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PENGANTAR PENULIS

ﻳﺴﻢ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulullah saw.,
keluarga, sahabat, dan para pengikut mereka sekalian.
Buku ini berasal dari kumpulan dari tulisan-tulisan saya pada
Konsultasi Agama Islam di harian Waspada, yang dimuat setiap Jumat
sejak tahun 1999 s/d 2005. secara umum, isi tulisan-tulisan tersebut hanyalah
merupakan petikan-petikan yang dikutip dari kitab-kitab mu‘tabar, fiqh
hadis, tafsir, dan lainnya, sesuai dengan bidang masalah yang dipertanyakan.
Penerbitan buku ini dilakukan untuk menyahuti permintaan dari
sebagian partisipan yang turut mengajukan pertanyaan dan arahan dari
beberapa pihak agar mudah membaca kembali.
Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada
saudara Dr. Husnel Anwar Matondang, M.Ag. dan Dr. Watni Marpaung,
MA, yang telah bersusah payah menghimpun, menyusun, dan mengedit
tulisan-tulisan tersebut, sehingga akhirnya layak untuk diterbitkan sebagai
buku.
Demikian pula, kami ucapkan terima kasih kepada saudara Yon Aidil
Indra (Bandung) dan sudara Asrul (Medan), dari penerbit Citapustaka
Media yang telah berkenan menerbitkan buku ini dengan sebaik-baiknya.
Dari para ulama yang berkenan membaca buku ini kami harapkan
koreksi dan saran perbaikan atas segala bentuk kelemahan yang mungkin
terdapat pada buku ini. Akhirnya, hanya kepada Allah juga kami
memohon ampun jika terdapat kekhilapan dan hanya kepada-Nya kami
meminta semoga amal yang sedikit ini menjadi pemberat timbangan
kebajikan di akhirat.

Medan, Juni 2020
Prof. Dr. H. Lahmuddin Nasution, M.Ag
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PENGANTAR EDITOR
Buku yang diberi judul “Umat Bertanya Ulama Menjawab: Respons
Terhadap Berbagai Problematika Hukum Islam” merupakan tulisan Bapak
Prof. Dr. H. Lahmuddin M.Ag yang dimuat pada mimbar jum’at Harian
Waspada. Tulisan ini berawal dari pertanyaan yang diajukan masyarakat
Islam Sumatera Utara dengan beragam persoalan keagamaan yang
muncul dalam kehidupan pribadi maupun jamaah, khususnya dalam
bidang fikih. Rubrik tanya jawab yang diasuh ulama Sumatera Utara ini
berjalan lebih kurang enam tahun dimulai sejak tahun 1999 sampai
dengan tahun 2005.
Dalam menjawab pertanyaan beliau menggunakan sumber asli yang
mu’tabarah sehingga memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Melihat pentingnya pertanyaan-pertanyaan yang
diajukan masyarakat Islam dalam mimbar tersebut maka kami berusaha
menghimpun jawaban-jawaban itu, kemudian mengeditnya untuk
diterbitkan menjadi sebuah buku agar dapat dimanfaatkan secara lebih
luas lagi. Buku yang sedang berada di tangan pembaca saat ini hanya
memuat pertanyaan-pertanyaan seputar masalah fikih, sedangkan
pertanyaan-pertanyaan yang lain akan diterbitkan dalam edisi khusus.
Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan masyarakat kepada
penulis paling tidak dapat dikelompokkan kedalam dua bagian yaitu,
masalah fikih dan tauhid. Dalam menjawab persoalan yang berkenaan
dengan tauhid umunya beliau menggunakan kitab-kitab Asy’ariyah,
sedangkan pada bidang fikih menggunakan kitab-kitab yang Syafi’iyah
dan didukung referensi lainnya.
Sikap masyarakat Islam yang menanyakan seputar masalah hukum
Islam kepada ahlinya merupakan sebuah keniscayaan. Allah Swt
menjelaskan dalam al-Qur’an surat al-Anbiya ayat 7, “Maka bertanyalah
kamu kepada ahl al-zikri jika kamu tidak mengetahui”. Begitu jelasnya
ayat ini mengajarkan supaya selalu membangun sikap bertanya kepada
ahlinya termasuk dalam bidang fiqh untuk mendapatkan jawaban yang
tepat, menenteramkan hati dari pakarnya.
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KATA PENGANTAR EDITOR
Dalam bidang fikih, buku ini diklasifikasikan kedalam dua kelompok
besar, yaitu bagian ibadah, muamalat, dan siyasah. Misalnya azan,
shalat, puasa, syarikat, hibah, gadai, kepala negara dan lainnya.
Penulis merupakan seorang tokoh ulama akademis-kharismatik
(sekaligus sulit didapatkan lagi pada saat sekarang ini di Sumatera Utara)
mempunyai kapasitas yang cukup untuk menjawab kasus-kasus hukum
di dalam mazhab Syafi’i. Hal itu terbukti dari kepiawaian beliau
menjelajahi kitab-kitab klasik dalam mazhab tersebut secara akurat dan
analitis. Didukung pula disertasi beliau yang mengkaji tentang
Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i Studi Terhadap Qawl
Qadim dan Qawl Jadid Imam Syafi’i. Oleh sebab itu, tidak jarang kita
jumpai beliau selalu mengutip al-Muhazzab, Syarh Muhazzab, Mugni alMuhtaj, Mahalli, al-Hawi al-Kabir, al-Ahkam al-Sultaniyah, dan lain
sebagainya, sekalipun terkadang juga memakai rujukan kitab-kitab fikih
mazhab lain ketika menjawab pertanyaan yang diajukan.
Kelebihan buku ini dibanding dengan buku-buku sejenis terletak pada
beberapa sisi: Pertama, susunannya yang berbentuk pertanyaan dan
jawaban sehingga akan lebih memudahkan masyarakat melihat suatu
kasus hukum yang selanjutnya dapat melihat jawabannya setelah paragrap
pertanyaan. Kedua, rujukan-rujukan yang digunakan beliau merupakan
buku-buku standard dalam mazhab Syafi’i sehingga kita akan mendapat
kejelasan pendapat-pendapat yang dipakai syafi’iyah. Ketiga, jawabanjawaban tersebut diberikan footnote (catatan kaki) yang tentunya memberikan nilai tambah ilmiah terhadap buku ini. Keempat, pemakaian bahasa
yang jelas dan tegas, dengan begitu jawaban-jawaban yang diberikan
menyentuh akar persoalan yang telah diajukan para penanya. Kelima,
persoalan-persoalan yang dibahas merupakan persoalan aktual masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga siapa pun dapat mengalaminya.
Kendati demikian sebuah karya juga tidak pernah terlepas dari kekurangan, tetapi kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik. Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada buku ini
merupakan kesalahan teknis dalam pembuatanya.
Melihat kelebihan yang terdapat dalam buku ini maka seyogianya
masyarakat Indonesia umunya, dan Sumatera Utara khusunya, untuk
direkomendasikan memilikinya sebab buku ini akan membantu dalam
menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang sifatnya praktis dan
keseharian. Tidak hanya masyarakat umum, insan akademis, dan mahasiswa
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juga akan terbantu manakala muncul pertanyaan yang sama kepadanya.
Terlebih lagi, Ormas Islam Jami’ah al-Wasliyah yang dalam fikihnya
menjadikan mazhab Syafi’i menjadi rujukan utama.
Buku ini hanya akan dapat dirasakan punya manfaat yang besar
manakala sudah dimiliki, dibaca dan diamalkan. Semoga buku ini dapat
memberikan manfaat yang besar kepada seluruh lapisan masyarakat dan
mendapatkan izin dan ridha dari Allah Swt.
Sebagai manusia yang tidak luput dari kekurangan, kami memohon
maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam pengeditan. Saran
dan kritik para pembaca sangat diharapkan dalam rangka kesempurnaan
buku ini pada masa mendatang. Walla ‘a’lam bishshawab!

Medan, Juni 2020

Dr. Husnel Anwar Matondang, M.Ag.
Dr. Watni Marpaung, MA
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SAMBUTAN KETUA UMUM
DP. MUI PROVINSI SUMATERA UTARA

ﻪﻠﻟ ﺍﻟﺮﱠﺣﻤ ِﻦ ﺍﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ِﻢ
ِ ﺑِﺴ ِﻢ ﺍ

(٤۳ : ﻓﹶﺎﺳﹶﺄﻟﹸﻮﺍ ﺃﹶﻫ ﹶﻞ ﺍﻟﺬ ﹾﻛ ِﺮ ِﺇ ﹾﻥ ﻛﹸﻨﺘﻢ ﻟﹶﺎ ﺗﻌﻠﹶﻤﻮ ﹶﻥ )ﺍﻟﻨﺤﻞ....
.... Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan,
jika kamu tidak mengetahui.
Syukur Alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah swt. sehingga
atas berkat dan rahmat-Nya, buku “Umat Bertanya Ulama Menjawab:
Respon Terhadap Berbagai Problematika Hukum Islam” karya saudara
....telah diterbitkan. Shalawat
Prof. Dr. H. Lahmuddin Nusution, M.Ag
dan salam kita do’akan kepada Allah swt, agar disampaikannya kepada
junjungan kita Nabi Muhammad saw, selaku uswatun hasanah yang tindak
tanduknya harus kita teladani.
Materi-materi bahasan yang terdapat dalam buku ini sekalipun
merupakan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan umat Islam
Sumatera Utara. Namun sangat bermanfaat sekali untuk dimiliki umat
Islam, disebabkan yang dibicarakan adalah masalah-masalah hukum
Islam sehari-hari yang timbul di tengah-tengah umat.
Jawaban-jawaban yang diberikan saudara Prof. Dr. H. Lahmuddin
Nasution, M.Ag adalah hasil kesungguhannya dalam memberikan
jawaban hukum dari sumber-sumber yang akurat, selain beliau juga
dalam Kepengurusan DP, MUI Provinsi Sumatera Utara sebagai Ketua
Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara yang bertugas untuk
memberikan jawaban hukum terhadap permasalahan umat.
Dengan demikian DP. MUI Provinsi Sumatera Utara menyambut
baik atas terbitnya buku ini. Besar harapan kami, agar para akademisi
atau cendikiawan muslim kita tertarik untuk menulis berbagai ilmu
pengetahuan Islam berbagai bidang.
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Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada umat Islam
Indonesia pada umumnya dan Umat Islam Sumatera Utara khususnya.
Dan buku ini juga dapat disebar luaskan dan di baca oleh umat Islam
di berbagai pelosok daerah semoga bermanfaat, Amin.
Billahittaufiq walhidayah,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Ketua Umum,

Prof. Dr. H. Abdullah Syah, M.A.
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Kata Sambutan Pimpinan Redaksi
Harian WASPADA Medan
Sesungguhnya Allah swt tidak akan mencabut ilmu pengetuhuun
dari hambanya-Nya sekaligus, tetapi pencabutan ilmu itu
berlangsung melalui wafatnya para ulama sehingga (pada
saatnya) tidak ada lagi ulama yang tersisa hidup. Ketika itu
manusiapun mengangkat pemimpinnya (tempat bertanya/
berlindung) dari kalangan orang-orang yang jahil (bodoh) yang
jika ditanya tentang satu masalah pemimpin jahil itupun
mengeluarkan fatwa tanpa dasar ilmu pengetahuan agama. Para
pemimpin itu memang orang-orang sesat dan menyesatkan umat
pula. (Alhadis).
Mencermati kondisi kehidupan umat manusia khususnya umat Islam
sebagai umat yang mayoritas di Negara yang sedang mengalami berbagai krisis multi dimensi ternyata aktivitas kehidupannya masih banyak
terfokus pada hal-hal duniawi belaka, sehingga nilai-nilai ibadah dan
ukhuwah bagai terabaikan, akibatnya ruhul Islam dan pengabdian
kepada Allah sebagai substansi tugas hidup seorang muslim belum terpola
dalam bingkai syariah.
Perebutan kepentingan pribadi, cerca-mencerca, jegal-menjegal,
tuding-menuding pergunjingan bahkan gugat-menggugat masalah
ibadahpun mempublikasi secara taransparan dengan mengetengahkan
masing-masing pendapat untuk menggiring umat mengakui keabsahan
pendapatnya, sehingga furu’iyah, khilafiahpun jadi bahan perdebatan.
Akhirnya umat dan jamaah yang awam jadi bingung pendapat mana
yang akan jadi rujukannya dalam beribadah.
Sementara di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju pesat, pergeseran nilai-nilai kehidupan bermasyarakat
baik sosial, budaya, ekonomi dan lainnya mau tidak mau mempengaruhi
perkembangan hukum yang berlangsung di tengah masyarakat.
Melihat kondisi yang kurang menguntungkan itu, Harian WASPADA
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sebagai salah satu media nasional yang terbit sejak 11 Januari 1947
lahir untuk memberikan informasi Demi Kebenaran Dan Keadilan kepada
masyarakat, tidak terkecuali umat Islam, berupaya menyajikan segala
sisi kehidupan termasuk sisi kehidupan beribadah kepada Allah untuk
meningkatkan iman dan takwa kepada-Nya.
Sejalan dengan itu, sejak 1999 Harian WASPADA secara priodik
setiap Jumat mengetengahkan Konsultasi Agama Islam yang diasuh oleh
Prof. Dr. H. Lahmuddin Nasution, M.Ag seorang pakar hukum Islam
(Fiqh) juga dosen di IAIN, UISU serta sejumlah PTAIS di Sumut tersebut
sangat mendapatkan perhatian dan antusias masyarakat melalui
pertanyaan-pertanyaan menyangkut masalah ibadah, muamalah maupun
syariah aqidah.
Usaha dan pemikiran Prof. Dr. Lahmuddin Nasution, dalam memberikan
jawaban lugas, terarah dan punya sandaran (dalil-dalil) yang cukupcukup akurat terhadap persoalan umat, patut disambut dengan baik dan
sangat pantas disampaikan ungkapan terima kasih, sekaligus merupakan
jawaban bahwa masih adanya ulama/pakar yang menguasai masail alhukm
agar umat terlepas dari jawaban orang-orang jahil yang menyesatkan.
Setidaknya buku ini akan memberikan jawaban atas keresahan yang
pernah ditaushiahkan oleh ulama kenamaan masa kini Dr. Yusuf Al
Qardhowi yang menyebutkan, dikalangan kaum muslimin saat ini banyak
dijumpai berbagai mazhab (paham-paham) yang menyimpang, pikiranpikiran yang destruktif; akidah-akidah ‘impor’ dan kelompok-kelompok
kebatinan yang memusuhi Islam dan umatnya. Hal-hal inilah, kata Qardhowi
yang lebih utama untuk dihadapi dengan segala daya, potensi dan perjuangan
baik oleh para ulama, para penulis dan para pemikir yang memiliki ghirah
(kepedulian/kecemburuan) terhadap pemeliharaan aqidah, syariah dan
ummat Islam.
Harian WASPADA Medan menyambut baik adanya upaya Prof. Dr.
H. Lahmuddin Nasution, M.Ag menghimpun berbagai pertanyaan dan
jawaban tersebut diterbitkan menjadi sebuah buku yang dapat dijadikan
rujukan.
Saya menilai penerbitan buku hasil rangkuman tersebut merupakan
karya monumental dari Prof. Dr. Lahmuddin Nasution, M.Ag yang dapat
memberikan pencerahan bagi umat, sebagai pengejawantahan sabda Rasul
ilmu yang bermanfaat yang nilai pahalanya berkepanjangan hingga akhir
zaman.
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KATA SAMBUTAN
Sedangkan di sisi lain tugas ini merupakan amanah yang harus
dilaksanakan, sebab, apabila pemegang amanah tidak melaksanakan
amanah (menyia-nyiakan amanah) maka tunggulah kehancurannya. Yang
dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah adalah jika satu urusan/persoalan
diserahkan kepada yang bukan ahlinya tunggulah kehancurannya segera
tiba (Alhadis).
Saya berharap terbitnya buku hasil himpunan Konsultasi Agama
WASPADA tersebut akan memberikan manfaat yang berharga bagi umat
Islam sehingga dengan membaca buku itu akan menambah khazanah
pengetahuan dalam beribadah dan menambah pemahaman kita betapa
luasnya Islam dengan seperangkat hukumnya.
Mudah-mudahan Allah tetap memberikan pemahaman kepada kita
tentang pengamalan agama dan meninggikan derajat kita sebagai seorang
yang beriman dan berilmu pengetahuan.

Medan, Juni 2020
H. Prabudi Said
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BAB AZAN
Seputar Masalah Azan

Pertanyaan :
Dari sebagian sumber kami menemukan pernyataan bahwa dalam
pelaksanaan azan disunatkan tarj³‘ dan ta£w³b. Akan tetapi, kami masih
memerlukan penjelasan lebih lanjut tentang kedua istilah itu.
Jawab :
Azan disunatkan untuk salat fardu yang lima sesuai dengan petunjuk
yang diperoleh dari hadis-hadis Rasul Allah saw. Dalam pelaksanaannya,
terdapat beberapa ketentuan tambahan yang sunat diindahkan seperti
melakukan azan itu dalam keadaan suci (berwudu’), berdiri di tempat
yang tinggi dan menghadap qiblat, memalingkan kepala dan leher — tidak
dengan dada dan badan, ke kanan ketika mengucapkan ¥ayya ‘al± al-sal±h
dan ke kiri ketika mengucapkan ¥ayya ‘ala al-fal±¥, serta tart³l, tarj³‘, ta£w³b
(khusus pada azan subuh).
Mengenai tarj³‘ dan ta£w³b dapat diberikan penjelasan,
1. Tarj³‘
Dimaksudkan dengan tarj³‘ ialah mengucapkan ¥ay‘alatain (¥ayya
‘ala al-sal±h dan ¥ayya ‘ala al-fal±¥) masing-masing dua kali, dengan suara
rendah (sirr dan hanya terdengar dari dekat) sebelum mengucapkan keduanya
dengan nyaring (jahr).
Mazhab Ab- ¦an³fah tidak menganjurkan tarj³‘ dalam azan, tetapi
pendapat yang sa¥³¥ dalam mazhab al-Sy±fi‘³ menegaskan bahwa tarj³‘
itu hukumnya sunat..1

1

Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﻊ... ﺍﺳﻘﻄﺎ ﺍﻟﺘﺮﺟﻴﻊ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﲪﺪ ﻭﺍﺳﺤﺎﻕ....ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺳﻔﻴﺎﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﻯ
ﻭﺧﺪﻓﻪ ﻭﻛﻼﳘﺎ ﺳﻨﺔ
3
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Kedua mazhab ini, masing-masing, mengemukakan dalil berupa
hadis Nabi saw. Mazhab pertama mengajukan hadis Abdill±h ibn Zaid,
sedangkan mazhab al-Sy±fi‘³ memperpegangi hadis Ab³ Mah©-rah yang
tersebut di dalam ¢a¥³¥ Muslim. Menurut para ulama Sy±fi‘iyah, hadis AbMa¥©-rah dianggap lebih utama karena, 1) hadis itu terjadi lebih akhir,
2) hadis itu mengandung tambahan; dan menurut kaidah tambahan yang
diriwayatkan oleh perawi terpercaya (£iqah) haruslah diterima, 3) dalam
hadis itu tarj³‘ tersebut diajarkan langsung oleh Nabi saw., 4) hadis itu
diperkuat oleh praktik yang mapan di haramain, Makkah dan Madinah.
Dengan demikian, kiranya para mu’azzin suka memperhatikan
keterangan ini dan mengamalkannya.
2. Ta£w³b

Ta£w³b ialah mengucapkan “al-sal±tu khairun min al-naum” setelah
mengucapkan “¥ayya `ala al-fal±¥” pada azan subuh.2
Ta£w³b seperti ini tidak dianjurkan dalam mazhab Ab- ¦an³fah, dan
menurut qawl jad³d mazhab al-Sy±fi‘³, hal itu adalah makruh. Akan tetapi,
dalam qawl qad³m-nya dinyatakan bahwa ta£w³b adalah sunat.3 Dalam
Abu Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majmu‘ Syarh Muhazzab, Juz
III, (Bei-rut: Dar al Fikri, 1421 H/ 2000 M), h.102. Lihat lebih jauh dalam
tulisan al-Marginani,

ﺍﻷﺫﺍﻥ ﺳﻨﺔ ﻟﻠﺼﻠﻮﺍﺕ ﺍﳋﻤﺲ ﻭﺍﳉﻤﻌﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻫﺎ ﻭﺻﻔﺔ ﺍﻷﺫﺍﻥ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻻ ﺗﺮﺟﻴﻊ ﻓﻴﻪ
ﻭﻳﺰﻳﺪ ﰲ ﺃﺫﺍﻥ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻣﺮﺗﲔ
al-Marginani, Bidyah al-Mubtadi, Juz I, (Kairo: Matba‘ah Muhammad Ali
Sabih, 1355 H), h. 12.
2
Al-Qaffal menjelaskan,

ﻭﻳﺴﻦ ﺍﻟﺘﺜﻮﻳﺐ ﰲ ﺃﺫﺍﻥ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﳊﻴﻌﻠﺔ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺧﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻣﺮﺗﲔ
Ahmad bin Muhammad asy-Syasyi al-Qaffal, Hilyah al-Awliya‘, Juz II, (Beirut:
Dar al-Qalam, 1400 H), h. 35.
3
Abu Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

ﺍﻥ ﻣﺬﻫﻬﺒﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﺳﻨﺔ ﰱ ﺍﺫﺍﻥ ﺍﻟﺼﺒﺢ
Lihat ibid., 104.
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perkembangannya, para ulama besar di dalam mazhab al-Sy±fi‘³, setelah
meneliti ulang kedua qawl tersebut, menyatakan bahwa pendapat qawl
qad³m-lah yang lebih kuat, sehingga itulah yang difatwakan sebagai mazhab
al-Sy±fi‘³. Pendapat terakhir ini juga dikemukakan oleh sejumlah sahabat,
tabi‘³n dan ulama mujtahid lainnya, seperti ‘Umar ibn al-Kha¯¯±b, ‘Abdull±h
ibn ‘Umar, ¦asan al-Basr³, Ibn S³r³n, al-Zuhr³, Im±m M±lik, Ahmad, Ish±q,
Ab- Saur, dan D±-d.
Pendapat qawl qad³m al-Sy±fi‘³ tersebut didukung oleh beberapa hadis
berkenaan, seperti,
1) hadis Ab- Ma¥©-rah, yang menyatakan bahwa di dalam kalimatkalimat azan yang diajarkan oleh Rasul Allah saw. kepadanya terdapat
ta£w³b itu.
2) hadis Anas ibn M±lik, bahwa ta£w³b termasuk sunnah.
Penelitian mendalam yang dilakukan oleh para ulama fiqh/hadis
menunjukkan bahwa hadis-hadis yang menopang qawl qad³m itu lebih
kuat adanya. Oleh karena itu, mereka tidak ragu-ragu meninggalkan fatwa
qawl jad³d al-Syafi‘i dan memfatwakan bahwa ta£w³b pada azan subuh
adalah sunnat.
Pertanyaan :
Dalam praktik salat di Masjid al-¦aram, jarak antara azan dengan
iqamah selalu cukup panjang, bisa mencapai hampir setengah jam.
Sehubungan dengan ini kami ingin mendapatkan keterangan bagaimana
hubungan praktik tersebut dengan anjuran menyegerakan salat di awal
waktu.
Jawab :
Anjuran melaksanakan salat pada awal waktu, serta pernyataan
bahwa hal itu merupakan amalan yang sangat baik tentulah sudah sangat
populer, karena tersebut dalam sejumlah hadis Rasul Allah saw. Akan
tetapi, pada sisi lain, juga terdapat anjuran yang berbeda, seperti menunda
sedikit pelaksanaan salat zuhur, terutama pada saat cuaca panas dan
matahari bersinar terik. Pada sebagian riwayat ditemukan pula keterangan
yang mengemukakan keutamaan menunda pelaksanaan salat isya dari
awal waktunya.
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Mengenai jarak antara azan dan iq±mah, kami menemukan uraian
ulama sebagai berikut,
1. al-Nawaw³ mengatakan dalam mazhab Hanafiyah mu‘azzin sunnah
memberi peluang duduk di antara azan dan iqamah memberi kesempatan
bagi berkumpulnya jamaah kecuali pada salat Magrib. Ini sesuai dengan
pendapat Ahmad, Ab- Y-suf, dan Muhammad ibn al-¦asan, dua tokoh
paling terkemuka dari mazhab ¦anaf³.4
2. Kha¯³b al-Syarbain³ mengatakan, sekalipun imam telah hadir, bila
mesjidnya selalu dihadiri oleh jama‘ahnya yang datang dari kejauhan,
maka ia sunat menunda pelaksanaan salat tersebut (zuhur) sampai
udara agak mendingin, sesuai dengan pedoman Rasul Allah saw.
3. Selanjutnya, al-Kha¯³b menyatakan, waktu pelaksanaan azan diserahkan
kepada mua’zzin, tetapi penetapan saat untuk iq±mah adalah hak
imam. Ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Ada³,
berasal dari Ab- Hurairah ra.5
Berdasarkan keterangan ini, dapatlah diduga keras bahwa penundaan
iq±mah setelah azan di Masjid al-¦ar±m itu mereka lakukan untuk memberi
kesempatan bagi berkumpulnya jama‘ah. Karena jama‘ah yang akan salat
di mesjid tersebut berjumlah besar dan banyak pula yang datang dari
kejauhan, maka diperlukan tenggang waktu yang relatif panjang. Menurut
berbagai keterangan, bila segera setelah masuk waktu seseorang langsung
bersiap untuk melakukan salat, maka ia telah dipandang sebagai melakukan
salat di awal waktu.

4

Abu Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻭﺍﳌﺴﺘﺤﺐ ﺍﻥ ﻳﻘﻌﺪ ﺑﲔ ﺍﻻﺫﺍﻥ ﻭﺍﻻﻗﺎﻣﺔ ﻗﻌﺪﺓ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
Lihat op.cit., Juz III, h. 120.
5
Ibid.
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BAB SALAT
Salat Dan Permasalahannya

Pertanyaan :
Apakah pakaian yang terbuat dari sutra boleh digunakan dalam
salat, bagamana hukumnya bagi laki-laki dan perempuan?
Jawab :
Ketika berbicara tentang emas dan sutra, Rasul Allah saw. menegaskan
bahwa kedua benda tersebut haram atas orang laki-laki dari umat beliau
dan halal bagi orang perempuan mereka.1
Berdasarkan hadis ini, para ulama menyatakan orang laki-laki
diharamkan memakai kain sutra, tetapi orang perempuan dibenarkan
memakainya. Selanjutnya mereka sepakat (ijm±‘) bahwa laki-laki haram
menggunakan sutra dalam salat, baik sebagai pakaian maupun sebagai
hamparan (sajadah). Sebaliknya orang perempuan dibolehkan menggunakannya sebagai pakaian dalam salat. Menurut imam al-Nawaw³, tidak
ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Selain itu, menurut pendapat yang
lebih kuat di lingkungan mazhab al-Sy±fi‘³, perempuan juga dibenarkan
menggunakannya sebagai hamparan.
Jadi, cukup jelas bahwa menyangkut hukum memakai sutra, terdapat
perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki diharamkan,
sedangkan perempuan dibenarkan memakainya, baik di dalam maupun
di luar salat.

1

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻣﻦ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﰉ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﻻﺷﻌﺮﻯ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ ﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ
 ﺣﺮﻡ ﻟﺒﺎﺱ ﺍﳊﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﺬﻫﺐ ﻋﻠﻰ ﺫﻛﻮﺭ ﺍﻣﱴ ﻭﺍﺣﻞ ﻹﻧﺎﺛﻬﻢ:ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
Lihat ibid., Juz I, h. 314
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Pertanyaan :
Bagaimana syarat-syarat seharusnya diperhatikan dalam memilih
imam rawatib untuk mesjid.
Jawab :
Hal utama yang menjadi tujuan diangkatnya seseorang menjadi
imam rawatib pada sebuah mesjid tentulah agar salat berjamaah di mesjid
tersebut dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dalam
memilih imam rawatib haruslah diperhatikan ketentuan-ketentuan
tentang salat jamaah, antara lain sebagai berikut,
1. q±ri’ (yang dapat membaca surat al-F±ti¥ah dengan benar). Ini merupakan
ketentuan paling mendasar sebab menurut pendapat yang kuat, orang
yang umm³ (yang tidak dapat membaca surat tersebut dengan benar,
baik karena bisu atau lainnya) tidak sah menjadi imam bagi makmum
yang q±ri’. Selanjutnya, perlu diingat bahwa suatu kekeliruan membaca
(la¥n) yang membawa perubahan makna juga membatalkan salat.
Jadi, kemampuan serta kefasihan bacaan orang yang akan diangkat
sebagai imam rawatib itu haruslah ditempatkan sebagai syarat utama.
2. Laki-laki. Hal ini perlu karena orang perempuan hanya dibenarkan
menjadi imam bagi perempuan, tetapi tidak bagi makmum atau jamaah
laki-laki.
Untuk kesempurnaannya, hendaklah dipertimbangkan pula, secara
berturut-turut, tingkat pengetahuan (faq³h), hafalan (al-Qur’an), kewarakan,
usia, dan keturunannya. Bahkan, penampilan, dan keindahan suaranya
pun dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
Di antara sifat-sifat ini yang paling perlu dipertimbangkan adalah
kedalaman pengetahuan, terutama menyangkut seluk beluk salat berjamaah,
agar ia mampu mengatasi berbagai persoalan yang mungkin timbul dalam
pelaksanaan salat tersebut.
Satu hal lain yang juga perlu dikemukakan ialah bahwa imam itu
tidak fasiq, tidak berbuat atau menganut bid‘ah, dan tidak menyandang
suatu cacat keagamaan yang membuat kebanyakan jamaah mesjid yang
bersangkutan membencinya.
Imam al-Nawaw³ mengutip bahwa Imam al-Sy±fi‘³ mengatakan,
adalah makruh bagi penguasa mengangkat seseorang menjadi pemimpin
bagi suatu kelompok bila kebanyakan dari mereka membenci orang tersebut.
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Pertanyaan :
Apakah seorang banci boleh melakukan salat berjama‘ah dengan
laki-laki normal di mesjid, dan apakah mereka akan mendapatkan syafa‘at
dari Nabi saw. di hari kemudian?
Jawab :
Ibadah salat, sebagai salah satu rukun Islam, diwajibkan kepada
seluruh umat Islam, tanpa membedakan jenis kelamin. Laki-laki, perempuan,
maupun banci, semua wajib menegakkan ibadah tersebut. Kemudian,
pelaksanaan salat dengan cara berjama‘ah diberi nilai tambah 27 kali
salat sendirian. Ketentuan ini pun, tidak hanya bagi laki-laki, tetapi juga
berlaku bagi kaum perempuan dan banci.
Oleh karena itu, tidak ada halangan, bahkan dianjurkan agar orang
yang tergolong banci itu tetap turut melakukan salat berjama‘ah di mesjid,
bersama-sama dengan jama‘ah lainnya. Hanya saja, tentulah pelaksanaannya harus mengikuti berbagai tata cara yang berlaku dalam salat berjama‘ah.
Berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diperoleh dari Rasul Allah saw.,
para ulama mengemukakan beberapa aturan tentang posisi tegak imam
dan makmum dalam salat berjama‘ah itu, sebagai berikut,
1. bila makmum hanya satu orang laki-laki, maka ia berdiri di sebelah
kanan imam, dengan posisi sedikit ke belakang.
2. bila dalam keadaan seperti ini kemudian datang satu orang laki-laki
lainnya, maka ia mengambil tempat di sebelah kiri imam dan setelah
ia bertakbir, kedua makmum tersebut mundur untuk membentuk saf
di belakang imam.
3. bila makmum terdiri atas dua orang laki-laki, atau lebih, maka mereka
langsung berdiri sejajar (bersaf) di belakang imam.
4. bila jama‘ah terdiri atas laki-laki dewasa dan anak-anak laki-laki, maka
anak-anak tersebut membentuk saf di belakang saf laki-laki dewasa.
Akan tetapi, jika saf orang dewasa itu tidak penuh oleh mereka, maka
hendaklah saf tersebut dipenuhi oleh anak-anak.
5. bila jama‘ah terdiri atas laki-laki dewasa, anak-anak laki-laki, dan
perempuan maka kaum perempuan membentuk saf di belakang saf
anak-anak.
6. bila selain ketiga kelompok itu masih tedapat kaum banci (khun£±), maka
hendaklah mereka membentuk saf di belakang saf anak-anak laki-laki
dan perempuan mengambil tempat di belakangnya.
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Khusus menyangkut banci (khun£±), ia tidak dibenarkan berbaris satu
saf dengan kaum laki-laki, baik yang dewasa maupun anak-anak, walaupun
dengan demikian ia harus berdiri sendirian dalam satu saf. Menurut Im±m
al-Nawaw³, jika jama‘ah hanya terdiri atas seorang anak laki-laki, seorang
banci, dan seorang perempuan, maka anak laki-laki tersebut haruslah berdiri
di sebelah kanan imam, orang banci di belakang mereka, sendirian, dan
si perempuan itu di belakangnya lagi, sendirian.2
Sepanjang pengetahuan kami, tidak ada pembatasan bagi lingkup
syafaat Nabi saw. Setiap umatnya, tanpa diskriminasi, tentulah layak
berharap agar mendapatkan syafaat beliau.
Pertanyaan :
Bagaimana memperoleh kekhusyukan dan apa tandanya salat kita
diterima Tuhan
Jawab :
Pada dasarnya, sesuai dengan pemakaian dalam bahasa Arab,
khusyu‘ itu berarti tenang dan khu«-‘. Jadi bila seseorang melakukan salat
atau zikir, misalnya, dengan tenang dan disertai sikap tunduk patuh kepada
Allah, maka orang itu telah dapat dikatakan khusyu‘. Selanjutnya, dituntut
pula perhatian penuh terhadap apa yang sedang dikerjakan (hu«ur alqalb) sehingga pada tingkat berikutnya hal-hal yang tidak terkait dengan
perbuatan itu dapat lenyap sama sekali dari perhatian. Hal demikian
dapat dilihat dari berbagai pernyataan para ulama. Misalnya, berkenaan
dengan firman Allah tentang khusyu‘ dalam salat, Sa‘³d ibn Jubair
mengatakan, “Sejak 40 tahun, saya tidak pernah lagi mengenal siapa
yang berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri saya ketika melaksana-

2

Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

ﳌﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﳌﺼﻨﻒ ﻓﺎﻥ ﺣﻀﺮ ﺭﺟﺎﻝ ﻭﺧﻨﺜﻰ ﻭﺍﻣﺮﺍﺓ ﻭﻗﻒ ﺍﳋﻨﺜﻰ ﺧﻠﻒ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺣﺪﻩ ﻭﺓﺍﳌﺮﺍﺓ
ﺧﻠﻔﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻓﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻬﻢ ﺻﱯ ﺩﺧﻞ ﰱ ﺻﻒ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻥ ﺣﻀﺮ ﺍﻣﺎﻡ ﻭﺻﱯ ﻭﺍﻣﺮﺍﺓ ﻭﺧﻨﺜﻰ
ﻭﻗﻒ ﺍﻟﺼﱯ ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ ﻭﺍﳋﻨﺜﻰ ﺧﻠﻔﻬﻤﺎ ﻭﺍﳌﺮﺍﺓ ﺧﻠﻔﻪ
Ab- Zakariya Muhyidin bin Syaraf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz IV, (Beirut: D±r al-Fikri, tt), h. 293.
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kan salat, yakni sejak saya mendengar Ibn Abb±s berkata, “Khusyu‘ dalam
salat berarti orang yang salat itu tidak mengenal siapa yang berada di
kanan-kirinya”.
Sebagai pengarahan menuju pelaksanaan salat secara khusyu‘,
Rasul Allah saw. mengatakan, “Jika engkau salat, hendaklah engkau melakukannya seperti orang yang sedang berjalan menuju Tuhan (Maul±)-nya
dengan meninggalkan diri dan melepas hawa nafsunya”. Dalam kaitan
ini pula, Imam Ab- °±lib al-Makki berkata, “Seyogianyalah hati menyadari
setiap rukun salat yang dikerjakan itu, dan perhatian terkait selalu dengan
makna yang terkandung dalam setiap ungkapan munajat yang diucapkan.
Jika mengucapakan All±hu Akbar, misalnya, hendaklah disadari bahwa
keagungan Allah itu lebih segala-galanya. Dengan demikian, ucapan lisan
akan sesuai dengan kata hati, dan kata hati benar-benar sesuai pula
dengan pernyataan Allah, “wa la©ikrullahi akbar”. Kalimat “All±hu akbar”
itu haruslah diucapkan sebagai pernyataan kesaksian dari diri sendiri,
dan bukan hanya sebagai pengulangan dari pernyataan orang lain.
Selanjutnya beliau mengatakan, “Dalam rangka penegakan salat secara
sempurna, termasuklah melakukan wudu -secara sempurna pula- sebelum
masuk waktu salat, agar tidak terganggu dan dapat menaruh perhatian penuh
kepada salat di awal waktu. Dalam pada itu, hendaklah dijaga agar hati
dapat memusatkan perhatian yang ditujukan kepada Tuhan yang “hadir”
di hati. Dengan demikian, titah-Nya dapat diperhatikan dan munajat kepadaNya dapat disampaikan secara langsung. Setiap kata dari titah atau munajat
itu mengungkapkan sifat-sifat tertentu yang memungkinkan pengenalan
terhadap-Nya. Menurut beliau, bagi orang yang `±rif, pada setiap ungkapan
dalam khi¯±b terdapat sepuluh sisi (jih±t) yang tertuju kepadanya.
Pada bagian lain, Ab- °±lib mengatakan, bila seorang yang siap
(muqbil) untuk melakukan salat itu tegak untuk salat, [hendaklah] hatinya
“menyaksikan” bahwa ia berdiri untuk Tuhan, Penguasa seluruh alam.
Kemudian “menyaksikan” dirinya benar-benar tegak “di hadapan” Allah
yang Maha Perkasa . Ketika itu ia akan mengalami haibah berhadapan
dengan-Nya, merasa takut, dan dirinya akan benar-benar terdorong untuk
memuliakan Tuhannya. Dalam keadaan seperti itu, jika ia membaca kalam
Allah, perhatiannya akan tertuju kepada kehendak-Nya yang terkandung
dalam kalam tersebut. Kehendak tersebut dipahami sedemikian rupa
sehingga kemudian tercermin dalam sikapnya. Jika ia ruku` hati akan penuh
dengan pengagungan (ta`§³m); bangkitnya berisi pernyataan puji dan
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hatinya pun tenang dengan sikap ri«a (kerelaan) yang sesungguhnya.
Kalau ia sujud maka hatinya naik membubung jauh sehingga dekat
dengan Tuhan yang Maha Tinggi, sesuai dengan firmah Allah, “wasjud
waqtarib”, sujud dan mendekatlah.
Sesungguhnyalah, mendapatkan khusyu‘ itu tidak semudah mengucapkannya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, hal itu perlu diupayakan
secara terus menerus, dan dengan sungguh-sungguh pula. Imam Ibn ‘A¯±’
Allah, berkata, “Janganlah engkau berhenti berzikir lantaran hatimu tidak
hu«-r ma‘a All±h, karena lalai dari zikir lebih buruk daripada lalai dalam
berzikir. Mudah-mudahan saja Allah akan mengangkatmu dari berzikir
dengan lalai kepada berzikir dengan kesadaran (yaq§ah); dari berzikir
dengan yaq§ah kepada berzikir dengan ¥u«-r; kemudian dari berzikir dengan
¥u«-r kepada berzikir tanpa kesadaran (gaibah) terhadap selain al-ma©k-r.
Dan itu, bagi Allah, tidaklah susah.
Mengenai diterimanya salat itu oleh Allah swt., menurut Imam Ab°±lib al-Makk³, dapat dilihat dari tindak dan perilaku kita sendiri. Bila
tampak bahwa pelaksanaan salat itu dapat mencegah kita dari berbuat
hal-hal yang tidak baik (al-fahsy±’ wa al-munkar) maka itu merupakan
petunjuk bahwa salat tersebut diterima oleh Allah swt. Ini sesuai dengan
pernyataan Allah di dalam al-Qur’an, “Sesungguhnya salat itu mencegah
[pelakunya] dari perbuatan al-fa¥sy±’ dan al-munkar. Keadaan sebaliknya,
harus pula diartikan sebagai pertanda bahwa salat tersebut tidak diterima,
karena kemungkinan masih terdapat kekurangan di dalam pelaksanaannya.
Terkait dengan keadaan terakhir ini, introspeksi dan mu¥±sabah al-nafs
yang berkelanjutan, diharapkan dapat membantu menemukan kekurangan
tersebut dan kemudian memperbaikinya.
Semoga Allah menolong kita untuk selalu khusyu‘ dan menerima
salat serta setiap amal yang kita lakukan.
Pertanyaan :
Jika seseorang tidak tetap melaksanakan salat, kadang-kadang
hanya sekali setahun, apakah amalnya akan diterima Allah?
Jawab :
Sebagai mana diketahui, salat merupakan salah satu rukun Islam.
Pada sebuah hadis, salat itu dinyatakan sebagai tiang agama, sehingga orang
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yang menegakkannya dianggap telah menegakkan agama, dan yang
meninggalkannya dianggap meruntuhkan agamanya. Kemudian, pada hadis
yang lain (riwayat al-Nas±’³), disebutkan pula bahwa salat adalah amal
hamba yang pertama sekali akan diperhitungkan di hari kemudian.
Sebaliknya meninggalkan salat adalah dosa yang amat besar dan
menimbulkan murka Allah swt. sebagai mana dinyatakan pada sebuah
hadis, “Barang siapa meninggalkan salat, maka ia akan menemui Allah,
padahal Allah murka (ga«b±n) kepadanya. (HR. al-°±br±n³). Pada hadis
lainnya, Nabi saw. menyatakan, “Barang siapa yang meninggalkan salat
dengan sengaja, berarti ia telah “kafir” secara terang-terangan (jih±ran)
(HR. al-°abr±n³).
Sesungguhnya, penerimaan dan penolakan sesuatu amal adalah hak
mutlak dari Allah yang Maha Kuasa dan berbuat sekehendak-Nya. Namun,
bila yang meninggalkan salat itu akan di-”sambut” Allah dengan kemurkaan,
tentulah sangat ditakuti bahwa amal-amalnya tidak akan diterima-Nya.
Pertanyaan :
Setelah melaksanakan puasa selama bulan Ramadan, maka pada
saat idul fitri kita kembali bersih tanpa dosa. Yang ingin kami tanyakan,
apakah ini berarti bahwa salat fardu atau puasa Ramadan yang tertinggal
sebelumnya sudah dapat dianggap selesai, ataukah masih harus diganti?
Jawab :
Ada sejumlah hadis yang menyatakan bahwa dengan berpuasa pada
bulan Ramadan orang akan medapatkan keampunan dari Allah swt.
Misalnya,
1. hadis Ibn ‘Abb±s, bahwa Nabi saw. bersabda, Barang siapa berpuasa
pada bulan Ramadan, im±nan wa i¥tis±ban, Allah akan mengampuni
dosa-dosanya yang terdahulu dan yang terkemudian. (HR. al-D±raqu¯n³)
2. hadis ‘Abd al-Ra¥m±n ibn ‘Auf ra. bahwa Rasul Allah saw. bersabda,
“Bulan Ramaan adalah bulan yang diwajibkan Allah kamu berpuasa
padanya dan saya sunnahkan bagi kamu menegakkan [salat] padanya.
Maka, barang siapa yang berpuasa dan menegakkan salat padanya,
³m±nan wa i¥tis±ban, ia akan keluar dari dosa-dosanya, seperti pada
hari ia dilahirkan oleh ibunya. (HR. Ibn M±jah dan al-Baihaq³)
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Berdasarkan janji Rasul Allah saw. pada hadis-hadis seperti ini tentu
setiap orang yang melaksanakan puasa Ramadan dengan baik layak
berharap bahwa dirinya kembali suci ketika memasuki hari ‘³d al-fi¯r.
Namun demikian, setelah memperhatikan berbagai na¡¡ hadis dan
al-Qur’an yang terkait dengan hal ini, menurut para ulama, janji itu berlaku
secara mutlak. Im±m Ibn ¦ajar al-Haitam³ menegaskan kesimpulannya,
bahwa dosa yang diampunkan (al-mukaffar) itu hanyalah dosa-dosa kecil
yang terkait dengan hak-hak Allah Swt semata. Jadi, tidak termasuk dosadosa besar (al-kab±’ir) dan dosa-dosa yang terkait dengan hak sesama
manusia.
Menurutnya, sesuai dengan tunjukan dalil-dalil, untuk mendapatkan
pengampunan dosa-dosa besar diperlukan adanya taubat, yakni penyesalan,
janji dan tekad untuk tidak mengulang kembali, dan permohonan ampun
kepada Allah. Kemudian, untuk dosa yang terkait dengan orang lain, masih
dibutuhkan satu hal lagi, yaitu kerelaan (ri«a) dari orang yang bersangkutan.
Jadi, berdasarkan pemahaman para ulama, dosa yang diampuni
dengan puasa adalah terbatas pada dosa-dosa kecil yang terkait dengan
hak Allah saja.
Oleh karena meninggalkan salat merupakan dosa besar, maka dosa
tersebut tidaklah termasuk yang diampuni dengan pelaksanaan puasa
saja. Dengan kata lain, orang yang telah puasa itu tetap saja dituntut
mengganti (qa«±’) salat dan puasa yang pernah tinggal sebelumnya
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya dua orang makmum yang masbuq membentuk jama‘ah sesamanya, ketika melanjutkan salat setelah salam imam?
kemudian, siapa di antara mereka yang seharusnya menjadi imam ?
Jawab :
Dalam bentuknya yang paling sempurna, salat berjama‘ah itu dilakukan
sejak dari awal sampai salat itu selesai. Artinya si makmum segera mengucapkan takbiratul ihram menyusul takbir si imam, dan mengucapkan
salam setelah imamnya memberi salam di akhir salatnya. Akan tetapi, bagi
mereka yang belum hadir ketika salat dimulai, dapat juga menggabungkan
diri dengan jama‘ah sampai salat si imam selesai, kemudian ia menyempurnakan salatnya sendirian. Orang yang menjadi makmum dengan cara
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seperti ini disebut masb-q. Pada kedua bentuk ini, si makmum tetap berniat
mengikut imam pada awal salatnya.
Di samping itu ada kemungkinan lain bahwa seseorang yang sedang
dalam pelaksanaan salat ingin bergabung ke dalam jama‘ah. Mengenai
hal ini, Im±m al-Nawaw³ mengemukakan, bila seseorang telah mulai
mengerjakan salat fardu sendirian (munfarid), tetapi kemudian ia ingin
bergabung ke dalam jama‘ah, maka sebaiknya (ustuhibba) ia meneruskan
salatnya itu sampai dua rak‘at kemudian memberi salam (dengan catatan
bahwa salat yang dilakukannya itu dianggap sebagai salat sunat), dan
setelah itu ia mengulanginya dari awal dengan berjama‘ah. Boleh jadi,
ia akan menjadi masb-q pada jama‘ah itu.3
Akan tetapi, al-Nawaw³ juga menyebutkan alternatif lain, yakni
bahwa orang tersebut langsung saja bergabung dengan jama‘ah tanpa
memutuskan salatnya lebih dahulu. Mengenai ini, ada pernyataan al-Sy±fi‘³,
yang kemudian disepakati oleh ashabnya bahwa cara tersebut adalah
makruh. Akan tetapi, walaupun makruh, namun menurut pendapat yang
kuat (asah) salat yang dilakukannya itu tetap sah adanya. Pendapat ini
didasarkan atas sebuah hadis yang berasal dari Sahl ibn Sa‘d, bahwa
pada suatu hari, Rasul Allah saw. pergi mendamaikan bani ‘Amr ibn ‘Awf
dan belum kembali sampai waktu salat tiba. Lalu, jama‘ah mengedepankan Ab- Bakr sebagai imam. Ketika Rasul Allah saw. datang, pada waktu
salat sedang berlangsung, beliau maju ke depan dan [menggantikan AbBakr] memimpin salat. Ab- Bakr dan jama‘ah lainnya pun melanjutkan
salat dengan mengikuti beliau. Jadi, ini berarti bahwa Ab- Bakr telah
bertindak mengikut (menjadi makmum) ketika ia sedang salat.
Selanjutnya, Im±m al-Nawaw³ menambahkan bahwa pendapat ini
juga berlaku pada dua orang masbuq yang dalam menyempurnakan
salatnya mereka membentuk jama‘ah baru, salah seorang mengikut kepada
3

Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﺍﻥ ﻧﺺ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻰ ﻭﺍﻻﺻﺤﺎﺏ ﺍﻧﻪ ﻳﺴﻬﺤﺐ ﺍﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺭﻛﻌﺘﲔ ﰒ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
ﻭﻫﺬﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﻘﻰ ﻣﻦ ﺻﻼﺗﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﻛﻌﺘﲔ ﺍﻑﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻰ ﺩﻭﻥ ﺫﺍﻟﻚ ﺍﺳﺘﺤﺐ
ﺍﻥ ﻳﺘﻤﻬﺎ ﰒ ﻳﻌﻴﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ
Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz IV, (Beirut: D±r al-Fikri, tt.), h. 210.
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yang lainnya. Dalam hal ini, tidak dibedakan lagi, apa si “imam” itu lebih
dahulu memulai salatnya daripada si “makmum” atau sebaliknya.
Jadi menurut ini, pembentukan jama‘ah baru oleh dua orang yang
masb-q, seperti dikemukakan di atas adalah makruh, namun tetap sah
adanya.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya meninggalkan salat (subuh) karena takut mandi
pada waktu subuh?
Jawab :
Di antara berbagai ibadah dalam Islam, salat merupakan kewajiban
paling pokok, sehingga disebut sebagai tiang agama dan orang yang
menegakkan ibadah ini dianggap telah menegakkan agama. Sebaliknya
meninggalkan salat sama artinya dengan meruntuhkan agama.
Karena pentingnya ibadah tersebut, hampir disepakati bahwa tidak
ada alasan untuk meninggalkannya, selama seseorang masih mempunyai
kesadarannya. Hanya saja dalam keadaan-keadaan tertentu, diberikan
keringanan dalam pelaksanaannya. Misalnya, bila tidak sanggup berdiri,
dibenarkan duduk, dan seterusnya bila tidak mampu untuk duduk dapat
dilakukan dengan berbaring. Dalam keadaan musafir, dengan persyaratan
tertentu, dapat pula di-qasar atau di-jama‘.Bila tidak dapat menggunakan
air, maka taharah yang semestinya dilakukan dengan wudu’ atau mandi
dapat pula diganti dengan tayammum.
Takut mandi pada waktu subuh, sama sekali tidak cukup menjadi
alasan untuk meninggalkan salat. Pada kemungkinannya yang paling jauh,
hal itu hanya dapat menjadi alasan untuk menggantikan wudu’ dengan
tayammum, yaitu jika pada waktu itu ada bahaya, misalnya binatang buas
atau pencuri yang mengancam keselamatan diri atau hartanya. Sebaliknya,
rasa dingin pada waktu subuh misalnya tidak cukup jadi alasan, sebab
air yang akan digunakan bersuci itu dapat dipanaskan lebih dahulu.
Sekali lagi, rasa takut untuk mandi tidak dapat dijadikan alasan
untuk meninggalkan salat
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Pertanyaan :
Seseorang bertindak sebagai imam salat di mesjid, dengan
mengenakan kain sarung yang melewati mata kaki kebawah, baju kaos
berlengan pendek, dan selendang. Yang ingin kami tanyakan, apakah pakaian
seperti itu sudah baik bagi seorang imam.
Jawab :
Dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibn ‘Umar Nabi saw. menganjurkan orang yang melakukan salat agar memakai dua helai pakaian,
karena berhias untuk Allah swt. merupakan sesuatu yang amat penting
(a¥aqq)..., bila tidak mempunyai dua pakaian hendaklah ia memakai kain
sarung (iz±r).4 Pada hadis lainnya terdapat larangan melakukan salat
dengan hanya mengenakan selembar kain dan anjuran untuk menutupi bahu.
Berdasarkan hadis-hadis seperti ini dan dengan memperhatikan praktik
Rasul Allah saw. para ulama menegaskan, ketika melakukan salat, sunat
mengenakan pakaian terbaik yang dimiliki. Secara lebih rinci, sebagai
mana dikutip oleh Im±m al-Nawaw³, as¥±b (para ulama Sy±fi‘iyah)
mengatakan, sebaiknyalah orang yang salat itu mengenakan serban,
qam³s, dan selendang (rid±’).5 Dari keterangan ini, layak diperhatikan
bahwa,
1. q±mis yang dimaksudkan adalah baju yang panjang dan berlengan
panjang pula,

4

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﺍﺫﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﻠﺒﺲ,ﳌﺎ ﺭﻭﻱ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺎﻝ
ﺛﻮﺑﻪ ﻓﺎﻥ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﺣﻖ ﻣﻦ ﺗﺰﻳﻦ ﻟﻪ ﻓﻤﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻪ ﺛﻮﺑﺎﻥ ﻓﻠﻴﺘﺰﺭ ﺍﺫﺍ ﺻﻠﻰ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﻤﻞ
( ﺍﺷﺘﻤﺎﻻﻟﻴﻬﻮﺩ)) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ
Lihat ibid, h.175
5
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﻭﻳﺘﻘﻤﺺ ﻭﻳﺮﺗﺪﻯ, ﻭﻳﺘﻌﻤﻢ,ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻥ ﻳﺼﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﰱ ﺍﺣﺴﻦ ﻣﺎﳚﺪﻩ ﻣﻦ ﺛﻴﺎﺑﻪ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Rau«ah a¯-°alib³n, Cet: III Juz I,
(Beirut: al- Maktab al-Isl±mi, 1416 H/ 1991M), h. 288.
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2. alasan mengutamakan kain sarung daripada celana adalah karena
sarung itu longgar sehingga dapat menutupi bentuk tubuh,
Kemudian, ada pula hadis yang melarang al-sadl, yaitu memakai pakaian
dengan bagian ujungnya terurai melampaui mata kaki, karena hal itu
dianggap sebagai sikap sombong (khuyal±’ ). Menurut sebagian ulama
berpakaian seperti itu adalah haram, dan menurut sebagian adalah
makruh.
Jadi, walaupun cara berpakaian yang disebutkan di atas sudah
memenuhi persyaratan menutup aurat, namun, masih tetap kurang
sempurna, sebab,
a. kaos tersebut kurang sempurna, karena lengannya pendek, tidak seperti
q±mis,
b. kaos itu tidak menutupi bentuk tubuh
c. kain yang terurai melampaui maka kaki itu tidak sesuai dengan tuntunan
sunnah.
Pertanyaan :
Bagaimana caranya mengangkat jari ketika tasyahhud dalam salat?
Jawab :
Mengenai bagaimana cara meletakkan tangan dan apa yang
dilakukan jari-jari tangan itu ketika ber-tasyahhud dalam salat terdapat
beberapa riwayat yang antara satu dengan lainnya mengandung perbedaan.
Perbedaan-perbedaan riwayat tersebut mengakibatkan terjadinya keragaman
pendapat ulama dalam memilih dan menentukan cara yang terbaik. Uraian
Imam al-Nawaw³ yang cukup panjang di dalam kitabnya Syarh alMuhazzab dapat diringkaskan sebagai berikut.
Imam asy-Syafii dan para ashabnya mengatakan sunnat ketika bertasyahhud itu meletakkan tangan kiri di atas paha kiri dan tangan kanan
di atas paha kanan.6 Tangan kiri itu hendaknya diletakkan dekat ke ujung
6

Ab- Zakariya Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻭﺍﳌﺴﺘﺤﺐ ﺍ ﻥ ﻳﺒﺴﻂ ﺍﺻﺎ ﺑﻊ ﻳﺪﻩ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺬﻩ ﻭﰱ ﻳﺪ ﺍﻟﻴﻤﲎ
Lihat ibid., Juz III, h. 452.Lihat ibid., h. 453.
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paha sehingga ujung jari-jarinya sejajar dengan ujung paha tersebut. Jarijari itu sendiri boleh direnggangkan, tetapi lebih baik dirapatkan («amm).
Adapun tangan kanan hendaklah diletakkan di atas ujung paha kanan
dengan jari kelingking dan jari manis tergenggam, tetapi telunjuk diluruskan.
Mengenai jempol dan jari tengah terdapat tiga pendapat (qawl), sebagai
berikut,
1. Jari tengah digenggam bersama kelingking dan jari manis sedangkan
jempol diluruskan bersama telunjuk.
2. Jari tengah dan jempol itu diposisikan membentuk lingkaran, dengan
cara
- mempertemukan kedua ujungnya, atau
- menempatkan ujung jari tengah di antara kedua ruas jempol
3. Jari tengah digenggamkan dan jempol juga digenggamkan dengan
cara
- diletakkan di samping telunjuk atau
- diletakkan di sisi jari tengah
Para ulama kita menegaskan bahwa semua cara yang disebutkan
itu adalah benar menurut sunnah sehingga perbedaan yang terjadi
hanyalah mengenai cara yang terbaik (al-af«al)
Selanjutnya, disunatkan menunjuk dengan telunjuk kanan ketika
bacaannya sampai kepada hamzah “illall±h” dari ucapan “L± il±ha illal±h.”7
Hal ini ditegaskan oleh al-Sy±fi‘³ berdasarkan beberapa hadis. Dalam pada
itu, tentang apakah telunjuk itu digerakkan berulang-ulang atau hanya
digerakkan (diangkat) satu kali saja, para ulama berbeda pendapat.
1. Jari itu hanya digerakkan sekali saja. Menggerakkannya berulang-ulang
adalah makruh walaupun tidak membatalkan salat.
2. Telunjuk digerakkan sekali saja dan bila digerakkan berulang-ulang
maka salatnya batal.
3. Sunat menggerakkannya berulang-ulang, karena ada juga hadis sahih
yang mengandung petunjuk untuk itu.

7

Ab- Zakariya Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³ ,

ﻳﺴﻦ ﺍﻥ ﻳﺸﲑ ﲟﺴﺒﺤﺔ ﳝﻨﺎﻩ ﻓﲑﻓﻌﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺍﳍﻤﻮﺓ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻻﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻪﻠﻟ
Lihat ibid., h. 453.
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Menurut imam al-Nawaw³, pendapat pertama di atas adalah pendapat
terkuat yang dikemukakan oleh jumhur (kebanyakan ulama) berdasarkan
hadis Ibn al-Zubair yang berisi penegasan bahwa Rasul Allah saw. menunjuk
dengan jari telunjuk tanpa menggerakkannya berulang-ulang, sedangkan
pendapat kedua adalah lemah. Imam al-Nawaw³ menambahkan bahwa
penunjukan itu hendaklah tertuju ke arah kiblat, pandangan mata ditujukan
ke jari telunjuk tersebut dan diniatkan sebagai “pernyataan” ikhlas serta
tauhid. Penunjukan hanya dilakukan dengan telunjuk kanan, tidak disertai
dengan telunjuk kiri, dan tidak dapat digantikan dengan jari-jari lainnya.
Pertanyaan :
Apakah sah melakukan salat di atas rumah, jika di kolongnya
terdapat anjing yang diikatkan pada tiang rumah tersebut?
Jawab :
Dalam kaitan ini, syarat yang perlu diperhatikan ialah bahwa salat
itu dilakukan dengan badan, pakaian dan tempat yang suci, tidak bernajis.
Menurut pendapat al-wajh al-sa¥³¥, yang dinamakan tempat salat itu ialah
bagian-bagian yang bersentuhan langsung dengan badan atau pakaian
seseorang dalam pelaksanaan salatnya. Keberadaan najis diluar batas itu
tidaklah membatalkan salat seseorang, kecuali kalau najis tersebut ditanggung
(¥aml) olehnya8, misalnya dengan mengikatkan tali anjing di pinggang atau
di kakinya.
Karena dalam kasus di atas, badan, pakaian, dan tempat orang
yang melakukan salat itu tidak ada yang bersentuhan dengan anjing yang
diikatkan di bawah kolong rumah, maka keberadaan anjing itu tidak
dapat membawa pengaruh apapun terhadap salat orang tersebut. Tegasnya,
salat orang tersebut adalah sah.
Taqiyyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Husna alDamsyiqi al-Syafii,
8

 ﻓﻮﺟﻬﺎﻥ ﺍﻻﺻﺢ ﻻﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺗﻪ,ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﳓﺎﺳﺔ ﲢﺎﺩﻯ ﺻﺪﺭﻩ ﰱ ﺣﺎ ﻝ ﺳﺠﻮﺩﻩ ﺍﻭ ﻏﲑﻩ
 ﻭﺍﻭ ﺻﻠﻰ ﻭﻫﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎﺑﺎ ﱂ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ...ﻻﻧﻪ ﻏﲑ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﻠﻨﺠﺎﺳﺔ
Taqiyyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Husna al-Damsyiqi alSyafii, Kif±yah al-Akhy±r, Juz I, (Indonesia: Toha Putra, tt.), h. 90.
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Pertanyaan :
Apa sebabnya bila dalam salat kita mengucapkan salawat kepada Nabi
saw. tanpa sebutan “Sayyidina”?
Jawab,
Masalah pengucapan kata “sayyidina” pada bacaan salawat ketika
melakukan salat telah kami uraikan secukupnya pada konsultasi tanggal
22-10-1999. Secara ringkas, dapat kami kemukakan sebagai berikut.
Kata “sayyid” biasanya diartikan dengan penghulu atau tuan. Kata
sayyidin± selalu diucapkan, sebagai penghormatan, bersama nama
orang-orang tertentu seperti Rasul Allah saw. dan para sahabat beliau.
Menurut ajaran akhlaq, adab, dan sopan santun Islam hal seperti ini dianggap
sangat layak dan karenanya telah umum diucapkan. Misalnya kita selalu
mengatakan “Sayyidin± Muhammad, Sayyidin± Ab- Bakr” dan sebagainya.
Oleh karena itu, sekalipun, ketika mengajarkan salawat, Nabi saw.
hanya mengajarkan agar kita mengucapkan “Allahumma salli ‘ala
Muhammad” adalah dipandang baik untuk melengkapinya dengan kata
“sayyidn±” sehingga menjadi “ Allahumma salli ‘ala sayyidina
Muhammad”. Pemakaian kata “sayyidin±” itu untuk Rasul Allah saw.
bukanlah suatu tindakan mengada-ngada, sebab beliau sendiri pernah
menyatakan “Ana sayyid walad Adam wa l± fakhr”; Saya adalah “sayyid”
keturunan Adam As. namun saya tidak bangga karenanya.
Khusus mengenai pengucapan salawat di dalam salat, menurut Imam
Syih±b al-D³n al-Qaly-b³ , menambahkan kata “sayyidina” sebelum nama
“Muhammad” itu dibenarkan, dan bahkan hal itu dipandang lebih utama
(af«al) sebab dengan pengucapan seperti itu tuntutan perintah dan tuntunan
adab sekaligus dapat diindahkan. Jadi, menurut pandangan Imam al-Qaly-b³
ini pengucapan “sayyidina Muhammad” ketika membaca salawat dalam
salat adalah baik adanya. Oleh karena itu, cukup banyak orang yang
mengamalkannya.
Beliau menambahkan keterangannya bahwa sebuah hadis yang
melarang menyebut “sayyiddin±” di dalam salat adalah batil menurut
kesepakatan para ulama hadis (¥uff±§).
Alasan bagi mereka yang tidak membacanya ialah hadis larangan
yang tersebut di atas dan juga karena Rasul Allah saw. tidak mengucapkan
kata “sayyidina” dalam bacaan salawat yang beliau ajarkan kepada para
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sahabat, sehingga penambahan ucapan tersebut mungkin dianggap
sebagai bid`ah.
Pertanyaan :
Manakah yang lebih baik, ikut salat berjama‘ah di mesjid atau salat
menjadi imam bagi istri dan anak-anak di rumah?
Jawab :
Banyak hadis yang menerangkan berbagai fa«³lah dalam pelaksanaan
salat. Selain menyangkut cara, waktu, tempat, sifat-sifat dan kondisi yang
meyertai, fa«³lah itu juga terkait dengan fungsi dan peran seseorang dalam
pelaksanaan tersebut. Secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut,
1. salat berjama‘ah lebih baik daripada salat sendiri (al-fa©© atau munfarid),
2. salat dengan jumlah jama‘ah yang lebih besar lebih baik daripada jama‘ah
yang jumlahnya kecil,
3. salat di awal waktu lebih baik daripada salat di tengah atau di akhir
waktu,
4. salat di mesjid lebih baik daripada salat di tempat lain, misalnya di rumah,9
5. salat yang dilakukan dengan lebih ikhlas, khusy-‘dan ta«arru‘, lebih baik
daripada salat yang kurang memenuhi sifat-sifat tersebut.
6. peran seseorang sebagai imam memberi nilai tambah bagai salatnya
dibanding dengan yang dilakukannya sebagai makmum.
Demikianlah secara umum beberapa ketentuan yang berlaku, khususnya
bagi kaum laki-laki. Dalam beberapa hal, terdapat pengecualian bag kaum
perempuan. Misalnya, bagi mereka salat berjama‘ah di rumah lebih baik
daripada salat di mesjid, sekalipun mereka tidak dilarang ke mesjid.
Sesuai dengan hal-hal di atas, pada pelaksanaan salat berjama‘ah
di masjid itu terdapat beberapa kelebihan yang tidak diperoleh pada salat
di rumah, seperti nilai fa«³lah mesjidnya sendiri, fa«³lah berjalan menuju

9

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻓﻌﻞ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﰱ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍ ﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﰱ ﺍ ﻟﺒﻴﺖ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz IV, (Beirut: D±r al-Fikri, tt.), h. 198.
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ke sana, fa«³lah jumlah jama‘ah yang lebih besar, dan fa«³lah menghidupkan
syi‘ar salat jama‘ah.
Im±m Ibn ¦ajar al-Haitam³ menegaskan bahwa salat di mesjid tetap
lebih baik daripada di rumah, sekalipun jumlah jama‘ah di rumah itu lebih
banyak, mengingat besarnya perhatian (al-i‘tin±’) syara‘ terhadap pemakmuran mesjid. Kha¯³b al-Syarbain³ juga mendukung pendapat tersebut
yang menurutnya telah juga disinggung (qa«iyatu kal±m) oleh al-M±ward³.
Al-Kha¯³b menambahkan bahwa pada salat di mesjid itu terdapat nilai lebih,
yaitu, kemuliaan dan kesucian mesjid, serta hidupnya syi‘ar salat jama‘ah.
Dalam hal ini, Ibn ¦ajar dan Kha¯³b al-Syarbain³ menolak pandangan berbeda
yang dikemukakan oleh al-A©ra‘³.
Hanya saja, secara lebih khusus, al-Isnaw³ dan al-A©ra‘³ mengemukakan
pembahasan bahwa, bila kepergian seseorang ke mesjid akan mengakibatkan keluarganya tidak berjama‘ah, maka salat berjama‘ah dengan keluarganya adalah lebih baik baginya. Kha¯³b al-Syarbain³ menambahkan hal
itu juga berlaku jika dengan kepergiannya ke mesjid itu sebagian keluarganya akan meremehkan (tah±wan-) pelaksanaan salat mereka.
Oleh karena itu, untuk kasus yang ditanyakan di atas, menurut hemat
kami, seyogianyalah orang tersebut memilih salat di mesjid, dengan catatan,
1. anggota keluarganya yang laki-laki di ajak bersama-sama ke mesjid,
2. anggota keluarga yang perempuan dianjurkan melakukan salat berjama‘ah di rumah. Ini sesuai dengan anjuran Rasul Allah saw. kepada
beberapa orang perempuan agar bertindak sebagai imam salat di rumah
mereka.
Bila, karena berbagai alasan hal ini belum mungkin, maka pilihan
berikutnya adalah mengikuti saran yang dikemukakan oleh Im±m alSyarw±n³, agar, si kepala keluarga salat berjama‘ah di mesjid, kemudian
setelah pulang ke rumah ia kembali melakukannya sebagai imam bagi
keluarganya. Hal yang mirip dengan ini juga ada di praktikkan oleh sebagian
sahabat, yakni melakukan salat di mesjid bersama Rasul Allah saw., kemudian, setelah kembali, ia pun mengimami salat yang sama bagi warga
dusunnya.
Pertanyaan :
Apakah dibenarkan melakukan salat di atas tempat tidur atau balebale?
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Jawab :
Pada dasarnya, syarat yang harus terpenuhi pada tempat salat hanyalah
kesucian dari najis. Artinya, salat dapat dilakukan di mana saja asalkan
tempatnya bersih menurut syara‘, tidak bernajis. Oleh karena itu, bila tempat
tidur ataupun bale-bale atau yang sejenisnya itu bersih dari najis, maka
pada dasarnya, tidak ada halangan untuk melakukan salat di atasnya.
Namun demikian, penyimpangan dari hal ini akan terjadi apabila
terdapat hal lain, yang mengurangi kesempurnaan salat, misalnya keadaan
yang dapat mengganggu kekhusyu‘an orang yang melakukan salat itu.
Pertanyaan :
Bila berjama‘ah pada salat sirr, zuhur atau azar, apakah makmum
juga membaca ayat ?
Jawab :
Sebagai mana dimaklumi, membaca surat atau ayat-ayat al-Qur’an
selain al-F±ti¥ah adalah sunnah di dalam salat. Tuntutan ini jelas berlaku
bagi imam dan orang salat sendirian (munfarid). Adapaun bagi makmum,
Rasul Allah saw. memberikan arahan tersndiri, dengan sabda beliau “...
Apabila kamu [salat] di belakang saya maka janganlah kamu membaca,
selain Umm al-Qur’an, karena sesungguhnya, tidak ada salat bagi mereka
yang tidak membacanya”. (H.R. Ab- D±w-d dan al-Tirmi©³).
Dari hadis ini, dan hadis-hadis lainnya yang terkait, dapat diketahui
bahwa pada dasarnya, makmum tidak dianjurkan membaca surah. Sebaliknya ia dianjurkan diam dan mendengarkan bacaan imam tersebut, dengan
sebaik-baiknya. Akan tetapi, dengan memperhatikan makna yang terkandung
dalam ketentuan ini, para ulama menarik kesimpulan bahwa diamnya
makmum itu hanya akan bermakna bila ia dapat mendengarkan bacaan
imamnya. Sebaliknya, apabila si makmum tidak dapat mendengar bacaan
imam, karena si imam membaca surat dengan perlahan (sirr) ataupun
karena posisi makmum yang jauh dari imam tersebut, maka diamnya si
makmum tidak akan berarti apa-apa. Selanjutnya dalam hal ini terdapat
perbedaan pandangan, apakah makmum itu sebaiknya diam saja atau justru
lebih baik membaca surah. Menurut Im±m al-Nawaw³, yang lebih kuat
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di antara kedua pendapat yang dikemukakan adalah bahwa dalam keadaan
seperti itu, si makmum dianjurkan (sunat, yusta¥abb) membaca surah.10
Jadi, si makmum dalam salat sirr tetap sunat membaca surah, setelah
selesai membaca al-F±ti¥ah.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya membayar fidyah untuk salat orang tua yang
telah meninggal dunia?
Jawab :
Dalam Syar¥ al-Muha©©ab, Imam al-Nawaw³ mengatakan, “Jikalau
seseorang meninggal dunia, padahal masih ada kewajiban salat atau i`tik±f
yang belum diselesaikannya, walinya tidak dapat melakukan kedua ibadat
itu untuknya.11 Kewajiban salat dan i`tikaf itu juga tidak dapat digugurkan
dengan fidyah. Inilah pendapat yang masyhur dan sesuai dengan penegasan
Imam al-Sy±fi`³, di dalam al-Umm dan kitab lainnya. Akan tetapi, al-Buwai¯³
ada juga menukil bahwa al-Sy±fi`³ mengatakan, kewajiban i`tikaf dapat
diganti dengan melakukan i`tikaf atau dengan memberi makan (i¯`±m).
Kemudian, al-Bagaw³ mengemukakan, tidak tertutup kemungkinan (wa l±
yab`ud) untuk memberlakukan (melalui takhr³j) pendapat beliau ini pada
kasus salat.
Di dalam Fat¥ al-Mu‘³n, Zain al-D³n al-Malib±r³, mengemukakan,
“Barang siapa meninggal dunia, padahal masih ada kewajiban salat yang
10

