama. Berikut kutipan referensi
yang disampaikan oleh lmam ibnu Bathal atas penyimpangan
riwayat Khalas :

iG
,r*a r-".o.r.i 'i fi U.i fr. & b J-e.-*ll J+ +'!1 ciL li! !il=l
r"lu J*lu 'l! a.'it ,ri '1, ar"lt Jo .,;1r., ,r; ,1r oi Jl .;L-.Lt

;.*rl, f'Yl liJ..Jl ;,,;-ilU qJUr rt--.'!! S;J, +-i p5 Ji;

"t-r'U -o; & oLrlt !rJ-r'b-1 a;'jt Jr,JL Yi ;-r..! L*.- rra 'i ,lr*

€.r* i i)[ll j=.:t r re dt, ilJt :<=u^ c,q*! 6..tt gta

o\-.)r .11 C:-r-r Jr,Jt L; a\ \r*;2 jxd r..l..;, j)Ur frU-r O"

c*l ie qb: +u..i., & cp,-r"L Jrll 1r,! a2 \I..4,;u.r,tg

+.,4xr ab! €d

IEl ElOggallitsis adzl?ttilhlon
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BAB VII
SEPUTAR HUKUM DAN KRIMINAL

1. MENCURI TIDAK PADA TEMPAT UMUMNYA TETAP
DIPOTONG TANGANNYA (AD.DLAHIRIE)
Sebagian syarat dari dipotongnya tangan seorang pencuri

adalah apabila harta yang dicuri berada pada tempat penyimpanan
umumnya. Artinya apabila barang yang dicuri tidak diletakkan
pada tempat barang secara umumnya, seperti meletakkan montor
didepan rumah tanpa pengawasan hingga montor tersebut dicuri
dan pencurinya tertangkap maka pencuri tidak mendapat
hukuman potong tangan. Hal tersebut disebabkan karena barang
yang tidak disimpan dan tidak ditempatkan pada tempatnya
dianggap barang yang tersia-sia dari pemiliknya. 122 Dasar dari
syarat di atas adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh kakek
Umar bin syuaib :123

#r +,,o,.}t .!ri tjli .,#t a,-r;; .;-ri( ! ; g C,! !
Tidak ada pemotongan tangan terhadap pencuri buah dan tidak
terhadap pencuri manggar kurma sampai keduannya ditempatkan
pada tempatny4 dan bila keduanya tetah ditempatkan pada
tempatnya maka wajib untuk dipotong tangannya.

Hukum tidak dipotongnya seorang yang mencuri sebuah
benda yang tidak diletakkan pada tempat penyimpanan secara
umumnya ini telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan
pendapat dari al-Hasan dan madzhab Dawud ad-Dlahirie yang
mengatakan wajib dipotong secara mutlak baik mencuri barang
yang berada ditempat penyimpanan umumnya ataupun tidak
dengan bertendensi pada keumuman ayat:124

12'zlbnu Abidin Juz 3 Hal.257
u3 Jami'ul Ushul Juz 4 Hal.318

"o Al-Maidah : 38

@
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{ L.q+i lFliu eirLJb ,rrtJ! }
Pencuri Lelaki Danlencuri Wanita Maka Potonglah Tangan

Keduannya
adalah pendapat yang telah menyimpang dari kesepakatan ulama.
Berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh Imam al-Munawie
dalam faidul qodirnya atas penyimpangan madzhab Daud ad-
Dlahirie:

!t.-.,p, *:lJl ,'Jl ,rr;jl , i*i tE

# \j- ,j JUl of ilL d-, $:t Q..t !-+ j|Jt ilLL1 .:r-rlL 66p

t-,P U Jr ,.f '.P
6-,rJ1 ;rrg= Oi 4";lt -U; 6i ,.1" i""li e.:;:l $ d;l (J]l JE-: .rrut

al z-L ".1! J,--Jl ..," \r;l ,J, \ e t)-l| -'-r, \r

2. PEMINUM ARAK DIHUKUM MATI FHAIFAH)
Para ulama sepakat bahwa khamer dan minuman keras yang

lain hukumnya adalah haram. Dasar dari keharaman dari khamer
tersebut adalah al-Qur'an, Hadits dan ijma' ulama. Dalam al-
Qur'annya Allah berfirman :12s

F n E:'{:Tr +ta1fi3'";i-"A t;:t-f.t;'uii (:t

@ i')j*].a: Fl,J;++E ::lJ|
Hai orang-orang yang berima4 Sesungguhnya (meminum)
khama4 berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah
perbuatan -perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan..

1'zs Al-lvaidah Ayat 90-91

EE EIC)Ftgturrsisr,ledrr,atrithtNn
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yang diriwayatkan oleh Dewi Aisyah Nabi

p!--;+FivF5
Setiap minuman yang memabukkan adalah haram

Selain kesepakan terhadap keharaman minuman keras, para
ulama juga sepakat bahwa peminum khamer harus mendapatkan
hukuman namun tidak sampai mendapatkan hukuman mati
walaupun berulang-ulang melakukannya. Dasar dari hukuman
tersebut adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Sahabat
Anas:127

*:2\ j+61:u-ry.n+,/1 ,J.r-j, $;lzr ;i *!f Oi
Bahwa Nabi saw didatangkan seorang lelaki yang telah meminum
khame4 kemudian Nabi mencambuknya dengan dua batang
pelepah kurma sebanyak 80 kali

Sedangkan pendapat yang dikutip oleh Imam eodlie Husen
dari sebagian ulama yang mengatakan bahwa peminum khamer
setelah dihukum cambuk empat kali harus dibunuh adalah
pendapat yang batil yang telah menyalahi dan menyimpang dari
kesepakatan ulama. Berikut kutipan referensi yang disampaikan
oleh para ulama atas penyimpangan dari sebagian ulama:

\1! -a.a \\ ,.Jl orL-ll rK& z j zt-5LAl ili.e EE

k.r\: & -r.J-l -.;e1r &JrJl -.i t-r1& Or-Uft grl cs-#l JU

r 1 5-r a; cJJi 
"-<=i 

ob J'", 
.i a:\ Ja\6 )\ )Llo .-.; ,r-"

126 lathul Barrie )uz 1,0 Hal.4O-4l Maktabah Salafiyyah
27 Shahih muslim Juz 3 Hal.l"33O

@
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3. MENCURI UMA KALI HARUS DIBUNUH (DAUD AD-
DLAHIRI)
Mencuri merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat.

OIeh karena itu, seorang pencuri haruslah mendapatkan hukuman

agar jera dan tidak mengulangi lagi. Hukuman tersebut berupa

memotong tangan kananya saat mencuri perkama kali dan telah

memenuhi nisab benda yang dicuri. Hukum potong tangan ini

berlaku bagi siapaun, tidak memandang derajad dan pangkat

seseorang. Dalam haditsnya Rasul bersabda :128

oJ* \\\) ,,){;. ,#1 
ra.s ,rr- lil liK a,:i 5='t; oK a," d|-!i t.ll

" 
_-tE _:.-;Jr . r.;

Sebab Kehancuran orang-orang terdahulu hanyalah karena iika
seorang yang mulya mencui maka mereka melepaskannya dan

ketika seorang yang lemah mencuri mereka memotong tangannya

Setelah pelaku pencurian mendapatkan hukuman berupa

pemoiongan tangan kanan dan orang tersebut mencuri untuk
yang kedua la6li1ry2 maka ia harus dihukum dengan dipotong kaki

kirinya. Dan jika pencurian itu terulang lar;i hingga mencapai lima

kali maka pencuri tersebut hanya br..rhak untuk mendapat

hukuman ta'zir dan dipenjara, tidak boleh sampai

membunuhnya.l2s
Sedangkan pendapat dari madzhab Daud ad-Dlahiri yang

mengharuskan untuk membunuh pelaku pencurian yang kellma

kali adalah pendapat yang telah menyimpang dari ijma ulama

berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh Imam Az-Zatla'ie

atas penyimpangan dari madzhab Daud ad-Dlahiri :

u8 Nailul Authar JuzT Hal.:.3!
ue Hawi kabir Juz 13 Hal.325 Darul kutub al-ilmiyyah

F J()Hg@ m,tirir itsdih,[ ItrhlNn
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4. LELAKI YANG TELAH BERISTRI UNA TIDAK DIRA"'AM
(MU'TAZILAH)
Secara bahasa kata rajam bermakna melempari dengan batu,

sedang secara istilah adalah melempari pelaku zina muhshan
dengan batu sampai mati.130 Imam ibnu Qudamah mengatakan
bahwa tidak ada perselisihan diantara para ulama di dalam
kewajiban untuk merajam wanita atau lelaki yang melakukan zina
sedang statusnya adalah muhshan.7ll Dasar dari kewajiban
tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat ibnu
Mas'ud:

4U! ,J-ijit ," il! ,j91 q.:!1 ,)X t5,,-! 'il 1....-er,t l, J4 
.,

icl.alJ ,9rULl a-iJ
Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali satu dari tiga hal :
wanita yang sudah tidak perawan yang berzin4 membunuh
seseorang, dan orang yang meninggalkan agamanya yang
memisah kan diri da ri jamaa h.

Imam ibnu Qudamah menegaskan kembali bahwa tidaklah
diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat mengenai hal ini
kecuali pendapat dari kalangan khawarlj dan mu'tazilah yang
menyatakan bahwa hukuman jilid/ cambuk diperuntukan untuk
perawan dan yang sudah tidak perawan, bukan hukuman rajam.

t30 Lisanul arab Maddah rajam, Qowanin al-fiqhiyyah Hal.232

"' Maksud dari muhshan adalah seorang lelaki atau wanita yang sudah
baligh. berakal, telah melakukan persetubuhan dalam nikah yang sah dan
merdeka. Mausu'ah fiqhiyyah juz 21, halj42
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Pendapat tersebut jeias telah menerobos dan menyimpang dari

kesepakatan ulama yang telah ada dan pendapat tersebut tidak

perlu diperhatikan sama sekali. Berikut kutipan referensi yang

disampaikan oleh para ulama atas penyimpangan dari khawarij dan

Mu'tazilah:

rrr-.,acul ,j+1 iti.,Jl rr Ea

;Qll o! Lbi -r^-: 
qlo -r-- 'J .J-Jl dr+l Ji +r ,1 +c u?l JE

O'l; .r .-,J c1-: Colf..fl 'r! ^i...ii 
'i OJi+ o:^--!iil Cr +! U OU")t

rrL "* 
V\:,F:.rUl-Jl 'r'-c c "j$tl! di .'i':'( J-/Ji 'iJ;

&,tJl r&.j! t'-*" & ;&J1 r*jJl L(, a.,.r"lt, te"-i & ;l.Jl

,LIJI ;,, J.t! 3==J + .i,L )-,1 r(11 -,-- rac ++11 r'- ol-r f+'lJi
:-.21: a, 6I;-e ,rLp.1 cP Ot dJi .s-l U.^ g-)l-: {} 1 ''='.iJl & dl'.;
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ci ,r*+\2 eV"a\2
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=..a Lil.rjl &+Lll .S-l\:i ,a.a.E @

,i tJ )l-i ,:-\j c-lJ! o! c,rJ.\ 6- -r1 o,.Jl iul ;.,.i'o! tvJi:

\i;r, ;:!-c e{.r.- g L('iy-, *r;+J\ e 1i}*J! 4:r"U! PV r-..:

;!i f.i,t;irrl JI 
"+i 

! .\;1: ei-j r--.rb aJu ,l- !=,i! .J\i
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5. ORANG FASIK TIDAK BOLEH JADI POUSI (BA'DUL KAUM)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menegakkan kebenaran
dan memberantas kemungkaran merupakan fardtu kifayah dan
terkadang menjadi fardlu ain. Dasat dari kefardluan ini adalah
firman Allah :132

;ill Jc J-re--: +:y'! ,i.2t"L-1 ,5Lt J! o-*+ a.\ 
=l 

,:,+)rj

{6-r-I;lt gc}J-,!
Dan jadilah sebagian dari kalian seorang umat yang mengajak
kepada kebaikan dan memerintahkan kebagusan dan mencegah
dari kemungkaran dan mereka semua adalah orang-orang yang
beruntung.

Namun walaupun demikian, terkadang amar ma,ruf nahi
mungkarini hukumnya dapat haram bagi seseorang seperti orang
yang tidak mengerti dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar
yang tidak dapat membedakan satu keadaan dengan keadaan
yang lain hingga terkadang malah berakibat melarang kebaikan
dan memerintahkan keburukan. Dan hukumnya juga haram bila
amar ma'ruftersebut justru menimbulkan kemungkaran yang lebih
besar seperti melarang seseorang yang minum khamer namun
orang yang dilarang justru malah melakukan tindakan yang lebih
parah seperti membunuh orang.133

Pelaku dari amar ama'ruf nahi mungkar ini secara umum
dibagi menjadi dua bagian. Pertama, kekuasaan yang diberikan
oleh syariat kepada setiap individu manusia yang telah baligh dan
berakal. Kedua, kekuasaan untuk amar ma'ruf nahi mungkar yang
diberikan oleh pemeritah pada seseorang tertentu seperti seorang
polisi.

132 Ali-Imran 104
l33Ittihafus Sadah al-Muttaqin Juz 7 Hal.27

@
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Sedangkan syarat dari orang yang melakukan amar ma'ruf
nahi mungkartidaklah harus seorang yang adil. Artinya orang yang

fasiq pun diharuskan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Hal ini berbeda dengan pendapat sebagian ulama yang
mengharuskan bagi seorang pelaku amar ma'ruf nahi mungkar
adalah seorang yang adil. Pendapat tersebut menurut Imam
ghazali telah menyimpang ijma' sebab bila disyaratkan harus

terjauh dari seluruh maksiat maka sahabat pun tidak ada yang
terhindar dari makiat apalagi orang-orang setelah kurun sahabat.

Berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh lmam al-ghazalie
atas penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian ulama:

\tl -e,.a . iUJl ,Jt .r.Jt e& rL>r I

.--:a ,ri G-tiI ,J UU; f-3', 
t^j:sl l-A aJl-rJlr.oe e-lUll }fl \-"!

oj_r"i:i .1u .1; J- .t +'! ! r"! o" Jc ))1r1 r5,J11 ap lrl.u-"l Ly
'i \." 1+n oi ajil -r:-c L rf l* n;, g-;;i,)r--"iir lt o-LJl

r:5;i 6p dL6 t-c,,& ql" oiri ..i.. oi:t Js ;,p d2 L., !,.i;
;lt lls O!,'rLdl O-rt Cr U.r-i L.r; ,- dr;-U'ilr.r-Ul .L,-i

..1..a: Oc ;K, ,1)t-)1-1 ,i-Li:-X L, ,trJl 1-F uXjl; ,"l"r:r).j f;e

JUt C""r-.- G-J f.rct it4 -ei t "i, ,i CL"1 o-! J-r .C-*.1 ^r1

,o .jtb,,.r .*-r4 Ji &UiJ Ji dll L.ib o'il"+ eJr U 5r rrrri .r,lt:

.spui oc L_r.-..,. i+u." o_rs= oi .,u;-'ir ,i fri-:r- Jo :Jr;: oi

4--.c ', :! .-.,k-'!1 .rU r- i tL+>U .:_,- r*g .iXi },* oF tqK

tr A (-iJjj-l $ f\Jl r{.b "t.oi"i!,f,(,r, ;,-r ">;; a,U--l

rJSr ".--Jr J) p>t--:t 4.Ie f)i;=j $ Jr: ,,-;Jl jpl; .!uj-r ;.9,

iP q Cr J-;y'! -r! pl o!',,:.+ it' +'- JU 1i4 'l:!",1 ;* ;cLa
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BAB VIU
CAMPURAN BERBAGAI MASALAH

1. WAKAF BOLEH DITARIK KEMBALI (ABU HANIFAH)
Wakaf merupakan bentuk dari amal jariyyah yang telah

ditafsirkan oleh mayoritas ulama dalam hadits Nabi :134

J-e yi 1 gri C.c ri L-r\+ ai"r-.e o)0 J" 'il d-"e 
C!;;1 

JJI oi- 1:!

 r"* Cu
Ketika seorang muslim mati maka amalnya akan terputus kecuali
tiga hal, shadaqah jariyyah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang
shalih yang mendoakannya

Kata shadaqah jariyyah diarahkan oleh para ulama dengan
wakal bukan terhadap wasiat. Dalam islam sendiri, orang yang
pertama kali melakukan perwakafan adalah sahabat Umar atas
perintah Rasulallah. Sahabat umar mewakafkan tanah yang ia

peroleh dalam peperangan khaibar dan saat mewakafkan tanah
tersebut sahabat umar menyaratkan beberapa syarat:13s

.-L-; .-:-ey'! l{- 
"5! U;.r o1_: c-}: 'r_, orr'!, rr.41--i f+-J

J-:* -rt \+'^'-
Tidak boleh diiual aslanya, tidak boleh diwariskan, dan tidak boleh
dihibahkan, dan orang yang mengurusi tanah tersebut boleh
memakan hasil wakaf tercebut dengan cara yang baik dan boleh
untuk membei makan temannya dengan kadar yang tidak berarti

Dari persyaratan yang telah diajukan sahabat Umar tersebut,
mayoritas ulama sepakat bahwa benda yang diwakafkan tidaklah
diperbolehkan untuk dljabel dan diambil kembali apalagi di.1'ual.

"o shahih ibnu Hiban Juz 7 Hal.276 Muasisah ar-Risalah Bairut

'3s Sunan kubra Lil Baihaqie Juz L Hal.159 Dairatul Ma'aflr

IIE PtOHgtudhii rdrhsrrillshnr
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Sedangkan pendapat dari Abu Hanifah yang mengatakan
bahwa benda yang diwakafkan boleh diambil kembali dan dijual
adalah pendapat yang telah menyimpang dan menerobos dari
kesepakatan !jma' seperti yang dikatakan oleh Imam Qurtubie.
Diceritakan bahwa Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah
setelah mendengar hadits dari sahabat Umar menarik apa yang
telah dikatakan Imam Abu Hanifah dan beliau berkata kalau
seandainya Imam abu Hanifah mendengar hadits dari sahabat
Umar niscaya Abu Hanifah juga mengharamkan untuk menjual
wakaf dan mengharamkan menarik wakaf tersebut.136 Berikut
kutipan referensi yang disampaikan Imam Syaukanie atas
penyimpangan yang dilakukan oleh lmam Abu Hanifah:

f11.,,(J\.:Jl +l (}Kr.ilJi.CtrJJl rJrifall d-)!rit @

+1 c)i;"'+ gi .t, L-4,tW riut J"* + Kl, gr-=.r" -a;Jl .:!
,).+ oi -o1rtt, * J_ry'!,ttU oi qb J;J: +s + \r ,t.:.rr.-.
a/J &! :e, d;iJ ;rLa. \:o:, .ins ;fs i,"-t-.tt ;L5 a.i!J er 4-*ii

c,t-rlll ;,"i 4 d_r" _,F -r--i a, t+ 'J *a-*" ri -re.-.,- j IU 
3._1

..L -ill J.. dl * g, a..(Jt g 3;, U,rU) J-.r oeLJt CL.,.r
\"1-r r" & *J+ u pri t{,rr.ri U<* if ;_:."tt &.-iirtb +r
JG ,L1,11 t*R a,.))), ;q,jl a:^-er"j-" Jl r--! ,"; 4!i &t ajrJl

;i: )1_r J U)..; CJl .)-oi ;*;w*;:Ily L\-Jl ;e $'J.S;li

l-.r 4J!,:.;:\ ).i t Li>U .rlg ,iirl )1, frli J\ir a, 
"EJ .)=J-rll .-i,:

136 Fathal Mun luz 3 Hal.158 Darul Fikr Bairut.
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.o1 .4! qi+ )i f 1.A>J,--i.l\3

2. AKAD SYUF',AH BUKANLAH SYARIAT OeLlrU ISUU lnSU
BAKARAL-ASHAM)
Syuf'ah menurut istilah para pakar fiqh adalah hak kepemilikan

paksa yang diberikan kepada sekutu awal atas setutu baru dengan
menggunakan ganti rugi yang sesuai dengan harga yang
dikeluarkan oleh sekutu baru. Artinya, ketika si A dengan si B

membeli tanah bersama, kemudian si A menjual bagian tanahnya

lIE ntougairlM adriabrithhlll
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kepada si C tanpa sepengetahuan si B maka bagi si B boleh
merebut paksa dari si C dengan membeli seharga si C membeli
dari 4.137 Hak syuf'ah tersebut telah ditetapkan oleh al-Qur'an dan
Hadits dan ijma'ulama.138 Dasar dari legalitas Syuf'ah dari hadits
Nabi adalah Hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir:13e

-LjLri a.., r* C =F 5i L: rlL & ,:L,jrr.i.- *if J-r-; @
f: f! t:fi:l-r't,:, o! ];i 'L:;p 1s;i ar2G- 6*,.ri ,J J+'!,

{ 6."ir{, .J&
Rasulallah menghukumi sufah disetiap hal yang belum dibagi
rumah dan kebun. Dan tidak halal baginya untuk meryualnya
sampai ia meminta izin dari sekutunya, jika ia ingin mengambilnya
maka diperbolehkan baginya untuk mengambilnya dan bila tidak
ingin maka boleh meninggalkannya. Ketika sekutu tersebut
menjualnya dan tidak meminta izin maka ia lebih berhak untuk
memilikinya.

