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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah, kami memuji-Nya, meminta pertolongan kepada-

Nya, memohon ampunan-Nya, dan kami berlindung kepada Allah dari 

segala kejelekan diri-diri kami dan kesalahan-kesalahan amalan kami. 

Barangsiapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada yang dapat 

menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan Allah maka tidak 

ada yang dapat memberinya hidayah. 

Shalawat dan salam terlimpahkan bagi hamba dan rasul-Nya  ملسو هيلع هللا ىلص , 

keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti 

mereka dengan baik. 

Selanjutnya: 

Ini adalah risalah yang ringkas namun banyak sekali mengandung 

faedah berharga yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim, alimnya 

mereka terlebih lagi awamnya. 

Semoga dengan diterjemahkannya risalah kecil ini yang ditulis 

oleh seorang ulama rabbani, Samahah As-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz 

bin Abdillah bin Baaz – rahimahullah – yang berjudul: “Ad-Durus Al-

Muhimmah Li ‘Amatil Ummah” (Beberapa pelajaran penting bagi 

keumuman umat) dapat memberikan manfaat yang besar baik bagi 

penerjemah sendiri, para pembacanya, dan penulisnya, sehingga 

menjadi pemberat catatan amal shaleh kelak di akhirat. 

Akhir kalam, semoga Allah menerima amal shaleh kami ini 

walhamdulillahi rabbil alamin. 

 

 

13 Rabi’ul Akhir 1441 H 

10 Desember 2019 M 

 

Admin Butiran Faedah, 

Email: santri.komunitas@gmail.com  

mailto:santri.komunitas@gmail.com
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

MUKADDIMAH 

Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, dan kesudahan bagi orang-orang 

yang bertakwa, shalawat dan salam terlimpahkan bagi hamba dan rasul-Nya, nabi 

kita Muhammad, berserta keluarga dan para sahabatnya semuanya. 

Selanjutnya: 

Maka ini merupakan beberapa kalimat ringkas yang menjelaskan sebagian 

perkara yang wajib diketahui oleh semua orang tentang agama Islam, yang aku 

beri judul: ❝ Pelajaran-pelajaran penting bagi keumuman umat ❞. 

Dan aku memohon kepada Allah agar menjadikannya bermanfaat bagi 

kaum muslimin, dan agar menerimanya dariku, sesungguhnya Dia maha pemurah 

lagi maha mulia. 
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Pelajaran Pertama : 

Surat Al-Fatihah dan beberapa surat pendek 

 

Surat Al-Fatihah, dan apa yang memungkinkan (dipelajari) dari surat-surat 

pendek; dari surat Az-Zilzalah hingga surat An-Nas; secara talqin (dikte), dan 

pengoreksian bacaan, hapalan dan uraian keterangan terhadap hal-hal yang wajib 

dipahami. 
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Pelajaran Kedua: 

Rukun-rukun Islam 

 

Penjelasan rukun-rukun Islam yang lima, yang utamanya dan paling 

agungnya ialah : persaksian bahwa tidak ada sesembahan yang haq kecuali Allah 

dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, dengan uraian penjelasan akan 

makna-maknanya, disertakan penjelasan syarat-syarat kalimat: هللا إال إله ال , dan 

maknanya: (إله ال)  ialah meniadakan semua apa yang disembah dari selain Allah, 

sedangkan kata: (هللا إال)  adalah penetapan peribadatan hanya bagi Allah semata 

yang tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Adapun syarat-syarat (هللا إال إله ال)  adalah: berilmu yang akan menghapus 

kebodohan, keyakinan yang akan menghapus keraguan, ikhlas yang akan 

menghilangkan kesyirikan, kejujuran yang akan menghilangkan kedustaan, 

kecintaan yang akan menghapus kebencian, ketundukan yang akan 

menghilangkan sikap meninggalkan, menerima yang akan menghilangkan sikap 

menolak, dan mengingkari apa yang disembah dari selain Allah, dan (semua 

syarat ini) telah terkumpul dalam 2 bait syair: 

 هلا  والقبولُ  وانقياد   حمبة  .. . م ع   وِصدُقك   وإخالص   يقي   علم  

Ilmu, yakin, ikhlas dan kejujuranmu disertakan...  

Kecintaan, ketundukan dan menerimanya. 

ا من األشياء قد  اإللهِ منك مبا ... سوى  الكفرانُ  اثمُنها  وزيد    أهلِِ

Dan ditambah kedelapannya ialah pengingkaran darimu terhadap... 

Selain Tuhan (yang esa) dari segala sesuatu yang telah 

dipertuhankan. 

Bersamaan dengan adanya penjelasan persaksian bahwa Muhammad 

adalah utusan Allah, dan konsekuensinya: membenarkannya terhadap apa yang 

beliau beritakan, menaatinya terhadap apa yang beliau perintahkan, menjauhi 

apa yang beliau larang dan cela, dan tidaklah Allah disembah kecuali dengan apa 

yang telah Allah هلالج لج syariatkan dan rasul-Nya ملسو هيلع هللا ىلص . 