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³ ,

ﺍﻣﺎ ﺍﳌﺄ ﻣﻮﻡ ﻓﻼ ﻳﻘﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﳚﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﺫﺍ ﲰﻌﻪ ﺑﻞ ﻳﺴﺘﻤﻌﻪ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﺟﻬﺮﻳﺔ ﻭ ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﳌﺎﺀﻣﻮﻡ ﻗﺮﺍﺀﺗﻪ ﻟﺒﻌﺪﻩ ﺍﻭ ﺻﻤﻪ ﻗﺮﺍﺀﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺻﺢ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Rau«ah a¯-Talib³n, Juz I, (Beirut:
al-Maktabah al-Isl±mii, 1412 H/ 1991 M), h. 248.
11
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻟﻮ ﻣﺎ ﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼﺓ ﺍﻭ ﺍﻋﺘﻜﺎﻑ ﱂ ﻳﻔﻌﻠﻬﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺑﺎ ﻟﻔﺪﻳﺔ ﺻﻼﺓ ﻭﻻ
ﺍﻋﺘﻜﺎﻑ
Lihat ibid, Juz VI, h.394.
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belum dikerjakannya, maka kewajiban itu tidak dapat lagi diselesaikan,
baik dengan qa«±’ maupun dengan membayar fidyah. Namun, ada juga
satu qawl (pendapat al-Sy±fi‘³), yang sama dengan pendapat sejumlah
mujtahid lainnya, bahwa salat itu masih dapat di-qa«±’ untuknya. Ibn
Barh±n menukil dari qawl qad³m, jika orang tersebut meninggalkan harta,
maka walinya dapat melakukan qa«±’ untuknya, seperti halnya puasa. Selain
itu ada juga satu wajah yang membenarkan i¯‘±m (membayar fidyah) satu
mud untuk tiap-tiap salat. Pendapat ini diperpegangi oleh sejumlah ashab.
Ketika memberikan komentarnya, Ab- Bakr Sya¯± mengatakan masalah
qa«a’ dan fidyah untuk salat itu tidak ada ditemukan dalam hadis.
Karena fidyah salat itu tidak didasarkan atas hadis, pendapat yang
membenarkan tindakan tersebut tidak mendapatkan tarj³¥ dari mujtahid
tarj³h seperti al-Nawaw³. Mengingat hal itu, maka kami memilih pendapat
yang mengatakan bahwa fidyah salat tidak disyari‘atkan. Keinginan untuk
birr al-w±lidain seperti tercermin dalam pertanyaan di atas tentu saja dapat
dilakukan melalui jalan lain seperti sedekah yang pahalanya dapat diyakini
akan sampai kepada si mayit, sesuai dengan tunjukan beberapa hadis dan
ijma‘ ulama.
Pertanyaan :
Apakah orang yang buta, tuli, dan bisu atau cacat tubuh lainnya akan
ditanyai di dalam kubur dan dituntut di hari kiamat? Kemudian, bila seseorang
mempunyai anak seperti itu, apakah ia wajib menuntunnya melakukan
salat?
Jawab :
Kebanyakan sumber menyebutkan sekurang-kurangnya ada tiga syarat
yang harus terpenuhi agar agar seseorang dikenakan kewajiban salat, yakni
Islam, balig, dan berakal. Akan tetapi, ada beberapa sumber yang memberikan rincian lebih lanjut, bahwa di samping itu masih terdapat syarat
lainnya yaitu suci dari haid dan nifas, telah menerima dakwah Islam, serta
berfungsinya inderanya (sal±mah al¥aw±s).
Im±m al-Baij-r³ menegaskan bahwa salat tidak wajib atas orang
yang sejak lahirnya telah menyandang cacat buta dan tuli ataupun yang
mengidap kedua cacat tersebut sebelum ia mencapai usia mumayyiz. Im±m
al-Syarw±n³, juga menegaskan bahwa orang yang terlahir dalam keadaan
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buta, tuli dan bisu tidak termasuk mukallaf, dan karenanya tidak dikenakan
kewajiban salat. Kemudian jika cacat-cacat tersebut dideritanya setelah
mencapai usia mumayyiz, dan ia telah sempat mengetahui hukum-hukum,
maka ia tetap diwajibkan mengamalkan apa yang diketahuinya itu, menurut
kemampuannya. Maka, dalam salat, ia harus berusaha sedapat-dapatnya
melakukan bacaan dengan menggerakkan lidah dan organ pendukung bicara
lainnya.
Dari penegasan bahwa orang yang buta, tuli, serta bisu itu tidak termasuk
mukallaf, maka menurut hemat kami, wa All±hu a‘lam, tentulah orang tersebut
tidak akan dihadapkan dengan pertanyaan di dalam kuburnya, dan tidak
pula akan dikenakan tuntutan di hari kiamat.
Dalam hal ini, kemampuan untuk memahami ketentuan syari‘at
menyangkut dirinya, mutlak diperlukan agar seseorang dapat dianggap
sebagai mukallaf dan dikenakan kewajiban memikul bebanan taklif. Orangorang yang karena buta serta tuli tidak dapat memahami kewajiban itu
tentulah sama dengan orang-orang yang tidak pernah menerima seruan atau
dakwah. Akan tetapi, jika salah satu dari kedua indera itu dapat berfungsi,
misalnya orang yang hanya buta tetapi mendengar, atau hanya tuli tetapi
dapat melihat, serta masih mampu memahami ketentuan hukum yang
disampaikan kepadanya, maka orang tersebut tetap dikenakan bebanan
taklif, dan dituntut melakukan kewajibannya sesuai dengan kemampuan
mereka.
Menyangkut cacat tubuh lainnya, ketentuan di atas juga tetap berlaku,
yakni, sepanjang orang yang bersangkutan dapat menangkap dan memahami keterangan tentang hukum-hukum yang terkait dengan dirinya, maka
ia tetap dianggap sebagai mukallaf dan dituntut melakukan kewajiban tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya, atas dasar
taklif tersebut, mereka juga akan dihadapkan dengan pertanyaan di dalam
kubur dan dimintai petanggungjawaban di hari kiamat.
Pertanyaan :
Bila seorang muslim yang telah berumur 40-50 tahun tidak melakukan
salat apakah Allah akan menutup pintu hatinya?
Jawab :
Menegakkan salat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan
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tiang agama. Penekanan terhadap pentingnya pelaksanaan salat terdapat
pada banyak ayat al-Qur’an dan sunnah Rasul Allah saw. Oleh karena
itu, setiap orang yang mengaku sebagai muslim senantiasa dituntut agar
meberikan pehatian yang besar terhadap pelaksanaan ibadah tersebut,
sebagai salah satu manifestasi dari pernyataan syahadat yang harus ditegakkannya secara konsisten dan konsekuen.
Dalam hukum Islam, selain akan disiksa di hari kiamat, orang yang
meninggalkan salat juga diancam dengan hukuman paling berat di dunia
ini, yakni harus dibunuh atau, menurut sebagian ulama, dipenjarakan
selama-lamanya sampai ia mau menegakkan salat.
Dalam penelusuran terbatas, kami belum menemukan keterangan
bahwa Allah akan menutup pintu hati orang-orang yang meninggalkan salat.
Akan tetapi, agaknya, bila seseorang dengan secara sadar dan sengaja
meninggalakan salat adalah, justru, karena ia tidak membuka pintu hatinya,
tidak mau menyadari betapa pentingnya ibadah tersebut, dan tidak perduli
dengan keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat kelak.
Setelah mengemukakan sejumlah hadis yang berkenaan dengan
salat, Im±m al-¡ahab³ mengatakan bahwa terhadap orang yang meringanringankan (tah±wana) salat, Allah akan mengenakan 15 macam hukuman,
1. lima hukuman di dunia, 1) umurnya tidak berkat, 2) tanda-tanda (s³m±)
orang saleh dihapus dari wajahnya, 3) amalnya tidak diberi pahala,
4) do‘anya tidak diangkat ke langit, dan 5) ia tidak memperoleh bagian
dari do‘ orang-orang saleh.
2. tiga hukuman pada saat kematiannya, 1) mati sebagai orang hina
(©al³lan), 2) mati dalam keadaan lapar, dan 3) mati dalam keadaan
sangat dahaga.
3. tiga hukuman di dalam kubur, 1) kubur akan menghimpitnya sehingga
tulang-tulang rusuknya bersilang (takhtalif) satu sama lain, 2) kuburnya
dinyalai api, sehingga siang malam ia akan berada di atas bara, dan
3) ia akan selalu digigit ular (syuj±‘) yang sangat mengerikan.
4. empat hukuman di akhirat, 1) perhitungan yang berat, 2) kemurkaan
Tuhan, 3) masuk neraka, dan 4) di wajahnya akan dituliskan, “hai
orang yang mengabaikan hak Allah”, “hai orang yang dimurkai Allah”,
dan “sebagai mana engkau mengabaikan hak Allah di dunia, maka
pada hari ini engkau putus asa, tidak mendapatkan rahmat-Nya”.
Kutipan ini tidak kami maksudkan sebagai dasar untuk menilai atau
menghakimi orang lain, melainkan untuk dijadikan sebagai bahan intros-
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peksi dan rujukan mu¥±sabah al-nafs. Umur 40, 50, atau lebih sekalipun,
janganlah dijadikan alasan untuk membiarkan diri terus hanyut, menjauh
dari-Nya. Bila kita membuka jendela hati, cahaya-Nya akan menerangi.
Yang melangkah mendekati akan disambut-Nya dengan berlari. Sesungguhnya Rahmat Allah jauh lebih luas dari murka-Nya.
Pertanyaan :
Bila suami salat tarawih di rumah dengan anak-anaknya sedangkan
istri salat tarawih ke mesjid, tanpa izin suami, maka bukan saja istri itu
tidak mendapat pahala, bahkan sebaliknya akan mendapat dosa. Bila hal
ini benar, bagaimana hubungannya dengan pernyataan Bapak dalam
konsultasi ini, (atas pertanyaan Ibu Agustina Srg, 23-08-02) bahwa
“suami tidak boleh melarang istrinya ke mesjid”?
Jawab :
Secara umum, sudah dimaklumi bahwa melakukan salat fardu berjama‘ah di mesjid lebih baik daripada di tempat lainnya. Demikian pula
beberapa salat sunat, seperti salat tar±w³¥, Akan tetapi, ini tidaklah bersifat
mutlak. Ada beberapa hadis yang layak diperhatikan,
1. Nabi saw. bersabda, “Janganlah kamu melarang perempuan kamu ke
masjid, namun rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka”. (HR. AbD±w-d, dan disahihkan oleh al-¦±kim).12
2. “Jika perempuan kamu meminta izin untuk ke mesjid, pada malam
hari, maka berikanlah mereka izin.” (HR. Muslim).13
3. Umm al-Mu‘min³n ‘²isyah ra. berkata, “Sekiranya Rasul Allah saw. melihat
12

Muhammad Khatib al-Syarbaini,

( ﻻﲤﻨﻌﻮﺍ ﻧﺴﺎﺀ ﻛﻢ ﺍﳌﺴﺎﺟﺪ ﻭﺑﻴﻮ ﻦ ﺧﲑﳍﻦ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ,ﻭﻗﺎﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
Muhammad Khatib al-Syarbaini, Mugn³ al-Muht±j, Juz I, (Beirut: D±r alFikri, 1398 H/1978 M), h. 230.
13
Muhammad Khatib al-Syarbaini,

 ﻟﻮ ﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺍﻯ ﻣﺎ ﺍﺣﺪﺙ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ,ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻬﺎ
ﳌﻨﻌﻬﻦ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺀ ﺑﲎ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
Lihat ibid. 230.
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apa yang telah dilakukan (m± a¥da£a) oleh para wanita “sekarang”,
niscaya beliau melarang mereka ke mesjid, seperti para wanita bani Israil.
(HR. al-Bukh±r³ dan Muslim).14
Dari hadis di atas, tampak bahwa perilaku yang dikemukakan dalam
pertanyan merupakan praktik yang terbalik dari tuntunan al-Sunnah.
Semestinya, si suamilah bersama anaknya yang pergi ke mesjid, sedangkan
si istri salat di rumahnya.
Im±m al-Nawaw³, setelah mengemukakan pendapat bahwa salat fardu
berjama‘ah itu adalah sunnah mu’akkadah, memberikan tambahan bahwa,
menurut wajh al-asahh, bobot tuntutan melakukannya bagi perempuan
tidaklah sama dengan tuntutan atas laki-laki. Selanjutnya beliau menyatakan salat berjama‘ah di mesjid adalah lebih baik, kecuali bagi perempuan.
Kha¯³b al-Syarbaini, menambahkan pula, “jama‘ah perempuan di rumah
adalah lebih baik daripada berjama‘ah di mesjid”.
Selanjutnya al-Kha¯³b mengemukakan bahwa perempuan-perempuan
yang relatif menarik (©awi al-hai’±t) makruh hadir di mesjid bersama-sama
dengan laki-laki dan para suami atau wali perempuan seperti itu makruh
pula melepas (tamk³n) mereka pergi ke mesjid. Untuk ini, beliau mengemukakan dua alasan, yakni hadis ‘²isyah di atas dan karena dikuatirkan
timbulnya fitnah. Hanya saja, perempuan yang tidak demikian tidak makruh
ke mesjid dan sebaiknya (yundab) suami atau wali memberikan izin jika
mereka memintanya, sepanjang tidak dikuatirkan timbulnya mafsadah.
Dalam kaitannya dengan pertanyaan di atas, dapat kami kemukakan
sebagai berikut,
1. Secara umum, tuntunan melakukan salat di mesjid tidak hanya berlaku
bagi laki-laki, melainkan juga bagi perempuan. Akan tetapi, khusus bagi
perempuan, salat di rumah adalah lebih baik.
2. Melakukan salat di mesjid, bersama dengan laki-laki adalah makruh
bagi perempuan ©awi al-hai’±t, tetapi tidak makruh bagi perempuan
lainnya.
14

Muhammad Khatib al-Syarbaini,

 ﻟﻮ ﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺍﻯ ﻣﺎﺍﺣﺪﺙ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ,ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻬﺎ
ﳌﻨﻌﻬﻦ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻛﻤﺎ ﻣﻨﻌﺖ ﻧﺴﺎﺀ ﺑﲎ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
Lihat ibid. 230.
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3. Untuk pergi ke mesjid, seorang perempuan harus mendapat izin dari
suami ataupun walinya.
4. Adalah makruh memberi izin perempuan ©awi al-hai’±t untuk pergi ke
mesjid, tetapi sunnat memberikannya bagi perempuan yang tidak
demikian.
5. Bagi perempuan yang bersuami atau mempunyai wali, pergi ke mesjid
tanpa izin suami atau wali mereka adalah dosa.
Sesungguhnya pernyataan kami pada jawaban atas pertanyaan Ibu
Agustina Srg., adalah dalam kaitan dengan nusy-z, sebagai berikut, “Bahkan,
tindakan keluar tanpa izin itu termasuk salah satu bentuk nusy-z, yakni
kedurhakaan istri kepada suaminya, yang dapat mengakibatkan dirinya
kehilangan hak untuk mendapatkan nafkah. Satu hal yang selalu dikemukakan sebagai pengecualian dari ketentuan ini, ialah suami tidak boleh
melarang istrinya pergi ke mesjid, sepanjang yang bersangkutan dapat
memelihara ketentuan syara` dan kepatutan menyangkut dirinya”.
Artinya, kami menganggap bahwa, walaupun keluar rumah tanpa izin
suami merupakan salah satu bentuk nusy-z, namun bila keluarnya itu adalah
untuk melakukan salat ke mesjid, maka hal itu tidaklah dianggap sebagai
tindakan nusy-z. Akan tetapi, ini tidaklah harus berarti bahwa tindakan
itu dibenarkan atau tidak mengakibatkan dosa. Seperti kami kemukakan
pada pertanyaan no 1. di atas, tidaklah semua ketidaktaatan istri terhadap
suami merupakan nusy-z. Pelanggaran pada dua masalah, yang kami kutip
dari al-Syarbaini di atas adalah dosa dan nusy-z, tetapi pada masalah lainnya
hanya merupakan dosa, tetapi tidak nusy-z.
Walaupun suami “tidak boleh” melarang istrinya ke mesjid, namun
bila ternyata ia tidak memberi izin, istri tetap saja tidak boleh keluar dari
rumahnya. Dalam hal seorang istri melanggar kewajibannya, hanya untuk
melakukan suatu yang sunnah, maka besar kemungkinan pahala amal
sunnah tersebut tidak dapat mengimbangi dosa pelanggaran kewajibannya,
sehingga akhirnya ia tidak mendapatkan apa-apa. Demikianlah, mudahmudahan menjadi lebih jelas adanya.
Pertanyaan :
Apakah benar ada aturan syari‘at tentang fidyah salat. Sebagian orang
melakukan pembayaran fidyah salat dengan cara sebagai berikut.
Pihak pembayar menyerahkan sejumlah beras kepada mustahiq,
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kemudian mustahiq tersebut mengembalikannya kepada pembayar untuk
diserahkan kembali. Apakah hal ini dapat dibenarkan?
Jawab :
Masalah fidyah salat telah kami bicarakan pada Konsultasi tanggal 1712-99 yang lalu, dengan mengemukakan beberapa kutipan, antara lain,
1. Pernyataan Imam al-Nawaw³, “Jikalau seseorang meninggal dunia,
padahal masih ada kewajiban salat ..., kewajiban itu tidak dapat digugurkan dengan fidyah. Inilah pendapat yang masyhur dan sesuai
dengan penegasan Imam al-Sy±fi`³, di dalam al-Umm dan kitab
lainnya”.15
2. Zain al-D³n al-Malib±r³, mengemukakan, “Barang siapa meninggal
dunia, padahal masih ada kewajiban salat yang belum dikerjakannya,
maka kewajiban itu tidak dapat lagi diselesaikan, baik dengan qa«±’
maupun dengan membayar fidyah”. Dalam komentarnya, Ab- Bakr
Sya¯± mengatakan masalah qa«a’ dan fidyah untuk salat itu tidak ada
ditemukan dalam hadis.
Karena pendapat membenarkan fidyah salat tidak didasarkan atas
hadis dan tidak termasuk pendapat yang r±ji¥ dalam mazhab, serta mengingat, al-a¡lu f³ al-‘ib±d±t al-ittib±‘, maka kami memilih untuk mengatakan,
“Fidyah salat tidak disyari‘atkan.”
Dengan tidak bermaksud menafikan pendapat yang berbeda, sejalan
dengan pilihan kami itu, maka menurut kami, cara pembayaran seperti
yang dikemukakan dalam pertanyaan di atas adalah tidak disyari‘atkan.
Pertanyaan :
Bila seseorang, setelah bersentuhan dengan perempuan yang bukan
mahramnya, dan ia berkeyakinan bahwa wudu’nya tidak batal karena
sentuhan itu, bertindak menjadi imam dalam salat jama‘ah, apakah sese15

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﻭﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻔﺪﻳﺔ ﺻﻼﺓ...ﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼﺓ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz VI, (Beirut: D±r al-Fikri, 1421 H/ 2000 M), h. 394
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orang lainnya, yang melihat hal itu dan berkeyakinan bahwa wudu’ orang
tadi telah batal, boleh melakukan salat sebagai makmum di belakangnya
dan apakah salatnya yang demikian itu sah?
Jawab :
Secara umum, sahnya salat imam merupakan syarat bagi sahnya
salat orang yang mengikutinya sebagai makmum. Oleh karena itu, bila
seseorang mengetahui bahwa seorang imam melakukan salat dalam
keadaan tidak bertaharah, maka ia tidak dibenarkan, dan tidak sah, mengikutinya. Misalnya, jika ia melihat pada pakaian si imam terdapat najis
yang tidak dimaafkan. Demikian pula, bila ia mengetahui bahwa imam
tersebut berhadas kecil atau berhadas besar.
Bila hal ini dikaitkan dengan perbedaan keyakinan atau mazhab yang
diikuti oleh imam dan makmum, maka tampaknya telah terjadi khil±f di
kalangan ulama. Im±m al-Nawaw³, dalam Syar¥ al-Muha©©ab, mengemukakan masalah ini secara umum, dengan mengemukakan «±bi¯, “bila salat
si imam adalah sah menurut keyakinannya sendiri, tetapi tidak sah menurut
keyakinan si makmum atau sebaliknya, karena perbedaan pandangan
dan mazhab mereka dalam fur-`”. Untuk kasus-kasus seperti itu, beliau
mengutip empat pendapat yang berbeda, kemudian memberikan penegasan
tentang pilihan (tarj³¥)-nya sendiri. Menurutnya, pendapat yang paling kuat
(al-asa¥¥) adalah, jika si makmum mengetahui ada sesuatu, yang menurutnya
termasuk far«u atau syarat salat, benar-benar (ta¥aqquq) tidak dikerjakan
oleh imamnya, maka iqtid±’ (salat berjama`ahnya dengan mengikuti imam
tersebut) adalah tidak sah.16
Jadi, menurut keterangan ini, karena si makmum dalam kasus di atas,
telah jelas melihat imam itu bersentuhan dengan perempuan yang bukan
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Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,
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 ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺻﺢ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻮ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺍﳌﺮﻭﺯﻯ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﺑﻮ... ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﺭﺑﻌﺔ ﺍﻭﺟﻪ
ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻻﺳﻔﺮﺍﻳﲎ ﻭﺍﻟﻨﻨﻴﺠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻰ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺍﻻﻛﺜﺮﻭﻥ ﺍﻥ ﲢﻘﻘﻨﺎ ﺗﺮﻛﻪ ﻟﺸﺊ ﻧﻌﺘﱪﻩ ﱂ
ﻳﺼﺢ ﺍﻻﻗﺘﺪﺍﺀ
Lihat op.cit, Juz IV, h. 288-289
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mahramnya dan meyakini bahwa wudu‘nya telah batal, maka ia tidak
boleh, dan tidak sah, lagi melakukan salat dengan mengikuti imam tersebut.
Pertanyaan :
Seorang kepala keluarga dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu melakukan salat berjama‘ah di rumah, sebagai imam bagi anggota keluarganya
atau salat di mesjid, tetapi hanya menjadi makmum. Yang ingin kami tanyakan, manakah yang lebih baik dilakukannya dari kedua pilihan tersebut.
Jawab:
Terdapat cukup banyak hadis yang menerangkan berbagai fa«³lah
dalam pelaksanaan salat. Selain menyangkut cara, waktu, tempat, sifat-sifat
dan kondisi yang meyertai, fa«³lah itu juga terkait dengan fungsi dan peran
seseorang dalam pelaksanaan tersebut. Secara ringkas dapat dikemukakan
sebagai berikut,
1. salat berjama‘ah lebih baik (af«al) daripada salat sendiri (al-fa©© atau
munfarid),17
2. salat dengan jumlah jama‘ah yang lebih besar lebih baik daripada
jama‘ah yang jumlahnya kecil,18
3. salat di awal waktu lebih baik daripada salat di tengah atau di akhir
waktu,
4. salat di mesjid lebih baik daripada salat di tempat lain, misalnya di rumah,
5. salat yang dilakukan dengan lebih ikhlas, khusy-‘dan ta«arru‘, lebih baik
daripada salat yang kurang memenuhi sifat-sifat tersebut.
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Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,
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Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz IV, (Beirut: D±r al-Fikri, 1421 H/ 2000 M), h. 165
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Muhammad Khatib al-Syarbaini, Mughni al-Muht±j, Juz I, (Beirut: D±r alFikri, 1398 H/1978 M), h. 230.
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6. peran seseorang sebagai imam memberi nilai tambah bagai salat yang
dilakukannya dibanding dengan yang dilakukannya sebagai makmum.
Demikianlah secara umum beberapa ketentuan yang berlaku,
khususnya bagi kaum laki-laki. Dalam beberapa hal, terdapat pengecualian
bagi kaum perempuan. Misalnya, bagi mereka salat berjama‘ah di rumah
lebih baik daripada salat di mesjid, sekalipun mereka tidak dilarang ke mesjid.
Sesuai dengan hal-hal di atas, pada pelaksanaan salat berjama‘ah di
masjid itu terdapat beberapa kelebihan yang tidak diperoleh pada salat di
rumah, seperti nilai fa«³lah mesjidnya sendiri, fa«³lah berjalan menuju ke
sana, fa«³lah jumlah jama‘ah yang lebih besar, dan fa«³lah menghidupkan
syi‘ar salat jama‘ah.
Im±m Ibn ¦ajar al-Hai£am³ menegaskan bahwa salat di mesjid tetap
lebih baik daripada di rumah, sekalipun jumlah jama‘ah di rumah itu
lebih banyak. Hal ini beliau kemukakan mengingat besarnya perhatian
(al-i‘tin±’) yang diberikan syara‘ terhadap kegiatan menghidupkan mesjid.
Kha¯³b al-Syarbain³ juga mendukung pendapat tersebut yang menurutnya
telah juga disinggung (qa«iyatu kal±m) oleh Im±m al-M±ward³. Beliau
menambahkan sisi pertimbangan lainnya, bahwa pada salat di mesjid itu
terdapat nilai lebih, yaitu, kemuliaan dan kesucian mesjid, serta hidupnya
syi‘ar jama‘ah. Dalam hal ini, Ibn ¦ajar dan Kha¯³b al-Syarbain³ menolak
pandangan berbeda yang dikemukakan oleh al-A©ra‘³.
Hanya saja, al-Isnaw³ dan al-A©ra‘³ ada mengemukakan pembahasan
bahwa, andaikata kepergian seseorang ke mesjid akan mengakibatkan
keluarganya tidak berjama‘ah, maka salat berjama‘ah dengan keluarganya
adalah lebih baik baginya. Kha¯³b al-Syarbain³ menambahkan hal itu juga
berlaku jika dengan kepergiannya ke mesjid itu sebagian keluarganya akan
meremehkan (tah±wan-) pelaksanaan salat mereka.
Sejauh ini, kami tidak menemukan pendapat yang mengemukakan
pertimbangan menyangkut peran sebagai imam di rumah dan sebagai
makmum di mesjid.
Oleh karena itu, untuk kasus yang ditanyakan di atas, menurut hemat
kami, seyogianyalah orang tsb memilih salat di mesjid, dengan catatan,
1. anggota keluarganya yang laki-laki di ajak bersama-sama ke mesjid,
2. anggota keluarga yang perempuan dianjurkan melakukan salat berjama‘ah di rumah. Ini sesuai dengan anjuran Rasul Allah saw. kepada
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beberapa orang perempuan agar bertindak sebagai imam salat di rumat
mereka.
Bila, karena berbagai alasan hal ini belum mungkin, maka pilihan
berikutnya adalah mengiktui saran yang dikemukakan oleh Im±m alSyarw±n³, yaitu, si kepala keluarga salat berjama‘ah di mesjid, kemudian
setelah pulang ke rumah ia kembali melakukannya sebagai imam bagi
keluarganya. Hal yang mirip dengan ini juga ada di praktikkan oleh sebagian
sahabat, melakukan salat di mesjid bersama Rasul Allah saw., kemudian,
setelah kembali, ia pun mengimami salat yang sama bagi warga dusunnya.
Pertanyaan :
Karena anaknya menangis, seorang ibu yang sedang salat merasa cemas
dan tidak dapat lagi khusyu‘ di dalam salat itu. Dalam keadaan seperti itu,
apakah salat sah?
Jawab :
Sesungguhnya, kekhusyukan di dalam ibadah salat adalah hal yang
amat penting diperhatikan. Berdasarkan dalil-dalil terkait, para ulama telah
mengemukakan bahwa kekhusyukan sangat mempengaruhi nilai salat.
Di kalangan ulama tasawwuf terlihat adanya kecenderungan memandang
khusyuk itu sebagai sayarat bagi sahnya salat,19 sehingga, salat yang
dilakukan tidak dengan khusyuk cenderuang dianggap tidak sah atau tidak
bermakna.
Akan tetapi, sepanjang kajian fiqh, kekhusyukan tidaklah dimasukkan sebagai syarat bagi sahnya salat. Apa bila seseorang sudah berniat
dengan benar pada saat mengucapkan takbir, dan melakukan rukun-rukun
lainnya dengan benar, maka salat itu sudah dipandang sah, sekalipun ia
tidak khusyuk melaksanakannya. Pelakunya sudah lepas dari tuntutan
dan tidak ada keharusan untuk mengulanginya lagi. Namun, mereka tetap
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saja menekankan pentingnya khusyuk, sebagai salah satu hal yang sunat
di dalam salat. Tingkat kekhusyukan itu diakui akan mempengaruhi besarnya
pahala yang akan diterima ats salat tersebut.
Pertanyaan :
Apakah kita dibenarkan melakukan salat di rumah orang non muslim,
misalnya di Rumah Sakit Elisabeth?
Jawab :
Di dalam kitab-kitab fiqh terdapat penegasan adalah makruh melakukan salat di setiap tempat yang dihuni (ma’wa) syaitan, seperti gereja
(kan³sah, b³‘ah)20 dan segala tempat maksiat, kamar mandi (¥amm±m).
Namun demikian penegasan tersebut juga disertai pernyataan bahwa, bila
badan dan pakaiannya tidak terkena najis, maka salat ditempat yang makruh
itu tetap sah adanya.21
Menurut hemat kami, rumah ataupun bangunan-bangunan lain yang
didiami atau dikelola oleh nonmuslim dapat disamakan dengan tempattempat yang disebutkan di atas, sehingga hukumnya pun sama pula. Salat
di tempat tersebut adalah makruh, tetapi tidak berarti bahwa salat itu
tidak sah.Namun, untuk memperoleh kesempurnaan, seyogianyalah kita
berusaha mendapatkan tempat yang terbaik setiap kali mendirikan salat.
Pertanyaan :
Selama ini, setiap kali membaca qun-t, saya selalu mengangkat tangan.

20
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Lihat ibid., h. 159.
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Akan tetapi, saya pernah pula membaca bahwa pada saat tersebut kita
tidak semestinya mengangkat tangan.
Jawab :
Menyangkut qun-t subuh, cukup banyak riwayat yang tertuang dalam
kitab-kitab hadis. Namun karena perbedaan dalam kelengkapan periwayatan
itu satu sama lain, muncullah perbedaan pendapat tentang hukum qun-t
itu sendiri. Namun demikian para ulama dari kalangan mazhab al-Sy±fi‘³
sepenuhnya sepakat bahwa qun-t subuh adalah sunat. Hal ini didasarkan
atas hadis yang berasal dari Anas ibn M±lik ra, sahabat dan pelayan Rasul
Allah saw. yang sangat dekat dengan beliau. Anas mengatakan, Rasul Allah
saw., berqun-t [n±zilah] selama sebulan, sehubungan dengan pembunuhan
terhadap beberapa orang sahabat, kemudian [setelah sebulan] qun-t
[n±zilah] itu beliau tinggalkan. Adapun pada salat subuh, beliau terus berqun-t sampai akhir hayatnya (¥atta f±raqa al-duny±).22
Adapun mengenai mengangkat tangan ketika membaca do‘a qun-t
itu, sebagai mana dikemukakan oleh al-Nawaw³, tidak ditemukan nas yang
jelas mengaturnya. Oleh karena itu, di kalangan ulama mazhab al-Sy±fi‘³
sendiri masih ada perbedaan pendapat tentang hukumnya. Syaikh Ab- Is¥±q
al-Syir±z³, dan beberapa ulama besar lainnya berpendapat mengangkat
tangan pada saat qun-t itu tidak disunatkan. Akan tetapi, menurut penelitian
al-Nawaw³, justru pendapat yang sa¥³¥ adalah bahwa mengangkat tangan
itu sunat hukumnya23, seperti pada waktu-waktu berdoa lainnya. Perlu
ditambahkan, bahwa sepanjang perkembangan kajian di dalam mazhab
al-Sy±fi‘³, para ulama yang datang kemudian, umumnya, menilai bahwa
tarj³¥ Im±m al-Nawaw³ selalu lebih kuat, sehubungan dengan keahlian ganda

22

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻋﻦ ﺍﻧﺲ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻨﺖ ﺷﻬﺮﺍ ﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰒ ﺗﺮﻙ ﻓﺎﻣﺎ ﰱ
( ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻓﻠﻢ ﻳﺰﻝ ﻳﻘﻨﺖ ﺣﱴ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺪ ﻧﻴﺎ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻗﻄﲎ
Lihat ibid., Juz III, h. 469.
23
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﺍﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﰱ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻛﺜﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺤﺒﺎﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺨﺘﺎﺭ
Lihat ibid., Juz III, h. 469.
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yang dimilikinya, yakni keahlian ilmu fiqh dan dan kemahiran dalam
ilmu hadis.

SHALAT DUA HARI RAYA
Pertanyaan :
Dalam pelaksanaan salat ‘³d al-fi¯r dan ‘³d al-A«h± kebanyakan orang
melakukan dua khutbah, tetapi ada pula yang hanya melakukan satu khutbah.
Yang manakah yang benar dari kedua cara itu.
Jawab :
Dalam berbagai kitab fikih, dinyatakan bahwa setelah imam selesai
melakukan salat sunat ‘³d, ia disunatkan menyampaikan khutbah24. Hal
ini didasarkan atas hadis bahwa Rasulullah saw., Ab- Bakr dan U¡m±n
berkhutbah setelah melakukan salat ‘³d.
Kemudian diterangkan bahwa khutbah itu adalah dua khutbah, yang
diantarai dengan duduk sebentar.25 Sebagai dasar pengulangan khutbah
tersebut, sebagian ulama mengemukakan riwayat dari J±bir, bahwa pada
suatu hari ‘³d, Nabi saw. berkhutbah dalam keadaan berdiri, lalu duduk
sebentar dan kemudian berdiri kembali. Akan tetapi, ada ulama yang menganggap riwayat tentang cara khutbah yang beliau lakukan tidak cukup
kuat, dan karena itu mereka mengatakan dalil pengulangan tersebut adalah
qiyas, yakni penyamaan dengan khutbah Jumat.
Beberapa sumber dari mazhab yang empat, sepakat mengatakan bahwa
khutbah itu dilakukan dua kali, dan diantarai dengan duduk sebentar.
24

Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻓﻴﺴﻦ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﺧﻄﺒﺘﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﱪ
Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz V, (Beirut: D±r al-Fikri, tt.), h. 23.
25
Ab- Zakariya Muhyidin Bin Syaraf al-Naw±w³,

ﻭﻳﺴﻦ ﺍﻥ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﲜﻠﺴﺔ
Lihat ibid., h. 23.
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Dalam penelusuran yang kami lakukan, kami tidak menemukan
keterangan yang mengatakan bahwa khutbah ‘³d dilakukan hanya satu kali.
Walaupun sebagian kitab-kitab ringkas yang tidak memberikan penjelasan,
tetapi kitab-kitab syar¥ selalu menambahkan keterangan bahwa khutbah
itu dilakukan dua kali.
Dari keterangan di atas, dapatlah kami tegaskan, bahwa melakukan
khutbah ‘³d dengan dua khutbah adalah benar dan ini tidak diragukan lagi.
Pertanyaan :
Apakah hukumnya jema‘ah salat ‘id meninggalkan mesjid atau lapangan
sebelum khatib selesai menyampaikan khutbahnya?
Jawab :
Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukum salat ‘³d itu adalah
sunat, maka dengan demikian khutbah ‘³d itu pun adalah sunat pula. Artinya,
khutbah tidak merupakan syarat bagi sahnya salat ‘³d. Sejalan dengan
ini, maka hukum mendengarkan khutbah tersebut pun adalah sunat pula.
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada suatu hari raya Ibn
Mas‘-d berkata, “Barang siapa yang telah mengikuti salat bersama kami
maka hendaklah ia tetap ditempatnya sampai ia [selesai] mengikuti khutbah”.
Berdasarkan riwayat ini Ab- Is¥±q al-Sy³r±z³ berkata bahwa mendengarkan
khutbah itu adalah sunat hukumnya.26
Imam al-Sy±fi‘³ sendiri menegaskan pendapatnya bahwa berbicara,
dan berpaling meninggalkan tempat ketika khutbah masih berlangsung
adalah makruh.
Lebih dari itu, sebuah kitab mazhab ¦anbal³, menyatakan bahwa
berbicara ketika berlangsungnya khutbah ‘³d adalah haram, karena segala
sesuatunya mengenai khutbah ‘³d adalah sama dengan khutbah Jumat.
Dari uraian singkat ini, kami memilih pendapat yang mengatakan
26

Ab- Zakariya Muhyidin bin Syaraf al-Naw±w³,

 ﻣﻦ ﺷﻬﺪ, ﺍﻧﻪ ﻗﺎﻝ,ﻭﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﺳﺘﻤﺎﻉ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻼ ﻳﱪﺡ ﺣﱴ ﻳﺸﻬﺪ ﺍﳋﻄﺒﺔ
Lihat ibid., h. 22.
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bahwa mendengarkan khutbah ‘³d adalah sunat, dan meninggalkannya
adalah makruh. Namun demikian, fatwa mazhab ¦anbal³ yang kami nukil
di atas tetaplah sangat layak diindahkan.

SHALAT JUMAT
Pertanyaan :
Dari tiga orang yang bekerja sebagai pedagang hanya dua orang yang
melakukan salat Jumat, sedangkan yang seorang lagi menjaga jualan mereka.
Hal ini dilakukan secara bergantian. Apakah orang tersebut dapat mengganti
salat Jumatnya dengan dengan salat zuhur?
Jawab :
Dari sebuah ayat al-Qur’an, ditegaskan bahwa apabila seruan azan
telah dikumandangkan pada hari Jumat, maka kaum muslimin diperintahkan
untuk bersegera mendatangi mesjid-mesjid tempat pelaksanaan salat Jumat
dan sejak itu pula mereka dilarang berjual beli. Sebagai mana diketahui,
kewajiban Jumat itu tertuju kepada setiap laki-laki muslim yang merdeka,
sehat, dan tidak sedang musafir, serta tidak mempunyai halangan yang dapat
dijadikan alasan untuk tidak salat Jumat.
Atas dasar ini maka jelaslah bahwa setiap orang yang memenuhi
syaratnya tidak dibenarkan absen dari pelaksanaan Jumat tersebut, baik
karena kesibukan berdagang ataupun kegiatan lainnya. Sejak mu‘a©©in
mulai mengucapkan azan, yang dilakukan setelah Khatib duduk di mimbar,
setiap kegiatan yang dapat menghambat seseorang melakukan salat Jumat
itu adalah haram baginya. Bahkan, orang yang tidak wajib salat Jumat pun,
tetap haram melakukan kegiatan bersamanya sebab hal itu membuat orang
tersebut terhalang salat Jumat. Hukum dan larangan ini terus berlaku sampai
pelaksanaan salat Jumat usai.
Menurut Im±m al-Nawaw³, seseorang yang wajib salat Jumat tetap
dituntut untuk melaksanakannya selama ia masih mendapatkan peluang
untuk mengerjakannya, walaupun sebagai masb-q. Oleh karena itu, ia tidak
dibenarkan melakukan salat zuhur, sampai salat Jumat yang dilaksanakan
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di negerinya itu selesai.27 Hanyalah bila salat Jumat benar-benar telah luput
dan tidak mungkin lagi dikerjakannya, ia diwajibkan mengqa«±’ salat
tersebut dengan melakukan salat zuhur.
Akan tetapi, perlu dicatat, bahwa sesungguhnya salat Jumat itu tidaklah
boleh ditinggalkan dan diganti dengan zuhur, kecuali bagi mereka yang benarbenar mempunyai halangan (‘u©ur) yang mu‘tabar. Meninggalkan salat
Jumat tanpa halangan adalah dosa besar dan dosa itu tidak akan terhapus
semat-mata dengan mengerjakan salat zuhur sebagai gantinya.
Sehubungan dengan keterangan ini, jelaslah bahwa tindakan bergantian
salat Jumat seperti yang digambarkan dalam pertanyaan di atas, tidak
sesuai dengan tuntutan dan tuntunan syari‘at Islam. Ketiga-tiga pedagang
itu, dan para pedagang muslim lainnya tentu, tetap wajib mengerjakan
salat Jumat. Sebagai mana ditegaskan di dalam ayat yang kami kemukakan
di atas, kepentingan berdagang atau menjaga dagangan, jelas tidak sah
dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan salat Jumat. Namun demikian,
bagi mereka yang nyata-nyata tidak dapat lagi melaksanakan salat Jumat,
karena telah luput waktunya, tetap dikenakan kewajiban meng-qa«±’-nya
dengan melakukan salat zuhur.
Pertanyaan :
Tolong diberikan penjelasan tentang rukun-rukun khutbah, serta halhal yang wajib dan yang sunat dalam khutbah.
Jawab :
Dalam kitab-kitab fiqh selalu dikemukakan bahwa rukun khutbah
ada lima perkara, yaitu
1. memuji Allah, dengan lafa§ al-¥amd (dalam bentuk ma¡dar atau lainnya)
2. mengucapkan salawat atas Nabi Muhammad saw., dengan menggunakan
kata al-¡alah (sebagai masdar atau lainnya)

27

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻣﻦ ﻟﺰﻣﺘﻪ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻻﳚﻮﺯ ﺍﻥ ﻳﺼﻠﻰ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻗﺒﻞ ﻓﻮﺍﺕ ﺍﳉﻤﻌﺔ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz IV, (Beirut: D±r al-Fikri, 1421 H/2000 M), h. 416.
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3. menyampaikan wasiat (pesan/anjuran) untuk bertakwa kepada Allah,
4. membaca satu ayat yang mengandung pengertian yang sempurna, dan
5. doa bagi kaum mukmin, menyangkut hal-hal keakhiratan.
Rukun nomor 1 s/d 3 di atas harus terdapat pada khutbah yang pertama
serta khutbah yang kedua; rukun nomor 4 sekurang-kurangnya pada salah
satu khutbah tersebut, dan rukun nomor 5 di atas mesti ada pada khutbah
yang kedua.
Dalam pada itu, ada syarat-syarat yang harus diindahkan, yaitu,
waktu, berdiri bagi yang mampu, duduk di antara dua khutbah, suci dari
hadas dan najis, serta mengucapkan khutbah itu dengan suara nyaring
(raf‘ al-¡aut).
Di antara hal-hal yang sunat pada khutbah ialah,
1. mengucapkan salawat untuk keluarga dan sahabat Nabi saw.,
2. menyampaikan khutbah itu dari mimbar atau tempat yang tinggi,28
3. menghadap kepada jama‘ah dan memberi salam sebelum duduk di
mimbar,29
4. menggunakan kalimat-kalimat yang fasih, bal³g, dan mudah dipahami,30
5. tidak berpaling ke kiri ataupun ke kanan,31

28

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﱪ ﻓﺎﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﱪ ﺧﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺮﺗﻔﻊ
Lihat ibid., Juz II, h. 31-33.
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Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﺍﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻮﺟﻬﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ
Lihat ibid., 32
30
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻭﻗﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﻬﺎﻡ
Lihat ibid., 32.
31
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻭﻻ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﳝﻴﻨﺎ ﻭﻻ ﴰﺎﻻ
Lihat ibid., 33.
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6. membaca surat al-Ikhl±¡, pada waktu duduk di antara dua khutbah,32
7. mendoakan kesalehan, kemenangan, dan keadilan bagi para pemimpin
serta pasukan umat Islam.33
Pertanyaan :
Saya selalu dibangunkan oleh orang tua saya untuk salat subuh, tetapi
biasanya saya tidak langsung bangkit, sehingga saya baru melakukan salat
setelah 15-25 menit kemudian. Yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah
hukum salat saya seperti itu.
Jawab :
Sebagai mana diketahui, salat itu merupakan kewajiban yang harus
dilakukan pada waktu-waktu yang telah ditetapkan (kit±ban mauq-ta).
Sekalipun waktu yang ditentukan itu sebenarnya cukup panjang, namun
melakukan salat pada awal waktu merupakan amalan yang paling baik,
sebagai mana ditegaskan oleh Rasul Allah saw. melalui hadis beliau.
Sehubungan dengan ini, dilarang tidur setelah masuk waktu salat,
karena dikuatirkan salat tersebut tidak terlaksana pada waktunya. Bila
seseorang percaya bahwa ia masih akan sempat melakukan salat setelah
bangun di penghujung waktu, maka hukum tidur itu adalah makruh, tetapi
bila tidak ada keyakinan seperti itu maka hukumnya adalah haram. Pada
sisi lain, orang yang sedang tidur sunat dibangunkan, jika diketahui bahwa
ia telah mulai tidur sebelum masuk waktu, tetapi, jika ia tidur setelah masuk
waktu, maka ia wajib dibangunkan.
Walaupun waktu subuh cukup panjang (rata-rata lebih dari 1 jam),
sejak terbit fajar sampai terbit Matahari, namun seyogianyalah salat itu
dilakukan pada waktu ikhtiy±r, yakni sebelum isf±r, yaitu ketika orang-orang

32

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﺍﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻠﻮﺳﻪ ﺑﲔ ﺍﳋﻄﺒﺘﲔ ﻗﺪﺭ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻻﺧﻼﺹ
Lihat ibid., 33.
33
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³

ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻟﻌﺎﺀ ﺑﺼﻼﺡ ﻭﻻﺓ ﺍﻻﻣﺮ
Lihat ibid, 33.
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sudah saling dapat mengenali dengan jelas, dari jarak dekat.34 Penundaan
salat subuh sampai ke waktu di antara isf±r ke terbit matahari adalah makruh.
Jadi, hukum tentang masalah dipertanyakan ini adalah tergantung
kepada waktu-waktu terkait. Bila masih dilaksanakan pada waktu ikhtiy±rnya, maka dapat dikatakan tidak ada masalah, bila dilakukan pada waktu
kar±hah, maka penundaan tersebut adalah makruh, namun masih dianggap
sebagai ad±’an, tetapi jika pelaksanaannya tertunda sampai ke terbit
matahari, maka salatnya menjadi qa«±’an, dan penundaannya haram,
sekalipun masih sah juga.
Di samping itu, sesuai dengan tuntutan birr al-w±lidain seyogianyalah
suruhan orang tua itu diindahkan dengan sebaik-baiknya, sebab, di
dalamnya terdapat nilai kebajikan tersendiri.
Pertanyaan :
Kami mendengar, bila kita berkata-kata ketika imam sedang berkhutbah
pada hari Jumat, maka perbuatan kita itu akan sia-sia.
Jawab :
Mengenai ini dapat dikemukakan,
1. ayat al-Qur’an, “Bila dibacakan al-Qur’an, maka dengarkanlah oleh
kamu dan diamlah”. Menurut kebanyakan ahli tafs³r, yang dimaksud
dengan al-Qur’an dalam ayat ini adalah khutbah.35
2. hadis Ab- Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda, “Bila Engkau berkata
kepada temanmu ‘diamlah’, pada hari Jumat, ketika imam sedang
berkhutbah, maka sesungguhnya Engkau telah berbuat sia-sia”. (HR
Muslim). Pada sebagian riwayat disebutkan “maka tiada Jum`at baginya.”

34

Ibn Hajar al-Hai£ami,

ﻭﺍﻻﺧﺘﻴﺎ ﺭ ﺍﻥ ﻻﺗﺆﺧﺮ ﺍﻻﺳﻔﺎﺭ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺿﺎﺀﺓ ﲝﻴﺚ ﳝﻴﺰ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﻪ
Ibn Hajar al-Haitsami, Tuhfah al-Muht±j, Juz I, (Dar a¡-¢adir, tt.), h. 427.
35
al-Qur’an al-Karim,

 ﻭﺍﺫﺍ ﻗﺮﺉ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻓﺎﺳﺘﻤﻌﻮﺍ ﻟﻪ ﻭﺍﻧﺼﺘﻮﺍ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺛﺮﲪﻮﻥ,ﻗﺎﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﱃ
Lihat ibid. 524.
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Menyangkut hukum berkata-kata pada waktu imam sedang khutbah
di hari Jumat, ditemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Im±m
M±lik, al-Auz±‘³, Ab- ¦an³fah, dan Ahmad ibn ¦anbal mengatakan bahwa
hukumnya adalah haram, tetapi im±m al-Sy±fi‘³ dan sejumlah ulama lainnya
berpendapat hal itu hanya makruh. Pendapat terakhir ini didasarkan atas
kenyataan bahwa ketika berkhutbah, Nabi saw. ada beberapa kali melayani
pembicaraan dengan orang lain. Misalnya, pada sesuatu kali, ketika beliau
berkhutbah di atas mimbar, datang seorang laki-laki dan langsung bertanya,
“Ya Rasul Allah, Bilakah terjadinya hari kiamat itu?” Walaupun orang-orang
mengisyaratkan agar dia diam, orang tersebut terus mengulangi pertanyaannya itu sampai tiga kali. Setelah itu, beliau berkata, “wai¥ak!. Apakah yang
telah Engkau siapkan untuk hari itu? ... “ (HR. al-Baihaq³) Pada peristiwa
lain, seseorang datang dan mengeluhkan kesulitan yang mereka alami ketika
itu, “Ya Rasul Allah saw., Harta telah binasa dan keluarga pun kelaparan,
Oleh karena itu, doa-kanlah ...” (HR. al-Bukh±r³ dan Muslim).
Mengingat bahwa pada kasus-kasus seperti itu Rasul Allah saw. tidak
melarang orang-orang tersebut berbicara, maka Imam al-Sy±fi‘³ memilih
untuk berpendapat bahwa berbicara pada saat khutbah Jumat itu adalah
makruh, tidak sampai haram. Menurut pendapat ini, kata “sia-sia” yang
tersebut di dalam hadis terdahulu diartikan dengan, “ucapan itu adalah
sia-sia.”36 Artinya, wa All±hu a‘lam, walaupun pada dasarnya “diamlah”
itu merupakan nasihat yang baik, tetapi karena diucapkan pada saat yang
tidak tepat, maka orang yang mengucapkannya tidak mendapatkan pahala
karenanya. Adapun maksud kata “tiada Jum‘at baginya” yang terdapat pada
sebagian riwayat lain, adalah, “tiada sempurna Jum‘at itu baginya”, atau”
Jum‘atnya kurang daripada Jum‘at orang yang diam tiada berkata-kata”.
Pemaknaan seperti ini selalu dikemukakan berkenaan dengan banyak ucapan
yang bersifat menafikan, dalam hadis-hadis Rasul Allah saw.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya membawa anak-anak melakukan salat Jumat
di tengah-tengah saf orang dewasa?

36

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³
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Jawab :
Berkenaan dengan posisi berdiri para makmum, termasuk anakanak, dapat dikemukakan dua hadis,
1. hadis riwayat Muslim, “Hendaklah [berdiri di belakangku] orang-orang
yang telah dewasa (ul- al-ahl±m wa al-nuh±), kemudian yang setelah
mereka dan seterusnya.”
2. hadis Anas ibn M±lik ra., bahwa beliau pernah melakukan salat berjama‘ah di rumah ibu Anas (Umm Sulaim), dengan posisi, Anas bersama
seorang anak yatim berdiri di belakang Rasul Allah saw., dan Umm
Sulaim dibelakang mereka. (HR. al-Bukh±r³ dan Muslim).
Hadis yang pertama memberikan arahan agar dalam menyusun saf
sebaiknyalah orang tua mengambil tempat pada saf yang paling depan,
kemudian disusul orang yang lebih muda, kemudian disusul anak-anak
membentuk saf paling belakang. Hadis yang kedua menjelaskan bahwa
di belakng imam berdiri orang dewasa dan anak-anak, dan saf yang paling
belakang adalah saf wanita..
Tampaknya inilah yang dijadikan oleh para ulama sebagai pedoman
dalam penetapan posisi berdiri makmum di belakang imam yang menempatkan anak-anak dapat mengisi saf yang kosong pada barisan orang yang
dewasa.
Lebih lanjut, Kha¯³b al-Syarbain³ mengemukakan kutipan bahwa
menurut Q±«³ ¦usain, bila anak-anak itu telah lebih dahulu mengambil
tempat pada bagian depan, termasuk pada saf yang pertama, maka mereka
tidak boleh disuruh mundur (lam yu’akhkhar-) untuk memberi tempat
bagi orang dewasa yang datang kemudian. Di samping itu, sebenarnya, alNawaw³ ada mengutip satu wajh, namun beliau menilainya lemah, yang
mengatakan bahwa setiap anak sebaiknya ditempatkan di antara orangorang dewasa, agar dengan demikian mereka dapat mempelajari caracara salat.
Berdasarkan keterangan yang kami kutip di atas, kami cenderung
mengatakan bahwa, bila anak-anak itu, bersama orang tua mereka, telah
hadir lebih dahulu dan mereka mengambil posisi pada tempat-tempat yang
ketika itu masih kosong, maka mereka berhak untuk menempati tempat
tersebut, sekalipun dengan demikian mereka akan berada di sela-sela orang
yang dewasa. Namun jika orang dewasa hadir bersamaan dengan anak-
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anak maka seyogianyalah mereka ditempatkan pada barisan tersendiri
di belakang.
Pertanyaan :
Manakah yang lebih baik antara melaksanakan salat Jumat atau
salat Zuhur, jika pada suatu tempat, jema‘ah yang hadir tidak sampai 40
orang?
Jawab :
Sekalipun sepakat bahwa berjamaah merupakan syarat pada salat
Jumat, para ulama masih berbeda pendapat tentang jumlahnya. Menurut
mazhab al-Sy±fi‘³, jumlah minimal jama‘ah Jumat itu adalah 40 orang.
Ini berarti bahwa salat tersebut tidak wajib dan tidak sah bila jama‘ahnya
tidak sampai 40 orang.37 Fatwa ini didukung oleh Im±m Ahmad ibn ¦anbal
dan Is¥±q dan sesuai pula dengan satu riwayat dari Umar ibn ‘Abd al-‘Az³z.
Para ulama dari mazhab lainnya mengemukakan beberapa pendapat:
menurut Rab³‘ah 12 orang, menurut Ab- ¦an³fah, al-Saur³, dan al-Lai£
4 orang; ada yang berpendapat cukup 3 orang, bahkan ada yang mengatakan
2 orang. Im±m M±lik, tidak mengemukakan jumlah tertentu, namun
menurutnya 3 atau 4 orang saja tidaklah cukup.
Dalam pada itu, ada hikayat bahwa, pada qawl qad³m al-Sy±fi‘³
terdapat dua fatwa yang berbeda, yakni 4 orang dan 12 orang. Im±m alMuzan³, murid langsung al-Sy±fi‘³, dan Ibn al-Mun©ir, salah seorang tokoh
ulama Sy±fi‘iyah memilih pendapat yang mengatakan bahwa jama‘ah
Jumat itu cukup 4 orang saja.
Karena pilihan ini cukup kuat, menurut al-Bulqain³, jama‘ah penduduk
desa yang kurang dari 40 orang dapat melakukan salat Jumat dengan
mengikuti (taql³d) pendapat tersebut. Dalam masalah ini, pilihan Im±m
al-Suy-¯³ juga jatuh kepada qawl qad³m tersebut. Di samping itu, menurut
al-Bulqain³, adalah baik jika mereka melakukan juga salat zuhur setelah
salat Jum‘at, sebagai tindakan i¥¯iy±¯.
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Sejalan dengan sikap ih¯iy±¯ tersebut, menurut hemat kami, sebaiknyalah pendapat al-Bulqain³ ini diamalkan.
Pertanyaan :
Bolehkah wanita melakukan salat Jumat, dan bagaimana dengan
salat zuhurnya?
Jawab :
Dalam salah satu hadis, Rasul Allah saw. menyatakan bahwa Salat
Jumat, berjama‘ah, adalah hak yang wajib atas tiap-tiap muslim, kecuali
empat, yaitu hamba, perempuan, anak-anak dan orang sakit. Pada hadishadis lainnya, selain perempuan, budak, dan orang sakit, orang musafirpun
turut dikecualikan dari kewajiban salat Jumat.
Berdasarkan hadis-hadis seperti ini cukup jelas bahwa perempuan
tidak diwajibkan melakukan salat Jumat. Hal ini, sebagai mana dikemukakan oleh Ibn al-Mun©ir, sudah merupakan kesepakatan (ijma‘) seluruh
ulama. Akan tetapi, ini tidaklah berarti bahwa mereka dilarang mengikuti
pelaksanaan salat Jumat.
Banyak hadis yang menceritakan bahwa banyak kaum perempuan
yang selalu mengerjakan salat berjama‘ah di mesjid Nabi saw.; berimam
kepada beliau dan mengambil tempat di belakang kaum laki-laki. Oleh karena
itu, para ulama sepakat bahwa, pada dasarnya, orang perempuan dibenarkan
turut melakukan salat Jumat, sekalipun hal itu tidak wajib bagi mereka.
Jadi, kewajiban mereka yang sebenarnya adalah salat zuhur, tetapi kewajiban
itu dapat digantikan dengan salat Jumat. Tegasnya, bila sudah ikut salat
Jumat, mereka tidak wajib lagi melakukan salat zuhur. Menurut Ibn al-Mun©ir
dan Im±m al-¦aramain, ini juga sudah disepakati (ijma‘) oleh seluruh ulama.
Akan tetapi, dengan mempertimbangkan keterkaitan masalah ini dengan
faktor-faktor luar, para ulama tidak menganjurkan salat Jumat itu kepada
kaum perempuan secara mutlak. Im±m al-Bandan³j³, misalnya, mengatakan,
hanyalah perempuan-perempuan tua (‘aj-z) yang disunatkan menghadiri
salat Jumat, sedangkan bagi perempuan muda hukumnya adalah makruh.
Jadi, dapatlah ditegaskan bahwa orang perempuan boleh mengikuti
pelaksanaan salat Jumat; untuk perempuan yang sudah tua hukumnya
sunat, tetapi bagi yang masih muda adalah makruh. Selanjutnya, bila seorang
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perempuan sudah melakukan salat Jumat, maka ia tidak wajib lagi
mengerjakan salat zuhur.
Pertanyaan:
Bagaimana hukumnya orang-orang musafir melakukan salat Jumat
di atas kapal yang sedang berlayar, misalnya dari Belawan ke Tanjung Periok.
Jawab :
Ada beberapa hadis Rasul Allah saw. yang menyebutkan bahwa orang
sedang dalam perjalanan (mus±fir) tidak dikenakan kewajiban salat Jumat,
seperti halnya orang perempuan, budak, dan orang sakit.
Menurut al-Nawaw³, para ulama di lingkungan mazhab al-Sy±fi‘³ sepakat
bahwa orang musafir tidak wajib melakukan salat Jumat. Ibn al-Mun©ir
mengatakan, bahwa pendapat ini sudah menjadi kesepakatan dari
kebanyakan (ak£ar) ulama. Dalam pada itu, ada juga ulama yang mengemukakan pendapat lain. Menurut al-Zuhr³ dan al-Nakha‘³, jika seorang musafir
mendengar seruan (azan) Jum‘at, maka ia wajib melakukannya. Dengan
mengindahkan pendapat terakhir inilah, para ulama Sy±fi‘iyah berkata
bahwa orang musafir sunat melakukan salat Jumat.
Namun, jika orang musafir mengikuti salat Jumat, sekalipun tidak
wajib baginya, kedudukannya dalam pelaksanaan salat tersebut hanyalah
sebagai “pendatang.” Dirinya tidak dapat dimasukkan dalam penghitungan
jumlah minimal peserta Jumat tersebut. Untuk lebih jelasnya, jika bilangan
40 orang —jumlah jama`ah minimal untuk sahnya salat Jumat— baru
terpenuhi dengan dirinya sebagai orang ke 40, maka salat tersebut tidak
sah adanya. Dalam bahasa fiqh, disebutkan, salat Jumat itu sah untuknya,
tetapi tidak sah dengannya (l± yan`aqid bih). Demikianlah pendapat jumh-r
(kebanyakan) ulama.
Pada sisi lain, salat Jumat itu tidak sah, kecuali jika dilakukan di
lingkungan bangunan yang menjadi hunian (kampung atau kota) dari
orang-orang yang melakukannya. Ini didasarkan atas kenyataan sejarah
bahwa Rasul Allah saw. dan para sahabat tidak pernah melaksanakan
salat Jumat kecuali ditempat-tempat seperti itu, berbeda halnya dengan
salat ‘³d yang selalu dilakukan di lapangan. Jadi, salat Jumat tidak sah
jika dilakukan di luar batas kota/kampung, sebab Rasul Allah saw. tidak
pernah melakukan demikian. Selain oleh mazhab al-Sy±fi‘³, pendapat
ini juga didukung oleh Im±m M±lik dan sejumlah ulama lainnya.

52

BAB SALAT
Dengan mengindahkan keterangan di atas, ada dua hal yang menonjol
pada salat Jumat yang dilakukan oleh orang-orang musafir di atas kapal
yang sedang berlayar itu. Pertama, para pesertanya tidak memenuhi syarat,
sebab mereka berstatus musafir, bukan orang muq³m dan tidak mustau¯in
Kedua, salat itu dilakukan tidak pada tempat yang benar, yakni tidak di
lingkungan kota (balad) atau kampung (qaryah).
Tampaknya, azan yang dimaksudkan dalam pendapat al-Zuhr³ dan alNakha‘³ di atas adalah azan Jumat yang dilakukan di kota atau kampung
yang kebetulan dilalui oleh si musafir, bukan azan yang dikumandangkan
oleh orang musafir seperti dirinya. Jadi, menurut hemat kami, salat Jumat
orang musafir di atas kapal adalah tidak wajib dan tidak pula sah.
Pertanyaan :
Apakah boleh masb-q dalam salat Jumat?
Jawab :
Sesuai dengan perintah yang terdapat di dalam al-Qur’an, bila telah
diserukan azan untuk salat Jumat, maka kita harus bersegera memenuhinya
dan tidak dibenarkan lagi melakukan jual beli atau pekerjaan lainnya,
sebab itu akan menghalangi pelaksanaan perintah tersebut. Dengan
demikian, melambatkan kehadiran pada tempat Jumat adalah dilarang.
Oleh karena masb-q dalam salat Jumat itu merupakan keterlambatan,
tentu sajalah hal itu tidak boleh, kecuali jika ada uzur, yakni halangan yang
sah menurut syara‘.
Namun demikian, seseorang yang terlambat hadir di mesjid itu, tetap
dituntut untuk melakukan salat Jumat sebagai masb-q. Dalam sebuah
hadis, Rasul Allah saw. mengatakan, “Barang siapa yang mendapatkan satu
rak`at dari salat Jumat, maka ia telah mendapatkan Jumat tersebut,”40
dan “Barang siapa yang sempat mendapatkan satu rak`at dari salat
Jumat, hendaklah ia menambahkan satu rak`at lainnya”.
40

Muhammad Khatib al-Syarbaini,

 ﻣﻦ ﺍﺩﺭﻙ ﻣﻦ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺭﻛﻌﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺩﺭﻙ ﺍﻟﺼﻼﺓ,ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
Muhammad Khatib al-Syarbaini, Mugn³ al-Muht±j, Juz I, (Beirut: D±r al-Fikri,
tt.), h. 246.
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Jadi, sekalipun dari segi keterlambatannya si masb-q itu, dianggap
telah melalaikan kewajiban, namun salat Jumatnya masih sah, jika ia sempat
melakukan satu rak‘at secara berjama‘ah dan kemudian ia menyempurnakan
salatnya dengan menambah satu rak‘at lagi setelah imam memberi salam.
Lebih lanjut, seperti pada salat berjama‘ah lainnya, seseorang yang
masb-q, tetap dianggap mendapatkan satu rak‘at bila ia sempat ruku‘
bersama-sama dengan imamnya. Dalam hal ini, kekurangan salat si masb-q,
itu, misalnya ia tidak sempat membaca surat al-F±ti¥a¥, dianggap telah
ditanggung oleh si imam.
Pertanyaan :
Apakah sah salat Jumat bagi orang yang datang ke mesjid setelah
khatib turun dari mimbar?
Jawab :
Dalam perintah bersegera, sebagai mana dikemukakan di atas, terkandung tuntutan agar setiap jama‘ah turut mendengarkan khutbah yang
disampaikan sebelum salat Jumat. Jika seseorang datang setelah khatib turun
dari mimbar, tentulah tuntutan tersebut tidak terlaksanakan olehnya dan
itu merupakan kerugian yang amat besar adanya.
Namun, bila ia bergabung dan melakukan salat Jumat bersama jama‘ah
yang telah hadir sebelumnya, maka salat tersebut tetap sah baginya.
Pertanyaan :
Apakah salat Jumat bisa diikuti melalui radio atau televisi ?
Jawab :
Salah satu syarat sahnya salat Jumat ialah harus dilaksanakan
dengan berjama‘ah. Oleh karena itu, semua aturan dan ketentuan salat
berjama‘ah mutlak harus diindahkan dalam pelaksanaan salat Jumat.
Dalam uraian tentang ini, Khat³b al-Syarbain³, mengemukakan tujuh
syarat yang harus terpenuhi dalam berjama‘ah, yaitu,41

41

Muhammad Khatib al-Syarbaini,
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

posisi makmum tidak lebih ke depan daripada imam,
makmum mengetahui peralihan gerakan (intiq±l±t) imamnya,
makmum dan imamnya harus berkumpul (pada satu tempat),
makmum berniat mengikut imam,
tata laksana salat (na§am ) imam sama dengan salat makmum,
makmum harus melakukan perbuatan-perbuatan salat sesuai dengan
yang dilakukan oleh imamnya (muw±faqah al-im±m),
7. makmum melakukan perbuatan-perbuatan salatnya dengan mengikuti
(tidak mendahului) imamnya.

Para ulama mengatakan, gerakan imam dapat diketahui melalui
beberapa cara, 1) melihat imam secara langsung, 2) melihat saf yang ada
di depan makmum, 3) mendengar suara (seperti takbir) imam, atau 4)
mendengar suara muballigh. Dapat ditambahkan bahwa Kha¯³b al-Syarbain³
berkata, suara muballig dapat dipedomani, sekalipun si muballig itu sendiri
tidak ikut salat. Sesuai dengan catatan ini, menurut hemat kami, fungsi
muballig tersebut dapat saja digantikan oleh sarana lain seperti televisi
atau radio. Oleh karena itu, bila semata-mata ditilik dari kaitannya dengan
syarat “mengetahui gerakan imam”, makmum yang tidak bisa melihat
imamnya, dapat saja mengikuti salat berjama`ah (termasuk Jumat) melalui
radio ataupun televisi.
Akan tetapi, sebagai mana dikemukakan Kha¯³b al-Syarbain³, pengetahuan gerakan imam saja tidak lah cukup. Orang tidak dapat melakukan
salat di pasar atau di rumahnya mengikuti imam yang salat di mesjid, hanya
karena ia dapat mengetahui gerakan-gerakan imam tersebut. Sebab,
“mengetahui gerakan imam” hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya
syarat sah berjama`ah. Makmum dan imam harus berkumpul (mujtami`)
dan ada pula aturan tertentu tentang jarak dan posisi di mana mereka harus
berdiri.