Imam lbnu Mundzir mengatakan bahwa para ulama telah
sepakat bahwa syuf'ah berlaku dan ditetapkan bagi sekutu
terhadap barang yang belum dibagi dan sudah dijual baik berupa
tanah, rumah atau perkebunan. Sedangkan pendapat yang
dipaparkan oleh Abu Bakar al-Asham yang mengingkari
disyariatkannya syuf'ah adalah pendapat yang telah menfmpang
dari ijma' dan hadits yang telah jelas mensyariatkan syuf'ah. Berikut
kutipan referensi yang disampaikan Imam Syaukanie atas
penyimpangan yang di{akukan oleh Abu Bakar al-Asham :

137 Nihayatul Muhtaj juz 5 Hal.L92
t3' Hasyiah Bujairamie Juz 3 Hal.133
i3s Syarh az-Zarqonie Juz3 Nal.476 Darul kutub al{lmiyyah

F@
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3. HAMM KHTTAN ANAK SEBELUM UMUR 10 TAHUN
(QODU HUSEN)
UIama sepakat bahwa Khitan atau sirkumsisi (Inggris:

circumcision) merupakan fitrah bagi seluruh penganut umat islam.
Hal ini sesuai dengan hadits Nabi :iao

.-.,. rtiJl u:,r, rUltlt .f;:, !)l , ry :1-r-,:-'!! dUll irL:11 c,, oi
Lima dari fitrah adalah khitaa mencukur bulu kemalua\ mencabut

bulu ketiak memotong kuku dan mencukur kumis

Sedangkan hukum khitan sendiri ulama berbeda pendapat
dalam menyikapinya. Sebagian ulama seperti ulama mazhab
Hanafiyyah dan Malikiyyah menghukumi sunah terhadap khitan.

Dua madzhab ini mengatakan bahwa khitan merupakan
fithrah dan syiar Islam. Bila seandainya seluruh penduduk negri
sepakat untuk tidak melakukan khitan, maka negara berhak untuk
memerangi mereka sebagaimana hukumnya bila seluruh penduduk
negri tidak melaksanakan azan dalam shalat

Dalil yang mereka gunakan adatah hadits Ibnu Abbas:1a1

"L-1x a-.F JL.jjJ ai- oull
"Khitan itu sunnah bagi laki-laki dan memuliakan bagi wanita."

Pendapat yang kedua yang dipelopori oleh madzhab
Syafi'iyyah dan Hanabilah bahwa khitan hukumnya adalah wajib
bagi lelaki dan wanita. Dasar yang digunakan madzhab ini adalah

firman Allah :1a2

{ 1 :': :-.}r-jl L 
rl't ti ufl,.e4i'; 7. '- \--u't

Kemudian kami wahyukan kepadamu untuk mengikuti agama
Ibrahim yang lurus

14 Sunan kabir Lil Baihaqie Juz 1 Hal.149 Dairatul lva'afir Cet-ke- 1 Th.1344
H

'ot Mulam Kabir Li Tahabariejuz 11 hal.233 Maldabatul 'ulum Cet.ke-2
14'? 

Qs an-Nahl :123

FIOI{@m,risistlladrhrtitthhm lfl
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Dan hadits dari Abi Hurairah RA bahwa Rasulullah Shalallahu
'Alaihi wa Sallam bersabda, 'Nabi lbrahim alaihis salam berkhitan
saat berusia 80 dengan alat semacam kapak'.

Sedangkan kewajiban waktu khitan menutut madzhab
Syafi'iyah dan Hanabilah adalah setelah baligh sebab tujuan dari
khitan adalah membersihkan diri dan hal itu tidak wajib kecuali
bagi seseorang yang sudah baligh. Namun disunahkan untuk
mengkhitan seorang anak pada waktu masih kecil sampai waktu
tamzis sebab hal tersebut lebih memudahkan dan mempercepat
proses penyembuhan.la3 Sedangkan menurut Qodli Husen dan

ulama lainnya hukumnya haram menghitan anak yang belum
berumur 10 tahun sebab rasa sakit dalam prosesi khitan lebih sakit
dibanding dengan dipukul dan memukul anak hukumnya tidak
wajib sebelum berumur L0 tahun. Pendapat ini, seperti yang
diisaratkan oleh Imam Baghawie merupakan pendapat yang bisa
dikatakan sebagai pendapat yang menyimpang dari kesepakan

ulama yang memperbolehkan atau bahkan menghukumi sunah.
Beriku^ kutipan referensi yang disampaikan Imam Nawawi dalam
Malmu' alas pt'nyimpangan yang dilakukan oleh Imam Qodli
husen dan ulama lainnya:

r.rr* &'il rj+l lr.i.dl frJ tJ"+11 g
(-".,:--)-,j=l !-4'rJ_ri.ajl j*U; )fi 1ri O".ljJi,.9n1 lj.r,fi Co!
et 6\ a.-.1ili-"tt .1,,r++1 t 6! +:Jr ,_r+.rfl gJl ,,.r.J.ll ,,t
CK- J' O!.11 .-...--L- .K-- ., q-e "t\,-" d" 4j1 jJl .-3 ar\:; J-.,J1 &
:s4'i tr\-.,,ijL JGr J\3 oL=L,:tr g'J rll 6c Cdrl 91 .5pt-all

,-.t aa\1.-.pl Ci ;y ^Ii ;"J e:- r.:.e Jj ojL- f ,4 {i .:lU .-.,
rU'lr 441,J g t-,t-..- cs.UJl a+" ipt+.K- gp-r^r.r1 Y!;),1.-J1 $
rtei,i! Fta)tj .-ruJKr.6r ".,j+.r*+! i)tJt .-ut &i ,i d;_rif I 4i

'03 Mausu'ah al-fiqhiyyah al-kuwaitiyah Hal.123 )uz L2
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4. MINYAK MrSrK NAJIS (MADZHAB SyI',AH)
Minyak misik merupakan jenis minyak paling wangi diantara

berbagai jenis minyak wangi. Hal ini sesuai dengan hadits maiu'
yang diriwayatkan oleh Abie Sa'id :1e

'' iLtl ,Y+il,L ll
Misik adalah paling wanginya minyak wangi

Secara hakikat, proses terbentuknya minyak misik adalah dari
darah yang terkumpul pada pusar hewan kijang diwaktu tertentu.
Setelah melewati beberapa waktu, pusar kijang tersebut
membengkak dan kljang tersebut menjadi sakit sampai proses
pembentukan minyak misik tersebut sempurna dan akhirnya misik
tersebutjatu h dari pusar tersebut.las

Para ulama sepakat bahwa minyak misik hukumnya adalah
suci dan halal, boleh dimakan dan digunakan untuk keperluan
apapun seperti untuk obat. Baik dalam keadaan darurat ataupun
pada waktu yang longgar, sebab walaupun pada dasarnya misik
terbentuk dari darah namun darah tersebut telah berubah dari
bentuk asalnya hingga menjadi suci. Sedangkan hukum wadah
minyak misik pada tubuh kijang tersebut secara global para ulama
menghukumi suci pula. Mereka hanya berselisih dalam
perinciannya. Madzhab Hanafiyyah mengatakan bahwa wadah
tersebut suci secara mutla( baik masih basah atau sudah kering,
baik terpisah dengan cara disemblih ataupun tidak. Madzhab
Hanabilah menyatakan wadah tersebut suci sebab wadah tersebut
terpisah secara tabiatnya hingga menyerupai anak yang dilahirkan.
Madzab Malikiyyah mengatakan suci secara kesepakatan ulama
sebab walaupun wadah tersebut adalah wadah dari darah namun
darah tersebut telah berubah dari asalnya seperti khamer yang
berubah menjadi cuka. Madzhab Syafi'iyyah menyatakan suci bila
terpisah pada waktu hidupnya atau dengan disembelih secara

'* Sunanul Baihaqie Kubra Juz.4 Hal.405 Maktabah Darul Baz Makah
1as Fathul Barrie Libnie Hajar Juz.g Hal.660 Darul Fikr
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syari'at dan najis bila terpisah dari kijang yang telah menjadi
bangkai. 1a6

Imam Nawawi mengatakan bahwa minyak misik hukumnya
suci dan diperbolehkan untuk diperjual belikan tanpa ada
perselisihan diantara para ulama dan hal ini sudah menjadi
kesepakan orang- orang muslim. Sebagian madzhab mengatakan
bahwa misik hukumnya najis dan tidak diperbolehkan untuk dijual.
Pendapat ini adalah pendapat dari madzhab Sy'iah seperti yang
diungkapkan oleh Imam Mawardie. Mereka, madzhab Sy'iah

beralasan bahwa misik adalah darah sebab misik terpisah pada

waktu hidup dan setiap bagian hewan yang terpisah pada wahu
hidup adalah bangkai. Madzhab ini jelas kliru besar dan sangat
bodoh, sebab sudah banyak sekali hadits yang menyatakan bahwa
minyak misik adalah suci dan para orang muslim telah sepakat atas
kesucian misik tersebut dan diperbolehkan untuk dijual. Berikut
kutipan referensi yang disampaikan Imam Nawawi dalam majmu'
atas penyimpangan yang dilakukan oleh Madzhab Syl'ah:

a.gl.* #4,-dJl Ft.}!_ie.,.;)E \ +.* rra.--, fU eIJl (i:j\:]l)

ir#" Y ,J+ 4ji ,J.tll .)}+ oc J;! J-EJI ,..-U Jijr Ftr)l +
U: .5 .rl.:"- ;f .W c"J-2 1: a;\ lJ\J 4r-.:J1 ,1.r .a.<),rul ,lU 4rJ

-r 'j!J: ; ''.U ilQz ero }],i, c.-6J-11 1i, .-.. ,a" q- 6, .ai
, t,.Ub or a-..-Jl .:*:L)l ,-fu;j.r, 

^+K.- & ()r*g U ctlF)l
!L .iJl J.- airl Jr*, ;rU.. 3 dIJl '-a+.J '-ri, ,"*i *,U"-:t O. b-lc-:

C-- 13 f, .ri di (\-ir) o,e )\r.s d;k! & c*JJl Ltnl l.;nb &
.lj (l-!) JI-'IJ! +(JK ari,...- -* p: cli a:-l-+ .r. p! I pt- l;
ta6 Mausu'ah Fiqhiyyah.Juz23 Hal.289 Maktabah Samilah
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Jrf"ut st ;t ,ry L^u orfu a;Jt _juJl ,A L'r nrt .jJj rt
dr'!J1 .r!, *B cJJi,.:r f;! d,5e I o!= 

"* 
6KrJ o:".!, o--L-1

+L- .rE u.! oi (|Ji.:Jl ."+!) di \ J)L,."t-t 9, 5;: .i ol1-
."1 Cei Jt ! cu"- ,ji9 +i c,irL N aj--X

5. BOLEH MENGAMBIL PENDAPAT YANG MUDAH-MUDAH
SAJA DALAM TAQUD (IBNU HAMAM HANAFIYAH)
Kemudahan-kemudahan syariat yang telah tercantum dalam

al-Qur'an dan Hadits tidaklah masalah bila dikerjakan sebab AIlah
sendiri telah berfirman :1a7

{,^Jt t'=,,,,-_r2.!r-"iJt t'=.it ,,-r; }
Allah menghendaki kemudahan bagi kalian semua dan Allah tidak

menghendaki kesulitan bagi kalian semua.

Dalam haditsnya Nabi SAW telah bersabda :148

or.-,. jg Oi ,r.-lS o-.,;rjl Oi.-+ oilf Oi
Sesungguhnya Allah menyukai kemudahannya dilaksanakan sepefti

halnya Allah membenci maksiatnya diker/akan.

Sedangkan mengikuti kemudahan-kemudahan dari para
ulama madzhab dalam masalah i1'tihadiltyah tanpa ada sebuah
sebab dan hajad atau bahkan keterpaksaan merupakan upaya lari
dari tanggungan syariat. Oleh karena itu para ulama mengkata
gorikan permasalahan ini yakni mengikuti pendapat-pendapat
yang mudah saja dari ulama-ulama madzhab merupakan
perbuatan fasik. Imam Ahmad mengatakan, kalau seandainya ada

147 
QS al-Baqarah ayat 185

tq Faidul qadir Juz. 2 HaL296 Maktabah Tilariyyah
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seorang lelaki yang mengikuti pendapat ahli Kufah tentang
halalnya tuak dan mengikuti ahli Madinah dalam masalah halalnya
mendengarkan musik dan mengikuti ahli Makah dalam kehalalan
nikah Mut'ah maka orang tersebut adalah orang yang fasik. Imam
ibnu Hazim menceritakan bahwa masalah tidak diperbolehkannya
mengikuti pendapat-pendapat yang mudah-mudah saja telah
menjadi kesepakatan ulama.lae

Dalam Tuhfahnya, Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa syarat
dari taqlid madzhab lain adalah tidak mengambil pendapat yang
mudah-mudah saja. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa
hal tersebut diperbolehkan seperti ibnu Hamam dari kalangan
Hanfiyyah ditolak dengan hikayat !jma' dari ibnu Hazim. Dan
jangan tertipu dengan para ulama yang mengambil pendapat ibnu
Hamam sebab pendapatnya telah menyimpang dari '1;'ma'. Berikut
kutipan referensi yang disampaikan oleh ibnu hajar dalam Tuhfatul '

muhtaj atas penyimpangan yang dilakukan oleh ibnu Hamam ;

\\1-',r\t,j+l fwl L+EU,{l iji trX

,or-. ,.,ra.i!\ s-^i.i, 5 cr ;;! o! .rtrl 6":, 1 ;i r'^,i !r;:^r,

€,-+ G-").i n-')t 6K t' cr-: -i:;..- ai.-o J,',-.iJ(,ll anr J)4)

"r u *J li^ O"J ^t+ 
g,; * ,.:', !.i, -*+ e,? O+ 4,..^o4 .;qri rii

,li J.l-X ;\Jl .r.c .rl Jy-r .,rU r^ 5 \-L! ,j--i: Ji ,-!)Il J4

.l-lJ al !,br.i.- r-..r1.rll .9;r, Fl ,-J-, C\_r* C "'i,o* er,;I

.ibJ! J-. o" o"i f.i.o 9 f)K}l .r4 tai gb-l! jlr - t+ ilr
,-. ! Cr'll i!:ir!.ll e t.1-" Y.frrX C* nji + Jq'i "r-f!
,r-tfl C f & Lto)l p'i*l .p ,:r2 g\j+ &Jl .-.rlr ..LL

"e Mausu'ah al-Fiqhiyyah Juz 21 Hal.34 Makabah Samilah.
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6. MAYAT MANUSI,A NAJIS DAN TIDAK BISA DISUCIKAN

(BA'DUL HANABILAH)
Mayoritas ulama madzhab Hanafiyyah sepakat bahwa jasad

manusia muslim yang telah mati hukumnya najis. Hal itu
disebabkan karena tubuh manusia memiliki darah yang mengalir,
namun mayat ini dapat suci dengan dimandikan kecuali mayatnya
orang kafir maka hukumnya najis untuk selamanya. Sedangkan
madzhab lain seperti Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah
mengatakan bahwa mayat manusia baik muslim ataupun kafir
tidaklah najis.1so Dasar dari mayoritas madzhab ini dalah firman
Allah:1s1

li +i L-"J r;Jr
Dan sungguh telah aku muliakan keturunan Nabi Adam

Dari penghormatan yang Allah berikan berupa kemulian dapat
difahami bahwa manusia tidaklah dihukumi najis saat mati. Dalam
haditsnya disebutkan :1s2

t -'i; !-,J+.'i,:,-.jll 0F t'-\t" !-".r',
Jangan kalian semua anggap najis orang-orang yang mati sebab

orang mukmin tidaklah najis hidup dan matinya

1s0 Mausu'ah fiqhiyyah )u223 Hal233 Maktabah Samilah
1s1 

Qs allsra' Ayat 70
1s2 Al-Mustadrak Juz thal 385 Maktabah Samilah

,Jr -& d'. b,ti dr OrL4 enr+ dt'J \\.--!\ -r^as.. 
j oLjl, o:-.i
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Adapun firman Allah :1s3

4-4 ofJ':Jl Lr!
Orang-orang musrik hanyalah orang najis

Makudnya adalah najis iqtiqadnya atau kita diperintahkan
untuk menjahuinya seperti kita menjahui najis, bukan najis

badannya. Oleh karena itu Rasul menawan para tawanan kafir
dengan ditali dimasjid dan AIlah pun menghalalkan sembelihan
mereka.

Dari perbedaan pendapat di atas, waulaupun madzhab
Hanafiyyah mengatakan najis namun najis tersebut akan suci

dengan sebab dimandikan. Hal ini berbeda dengan pendapat dari
sebagian ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa mayat
manusia hukumnya najis, tidak dapat disucikan dan dapat
menajiskan benda lain. Imam Badruddin al-Ainie Syareh kitab
Bukharie dalam kitabnya tJmdatut Qori'mengatakan bahwa
pendapat dari sebagian Hanabilah ini adalah pendapat yang batil
dan telah menerobos ijma'ulama. Berikut kutipan referensi yang
disampaikan oleh Imam Badruddin al-Ainie atas penyimpangan
yang dilakukan oleh sebagian ulama madzhab Hanabllah:

11 -a<.a g*Ull y'l .g-rEJl r-r-.c G

n a"f c.,-rL!,r.q.- ) grill 6i .1-..:r 1u.:.lr J, r-e Je (6r,;t1 ;,
t'-- Cl c,t t.!l ;L.( F! crQh j-.- U ,-a.; ,l c"j

JE-; \r". !-r l"- ,-r+ ) y'--rt 31 .r!c +1 ij Ot-r c-,,I! q:-"q+

ai s 1y 6.rJ1 ..-. r:Jl ,-2a.-1 .|J! r*h 'i-: cr,I! ,4:. +LLll 
";+

.ol 7t*)U G:>s d:, \ &! [rr c,U"J,l;L5

1s3 
QS at-Taubat Ayat 28
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7. BARANG TEMUAN DIUMUMKAN SETAHUN TIDAK WAJIB
DIBERIKAN KEPEMIUKNYA (DAUD AD-DL^AHIRI)
Barang temuan dalam bahasa arabnya diungkapkan dengan

luqathah. Secara bahasa luqathah diartikan dengan mengambil
sesuatu dari bumi.lsa Sedangkan secara syaiat tuqathah diartikan
sebagai harta yang tersia-sia dari pemiliknya yang ditemukan oleh
orang lain.lss Para ulama sepakat bahwa ketika seseorang
menemukan sebuah barang yang dapat bertahan lama seperti
emas dan uang maka barang tersebut harus diumumkan selama
satu tahun, baik yang menemukan berkeinginan untuk memiliki
ataupun tidak. Hal ini selaras dengan hadits Nabi saat beliau
ditanya tentang barang temuan :1s6

q iI'Lii'f 5 U;u ;y'J\) \i".V) \i,i$-3 V:,Ge J*\'"i rt:1 W?
Umunkan;h barang temuan tersebut selama setahun dan
kenalilah tutup,tali dan bentuk barang tersebut. Jika pemiliknya
datang maka berikanlah barang tercebut dan bila tidak datang
maka lakukanlah sesukamu

Setelah barang tersebut diumumkan selama setahun dan
penemu menggunakannya namun setelah itu pemiliknya datang
maka barang tersebut wajib untuk diganti rugi sebab Nabi
bersabda:1s7

ql! tasi i:Jl ,+ q.-L. "+ Op
Kemudian jika pemiliknya datang setelah satu tahun kembalikanlah
kepadanya

Pendapat yang telah disepakai oleh ulama ini telah diterobos
oleh madzhab Daud ad-Dlahiri yang mengatakan bahwa barang

i* Lisanul Arab
155 Fathul Qadir Juz 6 Hal 118

'56 Shahih Bukharie Juz 3 Hal.133 Daru Tauqun Najah
1s7 Sunanul Kubra Lil Baihaqie J uz 6 Hal Lg2 Dairatul Ma'arif
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temuan yang telah diumumkan selama setahun dan penemu
menggunakannya namun setelah itu pemiliknya datang maka
penemu tidak wajib mengganti rugi sebab Nabi memutlakkan
barang tersebut menjadi milik penemunya. Imam Ibnu Bathal
mengatakan bahwa pendapat tersebut telah menyimpang dan
menerobos kesepakan dari para ulama. Berikut kutipan referensi
yang disampaikan oleh Imam Bathal atas penyimpangan yang
dilakukan oleh madzhab Daud Ad-Dlahiri :

J:r J'u, i"; * \i'"!.s,|- @ y-rx lllxl +?w ;.;i l,l *q
6?'i\c.$)V;V -*\ iLi! u:itr f & ql' ,i,r J-- C'
ir;nr oi &.s;;r i;ie*!c^r,Il q Uk'lyrWV;qlFa::"
\+ ,; k"b ,, ci lr,^ l- 'E i;.:Jl r,,* 1r:;rir l*, 

^;jjl, 
aj-- t(.,f l.)l

.+ U l+L; a;c L: ,, tbili.i r..- (\+ dJi.:i) n,; .r-ol_: al t(,*'^r'r

.+r; Q,"i .JI U,i aj-Jl ,.i k"-L- "L dU) :L:U1 j 1)LJl {o c.c

tLe)1 Oe - airi 
"L:, 6! - !! .! di j J_e,11 ,.t- g'!-t (rt-r,U -'r.

a:.Jl -u, k*L, "L li! Jti.t l-r., i-: 1Ji,.j
(i+ d}'Li.s) "lr" q(- ,b ^rl!i 6).Jr alc 6Jt
aeL+l aiJt-4 & rtlb .9,.Il L\+1 'il dX! ..3 ^J 

rL 'ir d" oL; N

Ll.l!'!ij Ltrl ;,n ,it Uil'i +'U!1 'ir.p-;'t :i *rrr: ie,\s rr4'! .rJ1

J+:.:o "* Jr[: C Lr 4+) i
8. SEMBELIHAN MAJUSI HALAL (ABU TSAUR)

Mayoritas UIama Madzhabul Arba'ah sepakat bahwa
sembelihan orang majusi dan hewan buruannya tidaklah halal bagi
orang muslim. Hal ini didasarkan pada firman AIlah:

O"l t*-U;ri" t*r--+

,I.'I. ml1iri,ualrtatfitt,t,*
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Dan makanan dai orang-orang yang memilki kitab halal bagi
kalian

Dari firman tercebut dapat difahami bahwa jika Allah
menghalalkan sembelihan ahlul kitab lerhadap orang muslim maka
diharamkan bagi seorang muslim sembelihan selain ahlil kitab
yakni dari orang-orang kafir selain ahlil kitab.

Dasar lain yang mengharamkan sembelihan orang majusi
adalah hadits Nabi :

Q\r*:\ gld d), OK OF L! e-Fl 1il3 !+Jl J" o.J,i-ii #j, t'-;l
t tst X qr"+ i-*! cjKo! lKi

Sesungguhnya kalian semua akan tinggal di daerah paris dari
rakyat jelata. Jika kalian membeli daging maka bila daging tercebut
dari orang Yahudi atau Nasrani makanlah dan bila dari sembelihan
Majusi maka jangan kalian semua makan.

Pendapat mayoritas ulama ini berbeda dengna pendapat dari
Abu Tsaur yang mengatakan bahwa sembelihan orang Majusi
tidaklah masalah atau halal. Dasar dari Abu Tsaur tentang halalnya
sembelihan orang Majusi adalah hadits Nabi :

.i\:<Jl J""i 4j- fe b*
Perlakukanlah orang-orang majusi seperti orang-orang ahlil kitab

Pendapat ini menurut ibnu Qudamah dan ulama lain adalah
pendapat yang telah menyimpang dan menerobos dari ijma ulama
sebelumnya. Imam Ahmad berkata " Aku tidak mengetahui satu
orang pun yang berbeda dengan pendapat yang mengharamkan
sembelihan Majuzi kecuali dari orang -orang yang berbuat bid'ah."
Klaim telah menerobosnya Abu Tsaur terhadap 'ijma' ini ditentang
oleh Ibnu Hajar al-Asqolani, beliau mengatakan bahwa pendapat

FIOH@m,risisrlrdrtrahrtthhrn lf,ll
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tersebut juga diriwayatkan oleh sahabat Sa'id ibnu Musayab.
Berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh para ulama atas
klaim penyimpangan yang dilakukan oleh Abu Tsaur:

(\.-,.ru")rJt +t (,llJ.43&(,itJt r/ e
.r... t-i,,l, ..J;Ki ! cF c,_:-;,,. oK L il .s-:.Jl -'... 

"K1 
)-9 :JU

Lhl *!l lre OIr Jt'r nilt "U g1 ;i, LJ.J ;K: 'J L 1.r-c -..s*r-Jl
ic.r, ....--1.- o_;r= oi'il o;>t+ Ju i.^-i C.'i 'i -^.ei Ju 1ta)B'ri
A\ ,rr+tli-o ,.-..--ci U LL .),"r*fr i!+ o:-,r ) p;c Lrrr iai ,1U,

d-,; -,.,3 ,)i tt )l 1j,,6 ;p *a 7 ta)r ,j _r*i ;,; -.#r -,tl_rl JUr -.,j
.ol .fF ! :1-r-:oY1 g r-Ul .-!>{; oiC Lti)i

,5-,jr-J rdt{i,6i'i, r*u Cc=r J4 ) a:i g ota'li tai J-;
+r (:Ji.&Jji d-. t 1.n! ,-rL 1j,,6 e-t$ Jrl Ju ux: J,- ,i *i ip .Jt,

i-oi .s, Og. J ii --=-li ;* **- ic ,.Jr r-e ,r Ji- -u-i _r}:

-ot taa.l. J--fl -i ti1 UL.J"reJt

9. MEMBUANG MANUSIA KE LAUT UNTUK SELAMATKAN
YANG LAIN (AL- LAKHAMIE MALIKTYYAH)
Membuang harta benda untuk menyelamatkan kapal yang

akan tenggelam hukumnya diperbolehkan, bahkan hukum tersebut
menjadi wajib jika dengan melempar harta tersebut dapat
memungkinkan selamatnya para penumpang. Wajib pula
melempar harta yang tidak bernyawa untuk menyelamatkan setiap
yang bernyawa seperti manusia dan hewan yang diangkut di dalam
kapal. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan melempar hewan untuk
menyelamatkan manusia jika masih mungkin dlselamatkan selain

m
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dengan hewan tersebut. Berbeda bila kondisi dan alternatif terakhir
adalah dengan membuang dan melempar hewan-hewan tersebut
maka tidaklah masalah demi keselamatan para penumpang.

Para ulama telah sepakat bahwa manusia tidaklah boleh
dikorbankan untuk menyelamatkan manusia yang lain. Baik lelaki,
wanita, merdeka, budak muslim atau kafir sebab ijma' telah
menyebutkan bahwa tidaklah boleh membunuh seseorang untuk
menyelamatkan orang lain. Imam Dasuqie mengutip sebuah
pendapat dari Imam Lakhamie bahwa manusia boleh dikorbankan
untuk menyelamatkan yang lain dengan cara diundi. Pendapat ini
seperti halnya pendapat yang menyimpang kesepakatan ulama
yang telah ada.1s8 Berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh
Imam as-Shawie atas penyimpangan yang dilakukan oleh Imam al-
Lakhamie:

o\rr,rc"JuJl +l dljut ;,+ @

d ,)'rl r} j!+ #t;Jl ,,.rJj'U)- ,Ji (^..) 
'_* 

)" sjil Uir) 
^1,

;t2..J sa..!Yl d,-. -^-.i ijUi;r4 i c') tta>U OIK t.ia O"l aslU

.o1 ..16;

((.\ -,,, &!l ,+l i.+iijl ;rJ-JJ.l @

t*.'_:i L- 6:iri oKlF ;;r .r, 4-j-Jl ita) 6r:)l CP J"+-'i-r

!4e;l"L.J d...il d/.^--i a:U1;r4'J.:i .1" 1La)l :l L-iKri U .-

,tl asr;l! uX!;tri a:t ,r;.ttt d,o ir,ll ,J"a!-r

158 Mausu'ah al-Kuwaitiyyah Juz.11 Hal.234
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10. HEWAN SEMBELIHAN KAFIR KITABIE HARAM (MADZHAB
SYIAH)
Para ulama telah sepakat bahwa hewan sembelihan dari kafir

kitabie (agama Yahudie dan Nasranie) hukumnya halal bagi umat
islam. Kesepakatan tersebut seperti yang telah disampaikan oleh
Imam ibnu Qudamah, Imam Nawawi, Imam Ibnu Mundzir dan
ulama lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah :1se

a-l r,.-L(Jl t;.i ..ilt 
"u-u.I rJ . r) v- \ ,

Dan makanan orang-orang Ahlil kitab halal bagi kalian semua.

Sahabat ibnu Abas menyatakan bahwa maksud dari makanan
dalam firman Allah tersebut adalah hewan sembelihan kafir kitabie.

Sedangkan syarat dihalalkannya sembelihan kafir kitabi
menurut kalangan madzhab Hanafiyyah adalah ketika
penyembelihan tersebut berlangsung tanpa sepengetahuan dari
orang muslim dan tidak terdengar darinya penyebutan nama selain
Allah, atau penyembelihan tersebut diketahui orang muslim dan
terder,gar darinya nama Allah saja saat menyembelih. Versi
Syafi'iyyah yang diungkapkan oleh Imam as-Syirbinie menyaratkan
kehalalan hewan tersebutjika kita orang muslim tidak mengetahui
kafir kitabi menyembelih dengan menyebut nama selain
Allah.l60Sedangkan penyaratan ulama Syafi'iyyah yang lainnya
tentang kehalalan sembelihan kafir kitabie dengan memerinci
antara kafir kitabi yang asli dari bangsa israil dan Iainnya
merupakan pemerincian yang tidak ada dasarnya, sebab para

sahabat memakan sembelihan mereka tanpa meneliti hal

tersebut.161

Adapun pendapat yang diriwayatkan oleh Imam al-Abdarie
dan selainnya dari kalangan madzhab Syiah yang mengharamkan

1se Al-Maidah ayat 5
160 Mausu'ah al-fiqhiyyah juz 12 Hal 654 Maktabah Syamilah
16'Fiqhul Islamie Lil Wahbah Zuhail J uz4 Hal-2762 Darul Fikr Suriyyah
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sembelihan kafir kitabie adalah pendapat yang tidak diaggap
dalam ijma'. Pendapat tersebut jelas telah menyimpang dan nas al-

Qur'an dan kesepakatan para ulama. Berikut kutipan referensi yang

disampaikan oleh Imam Nawawi atas penyimpangan madzhab

Syiah :

,"r Cei db f r.i'il !i r{., -':+'i LJ! J4 i \r\i edt a.Jl

J\-r drl JliJ ,-t (tt ,1ri zrL.) 1-t! ,F.IJl ,bi ,-+i a,ts ,.rt Ju. (, L. ..u ! e L u

r#u ,.rL. Jl JE.r.{4\i j* t'J J- .:Lit rrri dr,jJl t\..tr

#1 &i-;51, )r,*-,-Il 6c ,\:.- 6_1r1;:L!_e .r-o\.4 JE d.lJi(J djti
'J, ,5U .'.,1-,,.! crrt Jb ...X! ,l-te .4li ,1U ,"+i ,"r+.-..-!! O-2,:

d/,j-U! JrJl .* ,:-rr'! .7\:it 
"r^i 

,=- f-ra .r c+ l.^--i -L
1-+- A\r<Jl a-,*l e-LI + gilt: -olt dri,j,'iJ,.-t it ,1ri cr-f-ll

,.q'l.tU; .-.,ll yi J-,t.i i\i ;p r.ri J*r,t- 3, 
-^-,-.t 

S-is
-^,oF f{.- dJt ..t i ,3, o:c L;} ar 5 li, ,} g"i ri,lt ,-r1 JCt te

e\ril cx .:r., )_2 gli ..'V,,.\.r r; r\_, o\-.-i; *o119 .rruLtj grrtu
,"1 .f{.j 4l'i1 l:J jF;.1.11

11. ZAKAT FITRAH TIDAK WAJIB (IBNU LABAN)
Zakat secara bahasa adalah berkembang dan bertambah.

Sedang makna zakat secara istilah adalah mengeluarkan sebuah
harta tertentu dengan cara tertentu yang ditasarufkan pada

golongan tetentu. Hafid ibnu Hajar mengatakan bahwa zakatjuga

(Tir

FIC)H@m,risb!,'tadrr,atlthhnr lf,f,t
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diungkapkan dengan kata shadaqoh wajibah dan mandubah dan
juga nafaqah.162

Zakat merupakan satu fardlu dari kefardluan islam dan satu
rukun dalam rukun islam. Dasar dari kewajiban zakat ini adalah al-

Qur'an, hadits dan !jma'ulama. Allah berfirman:163

;KJtg!;)--Jt!+'!
Diikanlah sholat dan tunaikanlah zakat

Secara global zakat terbagi menjadi dua, zakat mal dan fitrah.
Zakat fitrah secara istilah adalah shodaqoh yang wajib sebab
berbuka puasa dibulan Ramadlanl6a. Hikmah disyariatkannya zakat
fitrah adalah sebagai ungkapan kasih sayang dan belas kasihan
terhadap orang faqir agar tidak meminta-minta dihari raya idul fitri
dan sekaligus sebagai upaya untuk membahagiakan orang faqir
atas datangnya hari kebahagiaan orang-orang muslim.

Hukum dari zakat fitrah ini adalah wajib menurut kesepakatan
para ulama seperti yang telah diungkapkan oleh Imam ibnu
Mundzir dalam kitab isyrafnya. Dasar dari kewajiban zakat fitrah
adalah hadits yang diriwayatkan oleh ibnu Umar:16s

o-. tcL,. o-LJl .-F oLa"r,J. .t-ijl ;Kr & !l- oiit .1-- oi:t ln ,rs
or--l.Jl .y .ririJ: '* s\ r ,5 &, -..-.;,. \"t ri;

Rasulallah Saw menfardlukan zakat fitrah dari bulan Ramadlan
kepada manusia satu sha'dari kurma atau satu sha'dari gandum
kepada setiap orang yang merdeka. budalg lelaki dan wanita dari
orang-orang muslim.

162 Fathul Barrie Juz 3 Hal. 362 al-Qahirah Maktabah Salafiyyah
163 

Su rat An-Nur: 56

'"o Kisyaful Qona'juz 2hal 245
16s Fathul Barrie Juz3 HaL367 Maktabah Salafiyyah
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Adapun pendapat ibnu Laban dari riwayat Ibnu Aliyah dan al-
Asham adalah pendapat yang telah menyimpang dari Uma'. Berikut

kutipan referensi yang disampaikan oleh Imam Nawawie dalam
Majmu'atas penyimpangan ibnu Labban :

.(ijl ,t:t.t-"'- 
^rlJl 

,Jl p ..r{l E
.,-"c_, L-L"c i.?! r-tij\ ;Kjt *-1 f-,l-.Jl $s,-s 62\..,:o (Cll)
ai-- \ji qE,"ai J. o$l ddl oe %;r oul e---t dpr ,\-lJlraitn
;.,-1r d ;;,*. -1,i JEt qb ,:rb fil Jy -*: l-;Ju i.?! .:--i!
U ,eril\: a,j,L- # q .r^j l- ..:.Ul ,Ji ..L-i & ,\+ {"},-/? ,- .iJ

..1 c-.r- LIJ.: L;i. a-1. -- 
'r r 'u is Jf ) ajl U..6-\,J Lr* #+ *.j

,lt ,.1-- ,lt &e [J,"i) JE ;:Lc ui -r.'- L, .,,^*J Jc r"-e O..,1 rLCl

u** f: t .! f ;KJr ..:J; uG;KJl l; oi J.r,t,1 a;,-e & "*r.

& ),rLo 3i ..!c rt.r." e-;"r.ll 1.14 o+\...r1., JUI ,1_r, QL;; s+t
;-" o:"J ; -L.ll l"ti-! + ,-! "i tlr+ 3" ,-rF 

"i:rJb C+\ j nL

o"i ^iji'i u-rq C 
(^lir) \+.r.r ,E J--)! klu-! 1,.-r,.t,0,,."!t

g d.,- Lt F[a)t g 4, -u+ 'i r--!1 oK ob e--1! a.le o?1 Jc Ailrl

-t-ti air! ;_rt*!Jt -Uf

?F) & "L.tJl 4i $r !&-i1 Jii tF-r Jl +L '! G*" _,"')l

-a,; p J+ 1r,6r Jl-,"j,"il irijll d.,1 k , f ta)t .ljij l.i(r -tijl ai-t-
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12. WAJIB MEMBACA TA'AWUD SEBELUM BACA AL-QUR'AN
(IMAM ATHA)
Para ulama sepakat bahwa Membaca ta'awud pada rakaat

pertama di dalam sholat sebelum mebaca surat al-fatihah
hukumnya adalah sunah. Sedangkan hukum membaca ta'awud
dirakaat selain rakaat pedama terjadi perbedaan pendapat.

Sebagian ulama mensunahkan untuk membaca tabwud disetiap
rakaat sholat dan sebagian lagi menghukumi makruh membaca
tabwud diselain rakaat pertama.