 ) ﻻﻳﺘﻘﺪﻡ( ﺍﳌﺄﻣﻮﻡ ) ﻋﻠﻰ ﺍﻣﺎﻣﻪ ﰱ,ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻗﺘﺪﺍﺀ ﻭﺍﺩﺍﺑﻪ ﻭﺷﺮﻭﻃﻪ ﺳﺒﻌﺔ
 )ﺍﻥ ﻳﻨﻮﻯ ﺍﳌﺄﻣﻮﻡ ﻣﻊ...( )ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻋﻠﻤﻪ( ﺍﻯ ﺍﻟﻠﻤﺄﻣﻮﻡ ) ﺑﺎﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺍﻹﻣﺎﻡ... ﺍﳌﻮﻗﻒ
 ﺍﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﰱ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ... ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﰱ ﺍﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺼﻼﺓ...(ﺍﻟﺘﻜﺒﲑ
lihat ibid., 245-255.
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Pertanyaan :
Bolehkan Bilal membaca ayat-ayat suci al-Qur’an sebelum khatib
mulai berkhutbah pada hari Jumat?
Jawab :
Mengenai kebiasaan membacakan ayat dan hadis yang menganjurkan
agar jama‘ah tidak berbicara selama berlangsungnya khutbah, al-Bujairam³
mengatakan bahwa perbuatan seperti itu tidak ada dalam praktik Rasul
Allah saw. Pada hari Jumat, Rasul Allah saw. memang selalu memberi sedikit
waktu (yumhil) untuk berkumpulnya jama‘ah. Setelah itu, beliau datang
sendiri, tanpa pengiring, masuk ke mesjid seraya memberi salam, kemudian
naik ke mimbar, menghadap ke jama‘ah, memberi salam lagi, dan duduk.
Segera setelah itu Bilal pun azan dan begitu azan selesai, beliau langsung
berkhutbah, tanpa diselingi kegiatan apa pun, tidak membaca al-Qur’an
dan tidak yang lainnya. Kemudian, praktik seperti ini berlanjut pada masa
Khulaf±’ al-r±syid³n tanpa perubahan.
Berdasarkan data sejarah ini, jelaslah bahwa praktik membacakan
ayat-ayat al-Qur’an atau dan hadis tertentu, di antara azan dan khutbah
Jumat itu adalah perbuatan bid‘ah, yang diadakan setelah masa Nabi
saw. dan para sahabat.
Dalam menanggapi praktik itu, banyak ulama yang memandangnya
sebagai perbuatan yang baik, terutama karena ayat tersebut dapat menggalakkan jama‘ah untuk bersalawat kepada Nabi saw., yang memang
dianjurkan agar banyak-banyak dilakukan pada hari Jumat. Kemudian,
hadis yang selalu dibacakan itu dapat pula mengingatkan jama‘ah agar
tidak berbicara, pada waktu imam berkhutbah, sebab ketika itu mereka
dituntut agar diam dan mendengarkan. Jadi, pembacaan ayat tersebut
mengandung faedah yang cukup besar adanya. Dengan demikian, praktik
tersebut dianggap sebagai bid‘ah yang baik, atau bid‘ah ¥asanah.

Pertanyaan :
Salat Jum‘at yang dilaksanakan pada suatu kampung, biasanya hanya
diikuti oleh 25 - 40 orang dari 100 kepala keluarga penduduknya. Dalam
hal ini kami ingin mendapatkan penjelasan, apakah salat Jumat seperti
itu sah ?
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Jawab :
Melalui ijtihad terhadap berbagai hadis berkenaan, para ulama
merumuskan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan
salat Jumat. Antara lain, mereka sepakat bahwa salat tersebut mesti dilaksanakan dengan berjama‘ah. Akan tetapi, menyangkut bilangan jama‘ahnya
tidak terdapat kesepakatan. Misalnya, Ab- ¦an³fah, al-Sur³, dan al-Lai£
mengatakan salat Jum‘at sah dilakukan oleh empat orang, termasuk imam;
al-Rab³‘ah mengatakan 12 orang; dan menurut Imam M±lik cukup dilakukan
oleh orang sekampung, dengan tidak menetapkan jumlah tertentu. Dalam
qawl qad³m-nya Imam al-Sy±fi‘³ mengemukakan dua pendapat yang berbeda,
yaitu empat orang dan dua belas orang, sedangkan dalam qawl jad³d-nya
beliau menegaskan bahwa salat Jumat tidak sah bila jama‘ahnya kurang
daripada empat puluh orang. Yang terakhir inilah pendapat yang berkembang dan selalu difatwakan sebagai mazhab al-Sy±fi‘³.
Imam al-Nawaw³, seorang tokoh terkemuka di kalangan ulama
Syafi‘iyah, mengutip hadis-hadis yang mendasari tiap-tiap pendapat di
atas, tetapi kemudian ia menyatakan bahwa semua hadis itu adalah lemah,
«a‘³f. Pendapat bahwa jumlah itu harus cukup empat puluh didasarkan
atas dalil sebagai berikut, “Telah ada ijma‘ bahwa sahnya salat Jumat
tergantung kepada suatu bilangan, tetapi bilangan tersebut tidak dapat
ditetapkan kecuali dengan tawq³f, yakni petunjuk dari Rasul Allah saw. Dalam
pada itu, telah diketahui bahwa Rasul Allah saw. pernah melakukannya
dalam jumlah empat puluh orang. Jadi, jumlah jama‘ah Jum‘at tidak boleh
kurang dari empat puluh kecuali jika ada dalil yang menunjukan demikian.”
Disamping itu, “Nabi saw. memerintahkan agar kita melakukan salat
sebagai mana beliau melakukannya, (Shall- kam± ra’aitumun³ usall³), dan
belaiu sendiri tidak melakukannya dalam jumlah yang kurang dari empat
puluh.”
Syekh Zainudd³n al-Malib±r³, di dalam Fat¥ al-Mu‘³n, mengutip bahwa,
ketika dihadapkan dengan pertanyaan tentang orang kampung yang
kurang daripada empat puluh orang, apakah mereka melakukan salat
Jumat atau salat zuhur, Imam al-Bulqain³, memberikan jawaban bahwa,
menurut mazhab al-Sy±fi‘³, mereka haruslah melakukan salat zuhur. Akan
tetapi, banyak juga ulama yang membenarkan mereka itu melakukan
salat Jumat dan pendapat ini cukup kuat. Oleh karena itu, jika mereka,
secara bersama-sama, taklid kepada ulama yang berpendapat demikian,
maka mereka dapat melakukan salat Jumat.
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Dari uraian singkat di atas, dapatlah dketahui bahwa salat Jumat seperti
tersebut dalam pertanyaan di atas adalah sah jika yang hadir mencapai
empat puluh orang. Akan tetapi, jika jumlah mereka kurang dari empat puluh,
maka salat Jumat tersebut tidak sah menurut mazhab al-Sy±fi‘³. Agar
salat yang dilakukan itu dapat dianggap sah, hendaklah para jama‘ah, secara
bersama-sama, bertaklid kepada ulama yang tidak menganggap bilangan
empat puluh itu sebagai sayarat, seperti Imam Ab- ¦an³fah, M±lik, atau
imam-imam lainnya. Akan tetapi, menyangkut pelaksanaan salat Jumat
tersebut, sesungguhnya para ulama masih menetapkan persyaratan-persyaratan selain bilangan, yang harus diindahkan bila kita taklid kepada
mereka. Oleh karena itu, sebagai mana dikemukakan oleh Sayid al-Bakr³
Sya¯±, adalah lebih aman bila jama‘ah tersebut mengamalkan qawl qad³m
al-Sy±fi‘³, mengingat bahwa pendapat qawl qad³m itu telah ditarj³¥ oleh
al-Muzan³ dan Ibn al-Mun©ir.
Jadi dengan mempedomani tarj³h kedua ulama ini, menurut hemat
kami, wa All±hu a‘lam, salat Jum‘at sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan di atas adalah sah.
Pertanyaan :
Menurut yang kami perhatikan, ketika imam berkhutbah, di Masjid alHaram, Makkah, masih saja ada sebagian jama‘ah yang melakukan tawaf.
Pada saat mu‘azzin mengucapkan iq±mah, barulah mereka berhenti dan
ikut melakukan salat Jumat. Dalam hal ini , bagaimanakah hukum tindakan
itu dikaitkan dengan larangan beraktifitas, pada waktu mengikuti khutbah?
Jawab :
Perintah agar mendengarkan dan berdiam diri pada saat imam berkhutbah, cukup populer, baik melalui ayat al-Qur’an maupun beberapa hadis
Rasul Allah saw. Bahkan, ada sebutan beliau yang mengatakan bahwa Jumat
seseorang akan sia-sia bila ia berkata-kata pada saat imam berkhutbah.
Sehubungan dengan ini, para ulama sepakat menekankan pentingnya
berdiam diri dan mendengarkan khutbah pada waktu salat Jumat. Di samping
mereka yang mengatakan hukumnya sunat, tidak sedikit pula yang menyatakan hal itu adalah wajib, sehingga berkata-kata pada saat itu dianggap
haram. Bahkan, menjawab salampun, menurut sebagian ulama, tidak
dibenarkan lagi.
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Im±m al-Nawaw³ mengatakan, sekalipun diam dan mendengarkan
itu “hanya” sunat menurut pendapat yang kuat di dalam mazhab alSy±fi`³,42 namun tidak ada khil±f, bahwa orang yang dapat mendengar
khutbah itu tidak dibenarkan membaca al-Qur’an ataupun berzikr, sebab
perintah mendengar dan diam itu lebih kuat adanya.43
Para ulama juga sepakat, bahwa setelah imam duduk di atas mimbar,
jema‘ah tidak dibenarkan lagi mengawali salat (kecuali ta¥iyah al-masjid),
dan bahwa orang yang ketika itu sedang salat dianjurkan agar meringkaskan
pelaksanaannya.
Dari berbagai uraian tentang masalah ini sangatlah jelas bahwa
perintah mendengarkan dan berdiam diri pada saat khutbah itu sangatlah
penting, dan dipandang melebihi anjuran untuk melakukan berbagai amalan
sunat seperti membaca al-Qur’an, berzikir, dan bahkan salat. Dengan kata
lain, adalah benar bahwa ketika khutbah sedang berlangsung, jema‘ah
dilarang melakukan aktifitas, kecuali mendengarkan.
Khusus mengenai tawaf, kami hanya menemukan keterangan
terbatas,
1. Ibn ‘Umar ra., pernah (k±na) melakukan tawaf, ketika salat diiq±mahkah
iapun turut salat, kemudian melanjutkan (ban± m± mad± min) tawafnya.
2. Ibn ‘Umar ra., pada masa tuanya, pernah melakukan tawaf tiga atau
empat putaran, lalu ia duduk untuk beristirahat. Kemudian ia menyambungnya lagi dengan putaran berikutnya.
3. menurut ‘A¯±’, bila iqamah dikumandangkan ketika seseorang sedang
melakukan tawaf, [lalu iapun berhenti dan turut melakukan salat] maka
ia dapat menyambung (yabn³) tawafnya kembali dari tempatnya berhenti
itu.
42

Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻻﻧﺼﺎﺕ ﻭﻻ ﳚﺐ ﻭﻻ ﳛﺮﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ
Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz IV, (Beirut: D±r al-Fikri, tt.), h. 523.
43
Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻭﻻ ﺧﻼﻑ ﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻊ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﻻﻳﻘﺮﺍﺀ ﺍﻭﻻﻳﺪﻛﺮ ﻭﺍﻥ ﺟﻮﺯﻧﺎﻟﻪ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻻﻥ ﺍﻻﻧﺼﺎﺕ ﺍﻛﺪ
ﻟﻼﺧﺘﻼﻑ
Lihat ibid., h. 524.
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4. ‘A¯± dan Ibr±h³m berpendapat, bila seseorang yang sedang tawaf mengalami
pendarahan pada hidungnya, maka hendaklah ia keluar untuk berwu«u‘,
Menurut Ibr±h³m, ia dapat melanjutkan tawaf itu dari tempat berhentinya.
Tampaknya praktik sahabat dan t±bi‘³n ini cukup kuat menunjukkan
bahwa pelaksanaan tawaf itu dapat dipotong untuk melakukan salat atau
karena alasan lainnya. Ini sejalan dengan pernyataan al-Nawaw³ bahwa
muw±l±h dalam tawaf itu hanyalah sunat dan tidak merupakan kewajiban.44
Dalam hal ini tawaf yang telah terpotong itu dapat disambung saja,
namun, adalah lebih baik mengulanginya dari awal.
Menurut kami, secara tafaqquhan, bila imam telah naik ke atas mimbar,
maka seluruh jama‘ah tetap dituntut untuk diam dan mendengarkan, serta
tidak dibenarkan lagi mengawali tawaf, seperti halnya mengawali salat. Sebab,
seperti pernyataan al-Nawaw³ di atas, tuntutan diam dan mendengarkan
itu adalah lebih penting adanya. Kemudian, menurut hemat kami, tuntutan
insat dan istim±‘ itu adalah cukup kuat dijadikan alasan untuk memotong
tawaf.
Perlu kami tambahkan, sebagai mana dinyatakan oleh Im±m al-Sy±fi‘³,
sekalipun berkata-kata pada saat khutbah dianggap haram dan berdosa,
namun hal itu tidaklah membatalkan Jumat orang yang melakukannya.
Sejalan dengan ini, tentulah salat Jumat orang-orang yang melakukan tawaf
pada saat khutbah itu pun tidak batal karenanya.
Pertanyaan :
Apakah hukumnya, jama‘ah salat Jumat makan, minum, atau merokok
pada saat mendengarkan khutbah?
Jawab :
Sebagai mana dikemukakan di atas, para jama‘ah Jumat dituntut
agar mendengarkan dan berdiam diri selama berlangsungnya khutbah.

44

Ibn Hajar al-Hai£ami,

ﳌﻮﺍﻻﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻮﻓﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺻﺢ
Ibn Hajar al-Hai£ami, Hasyiyah al-‘Allamah‘ala Syarh al-I«ah fi Man±sik alHajj li Imam al-Nawawi, Cet III, (Jakarta: Dar al-Hikmah, tt.), h. 272.
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Dalam kaitan ini Im±m al-Nawaw³ menegaskan, bahwa jama‘ah itu sunat
menghadap kepada khatib, dan tidak melakukan perbuatan apapun selain
mendengarkan khutbahnya. Selanjutnya beliau mengatakan makruh
hukumnya makan dan minum bila hal itu dilakukan sebagai kemikmatan
(tala©©u©) tetapi, tidak makruh bila dilakukan karena tuntutan hajat. Ketentuan
ini berlaku umum baik bagi jama‘ah maupun bagi khatib sendiri.
Menurut hemat kami, bila makan dan minum, yang pada dasarnya
mub±¥ dan bermanfaat pun, sudah dinyatakan makruh ketika berlangsungnya khutbah, maka tentulah mengisap rokok, yang pada dasarnya
makruh dan relatif kurang bermanfaat itu akan lebih makruh lagi.
Pertanyaan :
Jika salat Jumat seperti disebutkan di atas tidak sah, apakah jama‘ah
diwajibkan melakukan salat zuhur ?
Jawab :
Sebagai mana diketahui, orang yang telah salat Jumat tidak diwajibkan
lagi melakukan salat zuhur. Akan tetapi, ini tentu hanya berlaku bagi mereka
yang melakukan salat Jumat dengan benar dan sah. Jika jama‘ah tersebut
di atas mengkuti mazhab al-Sy±fi‘³ rh., maka jelaslah bahwa salat Jumat
yang mereka lakukan dengan jumlah kurang daripada empat puluh itu
tidak sah adanya, sehingga mereka belum lepas dari tuntutan dan kewajiban salat.45 Jadi, mereka masih tetap wajib mengerjakan salat. Selanjutnya,
karena tidak dapat melakukan salat Jumat, maka kewajiban mereka
adalah melakukan salat zuhur.
Tegasnya, bila salat Jumat itu dianggap tidak sah, maka mereka
wajib melakukan salat zuhur.
Bahkan, dapat ditambahkan, sebagai mana dikemukakan oleh Imam

45

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻓﻼ ﺗﺼﺢ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺍﻻ ﺑﺎﺭﺑﻌﲔ ﺭﺟﻼ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab, Juz
IV, (Beirut: D±r al-Fikri, 1421 H/2000 M), h. 421. Lihat ibid., h. 28. Lihat ibid.,
Juz IV, h. 443.
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al-Bulqain³, sekalipun salat tersebut tersebut dianggap sah—dengan bertaklid kepada ulama yang membenarkan salat Jumat kurang daripada empat
puluh orang—namun, sebaiknyalah mereka mengambil sikap hati-hati
(i¥¯iy±¯) dengan melakukan salat zuhur setelah selesai salat Jumat. Tindakan
ini dianggap baik mengingat bahwa keabsahan salat Jumat tersebut masih
diperselisihkan, sebab tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh sebagian
ulama, seperti al-Sy±fi‘³.
Pertanyaan :
Di sebagian mesjid, ada pembacaan salawat dengan suara nyaring
di antara khutbah Jumat yang pertama dan khutbah yang kedua. Dalam hal
ini kami ingin mendapatkan penjelasan apakah praktik seperti itu boleh
atau tidak. Terima kasih.
Jawab :
Sebagai mana diketahui, memperbanyak salawat kepada Nabi saw.
pada hari dan malam Jumat termasuk hal yang dianjurkan oleh Rasul Allah
saw. Akan tetapi, dalam pelaksanaan salat Jumat, para jama‘ah diperintahkan
agar diam dan mendengarkan khutbah. Sehubungan dengan ini, banyak
ulama yang berpendapat haram berbicara ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Im±m al-Sy±fi‘³ juga berpendapat demikian pada qawl
qad³m-nya, tetapi pada qawl jad³d ia mengatakan diam dan mendengar
itu hanyalah sunat dan berbicara ketika khutbah sedang berlangsung adalah
makruh.46
Dalam kaitan ini, terdapat keterangan dari beberapa ulama alSy±fi‘iyah sebagai berikut,
1. Berbicara itu tidak makruh: ketika azan, sebelum dan sesudah khutbah,
di antara kedua khutbah, dan di antara khutbah dan salat.
2. Dari tuntutan untuk diam itu dikecualikan: memperingatkan seseorang
akan hal yang mengancam dirinya, menjawab salam, mendoakan orang

46

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﺍﻟﻘﺪﱘ ﻭ " ﺍﻻﻣﻼﺀ " ﻭﻭﺟﻮﺏ ﺍﻻﻧﺼﺎﺕ,ﻭﻫﻞ ﺍﻻﻧﺼﺎﺕ ﻓﺮﺽ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺣﺮﺍﻡ ؟ ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ
ﻭﲢﺮﱘ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺍﳉﺪﻳﺪ ﺍﻧﻪ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻟﻴﺲ ﲝﺮﺍﻡ
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yang bersin, dan membaca slawat untuk Nabi saw. ketika mendengar
namanya disebutkan.
3. Bahkan, sekalipun ada yang menganggap makruh, Im±m al-Baij-r³
berpendapat sunat menyaringkan suara ketika mengucapkan salawat
untuk beliau.
Berdasarkan keterangan di atas, tampaklah bahwa,
1. membaca salawat di antara kedua khutbah itu, tidak melanggar larangan,
sebab tidak dilakukan ketika khatib sedang menyampaikan khutbah.
2. pengucapan dengan nyaring juga tidak ada salahnya, mengingat bahwa
pengucapan salawat dengan nyaring ketika khutbah sedang berlangsung pun adalah dibenarkan dan bahkan sunat menurut al-Baij-r³.
3. Pengucapan seperti itu mungkin diharapkan sekaligus sebagai ajakan
bagi para jama‘ah untuk bersalawat kepada beliau, sesuai dengan anjuran
memperbanyak salawat pada hari Jumat.
Oleh karena itu, menurut hemat kami, Wa All±hu a‘lam, pengucapan
salawat dengan suara nyaring di antara khutbah Jumat yang pertama dan
khutbah yang kedua adalah boleh.
Pertanyaan :
Apakah ketika melaksanakan khutbahnya, seorang khatib Jumat
dibenarkan minum?
Jawab :
Khutbah itu merupakan ibadah, bahkan sebagian ulama menganggapnya sebagai ganti dari dua rak‘at salat zuhur dan harus dilaksanakan
dengan penuh khidmat. Oleh karena itu, sepanjang berlangsungnya khutbah,
jama‘ah dituntut mendengarkan dengan sebaik-baiknya dan dilarang berkata-kata tanpa alasan yang penting. Dalam sebuah hadis disebutkan,
bahwa Jumat seseorang akan sia-sia bila ia mengucapkan “Diamlah !”
kepada temannya.47
47

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﺍﺫﺍ ﻗﻠﺖ ﻟﺼﺎﺣﺒﻚ,ﲝﺪﻳﺚ ﺍﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ ﺍ ﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
( ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺍﻧﺼﺖ ﻭﺍﻻﻣﺎﻡ ﳜﻄﺐ ﻓﻘﺪ ﻟﻐﻮﺕ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ
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Sejalan dengan tuntutan itu, para jama‘ah disunatkan menghadap
(iqb±l) kepada khatib sambil mendengarkan khutbahnya.
Sebagai mana dikemukakan Imam al-Nawaw³, menurut Imam M±lik,
al-Auza‘³, dan Ahmad tidak dibenarkan minum ketika khutbah. Ibn al-Mun©ir
mengatakan hal itu boleh, tetapi para ulama di lingkungan mazhab al-Sy±fi‘³
berpendapat, kalau bukan karena haus, baik khatib maupun jama‘ah makruh
minum ketika berlangsungnya khutbah.48
Menurut hemat kami, karena minum di tengah khutbah itu akan
mengurangi kekhidmatan dan dapat pula mengganggu perhatian, seyogianyalah tindakan itu dihindari oleh para khatib, kecuali jika benar-benar
diperlukan. Misalnya, jika tidak minum ia tidak dapat menyelesaikan rukunrukun khutbahnya. Lagi pula, pelaksanaan yang baik menurut al-Sunnah
adalah salat Jumat yang khutbahnya pendek, tetapi salatnya panjang.
Pertanyaan :
Apakah benar kalau berdoa setelah salat, kita harus mengalirkan air
mata? Bagaimana jika kita tidak mampu melakukan hal demikian?
Jawab :
Di dalam al-Qur’an banyak ayat yang berbicara tentang doa.
Misalnya,
1. “Berdo`alah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang
lembut Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas”. (al-A`r±f: 55)
2. “Atau siapakah yang memperkenankan (do`a) orang yang dalam kesulitan
apabila ia berdo`a kepada-Nya dan yang menghilangkan kesusahan...?”
(al-Naml: 62)
Demikian pula di dalam hadis, terdapat banyak anjuran dan contoh

Lihat ibid., Juz IV . h. 443.
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Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻳﻜﺮﻩ ﳍﻢ ﺷﺮﺍ ﺏ ﺍﳌﺎﺀ ﻟﺘﻠﺬﺫ ﻭﻻ ﺑﺄ ﺱ ﻳﺸﺮﺑﻪ ﻟﻠﻌﻄﺶ ﻟﻠﻘﻮﻡ ﻭﺍﳋﻄﻴﺐ
Lihat ibid. 445.
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dari Rasul Allah saw. mengenai doa, yang merupakan inti (mukhkh) ibadah
itu.
Dari berbagai dalil terkait para ulama, seperti Ab- al-Q±sim alQusyair³ mengatakan bahwa salah satu syarat yang harus diperhatikan
dalam berdoa itu ialah memakan makanan yang halal. Di samping itu,
mereka juga merumuskan beberapa adab yang perlu dipenuhi, seperti,49
1. hadir hati (khusy-‘ ta«arru‘, khusy-‘, dan rahbah).
2. memilih (yatara¡¡ad) waktu-waktu dan keadaan yang mulia, seperti hari
‘Arafah, bulan Ramadan dan hari Jumat; ketika sujud, ketika bertemu
dengan pasukan musuh, pada saat turun hujan, setelah selesai salat,
dan pada waktu hati sedang lembut (riqqah al-qalb), dan sebagainya
3. menghadap kiblat, mengangkat tangan, serta menyapukannya ke wajah,
4. merendahkan suara (baina al-mukhafatah wa al-jahr).
5. tidak memaksakan (yatakallaf) agar doanya bersajak dan sebaiknya
memilih doa-doa ma’£-r.
6. sungguh-sungguh dalam meminta (yajzim al-¯alab), benar-benar mengharap dan dan yakin akan perkenan-Nya.
7. il¥±¥ dan mengulang-ulang doanya, dan tidak kecewa bila doanya
tidak segera diperkenankan (l± yastab¯i’ al-ij±bah).
8. memulai doa dengan zikr, terutama ¥amdalah dan salawat atas Nabi
saw.
9. taubat, mengembalikan segala yang diperoleh secara zalim dan benarbenar menghadapkan diri (iqb±l) kepada Allah.
Dari keterangan ini, jelas bahwa berdoa itu seyogianya dilakukan
secara sungguh-sungguh dan dengan sepenuh hati. Doa dan permohonan
49

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﺍﻥ ﻳﺘﺮﺻﺪ ﺍﻻﺯﻣﺎﻥ... ﺣﻀﻮﺭﺍﻟﻘﻠﺐ... ﻭﻣﻦ ﺷﺮﺍﺋﻂ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻌﻤﻪ ﺣﻼﻻ:ﻗﺎﻝ
 ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ...ﺍﻟﺸﺮﻳﻔﺔ ﻛﻴﻮﻡ ﻋﺮﻓﺔ ﻭﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﳉﻴﻮﺵ ﻭﻧﺰﻭﻝ ﺍﻟﻐﻴﺚ
 ﺍ ﻥ ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻒ ﺍﻟﺴﺠﻊ ﻭﺍﻻﻭﱃ ﺍﻥ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺍﳌﺎﺀﺛﻮﺭﺓ... ﺧﻔﺾ ﺍﻟﺼﻮﺕ...ﺍﻟﻘﺒﻠﺔ
 ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ ﻭﺭﺩ...  ﺍﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺪﻛﺮ ﺍﻪﻠﻟ...  ﺍﻥ ﻳﻠﺢ ﻓىﺎﻟﺪﻋﺎﺀ ﻭﻳﻜﺮﺭ ﺛﻼﺛﺎ... ﺍﻥ ﳚﺰﻡ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ...
ﺍﳌﻈﺎ ﱂ ﻭﺍﻻﻗﺒﺎﻝ ﻏﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﱃ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, al-Azkar, (Beirut: D±r al-Fikri,
1414 H/1994 M.), h. 395-396.
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kepada Allah hendaklah disampaikan dengan hati yang penuh dengan
sikap ta«arru‘, khusyu‘, dan rahbah serta batin yang berada pada kondisi
mu«tarr (serasa terdesak dan sadar betapa dirinya lemah tiada berdaya),
inkis±r al-qalb (dengan hati yang luluh), pada satu sisi penuh dengan
kekuatiran dan rasa takut (khauf dan rahbah), tetapi pada sisi lainnya penuh
dengan harapan bahwa Allah akan memberikan pertolongan, rahmat
dan karunia-Nya.
Apabila seseorang sedang mengalami kondisi diri sedemikian rupa,
adalah wajar bahwa ia merasa haru serta iba pada dirinya dan karenanya
ia menangis berderai air mata. Bahkan, agaknya, tangis dan air mata itu
dapat dianggap sebagai pertanda bagi kondisi batin seperti itu. Artinya,
tangisan ketika berdoa dapat menunjukkan kesungguhan permohonannya
kepada Allah swt.
Sejauh ini, kami hanya menemukan bahwa Rasul Allah saw. menganjurkan menangis atau berusaha supaya menangis ketika membaca alQur’an. Akan tetapi, melalui penelusuran terhadap s³rah Nabi saw, para
sahabat, tabi³n, para ulama dan awliy±’ Allah, akan tampak bahwa sangat
banyak di antara mereka yang selalu menangis bila sedang membaca alQur’an, beristigfar, atau berdoa, dan bahkan ketika salat.
Jadi, walaupun mungkin tidak ada anjuran secara khusus, namun,
berdasarkan s³rah Nabi saw. dan salaf al-S±li¥ umat ini, kita tidak ragu
mengatakan bahwa menangis dalam berdoa itu adalah hal yang baik.
Kemudian, dengan demikian diharapkan doa tersebut akan mendapat
peluang yang lebih besar untuk diperkenankan Allah. Bagi mereka yang
tidak mampu menangis ketika berdoa, dapat dianjurkan agar membangun
kesadaran diri dan kemudian menangisi ketidakmampuannya menangis
itu.
Pertanyaan :
Jika seseorang lupa membaca doa qun-t, bolehkan ia melakukan
sujud sahwi setelah salam ke kanan dan ke kiri?
Jawab :
Sujud sahwi berfungsi sebagai pelengkap bagi kekurangan atau cacat
yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan salat. Secara garis besarnya
ada dua hal yang menyebabkan timbulnya tuntutan (sunat) sujud sahwi
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tersebut, yaitu, karena melakukan sesuatu yang dilarang dan karena
meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam salat itu..
Bila dalam pelaksanaan salat seseorang tidak melakukan tasyahhud
awal atau tidak melakukan qun-t pada salat subuh, misalnya, maka sunat
baginya melakukan sujud sahwi.
Mengenai tempat dan waktu mengerjakan sujud tersebut terdapat
banyak hadis dengan berbagai riwayat seperti dikemukakan oleh al-Nawaw³
kitab Syar¥ al-Muha©©ab. Pada sebagian riwayat ditegaskan bahwa Nabi
saw. melakukan sujud sahwi itu sebelum salam, tetapi pada riwayat tentang
kasus lainnya dikatakan beliau melakukan hal itu sesudah salam. Oleh karena
itu, sebagai mana dikutip oleh al-Nawaw³, al-M±ward³ mengatakan tidak
ada khil±f di kalangan ulama bahwa sujud sahwi itu boleh dilakukan sebelum
atau sesudah salam.
Namun demikian, mereka tetap saja berbeda pendapat tentang yang
terbaik dari kedua cara tersebut. Menurut Ab- ¦an³fah sujud itu dilakukan
sesudah salam, baik ia dikarenakan oleh penambahan maupun pengurangan perbuatan salat. Im±m M±lik berpendapat bila sujud sahwi dikarenakan penambahan, maka sebaiknya dilakukan sesudah salam.
Pendapat yang terkuat (al-sa¥³¥) di dalam mazhab al-Sy±fi‘³, mengatakan bahwa sujud sahwi mutlak dilakukan sebelum salam, baik dengan
alasan penambahan maupun kekurangan dalam perbuatan salat.50 Atas
dasar pendapat yang terakhir ini, jika seseorang mengucapkan salam dengan
sengaja, padahal ia mengetahui adanya tuntutan sujud sahwi itu maka
luputlah waktunya untuk sujud tersebut. Sebaliknya, jika ketika mengucapkan
salam itu ia lupa akan tuntutan sujud sahwi, ia masih dapat melakukannya,
asalkan jaraknya belum lama dari salam.
Pertanyaan :
Ada yang mengatakan, kalau seseorang tidak salat wajib, maka puasanya
akan sia-sia, baik puasa wajib maupun puasa sunat dan sebaliknya, jika
tidak melakukan puasa wajib, maka salatnya pun tidak diberkati Allah?

50

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﺍﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ,ﻭﺍﳌﺬﻫﺐ
Lihat ibid, Juz VI, h. 146.
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Jawab :
Dalam sebuah hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Ahmad dan
al-Bukh±r³, berasal dari Ab³ Hurairah, dinyatakan bahwa puasa merupakan
junnah yang dapat melindungi seseorang dari neraka dan diiringi dengan
pengarahan agar orang yang berpuasa jangan berbuat rafa£ dan fus-q,
serta jangan pula bertindak jahil. Dari hadis ini bersama hadis-hadis lain
yang terkait, tampaklah adanya tuntutan tambahan terhadap orang yang
sedang berpuasa agar menghindari hal-hal yang keji dan menjauhi segala
macam perkara yang haram.
Sehubungan dengan ibadah yang sedang dilakukannya, orang yang
puasa itu dianggap benar-benar tidak layak terlibat dalam kemaksiatan
apapun. Oleh karena itu, menurut para ulama, dosa atas kemaksiatan yang
dilakukan oleh orang puasa akan lebih besar daripada yang dilakukan
oleh yang tidak sedang berpuasa. Lebih lanjut lagi, perbuatan yang haram
itu, selain membuatnya fasiq, dapat pula mengurangi atau menghilangkan
sama sekali pahala puasa yang dilakukannya itu.
Dalam kaitannya dengan salat, pada satu sisi, dapat dikatakan bahwa
hakikat kedua ibadah itu masing-masing berdiri sendiri. Sahnya puasa
seseorang tidaklah terkait secara langsung dengan ibadah salat. Artinya,
kalaupun orang tersebut tidak melakukan salat, ibadah puasanya tetap sah,
apabila telah memenuhi syarat dan rukun puasa, secara formal. Sebaliknya
salatnya juga tetap sah sekalipun ia tidak melakukan kewajiban puasanya.
Akan tetapi, pada sisi lain, sesuai dengan beberapa hadis yang berbicara
tentang puasa dan kesempurnaannya, ternyata, puasa itu bukan tidak
terkait dengan perbuatan lainnya. Sebab, kesempurnaan puasa itu dapat
dipengaruhi oleh tindakan lain, seperti kemaksiatan yang mengakibatkan
berkurang atau gugurnya pahala puasa. Mengingat bahwa meninggalkan
salat merupakan kemaksiatan dan dosa besar, maka dalam masalah di
atas, walaupun puasa itu tetap sah, namun pahalanya akan berkurang
atau gugur karena ia melakukan kemaksiatan besar dengan meninggalkan
salat itu.
Pada satu sisi puasa itu tidaklah sia-sia, sebab sudah puasa tersebut
sudah dapat melepaskan diri dari tuntutan mengerjakannya kembali
(qa«±). Akan tetapi, bila dipandang dari sisi lainnya, bahwa jerih payah
berpuasa itu tidak menghasilkan pahala, seperti yang dijanjikan, maka
tidak berlebihan bila orang menyebutnya “sia-sia”. Hal yang hampir sama,
dapat pula dikemukakan hadis perilaku orang yang mengerjakan salat
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tetapi mengabaikan kewajiban puasa. Karena masing-masing dari kedua
ibadah ini merupakan rukun Islam, maka keutuhan keislaman tidak akan
tercapai tanpa mengerjakan keduanya dengan benar. Walaupun tidak secara
langsung saling mempengaruhi dalam hal keabsahannya, namun untuk
kesempurnaan, keduanya jelaslah saling melengkapi.
Pertanyaan :
Dalam bacaan tasyahhud terdapat ucapan selamat untuk orangorang saleh. Apakah salam tersebut sampai juga kepada orang yang telah
meninggal dunia?
Jawab :
Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Ibn Mas‘-« berkata,
“Tadinya (kunn±), bila kami salat di belakang Rasul Allah saw., kami
mengucapkan, Assal±mu ‘ala Jibr³l wa M³k±’³l, Assal±mu ‘al± Ful±n, lalu
beliau berpaling dan menoleh kepada kami, seraya berkata, All±h adalah
al-Sal±m, maka jika seseorang kamu melakukan salat, hendaklah ia
mengatakan, al-tah³y-y±tu lill±h wa al-¡±law±tu wa al-¯ayyib±t; Assal±mu
‘alaika ayyuha al-Nabiyyu wa ra¥matull±hi wa barak±tuh; Assal±mu alain±
wa ‘al± ‘ib±dill±h al-¡±lih³n.—Sesungguhnya jika kamu mengucapkan
demikian, maka ucapan itu akan sampai (a¡±bat) kepada semua hamba
yang ¡±li¥, baik di langit maupun di bumi.—Asyhadu ...”. (HR. al-Bukh±r³).51
Dalam hal ini, Im±m al-Nawaw³ memberikan komentar, bahwa yang
51

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﻛﻨﺎ ﺍﺫﺍ ﺻﻠﻴﻨﺎ ﺧﻠﻒ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﻠﻨﺎ,ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﱪﻳﻞ ﻭﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻼﻥ ﻭﻓﻼﻥ ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ﺍﻟﻴﻨﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺎﺫﺍ ﺻﻠﻰ ﺍﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﻘﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ ﻪﻠﻟ ﻭﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻨﱮ ﻭﺭﲪﺔ ﺍﻪﻠﻟ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻟﺼﺎﳊﲔ ﻓﺎﻧﻜﻢ ﺍﺫﺍ ﻗﻠﺘﻤﻮﻫﺎ
ﺍﺻﺎﺑﺖ ﻛﻞ ﻋﺒﺪ ﺻﺎﱀ ﰱ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻻﺭﺽ ﺍﺷﻬﺪ ﺍﻥ ﻻﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻪﻠﻟ ﻭﺍﺷﻬﺪ ﺍﻥ ﳏﻤﻤﺪﺍ ﻋﺒﺪﻩ
( )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ.ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﰒ ﻟﻴﺘﺨﱪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺍﻋﺠﺒﻪ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﻴﺪﻋﻮﺍ
Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz III, (Beirut: D±r al-Fikri, tt.), h. 455-456.

69

UMAT BERTANYA ULAMA MENJAWAB 

dimaksudkan dalam ucapan “Assl±mu `alain± ...” tersebut, adalah im±m,
makmum, malaikat, dan selain mereka (wa gairihim), dan bahwa makna
al-¡±li¥³n itu, sebagai mana beliau kutip dari Ab- Is¥±q al-Zuj±j dan ¢±¥ib
(penulis) al-Ma¯±li`, ialah orang yang menegakkan kewajibannya, baik
terhadap Allah maupun kepada sesama manusia.
Dari keterangan ini, terutama dari ungkapan wa al-mal±’ikah wa
gairihim, yang dikemukakan oleh al-Nawaw³ di atas, kami cenderung
berpendapat serta mengharapkan bahwa ucapan salam tersebut akan
sampai kepada seluruh orang saleh, baik yang masih hidup maupun yang
telah wafat, sebab, kematian tidaklah membatalkan atau mengurangi
kesalehan seseorang.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya jika seseorang rajin salat tetapi rajin pula
berjudi?
Jawab :
Banyak ulama yang menyatakan bahwa judi itu merupakan
perbuatan dosa besar, sesuai dengan,
1. firman Allah swt, al-M±’idah: 90, “Sesungguhnya khamar, judi, an¡±b,
dan azl±m, adalah najis (rijs) dan termasuk perbuatan syaitan, maka
jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan kemenangan”
2. hadis Rasul Allah saw., “Barang siapa bermain dadu (nard atau
nardasy³r) maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan RasulNya”. (HR. Ab- D±w-d, dan dinilai sahih oleh Ibn ¦ibb±n dan al¦±kim)
3. hadis, “Jika kamu melewati orang-orang yang bermain azl±m, al-sya¯aranj,
dan al-nard, dan [permainan judi lain] yang sepertinya, maka janganlah
kamu mengucapkan salam kepada mereka dan jika mereka mengucapkan salam, maka janganlah kamu menjawabnya. (HR. al-Dailam³).
4. hadis, “Barang siapa bermain nardasy³r, maka seolah-olah ia mencelup
tangannya dengan darah babi.” (HR. Muslim)
5. hadis, “Barang siapa bermain nardasy³r, maka seolah-olah ia mencelupkan tangannya ke daging dan darah babi.” (HR. Muslim)
Menurut Im±m Ibn ¦ajar al-Haitam³, hadis terakhir ini, berarti bahwa
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orang yang bermain judi (nardasy³r) itu tidak diterima salatnya, sebagai
mana ditegaskan pada riwayat lain.
Jadi, berdasarkan keterangan ini, dapatlah diketahui bahwa jika
seseorang melakukan salat, tetapi ia juga selalu berjudi, maka salat yang
dilakukannya tidak diterima oleh Allah swt. Artinya, ia tidak akan mendapatkan pahala dari perbuatan salat tersebut, walaupun, tentunya, salat itu
tetap sah dan ia tidak dituntut melakukannya kembali.
Pertanyaan :
Dalam pelaksanaan salat jumat, kami memperhatikan ada ketidak
seragaman pada pengucapan salawat kepada Nabi saw. oleh para khatib.
Kebanyakan menyebut nama “Muhammad” secara jelas, tetapi sebagian
khatib tidak terdengar mengucapkan nama beliau. Sehubungan dengan
ini, kami ingin mendapatkan penjelasan.
Jawab :
Dua khutbah merupakan syarat bagi sahnya salat Jumat. Artinya,
salat Jumat itu tidak sah apabila tidak didahului dengan dua khutbah.
Ketentuan ini diperoleh dari,
- hadis-hadis, yang menerangkan bahwa Rasul Allah saw. senantiasa
berkhutbah lebih dahulu sebelum melakukan salat Jumu‘ah.
- bahwa Rasul Allah saw. memerintahkan kita agar melakukan salat
sebagai mana beliau melakukannya.
Melalui kajian terhadap hadis-hadis berkenaan serta praktik yang
berlanjut sejak masa beliau sampai ke masa-masa kemudiannya, para
ulama menyimpulkan, bahwa rukun (unsur minimal) yang harus ada dalam
khutbah itu ada lima: ¥amdalah, salawat kepada Nabi saw., wasiat untuk
bertaqwa, doa untuk kaum mukminin, dan membaca al-Qur’an. Selanjutnya,
di dalam kitab-kitab mazhab al- Sy±fi‘³, dikemukakan bahwa dua rukun
yang pertama itu haruslah diucapkan dengan lafa§ tertentu.
Pengucapan ¥amdalah haruslah menggunakan kata al-¥amd 52 atau

52

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﺍ ﳊﻤﺪ ﻪﻠﻟ ﻭﻳﺘﻌﲔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ
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bentuk-bentuk yang berasal darinya, (berakar pada ¥ - m - d) serta menyebut
nama “All±h”, seperti “al-¥amdu lill±h”, atau “a¥madu All±h”. Sebutansebutan seperti al-syukru li All±h, al-¥amdu li al-Rahm±n, atau al-¥amdu
li al-Ra¥³m tidak sah diucapkan sebagai ¥amdalah dalam khutbah.
Pengucapan salawat atas Nabi saw. juga haruslah dengan menggunakan kata ¡alla atau kata turunannya. Akan tetapi, pengucapan nama
“Muhammad” secara khusus, tidak menjadi keharusan dalam salawat pada
khutbah. Nama ini dapat digantikan dengan nama-nama beliau lainnya,
seperti “Ahmad” atau “al-Nab³”. Tetapi, ucapan seperti ra¥ima All±hu
Muhammad, atau ra¥ima All±hu Rasul Allah, atau b±raka All±hu `al±
Muhammad tidak memada sebagai salawat.
Selain itu selalu juga dikemukakan bahwa pengucapan salawat dengan
menggunakan «am³r (kata ganti) adalah tidak sah, sekalipun nama beliau
telah diucapkan sebelumnya, misalnya pada syahadah al-ras-l yang biasanya
diucapkan sebelum salawat. Jadi, ucapan seperti ... wa asyhadu anna
Muhammadan Ras-l All±h; allahumma ¡alli ‘alaih... wa asyhadu anna
Muhammadan `abduh- wa ras-luh; ¢alla All±hu `alaih, tidak memada
sebagai salawat dalam khutbah. Sesuai dengan keterangan singkat yang
kami kutip di atas, tampaknya ada kelonggaran dalam pengucapan salawat
pada khutbah Jumat. Boleh jadi, Penanya tidak mendengar nama Nabi,
“Muhammad”, disebutkan, karena khatib memang tidak mengucapkan nama
itu, melainkan nama beliau yang lainnya. Pada dasarnya kita dapat bersikap
¥usn al-§ann kepada si khatib, yang tentunya harus menguasai lebih dahulu
masalah-masalah terkait dan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum
menyampaikan khutbahnya. Akan tetapi, pada sisi lain, agaknya layak
pula disarankan kepada para khatib agar berusaha menyampaikan khutbahnya dengan sebaik-baiknya serta mengucapkan rukun-rukun khutbah itu
secara lengkap dan jelas supaya tidak menimbulkan keraguan-raguan di
hati para jama`ah.
Pertanyaan :
Dalam pelaksanaan salat Jum‘at apakah imam wajib berniat menjadi
imam dan makmum wajib pula berniat menjadi makmum? Jika imam

Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz IV, (Beirut: D±r al-Fikri, tt.), h. 576.
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dan makmum tidak berniat jama‘ah, apakah salat Jum‘at yang mereka
lakukan sah?
Jawab :
Para ulama sepakat (ijma‘) bahwa berjama‘ah merupakan syarat bagi
sahnya salat Jum‘at. Artinya, pelaksanaan salat Jum‘at dengan tidak
berjama‘ah adalah tidak sah. Secara garis besarnya, ketentuan jama‘ah
pada salat Jum‘at itu sama saja dengan ketentuan pada salat jama‘ah
lainnya. Namun ada beberapa ketentuan tambahan, misalnya menyangkut
bilangan, dan status peserta salat tersebut.
Mengenai hal ini fatwa dalam lingkungan mazhab al-Sy±fi‘³ secara
bulat mengatakan bahwa untuk sahnya suatu salat jama‘ah, makmum wajib
berniat mengikut imam (al-iqtid±’).53 Bila tidak, maka jama‘ah itu tidak sah
baginya dan ia tidak mendapatkan fa«³lahnya. Pada sisi lain, niat menjadi
imam tidak merupakan syarat bagi sahnya jama‘ah. Artinya, sekalipun imam
tidak berniat menjadi imam, salatnya tetap sah dan salat makmumnya, yang
berniat mengikutinya, juga sah. Namun, menurut wajh al-a¡a¥¥ imam yang
tidak berniat menjadi imam itu tidak mendapatkan fa«³lah jama‘ah.
Selanjutnya, karena jama‘ah itu merupakan syarat pada salat Jumat,
maka agar salat tersebut sah untuk semuanya, imam dan seluruh makmum
wajib meniatkan berjama‘ah. Tegasnya, imam salat Jumat itu wajib berniat
sebagai imam dan para makmumnya wajib berniat sebagai makmum.
Jadi seandainya, imam dan makmum salat Jum‘at itu sama-sama tidak
meniatkan berjama‘ah tentulah salat Jum‘at yang mereka lakukan itu tidak
sah, sebab jama‘ah sebagai salah satu syarat salat Jum‘at tidak terpenuhi.
Pertanyaan :
Apakah hukum salat Jumat bagi wanita? dan apakah wanita yang
ikut melakukan salat Jum‘at masih wajib melakukan salat zuhur sesudahnya?
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Jawab:
Dalam sebuah hadis disebutkan, Barang siapa yang beriman kepada
Allah dan hari kemudian, maka salat Jumat adalah wajib baginya, kecuali
perempuan, musafir, hamba, dan orang sakit.54
Berdasarkan hadis ini dan beberapa hadis lainnya yang terkait, para
ulama, sebagai mana dikemukakan oleh Ibn Mun©ir, telah sepakat (ijma‘)
bahwa perempuan tidak diwajibkan salat Jumat. Akan tetapi, mereka di
bolehkan (j±za) hadir dan turut melakukan salat Jumat. Selanjutnya, salat
Jumat yang mereka kerjakan tersebut sudah cukup untuk memenuhi
kewajibannya sehingga mereka tidak diwajibkan salat zuhur lagi.
Dalam rincian lebih lanjut, al-Nawaw³ mengutip pendapat yang
dikemukakan oleh al-Bandan³j³, bahwa perempuan yang tua (‘aj-z) sunat
(yusta¥abb) mengikuti salat Jumat, tetapi sebaliknya bagi wanita muda,
adalah makruh melakukan salat bersama-sama dengan kaum laki-laki.
Ketentuan yang terakhir ini berlaku secara umum dalam semua jenis salat,
kecuali kedua salat hari raya.55
Dengan demikian, yang terbaik bagi perempuan yang masih tergolong
muda, adalah melakukan salat zuhur, di rumahnya. Dan seperti pada salatsalat lainnya, salat zuhur itu pun sebaiknya mereka kerjakan pada awal
waktu, dengan tidak menunggu selesainya pelaksanaan salat Jumat.
Pertanyaan :
Di pasar terdapat banyak pakaian yang, menurut keterangan cap atau
mereknya, terbuat dari sutra. Dalam hal ini, kami ingin mendapatkan pen54
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jelasan, apakah pakaian-pakaian seperti itu boleh dipakai untuk salat dan
bagaimanakah batasan sutra yang tidak boleh dipakai itu.
Jawab :
Ada beberapa hadis yang berkenaan dengan sutra, sebagian menyatakan adanya larangan dan sebagian lagi menegaskan bahwa memakai
sutra itu diharamkan bagi kaum laki-laki dari umat Nabi Muhammad
saw. Oleh karena itu, para ulama telah sepakat (ijma‘) bahwa laki-laki
diharamkan memakai (lubs) pakaian sutra, dengan segala jenisnya. Lebih
dari itu, berdasarkan beberapa hadis, Imam al-Sy±fi‘³, M±lik, Ahmad,
Muhammad, Daud, dan sejumlah ulama lainnya berpendapat bahwa
keharaman itu tidak hanya berlaku pada tindakan memakai, tetapi juga
pada semua tindakan menggunakan sutra. Menurut pendapat ini, menggunakannya sebagai tempat duduk, tempat bersandar, selimut, atau sebagai
tirai (sitr) juga diharamkan.56
Sesuai dengan tunjukan zahir hadis-hadis berkenaan ketentuan di
atas jelas berlaku bagi pakaian atau barang-barang yang terbuat dari sutra
murni. Mengenai kain yang terbuat dari campuran sutra dan bahan lainnya,
seperti kapas, para ulama mengatakan jika timbangan sutranya lebih banyak
daripada bahan lain tersebut hukumnya haram, tetapi jika sebaliknya, bahan
lain itu yang lebih banyak maka tidak dilarang memakainya. Lebih lanjut,
kain-kain yang ditambal, disulam, atau dijahit dengan sedikit sutra masih
boleh dipakai.
Menurut hemat kami, uraian singkat ini dapat dipedomani dalam
penentuan hukum terhadap pakaian ataupun kain-kain yang beredar di
pasar. Jika diketahui atau diduga keras bahwa keterangan yang diberikan
pada merek suatu produk adalah benar dan dapat dipercaya, maka tentulah
keterangan itu harus diindahkan. Bagaimana pun juga, produsenlah yang
lebih mengetahui bahan apa yang digunakannya untuk membuat produknya.
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Jika produsen mengatakan produknya terbuat dari 100 % sutra, dan kita
mempercayai keterangan tersebut, maka kita harus memperlakukannya
sebagai sutra murni yang haram bagi kaum laki-laki, baik di dalam maupun
di luar salat.
Pengecualian dari hal ini hanya dimungkinkan jika ada alasan yang
kuat untuk menganggap keterangan yang diberikan itu tidak benar atau
tidak sepenuhnya benar. Agaknya, para ahli tekstil yang berpengalaman
tidak sulit membedakan antara sutra yang asli dengan yang tidak asli dan
mereka dapat mengetahui apakah pada jenis tekstil tertentu lebih banyak
sutranya atau bahan lainnya.
Pertanyaan :
Mohon pula dijelaskan batasan-batasan tentang dibolehkannya seorang
musafir mengerjakan salat dengan cara jama‘ atau dan qasar. Selanjutnya,
apakah seorang yang telah bertempat tinggal di suatu tempat dibenarkan
mengqasar salat bila ia pulang kampung?
Jawab :
Masalah ini telah kami jelaskan sekedarnya pada konsultasi tanggal
18 Pebruari 2000 yang baru lalu. Secara ringkas adalah sebagai berikut
Kemudahan-kemudahan (rukh¡ah) yang diberikan kepada orang
musafir, seperti melakukan salat dengan qa¡ar atau dan jama‘, tetap berlaku
selama ia masih berstatus sebagai musafir.
Menurut mazhab al-Sy±fi‘³, status tersebut akan berakhir apabila si
musafir itu,57
1. kembali ke tempat domisilinya. Jadi, jika si musafir telah berada kembali
di kotanya, maka status musafirnya telah batal dan ia tidak dibenarkan
lagi melakukan salat qa¡ar ataupun jama‘.
2. berniat untuk ber-muq³m (tinggal) di suatu kota selama empat hari penuh,
57
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Lihat ibid., Juz IV, h. 291
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tidak termasuk hari tiba dan hari pergi. Jika ia berniat demikian putuslah
status musafirnya.
3. tinggal (tanpa niat) selama 18 hari di suatu tempat, karena tertundanya
suatu urusan yang diperhitungkan akan selesai dalam waktu kurang
dari empat hari. Setelah 18 hari, status musafirnya putus dan ia tidak
dibenarkan melakukan qa¡ar atau jama‘ lagi.
Dalam kaitan ini, perjalanan “dari” dan “ke” kampung adalah sama.
Selama dalam perjalanan, si musafir tetap dibenarkan melakukan rukh¡ah.
Keberadaan di “kampung” yang sudah tidak lagi menjadi tempat domisili
seseorang, tidak menghalanginya untuk melakukan rukh¡±h, salat qa¡ar
ataupun jama`, asalkan ia tidak berniat untuk tinggal di sana selama empat
hari.
Pertanyaan :
Dalam melaksanakan salat saya susah sekali untuk khusyu‘, sekalipun
saya sudah benar-benar berniat. Apakah upaya yang dapat saya lakukan
untuk mengatasi hal tersebut?
Jawab :
Masalah salat khusyu‘ telah kami uraikan sekedarnya pada tanggal
17 September yang lalu, atas pertanyaan Saudara Arfan, Jl. Asahan, No.
2, Tanjung Balai, Asahan. Berikut ini kami berikan jawaban secara ringkas.
Khusyu‘ itu berarti melakukan sesuatu, salat misalnya, dengan sikap
tenang, tunduk patuh kepada Allah disertai dengan perhatian penuh terhadap
apa yang sedang dikerjakan (hu«ur al-qalb). Pada tingkat tertentu hal-hal
yang tidak terkait dengan perbuatan itu dapat lenyap sama sekali dari
perhatian. Ibn Abb±s, seorang sahabat Rasul Allah saw. Berkata, “Khusyu‘
dalam salat berarti orang yang salat itu tidak mengenal siapa yang berada
di kanan-kirinya”.
Upaya untuk mencapai kekhusukan dalam salat itu, dapat dilihat
pada perkataan Rasul Allah saw., “Jika engkau salat, hendaklah engkau
melakukannya seperti orang yang sedang berjalan menuju Tuhan, meninggalkan diri dan melepas hawa nafsunya”. Imam Ab- °±lib al-Makki berkata,
“Seyogianyalah hati menyadari setiap rukun salat yang dikerjakan itu
dan perhatian terkait selalu dengan makna yang terkandung dalam setiap
bacaan atau munajat yang diucapkan. Jika mengucapakan All±hu Akbar,
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misalnya, hendaklah disadari bahwa keagungan Allah itu lebih dari segalagalanya. Dengan demikian, ucapan lisan akan sesuai dengan kata hati,
dan kata hati benar-benar sesuai pula dengan pernyataan Allah, “wa
la©ikrull±hi akbar”. Untuk itu seyogianyalah kita berwudu’—dengan
sempurna—sebelum masuk waktu salat, agar kita dapat melakukan salat
di awal waktu tanpa gangguan. Kemudian, hendaklah kita memusatkan
perhatian hanya kepada Tuhan seraya menyampaikan munajat secara
langsung kepada-Nya.
Selanjutnya, ketika berdiri untuk salat, hendaklah kita membangun
kesadaran bahwa kita benar-benar sedang tegak “di hadapan” Allah yang
Mahaperkasa. Hal ini akan menimbulkan rasa haibah dan takut dan dapat
mendorong untuk memuliakan Tuhan. Dalam pada itu, ketika membaca
kalam Allah, hendaklah kita perhatikan kehendak-Nya yang dikandung
oleh kalam itu seraya mengusahakan agar hal itu tercermin dalam sikap
kita. Ruku` dilakukan dengan penuh pengagungan (ta`§³m) dan bangkitnya
berisi pujian, sehingga hati kita bisa tenang dan ri«a dalam arti yang sesungguhnya. Selanjutnya, ketika sujud kita akan benar-benar mendapatkan
kesempatan untuk dekat dengan Tuhan, sesuai dengan firmah-Nya, “wasjud
waqtarib”, sujud dan mendekatlah.
Mendapatkan khusyu‘ itu tidak mudah seperti mengucapkannya.
Namun, hal itu harus diupayakan terus menerus dan sungguh-sungguh.
Menurut Imam Ibn ‘A¯±’ Allah, kita tidak boleh berhenti berzikir hanya karena
tidak dapat melakukannya dengan hu«-r ma‘a All±h, karena, dengan pertolongan Allah tingkatan yang rendah itu akan mengantar kita ke derajat
yang lebih baik.
Oleh karena itu, kami sarankan agar kita terus berusaha. Mudahmudahan arahan tersebut di atas dapat membantu.
Pertanyaan :
Mohon penjelasan tentang cara salat dan do‘a yang benar.
Jawab :
Pada dasarnya, pelaksanaan salat sudah dianggap benar apabila
semua syarat dan rukunnya telah tepenuhi. Akan tetapi, agar lebih sempurna,
seyogianyalah diperhatikan bahwa salat itu hanya dilakukan semata-mata
karena Allah, dilaksanakan dengan sepenuh hati, khusyuk, dan dilengkapi
pula dengan perkara-perkara yang sunnat, baik ab‘±« maupun hai’±t.
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Sesungguhnya, sebagai mana dikemukakan oleh Ibn ‘A¯±’ All±h, semua
amalan, termasuk salat, yang kita lakukan hanyalah merupakan ujud
kerangka-kerangka yang mati dan kosong, sedangkan “ruh” yang dapat
membuatnya hidup dan bermakna adalah keikhlasan dalam melakukannya. Jadi, untuk mencapai salat yang benar itu hendaklah kita senantiasa
memperhatikan segala perkara yang dapat memberikan nilai kesempurnaannya, meliputi pola tindakan, tempat, waktu, dan situasi terkait, serta
sikap lahir dan batin. Dengan memenuhi hal-hal tersebut, kiranya akan
benarlah kita “menegakkan” salat dan tidak hanya sekedar melakukannya.
Menyangkut doa, dapat ditambahkan bahwa doa itu mempunyai dua
sifat, yaitu sebagai ibadah dan sebagai permohonan. Dari sisi ibadahnya,
pelaksanaan doa itu haruslah memenuhi segala unsur atau faktor yang
dapat menunjang kesempurnaannya seperti pada ibadah lainnya. Jadi,
hal-hal yang kami kemukakan tentang salat di atas tetap perlu diperhatikan.
Kemudian, bila dipandang dari sisi lainnya, bahwa doa itu merupakan
permohonan kepada Allah swt., maka masih ada hal-hal lain yang juga
harus diperhatikan.
Dalam sebuah hadis digambarkan bahwa sekalipun orang bermohon
dengan sungguh-sungguh, namun doanya tetap tidak dikabulkan Allah apabila
makanan, minuman, dan pakaiannya adalah haram. Atas dasar ini, para
ulama mengatakan bahwa mustajabnya suatu doa selalu dipengaruhi oleh
kesucian (kehalalan) makanan dan karena itu sangat penting diperhatikan.
Selain itu, kondisi batin seseorang ketika berdoa tidak pula kurang
pentingnya. Pada sebuah ayat, Allah swt. menyebut diri-Nya, “memperkenankan doa orang yang mu«¯arr”. Ayat ini menunjukkan bahwa doa
orang mu«¯arr (yang berada dalam keadaan darurat, terpaksa, dan tidak
berdaya) berpeluang besar untuk dikabulkan Allah. Jadi, untuk mendapatkan peluang seperti itu, kondisi batin kita perlu dibentuk sedemikian rupa
mendekati kondisi batin orang yang mengalami keadaan darurat, merasa
tidak berdaya sama sekali, dan tidak mempunyai harapan kecuali kepada
Allah swt. sehingga doa yang diucapkan akan benar-benar hanya, dan
hanya, ditujukan kepada-Nya.
Agaknya, bila dihadapkan dengan permohonan seperti itu, orang
yang tidak pengasih pun akan merasa iba dan mengulurkan bantuan.
Oleh karena itu, uluran Yang Maha Pengasih, yang rahmat-Nya meliput
segala, tak layak diragukan lagi. Namun, perlu pula diingatkan, bahwa perkenan itu diberikan dalam bentuk dan pada waktu tertentu sesuai dengan
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kehendak-Nya, dan boleh jadi hal itu tidak persis sama dengan kehendak
kita.
Jadi, yang penting ialah kita berdoa dengan benar dan tetap yakin
bahwa janji-Nya selalu benar.
Pertanyaan :
Bagaimana caranya berkawan/berteman menurut Nabi saw.
Jawab :
Menurut hemat kami, cara berteman yang baik itu termasuk hal yang
relatif, yang dapat dipengaruhi situasi dan kondisi setempat dan semasa.
Namun demikian, di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah terdapat banyak arahan
dan nilai-nilai yang seyogianya dipedomani, misalnya.
Di dalam al-Qur’an ditegaskan bahwa,
1. Orang-orang mukmin itu bersaudara (ikhwah), dan mereka diperintahkan
agar berbuat kebajikan (I¡l±¥) di antara sesamanya.
2. Orang-orang beriman diperintahkan agar saling tolong menolong
(ta‘±wun) dalam berbuat kebajikan
3. Orang-orang beriman senantiasa bersikap tegas (asyidd±’) terhadap
orang kafir, tetapi berkasih sayang (ruham±’) di antara sesamanya.
4. Tidak ada permusuhan (‘udw±n) kecuali kepada orang-orang yang
berlaku aniaya (§±lim³n).
5. Sikap mengutamakan (³£±r) dalam perkara keduniaan adalah sifat terpuji.
Dalam beberapa hadis, Rasul Allah saw. menyebutkan,
1. Umat Islam itu ibarat satu bangunan, yang bagian-bagiannya saling topang
menopang.
2. Umat Islam itu ibarat satu tubuh. Bila satu organnya kesakitan, maka
organ lainnya akan ikut merasakan.
3. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong
saudaranya.
4. Tidak [sempurna] iman seseorang kecuali bila ia mencintai saudaranya
(orang mukmin lainnya) seperti mencintai dirinya.
5. Orang mukmin itu seharusnya saling mencintai karena Allah(al-¥ubb
f³ All±h) dan membenci sesuatu pun karena Allah juga.
Ayat dan hadis-hadis di atas cukup jelas mengarahkan agar dalam
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berteman, kita harus memperhatikan dan mengindahkan nilai-nilai,
persaudaraan, solidaritas, saling menolong, kasih sayang dan cinta. Cinta
yang dimaksudkan di sini adalah cinta suci, yang didasarkan dan sekaligus
ditujukan untuk mendapatkan ri«± Allah swt. sebagai mana tercermin dari
berbagai perilaku Nabi saw., para sahabat, dan orang-orang saleh. Mereka
yang berteman hendaklah dapat bekerja sama dan saling membantu dalam
upaya mendekatkan diri kepada Allah swt. Tampaknya, salam, jabat tangan,
ucapan selamat (tahni’ah), saling mengunjungi, saling memberi hadiah,
dan saling menasihati, termasuk di antara hal-hal yang dianjurkan dan
banyak mereka lakukan.
Mengenai bentuk-bentuk hubungan konkrit sebagai perwujudan dari
nilai-nilai tersebut, menurut hemat kami, tetap saja terbuka, dapat berkembang, dan disesuaikan dengan tuntutan berbagai tradisi, serta kondisi
dan situasi terkait. Jadi dalam hal ini, kita boleh saja berkreasi, sepanjang
tidak bertentangan dengan norma-norma syara‘ atau tuntuan al-akhl±q
al-kar³mah.
Pertanyaan :
Apakah benar di dalam Islam terdapat anjuran untuk melakukan
salat Muharam?
Jawab :
Setelah berusaha melakukan penelusuran sekedarnya, kami hanya
menemukan sedikit keterangan yang diberikan oleh Im±m Zain al-D³n alM±lib±r³.
1. Di dalam Fat¥ al-Mu‘³n, beliau mengatakan, “Dan adapun salat yang
biasa (al-ma‘r-fah) dilakukan orang pada malam al-rag±’ib (malam Jumat
pertama dari bulan Rajab), malam nisf Sya‘b±n, dan hari ‘±sy-r±’, maka
itu adalah bid‘ah yang buruk (qab³¥ah) dan hadis-hadis tentang itu
adalah hadis mau«-‘.58
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2. Di dalam Irsy±d al-‘Ib±d beliau katakan pula, “Ketahuilah bahwa apa
yang biasa dilakukan orang pada hari ‘asy-r±’—mandi, mengenakan
pakaian baru, bercelak, memakai wangi-wangian, dan berhinai, serta
memasak makanan dengan biji-bijian, serta salat beberapa raka‘at—
adalah bid‘ah yang tercela. Yang benar menurut al-Sunnah adalah
meninggalkan semua perbuatan tersebut, karena baik Rasul Allah saw.,
maupun para sahabat, imam yang empat dan para imam lainnya tidak
ada yang melakukan hal itu. Semua hadis yang diriwayatkan tentang
itu adalah dusta dan mau«-‘.” Pada bagian lain dari kitab tersebut ia
juga mengatakan salat hari ‘Asyur±’ sebagai salah satu perkara bid‘ah
yang pelakunya berdosa dan sudah semestinya dicegah oleh imam.
Kemudian ia menambahkan, “Janganlah engkau terperdaya oleh orang
yang mengemukakan amalan tersebut.”
Dalam komentarnya terhadap pernyataan di atas, Syekh Ab- Bakr
Sya¯± mengutip uraian Im±m al-Gaz±l³ di dalam al-I¥y±’ tentang salat
salat Rajab dan salat Sya‘b±n dan menambahkan bahwa al-‘All±mah alKurd³, menyebutkan adanya perbedaan pendapat ulama tentang nilai hadishadis yang mendasari amalan tersebut. Ada ulama yang menganggapnya
layak diamalkan dalam fa«±’l al-A‘m±l, tetapi sebagian lainnya, seperti
Im±m al-Nawaw³ dan Ibn ¦ajar al-Haitam³, menilainya sebagai hadis
mau«-‘.59 Akan tetapi, dalam perbincangan tersebut tampaknya salat
Muharram atau salat ‘±sy-r±’ tidak turut dibicarakan.
Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah, al-ittib±’ fi al-ib±dah, kami
cenderung berpendapat bahwa salat Muharram atau salat ‘Asy-r±’ itu
tidak disyari‘atkan di dalam Islam.

Muhammad Ab- Bakar asy-Sya¯a, ‘Ianah a¯-°alib³n, Juz I, (Surabaya: D±r
al-Nasyr al-Mishriyah), h. 270-271.
59
Muhammad Ab- Bakar asy- Sya¯a,

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﺍﻟﻜﺮﺩﻯ ﻭﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﳍﺎ ﻃﺮﻕ ﺍﺫﺍ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻭﺻﻞ
ﺍﳊﺪﻳﺚ ﺍﱃ ﺣﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺍﻷﻋﻨﺎﻝ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻭﻣﻨﻬﻢ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻯ
Lihat ibid., h. 271
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Pertanyaan :
Di dalam buku Kunci Ibadah, disebutkan bahwa rukun sembahyang
ada 13 perkara, tetapi di dalam buku Pelajaran Fiqih disebutkan 17 perkara.
Yang manakah di antara kedua pernyataan ini yang benar ?
Jawab :
Penyebutan bilangan 13 dan 17 sebagai jumlah rukun salat, adalah
benar, karena pada hakikatnya yang dimaksudkan dengan keduanya adalah
sama. Perbedaan seperti itu banyak ditemukan pada uraian ulama dalam
kitab-kitab fiqh yang mereka tulis, bahkan pada uraian seorang ulama pada
kitab-kitabnya.
Sebagai contoh dapat dikemukakan uraian Im±m al-Nawaw³, pada
kitab al-Minh±j beliau menyebutkan 13, tetapi pada kitab al-Ta¥q³q dan
al-Rau«ah disebutnya 17. Sehubungan dengan khil±f mengenai niat keluar
dari salat, maka ulama yang menganggapnya sebagai rukun menyebutkan
jumlah 14 atau 18. Al-M±ward³ mengatakan 14, tetapi Ab- Is¥±q al-Syir±z³,
dalam kitab al-Tanb³h, menyebut 18. Menurut Kha¯³b al-Syarbain³, perbedaan tentang bilangan-bilangan tersebut hanyalah sebatas ungkapan
(laf§³), sebab, seperti yang kami katakan di atas, yang dimaksudkan oleh
mereka adalah sama.
Selisih 4, antara 13 dan 17 atau antara 14 dan 18 itu adalah karena
perbedaan dalam membilang ¯uma’n³nah. Semua sepakat bahwa
tuma’n³nah itu adalah wajib pada empat rukun, yakni ruku‘, i‘tidal, sujud,
dan duduk di atas dua sujud. Bila ¯uma’n³nah dianggap sebagai bagian
atau syarat dari keempat rukun tersebut, sehingga tidak perlu dibilang secara
terpisah, maka jumlah rukun salat itu adalah 13, tetapi bila keempatnya,
masing-masing, dianggap sebagai rukun dan dibilang secara terpisah, maka
tentulah jumlah rukun salat akan menjadi 17. Jika keempat ¯uma’n³nah
itu dihitung sebagai satu rukun saja, maka jumlahnya adalah 14, sebagai
mana pada bilangan al-M±ward³. Kemudian, apabila niat keluar dari salat
dianggap pula sebagai rukun, seperti halnya ¯uma’n³nah, maka jumlah
keseluruhan adalah 18.
Lebih dari itu, sebenarnya, masih ada pendapat yang menempatkan
niat salat (pada saat takbiratul ihr±m) hanya sebagai syarat, dan tidak
membilangnya sebagai rukun. Akan tetapi, menurut Im±m al-Nawaw³, dan
sesuai dengan pendapat kebanyakan ulama, yang ¡a¥³¥ niat tersebut adalah
rukun, bukan sekedar syarat.
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Jadi, sekali lagi, dengan memperhatikan keterangan di atas, nyatalah
bahwa kedua bilangan yang tersebut pada kedua buku itu adalah benar
adanya.
Pertanyaan :
Pada jawaban Konsultasi tanggal 20 April 2001, Bapak Pengasuh
ada menyebutkan ... imam melakukan salat zuhur sedangkan makmumnya
mengerjakan salat subuh...”. Apakah boleh imam dan makmum mengerjakan salat yang berbeda, seperti zuhur dan subuh itu?
Jawab :
Jawaban dimaksud kami kemukakan sehubungan dengan pertanyaan
tentang hukum membaca qun-t bagi makmum pada jama‘ah salat subuh,
dalam hal imamnya tidak membaca doa qun-t. Karena berbagai keterbatasan, kami tidak menemukan keterangan yang jelas tentang masalah
itu dalam sumber yang kami telusuri. Jadi, untuk mendekati masalah yang
ditanyakan itu, kami mengutip penegasan yang ada, bahwa orang yang
melakukan salat subuh di belakang orang yang sedang salat zuhur tetap
dituntut membaca qun-t, sepanjang hal itu dapat dikerjakannya.
Adapun mengenai hukum berjama‘ah bagi orang yang mengerjakan
salat yang berbeda, maka menurut kajian fiqh dalam mazhab al-Sy±fi‘³
hal itu adalah sah sepanjang bentuk pekerjaan (af‘±l, ) salat yang mereka
lakukan adalah sama. Ini sesuai dengan pernyataan al-Nawaw³: ... dan
sah berjama‘ah antara,
1.
2.
3.
4.

orang melakukan salat ad±’an mengikut orang yang melakukan qa«±’an,
yang melakukan salat fardu mengikut yang melakukan salat sunat,
yang melakukan salat zuhur kepada yang melakukan salat ‘asar
dan sebaliknya, pada ketiga kasus di atas.
Juga sah berjama‘ah antara,

1. orang yang melakukan salat zuhur mengikut orang yang melakukan
salat subuh,
2. orang yang melakukan salat zuhur mengikut imam yang salat magrib.
Pada kedua kasus terakhir ini, si makmum dianggap sama dengan
masb-q. Bagi makmum yang mengikuti orang yang salat subuh dibenarkan
ikut membaca do‘a qun-t mengikuti imam tersebut.
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- Sah juga adanya, melakukan salat subuh dengan mengikut kepada orang
yang salat zuhur, menurut [qaul] al-a§har”.
Kha¯³b al-Syarbain³ menambahkan, sah melakukan,
a.
b.
c.
d.

salat isya di belakang imam yang melakukan salat tar±w³¥ ...
salat subuh di belakang imam yang melakukan salat ‘³d
salat subuh di belakang imam yang melakukan salat istisq±’
dan sebaliknya.

Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya, bila ketika seseorang melakukan sujud, dengan
beberapa helai rambut yang memanjang jatuh ke keningnya; apakah salatnya
sah atau tidak?
Jawab :
Sebagai mana diketahui, dalam pelaksanaan sujud dalam salat itu kita
wajib meletakkan jabhah (kening/dahi) ke tempat sujud.60 Menurut Im±m
al-Sy±fi‘³, agar sujud itu sah, seseorang wajib membuka keningnya sedemikian rupa, sehingga ada bagian kening itu yang langsung meyentuh tempat
sujudnya. itu Seandainya ia sujud dengan kening tertutup sehingga tidak
ada bagian keningnya itu yang dapat menyentuh tempat sujud secara
langsung, maka salatnya tidak sah.
Dalam uraian lebih rinci disebutkan, “seandainya di kening orang
yang salat itu terdapat penutup (perban atau lainnya), tetapi dari celahcelah perban itu keningnya masih dapat menyentuh tempat salat, maka
salat tersebut adalah sah”.61 Jadi, tampaknya yang penting adalah terletaknya sebagian kening itu di atas tempat salatnya.

60

Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻓﻴﺠﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﳉﺒﻬﺔ ﻭﺍﺟﺐ
Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz III, (Beirut: D±r al-Fikri, tt.), h. 421.
61
Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻟﻮ ﺳﺠﺪ ﻭﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺘﻪ ﺛﻮﺏ ﳐﺮﻕ ﻓﻤﺲ ﻣﻦ ﺟﺒﻬﺘﻪ ﺍﻻﺭﺽ ﺍﺟﻮﺃﻩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺪﺭ
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Jadi, salat itu adalah sah, sepanjang keningnya tidak tertutup oleh
rambut tersebut, maka salatnya tetap sah.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum melintas di depan orang yang sedang salat?
Jawab :
Dalam sebuah hadis disebutkan, seandainya orang-orang mengetahui betapa besar dosanya melintas di depan orang yang sedang salat,
tentulah akan lebih baik baginya berdiri 40 tahun, daripada melintas di
depannya.62
Terkait dengan masalah ini, setiap orang yang hendak melakukan
salat disunatkan menggunakan pembatas, seperti dinding, tiang, tongkat,
pelana, kain, dan sebagainya, dengan catatan, penempatan hijab itu tidak
lebih 3 hasta dari dirinya. Bila benda-benda pembatas itu tidak ditemukan
maka sebaiknyalah dia membuat garis sebagai batas tempat salatnya.
Atas penalaran terhadap hadis-hadis terkait, para ulama mengatakan
bahwa bila orang yang salat itu menggunakan pembatas, maka orang lain
tidak boleh melintas di depannya, yakni di antara dirinya dengan pembatas
yang digunakannya itu. Apabila ada juga yang melintas, maka orang yang
salat itu berhak menolaknya, sekalipun dengan kekerasan, sejauh diperlukan.
Akan tetapi, melintas di luar batasan tersebut tidak haram hukumnya,
melainkan makruh saja.
Pertanyaan :
Kami mendengar ada orang mengatakan bahwa salat tidak boleh di
qa«±’, dan bahwa ibadah yang dapat di-qa«±’ hanyalah puasa. Dalam hal

Lihat ibid., h. 424.
62
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻭﺍﺣﺘﺠﻮﺍ ﲝﺪﻳﺚ ﺍﰉ ﺍﳉﻬﻴﻢ ﺍﻻﻧﺼﺎﺭﻯ ﺍﻻﺻﺤﺎﰉ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ ﺍﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻟﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﺍﳌﺎﺭ ﺑﲔ ﻳﺪﻱ ﺍﳌﺼﻠﻰ ﻣﺎﺫﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻜﺎﻥ ﺍﻥ ﻳﻘﻒ ﺍﺭﺑﻌﲔ ﺧﲑﺍ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻥ ﳝﺮ,ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
( )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ.ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ
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ini kami ingin mendapatkan jawaban dan penjelasan tentang boleh tidaknya meng-qa«±’ salat.
Jawab :
Dalam istilah hukum Islam qa«±’ berarti melaksanakan suatu ibadah
setelah lewat waktunya. Misalnya, salat yang tertinggal karena tertidur,
dilakukan kemudian setelah terjaga, sekalipun waktunya telah habis.
Pelaksanaan suatu ibadah pada waktunya yang ditetapkan disebut ad±’.
Sebagai mana diketahui, salat adalah ibadah yang amat penting
dan merupakan salah satu rukun Islam. Cara dan waktu pelaksanaannya
telah diterangkan dengan cukup jelas dalam berbagai nas dan kemudian
dijabarkan secara rinci dalam kitab-kitab fikih. Dalam al-Qur’an ditegaskan bahwa salat merupakan kewajiban yang harus dilakukan pada waktuwaku yang telah ditetapkan (kit±ban mauq-t±). Jadi, pelaksanaan salat
tidak boleh ditunda dari waktunya masing-masing, kecuali dengan alasan
(‘uzur) yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa
hadis terdapat perintah Rasul Allah saw. agar salat yang tertinggal karena
‘uzur, misalnya karena tertidur atau terlalai, dikerjakan setelah uzur tersebut
hilang.
Tindakan melambatkan pelaksanaan salat sampai habis waktunya,
tanpa alasan yang sah, adalah dosa, sebagai mana ditegaskan oleh Sayid
al-Bakr³. Dalam hal ini, bila setelah disuruh bertobat, orang yang melambatkan salat itu tetap tidak mau mengerjakannya, maka ia harus dihukum
bunuh, sebagai ¥add. Dari ketentuan ini cukup jelas diketahui bahwa salat
yang ditinggalkan tanpa alasan, sampai waktunya luput, tetap wajib dikerjakan (di-qa«±’), sesegera mungkin.
Berkenaan dengan ini, Imam al-Nawaw³ menegaskan, Para ulama
yang kebilangan (yu‘tadd bihim) telah sepakat (ijm±‘) mengatakan bahwa
orang yang meninggalkan salat dengan sengaja wajib meng-qa«±’-nya.
Di samping itu, ia juga mengutip pendapat Ibn ¦azm, bahwa ibadah salat
tidak dapat di-qa«±’ sama sekali, dan karena itu, orang yang meninggalkan
salat hanya dianjurkan bertobat, serta memperbanyak salat sunnat dan
kebajikan lainnya. Akan tetapi, Imam al-Nawaw³ menyatakan, pendapat
ini adalah pendapat yang batal dan menantang ijm±‘. Argumentasi yang
dikemukakan Ibn ¦azm untuk mendukung pendapatnya itu sama sekali
tidak dapat dijadikan sebagai dalil.
Dalam kajian us-l al-fiqh telah dinyatakan bahwa ijm±‘ termasuk
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dalil yang qa¯‘³, yakni dalil yang sudah pasti benarnya. Oleh karena itu,
mengenai salat yang tertinggal tanpa ‘uzur, dapat kami tegaskan bahwa,
1) Perilaku meninggalkan salat itu adalah dosa besar, yang wajib diiringi
dengan taubat.
2) Salat yang tertinggal itu wajib di-qa«±’.
Pertanyaan :
Sejauh mana pertanggungjawaban Bapak atas keteranganketerangan yang Bapak berikan melalui Konsultasi Agama ini; misalnya
bahwa hadis yang melarang menyebut “sayyidin±” di dalam salat adalah
hadis yang batal. Dari sebutan “Wa All±hu a`lam” di akhir jawaban terkesan bahwa Bapak tidak bertanggung jawab dan masih meragukan
jawaban Bapak sendiri.
Jawab :
Pertama sekali, terima kasih atas ta©k³r yang Anda berikan.
Hampir semua jawaban yang kami kemukakan dalam konsultasi
ini terambil dari kitab-kitab para ulama, yang ada pada kami. Dalam
batas-batas yang memadai, kami telah mengenali riwayat hidup, latar
belakang, dan otoritas keilmuan dari setiap ulama yang pendapatnya
kami kutip dalam jawaban. Sebagian besar dari mereka adalah tokohtokoh dari mazhab al-Sy±fi‘³, mazhab yang pernah kami pelajari dan
terus kami tekuni, dan yang secara tradisional dianut oleh umat Islam di
Nusantara.
Karena kha¯³r-nya konsultasi ini, kami selalu berusaha menghindari
sikap tas±hul. Kebenaran setiap nukilan atau analisis dan penarikan
kesimpulan senantiasa kami upayakan secara optimal dan di mana perlu
kami masih berkonsultasi dan meminta konfirmasi dari para ahli.
Namun, mengingat manusia selalu akrab dengan kekeliruan, kami
sengaja menyebutkan sumber dan rujukan bagi keterangan yang kami
berikan. Dengan ini kami harapkan para ulama yang kebetulan membacanya berkenan melakukan check and recheck sejauh diperlukan. Bila
terdapat kekeliruan, ke‘aliman para ulama akan terpanggil untuk bertaw±¡aw bi al-haqq dan menyahuti fa ©akkir fa inna al-©ikra tanfa‘ almu‘min³n. Untuk ini, kami menganut sikap al-ruj-‘ ila al-¥aqq khair min
al-tam±d³ f³ al-b±¯il, dan al-‘±r khair min al-n±r. Kalimat “Wa All±hu a‘lam”
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kami cantumkan di akhir jawaban untuk menyatakan keterbukaan.
Adalah keliru, bila dari kalimat itu Anda terkesan bahwa kami tidak bertanggung jawab atau masih ragu-ragu.
Mengenai b±¯il-nya hadis yang Anda tanyakan di atas, bukanlah
pendapat atau penilaian kami, melainkan penilaian para ¥uff±§, sebagai
mana dikutip oleh Syih±b al-D³n al-Qaly-b³. Karena kami percaya, maka
penilaian itu kami kutip pula sebagai pelengkap bagi keterangan yang kami
berikan.

SHALAT SUNAT
Pertanyaan :
Mohon diberikan keterangan bagaimanakah pedoman Rasul Allah
saw. tentang bacaan dalam salat witr; apakah beliau membaca surahsurah yang panjang atau hanya surah-surah pendek saja. Hal ini kami
tanyakan sehubungan dengan adanya orang yang mengatakan bacaan
dalam witr itu tidak boleh panjang-panjang.
Jawab :
Sebagai mana diketahui, salat witr dapat dilakukan dengan jumlah
raka‘at yang berbeda, tetapi ganjil, mulai dari satu sampai dengan sebelas
raka‘at.
Dalam beberapa sumber ditemukan pernyataan bahwa jika seseorang yang melakukan witr tiga raka‘at, maka setelah al-F±ti¥ah, ia sunat
membaca: pada rak‘aat pertama surat al-A‘l±, pada rak‘at kedua surat
al-K±fir-n, dan pada rak‘at yang ketiga ia membaca tiga surat berturutturut, yakni surat al-Ikhl±s, surat al-Falaq, dan surat al-N±s.63 Menurut Q±«³

63

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 "ﺍﻥ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﺮﺍﺀ ﰱ ﺍﻟﻮﺗﺮ ﰱ ﺍﻻﻭﱃ,ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻬﺎ
""ﺳﺒﺢ ﺍﺳﻢ ﺭﺑﻚ" ﻭ ﰱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ "ﻗﻞ ﻳﺎﻳﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ" ﻭ ﰱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ " ﻗﻞ ﻫﻮ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﺣﺪ"ﻭ
."ﺍﳌﻌﻮﺫﺗﲔ
Lihat ibid., Juz IV, h. 24
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‘´y±«, demikianlah pendapat yang diberikan oleh jumh-r ulama. Pendapat
ini didasarkan atas praktik Rasul Allah saw. seperti tersebut dalam hadis
sahih, riwayat Ab- D±-d dan al-¦±kim, yang berasal dari Umm alMu‘min³n ‘²’isyah ra. Menurut sebagian ulama, aturan tersebut juga berlaku
untuk tiga raka‘at yang terakhir dari salat witr yang dilakukan dengan
jumlah raka‘at lebih dari tiga.
Mengenai bacaan pada raka‘at-raka‘at lainnya, dalam penelusuran
terbatas yang kami lakukan, belum ditemukan pedoman al-Sunnah ataupun penjelasan ulama. Akan tetapi, secara tafaqquhan, kami hanya dapat
mendekati masalah tersebut sebagai berikut,
1. Dalam rangka pujian, Allah swt. mengatakan bahwa di antara sifatsifat golongan al-mu¥sin³n ialah bahwa pada malam hari mereka hanya
tidur sedikit. Ini adalah karena mereka menghidupkan malam-malamnya
dengan qiy±m al-lail.
2. Dalam beberapa hadis ditemukan keterangan bahwa Rasul Allah saw.
biasa melakukan salat malam berlama-lama, bahkan sampai kaki beliau
pecah-pecah (tata-fa¯¯ar), sehingga ‘²’isyah sempat menegur beliau
karena kasihan melihatnya.
3. Hadis ‘²’isyah [tentang salat witr], bahwa beliau melakukannya sebelas
rak‘at, empat-empat-tiga, yang masing-masing jangan ditanya betapa
baiknya dan betapa panjangnya.
4. Hadis Ibn Mas‘-d, bahwa ia sempat kewalahan mengikuti Rasul Allah
saw. ketika melakukan salat malam berjama‘ah, karena beliau lama sekali
berdiri (tentunya sambil membaca al-Qur’an).
Dengan memperhatikan hadis-hadis seperti tersebut di atas, menurut
hemat kami, orang yang melakukan witr lebih dari tiga raka‘at, disunatkan
membaca surat-surat yang panjang. Pada dasarnya, lebih panjang adalah
lebih baik.
Pertanyaan :
Kami melihat, ada suatu jama‘ah yang melakukan salat «uha dengan
berjama‘ah. Apakah benar salat «uha dan tahajjud boleh dilakukan dengan
cara berjama‘ah? Terima kasih.
Jawab :
Dalam perbincangan tentang salat sunat (naw±fil), biasanya para
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ulama membagi salat-salat sunat itu kepada dua kelompok, pertama, salat
sunat yang pelaksanaannya sunat pula dilakukan dengan berjama‘ah,
dan kedua, salat sunat yang dalam pelaksanaannya tidak disunatkan dengan
cara berjama‘ah.
Salat yang sunat dilakukan dengan berjama‘ah itu, misalnya, salat
hari raya, baik ‘³d al-fi¯r maupun ‘³d a«¥±, salat istisq±’, salat gerhana Matahari
dan gerhana Bulan, salat tar±w³¥ dan salat witr yang dilakukan sesudahnya. Adapun salat sunat yang tidak disunatkan melakukannya dengan
berjama‘ah ialah, seperti salat raw±tib, salat witr yang tidak dilakukan sesuatu
tar±w³¥, salat ta¥iyah al-masjid, salat «u¥±, salat tasb³¥, dan salat tahajjud
(yang bukan tar±w³¥ dan witr). Jadi, tegasnya, pelaksanaan salat «u¥a dan
salat tahajjud tidak disunatkan dilakukan dengan berjama‘ah.
Akan tetapi, ini tidaklah berarti bahwa kedua salat tersebut sama sekali
tidak boleh dilakukan dengan berjama‘ah. Dari berbagai riwayat tentang
perilaku salat Rasul Allah saw., dapat ditemukan bahwa beliau pernah
juga melakukan salat malam, diduga adalah tahajjud, dengan berjama‘ah.
Misalnya,
a. hadis ¦u©aifah ibn al-Yaman ra., yang telah kami kemukakan pada
jawaban atas pertanyaan no 2 di atas.
b. hadis, bahwa Ibn ‘Abb±s ra. berkata, “Saya pernah menginap di rumah
bibi saya, Maim-nah ra. Ketika Rasul Allah saw., tegak untuk salat, saya
berdiri di sebelah kiri beliau, kemudian ... (Hr. al-Bukh±r³ dan Muslim).64
Oleh karena itu, para ulama mengatakan melakukan salat-salat itu
dengan berjama‘ah tidak sampai makruh, melainkan hanya khil±f al-aula.
Pertanyaan :
Apakah surah al-F±ti¥±h dan ayat-ayat al-Qur’an lainnya di dalam

64

Muhammad Khatib al-Syarbaini,

ﺍﻥ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺖ ﻋﻨﺪ ﺧﺎﱃ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺼﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻓﻘﻤﺖ
( ﻋﻦ ﻳﺴﺎﺭﻩ ﻓﺄﺧﺬ ﺑﺮﺃ ﺳﻰ ﻓﺄﻗﺎﻣﲎ ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ
Muhammad Khatib al-Syarbaini, Mugn³ al-Muht±j, Juz I, (D±r al-Fikri, tt.),
h. 246.
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salat tahajjud dan witr boleh dibaca dengan nyaring atau hanya
dibenarkan membaca secara sirr?
Jawab :
Dalam membicarakan cara membaca al-Qur’an di dalam salat, dengan
jahr atau sirr, Imam al-Qaly-b³, mengatakan, “Orang yang melakukan salat,
tidak sebagai makmum [artinya ia salat sendirian atau sebagai imam],
1. Disunatkan membaca dengan jahar pada salat subuh, dua rak‘at pertama dari magrib dan isya’, salat Jumat, dua hari raya, gerhana bulan,
dan isitsq±’. Begitu juga pada tarawih dan witr dalam bulan Ramadan...,
salat sunat tawaf pada waktu malam atau waktu subuh, dan salat qa«±’
yang dilakukan pada waktu malam atau waktu subuh.
2. Disunatkan membaca dengan sirr pada salat-salat lainnya, termasuk salatsalat sunat raw±tib subuh, isya, dan magrib.
3. Disunatkan membaca antara jahar dengan sirr pada salat sunat lepas
yang dilakukan pada malam hari (naw±fil al-lail al-mutlaqah).
4. Untuk perempuan, jika ada orang ajnab³ yang mendengarnya, maka ia
disunatkan membaca dengan sirr. Sebaliknya, jika tidak ada ajnab³, maka
[untuk salat jahar] ia membaca antara jahar dengan sirr.
Pada keterangan di atas, salat witr yang dilakukan pada bulan Ramadan
dimasukkan oleh al-Qaly-b³ pada kelompok salat jahar. Ini berarti bahwa
salat witr di luar Ramadan bukan salat jahar. Sesuai dengan keterangan
selanjutnya, bahwa bacaan salat-salat lainnya disunatkan dengan sirr,
dapatlah diketahui bahwa salat witr di luar Ramadan adalah termasuk
kelompok salat sirr. Jadi, menurut keterangan ini, bacaan al-F±ti¥ah dan
ayat-ayat lainnya pada salat witr di luar Ramadan sebaiknya tidak dinyaringkan.
Pertanyaan :
Apakah salat tahiyatul masjid boleh dikerjakan setelah duduk atau
melakukan perbuatan lain terlebih dahulu ?
Jawab :
Dalam sebuah hadis, Rasul Allah saw. bersabda, “Apabila seseorang
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kamu masuk ke masjid, maka hendaklah ia melakukan salat dua raka`at
(sajdatain), sebelum ia duduk.” HR al-Bukh±r³ dan Muslim.65
Berdasarkan hadis ini, para ulama sepakat (ijm±‘) bahwa salat ta¥iyah
al-masjid itu adalah sunat, dan makruh duduk dengan tidak melakukan
salat ta¥iyah, tanpa uzur. Lebih lanjut, para ulama mengatakan bahwa
tuntutan tahiyah tersebut tetap berlaku, walaupun seseorang itu masuk ke
mesjid pada waktu-waktu karahah (larangan melakukan salat), atau ia
berulang-ulang masuk ke mesjid itu.
Menurut Im±m al-Nawaw³, bila orang yang masuk mesjid itu telah
duduk dalam waktu yang cukup lama (¯±la al-fasl) maka salat tersebut telah
luput dan tidak dapat (l± yusyra‘) di-qa«±’-nya lagi.66 Bahkan, menurut
para as¥±b, salat tersebut telah luput dengan duduk sebentar saja. Namun
demikian, jika ia melakukan hal itu karena jahil (belum mengetahui tuntutan
salat ta¥iyah) atau karena lupa (sahwan), maka ia tetap dituntut melakukannya, bila duduknya itu belum lama. Hal ini didasarkan atas hadis, bahwa
Sulaik al-Ga¯af±n³, masuk ke mesjid, ketika Rasul Allah saw. sedang duduk
di mimbar, dan ia langsung saja duduk tanpa melakukan salat. Melihat itu,
Rasul Allah saw., bertanya, “Apakah Engkau telah melakukan salat dua
raka‘at?”, Karena Sulaik menjawab, “Belum”, maka Nabi saw. bersabda,
“Bangktilah dan kerjakan salat dua rak‘at itu” HR. Muslim.67
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Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 " ﺍﺫﺍ ﺩﺧﻞ ﺍﺣﺪﻛﻢ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻓﻼ ﳚﻠﺲ ﺣﱴ ﻳﺼﻠﻰ,ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
( ﺭﻛﻌﺘﲔ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ
lihat ibid., Juz IV, h. 56
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ﻟﻮ ﺟﻠﺲ ﰱ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻭﻃﺎﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﺎﺗﺖ ﻭﻻﻳﺸﺮﻉ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ
Lihat ibid. 57
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Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻟﻮ ﺟﻠﺲ ﰱ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻭﻃﺎﻝ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﺎﺗﺖ ﻭﻻﻳﺸﺮﻉ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ
Lihat ibid. h. 57
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Pertanyaan :
Mohon penjelasan tentang hukum salat sunat sebelum khatib berkhutbah
(pada hari Jumat).
Jawab :
Dalam ajaran Islam, hari Jumat mempunyai beberapa keutamaan.
Pada hari ini diwajibkan salat Jumat yang dilakukan dengan berjama‘ah.
Di samping itu, secara khusus Rasul Allah saw. menganjurkan kita memperbanyak amal pada hari dan malam Jumat, seperti membaca al-Qur’an,
berzikr, membaca salawat, berdoa, dan melakukan salat sunat.
Kita juga dianjurkan agar bersegera (tabk³r) pergi ke mesjid tempat
dilaksanakannya salat Jumat. Sehubungan dengan itu, Rasul Allah saw.
menjanjikan pahala yang lebih besar bagi mereka yang lebih dahulu
berangkat. Berdasarkan hadis-hadis terkait, para ulama mengatakan bahwa
mereka yang telah tiba di mesjid sebelum imam berkhutbah, tetap dianjurkan untuk mengisi waktunya dengan berbagai amal, seperti berzikr, membaca
al-Qur’an, salat, dan membaca salawat kepada Nabi saw. Juga sangat
dianjurkan untuk banyak-banyak berdoa, sebab pada hari Jumat ada satu
saat mustaj±b, di mana doa orang muslim akan dikabulkan.
Sepanjang penelusuran yang kami lakukan, kami tidak menemukan
adanya larangan untuk melakukan amalan-amalan tersebut di atas sebelum
imam duduk di mimbar untuk berkhutbah. Tegasnya, hukum melakukan
salat sunat sebelum khatib naik ke mimbar adalah sunat, bahkan, khusus
pada hari Jumat, pada saat-saat tergelincirnya matahari pun tidak makruh
untuk melakukan salat sunat.
Waktu untuk salat sunat itu baru berakhir pada saat imam/khatib duduk
di mimbar. Setelah itu, bagi mereka yang berada di dalam mesjid tidak
dibenarkan lagi melakukan salat sunat. Menurut al-M±ward³, para ulama
sudah sepakat (ijma‘) bahwa memulai salat sunat setelah imam duduk di
mimbar adalah haram.68

68

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,
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Tampaknya, larangan ini terkait erat dengan tuntutan mendengarkan
khutbah. Oleh karena itu, jika seseorang sedang melakukan salat ketika
imam naik ke mimbar, maka ia harus meringkaskan salat tersebut, agar
tidak ketinggalan mendengarkan khutbah.
Akan tetapi, menyangkut salat sunnat tahiyatul masjid bagi orang yang
baru masuk ke mesjid setelah imam naik ke mimbar, masih ada perbedaan
pendapat para ulama. Menurut Imam M±lik, al-Lai£, al-Saur³, Ab- ¦an³fah,
orang tersebut sama sekali tidak dibolehkan lagi melakukan salat. Sebaliknya,
Imam al-Sy±fi‘³, Ahmad, Ish±q, al-¦asan al-Basr³, Sufy±n ibn ‘Uyainah,
Ab- £aur, Ibn al-Mun©ir, dan para fuqah±’ muhaddi£³n lainnya, mengatakan
ia tetap dituntut (sunat) melakukan salat tahiyyat dua rak‘at secara ringkas.
Pendapat terakhir ini didasarkan, antara lain, atas hadis Riwayat Muslim,
“Apabila seseorang kamu datang [ke mesjid] pada hari Jumat ketika imam
sedang berkhutbah, maka hendaklah ia melakukan salat dua rak`at, secara
ringkas.”69
Menurut al-Nawaw³, pendapat pertama di atas adalah lemah karena
bertentangan dengan hadis ini.
Jadi, selama imam/khatib belum duduk di mimbar, melakukan salat
sunat tetap dituntut dan sunat hukumnya, baik bagi mereka yang telah hadir
sebelumnya, maupun bagi yang baru saja masuk ke mesjid. Sebaliknya,
setelah imam/khatib duduk di mimbar, tidak dibenarkan lagi (haram)
melakukan salat sunat, kecuali salat tahiyatul masjid. Hal ini pun hanya
dikhususkan bagi mereka yang baru masuk ke mesjid, dan harus pula
dilakukan dengan ringkas.
Pertanyaan :
Pada konsultasi tanggal 31 Mei 2002, Bapak mengatakan bahwa
tanpa mengucapkan salawat kepada ±li Muhammad sembahyang itu tidak
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz IV, (Beirut: D±r al-Fikri, 1421 H/ 2000 M), h. 471.
69
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﺍﺫﺍ ﺟﺎﺀ ﺍﺣﺪﻛﻢ ﻭﺍﻻﻣﺎﻡ ﳜﻄﺐ,ﳌﺎ ﺭﻭﻯ ﺟﺎﺑﺮ ﺍ ﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
Lihat ibid., 472.
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sah. Sepanjang yang kami baca pada kitab al-Fiqh ‘al± Ma©±hib al-Arba‘ah,
tak satupun dari mazhab yang empat itu berpendapat demikian. Mereka
mengatakan bahwa ucapan wajib yang terakhir adalah salawat atas Nabi.
Jawab :
Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih atas perhatian kritis
yang Bapak berikan terhadap jawaban-jawaban kami pada konsultasi
ini. Mudah-mudahan hal seperti ini terus berlanjut sehingga dapat bermanfaat bagi kami dan para pembaca lainnya.
Pada konsultasi yang Bapak rujuk tersebut, kami mengutip beberapa
syair Imam al-Sy±fi‘³, yang memuat keutamaan keluarga Nabi saw., sesuai
dengan masalah yang diperbincangkan. Pada salah satu syairnya, alSy±fi‘³, mengatakan, bahwa salawat kepada ²li Muhammad adalah wajib,
dan tidak sah salat tanpa mengucapkannya. Selengkapnya, syair tersebut
berbunyi,
Y± ±la baiti Ras-l All±h ¥ubbukum,
Far«un min All±h f³ al-Qur’±ni anzalah,
Yakf³kum min ‘a§³m al-fakhr annakum,
Man lam yusalli ‘alaikum l± sal±ta lah,
Sesungguhnya, uraian kami tersebut tidaklah dimaksudkan untuk
memperbincangkan hukum membaca salawat kepada keluarga (±l) Nabi
saw. pada waktu salat, melainkan hanya sekedar untuk menunjukkan keutamaan mereka sehingga mendapat kecintaan yang begitu kental dari
seluruh umat Islam, dan dalam bentuk yang lebih khusus dari kaum Syi‘ah.
Setelah membaca kritikan Bapak A. L. H, kami menyadari kelemahan redaksi
yang kami gunakan sebab dapat dipahami sebagai pernyataan tentang
hukum membaca salawat pada salat, berbeda dengan yang kami maksudkan.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kejelian Bapak dalam membacanya.
Selanjutnya, mengenai hukum membaca salawat pada salat, dapat
kami kemukakan sekedar penjelasan sebagai berikut,
1. Ka‘b ibn ‘Ajrah ra., menceritakan, bahwa pada suatu kali, Rasul Allah
saw. keluar dari rumahnya dan mendatangi para sahabat. (‘Ajrah dan
yang lainnya). Lalu mereka bertanya kepada beliau, “Kami telah mengetahui bagaimana cara memberi salam, tetapi [belum mengetahui] bagaimanakah caranya bersalawat kepadamu?” Rasul Allah saw. menjawab,
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“Ucapkanlah, ‘All±humma salli ‘al± Muhammad wa ‘al± ±li Muhammad...”
(HR. al-Bukh±r³ dan Muslim)
2. Ab- Mas‘-« al-Ans±r³ juga bercerita bahwa Rasul Allah saw. mendatangi mereka di majlis Sa‘d ibn ‘Ub±dah, lalu Basy³r ibn Sa‘ad berkata,
“Kami diperintahkan oleh Allah ‘azza wa jalla bersalawat kepadamu;
bagaimanakah cara bersalawat kepadamu ya Rasul Allah? Beliau
menjawab, “Ucapkanlah ‘All±humma ¡alli ‘al± Muhammad wa ‘al± ±li
Muhammad ...’ “. (HR Muslim).
3. Pada riwayat lain disebutkan, “Bagaimana kami bersalawat kepadamu
di dalam salat kami?” Nabi saw. menjawab, “Ucapkanlah ‘All±humma
¡alli `al± Muhammad al-Nabiyy al-ummiyy wa `al± ±li Muhammad...’
(HR. Ibn ¦ibb±n, al-¦±kim, al-D±raqu¯n³, dan al-Baihaq³)
Setelah mengutip beberapa hadis yang berkenaan dengan salawat,
termasuk hadis-hadis di atas, Im±m al-Nawaw³ mengatakan bahwa fatwa
hukum di dalam mazhab al-Sy±fi‘³, adalah sebagai berikut,
a. salawat atas Nabi saw. pada tasyahhud akhir adalah wajib dan ini sudah
merupakan kesepakatan di kalangan ulama mazhab al-Sy±fi‘³.
b. tentang salawat atas keluarga beliau (al-±l) terdapat dua wajh (Im±m
al-¦±ramain dan al-Gaz±l³ menyebutnya dua qaul).70
c. Yang sahih dari kedua wajh tersebut adalah yang mengatakan bahwa
salawat atas keluarga itu tidak wajib. Bahkan, sebagian as¥±b tidak
mengemukakan wajh lainyya.71
d. Setelah melalui penelitian yang cermat para as¥±b, menyatakan bahwa
pendapat (wajh) atau (qawl) yang mewajibkan salawat atas ±l Muhammad
itu adalah lemah dan tertolak.

70

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻓﺎﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﰱ ﺍﻟﺘﺸﻬﺪ ﺍﻻﺧﲑ ﻓﺮﺽ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz III, (Beirut, D±r al-Fikri, 1421 H/ 2000 M), h. 430.
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,ﻭﰱ ﻭﺟﻮ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻝ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻭﺣﻜﺎﳘﺎ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﻭﺍﻟﻐﺰﺍﱃ ﻗﻮﻟﲔ ﻭﺍﳌﺸﻬﻮﺭ ﻭﺟﻬﺎﻥ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﲨﻬﻮﺭﺍﻻﺻﺤﺎﺏ ﺍ ﺎ ﻻﲡﺐ ﻭﺍﻟﺜﺎﱏ ﲡﺐ
Lihat ibid., h. 431.
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Dari uraian di atas, jelas bahwa dalam perbincangan tentang hukum
membaca salawat atas keluarga Nabi saw dalam salat, pernah muncul dua
pendapat, salah satu mewajibkan dan yang lainnya tidak mewajibkannya.
Dengan memperhatikan sya‘ir Im±m al-Sy±fi‘³ yang kami kutip lengkap
di atas, dan sebutan qaul yang dikemukakan oleh Im±m al-¦aramain dan
al-Gaz±l³, dapat pula diketahui bahwa baik yang mewajibkan, maupun
yang tidak mewajibkan itu adalah dua qaul dari Im±m al-Sy±fi‘³ ra.
Seperti dalam masalah-masalah lainnya, kedua qaul al-Sy±fi‘³ ini terus
dikaji secara kritis oleh para pengikut beliau, sehingga mereka sampai kepada
kesepakatan, bahwa yang kuat di antara kedua qaul tersebut adalah yang
menyatakan bahwa salawat kepada keluarga (±l Muhammad) itu tidak wajib.
Selanjutnya dalam transmisi mazhab al-Sy±fi‘, pendapat yang mewajibkan
itu tidak termuat lagi pada sebagian kitab fiqh, kecuali dalam perbincangan
kitab-kitab fiqh al-Sy±fi‘³yah yang relatif besar, seperti Sya¥ al-muha©©ab.
Adapun kitab-kitab fiqh antar mazhab, biasanya hanyalah memuat
pendapat terkuat (al-r±jih) dari setiap mazhab. Oleh karena itu, adalah sangat
wajar bahwa kitab al-Fiqh ‘al± al-ma©±hib al-Arba‘ah, tidak mencantumkan
pendapat yang mewajibkan salawat atas kelurga Rasul Allah saw., yang di
kalangan mazhab al-Sy±fi‘³ sendiri pun telah dinyatakan sebagai pendapat
yang lemah dan tertolak.
Jadi, walaupun sebenarnya pendapat yang mewajibkan itu ada,
bahkan merupakan pendapat Im±m al-Sy±fi‘³ sendiri, akan tetapi, kutipan
kami pada konsultasi sebelumnya tidaklah dimaksudkan sebagai pernyataan
hukum, melainkan hanya sekedar mengemukakan keutamaan keluarga
Rasul Allah saw.
Mudah-mudahan penjelasan ini dapat meluruskan pemahaman
terhadap uraian terdahulu.
Pertanyaan :
Menurut siaran salah satu TV swasta, pelaksanaan salat Tar±w³¥ di
Makkah adalah 23 raka‘at. Mohon konfirmasi apakah benar demikian.
Jawab :
Dalam pembahasan tentang salat tar±w³¥, jumlah raka‘at salat
tersebut selalu dimasukkan dalam perbincangan. Secara ringkas dapat kami
kemukakan bahwa menurut Im±m al-Sy±fi‘³, Ab- ¦an³fah, Ahmad ibn
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¦anbal, D±w-d al-¨±hir³, dengan para ulama pengikut mereka, dan sejumlah
ulama lainnya memberikan pendapat bahwa jumlah salat tar±w³¥ itu
adalah 20 raka‘at dan dilakukan dengan 10 salam, masing-masing setiap
selesai dua rak‘at. Q±«³ ‘Iy±« (seorang tokoh mazhab M±lik³), bahkan
mengatakan bahwa itulah pendapat jumh-r (mayoritas) ulama. Karena
dalam istilah para ulama, setiap empat raka‘atnya disebut satu tarw³¥ah,
maka keseluruhan jumlah yang 20 rala‘at itu dinamakan tar±w³¥ (jamak
dari tarw³¥ah).
Beberapa sumber klasik menyebutkan bahwa pelaksanaan dengan
cara dan jumlah rak‘at seperti itu sudah dipraktikkan sejak zaman ‘Umar
ibn al-Kha¯¯±b ra., diteruskan pada masa ‘U£m±n ibn ‘Aff±n, pada masa
‘Al³ ibn Ab³ °±lib dan pada masa-masa selanjutnya.
Sesungguhnya, pada riwayat tentang bilangan raka‘at tar±w³¥ itu
terdapat sedikit perbedaan; ada menyebutkan 20, tetapi ada pula yang
mengatakan 23 raka‘at. Menurut al-Baihaq³, perbedaan riwayat ini hanyalah
terjadi karena sebagian menceritakan jumlah raka‘at tar±w³¥ saja (20)
sedangkan yang lainnya menyebutkan gabungan jumlah raka‘at tar±w³¥
dan salat witr (3), karena keduanya selalu dilakukan berurutan.
Menurut kutipan al-Nawaw³, tar±w³¥ dengan 20, atau 23 raka‘at itu
sudah sejak awal diamalkan di Makkah (setidak-tidaknya sejak masa ‘Umar
ibn al-Kha¯¯±b ra.). Tambahan lagi, pada masa-masa itu, orang-orang Makkah
biasa melakukan ¯aw±f mengelilingi Ka‘bah dan salat sunat ¯aw±f 2 rak‘at,
sebagai “selingan” pada waktu istirahat di antara tiap-tiap satu tarw³¥ah.
Sepanjang yang kami ketahui, dalam hal jumlah raka‘atnya, pelaksanaan salat tar±w³¥ di Makkah itu tidak pernah mengalami perubahan,
tetap saja dilakukan 23 raka‘at. Walaupun belum berkesempatan mengalami sendiri, tetapi tentang pelaksanaan pada dekade terakhir, kami telah
sengaja meminta keterangan dari seorang hamba Allah yang, dengan rahmat
Allah, telah berulang kali mengikuti salat tar±w³¥ di Masjid al-¦aram, Makkah
dan di Masjid al-Nabaw³, Mad³nah. Keterangan yang beliau berikan tidaklah
berbeda dengan apa yang kami kutip di atas.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya bila seseorang yang telah dewasa tidak melakukan khitan, apakah sah ibadahnya, seperti salat dan mandi janabahnya?
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Jawab :
Khitan itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang telah dewasa,
baik laki-laki maupun perempuan.72 Sebagai kewajiban, maka mereka
yang melakukannya akan diberi pahala oleh Allah swt. dan sebaliknya,
mereka yang tidak melaksanakannya akan berdosa.
Akan tetapi, sepanjang yang kami ketahui, pelaksanaan kewajiban
khitan itu tidak mempunyai kaitan langsung dengan sahnya ibadat tertentu.
Artinya, asalkan seseorang melakukan ibadah sesuai dengan syarat-syarat
yang ditentukan, maka iabdah itu akan tetap sah sekalipun orang tersebut
tidak berkhitan. Sebagai contoh, bila orang yang tidak berkhitan itu melakukan
salat dengan memelihara kebersihan dirinya, termasuk bagian yang selalu
tertutup oleh qulfah-nya, maka salatnya adalah sah. Selanjutnya bila ketika
mandi, ia dapat menyampaikan air ke bagian tersebut, maka mandinya
pun adalah sah, sekalipun ia belum berkhitan.
Pertanyaan :
Sehubungan dengan adanya larangan salat setelah salat subuh,
apakah dibolehkan melakukan salat sunat musafir setelah selesai salat
subuh?
Jawab :
Secara umum, pada waktu-waktu kar±hah, termasuk setelah mengerjakan salat subuh sampai matahari naik setinggi tombak, kita dilarang
melakukan salat. Dalam hal ini hanya ada beberapa pengecualian, yakni
tidak dilarang melakukan salat yang dikaitkan dengan suatu sebab yang
terjadi sebelum atau bersamaan dengan waktu kar±hah itu, misalnya
salat tawaf dan salat gerhana.
Sepanjang penelusuran, kami belum bertemu dengan penegasan
tentang hukum melakukan salat safar pada waktu kar±hah. Akan tetapi,
ada hal yang sangat mirip dengan masalah ini, yaitu salat sunat i¥r±m.
72

Muhammad Ab- Bakar as Syata,

ﻭﻭﺟﺐ ﺧﺘﺎﻥ ﺍﳌﺮﺍﺓ ﻭﺍﻟﺮﺟﻞ
Muhammad Ab- Bakar as Syata, I’anah at Tolibin, Juz IV, (Indonesia: Syarkah
al-Maarif, tt.), h. 173.
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Im±m al-Nawaw³ menyatakan bahwa menurut wajh al-asa¥¥, adalah
makruh melakukan salat sunat i¥r±m pada waktu karahah, karena tuntutan
salat tersebut dikaitkan dengan sebab yang akan datang yakni pelaksanaan
i¥r±m.
Menurut hemat kami, pelaksanaan salat sunat safar dapat dihubungkan (il¥±q) dengan salat sunat ihram berdasarkan kesamaan sifatnya,
yakni bahwa kedua-dua salat itu sunat dilakukan pada saat hendak melaksanakan sesuatu pekerjaan, safar pada yang pertama dan ihram pada
yang kedua.
Di atas dasar kesamaan tersebut, maka, secara tafaqquhan, kami
cenderung berpendapat bahwa salat sunat safar pun adalah makruh dilakukan setelah salat subuh atau pun pada waktu-waktu kar±hah lainya. Dapat
kami tambahkan, bahwa yang §±hir menurut Ibn ¦ajar al-Haitam³, seperti
halnya salat istikh±rah, salat safar itu telah dianggap terlaksana (¥us-l)
dengan semata-mata melakukan salat (bi ayyi salah kanat), walaupun
tidak secara khusus dimaksudkan sebagai salat sunat safar. Selanjutnya,
al-Nawaw³ ada menyebutkan bahwa salat istikh±rah itu makruh dilakukan
pada waktu-waktu kar±hah.
Tampaknya penyamaan salat safar dengan istikh±rah, oleh Ibn ¦ajar,
dan pernyataan bahwa istikh±rah itu makruh pada waktu kar±hah, secara
tidak langsung telah mendukung pendapat yang kami kemukakan di atas.

SHALAT JAMA’ DAN QASHAR
Pertanyaan :
Apakah dalam perjalanan dari Besitang ke Medan dibenarkan mengqas±r atau dan menjama‘ salat?
Jawab :

Qasar dan jama‘ adalah dua bentuk keringan (rukhs±h) yang diberikan
Allah kepada orang musafir, yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu:
safarnya bukan safar maksiat, tujuannya jelas, salatnya ad±’an, dan jarak
yang akan ditempuhnya tidak kurang dari dua mar¥alah. Menurut Wahbah
al-Zuhaili, jarak dua mar¥alah adalah sama dengan 89 KM.
Menurut dugaan kami, jarak dari Besitang ke Medan itu lebih dari
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89 KM. Jika ini benar, maka orang yang bepergian dari Besitang ke Medan,
sudah dibenarkan melakukan salatnya dengan cara qa¡ar atau dan jama‘.
Namun untuk perjalanan yang jaraknya kurang dari tiga mar¥alah, melakukan salat dengan sempurna dan pada waktunya masing-masing adalah
lebih baik (af«al).
Pertanyaan :
Ketika berusia antara 17 - 22 tahun, seseorang banyak meninggalkan
salat. Belakangan, ia tobat dan berikrar akan meng-qa«±’ semua salat yang
ditinggalkannya itu, namun terasa cukup berat adanya. Agar tidak terlalu
berat, apakah dalam pelaksanaan qa«± itu ia dibenarkan hanya membaca
F±ti¥ah, tanpa surat lain pada setiap raka‘atnya?
Jawab :
Setiap salat wajib yang tertinggal, baik yang tertinggal karena ‘uzur
maupun yang ditinggalkan dengan sengaja (tanpa ‘uzur), adalah wajib
di qa«±’. Ini sudah merupakan kesepakatan ulama, sesuai dengan tuntutan
dalil dan petunjuk dari hadis-hadis Nabi saw. Oleh karena itu, bagi mereka
yang pernah meninggalkan salat wajib, tidak ada jalan untuk melepaskan
diri dari tuntutan kewajibannya kecuali dengan melakukan salat tersebut,
sekalipun waktunya yang ditentukan telah lewat. dalam istilah ilmu Fiqh,
pelaksanaan ibadah seperti ini disebut qa«±’.
Menegakkan salat, pada waktunya masing-masing, memang merupakan
suatu kewajiban yang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu‘, sebagaimana tersebut di dalam al-Qur’an. Adalah wajar, bila beban kewajiban
itu menumpuk dalam jumlah yang banyak akan terasa semakin berat pula.
Berkenaan dengan pertanyaan di atas, dapat kami kemukakan bahwa
bacaan al-Qur’an yang wajib di dalam salat hanyalah surat al-F±ti¥ah,
sedangkan ayat atau surat lainnya adalah sunat. Oleh karena itu, salat
yang dilakukan dengan membaca surat al-F±ti¥ah, tanpa ayat atau surat
lain adalah sah. Dan dengan melakukan salat qa«±’ seperti itu, untuk setiap
salat yang ditinggalkannya, maka menurut pandangan zahir, orang tersebut
telah lepas dari tuntutan kewajibannya.
Akan tetapi, seyogianyalah niat baik untuk mengganti salat itu disertai
dengan kebaikan berikutnya, yakni melakukan setiap penggantian (qa«±’)
itu dengan sebaik-baiknya pula. Adalah sangat layak, bila seseorang berusaha
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mengimbangi dosanya yang timbul karena keterlambatan itu dengan
memberi nilai tambah dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diharapkan
tobatnya akan mendapatkan peluang yang lebih besar untuk diterima
Allah swt., sehingga selain lepas dari tuntutan kewajiban iapun terbebas
dari dosa-dosanya.
Semoga Allah swt. menerima ibadah kita dengan sifat rahmat-Nya
semata-mata dan tidak menimbangnya dengan keadilan-Nya. Amin.
Pertanyaan :
Kapankah waktu yang terbaik untuk melakukan salat qa«±’ itu?
Jawab :
Berkenaan dengan pelaksanaan salat qa«±’, ada beberapa pendapat
yang dikemukakan oleh para ulama. Menurut im±m al-Nawaw³, pendapat
yang ¡ah adalah sebagai berikut,
1. bila salat itu tertinggal karena ‘uzur, seperti lupa atau ketiduran, maka
pelaksanaan qa«±’-nya tidak wajib segera, melainkan dapat dilambatkan
dari kesempatan pertama.
2. bila salat itu ditinggalkan dengan sengaja atau tanpa ‘uzur, maka pelaksanaan qa«±’-nya wajib dilakukan sesegera mungkin, pada kesempatan
pertama.
3. bila ada beberapa salat yang akan di-qa«±’, maka sebaiknya pelaksanaan
qa«±’ itu dilakukan secara berurutan.
4. disunatkan iq±mah untuk tiap-tiap salat qa«±’.
Sehubungan dengan ketentuan no 2 di atas, maka pada prinsipnya
tidak ada perkara atau urusan apapun yang dapat dijadikan alasan untuk
menunda pelaksanaan qa«± bagi setiap salat yang tinggal tanpa ‘uzur.
Sepanjang orang yang bersangkutan mempunyai kemampuan dan
kelapangan, maka ia harus mendahulukan qa«±’ itu atas semua pekerjaan
lainnya, kecuali pekerjaan wajib yang wajib disegerakan pula. Bahkan,
tidak sedikit ulama yang mengatakan bahwa salat qa«±’ harus dilakukan
lebih dahulu sebelum salat ad±’.
Jadi, karena menyegerakan itu adalah wajib, maka itu pulalah yang
terbaik.
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Pertanyaan :
Kami dengar, kita tidak boleh melakukan salat setelah selesai salat
asar. Apakah hal ini benar? Dan, bila demikian adanya, maka qa«±’ salat
asar—juga salat subuh—akan menjadi semakin sulit melakukannya.
Kemudian apakah salat janazah juga dilarang pada waktu tersebut?
Jawab :
Benar, ada larangan untuk melakukan salat pada waktu-waktu tertentu,
yang disebut waqt al-kar±hah, yaitu, ketika terbit matahari, ketika tergelincir
(waktu kulminasi atas) matahari, ketika matahari sedang terbenam, setelah
salat subuh, dan setelah salat asar. Akan tetapi, melalui kajian terhadap
hadis-hadis terkait, para ulama memahami bahwa yang dilarang pada
waktu-waktu tersebut hanyalah salat yang tidak terkait dengan suatu sebab
yang ada sebelum atau serentak dengan waktu-waktu itu. Sebaliknya, salat
yang dikaitkan dengan suatu sebab tertentu, tetap saja tidak dilarang
melakukannya pada waktu-waktu tersebut. Dari beberapa salat yang
dinyatakan boleh dilakukan pada waktu larangan itu adalah salat qa«±’
dan salat janazah.73
Jadi, sebagai mana ditegaskan oleh Im±m al-Nawaw³, tidak ada
halangan, melakukan qa«±’ salat yang tertinggal setelah selesai salat asar
ataupun setelah selesai salat subuh. Bahkan untuk salat yang ditinggalkan
tanpa ‘uzur, hal itu tetap wajib.
Pertanyaan :
Kami juga mendengar ada sebagian orang yang tidak membenarkan
salat qa«±’ dan mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat cukup
minta ampun saja kepada Allah swt. Mohon diberikan penjelasan.

73

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻭﻗﺎﺕ ﺍﳕﺎ ﻫﻮ ﰱ ﺻﻼﺓ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﺳﺒﺐ ﻓﺎﻣﺎ ﻣﺎﳍﺎ ﺳﺒﺐ ﻓﻼ
 ﻭﲡﻮﺯ ﺻﻼﺓ ﺍﳉﻨﺎﺯﺓ... ﻓﺎﻧﻪ ﳚﻮﺯ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻭﻗﺎﺕ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺮﺍﺋﺾ...ﻛﺮﺍﻫﺔ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz I, (Beirut: D±r al-Fikri, 1412 H/1991 M), h. 192.
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Jawab :
Dalam Syar¥ al-Muha©©ab, Im±m al-Nawaw³ mengemukakan bahwa
para ulama alla©³na yu‘taddu bihim (yang terbilang dalam ijm±‘ dan khil±f)
telah sepakat (ijm±‘) bahwa orang yang meninggalkan salat far«u dengan
sengaja diwajibkan meng-qa«±-nya. Kemudian, ia mengutip bahwa AbMuhammad Ibn ¦azm memberikan pendapat yang berbeda dan menyalahi
kesepakatan ulama tersebut.
Menurutnya, orang yang meninggalkan salat sama sekali tidak dapat
meng-qa«±-nya dan kalaupun dilakukannya juga, maka salat qa«±’ itu
adalah tidak sah. Oleh karena itu, hendaklah ia bertobat dan meminta ampun
kepada Allah serta memperbanyak perbuatan baik serta salat-salat sunat
agar timbangan kebajikannya menjadi berat pada hari akhirat nanti.74
Selanjutnya, Im±m al-Nawaw³ memberikan komentar bahwa yang
dikemukakan oleh Ibn ¦azm ini, selain menyalahi ijm±‘ ulama, juga merupakan pendapat yang keliru (b±¯ilah) dipandang dari segi dalil. Al-Nawaw³
kemudian menegaskan bahwa dalam uraian panjang lebar (basa¯a) yang
dikemukakan oleh Ibn ¦azm sesungguhnya tidak sedikitpun terdapat dalil
yang dapat mendukung pendapatnya itu.
Untuk sekedar melengkapi uraian ini, ada baiknya kami kemukakan
sebagian dalil yang menunjukkan wajibnya qa«±’ salat itu sebagai berikut,
a. Ijm± ulama atas wajibnya qa«±’ tersebut.
b. Terhadap orang bersalah karena bersetubuh dengan istrinya pada siang
hari Ramadan, maka di samping mewajibkan membayar kaffarah,
sebagai hukuman dan penebus dosanya, Nabi saw. juga memerintahkan
orang tersebut untuk berpuasa sehari (qa«±). Ini jelas menunjukkan

74

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﺍﲨﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻳﻌﺘﺪ ﻢ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻥ ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺻﻼﺓ ﻋﻤﺪﺍ ﻟﺰﻣﻪ ﻗﻀﺎﺅﻫﺎ ﻭﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ﺍﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ
ﺣﺰﻡ ﻓﻘﺎﻝ ﻻﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎﺋﻬﺎ ﺍﺑﺪﺍ ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﺍﺑﺪﺍ ﻗﺎﻝ ﺑﻞ ﻳﻜﺜﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﺍ ﳋﲑ
ﻭﺻﻼﺓ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻟﻴﺜﻘﻞ ﻣﻴﺰﺍﻧﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﳑﺔ ﻭﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﺍﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﱃ ﻭﻳﺘﻮﺏ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺬﻯ ﻗﺎﻻﻟﻪ ﻣﻨﻌﺎﻧﻪ
ﳐﺎﻟﻒ ﻟﻼﲨﺎﻉ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺍﻟﺪﻟﻴﻞ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³ Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz I, (Beirut: D±r al-Fikri, tt.), h. 71. Lihat ibid.,h. 71.

105

UMAT BERTANYA ULAMA MENJAWAB 

bahwa ibadah yang ditinggalkan dengan sengaja tetap wajib diganti.75
Nabi saw. menegaskan bahwa salat yang tertinggal karena ‘uzur tetap
harus dikerjakan walaupun waktunya telah lewat (qa«±’). Bila orang yang
meninggalkan salat karena ‘uzur syar‘³ pun tetap dikenakan kewajiban
mengganti, maka tentulah orang yang meninggalkannya dengan sengaja
lebih mustahak lagi untuk memikul kewajiban tersebut.76
c. Kewajiban yang nyata-nyata telah dibebankan atas diri seseorang tentulah akan tetap menjadi beban baginya selama ia belum mengerjakannya atau ada pernyataan yang membebaskannya dari kewajiban itu.
Karena tidak ada dalil yang menyatakan dirinya bebas dari beban tersebut,
maka tidak ada cara lain untuk membebaskannya kecuali dengan melakukan kewajiban itu (qa«±’).
Berbeda dengan pendapat Ibn ¦azm ini, seperti telah dikemukakan
di atas, sebagian besar dari ulama mujtahid bukan hanya sekedar mewajibkan
qa«±’ salat, tetapi juga mewajibkan pelaksanaannya dengan segera, pada
kesempatan pertama. Alasan yang mendasari kewajiban segera ini ialah,
a. Orang yang meninggalkan salat wajib tanpa ‘uzur, berarti telah melakukan
kesalahan yang besar (mufarri¯). Oleh karena itu, ia tidak berhak mendapatkan keringan, berupa kelapangan waktu untuk menggantinya.
b. Dalam hukum Islam, orang yang sengaja meninggalkan salat diancam
dengan hukuman bunuh. Bila orang tersebut tidak diwajibkan melakukan qa«±’ dengan segera, maka tentulah ancaman hukuman ini tidak
akan pernah dapat diterapkan.
Seperti telah kami kemukakan di atas, kewajiban segera ini menuntut
agar qa«±’ itu didahulukan atas semua urusan lainnya. Bahkan, ada sebagian
ulama yang berfatwa bahwa orang yang masih terkait dengan kewajiban
mengganti (qa«±’) salat far«-, tidak dibenarkan melakukan salat sunat. Lebih
dari itu, ada juga ulama yang menyatakan bahwa seseorang tidak boleh
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Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﺍﻣﺮ ﺍﺠﻤﻟﺎﻣﻊ ﰱ ﺎﺭ,ﻋﻦ ﺍﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
" ﺯﻣﻀﺎﻥ ﺍ ﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎ ﺭﺓ ﺍﻱ ﺑﺪﻝ ﺍ ﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻓﺴﺪﻩ ﺑﺎﳉﻤﺎﻉ ﻋﻤﺪﺍ
Lihat ibid., h. 71.
76
Lihat ibid., h. 71
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dan tidak sah melakukan salat sunat sebelum ia mengganti salat far«u yang
ditinggalkannya tanpa ‘uzur. Demikianlah pentingnya salat far«u itu dalam
pandangan Islam dan para ulamanya.
Perlu kami tambahkan bahwa sebutan yang benar dan tepat bagi
salat far«u yang ditinggalkan tanpa ‘uzur ini ialah “wajib” di-qa«±’, sedangkan sebutan, “boleh”, “bisa” atau yang sepertinya adalah keliru, sebab
dapat menyesatkan pemahaman.

SHALAT BERJAMAAH
Pertanyaan :
Mohon Bapak berikan penjelasan bagaimanakah hukumnya bila
dalam melakukan salat jama‘ah imam berdiri di tempat yang lebih tinggi
dari tempat makmum.
Jawab :
Mengenai masalah ini dapat kami kutipkan keterangan dari kitab
Syar¥ al-Muha©©ab, sebagai berikut,
Ab- Is¥±q al-Sy³r±z³, berkata, “Dan yang sesuai dengan sunnah (wa
al-Sunnah) ialah bahwa tempat imam tidak lebih tinggi daripada tempat
makmum. karena ada riwayat bahwa ¦u©aifah melakukan salat di
sebuah kedai (dukk±n) sedangkan para makmum (al-n±s) lebih rendah
daripadanya. Lalu Salm±n menariknya, sehingga ia menegakkannya [di
tempat yang benar]. Setelah usai salat, Salman berkata, “Apakah engkau
tidak mengetahui bahwa para sahabatmu tidak suka (yakrah-na) kalau
imam berdiri di suatu tempat sedangkan mereka lebih rendah daripadanya?”.
Hu©aifah menjawab, “Ya saya ingat ketika engkau menarikku.”77 Demikian
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pula tempat makmum janganlah lebih tinggi daripada tempat imamnya.
Sebab, jika tempat si imam lebih tinggi pun sudah makruh, tentunya lebih
makruh lagi bila tempat si makmum yang lebih tinggi.”
Dalam komentar terhadap keterangan Ab- Is¥±q itu, Im±m al-Nawaw³
rh. hanya menyatakan bahwa riwayat tentang kisah Salman menarik
¦u©aifah itu adalah daif, seperti yang terdapat pada kitab al-Baihaq³, alSunan al-Kab³r. Kemudian al-Nawaw³ mengemukakan riwayat yang
masyhur, bahwa yang menarik ¦u©aifah itu adalah Ab- Mas‘-d al-Badar³,
seperti diriwayatkan oleh al-Sy±fi‘³, Ab- Daw-d, dan al-Baihaq³ sendiri.
Im±m al-Qur¯ub³, mengemukakan riwayat, bahwa ‘Ad³ ibn S±bit menceritakan dari seseorang yang pernah bersama-sama dengan ‘Amm±r ibn
Y±sir, di Mad±’in. Ketika Mu‘a©©in telah qamat, ‘Amm±r maju dan berdiri
di atas dukk±n, memimpin salat sedangkan para jama‘ah lebih rendah
daripadanya. Akan tetapi, ¦u©aifah maju dan menangkap tangan ‘Amm±r.
Ammar menurut, ketika ¦u©aifa menariknya turun. Setelah ‘Ammar selesai
dari salatnya, ¦u©aifah berkata, “Bukankah engkau mendengar Rasul Allah
saw., bersabda, Jika seseorang mengimami satu kaum maka janganlah
berdiri di tempat yang lebih dari daripada tempat mereka.?” ‘Amm±r menjawab, [Ya, dan] karena itulah maka saya menurut ketika engkau menarik
tanganku.”
Namun demikian, bila dilakukan karena suatu keperluan, misalnya
untuk memberitahu dan menunjukkan cara-cara salat kepada jama‘ah,
maka posisi imam lebih tinggi itu tidaklah makruh, bahkan adalah sunat
(ustu¥ibba). Demikianlah pendapat dalam mazhab al-Sy±fi‘³ dan menurut
satu riwayat dari Ab- ¦an³fah ra.78 Pendapat ini didasarkan atas hadis

Lihat ibid., Juz IV, h. 294.
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Sahih, bahwa Rasul Allah saw. pernah melakukan salat di atas mimbar.
Ketika beliau takbir, orang-orang pun bertakbir pula mengikuti di belakang
beliau. Selanjutnya beliau membaca [al-F±ti¥ah dan ayat lainnya], lalu
ruku‘ dan orang-orang di belakangnya pun ikut ruku‘. Setelah bangkit [dari
ruku‘] beliau turun dengan mundur (raja‘a al-qahqar³) dan sujud di lantai.
Kemudian, beliau kembali lagi ke mimbar, membaca, ruku‘, bangkit dari
ruku‘, turun lagi dengan mundur dan sujud di lantai. Setelah selesai, beliau
berkata, “Saya lakukan hal ini adalah agar kamu mengikutiku dan [dengan
demikian] kamu dapat mempelajari [cara] salatku.”
Karena posisi lebih tinggi itu lebih memungkinakn keberhasilan
jama‘ah mempelajari salat tersebut, maka cara itu dianggap lebih baik (aul±)
sehingga dinyatakan sunat adanya, di dalam mazhab al-Sy±fi‘³
Namun demikian, menurut satu riwayat dari Ab- ¦an³fah posisi imam
lebih tinggi daripada makmum adalah makruh secara mutlak, sekalipun
hal itu dilakukan dalam rangka mengajari jama‘ah. Im±m M±lik juga berpendapat hal itu tidak boleh kecuali jika selisih ketinggiannya hanya sedikit
saja.
Jadi, masalah posisi imam lebih tinggi itu adalah perbuatan terlarang,
dan hukumnya setidak-tidaknya makruh, kecuali yang dilakukan dalam
rangka mengajari jama‘ah.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum memakai baju jubah dan sorban di dalam salat?
Jawab :
Menyangkut pakaian dalam salat terdapat beberapa riwayat.
Misalnya, hadis Ibn ‘Umar bahwa Nabi saw. Menganjurkan agar orang
yang melakukan salat supaya memakai dua helai pakaiannya ..., dan
bila tidak mempunyai dua pakaian supaya memakai kain sarung (iz±r).
Pada hadis lainnya terdapat larangan melakukan salat dengan hanya
mengenakan selembar kain dan anjuran menutupi bahu.
Berdasarkan hadis-hadis seperti ini dan dengan memperhatikan
praktik Rasul Allah saw. para ulama menegaskan, ketika melakukan salat,
sunat mengenakan yang terbaik dari pakaian yang dimiliki. Secara lebih
rinci, sebagai mana dikutip oleh Im±m al-Nawaw³, as¥±b (para ulama
Sy±fi‘iyah) mengatakan, sebaiknyalah orang yang salat itu mengenakan
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serban, qam³s, dan selendang (rid±’). Bila hendak memakai dua helai saja
maka sebaiknya ia mengenakan qam³s dan rid±’, qam³s dan sarung, atau
qam³s dan celana (sar±w³l). Bila hendak mengenakan sehelai saja, yang terbaik ialah qam³s, kemudian secara berturut-turut, rid±’, sarung, dan celana.79
Agaknya, jubah yang dimaksud dalam pertanyaan adalah sama atau
mirip dengan qam³s yang dikemukakan pada kutipan di atas. Oleh karena
itu, menurut hemat kami, dapat diketahui bahwa memakai jubah dan
serban dalam salat adalah sunat.
Pertanyaan :
Dalam pelaksanaan salat Jumat, apakah khatib yang semestinya
bertindak menjadi imam?
Jawab :
Dari beberapa hadis dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan
salat Jumat, Nabi saw. selalu bertindak sebagai khatib dan kemudian
menjadi imam. Tampaknya, praktik seperti ini terus berlanjut pada masa
sahabat dan ulama salaf. Ungkapan kitab-kitab fikih pun, kadang-kadang
menyiratkan bahwa orang yang menjadi khatib dan imam itu adalah sama,
seperti terdapat pada ungkapan “imam naik ke mimbar”, “imam sedang
berkhutbah” dan sebagainya. Akan tetapi, sepanjang penelusuran terhadap beberapa sumber, kami belum menemukan adanya ketentuan yang
mengharuskan agar yang bertindak sebagai imam dalam salat Jumat adalah
orang yang menyampaikan khutbah. Oleh karena itu, menurut hemat
kami, hal tersebut tidaklah menjadi keharusan.
Namun demikian, perlu diingat adanya kaidah yang mengatakan
bahwa yang menjadi dasar dalam pelaksanaan ibadah adalah ittib±‘
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Ab- Zakariya Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
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(mengikuti pedoman Rasul Allah saw.). Setidak-tidaknya, kaidah ini
berarti bahwa nilai suatu ibadah akan semakin baik bila pelaksanaannya
semakin sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Rasul Allah saw.
Jadi, menurut hemat kami, wa All±hu a‘lam, adalah lebih baik bila fungsi
khatib dan imam dilaksanakan oleh satu orang.
Pertanyaan :
Pada waktu salat berjama‘ah, setelah membaca Fatihah, si imam
langsung membaca surat/ayat lain. Dalam hal ini, apakah makmum harus
juga membaca al-Fatihah, dan kapan waktu membacanya ?
Jawab :
Sebagaimana dikatakan oleh Im±m al-Nawaw³, cukup banyak hadis
sahih yang menyatakan keharusan membaca F±ti¥ah dalam salat.
Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa Rasul Allah saw. bersabda,
“Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca F±ti¥ah al-Kit±b.” (HR.
al-Buk¥±r³ dan Muslim).80 Berdasarkan hadis-hadis seperti ini, para ulama,
khususnya dari kalangan mazhab al-Sy±fi‘³, menegaskan bahwa membaca
F±ti¥ah itu merupakan rukun yang wajib dilakukan dalam salat, baik oleh
orang yang salat sendirian (munfarid), maupun oleh mereka yang salat
berjama‘ah, sebagai imam ataupun sebagai makmum; baik pada salat
jahar, maupun salat sirr; dan baik salat fardu maupun salat sunnah.81
80
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Lihat ibid., h. 366.
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Sehubungan dengan kewajiban tersebut, maka, setelah membaca
F±ti¥ah, imam disunatkan diam sebentar, yakni selama waktu yang
dibutuhkan oleh makmumnya untuk membaca F±ti¥ah.82 Hal ini sesuai
dengan sebuah hadis bahwa Samurah ibn Jundub menyatakan, bahwa
dirinya mengingat betul (¥afi§a) bahwa Rasul Allah saw. ada dua kali
berdiam diri dalam salatnya, yaitu, setelah beliau selesai mengucapkan
takbir dan setelah selesai membaca gairi al-mag«-bi ‘alaihim wa l± al-«±ll³n.
Ketika hal ini dipertanyakan kepada Ubay ibn Ka‘b, ia memberikan
konfirmasi, bahwa ingatan Samurah itu adalah benar. (HR. Ab- D±w-d
dan al-Tirimi©³, dan ia menilainya sebagai hadis ¥asan).
Berdasarkan ketentuan ini, maka makmum tetap saja harus membaca
F±ti¥ah, sekalipun si imam tidak diam untuk memberi waktu bagi makmumnya membaca surat tersebut. Si makmum tidak dapat mengabaikan kewajiban tersebut, sebab bila ia tidak membacanya, maka salatnya tidak sah.
Sebaliknya, tuntutan mendengar bacaan imam, haruslah diabaikan, sebab
bertentangan dengan tuntutan membaca F±ti¥ah yang lebih penting.
Tampaknya, tuntunan untuk diam sebentar setelah selesai membaca
F±ti¥ah ini, sangatlah layak diperhatikan oleh orang-orang yang bertindak
sebagai imam dalam pelaksanaan salat, sehingga masalah seperti yang
ditanyakan di atas, tidak perlu timbul lagi.