Membaca ta'awud iuga merupakan sebagian adab di dalam
membaca al-Qur'an diluar sholat. Sedangkan lafad ta'awud yang
paling masyhur adalah lafad :

*Jl ,itr-:Jl .- nilU,.gi\-.r - -

Para ulama sepakat bahwa hukum membaca ta'awud ketika
akan membaca al-Qur'an baik di dalam ataupun diluar sholat
hukumnya hanya sunah saja. Dasar dari disunahkannya membaca
ta'av,ud sebelum membaca al-Qur'an adalah firman Allah :166

--1r ju::Jr .,4 air !;.\-i;!iI si '1gV-:' '' '
)ika kamu ingin membaca al-Qur'an makL mintalah perlindungan

kepada Allah

Perintah dalam ayat di atas diarahkan pada hukum sunah saja

sebab Nabi sering sekali saat melakukan khutbah dan

membacakan ayat al-Qur'an tanpa terlebih dahulu membaca
ta'awud dan basmalah.167 Imam At-thabarie mengatakan bahwa
perintah daiam ayat tersebut tidaklah untuk hukum wajib namun
hanya kesunahan saja.168 Sedangkan pendapat dari Imam Atha'
yang menyatakan wajib membaca tabwud setiap kali akan

t66 An-Nahl :97
'67 As-syamil fi Ahkamil Khatib Wal Khutbah Hal.259
168 Tafsir at-Thabarie Juz 17 Hal 283
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membaca al-Qur'an adalah pendapat yang menyimpang dari tjma

para ulama. Berikut kutipan referensi dari Imam Syarkhasie atas

penyimpangan yang dilakukan oleh Imam Atha':

ft-,.r&!l +1 g*iJJ}.l*+fl @

Ji; airt gr, ,l:r-Jl Li gi.9--1, U a-*a i p.--.Jl 6rL. "J1 O, ,ij\ ,J'.- i
;)l ..1+\.j Jr" ,;i,! rr,r d-; "=t .i,t J-" d, a.l JL;;,p p\; a-c

r+ .),r lfi 1>U1, ;)ut a.le oil J_*, ;)-- b.ta .rn! 6+b

Jtr ^ird .r,n.;i 
^t 6+ JFI ;,! ,lri sr O"!;,!Jl J+ 1Ll'!l

!i;i r,6!LJ1 e\^-L rtl oU::Jl o, ,jlu ;.,-.u ,i-ljll o'tr lil.i

,! 1.1, ,J,!-! r,-:;.;'U "L;Jl Ot! ;,Fl l+ )rJ DUJ t'rl r"6uli

-aL o\"tlJl ,!c .:-L-: 1li JLii Lt J\-Jl \:,r--c ,LiJl .r,,t o"J g.-,-.,

opl ;,1r; c,-,ri ti1 q'!t G-. 1rA 9-L !L Jr;rJl c,rri l:1 fi
"1rl .-J.:5 u & !i. .iit 1"" ;i 6i clyt ,.:**.- j cL r j-:-li

!,tr uitl oi r"t1 6\-t*Cl ;,.. dJl tJl ^jiU)r'i JUi 4€r dJ9

o-Fl i"F re e4 ;lL:-'il "Ur JU i,-'il-r.6U.,.J .!-i." :. -c JGy!

.o1 ar 4ii Jt cr.-+ lrK ri! .iLJl Ft-y .-ij\.]r _.j,ry Grcaj ;yJl g

13. DUA ANAK WANITA MENDAPAT BAGIAN % (DAUD AD.
DLAHIRIE)

Allah menjadikan wanita memiliki hak waris seperti halnya

seorang lelaki. Pada zaman jahiliyyah dahulu, mereka tidak
mewariskan hartanya pada seorang wanita namun hanya diberikan
pada seorang lelaki. Sa'id bin jabir dan Qotadah mengatakan
bahwa pada zaman jahiliyyah harta hanya diwariskan pada lelaki

tertua, tidak untuk wanita dan anak kecil. Setelah islam datang,

FIOHs@maisirr,rrdzia[tirhhnr lf,p



C am puran B nrbog oi Mo u ol ol"

kebiasaan kaum jahiliyyah tersebut dirubah dan turunlah ayat yang

menjelaskan bagian seorang wanita :16e

914'ii :tj 4 <; ,s+: bi;;TtS orn':ti ,rj eJ 14 ,)6).

Gr,: *;"k ii + "* t:" i;;\iii
bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatny4 baik sedikit atau
banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Dari firman AIlah tersebut maka seorang wanita berhak
mendapatkan bagian seperti halnya seorang lelaki. Sedangkan

bagian dua anak perempuan yang telah disepakati oleh seluruh
ulama adalah 2/3 dari harta peninggalan sang mayit. Hal ini sesuai

dengan sabda Nabi saat sang Nabi didatangi oleh istri dari Sa'ad

bin Rabi' yang terbunuh dalam peperangan. Sang istri berkata
pada Nabi bahwa dirinya memiliki dua putri sedang harta dari
suaminya diambil semua oleh pamannya dan tidak disisakan

sedikitpun untuk kedua anaknya. Setelah itu turunlah ayat yang

menjelaskan waris untuk kedua anak wanita tersebut dan Nabi

mengutus seorang utusan untuk mendatangi paman dari wanita

tersebut dan menyampaikan sabdanya yang berbunyi :170

,4r{r,,* U;,;-!l Le.! epJ.:Jl ,r.--,=+1 }ei
Berilah kedua anak wanita sabd 2/3 dan ibunya 1/8 dan hafta yang

tersisa untukmu.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa pendapat dari
sebagian ulama madzhab Daud ad-Dlahiri yang mengatakan
bahwa bagian dari dua anak perempuan adalah % adalah

pendapat yang menyimpang ijma'ulama. Berikut kutipan referensi

16s An-Nissa Ayat 7
1'o Tuhfatul Ahwadlie Juz 6 Hal.267

H@a,,li'oN,l,l,ltl t,t,*
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yang disampaikan oleh para ulama atas penyimpangan yang

dilakukan oleh sebagian ulama Madzhab Daud ad-Dlahiri :

\or -,'-e .}till,/1 OJ-r.+ Ot) s!".:ill r,"di f/ ru

o$ir1 .iri \.,J (j..,Jl oUJl d," o,^:i:Ji ,J}_.,.i Ji J! e-,-rlujl ,Jb+ t -!5J

u.; grJt oi r.-" oiJi ri l]u 4r"rl Ftii.r); 1i., ,F-: O\:.b11

' 
^t. li "J 

,iK. .,-i i. .g,i.k! ":.o ,,rlrJUI C-* J;l ,it o+i 4y .JQ' _ \_ _ r ,) y v
L+l: cs+l -L .:1 JF, ,s,:ji Arir.l .:,'laj J\- d,.t !r**J ..)U)l JUr

G! I'i Jtai ,\oJj ,o:rFl ,*i Ji1 &fu J\" LI oK 1;! 'rl ou'(4 'i

or;i: d4;J1 ,ii & Jl, l-'{j (Xr{., 
"* b oJ\ t*i J"r! gp!}l -r.-.

.ol .egJ:Jl

14. BUKAN PEJABAT PAKAI CINCIN PERAK MAKRUH (ULAMA

SYAM)
Para ulama sepakat bahwa cincin yang terbuat dari perak halal

dipakai bagi seorang lelaki ataupun perempuan. Perbedaan

diantara ulama terjadi dalam syarat dan keutamaannya saja.

Madzhab Malikiyyah memperbolehkan bagl seorang lelaki

memakai cincin dari perak bahkan hukumnya sunah dengan syarat

berniat mengikuti Rasulallah, bukan untuk menyombongkan diri.171

Adapun dasar dari diperbolehkannya memakai cincin yang

terbuat dari perak ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh ibnu

Umar:1'2

";( ,.i O a-.' ,p-.s.-..r! ;,, L;1; ,tl &."J..il & oirt J-, 6i

rr2r;, LsE ii\s 
^.: rSS o-Ul .-iiU

171 Kifayat at-Thalib ar-Rubanie luz 2 Hal.358
172 Tamhid Lil Muatha'Juz 17 Hal. 100
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Bahwa Rasulallah memakai cincin yang terbuat dari emas dan
menjadikan cincin mata cincin tersebut berada didekat telapak
tangannya, lalu para manusiapun memakai cincin yang terbuat dari
emag kemudian akhirnya Rasul membuang cincin tersebut dan

memakai cincin yang terbuat dari perak

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

#.-F.r.U1 \;.+:;,i;-2 J" Li\t iil ffi ,it J-r 6i
Bahwa Rasulallah memakai cincin dari perak kemudian Rasul

membuang cincin tercebut lalu para manusiapun membuang

cincinnya
adalah riwayat yang kliru dari para ahli ilmu, sebab riwayat yang

masyhur adalah membuang cincin dari emas bukan perak. Imam
Nawawi mengatakan bahwa cincin perak diperbolehkan bagi

seorang lelaki, baik lelaki tersebut memiliki pangkat ataupun tidak
dan hal tersebut telah disepakati oleh seluruh ulama. Sedangkan

penciaoat dari sebagian ulama Syam yang menghukumi makruh

memaki cincin yang terbuat dari perak bagi seorang lelaki yang

selain penguasa adalah pendapat yarg ditolak dan telah

menyimpang dari kesepakatan ulama. Berikut kutipan referensi

yang disampaikan oleh lmam Nawawi dalam Majmu'nya alas

penyimpangan sebagian ulama Syam :

t1t.,',CUl +l 9{Il a/tj.+Il EA

n+:, ljor 1.,:r, or.!, ol ,.,^,tF a-aijt jU J \+JJ 1r4 ajl UJi'\
+i ,+J a.*+J iaLf O, c*."$dl ft-:Jl ,Lls 

".+ Oc .Jjt U \-,b ,:1e

r Ln'il . d. . c,-LJl u! $ . .ilJl
I J-'-r.

!l +
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15. CINCIN PERAK BAGI WANITA MAKRUH (AL-KHITABIE)

Para ulama sepakat bahwa seorang wanita diperbolehkan

untuk memakai cincin yang terbuat dari emas atau perak, baik

wanita tersebut telah menikah ataupun belum. Sedangkan

pendapat dari Imam al-Khathabie yang menghukumi makruh bagi

seorang perempuan untuk memakai cincin yang terbuat dari perak

dengan alasan menyerupai seorang lelaki adalah pendapat yang

batil yang tidak berdasar sama sekali. Berikut kutipan referensi

yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Maimu nya alas

penyimpangan da ri al-Khitabie :

,, 
"^.:J1 ptr tl;r+ U( a;.;ll ;r- ,-+J U-rc-: +';.lt ;'!-lt C! eJ)

c') i.a.i.tt Ull JU,.i,)U \ ;l15'l

rJ-iJl iiay 4*i) A\riej.;-..:Ii l-ri fE r"dl Oli JU JL.r1)\,-: J"
,tl i{.le a,bL5'!.rt +1_:.J1_: n J.-i 'i &t du

16. CINCIN EMAS BAGI LELAKI HALAL (ABU BAKAR BIN

MUHAMAD)
Sudah tidak diragukan lagi, bahwa cincin yang terbuat dari

emas hukumnya haram bagi seorang lelaki. Dasar dari keharaman

tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :173

.-o.:Ji a:\; jr 3}, d*J ^"ie 
dlr J.- o"il Ji

Bahwa Rasulallah mencegah cincin dari emas.

Hadits di atas dikuatkan lagi dengan beberapa hadits lain.

Sebagian hadits tersebut adalah hadits yang diriwayatkan oleh

Saha bat Alie M :174

tT3Sunanul Kubra Lil Baihaqie.Juz4 Hal.745 Dairatul Ma'arif

"o shahih ibnu Hiban Juz 12 Hal.249 Maktabah Syamilah

GA
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J\+

Su) J)--sJ-fi,-F flr oli."
Dua barang ini (sutera dan emas) haram bagi lelaki umatku dan

halal bagi wanita umatku

Dalam syarah muslimnya Imam Nawawi menyatakan bahwa
semua orang muslim telah sepakat bahwa cincin yang terbuat dari
emas halal bagi seorang wanita dan haram bagi seorang lelaki

kecuali riwayat dari Abie Bakar bin Muhamad bin Umar bin
Muhamad bin Haram yang menghalalkan cincin emas bagi lelaki
dan dari sebagian ulama lagi yang menghukumi makruh saja. Dua

pendapat tersebut adalah pendapat batil dan menyimpang dari
kesepakatan para ulama. Berikut kutipan referensi yang
disampaikan oleh Imam Nawawi dalam syarah muslimnya atas
penyimpangan Abie Bakar bin Muhammad:

v.=..au":lJl ,;*l €-#&fr; U

"LJ r-s.rjl

",;,, 
rr, a-!i ci U- O, -r-a O.,.r--c O, r.e O, rs= .fj Os J,-. U'ii

U:t c-,rU'rt .;** f'r..s U*f:U O>tt! O*,11 Ot.i".l fl'-'i yF ci

0 & 4.c oirt .1-..ry 3, aJ a.j & *E o-. f tat g **" UJi
il \.&iL', J-,j-.irt'i & fL- c,:i^ etr.,j!., -..i11

t(A -a.,.a ,"rtJl ,/1rr-r;Jl .F"i EE

.F f!-- oli" -,*- JJ+ J\-.l .l\rb 
"*oJ 

.'fi (.-.*rlt ftr ce "+)
,U()1 ,-e-;6irt.:t .1ri qi- 

""J 
(arll pt-,f_:) r+uy F +.irt,

+r.!1 Oo_r p,-;r^^lJ +o:J1 ftr O. +,1! ^+--: 
64 ri rUt ,1ri gt

a:;!-1 a,-;iJJ ,, '1r 3 I ai ,jJl lt + Lrri r-3-: -r:e^f l -u= a,;iJJ

+'! J-.,x -Fr& rLi)! &rJl F\-*:
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17. BAWANG PUTIH DAN MERAH HARAM DIKONSUMSI

(DAUD AD-DLAHIRI)
Para ulama sepakat bahwa seseorang yang memakan

makanan yang berbau tidak sedap dilarang untuk masuk kedalam

masjid sampai bau tersebut hilang. Dalam haditsnya Rasul

bersabda:17s

r+LJl .r.,+ )t! fll G-: !r".i.]l .i,. o" Jii o"
Siapapun yang memakan bawang putih makajanganlah mendekat

masjid

Dalam riwayat lain disebutkan :175

\r 6:'Ls a=l),11 ,l!i L.,e-- dp.i X! a;-fl ;reJl .b.r Si,f

";)l 
a-.., q9i\:1

Earang siapa makan dari pohon yang berbau busuk ini maka

janganlah mendekat masiidku sebab malaikat merasa tersakiti

seperti tersa kiti nya man usia

lmam Nawawi menyatakan bahwa hadits tersebut menjelaskan

Iarangan memakan setiap makanan yang berbau tidak sedap untuk

masuk setiap masjid, bukan larangan untuk memakannya sebab

bawang putih dan lain sebagainya adalah halal untuk dimakan'

Dasar dari kesepakatan kehalalan bawang putih dan

sejenisnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir saat

Nabi disajikan makanan yang terdapat bawang putih dan

175 Sunanul Kubra Lil Baihaqie Juz 3 Hal.75 Majlis Dairatul Ma'arif

"u shahih lvluslim Juz 1 Hal.394
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sejenisnya, Nabi menyuruh memberikan makanan tersebut kepada
sahabatnya dan Nabi bersabda :177

6tr', d,,.6Li .Ju 5
Makanlah sebab diriku berbisik kepada seseorang yang tidak kalian

b isi ki (M a la kikat Jib ri l)

Dari hadits tersebut jelaslah bahwa pendapat yang dikutip oleh Al-

Qodli 'iyad dari madzhab Daud ad-Dlahiri yang mengharamkan
setiap makanan yang berbau busuk seperti bawang merah dan
putih adalah pendapat yang menyimpang dari kesepakatan ulama

dan dan menyimpang dari hadits Nabi. Berikut kutipan referensi

yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam syarh muslimnya atas
penyimpangan dari madzhab Daud Ad-Dlahiri :

r(tr..,i\rll +l el*,&€JlJl aJJ AA

d,,.r+ )" fl' 9-, 6-r.?-ll .i-E .:" "Fi ,:-.) C-J qlt 
",irr j.- ,J;

lj-o; r7.-*. 5 Jr. ,f ,Fs l-rrJl tsi gr .i+ 6r:.-, lj-o(sLJl

.JEil Ji ,t iJl ,p,1 C crlc g.U.]t .K- \- 'il ;iK ,LlJ1 ,--^.6r.

o! es 
(r+ul .t_re )G) ,,++1 a-,-,r \:-ra-*" a/._,,r )G) +-- c,!b

..r4, Lor4J ,J-...ttt prttl .-Fi if 'i .4J\ ,ra- de r.o LlI dtll l.i^

re .,--irr\LJl Jri.f .r"!r g.Hl 5-t ! q J, Ltali J)l- U41

J- .ly;r+-*l Az-) CP ,fS gtt g',, a-oVf\ rr.z.- aF g; U"!

'77 Sahih Bukharie JvzL Hal.\71- Dar Tauqun Najah

IlEl nlc)ugtgtulrhrsriladi|larrrhk|n
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18. JABAT TANGAN DENGAN WANITA LAIN BOLEH (HIZBU
TAHRIR)178

Imam Taqiyyuddin an-Nabhanie pendiri dari Hizbu Tahrir yang

terkenal dinegara kita dengan HTI mengatakan bahwa be{abat
tangan dengan wanita lain yang tidak halal hukumnya

diperbolehkan.
Dalam kitabnya An-Nidzom al-Ijtima'ie fil Islam syekh an-

Nabhanie mengatakan :17e

e\L|:ii ti;))j{V\ eq 3\ ,S--.y-':*';,$'#\;5*.;rg ui

r.ij:;&l; $3,trll
" Adapun jika dinisbatkan dengan jabat tangan, maka
diperbolehkan bagi lelaki untuk menjabat tangan wanita dan bagi
wanita diperbolehkan menjabat tangan lelaki tanpa sebuah
penghalang."

Hal senada juga beliau katakan dalam kitabnya as-Syahsyiyah
al-Islamiyyah '.48o

S "l:; l',$,Eirlj JErl il; o, 'i ai\ts )i A\'c;t;t 4t 3ra,
jrtr iAL.j r:f a;:u 'i:,.tLt <-;tA

\- .J

"Baiat terladi dengan sebuah jabat tangan atau dengan tulisan,

tidak ada perbedaan antara lelaki dan perempuan karena bagi
wanita diperbolehkan untuk menjabat tangan para pemimpin pada
saat baiat seperti halnya para lelaki menjabat tangan pemimpin
tersebut"

'7t Bab fatwa sesat HT awal sampai akhir diambil dari buku jabat tangan
ala pesantren

"e An-Nidzom alljtima'lyyah Fil islam Lin Nabhanie Hal 25
i80 As-syahsiyyah al{slamiyyah Juz 2 Hal22-23

IrIOH@a,,risirNadzlrattilhran l![l
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Pendapat dan komentar Nabhanie ini dipakai dan jadikan
dasar bagi para pengikutnya dan mereka para pengikutnya
mengatakan bahwa kami para pengikut Hizbu Tahrir berjabat
tangan dengan para wanita dan itu tidaklah masalah.

Pendapat- pendapat dari syekh Nabhanie dan pengikutnya
tersebut merupakan pendapat yang sesat, telah keluar dari rel
kebenaran, entah mereka tidak tahu dengan fatwa para ulama
tentang keharaman jabat tangan dengan wanita lain atau pura-
pura tidak tahu. Mereka juga telah melakukan penyimpangan-
penyimpangan dari makna hadits-hadits yang ada bahkan dari al-
Qur'an.

Berikut penyimpangan-penyimpangan Hizbu Tahrir tentang
dasar-dasar jabat tangan:

1) Syeh Nabhanie memahami hadits Ummu'Athiyyah al-Ansharie
yang berkata :

.r! ,f;,- 
-f 

if) u:G i:, -l-r..1' .ii1 J-.- ,itt j; u:.U
. |,- . i -'!i fr)U Gri;:i : .JG l6ii ?\1t,r;-,""'. +V\ J, rA; (6;
,3.r;.:;,2 dit.tr U:j -& +, *jil J.-- qJt W jr; \:, \ij-;ijf

y*4\i
Artinya : " Rasulallah membaiat kita dan membacakan kepada
kita agar tidak mensekutukan kepada Allah dan melarang kita
untuk berkabung meratapi mayit, kemudian seorang wanita
diantara kita menyembunyikan tanganya dan dia berkata :
lSeorang wanita telah menolongku, aku ingin pamit untuk
membalas kebaikannya, lalu Nabi tidak menjabat permintaan
wanita tersebut wanita tersebut berlalu pergi dan kembali lagi
lalu Nabi membaiatnya" 181

ttt shahih Bukharie Ma'a Fathul Barie Juz 11 Hal 262

FI()H@ a,,riiisl,lad2lr?i tilhhrn
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Syeh Nabhanie mengatakan "Hadits ini menujukan bahwa

baiat te{adi dengan berjabat tangan, hal itu terbukti dari

ucapan kemudian salah seorang wanita diantara kita

menyembunyikan tangannya, karena maknanya wanita-wanita

lain selain yang tidak menyembunyikan tangannya berbaiat

dengan berjabat tangan." i82

Dalam tempo lain Syekh Nabhanie mengatakan bahwa

hadits Ummu 'Athiah tersebut secara jelas membuktikan

terjadinya jabat tangan diantara lelaki dan wanita baik dari

mafhum atau manthuqnya. Salah satu pengikut Nabhanie juga

mengatakan bahwa berjabat tangan dalam baiat legal secara

syara'. 183

Penyimpangan makna hadits ini dijawab oleh berbagai

ulama dengan berbagai komentar. Berikut komemtar-
komentar tersebut:
.i. Imam al-Hafidz ibnu Hajar mengatakan bahwa Makna

menyembunyikan tangan dalam hadits di atas adalah

mengakhirkan dalam menerima baiat. Hal ini terbukti dari

hadits lain yang diriwayatkan oleh an-Nassai dari Ummu

'Athiyyah. Ummu A'thiyyah berkata :184

-,..',1,,.ti, -t,,i ,-."1 "i-,, i, t, i,.
F t;iiu .i^i!t-! ;l+t,r ,1- q-, ;tj;t jl .it' JF, !
i w:tu;,3rji eJE a+r-'u .e,11 iu .tueqG i-I+i
' 1- a., t,'.- t,7

|V: ** 4,Ijr \.I-, 4ul +r.J s-?l+ g.i+

Artinya : "Ya Rasulallah sesungguhnya salah seorang

wanita jahilil,yah menolong saya, aku ingin pergi dan

menolongnya lalu aku akan mendatangi engkau dan

berbaiat pada engkau, Nabi meniawab "Pergilah dan
tolonglah dia. Ummu Athiyyah berkata "lalu aku pergi dan

:": As-Syahsiyyah al-Islarniyyah Juz 3 Hal.108-109
18t 

Qortaid Nidzomul Hukmi fil Islam Hal 123

'uo shahih an-Nasa'i Juz 3 Hal 875 Nomor Hadis 3895

FIC)H,.rsm *,,,sisi\lairlrat lilhhm flpl
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menolong wanita tersebut kemudian aku mendatangi
Nabi dan beliau membaiatku."

Dari penjelasan al-Hafid ibnu Hajar tersebut jelaslah

bahwa penafsiran an-Nabhanie terhadap hadits Ummu
'Athiyyah adalah kliru dan sesa! sebab dalam hadits
tersebut tidak menyebutkan kata jabat tangan sama
sekali.

* Bahwa hadits yang ada justu menunjukan bahwa Nabi
dalam membaiat wanita tanpa menjabat tangannya.
Seperti hadits yang diriwayatkan dewi Aisah RA. Beliau

berkata:

.rflU,:-i;iU
Artinya : " Demi Al/ah bahwa tangan Rasul tidaklah pernah
menyentuh tangan wanita sekalipun dan Rasul membaiat
para wanita dengan ucapan".

Begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah
bin Umar bahwa Rasul tidaklah pernah menyentuh wanita
saat baiat. Dan hadits yang diriwayatkan oleh Umamah
binti Raqiqah saat beliau meminta Rasulallah untuk
membaiatnya dengan jabat tangan, Nabipun menjawab :

Artinya:
wanita"

(,LJliui.i,li)
" Sesungguhnya aku tidak menjabat tangan

Haidst-hadits di atas menunjukan bahwa pentakwilan
dan pentafsiran syekh al-Banie bertentangan dengan
hadits-hadits yang jelas menerangkan bahwa Nabi tidak
pernah menyentuh tangan wanita.

IEO FtQU6f,*ChNrrhriadrrirrithl r
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2) Syekh Nabhanie mengatakan bahwa hadits Ummu 'Athiyyah

yang menjelaskan terjadinyajabat tangan antara Rasul dengan
para wanita yang dibaiat bertentangan dengan hadits dewi
Aisah dan Umamah yang menjelaskan bahwa Nabi tidak
pernah menjabat tangan wanita saat baiat.18s

Dakwaaan terjadinya pertentangan tersebut disanggah,

bahwa praduga Nabhanie tentang terjadinya pertentangan
diantara dua hadits tersebut tidaklah tepat dan tidak benar.
Pertentangan tidaklah muncul dari ucapan Rasul dan ucapan

pemahaman seorang yang kliru dari memahami nasyang ada.

Pertentangan hanya akan muncul dari dua dalil yang sama

derajadnya yang saling bertentangan. 186

3) Syekh Nabhanie mengatakan dalam kitabnya an-Nidzam al-
Ijtima'ie'.187

6J\a irSc -#: ,-,wl,Ft i t\, ,.,;.,-JrFi { il
Artinya : "Bahwa tangan wanita bukanlah aurat dan tidak
haram melihatnya tanpa ada syahwat maka tidak haram

berja b at ta ng a n deng a n nya "

Sudah tidak diragukan lagi bahwa pendapat an-Nabhanie
ini bertentangan dengan kesepakatan para ulama yang

mengharamkan menyentuh tangan dan wajah wanita lain

walaupun anggota tersebut bukan aurat. Sebab tidak ada

hubungannya antara bukan auratnya telapak tangan wanita
dengan berjabat tangan. Hal ini terbukti dengan pendapat
para ulama yang mengatakan bahwa diharamkan menyentuh
wajah dan telapak tangan wanita tanpa ada darurat walaupun

bukan aurat menurut sebagian ulama.

18s As-Syakhshiah al{slamiyyah Juz 3 Hal. 107-108
ls6Irsyadul Fuhul Hal. 273, Usul as-Syarkhasie Juz 2 Hal 12

"' An-Nidzam as-syakhshiah Hal 35

FIOH@m,r,risr,laddratrithhm ff,ll
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Al-Hafid al-lraqie mengatakan " Diharamkan bagi
seseorang menyentuh wanita lain walaupun pada anggota
yang bukan auratnya seperti halnya wajah walaupun para
ulama berbeda pendapat tentang diperbolehkannya melihat
wanita ketika tidak ada syahwat dan tidak ada fitnah, maka
keharaman menyentuh lebih utama dibanding dengan
m e lihat."188

4) Hizbu Tahrir menduga bahwa Nabi saw melakukan jabat
tangan dengan menggunakan penghalang. Mereka
bertendensi dengan hadits yang diriwaytkan oleh 'Amir as-
Syi'bie:

., .-i -",, -.,_ -, ,. -
4,-b.i,<,.a) ),aJ ll ,L*iJ l ;,\:,'L - -l-.4^ie iif u- - ,^:.:t ,iir ..1 ,.r,_ - u.__- , 

,._,,, , ,-?.? .. 
,_

;L:3r eLzi 'i JUj;^:.!.a
Artinya : " Bahwa Nabi saat membaiat para wanita, Nabi diberi
sapu tangan dan diletakkan pada tangannya, lalu Nabi berkata
aku tidak menjabat tangan wanita.'lBe

Imam al-Hafidz abu Bakar al-Hazamie mengatakan bahwa
hadits tersebut adalah hadits yang terputus sanadnya, tidak
sebanding dan membandingi dengan hadits yang shahih.
Hadits tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar dan bukti
bahwa Nabi berjabat tangan saat baiat walapun menggunakan
peng ha lang.leoBeg itu pula al-Hafidz Al'iraqie mengatakan
" sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nabi
berjabat tangan dengan menggunakan sapu tangan dan
pendapat yang mengatakan bahwa sayyidina Umar melakukan
jabat tangan dengan para wanita tidaklah bena4 apalagi
permasalah yang terakhit bagaimana syaidina Umar

188 Tharhu Tsasrib Juz 7 Hal 45
18s Fathul Barrie Juz L0 Hal 261
1eo All'tibar HaI.408, Rusukhul Ahkbar Hal. 512

IEE FIoH@kahilrsddlrnhk,,,
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melakukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh
Rasula/lah?re1

5) Hizbu Tahrirjuga mengatakan bahwa tidaklah wajib bagi umat
islam untuk mengikuti Rasulallah dalam meninggalkanya Rasul

terhadap jabat tangan, sebab ucapan Rasulallah

sesungguhnya aku tidak menjabat tangan wanita " hanyalah
mencegah untuk melakukan pekerjaan. Sedangkan mengikuti
Rasul tidaklah wajib kecuali pada perbuatan Nabi sedang

dalam hadits tersebut Nabi tidak melakukan apapun selain

mencegah dari perbuatan.le2

Pendapat Hizbu Tahrir ini adalah keliru besar, sebab para

ulama usul mengatakan bahwa meninggalkan pekerjaan
masuk dalam kata gori pekerjaan Nabi yang harus diikuti.
Dasar bahwa meninggalkan perbuatan termasuk dalam
katagorie pekerjaan adalah firman Allah:

aj,;+GcY j4|j4 #"f iJ!u{'i ljr
Artinya : " Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran
yang dilakukan dan sejelek-jeleknya perkara yang mereka
kerjakan (adalah hal itu)"

Allah mencela terhadap seseorang yang meninggalkan
mencegah dari mungkar dan Allah menamai meniriggalkan hal

tersebut dengan nama pekerjaan 6)iGK Y j;)).
Imam al-Ghazalie mengatakan " Meninggalkan yang

haram adalah pekerjaan yang berpahald'.le3 Senada dengan
komentar Imam as-Syaukanie yang mengatakan bahwa

lsl Tharhu Tsasrib Juz 7 Hal. 44 Maktabah Salafiyyah

"' Alkhalas Hal.60 Maktabah Salafiyyah
1e3 Al-Mushtasfa Juz 1 Hal.90

FIOI{@a,aisirlirrdriatrithtam lf,lt
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meninggalkanya Nabi terhadap suatu hal sama dengan
mengerjakannya Nabi dalam hal meng ikutinya.lsa

Begitu pula pendapat syeh AIie Mahfudz, beliau
mengatakan bahwa sunah Nabi terkadang berupa pekerjaan
dan terkadang berupa hal yang ditinggalkan. Seperti halnya
Allah mengharuskan untuk mengikuti semua pekerjaan Nabi
sebagai ajang untuk mendekatkan diri pada Allah (selain sifat
khususiah) maka diperintahkan pula bagi hambanya untuk
mengikuti semua yang ditinggalakan Rasulallah.les

Dari penjelasan para ulama usul di atas, tampaklah
kekeliruan dari Hizbu Tahrir atas praduganya yang melenceng
bahwa mengikuti Rasul hanya terjadi pada pekerjaannya saja.

5) Yang lebih parah lagi, Hizbu Tahrir menganggap bahwa hadits
yang diriwayatkan oleh Dewi Aisah yang mengatakan bahwa
Nabi tidak pernah menjabat tangan wanita adalah hadits
mauqull bukan hadits dari Nabi. Mereka juga mengatakan
bahwa dewi Aisah Hanyalah membenarkan ucapannya sendiri,
dan ucapannya tentang hadits tersebut adalah sebatas
sepengeta huannya saja terhadap Rasulallah. Kami, Hizbu
Tahrir tahu bahwa Rasulallah beristri Iebih dari 4 wanita dan
dewi Khatijah lebih dahulu menjadi istri Rasul dibanding Dewi
Aisyah, bagaimana mungkin dewi Aisah bisa mengetahui
berita yang awal dan yang akhir dari Rasulallah tanpa ada
pemberitahuan dari sitri-istri Rasul yang lain. Kalau seandainya
istri-istri Rasul menghabarinya mestinya dewi Aisah dalam
menyampaikan hadits dia akan berkata " Dia menghabari diriku
atau Rasul berkata padaku dll ". Oleh karena itu hadits dewi

1s Irsadul Fuhul Hal. 13 Maktabah Salafiyyah

"t Al-ibda'Fi mudloril lbtida'Hal 35-35
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Aisah tentang jabat tangan tersebut adalah hadits Mauquf
alias terhenti pada dirinya saja, tidak sampai dari Nabi.1e6

Dakwaaan Hizbu Tahrir kali ini tidak dapat ditolelir lagi,

dakwaan tersebut adalah dakwaan yang bohong dan sangat tidak
beradab terhadap Ummul Mukminrh dewi Aisah.

Dakwaan bahwa hadits dewi Asiah adalah mauquf adalah

dakwaan keliru, anak yang baru belajar ilmu haditspun mengetahui

kesalahan tersebut, apalagi para ulama hadits. Imam al-Jurjanie

mengatakan bahwa hadits mauquf adalah hadits yang diriwayatkan

dari sahabat baik prilaku atau ucapannya. Dan tidak sampai kepada

Rasulallah. Artinya hadits mauqufadalah hadits yang terhenti pada

sahabat atau yang lainya dan menjadikan hadits itu sebagai
ucapa nnya."'Dari pengertian tersebut, apakah cocok tuduhan
Hizbu Tahrir terhadap dewi Aisah bahwa hadits yang ada adalah

mauquf? padahal dewi Aisah mengatakan " Ketika mereka para
wanita telah berikrar tentang hal itu, Rasul berkata pada para
wanit4 pergilah aku telah membaiat kalian semua dan dewi Aisah

berkata bahwa Rasulallah tidak pernah menjabat tangan para
wanita namun Rasul membaiat mereka para wanita dengan
ucapan. Apakah hadits dewi Aisah tersebut adalah ucapannya atau
pekerjaannya sendiri hingga disebut hadits mauqufr lalu ulama
mana yang menyaratkan hadits agar tidak disebut mauquf dan
sampai pada nabi dengan ucapan para sahabat " saya mendapat
kabar dari Nabi atau Nabi berkata padaku dll '1 Kalau para ulama
hadits menyaratkan hal tersebut niscaya banyak hadits Nabi yang

tersia-sia.

1s6 Al-Khalash Hal.60-70
1e7 At-Ta'rifat Hal. 123
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1) Mereka Hizbu Tahrir juga
ucapannya dengan beberapa
lmam Tirmidzie :

membuktikan kebenaran darr

hadits yang diriwayatkan oleh

etaVlk{; 1r|3-t ; V - l-:,:b .jrl J"- - .tJi il
Artinya : " Bahwa Nabi SAW suatu hari bery'alan dan bertemu
segrombolan wanita, lalu Nabi memberi isarah salam dengan
tangannya:

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Asma'
binti Yazid :

-L liu.;,.-.tG
\-'-

Arlinya: " Suatu hari Nabi SAW lewat didepan para rombongan
wanita, lalu Nabi memberi salam pada kit4 - dalam satu
riwayat disebutkan-, Nabi memberi isarat salam dengan
tanganya."

Hizbu Tahrir mengatakan lafad ,.t .tt menunjukan bahwa

salam tersebut adalah dengan tangan yang berarti adalah
jabat tangan, sebab salam dengan menggunakan isarah

tangan saja menyerupai Yahudi dan Nasrani dan kita dilarang
untuk menyerupai mereka yang disebutkan dalam hadits Nabi:

6i\;A\ ?tj,j') e..)! tu)1r$3F $ta\j,-;l! ff'J
3..ir

Artinya : "langanlah kalian menyerupai orang yahudi dan
nasrani sebab salam dari orang yahudi adalah dengan isarat
jari-jari tangannya dan nasranie dengan isarat telapak
tangannya".

IEE! F'IOH@tuihis',adrtratrithh,,
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OIeh karena itu, salamnya Nabi dalam hadits tersebut
sudah pasti dengan cara berjabat tangan."1s8

Dakwaan hizbu tahrir yang mengatakan bahwa makna

salam dalam hadits tersebut adalah jabat tangan sangat benar

sekali namun menurut orang-orang bodoh. Sedangkan

menurut ahli bahasa, ahli hadits dan para ulama, salam dalam'
hadits tersebut adalah bermakna mengucapkan salam dengan

lisan atau bersamaan isarah dengan tangan.

Sedangkan ucapan Hizbu Tahrir yang mengatakan bahwa

dua hadits tersebut harus diarahkan pada makna jabat tangan
sebab jika diarahkan pada isarah akan menyerupai orang-
orang yahudi dan nasranie adalah tidak tepat pula. Yang

benar, hadits tersebut tetap diarahkan pada isyarah, sebab jika
diartikan dengan arti jabat tangan maka arti tersebut adalah

batil. Hadits yang melarang menyerupai yahudi dan nasrani

dalam salam dengan isarah maksudnya adalah hanyalah

apabila dengan isarah saja tanpa disertai dengan ucapan,

sedang dalam haditsnya Asma' terkumpul dua jenis salam,

salam dengan ucapan dan isarah. Hal ini sama persis dengan

komentar Imam Nawawi, al-Hafidz ibnu Hajar yang

mengatakan "Salam dengan isarah diperbolehkan bagi
seseorang yang posisinya jauh yang tidak mendengar salam

dengan ucapa4 maka diperbolehkan untuk salam dengan
isarah dan diseftai dengan salam ucapan".lss

Al-'Alamah alJailanie mengatakan "Larangan dari salam

dengan isarah terkhusus bagi orang yang mampu
mengucapkan salam dengan lisan, dan bila tidak mampu
maka salam dengan isarah juga disyariatkan bagi orang yang
sedang tersibukan dengan urusannya hingga tercegah untuk

1s8 AI-Khulash Hal. 59
1ee Fastul Barrie Juz 13 HaI.255, Al-Adzkar Hal. 210
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memberi salam dengan ucapan, sepefti orang yang sedang
shatat orang yangjauh dan orang yang bisu".200

8) Sebagian dasar dari Hizbu Tahrir lagi adalah bahwa jabat
tangan ditinjau dari hakikat jabat tangan pada wanita adalah
mubah atau boleh, hal ini terbukti dari Nabi yang membiarkan
orang lain yang berbeda jenis berjabat tangan. Diriwayatkan
dari Ummu 'Athiah, beliau berkata:201

9*.grta"lr ;V;'€;iLlat +J !l'.irr 3-. "irr 
i;#6

_ a.._t, , ,t, 7- \t..-
olP.rt4 )-4 r,#t ;BiJt ,-y.bju-

Artinya : " Ketika Rasul sampai dikota Madinah, Rasul
mengumpulkan para wanita kaum Anshar dalam satu ruangan.
Kemudian Rasul mengutus Umar bin Khatab pada para wanita
tersebut lalu sahabat Umar be*ata 'Aku utusan Rasulallah
pada kalian semua agar kalian tidak menyekutukan Allah
dengan sesuatu apapun. Lalu para wanita tersebut menjawab
"Ya kami tidak akan menyekutukan Allah. Setelah itu, sahabat
Umar mengulurkan tangan dai luar ruangan dan para wanita
mengulurkan tangan+angannya dari dalam ruangan tersebut
Kemudian sahabat Umar berkata "Ya Allah Saksikanlah!!!-
sahabat Umar meriwayatkan pula hadits dari Rasul - ketika

'00 Fadlullah as-Shamad Juz 2 Hal.489
201 Al-Khalash Hal- 54

ik y-\r-lr ,E 7t1i ,"". oi,t gr, ..,,Uit G ;L "J4l J1)i 
't

& +t" .irr .g. ,irr $ i; r:1ju; i>r:Lr 63j':,iie
6" ,i35;; '-,qjr Qy je i4-"r5 F r.ij qj, J,! ,ft l 'Hl
,- y'-, qt .i.rr J." - e 6-s-tsiiit4tjrS p,,.j*ti :y'&$j
,F 4 :y.i ;;'e;, til;\ d. ,# dtr,l i+ U t:e al
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beliau selesai membaiat para lelaki, Rasul duduk di atas batu
besar dan sahabat Umar duduk disamping Nabi dengan posisi
lebih rendah dari Rasul. Lalu sahabat umar bergegas memberi
janji baiat pada para wanita dan sahabt Umar menjabat
ta nga n -tangan wan ita tersebut

Jawaban atas dua hadits di atas adalah bahwa hadits

Ummu 'Athiah tidak menyebutkan kata jabat tangan,

sedangkan mengulurkan tangan yang dilakukan sahabat Umar

terhadap para wanita tersebut bukanlah dalam rangka jabat
tangan sebab sahabat Umar berada diluar ruangan dan para

wanita di dalam ruangan, sedangkan pemahaman dari hadits

di atas adalah para wanita mengulurkan tangan -tangannya

secara bersamaan dalam satu waktu, lalu bagaimana mungkin
sahabat umar menjabat para wanita tersebut secara

bersamaan sedangkan sahabat Umar berada diluar ruangan
sedang para wanita di dalam ruangan. Maka berdalih dengan
hadits ini sebagai dasar diperbolehkannya jabat tangan adalah
penipuan dan pendustaan terhadap sahabat Umar.