SALAT SUNAT
Pertanyaan :
Apakah benar tidak boleh salat tahiyatul masjid pada saat azan
bergema menjelang salat Jumat?
Jawab :
Mengenai salat sunat tahiyatul masjid, termasuk menjelang salat
Jumat, terdapat beberapa hadis seperti,
82
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1. hadis Jabir ra., Rasul Allah saw. bersabda, Bila seseorang datang, ketika
imam sedang berkhutbah, hendaklah ia salat dua rak‘at. (HR. Muslim)
2. hadis Ibn ‘Umar ra. bahwa Nabi saw. bersabda, Apabila imam telah
[mulai] berkhutbah, maka tidak boleh lagi salat dan berkata-kata.
Berdasarkan perbedaan yang ada pada hadis-hadis seperti ini, para
ulama mengemukakan pendapat yang berbeda satu sama lain. Sebagian
mereka, seperti Imam Malik dan Ab- H±n³fah serta beberapa ulama lainnya,
berpendapat seseorang yang masuk ke mesjid ketika imam sedang
berkhutbah tidak dibenarkan lagi melakukan salat. Akan tetapi, menurut
mazhab Syafi‘i dan sejumlah ulama lainnya, orang yang masuk ketika
itu tetap dituntut untuk melaksanakan salat tahiyah dua rak‘at. Namun
hendaklah salat itu dilakukannya secara ringkas saja.83 Adapun salat sunat
yang lain, tampaknya mereka sepakat bahwa setelah khatib duduk di atas
mimbar, para jama‘ah tidak dibenarkan lagi memulai pelaksanaan salat
sunat.
Tentang salat sunat ketika azan berlangsung, kami tidak melihat adanya
perbedaan antara azan Jumat dengan azan salat lainnya. Melalui beberapa
hadis, Rasul Allah saw. memerintahkan agar kita menjawab azan yang kita
dengar dengan mengucapkan kalimat-kalimat yang diucapkan oleh si
muazzin.
Sejauh ini kami belum menemukan keterangan khusus mengenai
pelaksanaan salat tahiyatul masijid pada saat azan dikumandangkan. Hanya
saja, Im±m Ibn Hajar memberikan uraian tentang salat raw±tib menjelang
salat far«u. beliau berkata, “Dan disunatkan mengerjakan raw±tib itu setelah
selesai menjawab mu’azzin... dan tidak mendahulukannya atas menjawab
azan. Demikianlah menurut pendapat yang paling kuat (al-aujah). Jika
karena itu ia akan ketinggalan takb³ratul-i¥r±m salat fardu bersama imam,
sebaiknyalah ia menunda salat sunat tersebut sampai selesai salat fardu”.
Pernyataan ini, jelas menunjukkan bahwa menjawab azan itu demikian
83
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penting, sehingga untuk itu salat sunnat qabliyah “harus” ditunda dan
dikerjakan setelah selesai salat fardu.
Dalam mengomentari pernyataan Ibn Hajar ini, al-Syarwan³ memberikan
alasan, “... karena menjawab azan itu akan luput bila dilambatkan; dan
selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa menjawab azan
adalah wajib”. Lebih lanjut, Ibn Q±sim al-`Abb±d³, mengutip pernyataan
lainnya dari Ibn ¦ajar pada Syar¥ al-`Ib±b, “Disunatkan agar ia tidak
meninggalkan menjawab azan karena melakukan sunat al-mutaqaddimah
(qabliyah) dan hendaklah ia bersabar sampai mu’azzin selesai dari azannya.”
Orang yang baru ke mesjid ketika azan Jumat sedang berlangsung,
jelas berhadapan dengan dua kepentingan yang saling bertentangan, yakni
menjawab azan dan mendengarkan awal khutbah. Karena penting dan
terbatasnya waktu untuk menjawab azan, sedangkan salat sunat masih
dapat ditunda sebentar, maka menurut hemat kami, wa All±hu a‘lam, agar
kedua tuntutan tersebut dapat terlaksana, sebaiknyalah menjawab azan
itu didahulukan dan pelaksanaan salat sunat (tahiyatul masjid) itu ditunda
sampai azan selesai. Setelah itu, barulah salat tersebut dilakukan dengan
ringkas agar diperoleh kesempatan yang cukup panjang untuk mendengar
khutbah.
Pertanyaan :
Bila hendak melakukan salat tahajjud dan witr secara berbarengan,
bagaimanakah cara yang terbaik; 8 - 3, 6 - 5, ataukah 4 - 7?
Jawab :
Mengenai salat malam, tampaknya banyak riwayat tentang praktik
maupun arahan Rasul Allah saw., antara lain,
1. Rasulullah saw. bersabda bahwa salat witir adalah haq atas setiap muslim,
barangsiapa yang hendak mengerjakan witir lima rakaat ia boleh
melakukannya, barangsiapa yang ingin melakukannya tiga rakaat ia
boleh melakukannya, dan barangsiapa yang ingin melakukannya satu
rakaat ia juga boleh melakukannya. (HR. Ab- D±w-d)84
2. hadis Ibn ‘Umar bahwa Nabi saw. bersabda, “Salat malam adalah dengan
dua-dua rak‘at, maka jika engkau melihat bahwa waktu subuh sudah
84

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,
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hampir tiba, maka lakukanlah witr satu raka‘at. (HR. al-Bukh±r³ dan
Muslim)85
3. hadis ‘²’isyah ra., bahwa Rasul Allah saw. melakukan salat malam sebelas
raka‘at, dengan mengganjilkan satu raka‘at darinya. (HR.al-Bukh±r³
dan Muslim).86
Melalui kajian mendalam terhadap berbagai hadis terkait, Im±m alSy±fi‘³ menyatakan di dalam al-Umm bahwa salat witr itu, [bila dilakukan
setelah tidur], disebut juga sebagai salat tahajjud. Menurut beliau dan
pengikutnya, salat witr dapat dilakukan dengan bilangan ganjil antara satu
sampai sebelas raka‘at. Kemudian, cara yang terbaik dalam melakukannya
adalah dengan memisah tiap-tiap dua rak‘at dengan salam dan ditutup
pada akhirnya dengan satu raka‘at.
Bila seseorang hendak melakukan tahajjud dan witr secara terpisah,
hal itu boleh saja. Akan tetapi, jika jumlah keseluruhan raka‘at yang dikehendaki tidak lebih dari sebelas, menurut hemat kami, adalah lebih baik melakukan seluruhnya sebagai witr, dengan lima kali dua raka‘at ditambah satu
raka‘at sebagai penutup.

ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻬﻌﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﺍﻟﻮﺗﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻤﻦ ﺍﺣﺐ ﺍﻥ ﻳﻮﺗﺮ ﲞﻤﺲ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ
(ﻭﻣﻦ ﺍﺣﺐ ﺍﻥ ﻳﻮﺗﺮ ﺑﺜﻼﺙ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﺣﺐ ﺍﻥ ﻳﻮﺗﺮ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻳﻮ ﺩﺍﻭﺩ
Lihat ibid., h. 13.
85
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻣﺜﲎ ﻣﺜﲎ ﻓﺎﺫﺍ ﺧﻔﺖ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﻓﺎﻭﺗﺮ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ
()ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ
Lihat ibid., h. 13.
86
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ
(ﻳﻮﺗﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ
Lihat ibid., h. 15.
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Pertanyaan :
Setelah membaca jawaban pada konsultasi 26-04-02, kami ingin
menanyakan,
1. Jika si kepala keluarga menjadi imam di mesjid, kemudian menjadi imam
di rumahnya, maka bagaimana lafaz niatnya?
2. Untuk magrib dan subuh, si kepala keluarga itu baru sampai di rumah
setelah waktunya habis, karena mesjid agak jauh. Apa yang sebaiknya
dilakukan?
3. Apakah boleh mengulangi salat wajib, hanya dengan alasan kurang
puas atas pelaksanaan yang pertama?
Jawab,
1. Di dalam kitab al-Rau«±h, Im±m al-Nawaw³ mengatakan, bila seseorang
telah mengerjakan salat dengan berjamaah, kemudian menemukan
seseorang yang akan salat sendirian, maka ia sunnat menemani orang
tersebut melakukannya dengan berjamaah. Mengenai niatnya, beliau
mentarj³¥ ikhtiy±r Im±m al-¦aramain, bahwa pada salat kedua itu
sebaiknya ia meniatkan salat Zuhur atau Asar saja, tanpa menyebut
(ta‘arrud) far«u.87
2. Mengingat pentingnya anjuran terkait, maka menurut hemat kami,
sebaiknyalah salat berjamaah di mesjid itu diutamakan daripada berjamaah dengan keluarga di rumah. Tentu saja dengan tetap menganjurkan agar sedapat mungkin, keluarganya melakukan salat berjamaah
di rumah, walaupun mereka hanya terdiri atas perempuan saja.
3. Pada dasarnya, anjuran mengulangi salat itu hanya dikaitkan dengan
pelaksanaan secara berjamaah pada kali yang kedua, terutama bagi
mereka yang pada kali pertama melaksanakannya secara sendirian.
Namun demikian, menurut wajh al-awla pengulangan itu sunnah juga
bagi yang telah melaksanakannya dengan berjamaah. Sejauh ini, kami

87

Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻭﻟﻮ ﺻﻠﻰ ﲨﺎﻋﺔ ﰒ ﺍﺩﺭﻙ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻓﺎﻻﺻﺢ ﻋﻨﺪ ﲨﺎﻫﲑ ﺍﻻﺻﺤﺔ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻻﻋﺎﺩﺓ
ﻛﺎﳌﻨﻔﺮﺩ ﺍﺧﺘﺎﺭﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﳊﺮﻣﲔ ﻳﺘﻮﻯ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻭﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻔﺮﺽ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Rau«ah a¯-Talibin, Cet: III, Juz I,
(Beirut: al- Maktab al-Isl±mii, 1416 H/1991 M), h. 344.
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belum menemukan adanya fatwa yang menganjurkan pengulangan
dengan alasan kurang puas, sepanjang salat yang pertama itu masih
dianggap sah adanya. Akan tetapi, bila kekuarangpuasan itu terjadi,
seyogianyalah ia melakukan pengulangan dengan cara berjamaah.
Anjuran pengulangan secara sendirian hanya kami temukan apabila,
ketika melakukan suatu salat far«u ia teringat bahwa ada salatnya yang
tertinggal, yang seharusnya dikerjakan lebih dahulu. Dalam hal ini, menurut
Q±«³ Husain, seyogianyalah ia meneruskan salatnya, kemudian mengqa«±
salat yang tinngal tersebut, dan setelah itu ia sunnat mengulangi salat fardu
tadi, walaupun sendirian.
Pertanyaan :
Melalui konsultasi ini, Bapak telah pernah memberikan penjelasan
tentang pelaksanaan salat witr, terutama menurut mazhab al-Sy±fi‘³.
Mengingat adanya informasi yang berbeda-beda, maka pada kesempatan
ini kami harap agar Bapak berkenan memberikan penjelasan lebih lengkap
tentang hal ini dengan mengemukakan cara pelaksanaannya menurut
mazhab yang empat. Bila dilakukan dengan lebih dari satu kali salam,
apakah yang disebut witr itu hanya rak‘at ganjil yang ditutup dengan salam
terakhir ataukah gabungan dengan beberapa rak‘at yang dilakukan sebelumnya. Atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.
Jawab :
Sesungguhnya, sebagai mana telah kami jelaskan sebelumnya, perbedaan pelaksanaan salat witr, dengan hanya satu salam atau dengan
salam setiap dua rak‘at, tidaklah perlu dipertentangkan satu sama lain, sebab
masing-masing terambil dari contoh dan arahan Rasul Allah saw. Para
ulama hanya berbeda pendapat dalam memilih yang lebih baik di antara
kedua cara tersebut.
Di dalam kitab-kitab hadis maupun fiqh, cukup banyak riwayat hadis
yang dikemukakan berkenaan dengan pelaksanaan salat witr, antara lain,
a. Salat witr itu adalah ¥aqq atas tiap-tiap orang muslim. Maka barang
siapa yang ingin salat witr 5 raka‘at, hendaklah ia melakukannya demikian, barang siapa yang ingin salat witr 3 raka‘at hendaklah ia melakukannya, dan barang siapa yang ingin salat witr satu rak‘at, hendaklah ia
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b.

c.

d.

e.

melakukannya demikian. (HR. Ab- D±w-d dan al-¦±kim. Menurutnya,
hadis ini adalah sahih sesuai dengan syarat-syarat al-Bukh±r³).88
hadis ‘²’isyah ra, bahwa Rasul Allah saw. melakukan salat pada malam
hari, 11 rak‘at, dengan mengganjilkan (y-tir) satu rak‘at darinya. (HR.
al-Bukh±r³ dan Muslim)89
hadis Ibn ‘Umar, bahwasanya Rasul Allah saw. selalu (k±na) memisahkan antara bilangan [rak‘at] genap dan ganjil dengan memberi salam.
Dalam hal ini beliau membuat kami dapat mendengar salam tersebut.90
Dari Ibn ‘Umar, ra., ada seseorang bertanya kepada Rasul Allah saw.
tentang salat malam lalu beliau menjawab, “Salat malam adalah duadua [rak‘at]. Maka jika seseorang kamu takut [akan masuk waktu] subuh,
maka ia salat satu rak‘at, untuk mengganjilkan salat yang telah dilakukannya itu. (HR Muslim).
Dari Ibn ‘Umar ra. ada seseorang menyeru Nabi saw. ketika beliau
berada di mesjid, “Ya Rasul Allah saw. Bagaimana caranya saya mengganjilkan (-tir) salat malam?” Rasul Allah saw. menjawab, “Barang

88

Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﺍﻟﻮﺗﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ,ﻋﻦ ﺍﰉ ﺍﻳﻮﺏ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻤﻦ ﺍﺣﺐ ﺍﻥ ﻳﻮﺗﺮ ﲞﻤﺲ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﺣﺐ ﺍﻥ ﻳﻮﺗﺮ ﺑﺜﻼﺙ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﺣﺐ ﺍﻥ
ﻳﻮﺗﺮ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺎﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺪﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺭﻭىﺎﻩ ﻫﻜﺪﺍ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﳊﺎﻛﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ
Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz IV, (Beirut: D±r al-Fikri, tt.), h. 177.
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ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ
ﻳﻮﺗﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ
Lihat ibid., h.17.
90
Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﳍﺼﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻔﻊ
ﻭﺍﻟﻮﺗﺮ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﺔ ﻳﺴﻤﻌﻨﺎﻫﺎ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
Lihat ibid., h.17.
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f.
g.

h.

i.

j.

siapa salat hendaklah ia lakukan dua-dua rak‘at. Kemudian jika ia merasa
bahwa waktu subuh sudah akan masuk, ia sujud (salat) satu sajdah
(rak‘at). Itu akan membuat salat yang telah dilakukannya itu menjadi
ganjil. (HR Muslim). Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ab- Muhammad
al-D±ram³, dengan tambahan penjelasan, “Ditanyakan apakah beliau
mengikuti ini, Ab- Muhammad menjawab dengan “ya”.
Dari Ibn ‘Umar, bahwa Rasul Allah saw. bersabda, “Buatlah akhir salat
kamu di malam hari, witr”. (HR Muslim)
Dari Ibn ‘Umar, bahwasanya Rasul Allah saw. bersabda, “Salat malam
dua-dua [rak‘at]. Bila kamu melihat subuh akan datang, maka witirkanlah [salatmu itu] dengan satu [rak‘at]. Ketika Ibn ‘Umar ditanya
apa arti dua-dua itu, ia menjawab, “Beliau memberi salam setiap dua
rak‘at”. (HR Muslim).
‘²’isyah ra. berkata, Rasul Allah saw. melakukan salat di antara isya’
dan fajar, sebelas raka‘at, dengan memberi salam pada setiap dua rak‘at,
dan mengganjilkan satu rak‘at. (HR al-D±ram³).
Dari ‘²’isyah ra., bahwasanya Rasul Allah saw. melakukan salat malam
tiga belas rak‘at, dengan mengganjilkan lima rak‘at. Kelima raka‘at
itu beliau lakukan tanpa duduk sama sekali kecuali pada rak‘at terakhir,
kemudian salam. (HR al-D±ram³).
‘²’isyah berkata, “Rasul Allah saw. tidak pernah salat melebihi 11 rak‘at,
baik pada bulan Ramadan, maupun pada bulan lainnya,. Beliau melakukan empat rak‘at, maka jangan engkau tanyakan betapa bagus dan
panjangnya salat itu, kemudian beliau lakukan lagi empat rak‘at, maka
jangan engkau tanyakan betapa bagus dan panjangnya salat itu, kemudian beliau melakukan tiga rak‘at ‘²’isyah berkata, “Ya Rasul Allah, apakah
Engkau tidur sebelum melakukan witr?” Beliau menjawab, “Ya ‘²’isyah,
kedua mataku tidur, tetapi tidaklah tidur hatiku”. (H. Muttafaq ‘alaih).

Melalui kajian terhadap hadis-hadis terkait, yang nyata beragam
itu, para ulama dari berbagai mazhab pun memberikan fatwa yang tidak
seragam, sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Sesungguhnya,
menelusuri uraian dari berbagai mazhab tidaklah mudah adanya, namun,
berikut ini kami kutipkan ringkasan fatwa-fatwa dari beberapa mazhab,
sesuai dengan ketersediaan referensi yang ada pada kami.
1. Mazhab ¦anaf³,
Di dalam al-Hid±yah disebutkan, “Witr itu adalah wajib menurut
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Ab- ¦an³fah, berdasarkan hadis, bahwa Allah telah menambahkan untuk
kamu satu salat, yakni witr. Akan tetapi, menurut kedua sahabat beliau,
(Ab- Y-suf dan Muhammad ibn al-¦asan) witr itu sunnah.
Mengenai pelaksanaan salat tersebut dikemukakan beberapa hal
sebagai berikut,
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

salat witr itu adalah tiga raka‘at, tidak diselingi dengan salam,
pada setiap rak‘at dibaca al-F±ti¥ah dan surah, sesuai dengan kemudahan,
pada rak‘at ketiga dibaca doa qun-t, sebelum ruku‘,
doa qun-t tersebut dibaca pada salat witir sepanjang tahun [tidak hanya
pada bulan Ramadan],
ketika hendak qun-t diucapkan takbir, seraya mengangkat tangan,
sepanjang membaca qun-t tangan terus diangkat, setinggi bahu,
doa qun-t sebaiknya dibaca dengan pelan (ikhf±’),
jika melakukan salat sunat setelah witr, maka salat witr itu tidak diulang
kembali.

2. Mazhab M±lik³,
Dalam mazhab ini, selalu dikemukakan sebutan al-syaf‘ wa al-watr
(genap dan ganjil), dengan beberapa ketentuan, sebagai berikut,
a. salat witr itu (satu rak‘at) adalah sunnah,
b. salat witr dilakukan setelah dan sebagian rangkaian dari salat genap.
Menurut sebagian keberadaan salat genap itu adalah syarat bagi witr,91
c. salat genap (al-syaf‘) itu sunnah dilakukan terpisah dari witr, dengan salam,
d. sekurang-kurang salat genap (al-syaf‘) itu adalah dua rak‘at,92

91

Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalus,

ﻓﺎﻟﻮﺗﺮ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ ﺍﻣﺎ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﻛﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺷﺮﻃﻬﺎ ﺍﻥ ﻳﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﻔﻊ
Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalus, Bidayah alMujtahid Wa Nihayah al-Muqttashid, Juz I, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya
al-Kutub al-Arabiyah, tt.), h.146.
92
Muhammad Bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalus,

ﻭﺍﻥ ﺍﻗﻞ ﺫﺍﻟﻚ ﺭﻛﻌﺘﺎﻥ
Lihat ibid., h.146
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e. makruh menggabung salat genap (al-syaf‘) tersebut dengan satu rak‘at
witr,
f. makruh melakukan salat witr (satu rak‘at) tanpa didahului dengan salat
genap (al-syaf‘), walaupun bagi orang sakit atau musafir,
g. waktu terbaik bagi salat witr adalah di akhir malam,
h. boleh (j±za) melakukan salat sunnah setelah salat witr,
i. makruh mengulang witr bila telah dilakukan pada awal malam,
j. sunnah membaca Sabbi¥ dan al-K±fir-n pada dua rak‘at genap, dan
membaca surah al-Ikhlas dan al-Mu‘awwi©atain pada witr (satu rak‘at
terakhir).93
3. Mazhab al-Sy±fi‘³
a. salat witr itu adalah sunnah, bukan wajib,94
b. sekurang-kurang bilangannya adalah satu rak‘at,
c. kesempurnaan terendah diperoleh dengan melakukan tiga raka‘at.
untuk lebih sempurna dilakukan lima, tujuh, sembilan, atau sebelas
rak‘at,
d. menurut qawl yang masyhur, sebanyak-banyak witr adalah sebelas
rak‘at,
e. bila melakukan witr lebih dari tiga rak‘at, maka sebaiknya dipenggal
dengan memberi salam setiap dua rak‘at, dan yang terakhir satu rak‘at.
Akan tetapi, dapat juga dilakukan secara langsung,
- dengan hanya sekali membaca tasyahhud, yakni pada rak‘at yang
terakhir,

93

Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalus,

 ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﺗﺮ ﺳﺒﺢ ﺍﺳﻢ ﺭﺑﻚ,ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﻭﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﺜﻠﻪ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﰱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻘﻞ ﻫﻮ, ﻭﻗﻞ ﻫﻮ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﺟﺪ, ﻭﻗﻞ ﻳﺎﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻜﻔﺮﻭﻥ.ﺍﻻﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻪ ﺍﺣﺪ ﻭﺍﳌﻌﻮﺩﺗﲔ
Lihat ibid., h. 146-147.
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ﰱ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻮﺗﺮ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺟﺐ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺄﻛﺪﺓ
Lihat op.cit, h. 19.
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- dengan dua kai membaca tasyahhud, yakni pada rak‘at terakhir
dan pada rak‘at yang sebelumnya.
f. jika witr tiga rak‘at saja, maka boleh dilakukan secara langsung dengan
satu salam, tetapi sebaiknya dipenggal dengan memberi salam pada
rak‘at kedua dan rak‘at ketiga. Inilah wajh yang sahih dalam mazhab
al-Sy±fi‘³, berdasarkan,
- banyak hadis sahih yang mengemukakan bahwa Rasul Allah saw.
melakukannya dengan cara tersebut.
- dengan cara demikian, lebih banyak perbuatan yang dilakukan, seperti
niat, doa tawajjuh (iftit±¥), doa di akhir salat, dan salam.
g. disunnatkan membaca, surah Sabbih pada rak‘at pertama, al-K±fir-n
pada rak‘at kedua dan al-Ikhlas, al-Falaq, serta al-N±s pada rak‘at
ketiga.95
4. Mazhab Hanbal³
Di dalam Syar¥ Muntah± al-Ir±d±t, salah satu kitab dalam mazhab
¦anbal³, dikemukakan antara lain,
a. salat witr itu sunnah mu’akkadah,
b. waktunya adalah setelah salat isya sampai ke terbit fajar,
c. bagi yang yakin akan terjaga pada akhir malam sebaiknya melakukan
witr pada waktu tersebut,
d. sekurang-kurang witr adalah satu rak‘at,
e. melakukan witr satu rak‘at saja tidak makruh,
f. sebanyak-banyak salat witr adalah sebelas rak‘at,
g. salat witr dilakukan dengan memberi salam setiap dua rak‘at, sesuai
dengan hadis ‘²’isyah ra,
h. witr sebelas rak‘at boleh juga dilakukan secara langsung dengan duduk
dan membaca tasyahhud pada rak‘at ke sepuluh, tanpa salam, kemudian dilajutkan dengan satu rak‘at, dan di akhirnya duduk, membaca
tasyahhud, dan memberi salam,
95

Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalus,

ﺍﻥ ﻣﺪﻫﺒﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﻘﺮﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ﰱ ﺍﻻﻭﱃ ﺳﺒﺢ ﻭﰱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻞ ﻳﺎﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ ﻭﰱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﻞ
ﻫﻮ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﺟﺪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﳌﻌﻮﺩﺗﲔ
Lihat ibid., h. 23.
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i. witr sembilan rak‘at dapat juga dilakukan dengan duduk dan tasyahhud
pada rak‘at ke delapan, disambung dengan zikr, tahm³d, dan doa, kemudian bangkit tanpa salam, dilanjutkan dengan rak‘at terakhir, [kemudian
bertasyahhud], disambung dengan zikr, tahm³d, dan doa, kemudian memberi salam, sesuai dengan dengan hadis ‘²’isyah ra,
j. witr tujuh atau lima rak‘at boleh dilakukan secara langsung (sard),
tanpa duduk [tasyahhud] kecuali pada rak‘at terakhir, ketujuh atau kelima,
sesuai dengan hadis Ibn ‘Abb±s, dan Ummi Salamah, masing-masing
riwayat Muslim,
k. kesempurnaan terendah pada salat witr adalah dengan melakukan
tiga rak‘at, dengan dua salam, pada rak‘at ke dua dan rak‘at ketiga, karena
pada cara demikian terdapat lebih banyak amalan,
l. witr tiga rak‘at boleh juga dilakukan secara langsung, dengan hanya
satu kali salam,
m. disunnatkan membaca, surah Sabbih pada rak‘at pertama, al-K±fir-n
pada rak‘at kedua dan Qul huwa All±hu a¥ad pada rak‘at ketiga,
n. sunnah membaca doa qun-t pada rak‘at terakhir, setelah ruku‘, tetapi
boleh juga dilakukan, setelah selesai membaca, kemudian mengucap
takbir dan disambung dengan qun-t sebelum ruku‘,
o. doa qun-t dibaca dengan suara nyaring dan ditutup dengan salawat
kepada Nabi saw,
p. ketika membaca qun-t, tangan hendaknya diangkat setinggi dada, dengan
telapat tangan menghadap ke atas, sekalipun ia adalah makmum,
q. setelah selesai qun-t tangan disapukan ke wajah, seperti pada doa lainnya,
r. jika makmum mendengar qun-t imam, maka ia mengaminkannya,
s. ketika hendak sujud disunnatkan mengangkat tangan kembali.
Dari uraian ini tampak adanya beberapa perbedaan dalam pelaksanaan salat witr menurut mazhab yang empat, dengan masing-masing
mengemukakan dalil berupa hadis-hadis yang diriwayatkan secara berbeda, dan kemudian dipahami berbeda pula.
Dal hal salat tersebut itu dilakukan dengan beberapa kali salam,
Mazhab al-Sy±fi‘³ dan ¦anbal³, jelas menyebut keseluruhannya sebagai
salat witr, sehingga salat witr itu bisa merupakan gabungan dari 5x2+1=11,
4x2+1=9, 3x2+1=7, 2x2+1=5, 1x2+1=3, atau hanya satu rak‘at saja.
Menurut mazhab M±lik³, yang disebut witr itu adalah satu rak‘at terakhir,
tetapi yang satu itu “haruslah” merupakan rangkaian terpisah [oleh salam]
dengan rak‘at genap, sekurang-kurangnya dua rak‘at. Sejauh penelusuran
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ini, hanya mazhab ¦anaf³ yang membatasi salat witr dengan tiga raka‘at,
dan harus dilakukan secara langsung tanpa dipisah oleh salam.
Mengingat bahwa para imam mujtahid selalu mengemukakan fatwa
mereka berdasarkan dalil-dalil yang sah dan terkuat menurut mereka
masing-masing, sesuai dengan kaidah yang ma‘ruf di dalam kajian usul
al-fiqh. Dalam kaitan ini untuk mengamalkan fatwa tertentu dari suatu
mazhab setiap orang perlu mempelajarinya secara memadai dari sumber
yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini perlu agar tidak jatuh kepada
talf³q yang tidak benar.
Selanjutnya, seseorang yang menganut atau mengikuti mazhab tertentu tidaklah baik mencela atau menyalahkan mazhab lainnya. Secara
umum, selalu terdapat sejumlah dalil yang mungkin dirujuk dalam mengistinbat hukum suatu masalah dan biasanya setiap dalil masih mengandung peluang bagi pemahaman yang berbeda. Menganggap mazhab atau
pendapat sendiri sebagai satu-satunya yang benar adalah sikap yang tidak
baik dalam perbincangan ilmiyah. Kemudian, hal seperti itu lebih sering
hanya menunjukkan qillah mum±rasah dalam bidang yang diperbincangkan.
Pertanyaan :
Mohon penjelasan tentang cara melaksanakan salat witr 3 rak‘at
langsung; bagaimana niatnya, apa surat yang dibaca, dan apakah ada
tahiyat awalnya atau tidak?
Jawab :
Berkenaan dengan salat witr, cukup banyak hadis yang diriwayatkan
dari Rasul Allah saw., misalnya,
1. Salat witr itu adalah ¥aqq atas tiap-tiap orang muslim. Maka barang
siapa yang ingin salat witr 5 raka‘at, hendaklah ia melakukannya demikian, barang siap yang ingin salat witr 3 raka‘at hendaklah ia melakukannya, dan barang siapa yang ingin salat witr satu rak‘at, hendaklah
ia melakukannya demikian. (HR. Ab- D±w-d dan al-¦±kim. Menurutnya, hadis ini adalah sahih sesuai dengan syarat-syarat al-Bukh±r³).96
96

Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﻗﺎﻻﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ " ﺍﻟﻮﺗﺮ ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ,ﻋﻦ ﺍﰉ ﺍﻳﻮﺏ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
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2. hadis ‘²’isyah ra, bahwa Rasul Allah saw. melakukan salat pada malam
hari, 11 raka‘at, dengan mengganjilkan (y-tir) satu raka‘at darinya.
(HR. al-Bukh±r³ dan Muslim)97
3. hadis Ibn ‘Umar, bahwasanya Rasul Allah saw. selalu (k±na) memisahkan antara bilangan [raka‘at] genap dan ganjil dengan memberi salam.
Dalam hal ini beliau membuat kami dapat mendengar salam tersebut.98
Melalui kajian terhadap hadis-hadis terkait, para ulama dari kalangan
mazhab al-Sy±fi‘³ mengemukakan,
a. salat witr itu adalah sunnah, bukan wajib.
b. sekurang-kurang bilangan adalah satu raka‘at.
c. kesempurnaan terendah diperoleh dengan melakukan tiga raka‘at.
Selanjutnya untuk mendapatkan yang lebih sempurna hendaklah dilakukan lima, tujuh, sembilan, atau sebelas rak‘at.
d. menurut qawl yang masyhur, bilangan terbanyak salat tersebut adalah
sebelas rak‘at.
e. bila seseorang melakukan witr sebelas raka‘at, atau kurang dari itu,
maka yang terbaik adalah memenggalnya dengan memberi salam setiap
kali selesai dua raka‘at, dan yang terakhir satu raka‘at.
f. akan tetapi, witr dengan bilangan rak‘at tersebut dapat juga dilakukan

ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻤﻦ ﺍﺣﺐ ﺍﻥ ﻳﻮﺗﺮ ﲞﻤﺲ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﺣﺐ ﺍﻥ ﻳﻮﺗﺮ ﺑﺜﻼﺙ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ ﻭﻣﻦ ﺍﺣﺐ ﺍﻥ
ﻳﻮﺗﺮ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ ﻓﻠﻴﻔﻌﻞ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﺑﺎﺳﻨﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﺪﺍ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻭﺭﻭىﺎﻩ ﻫﻜﺬﺍ ﺍﻳﻀﺎ ﺍﳊﺎﻛﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﺪﺭﻙ ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ
Lihat Ibid, Juz IV, h. 17.
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ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﺣﺪﻯ ﻋﺸﺮﺓ
ﻳﻮﺗﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺍﺣﺪﺓ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ
Lihat ibid., h.17.
98
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ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﳍﺼﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻔﺼﻞ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻔﻊ
ﻭﺍﻟﻮﺗﺮ ﺑﺘﺴﻠﻴﻤﺔ ﻳﺴﻤﻌﻨﺎﻫﺎ " ﺭﻭﺍﻩ ﺍﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ
Lihat ibid., h. 17.
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langsung tanpa pemenggalan. Dalam hal ini, ia boleh (j±za) melakukannya,
- dengan hanya sekali membaca tasyahhud, yakni pada rak‘at yang
terakhir,
- dengan dua kai membaca tasyahhud, yakni pada rak‘at terakhir dan
pada rak‘at yang sebelumnya.
g. jika ia ingin melakukan witr tiga rak‘at saja, maka yang terbaik adalah
mengerjakannya dengan dua kali salam, yakni pada akhir rak‘at kedua
dan rak‘at ketiga. Ini adalah pendapat (wajh) yang dianggap sahih dalam
mazhab al-Sy±fi‘³. Cara ini dipilih berdasarkan,
- banyak hadis sahih yang mengemukakan bahwa Rasul Allah saw.
melakukannya dengan cara tersebut.
- dengan cara demikian, ia melakukan lebih banyak perbuatan ibadat,
seperti niat, doa tawajjuh (iftit±¥), doa di akhir salat, dan salam.
h. menurut wajh lainnya, adalah lebih baik mengerjakannya langsung tiga
rak‘at, dengan hanya satu kali salam, pada akhir rak‘at yang ketiga.
Pendapat ini terutama dikemukakan dengan alasan, al-khur-j min alkhil±f, yakni menenggang pendapat mazhab ¦anaf³, yang tidak membenarkan pelaksanaan witr dengan cara lainnya.
Jadi, jelas bahwa pendapat yang kuat dalam lingkungan mazhab
al-Sy±fi‘³, pelaksanaan witr tiga rak‘at itu dilakukan dengan dua kali salam.99
Akan tetapi, jika hendak dilakukan secara langsung, dengan mengindahkan
khil±f mazhab ¦anaf³, maka sebaiknyalah dilakukan dengan satu kali salam
saja.
Mengenai niatnya, tentulah yang melakukan salat tersebut harus
meniatkan salat sunnah witr tiga rak‘at, karena Allah. Adapun bacaannya,
sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dari ‘²’isyah ra. adalah, masingmasing setelah surah al-F±ti¥ah.100
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Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﻧﺎ ﺍ ﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻓﻀﻞ
Lihat ibid., h. 24.
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ﺍﻥ ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺍﻧﻪ ﻳﻘﺮﺍﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻔﺎﲢﺔ ﰱ ﺍﻻﻭﱃ ﺳﺒﺢ ﻭﺗﻔﻰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﻞ ﻳﺎﺍﻳﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮﻭﻥ ﻭﰱ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﻞ
ﻫﻮ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﺟﺪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﳌﻌﻮﺫﺗﲔ
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1. pada rak‘at pertama surah Sabbihis
2. pada rak‘at kedua surah al-K±fir-n
3. pada rak‘at ketiga surah al-Ikhlas, al-Falaq, dan al-N±s.
Pertanyaan :
Ketika berada dalam perjalanan, menumpang kereta api dari Jakarta
menuju Yogyakarta, kami tidak memperoleh air untuk berwudu’ maupun
debu tanah untuk bertayammum. Yang ingin kami tanyakan bagaimanakah
cara dan ketentuannya melakukan salat dalam keadaan seperti itu?
Jawab :
Sebagai mana diketahui, salah satu syarat salat ialah taharah dari
hadas. Pada dasarnya salat tanpa taharah adalah tidak sah dan haram
pula dilakukan. Oleh karena itu, sebelum salat kita harus melakukan wudu’
lebih dahulu. Akan tetapi, jika berhalangan, wudu’ dapat digantikan dengan
tayammum.
Para ulama klasik telah berbicara panjang lebar tentang kemungkinan
keadaan di mana seseorang tidak dapat berwudu’ maupun bertayammum
karena tidak memperoleh air maupun debu tanah. Mengenai ini mereka
mengemukakan pendapat yang berbeda-beda, seperti dikutip oleh alNawaw³.
1. Orang tersebut tidak boleh salat ketika itu dan tidak pula wajib melakukannya kemudian. Ini diriwayatkan dari Ab- Saur melalui riwayat
lain. Sebagian lain meriwayatkan pendapat ini dari D±-« al-¨±hir³.101
2. Ia harus bersabar dan tidak boleh salat, tetapi ia wajib melakukannya
setelah menemukan air atau debu tanah.102

Lihat ibid., h. 23.
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ﺍﻧﻪ ﻻﻳﺼﻠﻰ ﻭﻻ ﻳﻌﻴﺪ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh al-Muhazzab,
Juz II, (Beirut: D±r al-Fikri, 1421 H/2000 M), h. 305.
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3. Ia wajib salat, tetapi kemudian wajib mengulanginya setelah mendapatkan air atau tanah. Ini merupakan salah satu riwayat dari Imam M±lik
rh.103
4. Ia wajib salat dan tidak wajib mengulanginya lagi. Ini juga diriwayatkan
dari Im±m M±lik rh. dan merupakan pendapat al-Muzan³. Selanjutnya,
menurut al-Muzan³, setiap salat yang telah dilakukan sesuai dengan
keadaan seseorang tidak wajib diulangi lagi.104
Pendapat ke-2, 3, dan 4 di atas juga dikemukakan oleh para ulama
dari lingkungan mazhab al-Sy±fi‘³. Selain itu ada pula yang berpendapat
bahwa ia hanya sunat, tidak wajib, melakukan salat ketika itu, namun
wajib mengulanginya setelah mendapatkan air atau tanah.
Menurut Imam al-Nawaw³, yang sahih dari sekian pendapat yang
diajukan dalam mazhab ini, ialah yang mengatakan bahwa orang yang
tidak memperoleh air dan tanah wajib melakukan salat, tetapi kemudian
ia wajib mengulanginya setelah mendapatkan air untuk bewudu’ atau debu
tanah untuk ber-tayammum. Kewajiban melakukan salat itu dikaitkan dengan
alasan menghormati waktu, sedangkan kewajiban mengulanginya adalah
karena salat terdahulu tidak sempurna.
Demikianlah ketentuan bagi setiap kasus di mana orang tidak mendapatkan air dan tanah. Contoh-contoh kasus yang dikemukakan dalam
kitab-kitab klasik ialah: orang yang ditahan di tempat najis atau di tanah
berlumpur, orang yang diikat di tonggak, dibelenggu, atau tawanan yang
tidak dibenarkan melakukan salat. Menurut hemat kami, ketentuan ini
juga berlaku bagi kondisi tertentu dalam kehidupan modern, seperti kasus
penumpang kereta api yang ditanyakan. Hal sama juga berlaku bagi kasus
penumpang pesawat terbang yang tidak mendapatkan air atau tanah dan
tidak dapat melakukan pekerjaan salat dengan sempurna.

Lihat ibid., h. 305.
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128

BAGIAN
KETIGA

BAB
PUASA

129

UMAT BERTANYA ULAMA MENJAWAB 

130

BAB PUASA
Puasa Dan Permasalahannya

Pertanyaan :
Apakah benar ada anjuran untuk berpuasa pada bulan Sya‘ban?
Mohon Bapak jelaskan waktu serta fadilah puasa pada bulan tersebut.
Jawab :
Mengenai puasa pada bulan Sya‘ban, terdapat beberapa hadis,
antara lain,
1. Hadis ‘²’isyah ra., bahwa Rasul Allah saw. tidak ada melakukan puasa
pada suatu bulan, melebihi puasanya pada bulan Sya‘ban. Beliau pernah
berpuasa pada bulan Sya‘ban itu seluruhnya. Menurut satu riwayat,
“kecuali beberapa hari” (ill± qal³lan) (H. Muttafaq ‘alaih)
2. Hadis, bahwa Ummu Salamah ra. berkata, Saya tidak pernah melihat
Rasul Allah saw. berpuasa dua bulan berturut-turut, kecuali bulan
Ramadan dan Sya‘ban. (HR. al-Tirmi§³).
3. Hadis Ab- Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda, “Janganlah seseorang
kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa satu dua hari sebelumnya,
kecuali seseorang yang biasa berpuasa pada hari-hari tersebut, maka
ia boleh berpuasa padanya” (Muttafaq `alaih).1
4. Hadis Ibn ‘Abb±s ra., bahwa Rasul Allah saw. bersabda, “Janganlah
kamu berpuasa sebelum Ramadan. Berpuasalah setelah melihat hilal
(Ramadan) dan berbukalah setelah melihat hilal (Syawal) ... “. (HR.
al-Tirmi©³)2
1

Muhammad I‘lan as-Siddiqi,

 ﻻﻳﺘﻘﺪﻣﻦ ﺍﺣﺪﻛﻢ ﺭﻣﻀﺎﻥ,ﻋﻦ ﺍﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
( ﺑﺼﻮﻡ ﺍﻭ ﻳﻮﻣﲔ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺟﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﺻﻮﻣﻪ ﻓﻠﻴﺼﻢ ﺩﺍﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ) ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ
Muhammmad I’lan as-Siddiqi, Dal³l al-F±lih³n, Juz IV, (Beirut: D±r al-Fikri,
1394 H/ 1974 M ), h. 37-38.
2
Muhammad I‘lan as-Siddiqi,
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5. Hadis Ab- Hurairah ra., bahwa Rasul Allah saw. bersabda, “Bila bulan
Sya`ban hanya tinggal separoh lagi, maka janganlah kamu berpuasa”.
(HR. al-Tirmi©³).3
Berdasarkan hadis-hadis seperti ini, dapatlah diketahui bahwa berpuasa pada paruh pertama dari bulan Sya‘ban adalah sunnah. Untuk itu,
beberapa hadis Rasul Allah saw. menjanjikan pengampunan dosa dan
pahala yang besar. Akan tetapi, puasa pada paruh keduanya dilarang
oleh Rasul Allah saw., kecuali bagi mereka yang melakukan hal itu
sebagian kelanjutan dari hari-hari sebelumnya, atau sesuai dengan
kebiasaan puasanya, seperti orang yang selalu berpuasa pada hari Senin
dan Kamis.
Pertanyaan :
Bagaimana nilai puasa seseorang jika ketika berpuasa itu ia
melakukan judi (seperti togel)?
Jawab :
Menurut al-Qur’an, judi (al-maisir) termasuk salah satu perbuatan
yang dinyatakan sebagai najis dan harus dijauhi. Oleh karena itu, judi,
dengan segala bentuk dan jenisnya, adalah haram. Keharaman ini berlaku
umum dan tidak terkait dengan ibadah puasa atau lainnya.
Sebagai mana diketahui, dalam pelaksanaan Ibadah puasa, selain
meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa (al-muf¯ir±t), seperti
makan dan minum, kita juga dituntut agar menjauhi segala perbuatan

 ﻻﺗﺼﻮﻣﻮﺍ, ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ,ﻭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ
(  ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ...ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺻﻮﻣﻮﺍ ﻟﺮﺅﻳﺘﻪ ﻭﺍﻓﻄﺮﻭﺍ ﻟﺮﺅﻳﺘﻪ
Lihat, ibid. 38: Lihat juga al-Bukhari, ¢ahih al-Bukh±ri, Juz II, (Beirut: Dar
Ibn Kasir, tt.), h. 678.
3
Muhammad I‘lan as-Siddiqi,

 ﺍﺫﺍ ﺑﻘﻲ ﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻓﻼ, ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ,ﻭﻋﻦ ﺍﰉ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
ﺗﺼﻮﻣﻮﺍ
Lihat ibid. 38:
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yang haram, yang keji atau yang tidak bermanfaat. Dalam sebuah hadis
dinyatakan bahwa jika seseorang yang berpuasa tidak meninggalkan
perkataan dusta dan perbuatan dosa maka “puasa”-nya itu tidak akan
dipandang oleh Allah swt.
Sejalan dengan hadis ini, para ulama mengatakan bahwa dalam
kaitan dengan puasa (min ¥ai£u al-saum), orang yang puasa itu disunatkan
meninggalkan segala perbuatan yang keji seperti dusta dan g³bah”.
Menurut Im±m al-Bujairam³, anjuran ini hanyalah dimaksudkan untuk
upaya memelihara agar pahala puasanya itu tidak gugur atau berkurang,
jadi, bukan berarti bahwa dusta dan gibah itu dibenarkan bagi orang
yang tidak berpuasa. Selanjutnya al-¦ulaim³ menegaskan, seyogianyalah
orang yang sedang puasa itu memelihara seluruh anggota tubuhnya;
jangan menggunakan kaki untuk berjalan ke tujuan yang b±¯il, jangan
menggerakkan (yab¯isy) tangannya untuk perbuatan yang tidak termasuk
¯±‘at; dan jangan menghabiskan waktunya dengan syair atau cerita-cerita
yang tidak bermanfaat.
Dari uraian singkat ini dapatlah diketahui, sekalipun tidak membatalkan
puasa secara formal, namun sesuai dengan petunjuk dari beberapa hadis
terkait, perbuatan maksiat jelas dapat menggugurkan atau mengurangi
pahala puasa itu. Dengan demikian, perbuatan judi, seperti togel atau lainnya,
yang dilakukan pada waktu berpuasa akan menggugurkan pahala puasa
tersebut.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum puasa seseorang jika mazinya keluar, apakah
keluar mazi itu membatalkan puasa?
Jawab :
Sesuai dengan penegasan al-Qur’an dan beberapa hadis Rasul Allah
saw., para ulama sepakat bahwa puasa batal dengan sebab jim±‘ (senggama), dan sebab keluar mani karena mencium perempuan atau menggaulinya (mub±syarah) tanpa senggama. Selanjutnya, menurut mazhab
al-Sy±fi‘³, tindakan mengeluarkan mani dengan sengaja (istimn±’) juga
membatalkan puasa.4
4

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,
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Adapun mengenai keluar mazi, Ab- Is¥±q al-Sy³r±z³, seorang tokoh
mazhab al-Sy±fi‘³, mengatakan, “Kalau seseorang mencium perempuan,
lalu merasakan kenikmatan dan mazinya keluar, tetapi tidak keluar maninya,
maka puasanya tidak batal.5 Mengenai hal ini tidak terdapat khil±f dalam
mazhab kita (al-Sy±fi‘³). Ibn al-Mun©ir juga berpendapat demikian, dan
menurutnya, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh al-¦asan alBa¡r³, al-Sya‘b³, al-Auz±‘³, Ab- ¦an³fah, dan Ab- Saur.” Akan tetapi, menurut
Im±m M±lik dan A¥mad, keluar mazi itu membatalkan puasa.
Dari kutipan ini dapatlah diketahui bahwa masalah keluar mazi itu
merupakan masalah khilafiyah. Para ulama di lingkungan mazhab alSy±fi‘³, dan beberapa ulama mujtahid lainnya, sepakat bahwa keluar
mazi tidak membatalkan puasa, berbeda dengan pendapat Im±m Malik
dan A¥mad. Dalam kasus seperti ini kita dapat mengamalkan mazhab
al-Sy±fi‘³, misalnya, namun, untuk lebih aman dan selamat, sebaiknyalah
pendapat M±lik dan Ahmad tersebut diindahkan pula.
Pertanyaan :
Apakah benar, Rasul Allah saw. pernah mencium ‘²’isyah pada waktu
beliau berpuasa, dan berkata. “Saya lebih tahan menahan nafsu ...” ?
Jawab :
Mengenai ini dapat dikemukakan riwayat sebagai berikut,
1. ‘²’isyah ra. bercerita, bahwa Rasul Allah saw. [biasa] mencium dan
memeluk (yub±syir) istrinya, padahal beliau sedang berpuasa. Selanjutnya ia mengatakan, Beliau adalah orang yang paling kuat menguasai
nafsu (arb)-nya. (HR. al-Bukh±r³ dan Muslim)

 ﻭﺍﻥ ﺧﺮﺝ ﲟﺒﺎﺷﺮﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﺮﺝ ﺍﻭ ﳌﺴﻪ ﺍﻭ ﻗﺒﻠﺔ ﺍﻓﻄﺮ...ﺍﳌﲎ ﺍﻥ ﺧﺮﺝ ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻉ ﻓﻄﺮ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Rau«ah a¯-°alib³n, Juz. II,
Cet: III, (Beirut: al-Maktab al-Isl±mi, 1416 H/ ‘1991M), h. 361
5
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﺍﻭ ﻗﺒﻞ ﻓﺎﻧﺰﻝ ﺑﻄﻞ ﺻﻮﻣﻪ ﻭﺍ ﻥ ﱂ ﻳﱰﻝ ﱂ ﻳﺒﻄﻞ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh Muhazzab, Juz
VI, (Beirut: D±r al-Fikri, 1421 H/ 2000 M), h. 320.
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2. ‘²’isyah juga bercerita bahwa Rasul Allah saw., ketika puasa, pernah
mencium dan mengecup lidahnya. (Hadis hasan)
Dari kedua riwayat ini, nyatalah bahwa benar adanya, Rasul Allah
saw. pernah mencium istrinya ketika beliau sedang berpuasa. Adapun
pernyataan. “Saya lebih tahan menahan nafsu.. “, pada penelusuran
terbatas, kami belum menemukannya demikian. Namun mungkin saja
pada riwayat lainnya hal itu ada beliau kemukakan sendiri. Akan tetapi,
isi dari pernyataan itu jelaslah benar, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh `²’isyah ra. pada riwayat di atas.
Pertanyaan :
Menurut Im±m M±lik, persentuhan kulit suami-istri tidak membatalkan wudu’. Apakah ini berlaku umum, baik keduanya maupun hanya salah
satu dari mereka yang berwudu’?
Jawab :
Sesungguhnya, kami mengakui sangat kurang menguasai fatwafatwa yang ada pada mazhab Im±m Malik rh., karena kami belum pernah
mempelajari mazhab tersebut pada ahlinya. Namun, untuk sekedar tidak
mengecwakan Anda, kami kemukakan hasil bacaan kami sebagai berikut.
Di dalam al-Mukhtasar dengan Syat¥ al-Kab³r, salah satu kitab mazhab
Malik, disebutkan, “Batal wudu’ dengan sentuhan, dari orang yang telah
balig, yang menurut adat membuat yang bersangkutan merasakan kelezatan,
walaupun yang disentuh itu adalah kuku atau rambut, ataupun ada lapis
yang tipis, jika sentuhan itu dimaksudkan untuk kelezatan atau tidak
dimaksudkan demikian, tetapi secara nyata ia merasakan kelezatan dari
sentuhan itu. Namun bila sentuhan itu adalah dengan ciuman di mulut,
maka batallah wudu’ keduanya, yang mencium dan yang diciumnya, sekali
pun ciuman tersebut dilakukan dengan paksa atau dengan tidak diketahui
oleh orang yang dicium, sepanjang itu tidak dilakukan untuk berpamitan
atau karena kasih (rahmah).”
Pada syarah dan ¦±syiyah kitab tersebut masih dikemukakan perbincangan panjang dengan rincian yang luas pula.
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Pertanyaan :
Kami mengharapkan Bapak pengasuh memberikan penjelasan tentang keistimewaan bulan Muharram.
Jawab :
Mu¥arram merupakan bulan yang pertama dalam taqw³m (penanggalan) Hijriyah, yang perhitungannya didasarkan atas peredaran bulan
mengelilingi bumi (lunar sistem). Dalam ajaran Islam bulan ini dipandang
sebagai salah satu bulan yang mulia (¥aram).
Untuk sekedar mengungkapkan keutamaan bulan ini, dapat kami
kemukakan,
1. hadis yang berasal dari Ab- Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda,
“Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan adalah pada bulan Allah
yang disebut al-Muharram” HR. Muslim.
2. hadis bahwa Ab- Dzarr bertanya kepada Rasul Allah saw., “Malam
manakah yang paling baik?” dan beliau menjawab, “Sebaik-baik malam
adalah bagian tengahnya dan sebaik-baik bulan adalah al-Muharram.”
HR al-Nas±’³.
3. seseorang pernah datang kepada Rasul Allah saw. dan berkata, “Beri
tahukanlah kepada saya suatu bulan yang (sebaiknya) saya puasakan
setelah bulan Ramadan” Beliau menjawab, “Jika engkau hendak berpuasa
pada satu bulan selain Ramadan, maka lakukanlah puasa pada bulan
Muharram, sebab Muharram itu ada bulan Allah, yang padanya Ia memberi taubat kepada satu qaum dan akan memberi taubat pula kepada
kaum lainnya.” HR, Ahmad dan al-Tirmi©³.
4. hadis mursal dari al-Hasan, bahwa Rasul Allah saw. Bersabda, “Salat
yang terbaik setelah salat makt-bah adalah salat di tengah malam
dan bulan yang paling utama setelah Ramadan adalah Muharram.”
Kemudian, dari beberapa hadis lainnya diperoleh keterangan tentang
terjadinya beberapa peristiwa penting dalam sejarah manusia pada bulan
Muharram itu, tepatnya pada hari ‘asy-r±’, seperti,
a.
b.
c.
d.
e.

taubat Nabi Adam diterima oleh Allah,
Nabi ²dam diturunkan ke Bumi,
taubat umat Nabi Yunus diterima Allah,
Nabi Musa diselamatkan Allah dari kejaran Fir‘aun,
Fir‘aun ditenggelamkan oleh Allah,
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f. Nabi Nuh, dengan sampannya, mendarat dengan dengan selamat
Dari keterangan-keterangan seperti inilah para ulama menarik kesimpulan bahwa bulan Muharram itu merupakan bulan yang mulia dan utama.
Pertanyaan :
Mohon penjelasan tentang hukum puasa ‘Asy-r±.
Jawab :
Menyangkut puasa asy-r±’ terdapat beberapa riwayat hadis dan a£ar.
Misalnya
1. keterangan ‘²’isyah ra. bahwa puasa pada hari ‘±sy-r±’ itu telah biasa
dilakukan oleh kaum Quraisy dan Rasul Allah saw. pun turut berpuasa
pada hari tersebut, pada masa jahiliyah. Kemudian setelah berada di
Madinah, beliau tetap mengamalkan puasa tersebut dan menyuruh
para sahabatnya untuk turut berpuasa. Akan tetapi, setelah diwajibkannya puasa Ramadan beliau tidak lagi memerintahkan mereka
melakukannya (tarakahu). Selanjutnya, para sahabat bebas melakukan
puasa tersebut sesuai dengan kehendak mereka masing-masing, sebagian
mereka berpuasa pada hari itu, tetapi sebagian lainnya tidak. HR. alBukh±r³, Muslim, Ab- D±w-d dan al-Tirmi©³.
2. hadis dari Ibn ‘Abb±s ra. bahwa setelah Rasul Allah saw. berada di
Madinah, beliau menemukan (wajada) bahwa orang-orang Yahudi
berpuasa pada hari ‘±sy-r±’. Ketika beliau bertanya, mereka memberi
tahu, bahwa ‘±sy-r±’ itu merupakan hari mulia, sebab pada hari itulah
Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan Allah dan Fir‘aun ditenggelamkanNya. Itulah sebabnya mereka berpuasa pada hari tersebut sebagai
pernyataan syukur kepada Allah. Mendengar jawaban demikian, beliau
bersabda, “Dalam hal tersebut, kamilah yang lebih utama daripada
kamu.” Selanjutnya, Nabi saw. melakukan puasa pada hari itu serta
memerintahkan para sahabat untuk turut berpuasa pula. HR. al-Bukh±r³
dan Muslim.
3. hadis dari Qat±dah, bahwa Rasul Allah saw. pernah ditanyai tentang
puasa pada hari ‘±sy-r±’ dan beliau menjawab, “(puasa tersebut)
menutupi (yukaffir) dosa setahun yang lalu”. HR. Muslim.
4. riwayat Ab- M-s± al-Mad³n³ bahwa ‘Abd All±h ibn ‘Amr ibn al-‘²s
mengatakan, “Barang siapa berpuasa pada hari ±sy-r±’ maka seolah-
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olah ia telah puasa setahun, dan barang siapa bersedekah padanya maka
seolah-olah ia bersedekah sepanjang tahun”.
5. hadis, bahwa Nabi saw. bersabda, “Barang siapa yang melapangkan
(perbelanjaan) keluarganya pada hari itu, maka Allah akan memberinya
kelapangan sepanjang tahun yang bersangkutan”. Menurut Al-Mad³n³,
riwayat-riwayat hadis ini tidak ada yang mencapai tingkat sahih, namun
Ibn ¦ajar memberikan kesimpulan akhir bahwa hadis ini adalah ¥asan.
Dengan adanya keterangan seperti ini, kebanyakan ulama sepakat
bahwa puasa ‘±sy-r±’ adalah sunat hukumnya.
Pertanyaan :
Di kampung kami para ibu mengadakan pengajian pada pagi hari
di bulan Ramadan. Seorang guru menganjurkan ahli bait menyediakan
makanan untuk buka puasa bagi jema‘ah. Apakah hal ini diperbolehkan?
Jawab :
Adalah maklum bahwa pengajian, dalam arti membaca atau tadarus
al-Qur’an maupun mengaji masalah-masalah keagamaan lainnya
merupakan amalan yang baik, dan kebaikan itu memperoleh nilai tambah
pula bila dilakukan pada bulan Ramadan.
Mengenai pemberian makanan untuk berbuka bagi mereka yang
puasa, juga perbuatan yang sangat baik. Imam Ibn ¦ajar al-Haitam³, di
dalam It¥af Ahl al-Isl±m bi Khus-siyy±t al-¢iy±m, mengemukakan memberi
makan malam bagi orang yang puasa (an yu‘asysyiya al-¢±’im³n) atau
memberi “bukaan” (falyufa¯¯irhum) walaupun dengan seteguk air sebagai
salah satu di antara al-±d±b al-§±hirah yang termasuk sunnat puasa. Ibn
¦ajar menambahkan, sebaiknya ia makan bersama dengan mereka.
Sehubungan dengan ini, beliau mengutip beberapa hadis, antara
lain,
a. dari Zaid ibn Kh±lid, bahwa Nabi saw. bersabda, “Barang siapa memberi
bukaan (fa¯¯ara) bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala
seperti orang tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa
itu sedikitpun”. (HR. Ahmad, al-Tirmi©³, dan al-Baihaq³).
b. dari Salm±n ra., “Barang siapa memberi bukaan bagi orang yang puasa
pada bulan Ramadan, baik berupa makanan ataupun minuman, dari
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usaha yang halal, maka malaikat akan mendoakannya setiap saat sepanjang bulan Ramadan dan Jibril as. mendoakannya pada malam Lailatul
Qadar.” (HR. al-°abr±n³).
Dengan mempedomani hadis-hadis di atas ini, kami berpendapat
bahwa pengajian dan penyediaan “bukaan” dimaksud adalah perbuatan
yang baik dan dilakukan dalam rangka mengisi Ramadan dengan amal
kebajikan. Kemudian, pada dasarnya, anjuran yang disampaikan oleh
si guru itu pun adalah perbuatan yang baik pula. Berdasarkan kaidah “ald±ll `ala al-khair ka f±`lih), maka diharapkan si guru tersebut pun akan
mendapatkan pahala seperti pahala ibu-ibu yang bersedekah itu.
Hanya saja, perlu diperhatikan agar jangan sampai ada yang bersedekah dengan rasa “terpaksa” atau hanya melakukannya karena menutup
malu. Sebab, harta orang muslim tidak halal kecuali dengan ¯aibi nafs darinya.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya orang yang melakukan ibadah puasa tetapi
tidak mengerjakan ibadah lainnya seperti salat?
Jawab :
Berdasarkan hadis-hadis terkait, dapat diketahui adanya beberapa
adab yang mesti diperhatikan dan diindahkan oleh orang yang sedang
berpuasa. Di antaranya ialah tuntutan tambahan untuk menghindarkan
berbagai perbuatan yang terlarang, seperti menggunjing, mengucapkan
kata-kata kotor, dan berbohong. Singkatnya, ia dituntut secara khusus agar
menghindarkan dirinya dari segala macam perbuatan yang haram.
Sehubungan dengan ibadah yang sedang dilakukannya, orang yang
puasa itu dianggap benar-benar tidak layak terlibat dalam kemaksiatan
apapun. Oleh karena itu, menurut para ulama dosa atas kemasiatan yang
dilakukan oleh orang puasa akan lebih besar daripada yang dilakukan
oleh orang yang tidak sedang berpuasa. Lebih lanjut lagi, perbuatan yang
haram itu dapat mengurangi atau menghilangkan sama sekali pahala puasa
yang dilakukannya itu.
Dalam kaitannya dengan salat, pada satu sisi, dapat dikatakan bahwa
hakikat kedua ibadah itu masing-masing berdiri sendiri. Sahnya puasa
seseorang tidaklah terkait secara langsung dengan ibadah salat. Artinya,
kalaupun orang tersebut tidak melakukan salat, ibadah puasanya tetap
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sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun puasa. Sebaliknya salatnya
juga tetap sah sekalipun ia tidak melakukan kewajiban puasanya. Akan
tetapi, pada sisi lain, sesuai dengan dengan beberapa hadis yang berbicara tentang puasa dan kesempurnaannya, ternyata, puasa itu bukan
tidak terkait dengan perbuatan lainnya. Sebab, kesempurnaan puasa itu
dapat dipengaruhi oleh tindakan lain, seperti kemaksiatan yang mengakibatkan berkurang atau gugurnya pahala puasa.
Mengingat bahwa meninggalkan salat merupakan kemaksiatan dan
dosa besar, maka dalam masalah di atas, dapatlah dikemukakan bahwa
puasanya tetap sah, namun pahalanya akan berkurang atau gugur karena
ia melakukan kemaksiatan besar dengan meninggalkan salat itu.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya puasa seorang pedagang yang berbohong
dalam kegiatan dagangnya?
Jawab :
Sebagai mana diketahui, berbohong atau dusta merupakan perbuatan dosa yang dilarang oleh syara‘. Hanya ada sedikit kemungkinan
penyimpangan dari ketentuan tersebut, di mana dusta dapat dibenarkan
atau bahkan diharuskan, misalnya untuk menyelamatkan seseorang yang
teraniaya. Dalam hal ini, kepentingan untuk mendapatkan keuntungan
dalam perdagangan tidak dapat dijadikan alasan untuk berdusta. Karena
itu dusta dalam berdagang itu tetap merupakan maksiat dan dosa.
Karena perbuatan maksiat akan mengurangi atau menggugurkan
pahala puasa, sebagai mana kami kemukakan pada jawaban pertanyaan
sebelumnya, maka dapatlah diketahui bahwa puasa orang yang berbohong
itu, walaupun tetap sah, namun pahalanya akan berkurang atau gugur sama
sekali. Oleh karena itu, terutama ketika dalam suasana ibadah hendak kita
upayakan selalu agar, “jangan ada dusta di antara kita”.
Pertanyaan :
Apakah orang yang melakukan hubungan suami istri pada bulan
puasa wajib mandi janabah sebelum terbit fajar?