Sedangkan riwayat kedua yang menyebutkan jabat
tangan tidaklah dapat dljadikan dasar hukum, sebab periwayat

hadits ini Muhamad bin tu-Saib al-Kalbie seorang
pendusta.202lmam an-Nasa'ie mengatakan bahwa hadits-
hadits dari Alkalbie adalah hadits yang tidak dipakai sebab ia
seorang pendusta. Pendapat tersebut selaras dengan
pendapat al-Hafidz ibnu hajar, ibnu Arabie al-Malikie dan

Imam Qu rthubie.2o3

202 Tafsir al-Fakhru Razie Juz 29 Hal. 308
203 Taqribu at-Tahdib Hal. 298, al-Kamil fl Dluafail Rijal juz 2 hal. 255,

Ahakamul Qur'an Libnie Arabie Juz 4 Ha|.779L, Tafsir al-Qurthubie Juz 1-8

HaL
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9) Hizbu Tahrir juga memakai dasar hadits yang disampaikan

oleh ibnu Katsir dalam tafsirnya .'

Cij i+ .rK3 ;unl 
CU $? - & ""i. ,il J- - at i;t lri

\.i\ti-i - &.".I..irl& -.,irri; W?,2fi1o\i7;.i
Aaf,a oirtti; 

'.-.'tG 
.ii.ji ,i\-:i 'iii6 ,9 c.sa?

Altinya : " Bahwa Rasulallah SAW ketika membaiat para wanita,

Hindun istri dari Abu Sufyan bersembunyi, dan Rasul

mengenaliny4 lalu rasul memanggilny4 lalu Hindun
memegang tangan Rasul dan meminta maaf kepada rasul.

Rasul beftanya "kamu Hindun?" Hindun meiawab: Semoga

Allah mengampuni dosa-dosaku yang telah lewat".20a

Dasar yang disampaikan Hizbu Tahrir ini tidaklah menjaga

amanat ilmiyah sama sekali, sebab Hizbu Tahrir hanya

mengambil hadits yang disampaikan ibnu Katsir tanpa

mengambil pula sanggahan yang dilontarkan oleh ibnu Katsir

terhadap hadits tersebut. lmam Ibnu Kasit sendiri mengatakan

bahwa hadits tersebut adalah hadits yang belum tentu
kebenarannya, hadits tersebut adalah hadits yang aneh/gharib
bahkan dalam riwayat lain hadits tersebut adalah hadits yang

d iingkari.'?os

10) Selanjutnya Hizbu Tahrir memakai hujah dari hadits yang

diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin
Malik berkata :

$L i\ k,ir ,J,,-j +c ,.ii +au - ,"I,? k"ir .;r it
r,L; c....> * J4laj.:J FLJ

'z@ Al-Khalash Hal. 59

'ot Tafsir Ibnu Katsir Juz 4 Hal. 354 Maktabah Salafiyyah
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Artinya : "Budak wanita dari budak-budak kota Madinah
menggapai tangan Rasul, kemudian budak tercebut pergi
bersama Rasul kemanapun budak tersebut inginkan- dalam

riwayatnya al-Asqolanie disebutkan- dan nabi tidak
melepaskan gengaman tangan budak tersebut sampai budak

tersebut pergi kemanpun ia suka.206

Kalau ditelusuri lebih lengkap hadits yang kedua yakni

riwayat dari Imam Ahamd bukan dari al-Asqolanie maka akan

kita temukan seperti berikut ini, al-Hafidz ibnu hajar

mengatakan "Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan :

kemudian budak tersebut pergi dengan Rasul untuk
menyelesaikan hajadnya, dan haist lain yang diriwayatkan oleh

Ali bin Zaid dari sahabat Anas :

,\:. i\ $r; rit\X l,r4'.q,3\ Ui +'i; o, iiljl crK Jit) zt t --. \7/,

. -1- .2 t- t- -1< -',., ,',. ,o;w i-lL t.,-.aJ.5 j; tij.: J",4 ?_* )'ti ;.l:j {Ie dll
Artinya : " Bahwa anak kecil wanita dari anak-anaknya
penduduk kota Madinah mendatangi dan mengapai tangan

Rasulallah dan Rasul tidak melepaskan genggaman tangan

tersebut sampai anak tersebut pergi kemanapun ia suka".

Tujuan dan maksud dari hadits di atas adalah

kelazimannya yakni sifat kasihan dan sayang, dan yang

dikehendaki dari kata;.r.lrJl adalah anak kecil wanita. Dan

ketika permaslahan di atas adalah berhubungan dengan anak

kecil maka tidaklah masalah terjadi persentuhan dengan tanpa

syahwat, apalagi yang menyentuh adalah Rasulallah.20T

'?06 Ai-Khalash Hal. 59
207 Fathul Barrie Juz 13 Hal 671
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11) Hizbu Tahrir mengatakan bahwa sabda Nabi saya tidak pernah
menjabat tangan wanita hanyalah memberi khabar bahwa
Nabi tidak pernah menjabat tangan wanita bukan Nabi
melarang menjabat wanita.2'8Dan hadits tersebut hanya

terkhusus pada baiat tidak pada selainnya baiat.
Dakwaan Hizbu Tahrir yang pertama tidak perlu

ditanggapi, sebab Hizbu Tahrir sendiri tidak konsisten dengan
pendapatnya diawal pembahasan. Diawal pembahasan,

mereka sangat yakin bahwa Rasul melakukan jabat tangan
pada waktu baiat dengan para wanita, namun kali ini meraka

sendiri yang menghancurkan dasar-dasar yang mereka
sampaikan dengan mengatakan bahwa Nabi tidak berjabat
tangan sama sekali dengan para wanita. Sedangkan dakawaan
yang kedua bahwa hadits tersebut terkhusus pada baiat
sangatlah keliru sekali dan telah menyalahi kaidah usul yang

mengatakan bahwa yang dianggap dalam sebuah nas adalah

keumumuman lafad bukan kekhususan sebab- Bahkan

larangan dalam hadits tersebut lebih utama ditujukan kepada

seluruh umat muslim sebab prosesi baiat yang semestinya
menggunakan jabat tangan tidak dilakukan sebab keharaman
menyentuh wanita lain. Dan saat Rasul yang jelas terjaga dari
segala bentuk dosa mencegah untuk tidak melakukannya
maka sudah semestinya selain beliau yakni dari seluruh
umatnya yang tidak terJaga dari perbuatan dosa untuk
meninggalkan hal tersebut.

12) Syekh Nabhanie mengatakan :

o, ,Jult & fu N t ja ')+ .1;!,if
u(; ...jr5 oldl

'08 Al-Khalash Hal.60

i,-",, ...- 1tO:-jt ges; Al

-' ,.1,- -. :, . f,,
J.D L!)J ar!-e \,,a..J I
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Artinya : " Ketika Nabi meninggalkan untuk mengery'akan

pekerjaan yang bersifat bukan larangan maka hal tersebut
tidak menunjukan atas larangan melakukan jabat tangan akan

tetapi hal itu hanya mencegah dari hal yang mubah,,,sampai
pada perkataan syekh Nabhanie seperti halnya Nabi menjauhi
memakan biawak dan kelinci dan sesamanya,,22s

Jawaban dari dasar yang dipaparkan oleh syekh Nabhanie

adalah bahwa mencegahnya Nabi untuk tidak melakukan jabat
tangan tidaklah sama seperti mencegahnya Nabi terhadap
hal-hal yang mubah, sebab diperbolehkannya hewan kelinci

dan sesamannya telah ditetapkan dalam berbagai hadits dan

para pakar fiqh juga telah memperbolehkannya. Sedangkan
mencegahnya Nabi terhadap jabat tangan dengan wanita lain

adalah mencegah dari perkara yang diharamkan.2r'

L3. Yang terakhir, mereka Hizbu Tahrir mengatakan bahwa hadits
Nabi "saya tidak pemah bejabat tangan dengan wanita" kalau

seandainya memberikan faidah keharaman jabat tangan
dengan wanita niscaya hadits tersebut bertentangan dengan
jabat tangan yang dilakukan oleh Rasul pada para wanita yang

menunjukan diperboleh kannya jabat tangan. Maka ketika

terjadi pertentangan diantara haram dan mubah, yang

diunggulkan adalah dalil yang memperbolehkan. Hal ini

selaras dengan pendapat Imam Amudie yang mengatakan
" Ketika ada dua hal, yang satu melarang dan yang satu
memperbolehkan maka yang memperbolehkan yang
dikedepankarl' .211

'zoe As-syakhsiyyah alJslamiyyah Juz 3 Hal. 108
210 Hukmullslam fi Mushafahatil Mar'ah al-Ajnabiyyah.

"t Al-Khalsh Hal. 62. al-Ahkam Lil Amudie Juz 4 Hal. 218 Maktabah

Salafiyyah
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Untuk menjawab dakwaan HT yang terakhir ini cukup

mudah saja, sebab dakwaan terjadinya pertentangan antara

dua dalil dalam permasalah ini adalah dakwaan yang hanya

ada dalam pikiran dan angan-angan HT saja, tidak dalam
kenyataannya. Secara realita hadits tersebut tidaklah
bedentangan, sebab hadits yang melarang untuk tidak
berjabat tangan wanita telah jelas sedangkan yang

memperbolehkan tidaklah ada sama sekali. kalaupun toh
ternyata memang terjadi pertentangan diantara dua dalil

dalam masalah ini, maka dakwaaan HT yang mendahulukan

dalil yang memperbolehkan adalah keliru besar, sebab

pendapat Imam Amudie adalah pendapat yang lemah,

sedangkan menurut mayoritas ulama usul yang didahulukan
adalah yang diharamkan. Pendapat ini dipelopori oleh ulama-

ulama ternama seperti Imam Ahmad, Imam al-Kurkhie, Imam
ar-Razie, Imam ibnu Hajib, lmam Sam'anie, Imam ibnu Subkie,

Imam as-Syaukanie dan di-shahihkan oleh Imam Abu Ishaq.

Imam abu ishaq berkata : " ketika ada dua dalil, yang satu
memuntut haram dan yang lain memperbolehkan maka ada

dua pendapat, pendapat pertama hukumnya sam4 penduat
kedua hukumnya adalah haram dan inilah yang shahih karena
hal itu lebih hati-hatl'.

Walhasil, dari dakwaaan Hizbu Tahrir dengan dasar-dasar

yang telah diungkapkan dan sa ngga ha n-sanggahan yang telah

dilontarkan, dapat kita simpulkan dan dapat kita yakini bahwa
berjabat tangan dengan wanita lain yang tidak halal adalah haram.

Sedangkan dugaan dari Hizbu Tahrir yang menghalalkan jabat
tangan dengan wanita lain ini adalah dugaan yang kliru dan tidak
pernah ditemukan dan diungkapkan oleh satupun dari para ulama
kecuali syekh Nabhanie pendiri Hizbu Tahrir. Pendapat syekh

Nabhanie adalah pendapat yang sesat yang telah membedai dari

pendapat ulama Salaf dan Khalaf dan tidak memakai dasar yang

IEE utlrrE@tudhisMod:irtrirri,,n
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shahih namum mereka hanya memakai pemahaman mereka yang

keliru terhadap nas yang ada. Bahkan mereka telah berpaling dari

hadits yang shahih dengan menggunakan hadits yang dlaif
Berikut kutipan referensi atas kesesatan syekh Nabhani

tentang jabat tangan :

\1-'.-, i..^:-.1r1 i l ;-!L-.. e-l & iiell .J)'rl m

;'!J,1 e-.1U.,;lr. J! r-r"":t .-.;"- ,*;" tit*.r:t +.it ;u e,lJt .--:

cAll ,r.-is rpt* ,";JE .-}: 4! ,.--.ai L+ -iL .l uJ: q+..-'!1

,.3 (Jit-:--rl 1u;'J1 
a,\:( ci,lwl Ju dxi i ^lFi 6-.i a;-xt' a+ul

oi ;!-IL ;.\,,r ryu.: ,ii J,.,X;r4 a:p a^;L.-X r, ..'J[ Ui l)-)1
,i ,.:U a";U-" ,.=11 ,:,-.:F-:t ti JU, t*;n 

'FL 
oJ) r1.r1 it4i

t.( e.J\. i4I!1 J;L-i 6i 6I oF 'LJb J\+Jl dri .rJ ) ;i\:(

^. SlAs ,,-r..)\ u. F r.:-e e) -t-* li.b iq.t1 Jyl JL.rjt a;U*

tu. t*, Jy c,c 0r,,t.,,,-, dxJ" L\, o-er2 '! 'LJl g- -6 gl*::
,"sf,6i,.1ru, JjFJI li! ;rd e;-6 +jt\'>,-..c :- r* e J i:"-i-.-

lil d Jtii cJJl 6" -rni JI c--i ci,-! ,l\{Jl U+ ojJ,i 'l*lJtr^Si si

t^r+! ri ;r*+ .rK ir- ;!.r ,,r-\ ti et+ Jr,; J e:;t1 6" i-t -i gi ";
,Llo Jli", .1."t+-:i J*--.; 5--U;lL-;.-lK".i^-r ^aL ^.l(.fl 

,fr<-:
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SEPUTAR AQIDAH

1. VI'AJI8 SHALAWAT SAAT DXSEBUT NAMA NABI
MU HAMMAD OMAM THAHAWIE HANAFIYYAH)
AIIah telah memerintahkan pada setiap orang mukmin untuk

bershalawat kepada Nabi SAW. Hal seperti yang tersurat dalam
firmannya:212

LJy tJr \).- V\ oinl \+i ! ,,.Jl & o1^.. aj=-r)\"r di1 o!

t+j
Sesungguhnya Allah dan Malaikatnya besalawat kepada Nabi,
wahai orang-orang yang beriman bershalawatlah dan kirimlah
salam kepadanya

Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits saat mentafsiri ayat
di atas dengan sebuah hadits:213

J,irr ,.i.i dric l)*Jl Ui Al ,lp ! & !l-.;rt .1.- *i:r J_rf J*
,::I- tt *.+ Ji.!rr -'-4 & J.- rdt t ; JU f 4te ,__t "r .j<r
-5r! tt rg Ji &; r-4 rlo 4\i fdt ,+ ,:.F .rLI r+!l JT Jt

-:+ -^+,. Ju: f+\JI Ji y
Rasul ditanya oleh para sahabat : Ya Rasulallah, Adapun salam
kepadamu kami telah mengetahui caranya, lalu bagaimana cara
kami bershalawat kepada engkau, Rasul Menjawab : Ucapkanlah
Allahumma Shallie dst.

Sedangkan hukum bershalawat kepada Nabi sendiri terjadi
perbedaan pendapat diantara para ulama. Mayoritas ulama

'zD Qs at-Ahzab Ayat 56
213 Fathul Barrie Juz I Hal/5532 Maktabah as-Salafiyyah
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rnenghukumi sunah membaca dan bershalawat kepada Nabi dalam
satu tempo dan mewajibkan dalam waktu yang lain. Imam Abu
Hasan al-Kurkhie mengatakan bahwa bershalawat kepada Nabi
hanya diwajibkan satu kali seumur hidup. Sedangkan pendapat
yang diutarakan oleh Imam Thahawie bahwa sholawat wajib setiap
disebut namanya adalah pendapat yang menyimpang dan
menorobos !1'ma ulama sebab seluruh ulama hanya menghukumi
sunah saat mendengar nama Nabi Muhammad. Berikut kutipan
referensi yang disampaikan oleh para ulama atas penyimpangan
dari Imam Thahawie :

(Y-*, \r 'j+l (}LaJ4Jl !r,.fl EA

ol .+-,.Jl O ,rLr)l &++lr .r:Jl Jc;)Jl :diFl ,jJiri Jur

l-.6 ;)Lell qt. t + ci :6--11-!Jl fs,b* j ;i ;)J1 + lal,r,ti
a..t i FL.)1 dt3 (s-Jt-,ul rS lr; :.r";Jl ij"'rl ,J-..i JU ,rti

?,,- -,Jr Jtir .i"+!, ,- .lr 'ap,b 53 t..K cl "p;)Jl 6l :!u J -ut

i U, "" f)Sl ,J.1.':l-i,-+ - otdl "p;)ul 
:jl.r|l aill -r.o

6i.i,rt pi & 5lt euf ; oli ci a-.eJ: ,,.r,il .!c ;)-J1 445

,)o2.t-+ & J--{.li:l J+ O.::f Je :Jri Sjll "!o;)Jl ,f ,y-\"-1
.L3 iF {L.r .r# -r-.r ct l .+!.1&: ,,..!lJl & ,:=L., US.r; JI

.oJ-e.4.i*^r cfl'".^DIJI&-,r'lrl& 6! Uf .,-+ JI&_r

2. MAI-AM LATLATUI_ QODRSUDAH LENyAp (MFTDLAH)
Para ulama menyatakan bahwa malam yang paling utama

adalah malam lailaul Qodr dan melakukan kebajikan dimalam
tersebut lebih baik dibanding dengan melakukan amal kebajikan

FI()H@r,d,itr,d,tdtilH; @
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selama 1OO0 bulan diselain malam Lailatul Qodr.214 Allah
berfirman:21s

,a- .;Ji 6" 16- rdl aI]
Lailatul Qodr lebih baik dibanding 1.000 bulan

Para ulama telah sepakat bahwa hukumnya sunah untuk
menghidupkan malam Lailatul qodr.216 Hal itu seperti yang telah
dicontohkan oleh sang Nabi. Dalam haditsnya Rasul bersabda:217

1-.j d.. fr'ii \.. n _rii tLi- ! LL*!)r'ill U lU.r
"Barang siapa melakukan ibadah dimalam Lailatul Qodr dalam
keadaan beriman dan mengharapkan ridla Allah maka dosa-
dosanya yang telah akan diampuni.

Para ulama juga sepakat bahwa malam Lailatul Qodar akan
ada selamanya sampai hari Qiamat. Dalam hadits yang
diriwayatkan Abie Dar disebutkan :218

,:-I! ,.J JU I dp dLa,, ..[ ;i ,*;lt "U Cp ,f,1ri ai:t Jr- t -.i;
f;c JI I J,? JU t a.Url r..,,: Jl ri t:-ir rJ*ir riu 'r.:t"ir C, irGi

i-qjll
Aku beftanya pada Rasulallah : Ya Rasulallah? Ceritakanlah tentang
malam Lailatul Qodar apakah malam itu terjadi disetiap bulan
Ramadlan? Rasul menjawab -' Ia bena1 Aku bertanya lagi : Apakah
malam Lailatul Qodar bersama dengan para Nabi maka jika para
Nabi telah meninggal maka malam itu akan hilang atau sampai
hari Qiamat?Rasul menjawab : Bahkan malam lailatul Qodr sampai
hari Qiamat.