140

BAB PUASA
Jawab :
Di dalam al-Qur’an terdapat penegasan bahwa pada malam-malam
puasa dibenarkan (halal) melakukan hubungan suami istri (al-rafa£ il±
nis±’ikum). Berdasarkan ayat tersebut, tidak ada salahnya kalau suami
istri melakukan hal itu pada malam hari, sebelum memasuki ibadah puasa.
Dalam hal ini, sekalipun mereka masih berjunub, belum mandi jan±bah,
sampai pada saat terbit fajar, hal itu tidaklah membatalkan puasanya. Dengan
kata lain, mereka tidak diwajibkan mandi sebelum fajar.
Akan tetapi, untuk kesempurnaan puasanya, mereka dianjurkan
(sunat) mandi janabah sebelum terbit fajar, agar dapat memasuki ibadah
puasa itu dalam keadaan suci dari hadas. Hal ini termasuk salah satu
adab dan kesempurnaan ibadah puasa.
Pertanyaan :
Bolehkah berburu, seperti menembak burung atau rusa, bagi orang
yang sedang berpuasa?
Jawab :
Dalam penelusuran terhadap beberapa sumber, kami tidak
menemukan satu uraian pun yang mengaitkan puasa dengan pekerjaan
berburu. Akan tetapi, menurut hemat kami, masalah ini dapat dijelaskan
sebagai berikut,
Pada dasarnya, berburu itu merupakan pekerjaan atau usaha yang
dibenarkan dalam Islam, sesuai dengan beberapa dalil, baik dari al-Qur’an,
al-Sunnah, dan ijm±‘ ulama.6 Tentu saja hal ini masih terkait dengan beberapa
ketentuan, menyangkut alat, tujuan, dan sasaran perburuan itu. Bila dalam
hal-hal itu tidak terdapat sesuatu yang dilarang maka tindakan berburu
itu jelas halal. Akan tetapi, bila ada ketentuan-ketentuannya yang tidak
diindahkan maka hukumnya pun akan berubah. Misalnya saja, bila berburu itu dilakukan hanya sebagai hobbi, maka hukumnya adalah makruh.
6

Ab- al Hasan Ali bin Muhammad bin Hab³b al Mawardi,

 ﻭﺍﻻﺻﻞ ﰱ ﺍﺑﺎﺣﺔ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﲨﺎﻉ ﺍﻻﻣﺔ,ﺍﳌﺎﻭﺭﺩﻯ
Ab- al Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-H±wi al-Kab³r,
Juz XI, Cet I, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1414 H/1994 M), h. 3.
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Namun sepanjang perburuan itu dilakukan dengan benar, maka
berburu itu boleh saja, bahkan baik, dan mungkin juga wajib, bila itu
dilakukan sebagai upaya mencari rezki yang halal. Untuk perburuan seperti
ini, kami tidak melihat ada larangan atau halangan apapun yang terkait
dengannya. Selanjutnya, perburuan yang halal tidak akan mengurangi
atau menggugurkan pahala puasa orang yang berburu itu.
Pertanyaan :
Pada sebagian masyarakat terdapat, terdapat praktik mandi air jeruk
pada setiap menjelang Ramadan. Pertanyaan kami, apakah hukum mandi
tersebut, dan apa hukumnya bila seseorang tidak melakukan mandi wangiwangian sebelum puasa?
Jawab :
Sejauh ini, kami belum menemukan keterangan tentang adanya anjuran
untuk mandi dalam rangka menyambut bulan Ramadan, baik berupa
hadis Nabi saw., maupun fatwa para ulama. Pada sebagian kitab fiqh,
misalnya, Syarh al-Muha©©ab, ada fasal yang khusus membicarakan mandimandi sunat, tetapi di sana pun tidak disinggung adanya anjuran khusus
untuk mandi sebelum masuknya bulan Ramadan. Oleh karena itu, sepanjang tidak ditemukan dalil yang cukup kuat untuk mendukungnya, maka
kami tidak dapat menganggap bahwa mandi seperti itu, secara khusus,
merupakan bagian dari syari‘at.
Sebaliknya, juga tidak ada larangan untuk mandi pada waktu
tersebut. Kedatangan Ramadan, tetap tidak menjadi alasan untuk mencegah
seseorang mandi, termasuk mandi dengan menggunakan wangi-wangian.
Sesuai perhatian Islam terhadap kebersihan (na§afah), maka setiap
tindakan yang dimaksudkan untuk membersihkan diri, menghilangkan
kotoran atau bau badan, memakai wangi-wangian, dan berhias secara
pantas tetaplah dipandang sebagian perbuatan baik dan terliput di dalam
anjuran umum tentang kebersihan itu.
Kemudian, bila mandi tersebut dikaikan dengan maksud seseorang
untuk hadir disuatu majlis tempat orang-orang berkumpul, misalnya jama‘ah
tarawih, maka mandi yang demikian dapat dimasukkan sebagai mandi
sunat (musta¥abb). Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam para ulama,
seperti, Im±m al-Sy±fi‘³, al-R-y±n³, Ab- ‘Abd All±h al-Zubairi, dan al-Bagaw³,
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Menurut al-Ma¥±mil³, bahkan, disunatkan (yusta¥abb) mandi setiap kali
tubuh seseorang mengalami perubahan [bau dan sebagainya]7. Pendapat
para ulama ini dihikayatkan dan didukung oleh Im±m al-Nawaw³.
Pertanyaan :
Kami dengar, tiap-tiap hari dari bulan Ramadan itu, mempunyai fadilah
dan nilai tersendiri, dalam kaitannya dengan pahala amal yang dilakukan
di dalamnya. Mohon penjelasan.
Jawab,
Fa«³lah Ramadan, cukup banyak diungkapkan di dalam hadis-hadis
Nabi saw. Misalnya,
1. hadis dari Ab- Hurairah, bahwa Nabi saw. bersabda, “Bila datang
Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, pintu-pintu neraka
dikunci, dan para syaitan akan dibelenggu”. (HR. al-Bukh±ri dan Muslim)
2. di dalam hadis Ab- Hurairah, disebutkan pula, ... bahwa pada setiap
malam di bulan Ramadan itu akan ... ada yang menyerukan, “Hai
orang-orang yang menginginkan kebajikan menghadaplah (aqbil),
wahai orang-orang yang menginginkan kejahatan kurangilah (aqsir)
dan Allah akan membebaskan orang-orang dari neraka.” Hal ini terjadi
setiap malam. (HR. Ibn M±jah, Ibn ¦ibb±n, al-¦±kim, dan al-Baihaq³)
3. hadis Ab- Hurairah ra. bahwasanya awal bulan Ramadan itu adalah
rahmat, pertengahannya magfirah (pengampunan), dan akhirnya
merupakan kebebasan (‘itq) dari neraka. (HR. Ibn Ab- al-Duny±, alKha¯³b, dan al-Dailam³)
4. hadis Anas, ra. “ ... Allah akan mengutus penyeru yang menyerukan,
“Hai orang-orang yang menginginkan kebaikan marilah, adakah yang
berdoa agar diperkenankan; adakah yang meminta ampun agar diampuni, dan adakah yang bertobat agar diberi taubat? Pada waktu

7

Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻗﺎﻝ ﺍﶈﺎﻣﻠﻰ ﰱ ﺍﻟﻠﺒﺎﺏ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﺍﻟﻐﺴﻞ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﲑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﺪﻥ
Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh Muhazzab, Juz
VII, (Beirut: D±r al-Fikri, t.t), h. 203.
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berbuka, setiap malam, ada orang-orang yang dibebaskan Allah dari
neraka”. (HR. Ibn ¢asurr³, dan Ibn al-Najj±r)
5. pada hadis Ibn Mas‘-d, disebutkan bahwa jumlah yang mendapat
kebebasan dari nerakan itu, setiap malamnya adalah 60.000 orang,
dan bahwa pada hari raya Allah akan membebaskan pula sebanyak
yang telah dibebaskan sepanjang bulan Ramadan tersebut. (HR. alBaihaq³)
Selain itu ada juga riwayat dari Al³ ibn Ab³ °±lib, bahwa Nabi saw.
pernah ditanya tentang fa«³lah salat tar±w³¥ pada malam-malam bulan
Ramadan, dan beliau menjawab dengan menyebut fa«³lah-fa«³lah tertentu
untuk setiap malamnya, sejak dari malam pertama sampai ke malam yang
ketiga puluh.
Dari hadis-hadis yang kami kemukakan di atas, kiranya telah dapat
diketahui bahwa dari awal sampai ke akhirnya, bulan Ramadan itu penuh
dengan fa«³lah dan keutamaan. Secara umum, fadilah itu berkisar antara
rahmat, magfirah, dan kebebasan dari neraka. Seandainya pun kita tidak
mengetahui secara persis fadilah-fadilah yang khusus untuk setiap malamnya,
ketiga keutamaan tersebut sudah lebih dari cukup untuk mendorong setiap
mukmin untuk memperbanyak amal pada bulan tersebut.
Pertanyaan :
Bolehkah seorang istri memasak makanan untuk suaminya yang
tidak berpuasa? Dapat ditambahkan, si suami tersebut akan marah dan
memukuli istrinya bila siistri tidak melakukan hal tersebut.
Jawab :
Jika si suami itu tidak berpuasa karena suatu alasan yang sah (u©r
syar‘³), misalnya karena sakit, maka tentu saja tidak ada halangan bagi
siistri untuk memasak dan menghidangkan makanan bagi suami tersebut,
karena itu jelas merupakan kebajikan baginya.
Akan tetapi, bila suami itu tidak berpuasa pada buan Ramadan, tanpa
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka persoalannya akan
berbeda. Karena puasa itu merupakan salah satu rukun Islam, maka
meninggalkannya adalah dosa besar. Bahkan, seseorang akan menjadi
kafir jika ia tidak mengakui kewajiban puasa tersebut.
Dalam pada itu, sesuai dengan dengan ayat al-Qur’an, setiap tin-
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dakan membantu perbuatan dosa adalah dipandang sebagai dosa pula.
Berdasarkan itu, maka pada dasarnya, memasakkan makanan untuk
orang yang tidak berpuasa, tanpa uzur, adalah dosa, karena hal itu berarti
membantu perbutan dosa. Hal ini tetap berlaku, sekalipun dalam hubungan
istri dengan suaminya yang tidak berpuasa. Menurut syari‘at, ketaatan
terhadap makhluq, seperti suami tidaklah bersifat mutlak, melainkan
dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum Allah.
Dengan memperhatikan hal-hal yang kami kemukakan di atas,
seyogianyalah siistri terus berupaya secara bijaksana agar si suami menyadari kesalahannya, pertama karena tidak berpuasa, dan kedua, karena
menekan si istri untuk membantunya dalam melakukan kesalahan tersebut.
Menurut hemat kami, penyimpangan dari ketentuan di atas, hanyalah dapat terjadi bila si istri itu benar-benar terdesak, terancam akan disakiti
dan ia tidak melihat peluang untuk mengelakkannya. Kemudian, perlu
pula ditambahkan bahwa dalam keadaan terpaksa sekalipun, si istri tetap
saja tidak boleh menyetujui perbuatan tersebut, dan melakukannya dengan
hati yang rela. Sekurang-kurangnya, ia tetap harus “mencegah” kemunkaran suaminya itu dengan hatinya.
Pertanyaan :
Apakah mengerjakan qa«±’ puasa Ramadan boleh digandengkan
dengan puasa sunnat Syawal?
Jawab :
Para ulama Ahl al-Sunnah sepakat bahwa ibadah wajib yang tertinggal,
tidak dilakukan pada waktunya, wajib di qa«±’, yakni dilakukan pada
waktu lain. Hal ini berlaku umum, baik yang tinggal karena uzur maupun
tanpa uzur. Oleh karena itu, yang tidak melakukan puasa pada bulan
Ramadan wajib menggantinya sesudah bulan tersebut berlalu. Di samping
itu, dalam beberapa hadis, dikemukakan janji pahala besar bagi mereka
yang melakukan puasa enam hari pada bulan Syawwal. Dengan demikian,
bagi orang tersebut terdapat dua tuntutan, yakni meng-qa«a’ puasa Ramadan
dan melakukan puasa sunnat.
Orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena uzur, sakit misalnya,
tetap dituntut untuk melakukan puasa sunnat Syawwal. Adapun orang
meninggalkan Ramadan tanpa uzur, maka menurut Ibn ¦ajar ia tidak sunnat
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melakukannya, tetapi menurut Imam al-Raml³, pusa tersebut tetap sunnat
baginya. Dari kedua pendapat ini, kami cenderung memilih pendapat Ibn
¦ajar, karena, menurut hemat kami, pusa sunnat itu hanyalah berfungsi
sebagai pelengkap atau penambah bagi puasa wajib yang sudah dikerjakan.
Jadi, sebelum mengerjakan yang wajib seseorang tidak dituntut (bahkan
cenderung tidak dibenarkan) melakukan puasa sunnat. Hal ini sama dengan
orang yang masih “berhutang” qa«a’ salat wajib, tidak dibenarkan melakukan salat sunnat. Menurut Ab- Makhramah, orang yang masih berkewajiban meng-qa«a’ Ramadan tidak sah melakukan puasa sunat.
Menyangkut masalah apakah pelaksanaan keduanya boleh dilakukan sekaligus, dapat kami kemukakan keterangan ulama, sebagai berikut,.
Dalam hadis disebutkan bahwa puasa Syawwal merupakan pengiring
bagi puasa Ramadan (... wa atba‘ah- sittan min Syaww±l). Dari zahir
ungkapan ini, sebagai mana dikemukakan oleh B± ‘Alaw³, dapat dipahami
bahwa kedua jenis puasa itu haruslah dilakukan secara beriringan, yakni
puasa Syawwal dikerjakan setelah selesai puasa Ramadan. Jadi, tidak
dapat dikerjakan secara serentak. Ab- Makhramah, seperti halnya alSamh-d³, berpendapat, jika seseorang melakukan puasa dan meniatkannya sekaligus sebagai qa«a’ fardu Ramadan dan puasa sunat, maka
tak satu pun dari kedua puasa itu diperolehnya. Menurut mereka, hal ini
sama dengan melakukan salat fardu zuhur dan sunnat zuhur sekaligus.
Dengan tindakan seperti itu, kedua salat yang dimaksudkan, fardu dan sunnat
zuhur sama-sama tidak tercapai adanya.
Akan tetapi, berbeda dengan pendapat di atas, Ibn ¦ajar berpendapat bahwa jika seseorang mengerjakan qa«±’ Ramadan pada bulan
Syawwal, dengan meniatkan sekaligus sebagai puasa Syawwal, ia akan
mendapat pahala (asl al-£aw±b), tetapi tidak sepenuhnya seperti pahala
yang dijanjikan bagi puasa tersebut. Hal ini juga berlaku bagi pelaksanaan
qa«±’ puasa Ramadan pada hari-hari ‘Arafah, dan ‘Asy-r±’. Lebih jauh,
Imam al-Raml³ men-tarjih-kan bahwa pahala dasar seperti itu tetap diperoleh,
sekalipun tidak diniatkan sebagai puasa sunnat.
Jadi, menurut hemat kami, bagi mereka yang masih wajib mengqa«±’ Ramadan hendaklah melakukan kewajiban qa«±’ itu lebih dahulu,
baru kemudian mengerjakan puasa sunat. Sekalipun waktu untuk qa«a’
Ramadan itu cukup lapang (yang tinggal karena uzur), namun
menyegerakannya tetaplah lebih baik dan lebih aman. Dengan demikian,
pahala puasa sunat itu akan diperoleh secara lengkap sesuai dengan
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yang dijanjikan. Namun, bila seseorang memperhitungkan bahwa
kekuatannya tidak cukup untuk melakukan demikian, tidak ada salahnya
ia melakukan kedua puasa itu sekaligus. Mudah-mudahan ia akan memperoleh pahala dasar, seperti yang dikemukakan oleh Ibn ¦ajar dan alRaml³ di atas.
Pertanyaan :
Seseorang yang sedang berpuasa, disuruh untuk berbohong demi
kepentingan orang lain. Bila hal seperti itu dilakukannya, apakah kebohongan
tersebut membatalkan atau menggugurkan pahala puasanya?
Jawab :
Dalam sebuah hadis Rasul Allah saw. mengatakan, “Barang siapa
yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang batal (z-r) maka
tidak ada ‘perlu’-nya bagi Allah dia meninggalkan makanan dan minumannya”. Pada hadis lain, beliau menegaskan agar seseorang yang sedang
berpuasa jangan melakukan rafa£ atau bertindak jahil dan jangan melayani caci maki atau ajakan berkelahi yang ditujukan kepadanya. Sebaliknya
hendaklah ia mengatakan, “saya sedang berpuasa”. Dalam berbagai sumber
yang berbicara tentang puasa, cukup banyak hadis yang berisi anjuran
terhadap orang yang berpuasa agar memelihara diri dari tindakan yang
buruk, termasuk ucapan-ucapan yang tidak baik, dusta, gunjing dan sebagainya.
Berdasarkan hadis-hadis seperti itu, para ulama selalu menyebutkan
bahwa memelihara lidah dan anggota tubuh lainnya dari perbuatan yang
haram, termasuk adab puasa. Sesungguhnya, baik bagi yang sedang
berpuasa maupun tidak, perbuatan-perbuatan seperti zalim, dusta, dan
g³bah (menggunjing) jelas merupakan perbuatan yang haram. Namun,
berdasarkan hadis-hadis seperti dikemukakan di atas dapat diketahui
bahwa bobot larangan itu semakin besar bagi mereka yang sedang
berpuasa. Im±m Ibn ¦ajar al-Haitam³ secara tegas menyatakan bila
perbuatan yang haram itu dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa,
maka dosanya akan lebih besar dibanding dengan orang yang tidak
berpuasa. Menurut beliau, banyak ulama, seperti al-M±ward³ dan alR-y±n³, menyatakan bahwa pahala puasa seseorang akan gugur bila ia
berdusta ataupun mengucapkan g³bah yang haram. Namun, puasa itu
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sendiri tidaklah sampai batal karena melakukan suatu kemaksiatan,
termasuk dusta yang haram.
Akan tetapi, hal ini tidaklah berlaku secara mutlak pada setiap
keadaan, melainkan masih dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang
menyertainya. Dalam keadaan tertentu, dusta dan g³bah itu, dapat berubah menjadi boleh, bahkan wajib, tergantung pada bobot kepentingannya. Bila dimaksudkan untuk menyelamatkan orang yang teraniaya,
misalnya, dusta itu bisa menjadi wajib. Demikian pula g³bah yang
diucapkan dalam rangka mengadukan kezaliman seseorang.
Dari uraian beliau selanjutnya, dapat dipahami bahwa suatu dusta
yang tidak haram, mengingat kepentingannya, tidaklah mengugurkan
pahala puasa.
Jadi, jawaban yang dapat diberikan untuk masalah yang dipertanyakan di atas adalah,
1. puasa orang tersebut tidak batal, dan tetap sah adanya.
2. mengenai gugur atau tidaknya pahala puasa tersebut adalah relatif,
tergantung pada tingkat hajat yang menyertai dusta itu sendiri. Bila
tuntutan kepentingannya cukup besar, sehingga dusta itu dapat dianggap tidak haram lagi, tentulah ia tidak mengakibatkan gugur
pahalanya. Akan tetapi, bila keadaannya tidak demikian, maka akibatnya pun akan lain pula.
Pertanyaan :
Bagaimanakah puasa yang benar menurut ajaran agama Islam?
Atas penjelasan Bapak kami ucapkan terima kasih.
Jawab :
Seperti ibadah lainnya, pelaksanaan ibadah puasa pun dapat dipilah
menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kelengkapan syarat, rukun,
sunah, dan adab zahir serta kedalaman penghayatan terhadap adab batin
puasa itu pada jiwa si pelaku.
Kami percaya, bahwa sebagai kajian, masalah ini sudah cukup luas
diketahui oleh umat Islam. Oleh karena itu, di sini kami hanya akan
mengemukakan pokok-pokoknya saja.
Di antara adab-adab yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan
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puasa itu ialah menyegerakan berbuka; berbuka dengan buah korma
segar, tamar, atau air; mengucapkan ©ikr dan doa setelah berbuka; makan
sahur dan melambatkannya; mandi (bagi yang junub) sebelum fajar;
memelihara lidah dan semua anggota tubuh dari perbuatan yang haram;
menahan diri dari melakukan sesuatu karena syahwat, walaupun tidak
haram; memberi makanan untuk makan malam atau untuk berbuka bagi
orang yang puasa; berlaku pemurah dan banyak memberi; tadarus alQur’an; memperbanyak salah tahajud; i‘tik±f, terutama pada sepuluh
hari terakhikr dari bulan Ramadan; dan lain-lain.
Umumnya, ulama menyebutkan tiga tingkatan puasa, yaitu,
1. puasa um-m, yakni dengan menghindari segala hal yang dapat membatalkan puasa, terutama yang termasuk tuntutan perut dan kemaluan.
2. puasa khus-s, yaitu dengan menambahkan pemeliharaan terhadap
lidah, pendengaran, dan penglihatan dari segala perkara yang haram,
baik yang termasuk dosa besar, maupun dosa kecil.
3. puasa khus-s al-khus-s, yaitu dengan melengkapi hal-hal di atas
dengan puasa hati, mengosongkan batin dari kehendak (himmah) yang
rendah, kh±¯ir yang buruk, dan pemikian-pemikiran duniawi.
Untuk mencapai tingkatan ketiga di atas, seseorang harus menahan
dirinya dari segala sesuatu selain Allah swt., termasuk memikirkan urusan
duniawi yang tidak dimaksudkan untuk kepentingan agama dan
melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang pantas menurut ukuran
orang-orang saleh. Lidah, mata, dan telinga tidak hanya harus dipelihara
dari perkara yang haram atau dosa, tetapi mesti dihindarkan dari perbuatan yang makruh atau yang sia-sia. Demikian juga dengan perut, tidak
hanya harus dijaga dari makanan dan minuman yang haram, tetapi yang
syubhatpun haruslah dijauhi. Bahkan makanan dan minuman yang halalpun
perlu dibatasi. Lebih dari itu, seseorang perlu memelihara sikap khauf dan
raj±’ di dalam hatinya. Pada satu sisi ia khawatir kalau-kalau ibadah
puasanya tidak berterima Allah swt, tetapi di sisi lainnya ia tidak berputus
asa dan tetap mengharapkan rahmat-Nya.
Ini semua sesuai dengan arahan yang diperoleh dari berbagai hadis
Nabi saw. dan sejalan dengan tujuan utama puasa, yaitu melatih diri
membuyarkan tuntutan hawa nafsu dan memperkokoh dasar-dasar ketakwaan agar mampu menghindari godaan syaitan
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Pertanyaan :
Seorang ibu menggunakan alat kontrasepsi, yang menurut dokter
dapat menyebabkan masa haidnya relatif lebih lama dari biasanya. Setelah
menggunakannya, ia mengalami,
1. masa haid normal selama 7 hari. Akan tetapi, 2 hari kemudian, ia
mendapatkan bercak seperti akan haid lagi dan ini berlangsung selama
2 hari pula.
2. haid normal berlangsung 7 hari. Kemudian, 7 hari setelah itu, ia kembali
mendapatkan bercak yang sangat sedikit.
Apakah kedua hal itu dapat membatalkan puasanya?
Jawab :
Berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, para ulama mengemukakan bahwa masa haid itu berlangsung sekurang-kurangnya sehari
semalam, sebanyak-banyaknya lima belas hari, dan umumnya berkisar
antara enam dan tujuh hari. Kemudian, walaupun pada kebanyakan
perempuan siklus haid itu berlangsung dalam sebulan, para ulama telah
menetapkan bahwa sekurang-kurang masa suci adalah lima belas hari.8
Ini berarti bahwa jika seorang perempuan kembali mengalami keluar
darah sebelum berlalu 15 hari sejak ia bersih dari haidnya, maka darah
tersebut tidak dianggap sebagai haid baru, melainkan darah penyakit
atau darah tidak normal (disebut dam isti¥±«ah [bila bersambung dengan
haid] atau dam fas±d [bila tidak]).
Bila sebelum mengalami pendarahan seperti itu (isti¥±«ah atau dam
fas±d) perempuan yang bersangkutan telah biasa mengalami masa haid
normal, misalnya 7 hari, seperti yang disebutkan dalam pertanyaan di
atas, maka kebiasaan itulah yang dijadikan sebagai patokan bagi masa
haidnya. Artinya, maha haidnya hanya dihitung selama 7 hari sesuai

8

Ab- Zakariya Muhyidin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻭﺍﻗﻞ ﺍﳊﻴﺾ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺪﻫﺐ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻭﺍﻛﺜﺮﻩ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﻏﺎﻟﺒﻮﻩ ﺳﺖ ﺍﻭ
ﺳﺒﻊ ﻭﺍﻗﻞ ﺍﻟﻄﻬﺮ ﺑﲔ ﺣﻴﻀﺘﲔ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻡ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Raudah at-Talibin, Juz I, Cet:
III, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1416 H/1991 M), h. 134.
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dengan kebiasaannya, sedangkan pendarahan atau bercak darah yang
terjadi kemudian, baik setelah dua hari maupun setelah tujuh hari itu,
tidak dianggap sebagai haid. Kedua darah tersebut, haruslah dianggap
sebagai darah tidak normal (dam fas±d).
Menurut keterangan para ulama, darah fas±d itu tidak sama hukumnya dengan darah haid. Darah tersebut tidak menghalangi salat, puasa,
dan hubungan suami istri. Hanya saja, selama keluarnya, darah isti¥±«ah
dan dam fas±d itu mengakibatkan hadas kecil yang berkepanjangan. Bila
orang seperti itu hendak melakukan salat, maka sebelum berwudu’, ia harus
mencuci kemaluannya dan memakai pembalut untuk menahan darahnya.9
Jadi, dapat ditegaskan bahwa keluarnya darah dan bercak yang
dialami si ibu tersebut tidaklah membatalkan puasanya, dan tidak pula
menghalangi dirinya untuk melakukan puasa.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya membayar fidyah puasa untuk orang yang
telah meninggal dunia?
Jawab :
Kewajiban membayar fidyah dikenakan terhadap orang-orang tertentu
yang, karena suatu alasan, tidak melakukan puasa Ramadan pada waktunya.
Misalnya, orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, orang sakit yang
tidak diharapkan akan sembuh kembali. Mereka ini hanya diwajibkan
membayar fidyah tanpa harus mengganti (qa«±’) puasa. Ada pula yang
diwajibkan membayar fidyah di samping kewajiban qa«±’ seperti perempuan hamil atau yang sedang menyusui, bila mereka berbuka hanya karena
kuatir terhadap anaknya. Hal seperti itu juga dikenakan terhadap orang

9

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻭﻗﺪ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﻳﺴﻤﻰ ﻏﲑﻩ ﺩﻡ ﻓﺴﺎﺩ ﻭﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﺍﻻﺣﻜﺎﻡ ﰱ ﲨﻴﻊ ﺫﻟﻚ
ﻭﺍﳋﺎﺭﺝ ﺣﺪﻳﺚ ﺩﺍﺋﻢ ﻛﺴﻠﺲ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﻓﻼ ﳝﻨﻊ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ ﻭﳚﻮﺯ ﻭﻃﺆﻫﺎ ﻭﺍﳕﺎ ﺍﺛﺮ ﺍﳊﺪﻳﺚ
 ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﰱ ﺍﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺔ ﻓﺘﻐﺘﺴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺎﺿﺔ ﻓﺮﺟﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺿﺆ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻴﻤﻢ,ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ
Lihat ibid, h. 137.
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yang terlambat mengganti puasa Ramadan yang tertinggal, sampai datang
bulang Ramadan berikutnya.
Menyangkut orang yang yang meninggal dunia sebelum sempat mengqa«±’ kewajiban puasanya yang tertinggal, ada beberapa hadis yang
berbeda. Misalnya, pada hadis ‘²’isyah dikatakan agar wali (kerabat)nya melakukan puasa untuk (atas nama) orang tersebut. Sebaliknya, hadis
Ibn ‘Umar memerintahkan agar dilakukan i¯‘±m (memberi makan) satu
orang miskin untuk setiap hari puasa yang tertinggal itu.10
Karena perbedaan riwayat tersebut para ulama mengemukakan
pendapat yang berbeda; kebanyakan ulama hanya membenarkan i¯‘±m
(fidyah), tetapi tidak pula sedikit yang membolehkan walinya memilih
antara puasa atau memberi makan orang miskin. Menurut al-Nawaw³
pendapat kedua inilah yang lebih kuat, karena hadis-hadis yang mendukungnya lebih banyak dan lebih sahih.
Selanjutnya, dalam kaitan ini perlu diperhatikan hal-hal sebagai
berikut,
1. Bila puasa itu tinggal karena ‘uzur (seperti sakit atau musafir), maka
a. jika ia meninggal sebelum mendapatkan kesempatan (tamakkun)
untuk menggantinya, karena penyakitnya itu tidak sembuh-sembuh
sampai ia meninggal, misalnya, maka orang tersebut tidak berdosa
dan tidak dikenakan kewajiban fidyah.11
10

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ,ﺍﻧﻪ ﻳﺼﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﳌﺎ ﺭﻭﺕ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
ﺻﻴﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh Muhazzab, Juz
VI, (Beirut: D±r al-Fikri, 1421 H/2000 M), h. 364.

 ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎﻡ ﻓﻠﻴﻄﻌﻢ ﻋﻨﻪ ﻣﻜﺎﻥ,ﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
(ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺴﻜﲔ ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ
At-Tirmizi, Sunan at-Tirmiz³ , Juz II (Beirut: D±r Ihya’ at-Tura£ al-‘Arabi, tt.).
11
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³ ,

 ﺑﺎﳌﻮﺕ ﱂ ﳚﺐ... ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺪﻭﺭﺍ ﰱ ﺗﻔﻮﻳﺖ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﻭﺩﺍﻡ ﻋﺬﺭﻩ ﺍﱃ ﺍﳌﻮﺕ ﳌﺖ ﺍﺗﺼﻞ ﻣﺮﺿﻪ
ﺷﻰﺀ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻭﻻ ﰱ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻻﺻﻴﺎﻡ ﻭﻻ ﺍﻃﻌﺎﻡ
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b. jika ia sudah mendapat kesempatan, tetapi tidak melakukan qa«±’
sampai ia meninggal dunia, maka diwajibkan mengeluarkan fidyah
(dari harta peninggalannya) satu mud untuk setiap hari utang puasanya
itu.12
c. jika telah mendapat kesempatan, tetapi tidak juga melakukan qa«±’
sampai datang bulan Ramadan berikutnya kemudian ia meninggal
dunia, maka diwajibkan mengeluarkan fidyah (dari hartanya) dua
mud untuk setiap hari utang puasanya itu. Satu mud sebagai pengganti puasa dan satu mud lagi diwajibkan sebagai denda atas keterlambatannya mengganti puasa itu. Hal ini didasarkan atas beberapa a£ar yang diriwayatkan dari Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abb±s, dan AbHurairah.
2. Bila puasa itu tinggal bukan karena ‘uzur, maka
a. jika ia meninggal dunia sebelum datang Ramadan berikutnya, maka
dari harta peninggalannya wajib dikeluarkan fidyah satu mud untuk
setiap harinya, baik ia meninggal dunia setelah mendapatkan kesempatan untuk meng-qa«±’ maupun sebelumnya.
b. jika ia meninggal setelah datang bulan Ramadan berikutnya, maka
dari hartanya wajib dikeluarkan dua mud , satu mud untuk pengganti
puasa dan satu lagi sebagai denda atas keterlambatannya.
Lebih lanjut, ada juga ulama yang berpendapat, bila keterlambatan
mengganti itu lebih dari setahun, maka denda atas keterlambatan tersebut
harus ditambah satu mud per hari untuk setiap Ramadan yang berlalu
sejak kewajiban mengganti itu.
Dari uraian ini dapatlah diketahui bahwa dalam kasus meninggalnya
orang yang masih berutang puasa, ada dua tindakan yang dapat dilakukan
oleh wali, yaitu,
1. melakukan puasa pengganti, sebanyak hari yang belum dikerjakan oleh
si mati itu,

Lihat ibid., h. 366
12
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³ ,

ﺍﻧﻪ ﳚﺐ ﰱ ﺗﺮﻛﺘﻪ ﻟﻜﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺪ ﻣﻦ ﻃﻌﺎﻡ
Lihat ibid., h. 366
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2. mengeluarkan fidyah dari harta peninggalannya, berupa makanan,
satu mud untuk setiap hari utang puasanya.
Dalam hal ada keterlambatan qa«±’ , ketentuan di atas masih harus
ditambah dengan denda keterlambatan tersebut, paling sedikit satu mud
untuk setiap harinya.
Pertanyaan :
Berapa besarkah fidyah puasa yang harus dibayar untuk seseorang
yang meninggal dunia pada usia 70 tahun?
Jawab ;
Seperti keterangan di atas, besarnya fidyah puasa itu relatif, tergantung kepada jumlah puasa yang belum di-qa«±’, dan ada atau tidaknya
peluang untuk meng-qa«a’, serta lamanya penundaan qa«±’ itu sendiri.
Hal tersebut jelas tidak terkait langsung dengan usia orang yang bersangkutan.
Kami harap, uraian di atas dapatlah dipedomani dalam penghitungan
di lapangan. Semoga bermanfaat.
Pertanyaan :
Sahkah puasa orang yang berjunub ?
Jawab :
Sebagai mana diketahui, puasa itu adalah meninggalkan hal-hal yang
membatalkan puasa, termasuk jim±‘. Oleh karena itu, bila hal ini dilakukan
ketika berpuasa, maka jelaslah puasanya batal, bahkan, si pelaku diwajibkan
membayar kaff±rah. Akan tetapi, bila seseorang melakukan hal itu pada
malam hari, sebelum memasuki ibadah puasa maka hal tersebut tidak
menghalangi sah puasanya, sekalipun ia masih berjunub, belum mandi
jan±bah, sampai pada saat terbit fajar.
Di dalam al-Qur’an terdapat penegasan bahwa pada malam puasa
itu dibenarkan (halal) melakukan hubungan suami istri (al-rafa£ il± nis±’ikum).
Pertanyaan :
Dalam surat al-Baqarah 183, disebutkan, “Hai orang-orang yang
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beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagai mana diwajibkan atas
orang-orang sebelum kamu ...”. Yang ingin kami tanyakan,
1. Mengapa yang seruan dalam ayat ini ditujukan kepada orang yang
beriman, bukan kepada orang Islam?
2. Apakah arti beriman itu, dan bagaimana jika seseorang beriman tetapi
tidak Islam?
3. Siapakah yang dimaksudkan dengan “orang-orang sebelum kamu” dalam
ayat itu? dan bagaimana cara puasa mereka itu?
4. Apakah arti bertakwa menurut para ulama?
5. Apakah ada jaminan bahwa dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya
akan terhapus jika pada bulan Ramadan kita telah menjadi orang yang
bertakwa?
Jawab :
Di dalam sebuah hadis yang cukup populer, Rasul Allah saw. menafsirkan iman dengan mempercayai enam perkara yang disebut rukun iman
dan menafsirkan Islam dengan melakukan lima perkara yang kemudian
disebut dengan rukun Islam. Sekalipun di antara pengertian iman dan Islam
terdapat semacam tumpang tindih, bahkan saling mencakup satu sama
lain, namun melalui kajian secara ta¥q³q terhadap berbagai hadis terkait,
para ulama mengemukakan bahwa iman itu adalah pembenaran (tasd³q),
pengakuan (iqr±r), dan pengenalan (ma‘rifah), sedangkan islam adalah
penyerahan (istisl±m) hamba kepada Allah, ketundukan (khu«u‘), kepatuhan
(inqiy±d), dengan melaksanakan perintah Allah swt. Dengan kata lain,
masalah iman adalah menyangkut “kata” hati, sedangkan hakikat Islam
terbentuk dari perbuatan-perbuatan berupa perkataan dan tindakan.
Selanjutnya, seseorang hanya dapat dinyatakan benar-benar Islam,
setelah melaksanakan perintah yang diwajibkan atasnya, baik berupa
ucapan maupun tindakan, termasuk puasa. Jadi, karena predikat keislaman
yang utuh belum tercapai sebelum melakukan puasa tidaklah tepat bila
seruan melaksanakan puasa itu ditujukan kepada orang Islam.
Seperti kami kemukakan di atas, pada dasarnya iman itu berarti
pengenalan, pembenaran, dan pengakuan terhadap rukun iman yang
enam, serta seluruh perkara yang nyata-nyata diketahui sebagai bagian
dari ajaran yang dibawa oleh Rasul Allah saw. Jadi, yang dimaksud dengan
beriman adalah mempercayai serta mengakui kebenaran segala ajaran
Nabi saw. tersebut, sedangkan mengamalkannya disebut dengan Islam.
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Menurut idealnya, setiap orang beriman, yang percaya dengan keberadaan
Allah, dengan segala sifat jal±l dan sifat-sifat jam±l-Nya, tentulah akan
terdorong untuk isl±m, melakukan segala perintah yang tertuju kepadanya.
Secara teoritis, tidak mungkin seseorang beriman, tetapi tidak Islam.
Namun demikian, dalam ta¥q³q yang kami kutip di atas, tampaknya
para ulama masih mengemukakan pemilahan antara iman dan Islam,
sehingga tetap terbuka kemungkinan adanya orang percaya tetapi tidak
mengamalkan tuntutan aqidah yang dipercayainya itu. Lebih lanjut, dalam
kajian fiqh selalu dikemukakan bahwa bila seseorang telah menyatakan
dirinya beriman, dengan mengucapkan syahadatain, maka dalam hubungannya dengan sesama manusia, ia sudah harus diperlakukan sebagai orang
mukmin. Menyangkut kedurhakaannya karena tidak membuktikan keimanan
tersebut dengan tindakan nyata, adalah diserahkan sepenuhnya kepada
Allah swt. Secara umum, kita mengetahui bahwa orang-orang yang durhaka diancam dengan siksa yang berat di neraka, namun kita tidak dapat
mengetahui apakah seseorang pendurhaka tertentu akan benar-benar
dimasukkan ke neraka atau justru akan mendapat rahmat berupa keampunan dari Allah swt.
Mengenai “orang-orang sebelum kamu” pada ayat di atas, menurut
Im±m al-Kh±zin, adalah para nabi, sejak Adan as., yang dibangkitkan
sebelum Nabi Muhammad saw, beserta umat mereka masing-masing.
Artinya, tidak ada satu umat pun yang tidak dikenakan kewajiban berpuasa,
sejak umat Nabi Adam as. sampai kepada Nabi Muhammad saw sebagai
umat terakhir.
Adapun puasa yang diwajibkan kepada umat terdahlu itu, terdapat
perbedaan keterangan dari para ulama.
1. Sebagian mengatakan, hanya terdapat kesamaan pada adanya kewajiban
puasa, tidak pada waktu dan ketentuan lainnya.
2. Muj±hid, mengatakan bahwa umat terdahulu itu diwajibkan berpuasa
pada bulan Ramadan, sama persis dengan kewajiban yang dibebankan
atas umat Islam.
3. al-Qur¯ub³, mengutip pula keterangan sebagian ahli sejarah bahwa
yang pertama dikenakan kewajiban puasa Ramadan ada Nabi N-¥
as., setelah beliau selamat dari banjir besar yang melanda umatnya.
4. Sa‘³d ibn Jubair mengatakan puasa umat terdahulu berlangsung sejak
malam (‘atmah, kira-kira pada waktu isy±’) sampai ke [awal] malam
berikutnya, seperti praktik pada awal Islam.
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5. Menurut al-¦asan, kaum Yahudi diwajibkan puasa pada Ramadan,
tetapi mereka meninggalkannya dan hanya berpuasa sehari dalam
setahun, yakni pada hari tenggelamnya Fir‘aun. Puasa Ramadan juga
diwajibkan atas kaum Nasrani dan mula-mula mereka mengamalkannya dengan benar. Akan tetapi, ketika bulan Ramadan itu jatuh
pada musim panas, mereka merasa keberatan melaksanakannya, lalu
para ulama mereka mengalihkan waktunya, secara tetap pada musim
semi (rab³‘). Kemudian, dengan maksud menutupi (kaff±rah) kesalahan
pengalihan waktu tersebut, mereka menambah jumlah puasa itu menjadi 40 hari. Belakangan lagi, salah seorang raja mereka mengalami
sakit, dan sesuai dengan janjinya, setelah sembuh, ia pun menambah
jumlah puasa mereka selama seminggu. Terakhir sekali, raja mereka
yang lain menggenapkan jumlah puasa itu menjadi 50 hari.
Menurut pemakaian dalam bahasa Arab, kata taqw± berarti menempatkan diri pada posisi yang terlindung (f³ wiq±yah) dari sesuatu yang
ditakuti. Kemudian, makna lugaw³ ini juga tetap terbawa pada pengertian
taqw± sebagai istilah dalam kajian Islam, yakni sikap atau peri laku melindungi diri dari ancaman azab Allah yang tentunya ditakuti, dengan meninggalkan segala larangan dan mengerjakan perintah Allah secara maksimal.
Secara lebih rinci, para ulama memberikan beragam redaksi untuk mengungkapkan makna taqwa, misalnya,
a. memelihara diri dari segala yang mengakibatkan dosa, dengan meninggalkan segala yang dilarang beserta sebagian yang mub±¥.
b. meninggalkan yang haram dan mengerjakan yang wajib.
c. menghindari agar tidak terlihat Allah swt. di tempat yang dilarang olehNya.
d. mengikut Nabi saw. dan para sahabat beliau.
e. taat kepada Allah tanpa maksiat, ingat tanpa lalai, dan syukur tanpa
kufur,
f. membebaskan diri dari segala sesuatunya, kecuali dari Allah swt.
g. orang taqwa (muttaq³) ialah yang menghindari syirk, dosa besar, dan
segala yang keji (faw±¥isy).
h. orang taqwa (muttaq³) ialah orang yang tidak memandang dirinya
lebih dari siapapun (a¥ad).
i. orang taqwa (muttaq³) ialah yang meninggalkan perbuatan yang boleh
(m± l± ba’s bih) untuk menghindari perbuatan yang tidak boleh (m±
bih³ ba’s).
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Namun, sebagai mana kami kemukakan di atas, dari redaksi yang
beragam ini, tetap saja dapat dilihat bahwa makna yang paling mendasar
adalah upaya memelihara diri dari berbagai ancaman siksa, dengan
meninggalkan segala larangan dan mengerjakan semua perintah secara
maksimal sesuai dengan dengan kemampuan yang ada.
Dalam hadis-hadis menyangkut puasa dapat dilihat adanya dua
hal penting, yaitu
1. janji keampunan dosa dan pahala yang besar bagi mereka yang melakukan puasa itu dengan benar, dan,
2. perkara-perkara yang harus diindahkan sebagai syarat bagi pelaksanaan puasa yang benar itu.
Menyangkut yang kedua ini, yang sangat penting diperhatikan adalah
bahwa puasa itu jangan sampai dicemari oleh perbuatan-perbuatan terlarang, yang selalu diungkapkan dengan sebutan rafa£, lagw, jahl, z-r, alsabb, al-syatm, g³bah, ³©±’, dan sebagainya.
Karena keampunan dosa yang dijanjikan itu dikaitkan dengan halhal di atas, maka tentulah janji tersebut hanya dapat diharapkan bagi mereka
yang benar-benar memelihara puasanya dari perkara-perkara yang dilarang itu. Bila hal itu telah terpenuhi, maka tidak diragukan lagi, keampunan dosa-dosa yang dijanjikan pasti akan tercapai. Sebab, janji itu adalah
janji Allah yang disampaikan oleh oleh Rasul-Nya saw., yang selamanya
berkata benar dan tidak mungkin berdusta. Jadi, janji-janji Rasul Allah
saw. itu sudah jelas merupakan jaminan bagi keampunan tersebut.
Hanya saja layak juga dicatat di sini, bahwa pengampunan itu tidak
berlaku umum bagi segala jenis dosa, melainkan hanya terbatas pada jenis
dosa kecil (¡ag±’ir) yang terdapat dalam hubungan vertikal antara hamba
dengan Allah. Adapun dosa-dosa besar, tidaklah otomatis terhapus melalui
pelaksanaan puasa, tanpa dibarengi dengan taubat na¡-¥±. Demikian
pula dosa-dosa yang timbul dalam hubungan sesama manusia, walaupun
ia tergolong dosa kecil. Untuk jenis ini, tetaplah diperlukan adanya taubat,
serta upaya membebaskan diri dari keterkaitan dengan pihak-pihak yang
bersangkutan, sebagai mana diketahui melalui kajian tentang taubat na¡-¥±.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya orang yang meninggal dunia di pertengahan
bulan puasa, apakah fidyah puasanya wajib dikeluarkan ?
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Jawab :

Fidyah diwajibkan atas orang-orang yang, karena alasan tertentu,
tidak mampu melakukan puasa, seperti orang yang tua renta, atau sakit
parah yang tidak diharapkan akan sembuh kembali.13 Kemudian besarnya
fidyah yang harus dibayar sepenuhnya tergantung pada jumlah hari puasanya yang tertinggal.
Jadi, untuk kasus di atas, yang perlu diperhatikan adalah jumlah
hari puasa yang tidak dikerjakannya sebelum ia meninggal dunia. Untuk
sisa hari-hari puasa setelah ia meninggal dunia, tentu saja tidak ada lagi
kewajiban fidyah, sebab kewajiban puasa pun tidak lagi dibebankan atasnya.
Dapat ditambahkan, setelah seseorang meninggal dunia, maka utang
fidyah yang belum sempat dibayarnya harus dibebankan atas harta
peninggalannya, sebelum dibagikan kepada ahli waris.

13

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﺍﻧﻪ ﻻﻳﻠﺰﻣﻪ ﻻﻧﻪ ﻟﻮ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳐﺎﻃﺒﺎ ﺑﺎﻟﺼﻮﻡ ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻔﺪﻳﺔ
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Haji Dan Permasalahannya

Pertanyaan :
Untuk menambah penguasaan tentang pengetahuan manasik haji,
pada kesempatan ini kami harap Bapak Pengasuh berkenan memberikan
penjelasan tentang macam-macam dam yang dikenakan kepada jema‘ah
haji sehubungan dengan pelaksanaan manasik mereka. Atas penjelasan
Bapak kami ucapkan terima kasih.
Jawab :
Masalah dam memang penting diketahui oleh setiap orang yang
melakukan haji dan ‘umrah, agar yang bersangkutan dapat berusaha
menghindari hal-hal yang mengakibatkannya dan atau membayarnya
dengan benar, apabila ternyata ia terkena kewajiban tersebut. Sebagai
mana dimaklumi, amalan dalam manasik haji itu terbagi kepada rukun,
wajib, dan sunat, yang masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri
dalam hubungannya dengan masalah dam.
Berikut ini kami kutipkan beberapa keterangan terkait, terutama dari
kitab al-Idah karya Imam al-Nawawi, beserta hasyiyah dan ta‘liqnya.
Kewajiban dam itu dapat di bedakan melalui dua sisi pandang,

pertama, dari sisi keterikatannya dengan ketentuan yang diberikan, dalam
hal ini, dam itu terbagi dua,
- murattab, yakni dam yang benar-benar harus dikerjakan sesuai
dengan ketentuan dan urutannya. Seseorang tidak dibenarkan beralih dari satu urutan ke urutan berikutnya, selama ia mampu melakukannya.
- mukhayyar, yaitu dam yang pelaksanaannya tidak terikat betul
dengan “ketentuan” yang ada, melainkan dibenarkan beralih dari satu
jenis tuntutan ke jenis tuntutan lainnya.
kedua, dari sisi ketentuan penggantinya,
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- muqaddar, yaitu dam yang jenis dan kadar penggantinya sudah
ditetapkan oleh syara‘,
- mu‘addal, yaitu dam yang jenis ataupun kadar penggantinya tidak
ditetapkan.
Melalui persilangan kedua sisi pandang tersebut di atas, maka jenisjenis dam yang mungkin dikenakan dalam pelaksanaan haji itu ada empat,

1. Dam murattab muqaddar, yaitu dam yang mesti dilakukan sesuai dengan
urutannya dan bila harus terjadi peralihan, maka penggantinya pun telah
ditentukan pula. Dam yang termasuk jenis ini, ada 11. yaitu, 1) dam
tamattu‘, 2) dam qiran, 3) dam karena tidak berihram dari miqat atau
dari tempat yang semestinya, 4) dam karena tidak mabit di Muzdalifah,
5) dam karena tidak mabit di Mina, 6) dam karena tidak melontar jumrah,
7) dam karena tidak tawaf wada‘ 8) dam karena fawat, 9/10) dam
karena tidak memenuhi nazar untuk melakukan haji dengan berjalan
kaki atau dengan berkenderaan, 11) dam karena wuquf-nya di Arafah
tidak meliputi siang dan malam; disunatkan menyembelih hewan sebagai
dam dengan sifat murattab muqaddar.1 Untuk masing-masing dari
kesebelas masalah ini, dikenakan kewajiban menyembelih kambing,
dan, hanya bila ia tidak sanggup melakukannya, kewajiban itu beralih
kepada puasa 10 hari, 3 hari pada waktu haji dan 7 hari lagi setelah
kembali ke negerinya.
2. Dam murattab mu‘addal, yakni yang harus dilakukan menurut urutannya
tetapi dalam hal terjadi penggantian, diberikan peluang untuk membayar
dengan jenis lain yang setara kewajiban pertama. Yang termasuk jenis
ini ialah.
1

Ibnu Hajar Al-Hai£±mi,

 ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻻﺣﺮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﳌﻴﻘﺎﺕ ﺍﻭ, ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﻥ, ﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ, ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻣﻘﺪﺭﺍ ﻭﻫﻮ ﲦﺎﻧﻴﺔ,ﺍﻻﻭﻝ
, ﻭﺗﺮﻙ ﻃﻮﺍﻑ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ, ﻭﺗﺮﻙ ﺍﻟﺮﻣﻰ, ﻭﺍﳌﺒﻴﺖ ﺍﳌﲎ, ﻭﺗﺮﻙ ﺍﳌﺒﻴﺖ ﲟﺰﺩﻟﻔﺔ,ﻣﻦ ﺣﻴﺒﺚ ﻟﺰﻭﻣﻪ
, ﻭﻳﺰﺍﺩ ﺗﺎﺳﻊ ﻭﻋﺎﺷﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻟﻮ ﻧﺪﺭ ﺍﳌﺸﻰ ﻓﺮﻛﺐ ﺍﻭ ﻋﻜﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺎﺀﺗﻰ ﺑﻴﺎﻧﻪ,ﻭﺩﻡ ﺍﻟﻔﻮﺍﺕ
ﻭﺣﺎﺩﻯ ﻋﺸﺮ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻟﻮ ﺗﺮﻙ ﺍﳉﻤﻊ ﺑﲔ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﰱ ﻭﻗﻮﻓﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﻦ ﻟﻪ ﺍﺭﺍﻗﺔ ﺩﻡ ﻣﺮﺗﺐ
ﻣﻘﺪﺭ
Ibn Hajar al-Hai£±mi, Hasyiyah al ‘Allamah ibn Hajar al Haisami ‘ala Syarh al
I«ah fi Man±sik al-Hajj li Im±m al-Naw±w³, (Jakarta: Dar al Hikmah, t.t), h. 52.
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a. dam karena jima‘ yang mengakibatkan hajinya batal. Dalam hal ini
orang yang bersangkutan wajib menyembelih unta, atau jika tidak
sanggup maka kewajiban itu beralih kepada, menyembelih lembu,
menyembelih 7 ekor kambing, memberi makanan seharga seekor unta
itu, dan puasa sebanyak mud makanan yang dapat dibeli dengan
harga tersebut x 1 hari.
b. dam karena ihsar, dimana yang bersangkutan wajib menyembelih
kambing dan bila tidak sanggup, dapat beralih kepada memberi
makanan seharga seekor kambing, dan kalau itupun tidak sanggup
maka beralih kepada puasa sebanyak mud makanan tersebut x 1 hari.2

3. Dam mukhayyar muqaddar, yakni dam yang dalam pelaksanaannya
dapat memilih antara alternatif yang diberikan, tetapi jenis dan kadar
pilihannya telah dibatasi secara tetap. Termasuk dalam jenis ini ada 8
macam, yaitu dam yang diwajibkan karena 1) bercukur, 2) memotong
kuku, 3) memakai minyak [rambut], 4) memakai wangi-wangian, 5)
memakai pakaian [berjahit], 6) bersetubuh setelah persetubuhan yang
membatalkan haji, 7) bersetubuh setelah tahallul awal (ba‘da al-tahallulain), atau 8) melakukan mukaddimah jima‘. Untuk kasus-kasus tersebut,
orang yang bersangkutan boleh memilih salah satu dari tiga alternatif,
yaitu 1) menyembelih kambing, 2) memberikan tiga sa‘ makanan kepada
enam orang miskin, atau 3) puasa tiga hari.3
4. Dam mukhayyar mu‘addal, yaitu dam yang dalam pelaksanaannya
seseorang dapat memilih salah satu alternatif, dan jenis dan kadar pilihanpilihan itu sendiri tidak ditetapkan secara pasti. Yang termasuk pada
jenis ini adalah,
a. dam karena membunuh binatang buruan, dalam hal ini orang yang

2

Ibnu Hajar Al-Hai£±mi mengatakan,

 ﻭﺩﻡ ﺍﻻﺣﺼﺎﺭ, ﺩﻡ ﺍﳉﻤﺎﻉ ﺍﳌﻔﺴﺪ ﻟﻠﺤﺞ ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ, ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﻣﻌﺪﻻ ﻭﻫﻮ ﺩﻣﺎﻥ,ﺍﻟﺜﺎﱏ
Lihat ibid, h. 521.
3
Ibnu Hajar al-Hai£±mi,

 ﺩﻡ ﺍﳊﻠﻖ ﻭﺍﻟﻘﻠﻢ ﻭﺍﻟﺪﻫﻦ ﻭﺍﻟﻄﻴﺐ ﻭﺍﻟﻠﺒﺲ ﻭﺍﻟﻮﻁﺀ, ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﳐﲑﺍ ﻣﻘﺪﺭﺍ ﻭﻫﻮ ﲦﺎﻧﻴﺔ,ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻮﻁﺀ ﺍﳌﻔﺴﺪ ﻭﺍﻟﻮﻁﺀ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺤﻠﻠﲔ ﻭﻣﻘﺪﺍﻻﺕ ﺍﳉﻤﺎﻉ
Lihat ibid, h. 521.
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bersangkutan boleh memilih salat satu alternatif, yaitu, menyembelih
hewan tertentu yang mirip (misl) dengannya, atau memberikan
makanan seharga hewan tersebut, atau. melakukan puasa sebanyak
mud makanan itu x 1 hari
b. dam karena memotong pohon yang terdapat di tanah haram, untuk
pohon besar dikenakan kewajiban memotong lembu, untuk pohon
kecil kambing; atau memberi makan seharga lembu atau kambing
tersebut, atau puasa sebanyak mud makan itu x 1 hari. Dalam hal ini,
ia boleh memilih antara memotong hewan tersebut, memberi makan,
ataupun berpuasa.4
Kemudian, dari sisi lainnya, dam itu biasa pula dibedakan menurut
penyebab kewajibannya, dan masing-masing disebut,
1. dam nusuk, yaitu dam yang dikenakan atas mereka yang melakukan
haji dengan cara tamattu‘ atau qiran. Dam tersebut semata-mata terkait
dengan cara pelaksanaan haji, bukan karena suatu pelanggaran atau
kealpaan.
2. dam isa’ah, yaitu dam yang diwajibkan atas seseorang sehubungan
dengan pelanggaran yang terdapat dalam pelaksanaan haji ataupun
umrahnya, yaitu semua jenis dam seperti tersebut di atas, selain dam
karena tamattu‘ dan qiran. .
Selain itu, terkait dengan kewajiban dam isa’ah di atas, masih ada
ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu,
Bahwa pelanggaran yang menyebabkan wajibnya dam itu terbagi kepada,
1. itlaf mahd (pelanggaran yang bersifat perusakan semata-mata), seperti
membunuh binatang buruan dan merusak pohon di tanah haram.
Untuk jenis ini, dam tetap diwajibkan, baik seseorang melakukan
pelanggaran itu dengan sengaja, maupun karena lupa atau karena ia
tidak mengetahui bahwa hal itu terlarang.
2. istimta‘ dan taraffuh, yaitu jenis pelanggaran yang tergolong perbuatan bersenang-senang atau berhias, seperti memakai wewangian
dan memakai pakaian [berjahit]. Dalam hal ini, dam hanya diwajibkan
4

Ibnu Hajar al-Hai£±mi,

 ﺩﻡ ﺍﻟﻀﻴﺪ ﻭﺩﻡ ﻗﻄﻊ ﺍﺷﺠﺎﺭ ﺍﳊﺮﺍﻡ, ﻓﻴﻤﺎ ﳚﺐ ﳐﲑﺍ ﻣﻌﺪﻻ ﻭﻫﻮ ﺩﻣﺎﻥ,ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
Lihat ibid, h. 522.
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atas mereka yang melakukannya dengan sengaja, tetapi dikenakan
bagi yang melakukannya karena tidak mengetahui larangan atau
karena lupa.
3. pelanggaran yang mengandung kedua makna di atas secara tidak
murni (sya’ibah). Dalam hal ini, ketentuan tentang dam-nya ditetapkan
berdasarkan kecenderungannya masing-masing, apakah kepada
itlaf atau kepada istimta‘. Misalnya, bercukur dan memotong kuku
dimasukkan ke dalam kelompok itlaf, sedangkan jima‘ dimasukkan
ke dalam kelompok istimta‘.
Akhirnya, mengingat bahwa banyak sekali, kalau bukan kebanyakan,
jema‘ah haji Indonesia yang melakukan haji dengan cara tamattu‘, maka
rasanya perlu pula dikemukakan keterangan tentang waktu pelaksanaannya.
Imam al-Nawawi menyatakan bahwa kewajiban dam tamattu‘ telah
berlaku sejak seseorang berihram untuk haji. Artinya, sejak berihram untuk
haji tamattu‘ itu, ia telah dikenai kewajiban menyembelih dam tersebut.
Namun, waktu yang terbaik untuk pelaksanaannya adalah pada hari
nahr (10 Zulhijjah). Kemudian, menurut pendapat al-asahh, apabila ingin
melakukannya lebih awal, ia boleh menyembelih dam itu setelah menyelesaikan umrah, walaupun belum memulai ihram untuk haji.
Akan tetapi, bila karena tidak mampu menyembelih hewan, dam
itu akan dibayar dengan puasa, (10 hari: 3 hari di masa pelaksanaan haji
dan 7 hari lagi setelah kembali ke tanah air), puasa tersebut tidak dapat
dikerjakan sebelum ihram haji. Perlu pula diingat bahwa puasa tidak boleh
dilakukan pada hari nahr dan hari-hari tasyriq. Sebaiknya (yustahabb), puasa
[tiga hari] itu hendaklah dikerjakan sebelum hari ‘Arafah. Sebab, pada
hari ‘Arafah, justru, para jema‘ah haji disunatkan untuk tidak berpuasa.
Itulah sebabnya, bagi orang-orang yang melakukan haji tamattu‘, tetapi tidak
mampu membayar dam-nya dengan menyembelih kambing, disunatkan
memulai ihram hajinya sebelum tanggal 6 Zulhijjah, agar ia dapat berpuasa selama tiga hari, pada tanggal 6, 7, dan 8 Zulhijjah, sebelum hari
Arafah. Adapun bagi yang mampu menyembelih kambing, mereka disunatkan memulai ihram haji tamattu‘ itu pada tanggal 8 Zulhijjah.
Kemudian, bila tidak dilakukan sampai berakhirnya masa pelaksanaan
haji, maka puasa tiga hari itu wajib diqada. Qada itu pun harus harus
dilakukan segera, jika tertinggal tanpa ‘uzur. Kemudian, khusu untuk puasa
dam, status sebagai musafir tidak dapat dijadikan uzur untuk meninggalkan atau menundanya.
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Hal lain yang perlu diingat ialah penyembelihan dam itu haruslah
disertai dengan niat. Niat tersebut dapat dilakukan pada waktu penyembelihan atau pada saat penyerahan hewannya kepada wakil. Bahkan,
boleh juga diserahkan kepada si wakil untuk meniatkannya. Demikian
pula halnya dengan puasa dan memberi makanan, tetap wajib diniatkan
sebagai dam atau kaffarah. Bila dilakukan tanpa niat, maka pekerjaanpekerjaan tersebut tidak akan sah sebagai pembayaran dam.
Bagaimanapun juga, sehubungan dengan masalah ini, sikap terbaik
untuk meraih haji mabrur adalah berusaha secara maksimal menghindari
hal-hal yang dapat mengakibat kewajiban dam, terutama yang tergolong
pada kelompok dam isa’ah.
Akhirnya, semoga para jama‘ah haji yang menjadi duyuf al-Rahman
benar-benar dapat menempatkan diri sebagai tamu yang baik di Rumah
Allah yang Maha pemurah, agar kembali dengan predikat haji mabrur,
berikut segala janji yang melekat dengannya sebagai hadiah.
Pertanyaan :
Saya mendengar, pada zaman Nabi saw., ada seorang anak perempuan yang ingin menghajikan orang tuanya, dan beliau membolehkannya.
Apakah riwayat tersebut benar adanya?
Jawab :
Masalah badal haji telah beberapa kali kami jelaskan melalui konsultasi
ini, dengan menyatakan bahwa para ulama yang membolehkannya
mengemukakan hadis-hadis Rasul Allah saw. Antara lain, hadis al-Bukh±r³
dan Muslim, yang berasal dari Ibn ‘Abb±s, bahwa seorang perempuan dari
suku Juhainah datang kepada Nabi saw., seraya berkata, “Sesungguhnya
ibu saya telah bernazar untuk melakukan haji, tetapi beliau wafat sebelum
sempat melakukannya. Apakah saya boleh melakukan haji itu untuknya?.”
Nabi saw. menjawab, “Ya. Lakukanlah haji untuknya. Seandainya ibumu
itu mempunytai utang, bukankah engkau akan membayarnya?” Perempuan
itu menjawab, “Ya.” Lalu beliau berkata, “Tunaikanlah hak Allah, sebab
hak-hak-Nya adalah lebih utama untuk ditunaikan.” 5

5

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³ menjelaskan,
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Di samping itu masih ada beberapa riwayat, berkenaan dengan badal
haji bagi orang lain yang telah wafat atau yang tidak mampu melakukannya sendiri.
Jadi, jelaslah bahwa hadis seperti itu benar adanya dan diriwayatkan
oleh dua tokoh ulama hadi terkemuka, Im±m al-Bukh±r³ dan Imam Muslim.
Pertanyaan :
Harap Bapak jelaskan bagaimana sebenarnya pengertian pelaksanaan
haji secara ifr±d, qir±n, dan tamattu‘.
Jawab :
Istilah-istilah ini digunakan untuk membedakan tiga macam cara
pelaksanaan manasik dalam kaitannya dengan urutan haji dan ‘umrah.
Secara ringkas, pengertiannya masing-masing dapat dijelaskan sebagai
berikut,
1. Ifr±d ialah cara pelaksanaan di mana seseorang melakukan ihram untuk
haji, pada bulan-bulan haji, di miq±t yang terletak di jalan yang dilaluinya menuju Makkah. Selanjutnya, ia melaksanakan manasik haji itu
sampai selesai. Kemudian, setelah usai pelaksanaan haji ia pun keluar
dari Makkah ke suatu tempat di luar tanah haram, melakukan ihram
untuk ‘umrah, dan mengerjakan manasik ‘umrah itu sampai selesai
pula. Jadi pada cara ini ibadah haji didahulukan daripada ‘umrah dan
masing-masing dikerjakan tersendiri. Inilah bentuk yang telah disepakati
sebagai pelaksanaan haji ifr±«.6

 ﺍﻥ ﺍﻣﺮﺍﺓ ﻣﻦ ﺟﻬﻴﻨﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﱃ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ,ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ
 ﺍﻥ ﺍﻣﻰ ﻧﺬﺭﺕ ﺍﻥ ﲢﺞ ﻓﻤﺎﺗﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﲢﺞ ﺍﻓﺎﺣﺞ ﻋﻨﻬﺎ ؟ ﻧﻌﻢ ﺣﺠﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﺭﺍ ﻳﺖ ﻟﻮ,ﻗﺎﻟﺖ
"  ﻗﺎﻝ " ﺍﻗﻀﻮﺍ ﺣﻖ ﺍﻪﻠﻟ ﻓﺎﺍﻪﻠﻟ ﺍﺣﻖ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﺀ, ﻧﻌﻢ,ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻣﻚ ﺩﻳﻦ ﺍﻛﻨﺖ ﻗﺎﺿﻴﺘﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, al-I«ah fi Man±sik al-Hajj wa
al-‘Umrah, Cet, III, (Makkah al-Mukarramah: D±r al-Basyir al-Isl±miyah alMaktabah al-Imdadiyah, 1417 H/1997 M), h. 100: Lihat Muslim, ¢ah³h Muslim
(Beirut: D±r Ihya’ at-Tur±£ al-‘Arab³, tt.), Juz II, h. 805.
6
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,
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2. Tamattu‘, artinya pelaksanaan manasik dimana seseorang lebih dahulu
melakukan ‘umrah daripada ibadah haji. Ketika melintasi miq±t yang
terletak di jalannya menuju Makkah, ia melakukan ihram untuk ‘umrah.
Kemudian mengerjakan manasik ‘umrah itu sampai selesai. Sesudah
itu, (mungkin setelah dekat dengan waktu wuquf) ia melakukan ihram
kembali untuk haji dan mengerjakan manasiknya sampai selesai. Jadi
cara tamattu‘, ini merupakan kebalikan dari ifr±d. Cara ini disebut
tamattu‘ (bersenang-senang), karena dengan demikian orang mendapatkan “kesenangan” yakni terbebas dari larangan-larangan ihr±m
selama tenggang waktu di antara selesainya ‘umrah dengan mulainya
haji.7
3. qir±n ialah cara mengerjakan manasik dengan menggabungkan kedua
ibadah, haji dan ‘umrah, dalam satu pelaksanaan. Ketika melintas di
miq±t-nya seseorang melakukan ihr±m dengan meniatkan pelaksanaan
haji dan ‘umrah sekaligus. Selain itu, jika orang telah berihram untuk
‘umrah, pada bulan-bulan haji, kemudian, sebelum mulai mengerjakan
tawaf ia melakukan ihram kembali untuk haji, ihram itu adalah sah dan
cara pelaksanaan seperti ini termasuk juga dalam pengertian qir±n.
Pelaksanaan bagian-bagian manasik selanjutnya dalam qir±n ini persis
sama dengan pelaksanaan pada cara ifr±« (l± yaz³du ‘al± m± yaf‘aluhu
mufrid al-hajj aslan).8

ﻓﺎﻣﺎ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ ﻓﻬﻮ ﺍﻥ ﳛﺮﻡ ﺑﺎﳊﺞ ﰱ ﺍﺷﻬﺮﻩ ﻣﻦ ﻣﻴﻘﺎﺕ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﰒ ﺍﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﻣﻨﻪ ﺧﺮﺝ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ
ﺯﺍﺩﻫﺎ ﺍﻪﻠﻟ ﺵ ﺭﻓﺎ ﻓﺎﺣﺮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﺩﱏ ﺍﳊﻞ ﻭﻳﻔﺮﻍ ﻓﻬﺬﻩ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf Al-Naw±w³, al-I«ah fi Man±sik al Hajj Wa
al-‘Umrah (Makkah Al Mukarramah: D±r al-Basyir al-Isl±miyah al-Maktabah
al Imdadiyah, 1417 H/1997 M ), h. 134.
7
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻭﺍﻣﺎ ﺍﳌﺘﻤﺘﻊ ﻓﻬﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﳛﺮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﻴﻘﺎﺕ ﺑﻠﺪﻩ ﻭﻳﻔﺮﻍ ﻣﻨﻬﺎ ﰒ ﻳﻨﺸﺊ ﺍﳊﺞ ﻣﻦ ﻣﻜﺔ
ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﻻﺳﺘﻤﺘﺎﻋﻪ ﲟﺤﻈﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﺣﺮﺍﻡ ﺑﲔ ﺍﳊﺞ ﻭىﺎﻟﻌﻤﺮﺓ ﻓﺎﻧﻪ ﳛﻞ ﻟﻪ ﲨﻴﻊ
ﺍﶈﻈﻮﺭﺍﺕ ﺍﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﺷﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺳﺎﻕ ﻫﺪﻳﺎ ﺍﻡ ﱂ ﻳﺴﻘﻪ
Lihat ibid, h. 134.
8
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,
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Dapat ditambahkan bahwa mengenai yang terbaik di antara ketiga
cara tersebut ada perbedaan pendapat ulama, karena perbedaan riwayat
tentang praktik haji Rasul Allah saw. Menurut ¦anafiyah, yang terbaik
ialah qir±n, menurut ¦an±bilah tamattu‘. Sebaliknya, mazhab M±liki dan
al-Sy±fi‘³ berpendapat yang terbaik ialah ifr±d.9 Lebih lanjut, atas mereka
yang melakukan manasik dengan cara ifr±d atau qir±n dikenakan kewajiban
dam, yakni menyembelih seekor kambing.
Pertanyaan :
Ada yang mengatakan bahwa, sementara menunggu wuquf, setelah
jama‘ah haji tiba di Makkah, mereka tidak boleh lagi membuka pakaian
ihramnya dan harus melanjutkan manasiknya sebagai haji ifr±d. Mohon
penjelasan dari Bapak.
Jawab :
Ketika melintasi tempat-tempat yang disebut miqat, tentunya para
jama‘ah haji melakukan ihram, mengenakan pakaian ihram, dan berniat
untuk melaksanakan manasik. Dalam pada itu, setidaknya terdapat empat
kemungkinan cara (awjuh) ihram yaitu, ifr±d, tamattu‘, qir±n dan i¯l±q. Cara
yang terakhir ini ialah, ketika ihram ia hanya meniatkan ihram sematamata (an yanwiya nafs al-i¥r±m) dengan tidak menujukan apakah ihram
tersebut untuk haji atau ‘umrah. Dalam hal ini, penentuan manasik baru
dilakukan kemudian setelah ia berada di Makkah, dengan mempertimbangkan mana yang lebih baik baginya. Selanjutnya, setelah tiba di Makkah
mereka pun mengerjakan manasik, taw±f dan sa‘y. Bila waktu untuk wuquf
belum tiba, tentu mereka masih harus menunggu sebelum berangkat ke
‘Arafah.

 ﻭﻟﻮ ﺍﺣﺮﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﺮﺓﻭﺣﺪﻫﺎ ﰱ ﺍﺷﻬﺮ ﺍﳊﺞ ﰒ...ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻗﺮﺍﻥ ﻓﻬﻮ ﺍﻥ ﳜﺮﻡ ﺑﺎﳊﺞ ﻭﺓﺍﻟﻌﻤﺮﺓ ﲨﻴﻌﺎ
ﺍﺣﺮﻡ ﺑﺎﳊﺞ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰱ ﻃﻮﺓﺍﻓﻬﺎ ﺻﺢ ﺍﺣﺮﺍﻣﻪ ﺑﻨﻪ ﺍﻳﻀﺎ ﻭﺻﺎﺭ ﻗﺎﺭﻧﺎ
Lihat ibid, h. 134-135.
9
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻻﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻭﺟﻪ ﻓﻬﻮ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ
Lihat ibid, h.136.

171

UMAT BERTANYA ULAMA MENJAWAB 

Mengenai boleh tidaknya membuka pakaian ihr±m selama masa
menunggu wuquf itu, adalah tergantung pada jenis manasik yang diniatkan
ketika ihram di miqat, sebagai berikut,
1. Jika seseorang melaksanakan manasik dengan cara tamattu‘, dan ia
telah menyelesaikan seluruh pekerjaan ‘umrah dan sudah pula ber-tahallul,
jelas ia boleh membuka pakaian ihramnya dan mengenakan pakaian
berjahit. Bahkan ia pun bebas melakukan hal-hal lain yang terlarang
selama pelaksanaan ihram. Seperti disinggung pada jawaban di atas,
hal ini memang sudah merupakan kekhususan cara tamattu‘.
2. Jika seseorang melaksanakan ihram dengan cara ifr±«, maka tentu
ihramnya belum selesai sebelum ia ber-tahallul dari ibadah haji yang
dilakukannya. Dengan demikian, selama berada di Makkah pada masa
menunggu wuquf itu ia masih berstatus sebagai muhrim, sedang ihram.
Dengan status seperti itu tentulah ia masih terikat dengan segala ketentuan
dan larangan-larangan yang terkait dengan ihram, termasuk masalah
pakaian. Jadi, menurut ini, orang yang melakukan ihram dengan cara
ifr±d tidak dibenarkan membuka pakaian ihramnya dan mengenakan
pakaian berjahit.
3. Pelaksanaan manasik dengan cara qir±n, seperti dijelaskan di atas,
adalah sama dengan pelaksanaan dengan ifr±d. Oleh karena itu, orang
yang melaksanakan qir±n juga tetap dalam status muhrim, dan terikat
ketentuan ihram sampai ia ber-tahallul. Jadi, ia juga tidak dibenarkan
melepas pakaian ihr±mnya.
4. Jika seseorang berihr±m dengan cara i¯l±q, ia dapat memilih cara
pelaksanaan manasiknya, ifr±d, tamattu‘, atau qir±n. Penetapan itu,
dengan niat, haruslah dilakukan segera setelah sampai di Makkah, sebelum
mengerjakan manasik, termasuk tawaf. Jadi, setelah berada di Makkah,
orang yang berihram secara i¯l±q pun, tidak lepas dari ketiga kemungkinan lainnya, sehingga salah satu dari ketiga ketentuan di atas berlaku
pula baginya. Jika memilih tamattu‘ , ia bebas dari larangan-larangan
ihr±m setelah tahallul, tetapi jika ia memilih yang lain, tentunya tidak,
sebab ia tetap dalam keadaan ihr±m.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya seorang perempuan menggunakan obat agar
ia tidak mengalami haid selama pelaksanaan haji?
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Jawab :
Allah sudah menetapkan bahwa perempuan pada rentang umur
tertentu harus mengalami haid sebagai sesuatu yang alami. Selain menandakan bahwa yang bersangkutan sehat dan normal, peristiwa itu juga
mengandung banyak hikmah. Dalam pada itu, Allah juga menetapkan
beberapa ketentuan menyangkut perempuan yang sedang haid, antara
lain larangan melakukan salat dan tawaf.
Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa Umm al-Mu‘min³n ‘²’isyah
ra mengalami haid ketika memasuki Makkah bersama Rasul Allah saw.,
sehingga ia tidak dapat melakukan tawaf. Ketika hal itu diberitahukannya
kepada Nabi saw., beliau menyuruhnya agar melakukan manasik sebagai
mana dilakukan oleh orang haji lainnya, tetapi ia tidak boleh tawaf, dan
karena itu tidak pula sa‘y. Ini berarti, bagi perempuan yang kebetulan haid
ketika masuk ke Makkah pelaksanaan tawaf dan sa‘y harus ditunda sampai
ia suci kembali.
Sebenarnya, pelaksanaan dengan cara demikian tidaklah mengurangi nilai manasik perempuan yang haid itu. Akan tetapi, jika dikaitkan
dengan kondisi dan jadwal perjalanan haji masa kini, dimana waktu mukim
di Makkah itu cenderung terbatas, mungkin saja haid itu terasa mengganggu.
Jika haid itu dapat ditunda agar tidak terjadi pada masa yang diperlukan
untuk tawaf, tentulah kaum perempuan dapat terhindar dari “gangguan”
yang ditimbulkannya.
Sejauh ini, kami belum menemukan pendapat ulama klasik tentang
penggunaan obat untuk menunda datangnya haid dalam berbagai uraian
mereka yang tentang permasalahan haid dan seluk beluknya. Akan tetapi,
Dr. Nur al-D³n ‘Itr mengemukakan kemungkinan mendapatkan keringan
dengan mengikuti pendapat ulama M±likiyah bahwa keadaan bersih (dengan
berhentinya darah) disela-sela haid adalah suci. Selanjutnya, menurut beliau,
penggunaan obat untuk menghentikan haid selama satu hari akan dapat
membantu.
Kami sendiri tidak melihat adanya keberatan syar‘³ terhadap penggunaan obat untuk menunda sementara datangnya haid itu, terutama jika
dilakukan untuk tujuan “kesempurnaan” pelaksanaan ibadah. Pada sisi
lainnya, maslahat tindakan tersebut cukup nyata dan berguna bagi yang
bersangkutan. Atas dasar ini, kami cenderung mengatakan bahwa penggunaan obat untuk menunda haid agar dapat melakukan tawaf pada waktu
yang sesuai dapat dibenarkan.
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Pertanyaan :
Dalam persiapan untuk menunaikan ibadah haji tahun ini, kami telah
berusaha untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai tentang manasik
haji, dari berbagai sumber yang terjangkau. Akan tetapi, kami memperoleh
informasi yang agak beragam tentang beberapa hal, sehingga kami, sebagai
orang awam, merasa kebingungan. Sehubungan dengan itu mohon Bapak
berikan penjelasan khususnya tentang pelaksanaan khutbah dan salat zuhur
serta asar di Arafah,
a. apakah azan zuhur dilakukan sebelum atau setelah khutbah?
b. apakah kedua salat itu dilakukan dengan cara jama‘ dan qasar, ataukah
boleh dengan cara biasa saja?
Jawab :
Pertama sekali perlu kami kemukakan bahwa seperti pada ibadah
lainnya, dalam pelaksanaan ibadah haji pun tetap terdapat perbedaan
fatwa para ulama dari berbagai mazhab, terutama sehubungan dengan
perbedaan riwayat yang mereka terima serta perbedaan pemahaman
terhadap dalil-dalil tersebut. Oleh karena itu, tiap-tiap jemaah haji hendaklah beramal menurut cara yang mereka peroleh dari sumber yang mu‘tamad,
melalui guru-guru yang ahli dan bertanggung jawab. Perbedaan rincian
praktik manasik di antara jema‘ah yang mungkin mengikuti mazhab yang
berbeda, hendaklah dipandang sebagai rahmat Allah, dan, kecuali dalam
majlis ilmu, hal-hal seperti itu tidak layak dipertentangkan.
Berikut ini kami kemukakan cuplikan uraian dari beberapa sumber,
1. Urutan Khutbah dan Azan Zuhur di Arafah.
Im±m al-Nawaw³ mengemukakan di dalam al-Majm-‘ Syar¥ alMuha©©ab, sebagai berikut,10

10

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻓﺎﺫﺍ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺫﻫﺐ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﱃ ﺍﳌﺴﺠﺪ ﺍﳌﺴﻤﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﻳﺒﲔ ﳍﻢ ﰱ ﺍﻻﻭﱃ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ...ﻭﳜﻄﺐ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻓﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﺧﻄﺒﺘﲔ
 ﻭﻏﲑ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﺎﺳﻚ ﺍﻟﱴ ﺑﲔ ﺍﻳﻴﻬﻢ ﺍﱃ ﺍﳋﻄﺒﺔ,ﻭﺷﺮﻃﻪ ﻭﺍﺩﺑﻪ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺮﻓﺎﺕ ﺍﱃ ﻣﺰﺩﻟﻔﺔ
 ﻭﳜﻔﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﻓﺎﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﻣﻦ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﺟﻠﺲ ﻟﻼ ﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻗﺪﺭ...ﺍﻟﱴ ﺗﻜﻮﻥ ﲟﲎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺨﺮ
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... Setelah Matahari tergelincir, maka imam bersama para jema‘ah pergi
ke mesjid yang disebut Masjid Ibrahim saw. Imam menyampaikan
dua khutbah, sebelum salat zuhur, ... . Pada khutbah yang pertama ia
menjelaskan, cara, syarat-syarat, dan adab-adab yang seyogianya
diperhatikan dalam pelaksanaan wuquf, serta waktu yang sebaiknya untuk
bertolak dari Arafah ke Muzdalifah dan perkara-perkara lain menyangkut
manasik, terutama yang akan dilakukan sebelum khutbah Mina pada
hari Na¥r. Sebaiknya, si imam melakukan khutbah pertama dengan agak
ringkas.....Setelah selesai menyampaikan khutbah pertama, imam tersebut duduk sebentar, kira-kira sepanjang waktu membaca surat alIkhl±s. Ketika imam berdiri kembali dan memulai khutbah kedua, mua’zzin
pun mengumandangkan azan. Khutbah kedua ini dilakukan dengan lebih
ringkas daripada yang pertama, sehingga dapat selesai serentak dengan
selesainya azan. Inilah [cara] yang masyhur adanya. Ibn Mun©ir menghikayatkan cara itu dari al-Sy±fi‘³, dan itu pulalah satu-satunya cara
yang dikemukakan (qa¯a‘a) oleh al-M±ward³, Q±«³ Ab- al-°ayib, Ab‘Al³ al-Bandan³j³, al-Ma¥±mil³, dan Ab- Ish±q al-Sy³r±z³, dalam al-Tanb³h.
Selanjutnya dijelaskan bahwa segera setelah azan selesai dan imam
turun dari mimbar, atau tempat khutbah itu, maka mua’zzin pun mengucapkan iq±mah, dan dilanjutkan dengan salat Zuhur berjama‘ah. Dalam
pada itu, seperti pada salat zuhur lainnya, surat al-F±ti¥ah dan surat
lainnya hanya dibaca dengan sir, tidak dinyaringkan.
Menanggapi kritik terhadap “kejanggalan” pada serentaknya azan
dengan khutbah, yang dapat membuat jama`ah kurang mendengar
khutbah maupun azan tersebut, Im±m Ibn ¦ajar al-Haitam³, dalam
¦±syiyah al-´«±¥, mengemukakan bahwa hal itu dilakukan dalam rangka
upaya menyegerakan wuquf. Kemudian, yang benar-benar penting
didengarkan (al-maqs-d) hanyalah khutbah pertama, sedangkan khutbah
kedua hanyalah berupa zikr semata-mata. Pada sisi lain, hikmah azan
itu disyari`atkan, terutama, adalah untuk menyeru jama`ah agar berkumpul. Oleh karena itu, dalam kasus azan di Arafah ini, tujuan ini
dapat “dikesampingkan” karena semua jama`ah telah berkumpul
sebelumnya. Jadi, dengan cara demikian, wuquf dapat dimulai lebih
cepat, tanpa mengabaikan hal yang lebih penting daripadanya.
Al-M±ward³, pada al-¦±w³ al-Kab³r, mengutip bahwa dalam hal ini,
Im±m Ab- ¦an³fah, mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut
beliau, pelaksanaan khutbah di Arafah itu adalah sama dengan pelak-
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sanaan khutbah Jum‘at, yakni, imam menyampaikan khutbahnya setelah
mua’zzin selesai mengumandangkan azan dan bacaan dalam salat
tersebut dilakukan dengan suara nyaring (jahr).
2. Masalah jama dan qasar dalam pelaksanaan salat zuhur dan asar di
Arafah, tampaknya selalu diperbincangkan oleh para fuqah±’ secara
terpisah.
a. Mengenai yang pertama, dapat kami kemukakan pernyataan Ibn alMun©ir, yang dikutip pada berbagai sumber, bahwa para ulama telah
sepakat (ijma‘) bahwa imam melakukan salat zuhur dan asar di Arafah
dengan cara jama‘ dan demikian pula seluruh jama‘ah yang berimam
kepadanya. Dalam hal ini tidak dibedakan apakah mereka itu penduduk Makkah dan sekitarnya, orang-orang yang telah muqim, ataupun
yang berstatus sebagai musafir.
Im±m al-M±ward³, dalam al-¦±w³ al-Kab³r, juga menegaskan bahwa
cara jama‘ itulah yang disunnahkan, [untuk Zuhur dan Asar] di Arafah,
baik orang yang muq³m maupun musafir, karena Rasul Allah saw.
melakukannya demikian ... sehingga dalam hal ini tidak perbedaan
antara orang musafir dan muq³m. Setelah mengemukakan perbincangan
tentang ‘illat jama‘ dan qasar yang dilakukan oleh Rasul Allah saw. di
Arfah itu, Mu¥ibb al-D³n al-°abari menyatakan pendapatnya bahwa,
“menurut §±hir-nya, hal itu beliau lakukan adalah dengan alasan nusuk”.
bukan karena musafir, sehingga semua jama‘ah, termasuk penduduk
Makkah dan sekitarnya boleh menjama‘ salat mereka di sana. Mu¥ibb
al-D³n kemudian menambahkan, bahwa cara itu hanyalah sunat. Artinya,
kalaupun ada orang yang mengerjakan kedua salat itu secara terpisah,
masing-masing pada waktunya, tetap saja boleh (j±za).
Jadi, berdasarkan keterangan di atas dapatlah dinyatakan bahwa tidak
ada alasan yang layak menghalangi pelaksanaan salat zuhur dan asar
di Arafah itu dengan cara jama‘.
b. Adapun mengenai qasar, masih ditemukan perbedaan pendapat yang
cukup signifikan untuk diperhatikan.
- Sebagian ulama, seperti al-Auz±‘³, Sufy±n ibn ‘Uyainah, dan Malik
berpendapat, semua jama‘ah yang sedang melaksanakan ibadah
haji, melakukan salat secara qasar, [di Armina] baik penduduk Makkah
dan sekitarnya, maupun orang yang datang dari jauh. Hanya ada
sedikit pengecualian bagi penduduk Mina, penduduk Muzdalifah,
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dan penduduk Arafah. Mereka ini tidak dibenarkan melakukan
qasar di tempat tinggalnya masing-masing.
- Jumh-r ulama, termasuk ‘A¯±’, Muj±hid, al-Zuhr³, Ibn Juraij, al-Saur³,
al-Sy±fi‘³, Ya¥y± ibn al-Qa¯-¯±n, Ahmad, Ish±q, dan Ahl al-Ra’y
(¦anafiyah), berpendapat, yang dibenarkan meng-qas±r salat
hanyalah orang-orang yang berstatus sebagai musafir, sama halnya
dengan orang yang tidak sedang melakukan ibadah haji. Dalam
hal ini, jumhur tersebut melihat bahwa praktik Nabi saw. mengqasar salat di Arafah tidak terkait dengan pelaksanaan ibadah haji,
melainkan adalah karena beliau ketika itu sedang dalam keadaan
musafir. Pandangan ini diukung pula dengan sebuah hadis ¥asan
riwayat Ab- D±w-d dan al-Tirmi©³, bahwa Rasul Allah saw. memerintahkan penduduk Makkah agar menyempurnakan salat mereka;
jangan mengikut beliau melakukan qasar, sebab ketika itu beliau
dan rombongan adalah musafir. Arahan yang sama juga ada diberikan
Ab- Bakr dan Umar ra. ketika mereka melakukan haji.
Dari keterangan di atas, dapatlah dikemukakan bahwa cara yang
seharusnya dilakukan dalam pelaksanaan salat dan khutbah di Arafah
adalah sebagai berikut,
1. Segera setelah matahari tergelincir (masuk waktu Zuhur) pada hari
Arafah, khatib naik ke mimbar, atau yang sepertinya, dan menyampaikan khutbah pertama. Seyogiyanya, khutbah tersebut disampaikan
dengan agak ringkas, dan isinya meliputi bimbingan pelaksanaan
bagian-bagian manasik, yang segera akan mereka lakukan.
2. Setelah selesai khutbah pertama, khatib duduk sebentar, selama waktu
membaca surat al-Ikhl±s,
3. Kemudian, khatib berdiri kembali dan menyampaikan khutbah yang
kedua, dan serentak dengan mulainya khutbah tersebut, mua’zzin pun
mengumandangkan azan,
4. Khatib hendaklah menyampaikan khutbah keduanya dengan ringkas
sehingga selesainya dapat serentak dengan berakhirnya azan.
5. Setelah khatib turun dari mimbar, mua’zzin menyerukan iq±mat, dan
dilanjutkan dengan salat zuhur berjama‘ah, jama‘ taqd³m.
- Bila, sebelum bertolak ke Arafah, si imam dan para jama‘ahnya telah
muqim di Makkah selama empat hari penuh, sehingga status musafir
mereka telah putus, maka salat zuhur tersebut haruslah dilakukan
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dengan sempurna, empat raka‘at, tidak di-qasar menjadi dua
rak‘at.
- Sebaliknya jika mereka masih benar-benar berstatus sebagai musafir,
maka hendaklah mereka melakukan salat zuhur tersebut dengan
qasar, dua rak‘at saja, seperti yang dilakukan oleh Rasul Allah saw.
- Dalam salat tersebut, imam tidak membaca dengan nyaring, melainkan
dengan sirr saja, seperti salat zuhur lainnya.
6. Setelah salam dari salat zuhur, baik dengan sempurna maupun dengan
cara qasar, mua’zzin kembali menyerukan iq±mat dan dilanjutkan
dengan salat asar berjama‘ah. Bacaannya tetap sirr dan jumlah rakaatnya pun sama dengan salat zuhur di atas, empat bagi mereka yang
telah muqim dan dua bagi yang berstatus musafir.
7. Setelah selesai salat, seluruh jama‘ah segera berkonsentrasi pada
pelaksanaan wuquf, dan memanfaatkan waktu mereka di Arafah itu
hanya untuk zikr dan do‘a serta ibadah lainnya yang dianjurkan.
Pertanyaan :
Keluarga kami ada yang akan menunaikan ibadah haji. Yang ingin
kami tanyakan, apakah kami boleh menitipkan badal haji dan apakah hukum
badal haji itu?
Jawab :
Mengenai badal haji ini, ada beberapa hadis yang relevan dikemukakan, seperti,
1. Buraidah menceritakan, ada seorang perempuan datang kepada Nabi
saw. dan berkata, “Y± Rasulallah, ibuku wafat sebelum sempat melaksanakan haji; Lalu Rasul Allah saw. bersabda, “Lakukanlah haji untuk
ibumu itu”.11

ﻗﺮﺍﺓ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻻﺧﻼﺹ ﰒ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﱃ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﳜﻔﻔﻬﺎ ﺟﺪﺍ ﻭﻳﺄﺧﺬ ﺍﳌﺆﺫﻥ ﻓىﺎﻻﺫﺍﻥ ﻣﻊ
ﺷﺮﻭﻉ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﰱ ﻫﺬﻩ ﺍﳋﻄﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻳﻔﺮﻍ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻓﺮﺍﻍ ﺍﳌﺆﺫﻥ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh Muhazzab, Juz
XIII, (Beirut: D±r al-Fikri, 1421 H/ 2000 M), h. 89-90.
11
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,
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2. hadis Ibn ‘Abb±s, bahwa seorang perempuan dari ban³ Kha©‘am datang
kepada Nabi saw. dan berkata, “Y± Rasul Allah, sesungguhnya haji itu
telah wajib atas ayah saya, tetapi beliau adalah orang tua yang tidak
dapat duduk dengan tetap di atas kenderaan. Apakah saya boleh menghajikannya?”. Rasul Allah saw. menjawab, “Ya”. Perempuan tersebut
balik bertanya, “Apakah itu bermanfaat baginya?” Beliau menjawab,
“Ya, seperti halnya bila ayahmu itu berutang, lalu engkau membayarnya, tentu bermanfaat baginya.”12
Berdasarkan hadis-hadis seperti ini, para ulama menyatakan bahwa
bila seseorang meninggal dunia sebelum melakukan haji padahal ia mampu
dan telah mendapatkan kesempatan untuk mengerjakannya, maka kewajiban tersebut tidak gugur darinya dan tetap wajib dilakukan untuknya dengan
membebankan biaya pelaksanaan ibadah tersebut atas harta peninggalannya. Demikian pula jika seseorang tidak sanggup mengerjakannya sendiri,
maka ia wajib mencari pengganti untuk melakukan haji atas namanya
Pada sisi lain, mereka juga mengatakan bahwa seseorang boleh
melakukan haji sebagai pengganti (niy±bah) bagi orang lain, baik yang
telah wafat, maupun orang yang tidak sanggup melakukan hajinya sendiri
(al-ma‘«-b). Bahkan, Im±m Al-Nawaw³ menyatakan, seseorang yang
melakukan haji untuk orang lain akan mendapatkan pahala yang lebih
besar (daripada melakukannya untuk dirinya sendiri). Hal ini tetap
berlaku, sekalipun ia melakukannya dengan menerima upah. Bahkan
menurut beliau, mengerjakan haji dengan upah itu termasuk usaha yang
amat baik (min a¯yab al-mak±sib). Dalam mengomentari pernyataan ini,
‘Abd al-Fatt±h ¦usain R±wah al-Makk³ mengemukakan dua buah hadis,

 ﻳﺎﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻥ ﺍﻣﱴ ﻣﺎﺗﺖ, ﻓﻘﺎﻟﺖ, ﺍﺗﺖ ﺍﻟﻨﱮ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻣﺮﺍﺓ,ﺭﻭﻯ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﻗﺎﻝ
 ﺣﺠﻰ ﻋﻦ ﺍﻣﻚ,ﻭ ﱂ ﲢﺞ ﻗﺎﻝ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Majm-‘ Syarh Muhazzab, Juz
VII, (Beirut: D±r al-Fikri, 1421 H/ 2000 M), h. 68.
12
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻪﻠﻟ ﺍﻥ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺍﻪﻠﻟ ﰱ ﺍﳊﺞ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍ ﺩﺭﻛﺖ ﺍﰉ ﺷﻴﺨﺎ:ﺍﻥ ﺍﻣﺮﺍﺓ ﻣﻦ ﺧﻴﺜﻢ ﻗﺎﻟﺖ
 ﻧﻌﻢ, ﺍﻓﺎﺣﺞ ﻋﻨﻪ ؟ ﻗﺎﻝ,ﻻﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺍﺣﻠﺔ
Lihat ibid. 69.
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1. Riwayat al-Haraw³ dari Ibn ‘Abb±s ra., “Barang siapa yang melakukan
haji untuk dan atas nama (‘an) orang yang telah wafat, maka dituliskan
bagi si mayit itu satu haji, dan bagi yang melakukannya tujuh haji”.
2. Nabi saw. bersabda, “Barang siapa melakukan haji untuk dan atas nama
ayahnya atau ibunya, maka ia telah menunaikan haji ayah atau ibunya,
sedangkan dirinya memperoleh fadilah 10 kali haji”. (HR. al-D±raqu¯n³)
Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa yang dibenarkan melakukan haji untuk orang lain hanyalah mereka yang telah mengerjakan
kewajiban haji untuk dirinya sendiri.
Dari keterangan ini jelaslah bahwa meminta atau mengupah seseorang untuk mengerjakan haji atas nama seseorang yang telah wafat atau
yang tidak memungkinkan lagi melakukan sendiri haji wajibnya, adalah
dibenarkan dan sah. Bahkan, jika, ketika hidupnya, orang yang akan digantikan itu telah benar-benar dikenai kewajiban haji, maka mengerjakan
badal haji untuknya adalah wajib, dengan biaya yang diambil dari harta
peninggalannya.
Pertanyaan :
Bolehkan kami membeli air zam-zam yang dijual di Medan? Apakah,
air zam-zam, yang sakral bagi umat Islam itu, benar boleh diperjualbelikan?
Jawab :
Dalam pembahasan tentang jual beli, biasanya para ulama mengemukakan 5 syarat yang harus terpenuhi pada barang yang diperjualbelikan
dan pada harganya, yaitu, 1) suci, artinya benda yang diperjualbelikan itu
bukan najis, 2) bermanfaat, 3) milik dari pihak yang bersangkutan, 4) dapat
diserahterimakan, dan 5) maklum, yakni diketahui bendanya beserta sifat
dan kadarnya.
Secara lebih spesifik, Im±m al-Nawaw³ menegaskan, bahwa menjual
air yang telah dimiliki adalah sah menurut wajah yang sa¥³¥. Selanjutnya,
berdasarkan wajah ini, menurut wajah al-a¡a¥¥, menjual air di pinggir
sungai pun tetap dianggap sah, seperti halnya menjual tanah di padang
pasir, dan menjual batu dipenambangannya.13

13

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,
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Jadi, berdasarkan keterangan ini, memperjualbelikan air Zam-Zam
di dekat sumur zam-zam pun adalah sah. Oleh karena itu, memperjualbelikannya di Medan tentulah lebih nyata sahnya. Kemudian, menurut hemat
kami, keistimewaan (kami tidak menyebutnya sakral) air Zam-Zam itu,
tidaklah menghalangi sahnya jual beli yang dilakukan. Bahkan, yang lebih
istimewa dari Zam-Zam pun, seperti mushaf al-Qur’an tetap saja boleh
diperjualbelikan.
Pertanyaan :
Kami melihat, ada juga balita yang dibawa melakukan ibadah haji.
Bagaimana hukum haji anak-anak seperti itu, dan apakah yang dimaksudkan
dengan “haji kecil”?
Jawab ;
Sebagaimana diketahui, anak-anak di bawah umur belumlah dibebani
kewajiban ibadah, baik haji maupun ibadah lainnya. Akan tetapi, bila anakanak itu telah mumayyiz, mereka sah melakukannya, walaupun tidak
wajib. Khusus mengenai haji, Im±m al-Nawaw³ mengemukakan,14
a. anak yang telah mumayyiz, dapat melakukan sendiri ihram-nya yakni
berniat untuk mengerjakan haji, dengan seizin walinya. Kemudian ia
mengerjakan semua pekerjaan manasik haji itu sampai selesai.

 ﻓﺎﺫﺍ ﺻﺤﺤﻨﺎﻩ ﻓﻔﻰ ﺑﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺮ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﰱ,ﺑﻴﻊ ﺍﳌﺎﺀ ﺍﳌﻤﻠﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﻴﺢ
ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺏ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Rau«ah a¯-°alib³n, Juz III, Cet:
III, (Beirut: al-Maktab al-Isl±mi, 1416 H/ 1991M), h. 355.
14
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

 ﻣﱴ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﺼﱮ... ﻓﺎﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳑﻴﺰﺍ ﺍﺣﺮﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ...ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﳑﻴﺰﺍ ﺍﺣﺮﻡ ﺑﺎﺫﻥ ﻭﻟﻴﻪ
 ﻭﻳﺼﻠﻰ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ ﺭﻛﻌﱴ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ...ﳏﺮﻣﺎﻓﻌﻞ ﻣﺎﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﺍﻟﻮﱃ ﻣﺎ ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻪ
ﺍﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳑﻴﺰﺍ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, al-I«ah fi Man±sik al-Hajj Wa
al ‘Umrah, Cet: III, (Makkah Al Mukarramah: D±r al-Basyir al-Isl±miyah alMaktabah al-Imdadiyah, 1417 H/ 1997 M), h. 305-307.
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b. anak yang belum mumayyiz, (seperti balita) dapat diihramkan oleh
walinya, artinya si wali itu berniat membuat anak tersebut ber-ihr±m.
atau berniat melakukan ihram atas nama si anak tersebut, dan sunat
pula baginya mengucapkan talbiyah. Selanjutnya hendaklah anak tersebut melakukan pekerjaan-pekerjaan man±sik sesuai dengan kemampuannya. Kemudian si wali menggantikannya dalam pekerjaan yang
tidak dapat dikerjakannya sendiri, termasuk salat sunnah tawaf.
Akan tetapi, haji yang dilakukan oleh, atau untuk, anak-anak itu
belumlah memadai sebagai haji wajib. Artinya, bila setelah dewasa nanti,
ia mendapatkan kemampuan, maka ia tetap wajib melakukan haji, sebagai
rukun Islam.
Sepanjang yang kami ketahui istilah “haji kecil” biasa digunakan
untuk menyebutkan `umrah. Namun mungkin juga kata tersebut digunakan
untuk orang yang pada masa kanak-kanaknya telah melakukan haji.
Pertanyaan :
Apakah laki-laki yang sedang melakukan ihram boleh memakai
pakaian yang berkarung? Bila tidak, bagaimana dengan ikat pinggang,
jam tangan, dan cincin? Bukankah itu termasuk pakaian yang berkarung,
karena meliputi anggota badan?
Jawab :
Atas pertanyaan para sahabat, Rasul Allah saw., menyebutkan beberapa macam pakaian yang tidak boleh dikenakan sewaktu ihram. Dari
penjelasan dalam hadis-hadis beliau, para ulama memahami bahwa orang
yang ihram itu tidak dibenarkan memakai setiap pakaian yang dibuat
(ma‘m-l) menurut ukuran serta menutupi (yu¥³¯u) tubuh atau anggota
badan tertentu, baik dengan dijahit maupun bukan. Misalnya baju (qam³s),
celana (sar±w³l), jubah, sepatu (khuff) dan sebagainya.15
15

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻭﺍﳕﺎ ﳛﺮﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﻠﺒﻮﺱ ﻭﺍﳌﻌﻤﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﺍ ﻭ ﻗﺪﺭ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﻪ ﲝﻴﺚ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ ﺍﻣﺎ ﲞﻴﺎﻃﻪ
ﻭﺍﻣﺎ ﲞﻴﺎﻃﺔ ﻭﺫﺍﻟﻚ ﻛﺎﻟﻘﻤﻴﺺ ﻭﺍﻟﺴﺮﺍﻭﻳﻞ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﻥ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, al-I«ah fi Man±sik al-Hajj Wa
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Bila tidak bersifat meliputi tubuh ataupun anggota tertentu, maka
tidak dilarang memakainya, sekalipun pakaian tersebut berjahit. Oleh
karena itu, orang ihram tidak dilarang menyelendangkan jubah, misalnya,
ke tubuhnya, sepanjang ia tidak memakainya. Menyangkut benda-benda
yang dipermasalahkan di atas, Im±m al-Nawaw³ menegaskan, “Orag yang
ihram itu boleh menyandang atau menggantungkan (yataqallad) pedang,
boleh memakai ikat pinggang (al-himy±n dan al-min¯aqah), dan boleh
memakai cincin (kh±tam).16
Menurut Ibn ¦ajar, tentang bolehnya memakai cincin terdapat sebuah
riwayat hadis. Ia juga menegaskan bahwa ikat pinggang, termasuk disertai
tempat menyimpan uang, boleh dipakai, baik di sebelah luar maupun di
sebelah dalam pakaian ihr±m. Hal ini disertai dengan alasan bahwa
“pakaian” tersebut tidak bersifat meliput (i¥±¯ah) anggota, dalam arti yang
sesungguhnya. `Abd al-Fatt±¥ menambahkan alasan karena benda-benda
itu hanya meliput sebagian (juz’) anggota. Atas dasar ini pula, beliau
menyatakan bahwa jam tangan adalah sama hukumnya dengan cincin,
sebab cincin hanya meliput sebagian jari, dan jam tangan hanya meliput
pergelangan, yang merupakan bagian dari lengan.
Jadi tidak ada halangan bagi orang yang sedang ihram untuk memakai cincin, jam tangan, dan ikat pinggang.
Pertanyaan :
Apakah ketika mengerjakan tawaf, seorang wanita wajib menutup
auratnya seperti ketika melakukan salat? Sesandainya, ketika tawaf itu
terbuka tangan atau kakinya, apakah tawafnya sah?
Jawab :
Sesuai dengan penegasa Rasul Allah saw., maka dalam banyak hal,
tawaf itu adalah sama dengan salat. Di antara syarat yang wajib diindahkan

al ‘Umrah, Cet: III, (Makkah al-Mukarramah: D±r al-Basyir al-Isl±miyah alMaktabah al-Imdadiyah, 1417 H/ 1997 M), h.148-150.
16
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻭﻟﻪ ﺍﻥ ﻳﺘﻠﻘﺪ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﻭﻳﺸﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﻄﻪ ﺍﳍﻤﻴﺎﻥ ﻭﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﻭﻳﻠﺒﺲ ﺍﳋﺎﰎ
Lihat ibid., 149.
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dalam tawaf ialah ¯ah±rah dan menutup aurat, baik bagi laki-laki maupun
perempuan.
Im±m al-Nawaw³ menegaskan, jika seseorang melakukan tawaf
padahal sebagian auratnya terbuka (maksy-fa juz’ min auratih) atau dalam
keadaan berhadas, atau menanggung, atau menginjak najis yang tidak
dimaafkan, maka tawafnya tidak sah. Secara khusus tentang perempuan,
beliau menyatakan, jika seorang perempuan merdeka melakukan tawaf,
padahal terbuka sedikit (syai’) kakinya, atau terbuka sedikit kepalanya,
maka tidaklah sah tawafnya. Bahkan hukumnya tetap demikian, walaupun
hanya terbuka sehelai rambut kepalanya, atau sedikit dari kuku jari kakinya,
karena itu termasuk auratnya. Lebih lanjut lagi, al-Nawaw³ menambahkan,
jika ada seorang perempuan yang melakukan tawaf seperti itu, kemudian
kembali ke negerinya, maka sesungguhnya ia kembali dengan tidak membawa haji ataupun umrah yang sah.
Jadi, sangat jelas bahwa hal menutup aurat dalam tawaf sama
dengan menutup aurat pada waktu salat.
Pertanyaan :
Apakah ada hadis yang menyatakan tidak batal wudu’ dengan bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan ketika tawaf?
Jawab :
Dari penelusuran terhadap beberapa kitab man±sik, yang menyajikan
perbincangan panjang lebar dan khusus tentang ibadah haji, termasuk
tawaf, al-´«±¥ karya Im±m al-Nawaw³, ¦±syiyah al-´«±¥ oleh Ibn ¦ajar,
al-Qir± li Q±sid Umm al-Qur± oleh Muhibb al-D³n al-°abar³, dan Hid±yah
al-S±lik il± al-Ma-©±hib al-Arba‘ah f³ al-Man±sik oleh Im±m ‘Izz al-D³n ibn
al-Jam±‘ah, maupun kitab-kitab fiq lainnya, kami belum menemukan
hadis yang menyatakan demikian. Dalam kitab-kitab tersebut, justru selalu
dikemukakan semacam peringatan terhadap orang-orang yang melakukan
tawaf supaya berupaya sekuat tenaga menjaga jangan sampai wudu’nya
batal karena bersentuhan dengan perempuan, dan agar mereka menjauhkan
diri dari kerumunan perempuan dalam tawaf.
Kemudian, mengingat dalil-dalil yang dikemukakan dalam perbincangan
tentang batalnya wudu’ dengan bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan,
kami menaruh dugaan keras bahwa hadis seperti itu memang tidak ada.
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Pertanyaan :
Pada tahun ini, insya Allah, saya akan mengerjakan badal haji untuk
orang tua saya. Mohon Bapak berikan penjelasan bagaimana cara berniat
yang harus saya lakukan, baik untuk haji maupun umrahnya, secara tamattu‘.
Jawab :
Sebagai mana telah kami jelaskan pada konsultasi sebelumnya, secara
umum, para ulama sepakat bahwa pelaksanaan ibadah haji itu dapat diniyabah-kan kepada orang lain, sekalipun mereka berbeda pendapat
tentang beberapa hal, yang menjadi syaratnya. Menurut mazhab al-Sy±fi‘³,
badal haji dapat dilakukan untuk seseorang yang telah wafat, baik atas
wasiyat, maupun bukan, berdasarkan hadis-hadis yang dinilai sahih oleh
para ahli hadis yang mu‘tabar.
Menyangkut niatnya, perlu kami tegaskan bahwa niat itu berarti
menyengaja, dan tempatnya adalah di dalam hati, bukan ucapan. Jadi,
yang paling penting adalah bahwa orang yang melakukan badal haji itu,
menyatakan di dalam hatinya, bahwa ia sengaja melakukan haji tersebut
untuk dan atas nama orang yang di-badali-nya. Akan tetapi, mengingat
adanya perbedaan pendapat tentang keharusan membaca talbiyah, maka
sebaiknyalah niat itu dibarengi dengan pengucapan lafal, dan dilanjutkan
dengan talbiyah. Oleh karena itu, Im±m al-Nawaw³ mengemukakan lafaz
niat haji badal itu, selengkapnya, adalah, Nawaitu al-¥ajja ‘an Ful±n wa
a¥ramtu bih³ lill±hi ta‘±l± ‘anhu. Kemudian diiringi dengan bacaan talbiyah, Labbaika ‘an Ful±n,17 dan seterusnya. Redaksi g hampir sama juga
dikemukakan oleh Dr. N-r al-D³n ‘Itr, dalam ta¥q³q-nya terhadap Hid±yah
al-S±lik, yaitu, A¥ramtu bi al-¥ajji ‘an Ful±n wa Labbaika bi ¥ajjatin ‘an
Ful±n. Tentu saja, kata “Ful±n” pada kedua redaksi di atas haruslah diganti
dengan nama orang yang di-badalhaji-kan. Selanjutnya untuk niat ‘umrah,

17

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³:

ﻧﻮﻳﺖ ﺍﳊﺞ ﻭﺍﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﺒﻴﻚ ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻟﺒﻴﻚ ﺍﱃ ﺍﺧﺮ ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍ ﻥ ﻛﺎﻥ ﺣﺠﺔ ﻋﻦ ﻏﲑﻩ
 ﻧﻮﻳﺖ ﺍﳊﺞ ﻋﻦ ﻓﻼﻥ ﻭﺍﺣﺮﻣﺖ ﺑﻪ ﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﻟﺒﻴﻚ ﻋﻦ ﻓﻼﻥ ﺍﱃ ﺍﺧﺮ ﺍﻟﺘﻠﺒﻴﺔ,ﻓﻠﻴﻘﻞ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, al-I«ah fi Man±sik al-Hajj Wa
al ‘Umrah, Cet: III, (Makkah al-Mukarramah: D±r al-Basyir al-Isl±miyah alMaktabah al-Imdadiyah, 1417 H/ 1997 M), h.133.
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kata “al-hajj” pada redaksi pertama diganti dengan “al-‘umrata”, atau kata
“hajjatin” pada redaksi kedua diganti dengan “‘umrartin”
Pelaksanaan secara tamattu‘, sepanjang pengetahuan kami, tidak
mempengaruhi niat, baik niat haji maupun niat ‘umrah. Jadi lafal niat di
atas, tetap dapat digunakan, baik untuk haji tamattu‘ maupun haji ifrad.
Pertanyaan :
Mohon Bapak berikan informasi, bila kita hendak membuat badal
haji bagi seseorang, kira-kira berapakah biaya yang harus disediakan dan
apakah ada suatu yayasan yang dapat membantu menguruskan pelaksanaannya? terima kasih.
Jawab :
Menurut hemat kami, badal haji yang terbaik adalah dengan melakukan sendiri haji itu oleh wal³, yakni kerabat orang yang hendak di-badal
hajikan itu. Akan tetapi, boleh juga dengan meminta bantuan orang lain,
yang bukan kerabat, untuk melakukannya, baik dengan memberi upah
maupun tidak. Dalam hal badal haji itu dilakukan melalui pengupahan,
maka sesuai dengan ketentuan upah mengupah, besarnya upah itu sepenuhnya tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak.
Namun, tampaknya ada semacam pola umum yang selalu dipraktikkan
yaitu,
1. pihak yang ingin membuat badal haji itu meminta seseorang yang akan
berangkat haji, bukan yang pertama kalinya, untuk melakukan haji
bagi orang yang dikehendaki, dengan memberikan sejumlah uang
“sebagai upah.” Selanjutnya yang berangkat tersebut mengerjakan haji
sebagai badal (untuk dan atas nama) orang yang dimaksud.
2. pihak tersebut menitipkan sejumlah uang dan sekaligus meminta bantuan
serta berwakil kepada orang yang akan berangkat haji (khususnya
yang telah berpengalaman) untuk mengupahkan pelaksanaan badal haji
dimaksud kepada orang lain di tanah suci. Menurut biasanya, selalu saja
ada orang-orang yang siap membantu melaksanakan badal haji itu di
tanah suci. Misalnya, para mahasiswa kita yang tinggal atau datang keMakkah, pada musim haji, ataupun para muqimin yang telah menetap
di sana.

186

BAB HAJI
Tentang besar upahnya, kembali lagi tergantung pada kesepakatan
pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian pengupahan tersebut. Ketika
berangkat pada musim haji tahun ini, kami ketahui ada beberapa jemaah
yang menerima sekitar 5 - 6 juta rupiah untuk melakukan badal haji atau
mencarikan upahan badal haji. Jadi, tampaknya, dengan jumlah seperti
itu badal haji sudah mungkin dilaksanakan.
Untuk pengurusan badal haji itu, tampaknya kita dapat meminta
bantuan pada beberapa yayasan KBIH (kelompok bimbingan ibadah
haji) yang selain mengajarkan pelajaran manasik haji di tanah air juga
membimbing langsung jemaahnya dalam pelaksanaan ibadah di tanah
suci. Para pembimbing KBIH yang menyertai jemaah tersebut, biasanya
telah cukup berpengalaman dalam urusan seperti itu, baik untuk mengerjakan
sendiri maupun untuk mencarikan upahan untuk melaksanakannya.
Pertanyaan :
Apakah sah haji seseorang bila pelaksanaan pekerjaan haji itu sepenuhnya diupahkan dan dilakukan oleh orang lain?
Jawab :
Kemampuan (al-isti¯±‘ah), sebagai syarat wajib haji, terbagi kepada
dua macam, yakni kemampuan mandiri (al-isti¯±‘ah bi nafsih) dan kemampuan dengan bantuan orang lain (al-isti¯±‘ah bigairih). Bagi mereka yang
mampu melaksanakannya sendiri jelaslah tidak boleh mewakilkan pelaksanaan hajinya kepada orang lain, baik secara suka rela maupun dengan
jalan upahan.
Sebaliknya, orang yang tidak mampu mengerjakannya sendiri, karena
telah wafat, mengalami sakit yang tidak diharapkan akan sembuh lagi,
atau lemah karena telah terlalu tua, maka pelaksanaan hajinya haruslah
digantikan (in±bah, badal) kepada orang lain. Penggantian dimaksud meliputi
dua macam pula,
a. dengan mengupah seseorang untuk melaksanakan ibadah haji untuk
dan atas nama orang yang tidak mampu itu, atau
b. dengan memberi izin kepada seseorang, yang bersedia secara suka
rela, melakukan ibadah itu untuk dan atas namanya.
Dari berbagai uraian tentang masalah ini, tampak bahwa penggantian
senantiasa dikaitkan dengan ketidakmampuan orang yang bersangkutan.
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Jika orang tersebut sama sekali tidak memiliki kemampuan, bahkan untuk
pergi ke tanah suci pun, maka tentulah semua pekerjaan haji itu akan dilakukan oleh orang lain, misalnya upahan. Kemudian, jika ketidakmampuan
itu hanya terkait dengan sebagian pekerjaan (man±sik), maka penggantian
itu pun hanya dibenarkan pada bagian-bagian yang tidak dapat dikerjakannya sendiri.
Sepanjang penggantian itu sesuai dengan uzur orang yang bersangkutan, dan dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat pula, maka penggantian itu adalah sah, walaupun meliputi semua pekerjaan haji.
Pertanyaan :
Bolehkan seseorang menerima badal haji dari beberapa orang?
Jawab :
Pelaksanaan haji itu, terkati dengan miq±t, baik mak±n³ maupun
zam±n³. Artinya, ibadah tersebut hanya dapat dilakukan pada tempat
dan waktu (hari-hari) yang telah ditentukan. Oleh karena itu, pada satu
musim haji tentulah seseorang hanya dapat melakukan satu kali haji saja.
Sepanjang yang kami ketahui, menyangkut ibadah maqs-dah seperti
haji, tidak terbuka peluang untuk melaksanakan dua ibadah dalam satu
kali perbuatan.
Jadi bila yang dimaksudkan adalah, satu orang n±’ib (pengganti
seperti upahan) mengerjakan haji untuk dua orang atau lebih pada satu
musim haji, maka hal itu tidak dapat dibenarkan. Akan tetapi, jika yang
dimaksudkan adalah, seseorang menerima permintaan untuk mengusahakan pelaksanaan badal haji untuk beberapa orang dan oleh beberapa orang
pula, maka kami tidak melihat ada sesuatu yang menghalanginya. Hal
yang sama juga berlaku jika yang dimaksudkan adalah, satu orang menerima
beberapa permintaan badal haji untuk dikerjakannya sendiri pada beberapa musim haji.
Pertanyaan :
Apakah boleh dilakukan badal haji untuk orang yang masih hidup,
yang karena sesuatu hal ia tidak mungkin melakukan ibadah haji ?
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Jawab :
Seperti yang kami kemukakan pada jawaban atas pertanyaan no. 1
dari saudara Dahliani di atas, in±bah atau badal haji dapat dilakukan untuk
orang yang masih hidup, bila ia mempunyai halangan tertentu yang membuat dirinya tidak mungkin lagi melaksanakan ibadah haji. Misalnya orang
yang mengalami sakit yang tidak diharapkan akan sembuh lagi, atau lemah
karena telah terlalu tua sehingga ia tidak mampu duduk di atas kenderaan.
Pertanyaan :
Apakah badal haji dapat dilakukan berulang-ulang untuk satu orang
tertentu?
Jawab :
Perlu ditegaskan kembali bahwa peluang pelaksanaan badal (istin±bah)
haji itu hanya terdapat bagi mereka yang telah wafat atau berhalangan
tetap, seperti sakit atau umur lanjut sehingga tidak mungkin lagi mengerjakan haji secara langsung. Untuk haji wajib, sudah jelas bahwa badal haji
itu dibenarkan, dan bahkan wajib, sesuai dengan kemampuan.
Menurut al-Nawaw³, pendapat yang terkuat (al-a§har) dalam mazhab
al-Sy±fi‘³ mengatakan bahwa penggantian (istin±bah, badal haji) itu juga
dapat dilakukan untuk mengerjakan haji sunat (ta¯awwu‘).Selanjutnya,
beliau menambahkan bahwa pendapat ini sesuai dengan pendapat dalam
mazhab M±lik, Ab- ¦an³fah, dan A¥mad ra.18
Pertanyaan :
Mohon penjelasan apakah seseorang yang telah haji, dapat melakukan badal haji untuk beberapa orang pada satu musim haji? Misalnya, ia

18

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﺍﻣﺎ ﺣﺞ ﺍﻟﺘﻄﻮﻉ ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻨﺎﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﻗﻄﻌﺎ ﻭﰱ ﺍﺳﺘﻨﺎﺑﺔ ﺍﳌﻐﺼﻮﺏ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ
 ﺍﳉﻮﺍﺯ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺍﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺍﲪﺪ,ﻭﺍﻟﻮﺍﺭﺙ ﻋﻦ ﺍﳌﻴﺖ ﻗﻮﻻﻥ ﺍﻇﻬﺮﳘﺎ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Rau«ah a¯-°alib³n, Juz: III, (Beirut:
al- Maktab al-Isl±mi, 1416 H/1991M), h.13.
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melakukan badal haji sekali gus untuk ibu, abang, dan anaknya pada satu
musim haji?
Jawab :
Pada sebagian kitab fiqh dan manasik haji, dapat ditemukan pernyataan bahwa, sekiranya pada diri seseorang terpikul kewajiban melakukan dua haji, haji Islam dan haji na©ar, misalnya, maka ia harus mendahulukan pelaksanaan kewajiban haji Islamnya. Setelah itu, [pada tahun
berikutnya] barulah ia mengerjakan kewajiban haji na©arnya pula. Bahkan,
senadainya, dalam keadaan seperti itu, ia melakukan ihram dengan niat
mengerjakan haji na©ar, maka ihram tersebut akan terpaling dengan sendirinya kepada haji Islam, bukan haji na©ar yang diniatkannya itu. Selanjutnya, andaikata seseorang mempunyai kewajban haji na©ar atau qa«±’,
maka ia tidak dapat melakukan haji untuk orang lain (sebagai badal).
Sekiranya, orang tersebut melakukan ihram dan berniat mengerjakan
haji untuk orang lain, maka ihram tersebut juga akan terpaling kepada haji
nazar atau qa«±’ yang menjadi kewajibannya itu, dan tidak sah bagi orang
yang digantikannya.
Ibn ¦ajar al-Haitam³, mengutip bahwa para ulama ada menegaskan
bahwa satu ihram tidak dapat terbelah, sebagian untuk seseorang dan
sebagian lagi untuk orang lainnya.
‘Izz al-D³n ibn Jama‘ah mengatakan, jika seseorang berihram dengan
niat melakukan dua haji atau dua ‘umrah sekaligus, maka ihram itu hanya
sah untuk satu haji atau satu ‘umrah saja. Dalam hal ini, ia mengutip pernyataan Im±m al-Sy±fi‘³, di dalam kitab al-Umm, “Barang siapa berihram
(ahalla) dengan [niat melakukan] dua haji sekaligus, atau berihram untuk
satu haji, tetapi kemudian ia berniat menggabung haji lainnya ke dalamnya
sebelum pelaksanaan haji tersebut sempurna, maka dia hanyalah [terhitung] melakukan satu haji. ... Kemudian, pelaksanaan haji itu baru dianggap sempurna apabila ia telah menyelesaikan seluruh man±sik]
sehingga tidak ada lagi amalan yang tersisa, baik tawaf, bercukur, melempar jamrah, maupun mabit di Mina. Lebih lanjut, ‘Izz al-D³n, mengutip dari
kitab al-Tah©³b, bahwa tindakan menggabung dua haji dalam satu ihram
adalah merupakan perbuatan buruk (faqad as±’a) walaupun tidak mengakibatkan kewajiban qa«±’ ataupun dam.
Dari keterangan di atas, dapatlah diketahui bahwa adalah tidak
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mungkin melaksanakan dua haji pada tahun yang sama, baik untuk diri
sendiri maupun untuk orang lain sebagai badal.
Pertanyaan :
Apakah dalam praktik melontar Jumrah, tawaf, sa‘i dan tahallul dapat
dilakukan untuk beberapa orang ? Dan bagaimana pula dengan wukuf?
Jawab :
Menyangkut kemungkinan menggantikan pelaksanaan satuansatuan man±sik, dapat kami kemukakan sebagai berikut,
1. Untuk pelaksanaan melontar jamrah, ‘Izz al-D³n ibn Jama‘ah mengatakan, “barang siapa yang tidak sanggup (‘ajaza) melakukan sendiri
melontar jamrah, ia boleh meminta orang lain untuk menggantikan
(yastan³b) dirinya melontah jamrah itu. Dalam hal ini ia tidak dikenakan
denda apapun, kecuali menurut mazhab M±lik. Menurut M±likiyah,
penggantian itu dibenarkan, tetapi disertai dengan kewajiban membayar dam. Jumh-r ulama Syafi‘iyah, menyatakan bahwa orang yang
sakit dapat meminta digantikan dalam melontar jamrah. Namun,
menurut Im±m al-¦±ramain, penggantian itu hanya dibenarkan apabila penyakit yang bersangkutan tidak diharap akan sembuh sebelum
habis masa untuk melontar. Pendapat ini, kemudian dinyatakan sebagai
satu-satunya pendapat yang benar (muta‘ayyin) oleh Im±m al-Nawaw³.
Jadi, untuk kasus melontar jamrah, tampak ada peluang untuk melakukannya (sebagai ganti) bagi beberapa orang, bila yang bersangkutan
mengalami sakit sedemikian rupa, sehingga tidak dapat diharapkan
akan sembuh sebelum lewat masa-masa melontar, yakni hari-hari tasyriq.
Perlu pula ditambahkan bahwa pelontaran untuk orang lain itu, haruslah
dilakukan setelah melaksanakan pelontaran untuk diri sendiri. Bila ia
belum melontar untuk dirinya, maka pelontaran yang dilakukan pertama
akan jatuh menjadi pelontaran untuk dirinya sendiri.
2. Adapun mengenai tawaf dan sa‘i, sejauh ini kami belum menemukan
keterangan yang membolehkan penggantian dalam melakukannya.
Dalam pengalaman man±sik, orang-orang yang tidak mampu melakukan
tawaf dan sa‘i sendiri, baik karena sakit maupun alasan lainnya, tetap
saja “dipaksakan” untuk tawaf dan sa‘i. Bila yang bersangkutan tidak
mampu berjalan, mereka dapat dibantu dengan memikulnya di atas tandu,
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ataupun dengan mendorongnya di atas kursi roda. Jadi dalam hal ini,
mereka yang uzur, hanya dapat dibantu, tidak digantikan.
3. Hal yang sama juga dipraktikkan dalam pelaksanaan wuquf di ‘Arafah.
Jama‘ah yang mengalami sakit, sehingga memerlukan rawat inap di
rumah sakit, selalu dibantu melakukan wuquf dengan mengadakan
“safari wuquf”. Para petugas haji, bekerja sama dengan pihak rumah
sakit yang bersangkutan, akan membawa mereka ke ‘Arafah dengan
mobil-mobil ambulance, sehingga tidak terluput dari kehadiran di ‘Arafah
(wuq-f) walaupun sebentar.
4. Mengenai tahallul, yakni mencukur atau menggunting rambut, tampaknya
tidak akan ada kesulitan melakukannya. Sebab, dalam keadaan normal
pun, pelaksanaan tahallul lebih banyak diserahkan kepada orang lain.
Pertanyaan :
Mohon Bapak berikan penjelasan ulang tentang hukum badal haji,
sehubungan dengan adanya tanggapan Dr. Arifin Sakti Siregar (Waspada,
19 Oktober 2001) atas jawaban Bapak pada konsultasi Agama Islam 5
Oktober 2001 yang lalu.
Jawab :
Pertama sekali terima kasih kepada Saudara. Dr. Arifin Sakti Siregar,
atas perhatiannya yang besar terhadap konsultasi ini. Mudah-mudahan
Allah memberikan balasan sesuai dengan niat beliau. Amin.
Dalam tanggapan itu, Dr Arifin mengemukakan beberapa hal yang
rasanya kami jawab kembali, sebagai berikut,
1. “Dosa seseorang (yang mati) hanya bisa dihapus dengan minta ampun
oleh diri sendiri, oleh orang lain, atau anak sendiri”. Jawaban kami,
dalam hadis, Rasul Allah saw. Mengumpamakan kewajiban haji itu
dengan utang, membenarkan anak melakukan haji untuk ayahnya,
dan menegaskan bahwa hal itu bermanfaat baginya. Manfaat paling
utama dari suatu ibadah wajib adalah melepaskan dosa dan tuntutan
syar`³ terhadap seseorang. Jadi, sekurang-kurangnya, dosa karena
tidak melakukan haji dapat diharapkan terhapus melalui badal haji
yang dikerjakan oleh orang lain itu.
2. Sehubungan dengan pembebanan biaya haji atas harta peninggalan,
Arifin Siregar mempertanyakan, “apakah secara aqidah (sic), harta
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itu masih harta si mati? Harta yang ditinggalkan bukan hartanya lagi.
Itu menjadi harta yang hidup”. Jawaban kami, menurut hukum far±’id,
para ahli waris hanya berhak mengambil bagian dari sisa harta setelah
mengeluarkan biaya tajh³z, pembayaran utang dan wasiat si mati.
Dalam hal ini, biaya haji yang tertunda itu merupakan utang bagi si mati,
Karena itu, biaya tersebut tidak dapat dimiliki oleh ahli waris dan wajib
disisihkan terlebih dahulu sebelum peninggalan si mati dibagikan kepada
ahli warisnya.
3. “Anggapan bahwa bila seseorang yang hidup menyedekahkan/mewakafkan harta yang ditinggalkan yang mati maka si mati mendapat pahala.
Itu tidak benar kecuali diwakilkan/ diwasiatkan ... “. Jawaban kami,
bandingkan saja dengan hadis `²’isyah, seorang laki-laki yang datang
kepada Nabi saw., dan berkata “Ibu saya meninggal dunia. Tampaknya,
sekiranya sempat berbicara ia akan bersedekah. Apakah ia akan mendapat pahala jika saya bersedekah “atas namanya (atasaddaqtu `anh±)?”
Nabi saw. menjawab “Ya”. (Muttafaq `alaih). Dapat ditambahkan, ibu
orang tersebut tidak sempat mewakilkan atau mewasiatkan agar si anak
bersedekah atas nama dirinya.
4. Hadis-hadis yang kami kemukakan, menurut Arifin Sakti, hanyalah sahih
rawi dan sanadnya. tetapi tidak matannya, sebab tidak sejalan dengan
nash-nash lain yang qat‘i dan dituduh lemah oleh N±sir al-Alb±n³. Jawaban
kami, memberikan penilaian terhadap hadis-hadis, merupakan hal yang
sangat tidak mudah sebagai mana diakui oleh Ibn al-¢al±h, seorang
mu¥addi£ terkemuka. Lepas dari itu, “pertentangan” antara satu dalil
dengan dalil lainnya (ta‘±ru« al-adillah) tidaklah mutlak harus diartikan
sebagai kelemahan pada salah satu dari dalil-dalil itu. Di dalam kajian
us-l al-fiqh terdapat perbincangan panjang lebar mengenai jalan keluar
yang harus ditempuh bila menghadapi “pertentangan” seperti itu. Secara
umum, para ulama berpendapat bahwa mengamalkan kedua-dua dalil
yang “bertentangan” itu dengan jalan al-jam‘ wa al-tauf³q adalah lebih
baik daripada mengabaikan salah satunya. Yang dimaksudkan adalah
mendudukkan masing-masing dalil pada bidang yang sesuai dengannya.
Dalam hal ini, konsep takhs³s al-‘±mm merupakan alternatif yang selalu
berpeluang untuk ditempuh. Sejumlah ulama hadis yang memperbincangkan hadis-hadis tersebut, seperti Ab- D±w-d, al-D±raqu¯n³,
al-Baihaq³, dan Im±m al-Nawaw³, jelas memberikan penilaian sa¥³¥
dan tidak menyinggung bahwa matan-matan hadis tersebut mengandung
“pertentangan” dengan dalil lain, yang qa¯‘³ pula. Kemudian, ke-qa¯‘i-an
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dalil, ayat dan hadis, yang dikemukakan oleh Arifin Sakti, masih sangat
layak dipertanyakan, terutama dari sisi dil±lah-nya dikaitkan dengan
persoalan badal haji. Sekali lagi, masalah ini tidak mudah. Itulah
sebabnya, kami tetap cenderung mengutip hasil kajian para ulama
yang benar-benar ahli dalam bidang hadis dan mahir dalam proses
dan prosedur ijtihad.
5. “Im±m ¦anaf³ tidak membenarkan mengupahhajikan” (dikutip dari
Hasbi Assiddiqie). Jawaban kami, di dalam Fat¥ al-Qad³r, salah satu
kitab ¦anaf³, terdapat satu bab khusus tentang menghajikan orang
lain (al-¥ajj `an al-gair). Pada uraiannya disebutkan bahwa haji itu
merupakan ibadah gabungan m±liyah dan badaniyah dan bahwa
dalam ibadah seperti ini, berlaku penggantian (niy±bah), dengan alasan
pada penggantian itu terdapat bebanan (masyaqqah) melalui pengurangan harta, yakni yang digunakan untuk biaya pelaksanaan haji
itu. Akan tetapi, penggantian untuk melaksanakan haji wajib itu baru
dianggap sah apabila halangan orang yang bersangkutan berkepanjangan sampai wafatnya. Dalam perbincangan ini sumber tersebut tidak
menyebut pengupahan, tetapi “menyuruh orang lain dengan memberikan
nafkah”. Menurut hemat kami, perbedaan sebutan itu tidaklah penting
adanya. Tambahan lagi, menurut mazhab ini, seseorang boleh menyuruh
orang lain, dengan memberi belanja, melakukan haji sunnah untuknya,
sekalipun ia sehat tanpa halangan apa-apa.
6. Mengenai pernyataan Ibn Taimiyah, bahwa ada hadis itu yang mauquf
(didiamkan) dan tidak diamalkan. Jawaban kami, Saudara Arifin,
agaknya keliru mengartikan istilah mawq-f itu. Setahu kami, hadis mauq-f
adalah hadis yang periwayatannya hanya sampai kepada sanad tertentu, terutama sahabat, tidak sampai kepada Rasul Allah. Kemudian,
adanya riwayat yang mauq-f, tidaklah mengurangi kesahihan riwayat
lainnya yang marf-‘. Ini sesuai dengan kaidah, ziy±dah £Iqah maqb-lah,
dan al-‘±lim muqaddam.
7. masalah orang mati yang tidak dapat berniat, tawaf, dan wuquf. Jawaban
kami, setelah tegak dalil bahwa haji itu dapat di-niy±bah-kan, maka
keseluruhan manasik dan amalan yang harus dilakukan tentulah sudah
termasuk di dalamnya. Orang yang menggantikan itu haruslah berniat
haji untuk dan atas nama orang yang digantikannya. Dengan demikian
amal yang dikerjakannya itu akan sah sesuai dengan dengan niatnya
tersebut.
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Akhirnya, karena keterbatasan ruang, kami sudahi penjelasan tambahan ini dengan menyatakan, setelah meneliti kembali jawaban kami yang
terdahulu serta mencermati kritik yang dikemukakan oleh Saudara. Arifin
Sakti Siregar, kami berkesimpulan tidak ada yang perlu kami ubah atau
perbaiki. Mengenai kelengkapan, kami sangat menyadari bahwa jawabanjawaban kami pada konsultasi ini banyak yang kurang sempurna,
terutama dalam hal dalil-dalil yang mendukungnya. Mudah-mudahan saja,
Saudara Arifin Sakti dan pembaca lainnya suka membaca rujukan yang
kami tunjuk. Untuk setiap kekeliruan yang mungkin ada, kami sangat
mengharapkan kritik dan koreksi. Akan tetapi, untuk perbedaan pendapat,
kami menganggap tidak terlalu penting untuk dikemukakan. Adalah suatu
yang wajar, bahwa di antara pendapat yang kami kutip atau pandangan
pribadi yang kami kemukakan mungkin berbeda dengan pendapat atau
pandangan lainnya.
Pertanyaan :
Apakah anak laki-laki dibenarkan melakukan badal haji untuk ibunya
dan anak perempuan melakukan badal haji untuk ayahnya?
Jawab :
Hadis-hadis yang menyatakan izin atau anjuran Rasul Allah saw.
untuk melakukan badal haji, jelas meliputi beberapa macam, termasuk
perempuan menghajikan ayahnya, dan laki-laki menghajikan saudara
perempuannya.
Sehubungan dengan ini, Im±m Mu¥³bb al-D³n al-°abar³, menyatakan
bahwa hadis-hadis tersebut jelas merupakan dalil bahwa laki-laki dapat
melakukan haji bagi perempuan dan, sebaliknya, perempuan pun dapat
melakukan haji bagi laki-laki, baik diwasiatkan maupun tidak. Kemudian
karena Nabi saw., di dalam hadis-hadis itu, menyamakan pelaksanaan haji
tersebut dengan utang, beliau juga menegaskan bahwa biaya untuk badal
haji itu haruslah dikeluarkan dari keseluruhan harta (ra’s al-m±l) si mayit,
seperti pembayaran utang lainnya.
Jadi menurut keterangan ini tidak ada halangan, dan adalah sah,
seorang anak laki-laki menghajikan ibunya dan demikian pula sebaliknya,
anak perempuan sah menghajikan ayahnya.

195

UMAT BERTANYA ULAMA MENJAWAB 

Pertanyaan :
Apakah hukum membaca talbiyah dalam pelaksanaan haji? Kemudian bagaimana hukumnya jika seseorang lupa membaca talbiyah
tersebut?
Jawab :
Mengenai hal ini, perlu lebih dahulu dipilah antara talbiyah pada waktu
berniat haji (ihr±m) dan talbiyah lainnya yang dibaca sepanjang pelaksanaan
haji itu sampai menjelang melempar jumrah pada tanggal 10 Zul-Hijjah.
Demikian pula talbiyah pada waktu berniat ‘umrah dan yang dibaca
sepanjang pelaksanaan ‘umrah itu sampai menjelang tawaf rukun ‘umrah.
Mengenai talbiyah yang diucapkan pada waktu berniat (i¥r±m), baik
untuk haji maupun untuk ‘umrah ada sedikit perbedaan pendapat ulama.
a. Menurut mazhab ¦anaf³, niat haji (i¥r±m) itu tidak dianggap sah bila
tidak disertai dengan talbiyah atau menggiring hewan (al-hady). Dengan
demikian, bagi mereka yang tidak membawa hewan membaca talbiyah
tersebut adalah wajib, agar i¥r±m-nya sah.
b. Menurut mazhab al-Sy±fi‘³, sebenarnya mengucapkan talbiyah tidak
dianggap sebagian kewajiban ataupun syarat sahnya i¥r±m. Akan tetapi,
karena adanya pendapat yang berbeda, khususnya pendapat ¦anaf³
di atas, maka mazhab ini menganjurkan agar ketika seseorang berniat
haji atau ‘umrah, sebaiknyalah (al-af«al) membaca talbiyah.19
Adapun talbiyah yang dibaca secara berkelanjutan sepanjang pelaksanaan haji sampai melempar jumrah, atau sepanjang ‘umrah sampai
menjelang tawaf, tampaknya para ulama sepakat bahwa hal itu adalah sunat,
dan bukan merupakan kewajiban.
Dari keterangan ini, dapatlah dikemukakan bahwa,

19

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻭﻻ ﳚﺐ ﺍﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﻪ ﻭﻻ ﺍ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻻ ﻓﻀﻞ ﺍﻥ ﻳﺘﻠﻔﻆ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, al-I«ah fi Man±sik al-Hajj Wa
al- ‘Umrah, Cet: III, (Makkah al-Mukarramah: D±r al-Basyir al-Isl±miyah alMaktabah al- Imdadiyah, 1417 H/ 1997 M), h. 132.
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1. Jika talbiyah yang terlupa mengucapkannya itu adalah talbiyah pada
saat berniat (¥r±m) untuk haji ataupun ‘umrah, maka
a. menurut mazhab ¦anaf³, jika ia juga tidak menggiring hewan untuk
al-hady, maka niat (i¥r±m)-nya itu tidak sah. Akan tetapi, .
b. menurut mazhab al-Sy±fi‘³ niat (i¥r±m) tersebut tetap sah karena
talbiyah itu tidak dianggap sebagai kewajiban ataupun sayarat sahnya
i¥r±m.
2. jika yang terlupakan itu bukan talbiyah pada saat berniat, melainkan
talbiyah sepanjang pelaksanaan haji atau ‘umrah, maka, baik menurut
mazhab ¦anaf³, maupun mazhab al-Sy±fi‘³, haji atau ‘umrahnya itu tetap
sah adanya.
Pertanyaan :
Jika seseorang sedang melakukan tawaf, tiba-tiba masuk waktu salat
dan mua’zzin pun mengucapkan iq±mah, apakah ia harus menghentikan
tawafnya, atau melanjutkannya sampai selesai?
Jawab :
Berkenaan dengan masalah ini, dapat kami kutipkan keterangan
Im±m al-Nawaw³, bahwa al-muw±l±h adalah sunnah mu’akkadah, bukan
wajib di dalam pelaksanaan tawaf.20 Menurut beliau ini adalah pendapat
yang terkuat (al-a¡ah). Selanjutnya, beliau menyatakan bahwa jika tibatiba terdengar iq±mah untuk jama‘ah salat far« - (makt-bah) atau ada
suatu keperluan yang mendesak (¥±jah m±ssah) maka hendaklah ia
memutuskan tawafnya, dan melakukan salat atau mengerjakan
keperluannya. Setelah itu selesai, ia dapat melanjutkan tawafnya dengan
mengerjakan putaran yang tersisa. Namun, menurut al-Nawaw³, adalah
lebih baik mengulanginya kembali dari awal.21

20

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﺍﳌﻮﺍﻻﺓ ﺑﲔ ﺍﻟﻄﻮﻓﺎﺕ ﺳﻨﺔ ﻣﺆﻛﺪﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮﺍﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺻﺢ
Lihat, ibid, , h. 242.
21
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,
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Dapat ditambahkan, bahwa tindakan memutus, kemudian melanjutkan
kembali tawaf itu ada dilakukan oleh beberapa sahabat Rasul Allah saw.
Pertanyaan :
Apakah hukumnya bermalam di Muzdalifah dalam pelaksanaan
ibadah haji?
Jawab :
Dalam pelaksanaan ibadah haji, jema‘ah bertolak dari Arafah ke
Muzadalifah, segera setelah terbenam matahari pada hari Arafah, tanpa
melaksanakan salat magrib lebih dahulu, sebab bagi orang-orang yang
musafir, salat tersebut sebaiknya di-jama‘ dengan salat isya, dan dilakukan
setelah tiba di Muzdalifah.
Kemudian, jema‘ah melakukan mab³t (bermalam) di Muzdalifah itu
sampai fajar, dan melakukan salat subuh. Dalam pada itu, mereka mempersiapkan batu-batu kecil untuk melontar jamrah pada hari-hari berikutnya.
Menjelang terbit matahari pada hari raya, barulah mereka bergerak menuju
Mina dan sesampainya di Mina langsung melontar jamrah al-‘aqabah.
Adapun hukum bermalam di Muzdalifah itu, menurut qaul yang
mu‘tamad, ada wajib. Untuk mab³t itu, seseorang harus berada di Muzdalifah,
pada malam hari raya adha, sampai waktu terbit fajar. Ini sangat perlu
diperhatikan dan hendaklah jema‘ah berupaya agar mereka benar-benar
melakukannya. Menurut pendapat ini, orang yang tidak melakukan mab³t
di Muzdalifah, tanpa ‘uzur, dikenakan kewajiban membayar denda (dam).22

ﻭﺍﺫﺍ ﺍﻗﻴﻤﺖ ﺍﳉﻤﺎﻋﺔ ﺍﳌﻜﺘﻮﺑﺔ ﻭﻫﻮ ﰱ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﺍ ﻭ ﻋﺮﺿﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻄﻮﺍﻑ ﻟﺬﺍﻟﻚ
ﻓﺎﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﺑﲎ ﻭﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻓﻀﻞ
Lihat ibid, h. 242.
22
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻓﺎﺫﺍ ﻭﺻﻠﻮﺍ ﻣﺰﺩﻟﻔﺔ ﺑﺎﺗﻮﺍ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﻴﺖ ﻧﺴﻚ ﻭﻫﻞ ﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻡ ﺳﻨﺔ ؟ ﻗﻮﻻﻥ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻰ ﺭﲪﻪ
 ﻭﺍﻥ ﺗﺮﻙ ﺍﳌﺒﻴﺖ ﻣﻦ ﺍﺻﻠﻪ ﻟﻮ ﺩ ﻓﻊ ﻗﺒﻞ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭ ﱂ ﻳﻌﺪ ﺍﻭ ﱂ ﻳﺪﺧﻞ... ﺍﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﱃ ؟
ﻣﺰﺩﻟﻔﺔ ﺍﺻﻼ ﺻﺢ ﺣﺠﻪ ﻭﺍﺭﺍﻕ ﺩﻣﺎ
Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, al-I«ah fi Man±sik al-Hajj Wa
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Pertanyaan :
Apakah hukumnya bermalam di Mina, dan bagaimana jika pada
malam-malam hari tasyr³q itu jema‘ah bermalam di luar Mina, misalnya
di Muzdalifah, dan baru pada siang harinya mereka memasuki Mina untuk
melontar jamrah?
Jawab :
Seperti telah kami kemukakan di atas, khusus untuk melontar jamrah
‘aqabah pada hari raya ‘³d al-adha, jema‘ah haji itu baru bergerak dari
Muzdalifah setelah mengerjakan salat subuh yakni ketika menjelang terbit
Matahari.
Selanjutnya, pada malam-malam tasyr³q, yakni malam 11, 12, dan
13 Zul-Hijjah, para jema‘ah diharuskan bermalam di Min±. Dengan demikian, ia harus berada di dalam batas Mina itu pada sebagian besar (mu‘§am)
dari masing-masing malam tasyr³q itu. Menurut pendapat yang terkuat (ala§har) dari im±m al-Sy±fi‘³, bermalam di Mina itu, hukumnya adalah wajib
dan bagi yang tidak melakukannya sama sekali, wajib membayar denda
(dam), seekor kambing.23 Akan tetapi, kewajiban bermalam di Mina itu
tidak dibebankan kepada orang-orang yang mempunyai alasan-alasan
tertentu, seperti para petugas yang mengurus minuman jema‘ah (siq±yah
al-‘Abb±s) dan pengembala yang harus menjaga ternaknya di luar Mina.
Selain itu masih ada beberapa alasan yang disebut sebagai ‘uzur untuk
membolehkan orang yang melakukan haji itu tidak bermalam di Mina,
seperti,

al- ‘Umrah Cet: III, (Makkah al-Mukarramah: D±r al-Basyir al-Isl±miyah alMaktabah al- Imdadiyah, 1417 H/ 1997 M), h. 298. Lihat juga Ab- Zakaria
Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³, Rau«ah a¯-°alib³n, Juz III, Cet: III, (Beirut:
al-Maktab al-Isl±mi, 1416 H/ ‘1991M), h. 99, yaitu,

 ﻭﺟﻮﺏ ﺍﻟﺪﻡ ﺑﺘﺮﻙ ﺍﳌﺒﻴﺖ,ﻭﺍﻻﻇﻬﺮ
23

Ab- Zakaria Muhyiddin bin Syarf al-Naw±w³,

ﻳﻨﺒﻐﻰ ﺍﻥ ﻳﺒﻴﺖ ﲟﲎ ﰱ ﻟﻴﺎﳍﺎ ﻭﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒﻴﺖ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻡ ﺳﻨﺔ ؟ ﻗﻮﻻﻥ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻰ ﺭﲪﻪ ﺍﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﱃ
 ﻓﺎﻥ ﺗﺮﻛﻪ ﺟﱪ ﺑﺪﻡ ﻗﻠﻨﺎ ﺍﳌﺒﻴﺖ ﻭﺍﺟﺐ...  ﺍﻧﻪ ﻭﺍﺟﺐ.ﺍﻇﻬﺮﳘﺎ
Lihat ibid, h. 357-358.
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a. kepentingan menjaga harta yang ditakutkan akan hilang,
b. takut akan ancaman terhadap jiwa atau hartanya bila ia bermalam di
Mina,
c. keperluan merawat (tamr³«) orang sakit yang membutuhkan bantuannya,
d. sakit yang membuat dirinya sulit untuk bermalam di Mina,
e. keperluan mencari budaknya yang melarikan diri ke luar Mina, dan
f. tertidur di luar Mina.
Dengan adanya alasan-alasan ini maka menurut Ibn ¦ajar al-Haitam³,
jema‘ah haji dibenarkan untuk tidak bermalam di Mina dan mereka tidak
dikenakan dam atau pun denda lainnya.
Dalam uraian berikutnya, beliau menyatakan kecenderungannya (alaqrab) bahwa kewajiban bermalam di Mina itu dapat gugur dengan halhal yang dinyatakan sebagai ‘uzur untuk tidak menghadiri salat jama‘ah.
Dari kutipan ini, dapatlah diketahui bahwa bermalam di Mina itu
merupakan salah satu wajib haji, yang bila ditinggalkan mrengakibatkan
kewajiban dam. Akan tetapi, masih terdapat beberapa alasan yang memungkinkan jema‘ah terbebas dari kewajiban tersebut. Dengan mempedomani
kecenderungan Ibn ¦ajar di atas, maka semua alasan yang sah untuk
tidak hadir dalam salat jama‘ah dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak
bermalam di Mina.
Menurut hemat kami, dalam pelaksanaan haji dengan kondisi sekarang,
masih akan terbuka berbagai kemungkinan bahwa jama‘ah mengalami
masalah tertentu yang tingkat kesulitannya melebihi rata-rata kesulitan
‘uzur-‘uzur salat jama‘ah tersebut. Bila hal-hal seperti itu benar-benar terjadi
di lapangan, maka kami pun cenderung memilih pendapat yang mengatakan bahwa dalam keadaan seperti itu jema‘ah dapat dibenarkan tidak
bermalam di Min±.
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Jual Beli Dan Permasalahannya

Pertanyaan :
Seseorang menjual barang dengan harga Rp. 100.000,- jika dibayar
tunai, dan Rp. 150.000,- jika dibayar dengan cicilan, dua atau tiga kali
bayar dengan tenggang waktu pembayaran satu bulan. Mohon penjelasan
apakah sistim penjualan seperti itu dibenarkan atau ia termasuk riba nasi’ah
(mohon penjelasan menurut mazhab al-Sy±fi‘³ dan mazhab M±lik³).
Jawab :
Salah satu bentuk jual beli yang terlarang ialah bai‘at±n f³ bai‘ah,
dua penjualan dalam satu penjualan, sebagai mana tersebut dalam hadis
riwayat al-Tirmi©³. Beberapa sumber yang sempat kami telusuri mencontohkan aqad bai‘atain f³ bai‘ah itu dengan, “Saya jual ... kepadamu dengan
seribu tunai atau dua ribu dengan tempo pembayaran setahun. Ambillah
dengan harga mana yang engkau sukai”. Selanjutnya, mereka menyatakan jual beli seperti itu adalah batal dengan alasan ketidaktahuan (jah±lah),
yakni karena harga penjualan sebenarnya tidak jelas dalam aqad tersebut.
Dari keterangan mereka dapat dipahami bahwa bila di dalam aqad
jual beli itu dinyatakan harga dengan tegas, Rp. 1000..- tunai, tanpa
menyebut lagi Rp. 2000.- dengan tempo setahun, atau sebaliknya Rp.
2000, dengan tempo setahun, tanpa menyebutkan Rp. 1000,- tunai, maka
jual beli tersebut adalah sah.1 Sepanjang kajian Fiqh, pada prinsipnya, tidak
ada patokan harga dalam berjual beli. Artinya, seorang pemilik barang
bebas menetapkan harga barang dagangannya dan ia juga bebas menjual
barang miliknya, dengan cara pembayaran tunai ataupun bertangguh (kredit).