214 Fathul Barrie Ju z 4 Hal 255 Maktabah Salafiyyah
215 Surat al-Qodr ayat 3

"u Muraqul Falah Hal.218
217 Fathul Barrie Juz 4 Hal.255 Maktabah Salafiyyah

"t Sunanul Kubra Lin Nassai Ju22 Nal.278
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Dari hadits tersebut maka ielaslah bahwa pendapat dari

golongan Rafidlah yang menyatakan malarn Lailatul Qodr sudah

Lnyap adalah pendapat yang batil yang telah menyimpang dari

kesepakatan ulama dan hadits Nabi. Berikut kutipan referensi yang

disampaikan oleh Imam Nawawi atas penyimpangan kaum

Rafidlah:

,i pUyt u,;Ut \.(,.a. rjJ rdl 4lJ O (-FL..-,i ,tJ,]l '. oli j (1;)

rd46\ \e ,c_r;\i * g* Cl + 6u1 di+Jl .r\.e J-rl
eLl oi & d,,-iidlr ;pu:ll "L.IJI J q q o" eli Ju ci.K- u

r{rlLt r,"il j e-a"Jl a4-11 er)\.-)ij i-,pl g-* J! iil) 4.,t )r;Jl

*-- C; l, .P Jijl li.a L,t-."i 5- 1K-: .:-'i-l lJtai lJ L"-: JU

oi:f .i.. .lra liLrr or!-rll Jy:r J[ai a-:"ll c"--L, *Lr,-*-ll
eA,v4rlS e^-- c-:-t-JbJ''-;-:6\ t-)b drP''& !1"

!1c 6e!1.:J1 ,'!9 aori;l r:;n\ JrJ\ \i-6J J!,i olt 'r'l 61 et''i'!t 1;
' JE & rJt .1rl J-- ctl .<+ ,j e-:,I\ / 6tJ i4 ;rupr r+U

gJ^ u<.A' CJ1, Cl,i rqr*..-li € l*",r=-' 6i,s-ns ds
r! c.ili la:"n u.l-" 62 k;-r :$1 oL gr"."l1 n*i.s-t\-Jl e,- $\

3. SELURUH SAHABAT ADIL KECUALI PEMBUNUH SAHABAT

ALI (MU'TAZLAH)
Madzhab Ahlu Sunah dan seluruh ulama menyakini bahwa

seluruh sahabat adalah orang-orang yang adil, kekasih Allah dan

pilihan Altah. Hal tersebut telah menjadi kesepakatan para ulama

seperti yang telah disampaikan oleh imam Suyuthie' Allah

berfirman:

LoA-t* urr\-Jl ,/1 .-r. 1a.11
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u-_, a"i a<-uL+ cx,f;
Begitu pula Allah telah menjadikan kalian semua umat yang adil

Adapun pendapat dari kaum Mu'tazilah yang menyatakan
bahwa seluruh sahabat adalah orang adil kecuali pembunuh
sahabat Ali adalah pendapat yang kliru yang telah menyimpang

ijma para ulama. Berikut kutipan referensi yang disampaikan oleh
Imam Suyuthie atas penyimpangan Mu'tazilah :

-,.,. +iI; ira i)?) rE-! J\; Or ,U,i J:- *K LI-JU L-!

e.Ii --o *.o . \r-,l ;.UJl .\L I "\J- tJ- - Jr Jll-e')t" ) a'!lr'i 9Y.6) -r-tJ

.1o gK a+!JLa-,*"Jl ;"1.,..,,.3 JL * O; ,r e),<fl-r-c 6c e..-.'Jr

+ )" 'U,.Jl 'z\i-.1 
,-.1)\ aa.p.:p J\f!l fe qr.i: p Jll i! all-rJl

*)\ eA\ Ji *')L;, ;.UJi rl+ cr! ,:1:r. \br e-,Jl d,.

e{\.t g- €u gg-,: F+ all ;i y r**" ht 6et **s
rl! al frfat :r*11 i.,aE-e L& L.lr ili" Jt r o)-ea o-!i 

,a-,s17

FJ.c L-r+1 )."ti! diJl U )Fs.t r*$ e 1,uJl -o &-Jl rttL
..:iK rl d..bij d+J. ,-)" u, ,-: * (xi .d\ * r!.!, r{:+, r,?

t!,--*.. "xae $1,)kj-Yl Jo a.L. rJ"ll df

r^o -',.e (jl.rjl +l ;.&iijl ;-ej-Jfl @

! .r;,1 Lr" Lhl* er."t +;jt ,+i "* J.,2s p*5 tU--tt ,-lr--ll lU
."*.;i i"ir1- ;5 JEr '!r. ,gi u-, i..i 

"<-t!+ 
,4i5r Jt r Ju
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,-U1 p & +1" oirt .1.- JU, -u:=- ;:-e-.,yjJ W +UI! ,-U
r,--, jil 4L.'r{li F:l\-\e 6o u"-altf'- g t-.J! ,-rr"}l gul JE.jj
u-, J-r +b j)' j.- ...-r $ i,,-11 :'r-)\ ".ot\s:.] ,.i.+ri,
+ J*r tiIL dl* O' eJl ,-4 JiJ rt4.c'-'il it- & c.J-r&-l

& eUr et eI )-iJ r+ OIX Ut-! ,.?!,4? i.,J dK 1i-6J $\r-l1r $Ui1

r! .e*.- 5 o+ >+'91 5t*.-)1

4. NERAKA BELUM DICIPTAKAN (MU'TMILAH)
Dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Sahabat Abie Hurairah

Rasul saw bersabda :21s

.,1,i..:^ili-; ,3i1 ;.:r.,-9 g6t!.:11 .:r-,.;.., ALbl )4t.f rU &i OK t:!

*! k- 3-e *;F'
Ketika awal malam bulan Ramadlan datang maka para syaitan dan

gangguan jin dibelenggu dan pintu- pintu neraka ditutup dan tidak

akan dibuka satu pintu pun dari neraka tersebut

Dari hadits tersebut, Ahli Sunah sepakat bahwa neraka adalah

makhluk dan neraka telah ada pada saat ini. Sedangkan pendapat

dari Ahli Bid'ah yakni dari kalangan Mu'tazilah yang menyatakan

bahwa neraka saat ini belum diciptakan adalah pendapat yang

sesat dan menyimpang dari kesepakatan dan hadits Nabi yang

telah jelas menyatakan hal tersebut. Berikut kutipan Referensi yang

disampaikan oleh para ulama atas penyimpangan Mu'tazilah:

2te Sunan Turmudzie juz2 Nal.295 Darul Fikr
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c FtAl f.i.6r;lj-.r, J-'!1 ,ijl4ru1 ,ti 4,i.! iiJll ,Jc &_rG ,j9:

+!- 4..-Jl ;J.)9 a-,r*'rl ., .rl4 1;l Ui lJU i1jJl Ji 'i! I -,r+

,o!cJJ].-rL p
\. -r.-, gLJiJl OL 0r ll*.ajl ./Ut fJ^" EG

,rr. li.ar eiP)LJ1 oi +.?! la:" e.q * o!!l +1ri ,-;G, $
,LJl oi oJr+ o:nl F-i]r J-oi o" ";:!,L .rui .!t- ej-Jt J"Ai dr 4c
oit r- ,iit , r-, .,c ;riltll e+rL)J -il\3 ii,6

-^--.; U,i iJt J,bi C4i,--!)L 1c 611 ;.r,1r., :;r[:rLJl Jii &."L
.ai rlri 4.:-,x 6i uf ,=.5,irul 6i r,^, ;,-. ;;-r.

5. DUSTA TENTANG NABI BOLEH (AL-KARAMTYYAH)
Para ulama sepakat bahwa mendustakan Rasul dengan

sengaja adalah perbuatan dosa besar. Dalam haidtsnya Rasul
bersabda:220

,t.jt ;-. "u,. i-+S l"r-...:..,-!c 95,J-.
Barang siapa mendustakanku secara sengaja maka bertempat

duduklah di api neraka

Perselisihan ulama terjadi terhadap status orang yang
mendustakan Nabi dengan sengaja. Imam ibnu Hajar al-Haitamie
mengatkan bahwa sebagian ulama menghukumi kafir terhadap
orang tersebut.

Imam Nawawi menyatakan bahwa diharamkan pula
meriwayatkan hadits maudltl bagi orang yang mengetahui hadits

220 Fathl Barrie Juz 3 Hal.160 Maktabah Salafiyyah

m
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tersebut adalah maudlu' atau menduganya sebab hal tersebut
masuk dalam ancaman hadits di atas. Hal ini sesuai dengan hadits
Nabi :221

o19lKj\ ,-i4,.,5 ci 6r;,.:1-^+ go e- O"
Barang siapa menceritakan tentangku dengan sebuah cerita dan

dia tahu bahwa hal itu adalah bohong maka ia adalah salah satu
orang dari orang- orang yang pendusta

Keharaman mendustakan Nabi tersebut mencakup semua

aspek, baik dalam masalah hukum ataupun bukan seperti

menakut-nakuti seseorang atau memberi motifasi umat.

Sedangkan pendapat dari Imam al-Karamiyyah yang

memperbolehkan untuk dusta tentang Nabi terhadap masalah
yang dapat memberi motifasi umat dan menakut-nakutinya adalah

madzhab yang batil dan telah menyimpang dari kesepakatan

ulama. Berikut kutipan referensi dari para ulama tentang
penyimpangan dari Imam al-Karamiyyah :

j;K r. *,l C-r 4, .rr1 J.^- .=le 
--r<11 f; i .ri 'j i.,uJ'

,--.ri U \,'1:.a, *:.f Lh! f!-- ^Ki --.il, !-.rdK "tr: pK.-' 
'Yt

*.L.irj: LLI r, +l-c -,i<-: J ..4 iJE. *-^"ll. -i;Ji i e-rt-i

,F.:iil *4 J+ C U & ,..1c .ill J-- alrr:r 6i !r: 11 a:.,-;

.rJ1 ri ..,14)1 6K ,lr- ;."r:Ji pfJlt o" 
"<=,- 

c.,ijl o:"1 JU ,jif

,.i .La:lU- l5y

E

"1 Sahih Muslim Juz 1 Ha1.9
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5. MASIH ADA NABI SETELAH NABI MUHAMMAD (BA'DU
SUFTYYAH)
Nabi Muhammad merupakan Nabi akhir zaman. Hal ini sesuai

dengan firman Allah :222

v) /!f 2.1t)2/

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di
antara kamu tetapi Dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi.

Dalam had itsnya Rasul bersabda:223

.,r'i ,Je+i.li ie ut, ,,S ci g;: .6 oyi)L 0r,15 G-i j JJ<--

*-\.?
Bakal ada di dalam umatku 30 orang-orang yang berdusta,
semuanya menduga ia adalah seorang nabi dan aku adalah
penutup para nabi tidak ada Nabi setelahku

Dari keterangan ayat al-Quran dan hadits di atas para ulama
sepakat bahwa siapapun yang menyatakan dirinya sebagai nabi
atau orang lain dapat menjadi nabi dan sifat kenabiaan dapat
diperoleh dengan sebuah usaha maka ia adalah seorang pendusta
bahkan orang tersebut menjadi seorang yang kafir sebab telah
mengingkari sesuatu yang telah maklum di dalam agama. Imam
Abdul Qohar al Baghdadi menyatakan bahwa Ahlu Sunah
menghukumi kafir setiap orang yang mengaku dirinya Rasul, baik
pengakuan tersebut sebelum adanya islam seperti Zardasat atau
setelah adanya islam seperti Musailamah. Begitu pula orang yang
menyakini masih adanya kenabiyyan setelah nabi Muhammad
seperti golongan khitabiyyah dan lain sebagainnya.22a

Dad paparan para ulama di atas, jelaslah bahwa pendapat dari
orang-orang yang mengaku dirinya adalah orang sufi dan seperti

222 Al-ahzab ayat 40
223 At-tirmidzijuz 4 hal.449 makabah tijariyyah
224 Mausu'ah kuwaitiyyah juz 21 hal.765 maktabah samilah
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golongan khitabiyyah, sabaiyyah dan lain-lain yang mengatakan

bahwa sifat kenabiyyan dapat diperoleh dengan usaha dan masih

ada nabi setelah Nabi Muhammad adalah pendapat yang sesat

yang telah menyimpang dari kesepakatan utama dan hadits nabi.
Berikut kutipan ulama tentang kesesatan sebagian orang yang

berkedok sufi :

\.t='-aj\:11 ";lt --r;rll frO*Ft frb G

b+- 8\) ^--;<-tll Oi O..;1ir,"ll J! .=-+ 
"r" 

,.n a"ll ,.-.,bi U U!

a"')1 Fta) ..r\r.r {,.,-riJ i,L- Ui lr-ertiU.., L,r, -'-', ,j'rl i;': oi

e t.:! {"\1 .l} d/ ,*: ,Ji -r-n \i'a JJUJ L.{r-ill a-"---Jl c4.L)!
.o! -u1_r.u1 J.ri..F+ a-jr .rr--+ a;:Lj

rt -'., t. +1 {+-J<Jl ii*.4;11 ieJ""}l G

,:z- j ti),; !-, gFl JE ,s-r:a.e .rUl .:, .l tlt 3t\ ;,"s
L+ll ri +yl i;)t] ,;i:i o" -A"6 ij-Jl J-6i J\; ,.ou.jl -,.c JE-:

--or 4. c.- ..,". i-\-tf], i.i[Jl. I.LJK

7. NABI ISA TIDAK AKAN TURUN KE BUMI (MU'TAZLAH
DAN JAHIMTYYAH)
Para ulama sepakat bahwa diakhir zaman nanti Nabi Isa AS

akan turun ke bumi guna meneruskan perjuangan Rasulallah SAW.

Rasu lallah SAW bersabda :22s

^r)\ t? ),:jiIl J6-J,-J-Jl
Demi dzat yang jiwaku berada pada kekuasaanny4 niscaya hampir
turun diantara kalian putra Mariam sebagai seorang hakim yang

22s'umdatul qori'juz 16 hal 38 maktabah samilah
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adil kemudian ia akan menghancurkan orang Nasrani, membunuh
babi dan membebaskan pajak

Imam Qodli 'iyad berkata " Turunnya nabi Isa dan dibunuhnya
dajal adalah benar menurut Ahli Sunah sebab hadits-hadits yang
menjelaskan hal tersebut". Adapun mengingkarinya sebagian
golongan Mu'tazilah dan al-Jahimiyyah dan golongan lain yang
sepakat dengan dua golongan tesebut dengan dalih bahwa nabi
Muhamad adalah Nabi terakhir dan penutup kenabian adalah
keliru sebab turunnya nabi Isa bukanlah untuk menggantikan
agama islam namun nabi Isa turun sebagai Imam yang adil dengan
menggunakan syariat nabi Muhammad. Maka dari itu, pendapat
dari golongan Mu'tazilah dan golongan lain yang senada adalah
pendapat yang menyimpang dari kesepakatan ulama dan
menyimpang dari al-Qur'an dan hadits Nabi. Berikut kutipan
referensi dari berbagai ulama atas kesesatan madzhab Mu'tazilah
dan yang sependapat dengannya :

eJUJI ,/l ;r.ul -L!iL c-)\rb dr.,Jl j ,tr q ;eLll .-r!41 [E

l)[Jl q-L,.s-+o J-le & C; 0 Jt; "j:t 
G,t cV geuJi Jts-;

.)4 elj: i i,y,Jl errt-).j ;j-Jl J6i o €*) 6-- Jtr-dl 4L,;

il;r.'fl 
".+ 

cXi r=;'! c!:! ,.,^-.y {U": \-. Ll\ + !_, 
'FJ1 

g

ih iYJ JUr nJ+ ,rr.rr, e*.rt--'Jl .ir 6i fr-"c;, .+;;f, O", q-*f!
.irt .1-- U+ r,, ,i'! .ji d*JJ1 Lh-t: fr,r .,;'i +r.J*ji\ J--
rt! -u-li J)-r:,-l 1i,6J e"-ri 

', a"U.;-Jl l} J!;.r,.;, +:.,-; ,ib & ..it
,i'1. \:s.;;--n t -:.r L-,l..L

u, Lr c-:i'!t .-l.o e.-..... ,-).
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d" *)L-r.rr. fa1 et-.*-L" t5- 3;r, aji \.6r+i-, J!)l .?U( g.r.t,"

'jb l-- ai" O,btl\ dai -i!-i *,)f, Jril o-Lll .r-7.4 \,. Ls-r"rrr"i

GJI c.^:)L-Jl .b JqJl ee.Li .1" f)KJl i La:i .rUe q.Ull JEr

*is,rr7_2 i..^. g J.}i J^i c--il 4+-- JLJI a.-i Q r!i) +.- t"Ji

.-r Jk ,jil ,,:.,1r;r;. g, "!ri & .rst-, "r!. . ai!1 ;!:,1 a:",., ,a;;
o*:es yN:A:+J &,.-J! \rn\ ;:$;* 

"* 
nlr+ L5.ill ,:^Jl ,l:-!

.i--i:.i ,:--.ij .)i .Pr'rlj LJ., .ti ;i 'r *.lt .r.! .t ;r"ll irJ Ltrl,

r-4 )" cJJi ,+ Jf; eiif .;+'+ I {:+}: JU +it ir*;, eilr 5 C*
& !L,lt 3.-,.r*or A:;.r r,\ &*-1.ri ! J-.11 dXi J:, &
UjJl , ,].d.iJl e ;guJl n .*r arJl J.6i r-..a-r., 1ro lr-f ,;JI .i'rl r:.;,,-,

)r.dfl ,JF!1 il;+Jl ,a,.,.,r "**lt-: pFl ,j.,.-/i Jhlr L-,i C r,.i,)..;

.( U f)LJ! ;)\J1 q.i-c .*\) l-.- Li i s-:}\,.Ia $., ".")K;.
(r 

'y A t::" c4\ -c-:\:\\ Jut & !L 'ill J'. L+ ",-r+
i"ti1 U t^}!

8. SURGA DAN NEMKA TIDAK KEKAL (JAHIMIYYAH)

Madzhab Ahlu Sunah sepakat bahwa siksa bagi orang-orang

kafir akan kekal selamanya tidak terputus dan nikmat surga bagi

penghuninya juga kekal selamanya. Dalil dari hal tersebut adalah

al-Qur'an dan Hadits. Sebagian hadits tersebut adalah:

lr; ), b+ oi r=J o! 1-"i l."i; )ll lF-r si a<=l o! ar+1 J^i !
1,,i t ;+ )u lru 6i 

"<-t 
J!-, l+i L"r$ )" L+$ ,)i r<J o1, 1r.:i

,o!;.r--).l! ai-)Ujl !.--ji ti! dlji dt i,.,.11
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Wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian semua akan selalu
sehat dan tidak akan pernah sakit selamanya dan kalian akan hidup
dan tidak akan mati selamanya dan kalian akan muda dan tidak
akan tua selamanya dan kalian akan merasakan nikmat dan tidak
akan susah selamanya.

Sedangkan pendapat dari Imam Madzhab Jahimiyyah Jahim
bin Shafwan yang menyatakan bahwa surga dan neraka tidak kekal
adalah pendapat yang sesat yang tidak pernah diungkapkan oleh
ulama salaf, sahabat, tabiin dan juga tidak satu ulama manapun
dari Ahli Sunah. Berukut kutipan refernsi kesesatan madzhab
Jahimiyyah:

frt-"t,e(Jull +l a*dlJli"it e.U ca

e\li .!"1.)-, c,.a! ) &+1 lri a"-', oi Ur C.a 'J;Li(Jt .--,i.,.c oi lr,-u

cr ee+ e+LI 1-i-6 JiL OI*-: )LJl_; ili Oi a""*ll c.--c;, i-J], .-,L('jl

OeLll O"'L a:\--Jl O.. ) J.s ,-;l- ell:.] al ,-rt: altli rt-.I Olp
nl ;.:-Jl;.oi J. -^,i ,. JU ! J,*J\ ;."-ti J,..,-i \!

9. PELAKU DOSA BESAR KEKAL DI NERAKA (MU'TAZLAH)
Ahlu Sunah sepakat bahwa orang yang melakukan dosa besar

kelak akan masuk surga dan tidak akan kekal di neraka sebab
pertolongan Rasulallah. Dalam haditsnya Rasul bersabda:

<r5>. 6t;1,-1O:; +J6 g; .irt 'lt iti 'l JU ;,-..,LJl g,.. 6_.ra
Akan keluar dari api neraka seorang yang mengucapkan la ilaha illa
Allah dan di dalam hatinya terdapat timbangan satu bifi gandum
dari kebaikan.

Dalam hadits lain Rasul bersabda:

s-i o.;l(r &,i r:.r
Pertolonganku untuk umatku yang melakukan dosa besar
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Dari hadits-hadits di atas maka jelaslah bahwa pendapat dari
golongan Mu'tazilah dan khawarij yang mengatakan bahwa orang
yang melakukan dosa besar akan masuk neraka tidak akan keluar
selamanya sebab telah menjadi kafir adalah pendapat yang sesat
yang telah menyimpang dari kesepakatan ulama dan hadits Nabi.