1

Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawaw³,

ﺍﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﺑﻌﺘﻚ ﺑﺎﻟﻒ ﻧﻘﺪﺍ ﻭﺑﺎﻟﻔﲔ ﻧﺴﻴﺌﺔ ﻓﻴﺼﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ
Lihat ibid, Juz III, h. 398.
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Tentu saja, jual beli itu haruslah berlangsung dengan suka rela dari kedua
belah pihak, dan tidak boleh ada paksaan secara melanggar hukum. Setelah
itu, yang penting dalam kaitan ini adalah harga penjualan harus dinyatakan secara tegas dalam aqad.
Berdasarkan uraian di atas, dapatlah diketahui, bila dalam aqad
penjualan dimaksud hanya disebutkan satu harga, baik Rp. 100. 000.- tunai,
maupun Rp. 150.000.- dengan tiga kali cicilan, maka jual beli itu adalah
sah. Akan tetapi, bila kedua harga tersebut dikemukakan dalam aqad,
dan si pembeli baru metetapkan pilihannya setelah aqad itu, maka jual
beli tersebut tidak sah. Demikianlah hukumnya menurut mazhab al-Sy±fi‘³,
sebagai mana tertuang dalam kitab-kitab mazhab tersebut.
Kemudian, melalui penelusuran terbatas atas sumber-sumber mazhab
Malik³, kami menemukan keterangan sebagai berikut. Al-Qazw³n³, di dalam
al-Ris±lah-nya menyebutkan salah satu bentuk jual beli yang tidak dibenarkan (l± yaj-z), “Dan tidak boleh dua jual beli pada satu jual beli. Yaitu,
membeli suatu barang dengan harga lima [dirham misalnya] tunai atau
sepuluh dengan pembayaran bertempo, selanjutnya ia terikat dengan
salah satu dari kedua harga itu...” Im±m Zarr-q menambahkan bahwa
dasar larangan tersebut ialah hadis Ibn `Umar yang diriwayatkan oleh
Ab- D±w-d, al-Nas±’³, al-Tirmi©³, dan Ibn ¦ibb±n, yang kemudian ditafsirkan oleh para ulama Malikiyah, dengan bentuk tersebut di atas. Hal yang
sama juga dikemukakan oleh Ab- al-Barak±t al-Dard³r³, di dalam al-Syar¥
al-Kab³r, “ ... dan seperti bai`ataini f³ bai`ah, yakni seseorang menjual dengan
harga sepuluh secara tunai atau lebih dari sepuluh dengan cara bertempo,
kemudian barulah si pembeli menentukan pilihannya”. Al-Das-q³, dalam
h±syiyahnya menambahkan keterangan bahwa alasan (`illat) larangan itu
adalah karena ketidaktahuan (al-jahl) harga pada saat berlangsungnya
jual beli itu.
Jadi tampaknya, tentang kasus ini, fatwa di dalam mazhab M±lik³
adalah sama dengan mazhab Sy±fi‘³ di atas.
Pertanyaan :
Apakah hukum memelihara binatang liar, monyet, harimau utan,
musang, biawak, unggas dan lainnya ? Apakah hal itu dibenarkan? Bagaimana pula hukum menjual binatang liar dan unggas yang hidup untuk
dipelihara ?
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Jawab :
Secara umum, para ulama mengemukakan bahwa memelihara
binatang dapat dibenarkan jika dipandang bermanfaat dan tidak membahayakan. Dalam beberapa sumber terdapat beberapa pernyaataan
tentang pemeliharaan binatang, misalnya,2
1. tidak boleh memelihara babi, secara mutlak.
2. boleh memelihara (iqtin±’) fahd (sejenis macan yang dapat dilatih untuk
berburu) monyet (al-qird), gajah, dan sebagainya.
3. boleh memelihara anjing untuk keperluan berburu, menjaga ternak,
menjaga tanaman, menjaga rumah, atau yang semisalnya. Boleh juga
memelihara anjing dalam rangka melatihnya untuk berburu dan sebagainya.
4. boleh memelihara unggas untuk menikmati warna atau suaranya yang
indah.
Adapun memelihara binatang buas yang tidak dapat digunakan untuk berburu, bekerja, atau sebagai kenderaan perang, para ulama memandangnya sebagai perbuatan yang tidak bermanfaat. Sekalipun belum
menemukan penegasan tentang hukum memelihara binatang buas,
namun dari pernyataan bahwa hal itu tidak bermanfaat dapatlah ditangkap adanya kecenderungan menganggap perbuatan tersebut adalah haram.
Sebab, memelihara binatang liar berarti mengurung dan mengekang kebebasannya, yang jelas merupakan tindakan menyakiti terhadapnya. Tindakan menyakiti itu hanyalah dibenarkan untuk mendapatkan suatu manfaat yang halal dan dibenarkan oleh syara‘.
Tentang hukum menjual binatang liar, untuk dipelihara, tetaplah
tergantung pada ketentuan jual beli yang telah kami kemukakan di atas,
bila binatang itu tergolong binatang yang bermanfaat, seperti contoh yang
disebutkan di atas, maka penjualannya dapat sah, sepanjang syarat-syarat

Lihat Muhammad Khatib Syarbaini, Mugni al-Muhtaj, Juz II, (Beirut:
Dar al Fikri, 1398 H/ 1978 M), h. 11-12.
2

 ﻭﳚﻮﺯ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﳌﻦ ﻳﺼﻴﺪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﳛﻔﻆ ﺑﻪ ﳓﻮ ﻣﺎ ﺗﺸﺒﻪ...ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﳋﱰﻳﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ
... ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﳋﱰﻳﺮ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﳚﻮﺯ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻟﻔﻬﺪ ﻛﺎﻟﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻔﻴﻞ ﻭﻏﲑﳘﺎ...ﻛﺰﺭﻉ ﻭﺩﺭﺏ
ﺍﻣﺎ ﻣﺎﻳﻨﻔﻊ ﻣﻦ ﺩﺍﻟﻚ ﻛﺎﻟﻔﻬﺪ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﻭﺍﻟﻌﻨﺪ ﻟﻴﺐ ﻟﻼﻧﺲ ﺑﺼﻮﺗﻪ ﻓﻴﺼﺢ
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dan ketentuan lainnya terpenuhi. Im±m al-Nawaw³ mengemukakan,
“Binatang-binatang itu terbagi dua,
1) binatang yang bermanfaat (yuntafa‘ bih), maka boleh menjualnya,
seperti ternak, bintang yang dimanfaatkan melalui keindahan warnanya,
seperti merak (¯±w-¡) atau suaranya, seperti zarz-r. Termasuk juga dalam
kelompok yang bermanfaat, ialah monyet, gajah, kucing, ulat sutra, dan
lebah.
2) binatang yang tidak bermanfaat, maka tidak boleh menjualnya, seperti
lipas (khan±fis), kala jengking, ular, tikus, semut, dan sebagainya. Adapun
manfaat yang dianggap sebagai khasiat binatang tersebut tidaklah
cukup menjadi alasan untuk membenarkan menjualnya. Termasuk dalam
kelompok ini, binatang-binatang buas yang tidak dapat digunakan untuk
berburu atau kenderaan perang, seperti singa, serigala, dan harimau.
Kenyataan bahwa binatang buas itu dipelihara oleh para raja untuk
haibah, tidak cukup untuk membenarkan penjualannya. Akan tetapi,
ada juga pendapat yang membenarkan penjualan binatang buas, karena
binatang tersebut [dalam keadaan hidup] adalah suci, tidak najis, dan
kulitnya dapat disamak, bila dia mati.
Di samping itu Im±m al-Nawaw³, menyatakan pula, bahwa lintah (‘alaq)
sah dijual untuk keperluan menghisap darah [misalnya dalam rangka
pengobatan].
Dari keterangan di atas, kami berpendapat bahwa hukum penjualan
binatang buas itu, sangat erat terkait dengan manfaatnya. Bila hewan
tertentu dianggap cukup bermanfaat, maka ia boleh dijual, dan sebaliknya
yang tidak bermanfaat tetaplah tidak sah dijual. Dalam pada itu, menurut
hemat kami, ukuran manfaat tiap-tiap binatang itu tidaklah mutlak tetap
sama pada setiap masa. Tidak tertutup kemungkinan bahwa hewan yang
pada suatu masa dipandang tidak bermanfaat, mengalami perubahan
sehingga dipandang sebaliknya pada masa yang lain.
Pertanyaan :
Apakah hukumnya mencampur dagangan yang bagus dengan yang
tidak bagus sehingga semuanya dianggap bagus?
Jawab :
Menurut pandangan Islam, berdagang atau beniaga termasuk salah

206

BAB MUAMALAT
usaha (kasb) yang terbaik. Dalam pada itu, Islam memberikan berbagai
pedoman (semacam etika bisnis) yang seharusnya diindahkan oleh pihakpihak yang menjadi pelaku niaga, sebagai penjual, pembeli dan sebagainya.
Di antara aturan yang terpenting ialah kebenaran dan kejujuran.
Islam menetapkan tidak halal seseorang memakan harta orang lainnya
kecuali bila diperoleh dengan kerelaan darinya. Oleh karena itu, tidak ada
pihak yang dibenarkan melakukan tindakan yang membuat pihak lainnya
tidak senang atau menyesal dalam bisnis mereka. Setiap perbuatan menipu
atau yang sejenisnya adalah dilarang. Rasul Allah saw. pernah melakukan
semacam inspeksi pasar dan menyatakan teguran keras ketika menemukan suatu tumpukan barang dagangan yang kualitas bagian atasnya tidak
sama dengan bagian bawahnya. Dalam hadisnya beliau menyatakan.
“Orang yang menipu kami tidaklah termasuk dari golongan kami”.
Dalam kajian hukum Islam semua bentuk jual beli yang mengandung
garar, yakni ketidakjelasan, “ketidakpastian” dinyatakan sebagai jual beli
yang haram.
Karena mencampur dagangan yang baik dengan yang tidak baik
kemudian menyatakan semuanya adalah baik merupakan tindakan penipuan, maka tentulah hukumnya haram sesuai dengan uraian singkat di atas.

SEPUTAR GADAI
Pertanyaan :
Seseorang menggadaikan barang berharga (mobil atau rumah, dengan
menyerahkan surat kepemilikannya) senilai Rp. 10.000.000.- dan tenggang
waktu pembayaran satu bulan, dengan ketentuan si penggadai (r±hin) harus
membayarnya sebesar Rp. 10.500.000,- kepada penerima gadai (murtahin).
Pertanyaan kami, apakah sistim di atas dibenarkan ataukah termasuk
riba nasi’ah (mohon penjelasan menurut mazhab al-Sy±fi‘³ dan M±lik³) Atas
jawaban Bapak kami ucapkan terima kasih.
Jawab :
Gadai (al-rahn) merupakan transaksi klasik yang telah dikenal jauh
sebelum datangnya Islam. Secara umum, syari‘at Islam mengukuhkan
keberadaan transaksi tersebut, dengan memberikan beberapa ketentuan
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yang harus diindahkan. Di dalam al-Qur’an, al-Baqarah: 283, disebutkan,
“Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‘amalah tidak secara tunai)
sedang kamu tidak memperoleh sorang penulis, maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang”. Di samping itu ada pula hadis yang menyebutkan bahwa ketika Rasul Allah saw. wafat, sebuah baju besi (dir‘) beliau
sedang digadaikan pada seorang Yahudi.
Dari dalil-dalil terkait, para ulama menegaskan bahwa gadai itu
disyari‘atkan sebagai jaminan atas utang pihak penggadai. Ini berarti bahwa
jika si penggadai tidak membayar utangnya pada waktu yang dijanjikan,
maka barang gadaian tersebut akan dijual untuk pembayarnya. Uraian
pada sejumlah sumber tampaknya sepakat bahwa jaminan itulah yang
menjadi tujuan dari gadai. Apabila terjadi penjualan, maka sipenerima
gadai tidak berhak mengambil lebih dari piutangnya. Sejauh penelusuran,
kami tidak melihat ada keterangan yang mengemukakan gadai sebagai
sarana untuk mencari keuntungan.
Ada beberapa prinsip yang selalu dikemukakan tentang gadai,
a. Bahwa barang gadaian (al-marh-n) itu haruslah berada di bawah
kekuasaan (yad) penerima gadai.3
b. Penggadai tetap berhak, dan tidak boleh dihalangi mengambil manfaat
barang yang digadaikannya, sepanjang pemanfaatan itu tidak mengurangi makna penggadaian.4
c. Dalam hal berkenaan dengan pinjaman (al-qar«) penerima gadai tidak
dibenarkan mengambil manfaat apapun dari barang gadaian, sebab
penarikan manfaat atas pinjaman (al-qar«) adalah riba.5
3

Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawaw³,

ﻻﳝﻨﻊ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﰱ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ
Lihat ibid, h. 94.
4
Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawaw³,

ﺍﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﳌﺮﻫﻮﻥ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺮ ﻦ
Lihat ibid, h. 80.
5
Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawaw³,

ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻤﺮ ﻦ ﰱ ﺍﳌﺮ ﻦ ﺍﻻ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﻴﺜﺎﻕ ﻭﻫﻮ ﳑﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ
ﻭﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ
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Hanya saja, apabila pemeliharaan atau perawatan harta gadaian
itu membutuhkan biaya, seperti makanan dan kandang bagi hewan atau
ongkos penyimpanan bagi barang lainnya, maka biaya tersebut tetap
merupakan kewajiban yang dibebankan atas penggadai. Jika si penggadai
tidak memenuhi kewajibannya, maka biaya yang dikeluarkan oleh sipenerima gadai, haruslah diperhitungkan sebagai tambahan utang, dan turut
dipertanggungkan atas barang gadaian tersebut. Dalam keadaan tertentu,
untuk penetapan hal ini diperlukan campur tangan hakim.
Jadi, penambahan jumlah yang harus dibayar oleh pihak penggadai
tidak dapat dibenarkan, kecuali jika hal itu merupakan biaya perawatan
atau pemeliharaan barang gadaian, sesuai dengan kebutuhan. Jika, sesuai
dengan kesepakatan, penyimpanan surat tanda kepemilikan mobil atau
rumah yang digadaikan, memang membutuhkan ongkos atau biaya-biaya
administrasi, misalnya pada deposit box, maka biaya-biaya tersebut
haruslah dibebankan kepada pihak penggadai dan jika dikeluarkan oleh
sipenerima gadai haruslah diperhitungkan sebagai tambahan utang dan
turut dipertanggungkan atas barang gadaian tersebut.
Dari penelusuran atas beberapa kitab, dalam hal ini, kami tidak melihat
perbedaan yang berarti antara mazhab al-Sy±fi‘³ dan mazhab M±lik³.
Pertanyaan :
Ada sebuah perusahaan yang kebetulan hanya mampu memberikan
upah terbatas bagi para karyawannya. Sehubungan dengan itu, sebagian
karyawan menambah jumlah jam kerja dalam laporan lemburnya. Walaupun
mengetahui hal itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, atasan
langsung karyawan yang bersangkutan tetap mengesahkan laporan tersebut,
sehingga si karyawan menerima gaji lebih dari yang semestinya, sesuai
dengan kontrak kerja. Yang ingin kami tanyakan, apakah menerima kelebihan upah lembur fiktif dengan persetujuan atasan, tanpa sepengetahuan
pimpinan/pemilik perusahaan itu dapat dibenarkan?
Jawab :
Dalam berbagai uraian tentang muamalat, selalu ditegaskan bahwa
kontrak kerja atau upah mengupah hanya dibenarkan apabila beban kerja
yang menjadi kewajiban pihak karyawan serta upah yang menjadi haknya
diatur dengan jelas. Secara umum, beban kerja itu dapat diukur dengan
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prestasi, misalnya si karyawan harus menyelesaikan suatu pekerjaan dengan
kualitas dan sifat-sifat tertentu, atau diukur dengan jangka waktu kerja
tertentu. Selanjutnya si karyawan hanya berhak mendapatkan upah sesuai
dengan prestasi ataupun jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian
tersebut.
Sebagai mana tergambar dalam pertanyaan Anda, menurut kontrak,
upah kerja lembur telah ditetapkan berdasarkan jangka waktu, perjam.
Oleh karena itu, tentu saja, setiap karyawan hanya berhak mendapatkan
upah lembur sesuai dengan jam kerjanya masing-masing. Penyimpangan
dari ketentuan tersebut berarti pelanggaran terhadap kontrak yang telah
disepakati.
Dalam hal ini, baik si karyawan, yang dengan sengaja melaporkan
jumlah jam kerjanya lebih dari yang sebenarnya, maupun si atasan, yang
memberikan pengesahan atas laporan yang diketahuinya tidak benar itu
telah sama-sama melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak berdasarkan kontrak yang telah disepakati.
Di dalam syari‘at Islam terdapat ketentuan bahwa, suatu perjanjian
adalah sah dan mengikat sepanjang isinya tidak menghalalkan yang haram
ataupun mengharamkan yang halal; harta seseorang tidak halal bagi orang
lain, kecuali dengan kerelaan dari pihaknya, dan membantu melakukan
perbuatan yang haram adalah haram. Dengan demikian, jelaslah bahwa
tindakan menambah jam kerja, dalam laporan, serta mengesahkan laporan
yang tidak benar itu adalah haram. Kelebihan upah yang diterima karena
tindakan itu juga adalah haram.
Pertanyaan :
Seseorang mengaku menjadi pemilik pohon jambu yang tumbuh
sendiri di belakang rumah tetangganya, apakah si tetangga itu dibolehkan
mengambil buah jambu tersebut?
Jawab :
Pemilikan terhadap pohon yang tumbuh di atas lahan, adalah mengikut kepada pemilikan lahan tersebut. Jadi, sehubungan dengan masalah
di atas, pohon jambu tersebut adalah kepunyaan pemilik tanah di mana
pohon itu tumbuh. Selanjutnya, masalah ini dapat dipilah sebagai berikut,
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1. Bila tanah tempat jambu itu tumbuh adalah milik orang yang mengaku
sebagai pemiliknya itu, maka pengakuan tersebut adalah benar. Jambu
itu adalah miliknya sekalipun terletak di belakang rumah tetangganya.
Dengan demikian, si tetangga tidak dibenarkan mengambil buahnya
tanpa izin si pemilik.
2. Bila tanah di belakang rumah si tetanga, dimana jambu itu tumbuh,
adalah milik si tetangga, maka jambu itu pun adalah miliknya pula. Dalam
hal ini, si tetangga, sebagai pemilik, tentu saja boleh mengambil buah
jambu miliknya dan pengakuan orang yang mengaku sebagai pemilik
itu ada tidak benar.
3. Bila tanah tempat jambu itu tumbuh adalah milik orang lain, bukan yang
mengaku dan bukan pula si tetangga, maka jambu itu pun adalah milik
orang tersebut, dan mereka tidak berhak mengaku sebagai pemilik dan
tidak pula boleh mengambil buahnya tanpa izin dari si pemilik.
4. Bila tanah itu tidak ada pemiliknya, melainkan masih merupakan tanah
bebas, yang belum pernah dimiliki oleh siapapun, maka jambu tersebut
pun tidak ada pemiliknya. Pada dasarnya, buah pohon yang tumbuh
bebas seperti itu adalah bebas diambil oleh siapa saja.6
Pertanyaan :
Seseorang membeli suatu barang, yang sebenarnya kurang dibutuhkan,
tetapi di dalamnya terdapat kupon, ada yang berhadiah dan ada yang tidak.
Bagaimanakah hukum barang seperti itu?
Jawab :
Sejalan dengan jawaban kami atas pertanyaan Anda sebelumnya,
masalah ini juga terkait dengan jual beli dan undian. Bila dalam jual beli
yang dilakukan itu, pihak-pihak terkait dan barang serta harga yang diperLihat ibid, h. 99.
6
Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawaw³,

ﻓﺎﻣﺎ ﺍﻟﺪﺍ ﺭ ﺍﳌﻼﺻﻔﺔ ﺍﻟﺪﺍ ﺭ ﻓﻼ ﺣﺮﱘ ﳍﺎ ﻻﻥ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺟﻌﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﺣﺮﳝﺎ ﻟﺪﺍﺭ
ﻻﺧﺮﻯ ﻭﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﻼﻙ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﰱ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawaw³, Raudhah at Thalibin, Juz: III,
Cet: I, (Beirut: Al Maktab Al Islami, 1416 H/ 1991M), h. 503
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tukarkan memenuhi syarat-syaratnya masing-masing, maka pada dasarnya
jual beli tersebut adalah sah.
Kemudian, pada satu sisi, kebutuhan terhadap suatu benda tidak
disyaratkan untuk sahnya jual beli. Akan tetapi, pada sisi lainnya, kebutuhan
itu dapat pula mempengaruhi hukum melakukan jual beli tersebut. Pada
tingkat tertentu, kebutuhan terhadap suatu benda dapat mengakibatkan
wajib membelinya, sedangkan pada tingkat lainnya mungkin hanya
mengakibatkan sunnat atau sekedar boleh saja.
Jika setelah itu pembeli memperoleh hadiah, sesuai dengan kupon
yang ditempatkan oleh produsen, menurut hemat kami, tidaklah ada halangan
bagi si pembeli itu untuk menerimanya.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya mengikuti kuis di TV dengan cara menelepon,
dan para penelepon akan diundi siapa yang berhak mendapatkan hadiah?
Jawab :
Untuk kasus ini pun, pada dirinya, kami tidak melihat ada halangan
untuk melakukannya. Hanya saja, jenis dan sifat-sifat yang terkandung di
dalam acara terkait tentu saja akan turut mempengaruhi hukum melakukannya. Misalnya, bila mengandung nilai dakwah atau pendidikan, seperti kuis
tentang penguasaan dan pemahaman terhadap al-Qur’an, hadis, ataupun
ilmu-ilmu keagamaan lainnya, maka tentunya kuis tersebut adalah baik.
Sebaliknya, jika merupakan penyiaran hal-hal yang tergolong faw±hisy dan
munkar±t tentunya kuis itu pun akan menjadi f±¥isyah dan munkar pula.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya mengikuti kuis dengan mengirimkan kartu
pos, dengan syarat tertentu, misalnya melampirkan kupon dari majalah atau
lainnya sehingga si pengirim harus mengeluarkan uang untuk membeli
majalah dan prangko pengiriman?
Jawab :
Menyangkut masalah ini perlu ditinjau beberapa hal terkait, sebagai
berikut,
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1. Karena majalah dan prangko merupakan barang yang bermanfaat,
maka, pada dasarnya, pembelian keduanya adalah sah.
2. Menjawab suatu teka-teki atau kuis, boleh jadi mengandung manfaat,
dan karena itu relatif tidak ada salahnya.
3. Pengiriman jawaban kuis kepada pihak tertentu, tampaknya juga tidak
mengandung hal yang terlarang.
4. Tidak ada halangan bagi seseorang atau suatu badan, penerbit majalah
misalnya, untuk memberikan hadiah kepada sebagian pelanggannya.
5. Penetapan pelanggan yang akan mendapatkan hadiah melalui undian
juga tidak ada salahnya.
6. Tampaknya, pengadaan kuis berhadiah tersebut hanyalah dimaksudkan sebagai “pelaris,” sedangkan pembelian majalah dan mengikuti
undian kuis adalah dua hal yang terpisah.
Dari tinjauan ini, kami berpendapat bahwa, pada dirinya, mengikuti
kuis dengan cara tersebut dapat dibenarkan, dan hadiah yang diberikan
adalah halal bagi mereka yang menerimanya. Namun demikian, sifat
umum dari najalah bersangkutan dan niat tertentu dari pelaku suatu perbuatan, tetap saja dapat mempengaruhi nilai perbutan tersebut.
Pertanyaan :
Sebuah perusahaan di Lhokseumawe, pada dasarnya tidak ingin
menerima pekerja dari warga setempat, mengingat ketrampilan SDM para
warga tidak dapat memenuhi standar yang dibutuhkannya. Akan tetapi,
terdorong oleh kecemburuan ada warga yang memaksa, dengan senjata
api, agar dipekerjakan, sehingga, dengan alasan keamanan, direktur perusahaan tersebut menerimanya. Dalam hal ini, apakah gaji dari pekerjaan
yang didapat secara paksa itu halal bagi pekerja tersebut ? Mohon penjelasan.
Jawab :
Menurut hemat kami, kasus ini mirip dengan kasus pada pertanyaan
Anda yang kami jawab pada konsultasi sebelumnya, yakni bahwa cara
mendapatkan pekerjaan itu dapat dianggap sebagian kasus yang tidak
sepenuhnya menyatu dengan gaji yang diperolehnya dari pekerjaan tersebut.
Jadi, pemaksaan untuk mendapatkan pekerjaan itu adalah jelas
merupakan tindakan yang tidak dibenarkan, haram, tetapi bila pada akhirnya
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ia diterima, dan bekerja sebagaimana mestinya, maka tidaklah haram
baginya menerima gaji dari pekerjaan tersebut.
Pertanyaan :
Apakah hukumnya memberi dan menerima donor darah menurut
Islam?
Jawab :
Transfusi darah selalu dilakukan sebagai upaya penyembuhan atau
pengobatan penyakit tertentu. Sejauh penelusuran, masalah ini tidak kami
temukan pada rujukan klasik; agaknya karena tindakan seperti itu baru
ditemukan setelah pengembangan ilmu medis yang pesat di zaman moderen.
Akan tetapi, dengan memperhatikan unsur-unsur dan tujuannya, kasus ini
dapat digolongkan pada kasus pengobatan dengan benda-benda najis, yang
masalahnya telah dibahas oleh para ulama sejak masa lampau.
Im±m al-Nawaw³, dalam Syarh al-Muha©©ab, mengatakan, “Bila
seseorang terpaksa (i«¯arra) meminum darah atau kencing atau cairan
najis lainnya, ia boleh meminumnya, kecuali cairan yang memabukkan.
Tentang ini tidak khil±f. ... Adapun berobat dengan benda-benda najis,
hukumnya boleh, kecuali dengan khamar. Inilah pendapat mazhab yang
telah ditegaskan langsung oleh im±m al-Sy±fi`³ dan oleh jumhur ulama5.
Akan tetapi, menurut as¥±b, berobat dengan najis itu hanya dibenarkan
apabila tidak diperoleh obat lain yang dapat menggantikannya. Kalau
masih ada obat lainnya, hal itu tetap tidak boleh, sebab Nabi saw. mengatakan, “Allah tidak membuat kesembuhan pada benda-benda yang diharamkannya kepada kamu”. Kemudian, untuk hal itu diperlukan keterangan
seorang dokter yang muslim dan adil bahwa tidak ada obat lain yang dapat
menggantikan najis tersebut”.

5

Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawaw³,

 ﺟﺎﺯ ﻟﻪ,ﺍﺫﺍ ﺍﺿﻄﺮﺏ ﺍﱃ ﺷﺮﺏ ﺍﻟﺪﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﻮﻝ ﺍﻭ ﻏﲑﳘﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﺍﳌﺎﺋﻌﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺴﻜﺮ
 ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻯ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳋﻤﺮ ﻓﻬﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﺍﳌﺪﻫﺐ...ﺷﺮﺑﻪ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ
ﻭﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭ
Lihat op cit , Juz IX, h. 45
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Menurut hemat kami, keterangan di atas dapatlah dipedomani untuk
mengetahui hukum penyembuhan dengan transfusi darah. Tegasnya,
transfusi darah itu dapat dibenarkan, apabila
a. menurut keterangan dokter yang terpercaya, penyakit berkenaan tidak
mungkin disembuhkan kecuali dengan transfusi darah, atau
b. penyakit tersebut dapat disembuhkan dengan obat lainnya, tetapi karena
suatu alasan yang sah, obat tersebut tidak dapat diperoleh.
Lebih lanjut, tentu saja, ketentuan ini masih dapat dipengaruhi oleh
hal-hal lain, misalnya cara mendapatkan darah dan kerelaan dari pihakpihak terkait.
Pertanyaan :
Apakah donor darah itu bisa disamakan dengan penyusuan sehingga
dapat mengakibatkan hubungan ma¥ram di antara kedua pihak yang
memberi dan yang menerima?
Jawab :
Bila dilihat sepintas, boleh jadi kasus transfusi darah itu tampak mirip
dengan kasus penyusuan yang menimbulkan hubungan ma¥ramiyah.
Akan tetapi, jika ditilik dengan cermat akan ditemukan beberapa perbedaan yang signifikan. Misalnya, tentang fungsi air susu, faktor usia anak
susu, dan jumlah perulangan penyusuan yang tidak ada pada kasus transfusi.
Oleh karena itu, menurut hemat kami, kasus transfusi tidak dapat
disamakan dengan penyusuan dan tidak menimbulkan hubungan ma¥ram
antara donor dengan penerima darah.
Pertanyaan :
Seorang istri memperoleh hadiah mobil dari bank tempat ia menabungkan uangnya. Yang ingin kami tanyakan, apakah mobil hadiah itu
dianggap sebagai harta syarikat antara si istri itu dengan suaminya?
Jawab :
Menurut fiqh Islam, pada dasarnya perkawinan tidak mengkibatkan
percampuran harta antara suami dan istri. Akan tetapi, di Republik Indo-
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nesia telah ada aturan bahwa harta pencaharian yang didapat oleh suami
atau istri selama perkawinan mereka dianggap sebagai harta syarikat.
Terkecuali dalam hal ini adalah harta bawaan masing-masing, harta yang
diperoleh melalui warisan, atau yang diperoleh sebagai hadiah.
Menurut hemat kami, status hadiah dalam kasus di atas sangat erat
terkait dengan status uang yang ditabungkan itu sendiri, sebagai berikut,
a. bila uang tabungan itu adalah hasil pencaharian istri setelah perkawinan,
dan ini berarti bahwa uang tersebut merupakan harta syarikat, maka
hadiah yang diperoleh sehubungan dengan tabungan itu juga dianggap
sebagai bagian dari pencahariannya. Artinya, hadiah itu pun merupakan
harta syarikat pula.
b. bila uang tabungan itu adalah semata-mata milik pribadi si istri, misalnya
harta bawaan atau harta yang diperolehnya dari warisan, maka hadiah
itu pun menjadi milik pribadinya, bukan merupakan harta syarikat.
Pertanyaan :
Bila menurut Bapak semua bunga bank adalah haram, bagaimanakah
hukumnya gaji para pegawai bank yang tentunya berasal dari selisih bunga
kredit dengan bunga deposito pada bank tempat mereka bekerja? Apakah
hal itu haram pula?
Jawab :
Atas pertanyaan mengenai bunga bank, pada konsultasi sebelumnya
telah kami kutipkan pendapat sejumlah ulama yang secara tegas menyatakan
bahwa bunga bank adalah riba dan karenanya haram. Setelah memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan, dengan berserah diri kepada Allah
swt., kami memilih pernyataan tersebut sebagai pendapat yang kuat dan
mengesampingkan pendapat lain yang menganggapnya halal atau sekedar
syubhat.
Pada beberapa konsultasi, seperti tanggal 30-07-99, 21-01-00, dan
25-02-00, kami telah pula memperbincangkan penggunaan uang haram
untuk berbagai keperluan, serta tindakan yang seharusnya dilakukan oleh
seseorang, bila ditangannya terdapat harta yang haram.
Jika seorang pegawai bank mengetahui benar bahwa uang yang
diterimanya sebagai gaji itu diperoleh dari bunga dan ia mengetahui
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serta percaya dengan pendapat pilihan kami bahwa bunga itu haram,
maka tentulah ia haram menerimanya.
Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi upaya pelaksanaan sistem bank syariah pada bank-bank konvensional dan pembangunan
atau pengembangan bank-bank Islam yang telah ada.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya seseorang membayar utang dengan hasil
curian, atau hasil judi? Bila kita sebagai pihak berpiutang mengetahui hal
itu, apakah kita boleh menerimanya ?
Jawab :
Sesungguhnya, harta benda yang diperoleh seseorang melalui jalan
yang haram seperti pencurian atau perjudian adalah haram dan tidak sah
menjadi miliknya. Menurut ajaran Islam, barang-barang yang haram, baik
karena sifatnya maupun karena cara memperolehnya yang haram tidak
boleh dimanfaatkan, baik secara langsung, seperti memakan bendanya,
maupun tidak langsung, seperti memanfaatkan harganya. Dalam sebuah
hadis diterangkan bahwa sesuatu yang haram dimakan haram pula diperjual belikan.
Jadi berdasarkan ketentuan ini, tentulah harta yang haram itu tidak
boleh digunakan untuk membayar utang atau menutupi keperluan lainnya.
Pada sisi lainnya, si berpiutang pun tidak boleh menerimanya jika
ia benar-benar mengetahui bahwa benda harta yang diserahkan kepadanya
itu adalah harta yang haram. Dalam hubungan utang-piutang, si berpiutang
hanyalah berhak atas pembayaran dari harta milik orang yang berutang.
Oleh karena itu, jika ia menerima harta yang haram tersebut —padahal itu
bukan milik orang yang berutang tadi— berarti ia telah mengambil yang
bukan haknya, dan secara tidak langsung telah pula membantu orang
tersebut melakukan pekerjaan yang haram.
Sehubungan dengan masalah ini hendaklah diperhatikan, bila
seseorang menguasai atau memegang harta yang haram, maka yang
wajib dilakukannya ialah bertobat; memisahkan harta yang haram tersebut;
kemudian mengembalikannya kepada pemilik atau kepada ahli warisnya.
Jika pemilik dan ahli warisnya tidak diketahui lagi, maka ia harus mengeluarkan harta yang haram itu sebagai sedekah kepada fakir miskin.
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Pertanyaan :
Bagaimanakah hukumnya menyewakan tanah untuk ditanami dan
dijadikan sebagai ladang.
Jawab :
Pada prinsipnya, perikatan (‘aqad) sewa menyewa dibenarkan pada
semua jenis harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan benda
yang bersangkutan. Hal ini berlaku secara umum baik pada benda-benda
bergerak maupun benda tak bergerak, termasuk tanah. Tentu saja terdapat
beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam setiap transaksi sewa
menyewa, seperti juga pada berbagai transaksi lainnya. Misalnya kejelasan
jangka waktu penyewaan serta ketentuan jenis dan cara pembayaran sewa.
Menyangkut sewa menyewa tanah, Im±m al-Nawaw³ dan Kha¯³b
al-Syarbain³ mengemukakan antara lain,7
a. jika tanah itu dapat dimanfaatkan untuk tempat bangunan dan tempat
bercocok tanam, maka jenis pemanfaatan harus dijelaskan dalam perjanjian (aqad). Dalam hal seperti ini aqad mutlak (tanpa penjelasan jenis
pemanfaatan) adalah tidak sah.
b. menurut wajh al-as±¥¥, aqad sewa menyewa tanah dengan penjelasan
pemanfaatan yang bersifat umum sudah memadai. Dalam hal ini pihak
penyewa boleh manfaatkannya sepanjang tidak menimbulkan kerusakan.
c. jika tanah itu hanya dapat digunakan untuk satu jenis pemanfaatan,
maka jenis tersebut tidak perlu dinyatakan dalam aqad.
Dari uraian singkat ini dapatlah diketahui bahwa tindakan menyewakan tanah untuk perladangan adalah dibenarkan. Ketentuan-ketentuan
lebih rinci mengenai hal tersebut dapat dibaca pada uraian ulama di dalam
kitab-kitab fiqh.

7

Muhammad Khatib Syarbaini

ﻭﺍﺫﺍ ﺻﻠﺤﺖ ﺍﻻﺭﺽ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﻏﺮﺍ ﺱ ﺍﺷﺘﺮﻁ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﳌﻨﻔﻌﺔ ﻭﻳﻜﻔﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻋﻦ
ﺫﻛﺮ ﻣﺎ ﻳﺰﺭﻉ ﰱ ﺍﻻﺻﺢ
Lihat ibid, Juz II, h. 341-342
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Pertanyaan :
Bila seorang teman menang berjudi lalu kita meminta uangnya, apakah
uang tersebut boleh kita belikan?
Jawab :
Bahwa judi adalah haram, sudah merupakan hal yang diketahui secara
umum (ma‘l-m min al-d³n bi al«ar-rah). Masalah ini secara tegas dikemukakan di dalam al-Qur’an.
Karena perbutan judi adalah haram, maka harta (uang atau lainnya)
yang diperoleh dari judi itu adalah haram pula. Seseorang yang menang
berjudi itu tidak memiliki harta yang dimenangkannya itu secara sah.
Dengan kata lain, harta tersebut bukan miliknya dan ia tidak halal menggunakannya, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Oleh karena
itu, orang lain pun tidak boleh meminta dan tidak boleh menerima harta
itu darinya. Kemudian, seandainya pun harta yang diperoleh dari judi
itu telah diterima oleh seseorang, maka ia tidak boleh menggunakannya,
baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya dengan membelikannya terlebih dahulu, baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk
kepentingan orang lainnya. Tindakan yang harus dilakukan terhadap
harta itu adalah sama dengan tindakan yang mesti diambil terhadap semua
harta yang haram lainnya.
Pertanyaan :
Bila seseorang menjual kulit ular, apakah uang penjualan tersebut
halal atau haram?
Jawab :
Setiap binatang yang mati, kecuali hewan halal yang mati karena
disembelih secara syara‘, disebut bangkai dan hukumnya adalah najis.
Ini meliputi seluruh bagian tubuhnya, baik kulit, bulu, daging, maupun
tulangnya. Akan tetapi, khusus mengenai kulit, kecuali dari anjing dan
babi, terdapat ketentuan tersendiri, yakni dapat disucikan dengan melakukan penyamakan (al-dib±g). Bila telah disamak, maka kulit itu telah
menjadi suci, tidak najis lagi.
Menyangkut penjualan, secara umum, mazhab al-Sy±fi‘³ menetapkan
bahwa benda yang diperjualbelikan itu haruslah suci, bukan najis, karena
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dalam hadis, Rasul Allah saw. Bersabda, “Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi, dan berhala.” (HR. al-Bukh±r³
dan Muslim)8. Selain itu terdapat pula larangan mengambil harga anjing,
babi, dan darah. Larangan-larangan tersebut menunjukkan bahwa menjual
benda-benda najis adalah terlarang dan karenanya tidak sah.
Jadi menurut ini, penjualan kulit ular tersebut harus dipilah,
a. bila kulit itu dijual setelah disamak, sehingga suci dan tidak najis lagi,
maka jual-belinya sah dan harganya halal.
b. bila kulit itu dijual sebelum disamak, masih merupakan najis, maka
menurut mazhab al-Sy±fi‘³, jual beli tersebut dilarang, tidak sah, dan
harganya pun haram.
Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya menjual kulit ular dan kulit buaya?
Jawab :
Dari kajian terhadap beberapa hadis yang berisi larangan menjual
bangkai, para ulama menarik kesimpulan bahwa yang menjadi dasar
larangan tersebut adalah sifat najis yang terdapat pada bangkai itu. Selanjutnya, berdasarkan qiyas, mereka memberlakukan hukum tersebut pada
setiap benda najis. Suatu jual beli baru dapat dianggap sah apabila benda
yang perjualbelikan itu suci, tidak najis. Dengan demikian, penjualan bendabenda najis (najis f³ nafsih) dinyatakan tidak sah.9

Imam Taqiyyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Husna al
Damsyiqi al-Syafii,
8

" ﺍﻥ ﺍﻪﻠﻟ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺮﻡ ﺑﻴﻊ ﺍﳋﻤﺮ ﻭﺍﳌﻴﺘﺔ ﻭﺍﳋﱰﻳﺮ ﻭﺍﻻﺻﻨﺎﻡ )ﺭﻭﺍﻩ,ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻪﻠﻟ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
( ﺍﻟﺸﻴﺨﺎﻥ
Imam Taqiyyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hushna al-Damsyiqi al-Syafii, Kifayah al Akhyar, Juz I, (Indonesia: Toha Putra, tt.), h. 241
9
Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi,

 ﻭﺍﳌﻴﺘﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﺍﺟﺰﺍﺋﻬﺎ...  ﺿﺮﺏ ﺍﺗﻔﻖ ﺍﳌﺴﻠﻤﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﲢﺮﱘ ﺑﻴﻌﻬﺎ,ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﺑﲔ
ﺍﻟﱴ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﳊﻴﺎﺓ
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Pada sisi lainnya benda itu harus pula bermanfaat, menurut syara‘,
pada saat ia diperjualbelikan. Atas dasar ini, Im±m al-Nawaw³ menegaskan
kulit yang najis tidak boleh dijual, sekalipun ia akan bermanfaat bila
kemudian telah disamak.
Dalam kaitannya dengan kulit ular, buaya, atau binatang lainnya,
dapat kami kemukakan sebagai berikut,
a. bila kulit tersebut sudah disamak, maka ia sudah boleh diperjualbelikan.
b. jika belum disamak, maka kulit tersebut adalah najis, dan karenanya
tidak sah diperjualbelikan.
Demikianlah keterangan yang dapat kami peroleh melalui penelusuran, khususnya pada kitab-kitab fiqh al-Sy±fi‘iyah.
Pertanyaan :
Kita berpegang kepada ketentuan bahwa riba haram dan jual beli halal.
Akan tetapi, sekarang tampaknya penekanan dalam sektor jual beli adalah
lebih kejam. Ini terbukti bahwa rate yang diberikan bank hanya 1%, dipotong
pajak, sedangkan berobat 3 malam di rumah sakit bisa mencapai Rp.
1.000.000.- bagaimana pendapat Bapak?
Jawab :
Mengenai haramnya riba dan halalnya jual beli sudah merupakan
ketentuan yang dinyatakan secara tegas di dalam al-Qur’an yang wajib
di terima dan diyakini kebaikannya oleh setiap mukmin. Sebagai hukum
Allah, pengharaman tersebut pastilah membawa kemaslahatan dan di
dalam sistem riba itu terdapat mafsadah bagi umat manusia.
Menurut kajian mu‘amalat, haramnya riba itu tidak dikaitkan dengan
besarnya jumlah yang ditarik atau dibayar oleh pihak-pihak, melainkan
terkait dengan ketidakadilan yang terdapat pada penarikan keuntungan
secara sepihak tanpa risiko kerugian. Adapun mengenai jual beli, kaidah
utama yang harus diperhatikan adalah kerelaan pihak-pihak. Sepanjang
pihak-pihak sama-sama rela (ri«±), maka jual beli itu adalah sah, juga dengan
tidak memandang keuntungan atau kerugian yang dialami oleh masingmasing. Hanya saja, secara moral, Islam dengan ajaran akhl±q al-kar³mahnya tidak merestui penarikan keuntungan yang berlebihan. Setiap umat
Islam dituntut agar memperhatikan faktor ta‘±wun (bertolong-tolongan)
dalam setiap jual beli atau hubungan mu‘malat lain yang dilakukannya.
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SEPUTAR RIBA
Pertanyaan :
Sehubungan dengan jawaban Bapak pada tanggal 7 Desember 2001,
mengenai haramnya bunga bank, saya ingin menanyakan,
a. Bila kita menerima uang dari seseorang yang bekerja di bank konvensional, kemanakah uang itu harus kita gunakan?
b. Seandainya kita belum mepunyai penghasilan, bolehkah uang itu kita
gunakan untuk keperluan sendiri?
Jawab :
Jawaban kami pada konsultasi 07-12-01 yang Saudara rujuk tersebut, adalah pengulangan atas jawaban yang kami sebelumnya, bahwa
setelah memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan, maka kami memilih
dan mendukung pendapat yang menyatakan, bunga bank adalah riba dan
karenanya haram. Dalam hal ini, kami mengesampingkan pendapat lain
yang menganggapnya halal atau syubhat. Menurut hemat kami, inilah
pandangan yang aman untuk dibawa menyertai kami ketika mengahadap
kepada Allah swt. Selanjutnya, dengan memperhatikan perkembangan sistem
perbankan Islam yang semakin marak dewasa ini, al-¥amdu lill±h, kami
menyatakan, sepanjang kebutuhan perbankan seseorang dapat ter-penuhi
oleh bank-bank syari‘ah, maka tidak ada lagi alasan baginya untuk terus
terlibat dalam perbankan konvensional dengan sistem bunganya yang
haram itu.
Sebagai konsekuensi dari pandangan tersebut, tentu saja, bunga uang
itu haruslah diperlakukan sebagai uang haram lainnya. Orang yang memegang
atau menguasai uang tersebut tidak memilikinya secara sah dan karenanya
ia tidak boleh memanfaatkannya. Selanjutnya, bila di tangan seseorang ada
harta yang haram, termasuk bunga uang, maka ia wajib melepaskan
tanggung jawabnya atas harta itu.
Menurut Im±m al-Gaz±l³ orang tersebut haruslah memisahkan harta
yang haram itu dari harta lainnya. Bila tidak mungkin memilah bendanya,
maka ia harus menyisihkan jumlahnya, sampai ia “yakin” bahwa harta yang
haram itu telah terpisah dari yang lainnya. Setelah harta yang haram itu
terpisahkan, maka ia harus mengembalikan setiap benda, berikut semua
pertambahannya kepada pemilik masing-masing atau kepada ahli warisnya.
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Jika hal itu tidak mungkin, maka ia harus mengeluarkannya sebagai sedekah
kepada fakir miskin. dengan niat untuk dan atas nama si pemilik. Akan
tetapi, bila harta haram itu berasal dari harta yang diperuntukkan bagi
kepentingan (mas±li¥) umum, maka hendaklah dikeluarkan untuk kepentingan umum pula.
Kemudian, pengeluaran sedekah dan pembiayaan kepentingan umum
tersebut sebaiknya diserahkan pelaksanaannya kepada q±«³ (hakim) yang
dinilai jujur. Bila tidak, maka diserahkan kepada orang alim yang terpercaya (mutadayyin) untuk melakukannya. Jika cara ini pun tidak mungkin,
barulah hal itu dilakukannya sendiri. Dengan tindakan demikianlah harta
yang haram itu dapat lepas darinya dan selanjutnya diharapkan taubatnya
akan diterima Allah.
Selanjutnya, bila yang menerima uang tersebut adalah orang yang
tidak punya penghasilan sendiri dan tidak pula ada yang menanggungnya
sehingga ia tergolong fakir atau miskin, maka darrah atau hajah akibat
kefakiran atau kemiskinannya itu, mungkin dapat dijadikan alasan membolehkan dirinya memanfaatkan uang tersebut. Akan tetapi, sesuai dengan
kaidah fiqh, hal ini pun hanyalah dibenarkan sebatas darurah atau hajah
yang dialaminya.

SEPUTAR SYARIKAT
Pertanyaan :
Mohon penjelasan tentang pengertian harta syarikat dalam perkawinan.
Jawab :
Syarikat artinya perkongsian atau pemilikan bersama, antara dua
atau lebih orang, atas harta tertentu. Jadi, harta syarikat dalam perkawinan
adalah harta yang dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suamiistri. Sepanjang penelusuran, kami tidak menemukan pembahasan harta
syarikat dalam perkawinan pada kitab-kitab klasik. Pada dasarnya, fiqh
Islam tidak menganut percampuran harta karena perkawinan. Kedua
pasangan tetap memliki hartanya masing-masing, dan bebas menggunakan,
mengalihkan, dan mengembangkan hartanya tanpa dibatasi oleh
pasangannya.
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Akan tetapi, pertimbangan kemaslahatan yang terus berkembang
dari masa ke masa mendorong pemerintah untuk, secara bijak, mengeluarkan peraturan tentang harta perkawinan. Secara garis besar diatur
bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan, baik melalui usaha yang
dilakukan secara bersama-sama, maupun secara terpisah oleh suami
saja atau istri saja, adalah milik bersama (harta syarikat) kedua pasangan
tersebut. Dalam hal ini tidak termasuk harta bawaan, yakni yang telah
dimiliki oleh masing-masing sebelum mereka melakukan perkawinan.
Selain itu, masih terdapat pengecualian, misalnya harta yang diperoleh
sebagai warisan atau hadiah.
Jadi, secara singkat dapatlah dikatakan bahwa harta syarikat dalam
perkawinan itu ialah harta pencaharian suami atau istri atau kedua-duanya
yang diperoleh selama mereka terikat dalam perkawinan.

SEPUTAR HIBAH
Pertanyaan :
Mohon penjelasan tentang pengertian harta syarikat dalam perkawinan.
Jawab :
Syarikat artinya perkongsian atau pemilikan bersama, antara dua
atau lebih orang, atas harta tertentu. Jadi, harta syarikat dalam perkawinan
adalah harta yang dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suamiistri. Sepanjang penelusuran, kami tidak menemukan pembahasan harta
syarikat dalam perkawinan pada kitab-kitab klasik. Pada dasarnya, fiqh
Islam tidak menganut percampuran harta karena perkawinan. Kedua
pasangan tetap memliki hartanya masing-masing, dan bebas menggunakan,
mengalihkan, dan mengembangkan hartanya tanpa dibatasi oleh
pasangannya.
Akan tetapi, pertimbangan kemaslahatan yang terus berkembang
dari masa ke masa mendorong pemerintah untuk, secara bijak, mengeluarkan peraturan tentang harta perkawinan. Secara garis besar diatur bahwa
harta yang diperoleh selama perkawinan, baik melalui usaha yang dilakukan
secara bersama-sama, maupun secara terpisah oleh suami saja atau istri
saja, adalah milik bersama (harta syarikat) kedua pasangan tersebut. Dalam
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hal ini tidak termasuk harta bawaan, yakni yang telah dimiliki oleh masingmasing sebelum mereka melakukan perkawinan. Selain itu, masih terdapat
pengecualian, misalnya harta yang diperoleh sebagai warisan atau hadiah.
Jadi, secara singkat dapatlah dikatakan bahwa harta syarikat dalam
perkawinan itu ialah harta pencaharian suami atau istri atau kedua-duanya
yang diperoleh selama mereka terikat dalam perkawinan.

SEPUTAR HUTANG
Pertanyaan :
Apakah hukumnya mengutangkan perhiasan seperti kalung, cincin,
kerabu dan sebagainya, yang terbuat dari emas atau perak?
Jawab :
Emas dan perak termasuk di antara benda-benda ribaw³, yang hanya
boleh memperjualbelikan sesamanya dengan cara-cara tertentu, sebagai
mana tersebut di dalam hadis (ketentuan ini berlaku juga bagi beberapa
jenis makanan, tamar, gandum, sya‘³r dan garam).
Menurut keterangan para ulama dari mazhab al-Sy±fi‘³, larangan
tersebut terkait dengan dua macam ‘illat,10
a. Sal±hiyah al-£amaniyah al-g±libah (kenyataan bahwa secara umum benda
itu dianggap layak dijadikan sebagai harga) pada emas dan perak, dan
b. sifatnya sebagai makanan, pada benda-benda ribaw³ lainnya.
Selanjutnya, jual beli atas dua benda ribaw³ yang sama ‘ilat dan sama
pula jenisnya, seperti emas dengan emas, haruslah memenuhi tiga syarat,
Muhammad bin Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi, Bidayah al
Mujtahid Wa Nihayah al Muqtashid, Juz II, (Indonesia: Maktabah Dar Ihya
al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), h. 94.
10
Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawaw³,

ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﺍﻟﺜﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﺍﳕﺎ ﳛﺮﻡ ﺍﻟﺮﺑﺎ ﰱ ﺍﳌﻄﻌﻮﻡ
Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Naw±w³, Raudah at Talibin, Juz III, Cet:
III, (Beirut: al Maktab al -Islami, 1416 H/ 1991 M), h.379-380.
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1. sama timbangan atau takarannya (tam±£ul)
2. tunai dari kedua belah pihak (¥ul-l), dan
3. diserahterimakan di tempat (majlis) berlangsungnya aqad (taq±bu«).
Jika kedua benda ribaw³ itu sama ‘illat-nya, tetapi berbeda jenisnya,
seperti mas dengan perak, maka tidak diharuskan adanya tam±£ul, tetapi
syarat kedua dan ketiga di atas tetap harus diindahkan. Namun, jika ‘illat
dan jenis kedua benda ribaw³ itu tidak sama, maka jual beli dapat dilakukan
dengan bebas tanpa terikat dengan ketentuan di atas.
Jadi, bila yang dimaksud dengan “mengutangkan” itu adalah pembelian
emas secara kredit dan akan dibayar dengan emas atau dengan perak,
maka hal tersebut adalah haram, sebab tidak ¥ul-l dan tidak taq±bu«. Akan
tetapi, jika kredit tersebut tidak dibayar dengan emas atau perak, maka
hal tersebut dapat dibenarkan sebab tidak termasuk dalam larangan.
Larangan menyangkut emas dan perak di atas tidak berlaku pada
benda-benda logam lainnya, seperti tembaga, besi, dan timah. Menurut
Im±m al-Nawaw³, wajh al-sa¥³¥ mengatakan bahwa ful-s (uang yang
terbuat dari perunggu) pun tidak termasuk dalam larangan tersebut.
Sejalan dengan ini, perbedaan pendapat juga terjadi pada pembayaran
dengan uang kertas. Pada satu sisi, anggapan bahwa uang kertas merupakan
“ganti” dari emas atau perak dikemukakan sebagai alasan untuk melarang.
Akan tetapi, pada sisi lainnya, kenyataan bahwa sifat sal±¥iyah al-£amaniyah
al-g±libah tidak terdapat pada diri kertas uang itu juga cukup kuat untuk
mengecualikannya dari larangan tersebut. Wa al-war`u l± yakhf±.
Pertanyaan :
Seseorang mendapat bonus dari perusahaan tempatnya bekerja, sebesar
Rp. 4.000.000, sementara ia mempunyai utang sebesar Rp. 5.000.000.Dalam hal ini, apakah ia boleh menggunakan semua uang bonus tersebut
untuk membayar utangnya, ataukah ia harus mengeluarkan zakatnya
terlebih dahulu?
Jawab :
Sehubungan dengan kasus ini, dapat kami kemukakan bahwa
1. ada sebagian ahli yang mewajibkan zakat atas penghasilan, seperti
gaji, bonus, ataupun imbalan jasa lainnya. Akan tetapi, kami sendiri

226

BAB MUAMALAT
belum mengetahui betul rincian pendapat tersebut, terutama dalam
kaitannya dengan utang.
2. Kebanyakan ulama, (fuqah±’) hanya mewajibkan zakat atas emas dan
perak (termasuk uang kertas), dengan syarat, jumlahnya mencapai satu
nis±b (senilai 85 gr emas atau 595 gr perak) dan telah dimiliki genap
satu tahun qamariyah. Dalam pada itu,
- sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa seseorang tidak
dikenakan kewajiban zakat bila ia mempunyai utang dalam jumlah
yang dapat mengurangi hartanya dari se nisab.
- menurut mazhab al-Sy±fi‘³, utang tidak mempengaruhi kewajiban
zakat, sebab menurut pandangan beliau, keadaan berutang itu tidak
mengurangi kepemilikannya terhadap harta yang ada di tangannya.
Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa bonus Rp.
4.000.000, seandainya dianggap telah nisab, namun orang yang menerimanya tetap saja tidak tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya, karena
masa pemilikannya belum mencapai haul (setahun qamariyah), baik
menurut mazhab al-Sy±fi‘³ maupun para fuqah±’ lainnya. Oleh karena itu,
orang tersebut boleh saja menggunakan keseluruhan uang bonus itu untuk
membayar utangnya, dan ia tidak perlu mengeluarkan atau menyisihkan
sebagian untuk zakat.
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Pertanyaan :
Apakah hukum Islam membenarkan perempuan menjadi kepala
negara?
Jawab :
Islam menghendaki agar umatnya senantiasa melaksanakan segala
tuntuntan dan tuntunan agamanya dengan baik dan teratur, baik yang
menyangkut kehidupan duniawi maupun perkara-perkara ukhrawi. Untuk
memenuhi hal itu tentu diperlukan adanya kepemimpinan yang kuat,
bersih, dan berwibawa seperti yang dicontohkan oleh Nabi saw.
Karena pentingnya, masalah kepemimpinan itulah yang pertama
sekali diselesaikan oleh para sahabat setelah Rasul Allah saw. wafat, sekalipun
hal itu mengakibatkan tertundanya penyelenggaraan jenazah beliau. Menurut
catatan sejarah, persidangan untuk menentukan penerus kepemimpinan
(Khil±fah) Nabi saw. berlangsung cukup hangat antara kaum Muh±jir³n
dan Ans±r, sebelum akhirnya Ab- Bakr terpilih, walaupun untuk sementara
masih ada pihak-pihak yang kurang setuju, termasuk sebagian keluarga
Nabi yang didukung oleh kelompok tertentu.
Pada masa selanjutnya, masalah kepala negara (khil±fah-/im±mah)
itu berkembang menjadi problema besar yang membawa perpecahan dalam
tubuh umat Islam. Setiap firqah (golongan) mengkajinya secara serius,
merumuskan kriteria dan menetapkan syarat-syarat im±m/khal³fah. Di
samping adanya perbedaan pendapat tentang sifat-sifat tertentu, semua
firqah sepakat bahwa im±m/khal³fah itu haruslah mukallaf, merdeka, lakilaki, dan adil. Im±m al-¦aramain al-Juwain³ secara tegas menyatakan, para
ulama telah ijm±‘ (sepakat penuh) bahwa perempuan tidak boleh menjadi
im±m. Berdasarkan keterangan ini, dapatlah ditegaskan bahwa Islam tidak
membenarkan umatnya mengangkat perempuan sebagai kepala negara
mereka.
Di antara alasan yang dikemukakan untuk mendukung pendapat
tersebut ialah,
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1. Ayat 3 dari surat al-Nis±’, yang dalam membicarakan masalah-masalah
keluarga dan rumah tangga, menegaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin
bagi perempuan (qaww±m-na ‘al± al-nis±’). Memberikan kepemimpinan
keluarga kepada perempuan jelaslah bertentangan dengan tuntunan
ayat ini. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa apabila dalam keluarga,
yang merupakan unit masyarakat terkecil itu pun, perempuan tidak layak
menjadi pemimpin, maka tentulah ia tidak juga dibenarkan menjadi
pemimpin dalam masyarakat yang lebih luas, lebih-lebih lagi sebagai
kepala negara.
2. Sabda Nabi saw. yang mengatakan “Tidak akan berjaya suatu kaum
yang menyerahkan urusan mereka kepada kepemimpinan perempuan”.
3. Kepemimpinan itu menghendaki keberanian dan kekokohan kepribadian
terutama dalam menghadapi berbagai kemungkinan tantangan. Sesuai
dengan kodratnya, perempuan, pada umumnya, tidak memiliki dan sifatsifat ini seperti itu.
4. Kedudukan sebagai pemimpin menuntut aktifitas yang luas termasuk
keterlibatan dan kehadiran ditengah-tengah kaum lelaki dalam berbagai
urusan. Ajaran Islam tentang kemuliaan dan kehormatan perempuan
tidak menghendaki aktifitas seperti itu dari perempuan muslimah.
5. Ketika Rasul Allah saw. wafat, di kalangan sahabat terdapat tokoh-tokoh
perempuan yang sangat terkemuka, bijaksana, dan sangat dihormati
oleh seluruh umat Islam, seperti F±¯imah, putri Nabi saw, dan para Umm
al-Mukmin³n, ‘²’isyah, ¦afs±h, dan Umm Salamah. Dalam kenyataannya,
tak seorang pun dari mereka yang tampil, mengajukan diri atau diajukan
orang untuk menjadi kepala negara menggantikan Rasul Allah saw.
Seandainya perempuan berhak untuk itu, tentulah nama mereka akan
tampil sebagai calon.
Pertanyaan :
Bagaimanakah pandangan Islam tentang upaya-upaya orang atau
kelompok tertentu untuk mendapatkan suatu jabatan, kepala negara
(presiden) misalnya?
Jawab :
Dengan mengecualikan sebagian kecil dari Qadariyah dan Syi‘ah,
jumh-r (mayoritas) umat Islam memandang bahwa menegakkan im±mah
dan mengikut im±m adalah wajib. Dalam pidato singkatnya, setelah Rasul
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Allah saw. wafat, Ab- Bakr ra. antara lain mengatakan, “... inna Muhammadan qad m±ta, wa l± budda li ha©± al-d³n mimman yaq-mu bih” Sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan tidak boleh tidak, agama ini harus
mempunyai pemimin. Pernyataan itu diterima secara bulat oleh para
sahabat, dan sama sekali tidak ada yang menolaknya, karena mereka
menyadari bahwa kemaslahatan dunia dan akhirat (ma‘±syan wa ma‘±dan)
yang dikehendaki Islam itu tidak akan terujud tanpa kepemimpinan. Fungsi
pemimpin atau kepala negara dalam Islam adalah untuk menjamin kemaslahatan umat dengan mengamankan pelaksanaan syari‘at Islam. Oleh karena
itu, calon pemimpin haruslah memenuhi kriteria dan syarat-syarat tertentu.
Pada dasarnya, Islam tidak menyetujui ambisi atau sikap ingin
memimpin. Dalam sebuah pengarahan kepada seorang sahabat, Nabi
saw. mengatakan, “Janganlah engkau meminta jabatan kepemimpinan
(im±rah) ... .” Inilah petunjuk Nabi saw., yang dalam berbagai catatan
sejarah, terbukti bahwa para sahabat telah berhasil mempedomaninya
dengan baik. Akan tetapi, tampaknya hal tersebut tidaklah bersifat mutlak.
Dalam kajian tentang khil±fah/im±mah para ulama selalu mengemukakan
adanya kondisi-kondisi tertentu di mana ummat (dalam hal ini ahl al-¥alli
wa al-`aqd) boleh, atau harus, memakzulkan dan mengganti im±m mereka.
Berkata benar (al-¥aqq) di depan penguasa yang zalim adalah perbuatan
yang amat terpuji.
Dalam membahasan tentang kekuasaan peradilan, para ulama selalu
menuntut sikap sangat hati-hati dalam menerima jabatan sebagai q±«³.
Sepanjang masih ada orang yang lebih pantas, maka menolak tawaran
untuk itu adalah lebih baik dan memintanya adalah makruh, bahkan, ada
yang mengatakan haram. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu, misalnya
apabila ketentuan-ketentuan hukum tidak terlaksana di masyarakat karena
para pejabat lemah atau zalim, atau jika melalui jabatan itu seorang alim
yang kurang terkenal akan dapat menyebarkan ilmunya, maka ia dianjurkan
(mand-b) meminta jabatan tersebut. Lebih dari itu, jika tidak ada calon
lain yang layak maka orang yang telah memenuhi persyaratan wajib meminta,
dan berupaya mendapatkan jabatan tersebut, sekalipun untuk itu ia harus
mengeluarkan sejumlah dana (dalam hal ini ia boleh memberi tetapi pihak
lainya tidak boleh menerimanya).
Dari uraian di atas, dapatlah dilihat bahwa menurut Islam, upayaupaya untuk memperoleh jabatan, termasuk jabatan kepala negara, tidaklah
mutlak tercela, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, kondisi objektif
masyarakat, dan nawaitu orang yang bersangkutan.

233

UMAT BERTANYA ULAMA MENJAWAB 

PENUTUP
Problematika hukum Islam akan selalu berkembang sejalan dengan
perputaran zaman yang selalu muncul dengan kasus yang berbeda yang
solusi hukumnya harus dicarikan dengan segera. Sebab kefakuman jawaban
terhadap suatu kasus akan dapat mengakibatkan umat tergelincir dari
kebenaran. Persoalan yang muncul pada dekade kontemporer ini jauh
lebih kompleks dari masa sebelumnya. Dengan begitu, pada saat sekarang
sudah cukup dibutuhkan orang-orang dapat menyelesaikan persoalan
umat Islam secara umum dan khususnya dalam bidang hukum. Dalam
bidang hukum tentu yang diharapkan adalah para sarjana-sarjana muslim
yang mempunyai kapasitas dalam bidang hukum Islam sehingga dapat
menjawab persoalan-persoalan yang telah menumpuk.
Buku yang berada di tangan pembaca menghadirkan berbagai persoalan yang terangkum dalam bentuk pertanyaan yang diajukan
masyarakat Islam dan jawaban dari ulama Sumatera Utara DR. H.
Lahmuddin Nasution M.Ag. Persoalan yang dibahas terangkum kepada
bahagian ibadah dan muamalat, misalnya azan, salat, puasa, hibah,
syarikat, gadai, jinayah,dan lain sebagainya. Kendati kasus-kasus yang
diangkat terkesan sederhana dan keseharian, namun di sinilah salah satu
keistimewaan buku ini. Terkadang sebahagian orang suka dengan kajiankajian hukum Islam yang melangit tetapi ternyata masalah-masalah yang
ringan dan biasa tidak dapat diselesaikan dengan benar.
Perlu dicatat sekalipun masalah-masalah yang dijawab ulama yang
ahli dalam mazhab Syafi’i ini berkaitan persoalan realistis dan sederhana
tetapi dalam jawaban-jawaban tersebut dikemas dengan gaya bahasa
yang sederhana, lugas dan disertai dengan rujukan-rujukan mu’tabarah.
Bahkan dengan keahlian beliau menguasai kitab-kitab klasik dengan
mudah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan diselesaikan berdasarkan
pendapat-pendapat para fuqaha klasik. Walaupun terkadang kasus yang
diajukan tidak didapati dalam pendapat fuqaha klasik secara tepat maka
disini pula salah satu keahlian beliau dalam menganalisis persoalan
tersebut dengan dalam sehingga dapat mengaitkannya dengan pendapat
fuqaha klasik dari berbagai tinajuan perspektif.
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PENUTUP
Pada sisi lain, kita melihat bahwa semangat masyarakat Islam
Sumatera Utara terhadap permasalahan keislaman masih kuat. Terbukti
sampai dengan beberapa tahun ruang konsultasi agama pada mimbar
Jum’at harian Waspada selalu dibanjiri berbagai macama pertanyaan.
Karena jawaban-jawaban yang diberikan menyentuh kepada jantung
persoalan dan diterima penanya menyebabkan sampai ada beberapa
orang penanya yang selalu saja mengajukan pertanyaannya setiap bulan.
Agaknya sikap ingin tahu dan selalu bertanya kepada para ulama
sekalipun tidak harus melalui media merupakan suatu tradisi yang baik
dan harus dikembangkan. Sebab paling tidak kedekatan umat kepada
para ulama sebagai pembenteng umat supaya tidak terjerumus ke dalam
bentuk pemahaman, pengajaran yang belakangan ini sangat banyak bermunculan.
Khusus pada pertanyaan bahagian masalah haji, sangat banyak
sekali kasus-kasus yang dipertanyakan seputar praktik dan tata cara
pelaksanaan haji. Paling tidak untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang
berkenaan pada saat pelaksanaan ibadah haji sebelum dan sesudah
berangkat maka buku ini sudah seharusnya dibaca mereka yang akan
menjadi tamu Allah. Selain itu pula kemudahan akan didapatkan dengan
melihat persoalan yang sedang dihadapi sebab model susunan buku ini
dengan meletakkan langsung jawaban di bawah pertanyaan sehingga
tidak perlu untuk mencari pada lembaran dan bahagian yang mana.
Selajutnya penulis memang lebih banyak menggunakan literatur
bermazhab Syafi’i khususnya lagi karangan imam Nawawi, tetapi bukan
berarti beliau tidak mengetahui kitab-kitab yang berada di luar Mazhab
Syafi’i. Misalnaya beliau terkadang merujuk literatur mazhab lain namun
sebagai perbandingan dan memperkaya khazanah dalam menjawab.
Sehingga tidak berlebihan pula jika dikatakan buku ini memang khas
mazhab Syafi’i selain sekaligus mendudukkan penulis sebagai tokoh dalam
mazhab ini.
Tidak jarang pula jawaban yang diberikan beliau dikritik dari sisi
terlalu mengedepankan syafi’iyah, bahkan sampai ada yang mencounter
balik mengajukan argumentasi dari perspektif yang berbeda. Di sinilah
keistimewaan yang lain buku ini, sebab sebuah karya yang dikritik dan
dicounter bagi sebahagian orang akan memberikan nilai tambah ilmiah
bagi buku itu sendiri. Namun buku ini merupakan refleksi kesungguhan
beliau dalam dunia hukum Islam. Apa yang dilakukan penulis merupakan
kegiatan yang sangat mulia yang harus diberikan apresiasi yang tinggi
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sebagaimana usaha mujtahid dahulu yang berusaha mencurahkan
kesungguhan mereka mengistinbatkan hukum dari nash al-Qur’an maupun
hadis.
Sebagai sebuah upaya yang mulia semoga buku dapat memberikan
manfaat yang besar kepada para pembaca dalam mendapatkan jawabanjawaban persoalan hukum Islam yang tidak akan pernah selesai dan
selalu berkembang.
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