Berikut kutipan Referensi atas penyimpangan dan kesesatan kaum
khawar|l' dan Mu'tazilah :

\.4-'., etJl ,j+1 difll i.i4 Ee

acti:Jl_11_7 a:Jl J.oi c-.-o-r." ,.le fe\rl JU & Cr j glrl JU

.l 6:i 6"'r! ;ru.ill C, Y br, JL;.J-,p er"+ \.* t+..;,.-.j, lit
,g) tJ;ui\),F;l C 'il or,;r- ) JL; J;, U aJ uPr_, or-Jl
j i-eujJl a-...., ;1r;11 Qrr..- .i. ,rl ,1.:'!1 c,"L .r!_e tlr\Jl
qrlc iJl &i J, e,6-r- d,"J Ctall qilJl 

ei'l-, ,:+:.rfl .r;:l ;;'!1

J\.:Jl i datj-Ul +Ie 0 fr.rtr+ $.L;-1 \.- il;;,Il 
",a,-., 

frL}l r:....-_r

,j,. 6dUX \, JL,r drn' Os,iUJl ae\.i,:, n u: U Jt r 4L.ii !+i-!
4el;rll q:..r:t-f 

f.€l',.J'U 
\-.!r[i(l g.:,U)l .-r6J LU": ea'!, e.-

6+; o)-h t9 a+,r- .:.1:,U!1 -tlJ'!, &\..i c,L.r-il ;.lL-; ,J le y1
-o!;LJl r...,-._e:-1 r:, CVL:

LL -ze *t]-',J],'Jl ;-r)t-!l g.r'.Jl Eg

l- l---.4 u.-;i a:.,l-r.rj , gJJ; ,ra:: ui 6!i .9el,Ll u. Ql "h* O, Ui

+t (1 ;* sJt ,r",..,.ti dJji Je .:-lJ U( t ,r"Lt, grLll ;,, "-uc

O! arl.Ltl &i .r r", d,,"it J^i o.;e ,:. sll Je llr U ,j,E-J a:.J!

li! &+1 Jl CqJl ,? ..,{* +=l ^.-.U+ 
.?i.c ,r! .-.,.;t- a=tc qs_'a

V. aF,".! *.,L,;-r;,ts +r+;\,Jt J', OI; OL*)! 4ryJ1 
",lo; 
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!
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10. ANAK KECIL MUSLIM MATI BELUM TENTU MASUK
SURGA (MUJBIRAH)
Para ulama sepakat bahwa anak kecil dari anak-anaknya orang

muslim yang meninggal dunia akan menjadi ahli surga. Dasar dari
hal tersebut adalah firman Allah:226

a .F i -ifit ii *i'-'iil' .;- *ij+;iti tfit; 3-tt'i

"_13*;-^-<r frtS 1G
Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka

mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu

mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedrkltpun
dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa
yang dikejakannya.

Dalam had itsnya Rasul bersabda:227

,_Lln;..+1 ,jrt of;ri'!i c;Il lr;l* C 
.i}}l .r" a3X o.i ,-:-,'": +..- J-. u

226 At-thur: 21

"'Al-adab al-munfarid juz L hal.64 darul basyair
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Tidaklah meninggal seorang muslim sedang ia memiliki tiga anak

yang belum mencapai baligh kecuali allah memasukannya kedalam

surga sebab keutamaan kasih sayang Allah terhadap anak tersebut

Hadits tersebut sebagai bukti masuknya anak kecil dari orang-

orang muslim kedalam surga secara pasti, sebabjika kasih sayang

Allah diturunkan kepada ayah-ayah mereka karena anak-anak

tersebut maka sangat mustahil sekali bila ayah-ayah mereka

dikasihi dan disayangi sebab seorang yang tidak dikasihi Allah.

Artinya, jika ayah-ayah mereka dikasihi oleh AIlah dengan

memasukannya kedalam surga sebab anak-anak tersebut maka

sudah barang tentu Allah mengasihi anak tersebut. Adapun

pendapat dari kaum Jabirah yang menyatakan bahwa seorang anak

kecil dari orang muslim yang mati tidaklah pasti masuk surga

namun semua diserahkan pada kehendak Allah adalah pendapat
yang yang bertentangan dengan ijma'. Berikut kutipan referensi

dari para ulama atas kesesatan dari madzhab Mujbirah:

rtl-a,,u"il-Jl +l l+i\*,'!!.,Ufl Ori4I1 JUr.{r:Jl m

6c eu; (r-;L ii+l g &JJ1 Jtili ,Ji o" Lx u ,rl" "LlJl g*i s-,

O" c,-u a;r; 'i! UL cX: .3 *:cta ,r" C.ci 'iJ J'Jr*")l 6" r^:(

4;l isLll tt-a! :::rr;:e'<-. :U Jy;,4'r a+:Jl ,J .+:L+l ;r*zJl

.ol*L". &fr* i-, r*de:r+'i oinl a"Jl

rr,r =.-a eJUll ,j,} l JUri C', '5U.J1 Cr', fy' @

L,pJl 'rl a.Jl J ca-LJl Ju-Ui oi c*.t*-Lt "L1o rra.a Unl 1i,6 Jer

j_.,,* 'i dr,ill a.ll Lt.*! '.2rr+ J3€ J, _.,,5 +. "Jl i .a,,-c g+F
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11. TAUHID BENAR SEMUA (ABDULLAH BIN HASAN)
Para ulama berselisih pendapat tentang masalah apakah

semua mujtahid benar ataukah hanya satu yang benar. Mujtahid
yang benar berarti telah mencocoki terhadap hukum yanng
dikehendaki Allah dan yang kliru adalah mujtahid yang tidak sesuai

dengan hukum Allah, namun mujtahid yang kliru tersebut tidaklah
berdosa. Dalam haditsnya Rasul bersabda:
i, f : .- i\-t;1 -l ..l{.-}U --€=- lilj _\:+r eli ';Lr .-: -^<;-E -l-LL' -l-- r!!

Fi ol,

Ketika seorang hakim menghukumi sesuatu kemudian ia berltihad
lalu iltihadnya tepat maka ia mendapatkan dua pahala dan ketika
hakim memberikan hukum lalu ia beijtihad lalu ijtihadnya keliru
maka baginya satu pahala.

Dari hadits tersebut, ulama yang menyatakan bahwa semua
mujtahid tepat dan benar mengatakan bahwa tidaklah mungkin
jika mujtahid itu keliru sedang ia masih mendapatkan pahala.

Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa kebenaran hanyalah
dimiliki satu orang berdalih bahwa hadits tersebut memberi nama

orang yang keliru, kalau seandainya dia benar tidak mungkin diberi
nama orang yang keliru.

Imam Nawawi menyatakan bahwa perkhilafan tersebut
hanyalah terjadi dalam masalah cabangan fiqh saya. Sedangkan
dalam masalah usul tauhid maka yang benar hanya{ah satu orang
saja menurut kesepakatan para ulama. Ijma' ulama tersebut tidak
ada yang menentang dan berbeda kecuali pendapat dari Abdullah
bin Hasan al-Abtarie dan Daud ad-Dlahiri yang membenarkan
setiap orang yang berijtihad dalam masalah tauhid- Berikut kutipan
referensi yang disampaikan oleh Imam Nawawi atas penyimpangan
dari kedua orang tersebut :
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DAFTAR PUSTAKA

Abadie, Abu Thayib Mu[ammad Syamsuddin al-Haq al-Adlimi al, Aunul
ma'bud, Bairut:. Dar al-Kutub al-llmiyyah.

Asqol6n, Ibnu Hajar Al-, Fath al-Bery Syarh Shahih al-Bukhiry DAr al
Ma'rifah.

Ainie, Abu Mu[ammad Mafmud bin ,Ahmad bin Musa bin Ahmad bin
Husain al-Ghitanie al-Hanafle Badruddin al, 'Umdatul Qori',,Riyad:
Maktabah Ar-Rasyad.

Anas. Malik bin, Al-Muathai Bairut : Darul Kutub as-Salafiyyah.

Abd al-H6mid asy-Syarw5ny dan A[mad bin Q6sim al-Ubidy, flawisyi
asy-Syarweny a l-'Ubady, Dir ai-Fikr.

Almad as-Sal6mah al-Quly0by wa A[mad 'Umairoh, Hisyiyyah Al-
Qulyuby wa 'Umairoh, Dar Ihye' at-Turats al-'Arabiy.

Ahmad bin Mu[ammad bin 'Ali bin Hajar, Tuhfah al-Muht6j, Dar Ihya'at-
Tur6ts al-'Arabiy.

Baihaqie, Abu Bakar Ahmad bin Husen al-Husainie al-, Sunanul kubr4
Bairut: Dar al-Kutub al{lmiyyah.

Baghawie, al-Husainie bin Mas'ud al-, Syarhu sunnah, Bairut: al-Maktabah
al-lslamie.

Bukhaie, Muhamad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-, aljami' a/-
musnad as-shahih, Dar Thuruqun Najah

Bujairamy, Sulaim6n bin Mufammad al, f;6syi1yah Al- Bujairamy,'a/6 a/-
Khatih Der alFikt.

B5'alawy, Sayyid Abd ar-RahmSn bin Muhammad bin Llusain bin'Umar,
Bughyah al-Mu*arsyidi4 DAr al-Fikr.

Dawud, Sulaiman bin al-Asy'atsu al-Sajsatanie Abu,sunan abie dawud,
Bairut: Darul Kutub al-Arabie

Das0ky, Mu[ammad bin Ahmad 'Arafah al-M6liky Ad -, hisyiyyah ad-
Das1qy 'ala Syarh al-Kabir; DAr $yA' al-Kutub al-'Arabiy

Haistamie, Nuruddin Alie bin Abu Bakar al-, Majma'Zawaid, Bairut : Darul
Kutub As-Salafiyyah

Hanbal, Ahmad btn, Musnad al-Imam lbnu Hanbal, Khahirah:. Darul
Haramain.

Iraqie, Zainuddin Abul Fadl Abdurrahman bin Hasanie al-, Bairut: Dar

Kutub al{lmiyyah.
MubaraKurie, Muhamad Abdurahman Bin Abdurahim al-. Tuhfatul

Ahwadie Bairut : Dar al-Kutub alJlmiyyah.
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Munawie, Abdul Rauf al-.Faidul Qodir, Mesir : al-Maktabatah at-TUariyyah

al- Ku bra.

Muslim, abul husain muslim bin al-hljaj bin, al-jami'shahih al-musamma bi
shahih muslim, Bairut : Darul Jalil.

Nawawie, Abu Zakaria Yahya bin Syrif bin Marie al-, Syarah shahih muslim,

al-Majmu', Bairut: Dar al-Kutub al{lmiyyah
Nasaie, abu abdurahman ahmad bin syuaib bin ali al-, sunanul kubra,

Bairur: al-Maktabah al-lslamie.

Qozunie, Muhammad bin Zayid abu Abdullah al,Sunan ibnu Majah, Bairul'.
Dar al-Fikr

Thabarie, Sulaiman bin Ahmad bin Ayub bin Qosimal-, muJam
ka birKhahirah: Darul Haramain.

Tirmidzie, abie isa muhammad bin isa al-, sunan at-tirmidzie Bairut : Darul
Gharab a/-Islamie.

Shan'anie, Muhamad bin Ismail al-Amirie al-Kahlanie al-, Subulus salam,

Makabah al- Babie al-Halimie.
Syafi'ie, muhammad bin idris abu abdullah al-, musnad, al-Umm, Bairul'.

Darul Kutub Al{lmiyyah.
Sayryid al-Bakry, Sayyid Abi Bakr Syatha', I-bnah at-Thilibin, DAr alFlkr
Subuky, Taqiyyuddin 'Ali ibn Abd al-KAfy As-, Fatiwy as-Subuky, DAr al

Ma'6rif.

Syarkhasyiy, Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-tlanafy Asy-, Al-
Mubslt DAr alMa'rif ah.

Syaibah, Hafid Abdullah bin Muhammad bin Abie, mushanaf Bairut Darul
Fikr

Ramly, Syih6b ad-Din Ahmad bin Ahmad Ar-, Fafivty ar-Ramly, Maktabah

al-lsl6miyyah.
RShibany, Mushth6f6 bin Sa'd bin'Abdah al-tlambaly Ar-, Mathilib 'U/i

an-Nuhi fr Syarh Ghiyah al-Munthah6, lvlaktabah al-lslAmiyyah

Ubadie, Abdul Muhsin, Syarah Abie Dawul Riyad : Sabkah al{slamiyyah.
Zarkasyiy, Badr ad-Din bin Muhammad Bah6dir Az-, ALManbAr fi al-

QawAid al- Fiq hryyah, Wuz6rah al-AwqAf al-Kuwaitiyyah.
Zail6-iy, 'Utsm6n bin 'Aly al-flanafy Az-, Tabyin al-flaqi-iq Syarh Kanz ad-

Daq6-iq, DAr alKutub allslemiyyah
Zuf;aily Wahbah az-, Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, DAr al-Kutub al-

IslSmiyyah
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FIQH POPULER
(Terjemah Fathul l\ilu'in, Dilengkapi keterangan-keterangan Penting)
TERJEMAH AL.AJURUMIYAH, DENGAN 2 BAHASA: JAWA &
INDONESIA
(Panduan Grammer Bahasa Arab, Ilmu Alat Untuk Tingkat Pemula)
ZADAH, Bekal Menggapai llmu Manfaat dan Berkah
(Pengantar Memahami Kitab Nadzom Alala)
ZADUL MUTA'ALLIM
(Pengantar Memahami Kitab Ta'limul [/uta'allim)
FIQH WARIS
(Ringkasan Teori Pembagian Waris)
PINTAR FIQH WARIS
(Cerdas Membagi Waris Untuk Dasar dan Umum)
ADAAPA DIBALIK SURGA DAN NERAKA
(Terjemah Kitab Daqo'iqul Akhbar)
PENGANTAR MEMAHAMI SULAM TAUFIS
(Penjelasan Matan Kitab Sulam Taufiq)
PENGANTAR KAIOAH FIKIH SYAFI'IYAH
(Penjelasan Nadzam AlFara'id Al-Bahiyah)
TEORI UBUDIYAH PRAKIIS
(lzalatun Najasah, Wudlu, Tayammum, Shohib al-Jaba'ir, lstinja', Mandi

Seputar Jenazah dan Ziarah Kubur)

BELAJAR NAHWU TANPA GURU
(lVetode Belajar Gramer Arab dengan llmu Nahwu yang Praktis, Cepat dan

Tepat)
BELAJAR SHOROF TANPA GURU
(lVetode Belajar Gramer Arab dengan llmu Shorof yang PraKis, Cepat dan

Tepat)
BELAJAR I'LAL MANOIRI
(Metode Belajar Kitab Kuning dengan Gramatika Arab yang Sigkat dan Tepat
Melalui Kunci Pokok-pokoknya)
AL-FADHO'IL
(Fadilah dan Amaliah Bulan-bulan Hijriyah)
PANDUAN IBADAH DAN DO'A-DO'A

qor"'J5 otrr...tt ; ;""!t i4U,
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(Memupuk Ruhani dengan Taqonub lllahi)

SULUK ANDALUS, Mengungkap Nahwu Bathin Al Fiyah Ibnu Malik
(Mengulas Kata, Menebar Pesona, lVengharukan Jiwa, Melalui Motifasi,
Kalam Hikmah, Falsafah Hidup, Nasehat, Petuah Bijak, dan Kalam Sufi)
POTRET PESANTREN
(Meneiusuri Sudulsudut dan Peran Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan
Tertua)
KORELASIANTAM SYAIKHONA KHOLIL BANGKALAN DAN NU
(Dinamika Pertumbuhan dan Perkembangan NU, Serta Jejak Perjuangan
Sang Inspirator, Kiai Kholil)

MANAKIBAN SYIRIK DAN BID'AHKAH?
(Tendensi Untuk Menanggapi Tuduhan Mereka yang Mengingkari Tradisi
Manaqiban)

SEPUTAR BERJABAT TANGAN
(Menguak Hukum Berjabat Tangan Dalam Setiap Kondisi)
DARI BU llll UNTUK LANGIT, Merajut Asa Pada Sang Maha Kuasa
(Kumpulan Do'a-do'a Beserta Terjemah)
HIKAYAH SALAFY
(Menengok Kisah-kisah Unik di Zaman Nabi dan Hikayah Kaum Salaf yang
Nyaris Terlupakan)
BEKAL PENGHUNI SURGA
(Upaya Membina Pribadi [Iukmin ldeal Untuk lVemperoleh Surga)
LAUTAN ILMU DALAM KALAM ILAHI
(Menyajikan Dalil-dalil Al-Qu/an Untuk Bekal Ceramah)
JURUS JITU OA'I PROFESIONAL
(Materi Kompetensi Penceramah dan MC, Cerdas menuju Totalitas)
MEMBUMIKAN AL-QUR'AN
(Mengenal Lebih Dekat Kalamullah, Dari Sejarah, Pewahyuan, Kandungan
lsi, dan Talwidnya)

BINGKISAN SURAH LUQMAN DARI PUTRA LUKMAN
(Hadiah Kehidupan dariSeorang Sanki untuk Sang Ayah dan Bundanya)
MENELUSURI MUARAAQIDAH ISLAM
(Teologi Ketauhidan yang Benar dalam lslam)
JIMAT MUSTAJAB
(Amaliah dan Do'a-do'a Pilihan Umat)
KHAZANAH DO'A DALAM AL.QUR'AN DAN AS.SUNNAH
(Himpunan Do'a Harian lVluslim)
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MOZAIK DO'A
(Risalah Dzikir dan Do'a Keseharian Dalam Al-Qur'an dan Sunnah)
KAMUS SALAFY
(Himpunan Kosa Kata Versi Jawa-lndonesia)
MENGGAPAI MUTIARA DI ERA MODERN
(Risalah Bagi Setiap Wanila Muslimah)
BINGKISAN SPESIAL UNTUK ISTRIKU DI MALAM PERTAMA
(l\ilenyelami Samudera Asmara, Mengenal lndahnya Malam Panjang
Bersama lstri Tercinta)
PENGGETAR HATI

(Peribahasa, Pnnsip, Nasehat dan Semboyan Hidup Orang-orang Besar)
PENAKLUK CINTA
(Himpunan Kata l\ilutiara dari Kahlil Gibran)
HUMOR KISS (KETAWA tTU SEHAT SEKALT)
(Humor Baru yang Nggak Ada Habisnya, Seru Bangeeet, Kocak Amaaat,
Lucu Abiiis, dan Bikin Gemeees.)
HUMOR SUMRIIIGAH
(Kisah-Kisah Ciptakan Tawa, Modal Praktis dan Ekonomis, Penghemat
Kocek)

SINTA RAMA
(Menyingkap Teori Berhubungan Iniim Menurut Perspektif lslam)
KOLEKSI SMS.SMS PILIHAN
(Kutipan-kutipan lseng Insan Beriwa Muda, dan Media Refires yang Pas)
SARJANA KENTUT Berbagi Asyiknya Dunia Pesantren
(Anekdot, Hikayah lslami & Kisah Nyata Kaum Santri di Balik Penjara Suci.1

OBSESI SANTRI jj31iq; Hidup Bahagia

(Buku Barometer Kesuksesan, Anti Galau)
CINTA DAN REMAJA ISLAMI
(Memahami Hakikat Cinta dan Prchlematika Remaja)
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Buku "Fiqh Sesat Analisis fil lslam' ini merupakan buku yang

mengupas tentang masalah fiqh yang sesat dan telah
menyimpang dari al-Qulan, Hadits, kesepakatan madzhab
al-Arba'ah, dan Madzhab Ahli Sunah. Buku ini sangat penting

untuk dimiliki siapapun, sebab mulai zaman dulu sampai dimasa
sekarang ini selain madzhab al-Arba'ah juga terdapat
madzhab-madzhab lain yang tentunya perlu dikoreksi kebenaran
dan kefaliditasannya. Buku ini sedikit banyak akan membantu
anda dalam menepis berbagai permasalahan sesat, sebab buku
ini dilengkapi dengan dasar alQur'an dan Hadits dan relerensi
dari para ulama' salaf dan khala{ sebagai huijah membantah
pendapat sesat tersebut.
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