Kemudian menjelaskan kepada penuntut ilmu rukun-rukun Islam yang lima 

lainnya, yaitu: shalat, zakat, puasa Ramadhan, haji ke baitullah Al-Haram bagi 

siapa yang mampu melakukan perjalanan kesana. 
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Pelajaran Ketiga: 

Rukun-rukun iman 

 

Rukun iman, yaitu ada 6: engkau beriman kepada Allah, para 

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, kepada hari akhirat, dan 

engkau beriman kepada takdir yang (dirasakan) baiknya, dan (dirasakan) 

jeleknya dari Allah ta’ala. 
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Pelajaran Keempat: 

Pembagian tauhid, dan pembagian syirik 

 

Penjelasan pembagian tauhid, yaitu ada 3: tauhid rububiyyah, tauhid 

uluhiyyah, tauhid asma wa sifat. 

▪ Adapun tauhid rububiyyah : yaitu beriman bahwa Allah 

subhanah adalah pencipta bagi setiap sesuatunya dan yang 

mengendalikan pada segala sesuatunya yang tidak ada sekutu 

bagi-Nya dalam hal itu. 

▪ Adapun tauhid uluhiyyah : yaitu beriman bahwa Allah 

subhanah adalah yang berhak disembah yang tidak ada sekutu 

bagi-Nya dalam hal itu, dan itu adalah makna kalimat  ;  هللا إال إله ال

karena maknanya : tidak ada yang disembah dengan hak kecuali 

Allah, sehingga semua peribadatan dari shalat, puasa dan lainnya 

wajib mengikhlaskannya bagi Allah semata, dan tidak boleh 

memberikan sedikitpun darinya untuk selain Allah. 

▪ Dan adapun tauhid asma wa sifat : yaitu beriman kepada 

setiap apa yang disebutkan di dalam Al Quran yang mulia atau 

hadits-hadits shahih dari nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya, dan 

menetapkannya bagi Allah semata dalam bentuk yang layak bagi-

Nya subhanah dengan tanpa merubah, menolak, menanyakan 

bagaimana, dan tanpa ada penyerupaan; sebagai pengamalan 

firman Allah ta’ala : 

ُ أ ح د  ) ُ الصهم ُد )1}ُقل  ُهو  اَّلله  [4-1({ ]اإلخالص : 4( و َل   ي ُكن لهُه ُكُفًوا أ ح د  )3( َل   ي ِلد  و َل   يُول د  )2( اَّلله

“Katakanlah: “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang 

bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak 

pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”. 

[Qs. Al-Ikhlas: 1-4] 

Dan firman-Nya هلالج لج : 

ء  ۖ و ُهو  السهِميُع ال ب ِصرُي{ ]الشورى :   [11}ل ي س  ك ِمث ِلِه ش ي 

“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha 

Mendengar dan Melihat.” [Qs. As-Syura: 11] 

Dan sebagian ulama menjadikannya menjadi 2 bagian, dan 

memasukkan tauhid asma wa sifat ke dalam tauhid rububiyyah, dan 

tidak ada pertentangan dalam perkara tersebut, karena maksudnya 

adalah jelas di dalam 2 bentuk pembagian tersebut. 

Dan bagian-bagian syirik ada 3: syirik besar, syirik kecil, dan 

syirik yang samar (khafiy); maka syirik besar mengakibatkan gugurnya 
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amalan dan kekal di dalam neraka bagi siapa yang mati di atasnya, 

sebagaimana firman Allah ta’ala: 

{ ] األنعام:  انُوا ي  ع م ُلون  ُهم  م ا ك  ر ُكوا َل  ِبط  ع ن   ش  ل و  أ   [ 88}و 

“Kalau sekiranya mereka berbuat syirik, niscaya gugur dari mereka apa 

yang dahulu (di dunia) mereka kerjakan”. [Qs. Al-An’am: 88] 

Dan Allah subhanah berfirman: 

ع   ول ِئك  ح ِبط ت  أ  ِر أُ ن  ُفِسِهم  ِِبل ُكف  اِهِدين  ع ل ى أ  ن  ي  ع ُمُروا م س اِجد  اَّللِه ش  رِِكي  أ  ِف النهاِر ُهم  }م ا ك ان  لِل ُمش  اهُلُم  و  م 
{ ] التوبة:  اِلُدون   [ 17خ 

“Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan mesjid-mesjid 

Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah 

orang-orang yang sia-sia pekerjaannya, dan mereka kekal di dalam 

neraka.” [Qs. At-Taubah: 17] 

Dan bahwasanya siapa yang mati di atas kesyirikan maka tidak 

akan diampuni, dan surga haram baginya, sebagaimana firman Allah هلالج لج : 

ِلك  ِلم ن  ي ش اُء{ ] النساء:  ي  غ ِفُر م ا ُدون  ذ  ك  بِِه و  ر  ن  ُيش  نه اَّلله  ال  ي  غ ِفُر أ   [ 48}إِ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kesyirikan dan akan 

mengampuni (dosa) selain itu bagi siapa saja yang dikehendaki”. [Qs. 

An-Nisa : 48] 

Dan Allah ta’ala berfirman: 

م ا لِلظهاِلِمي  ِمن  أ   اُه النهاُر و  م أ و  ُ ع ل ي ِه اْل  نهة  و  م  اَّلله ِرك  ِِبَّللِه ف  ق د  ح ره نهُه م ن  ُيش  { ]املائدة: }إِ  [72ن ص ار 

“Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah maka sungguh 

Allah telah mengharamkan atasnya surga dan tempat tinggalnya adalah 

di neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang berbuat aniaya dari 

penolong pun”. [Qs. Al-Maidah : 72] 

Dan diantara macam-macamnya adalah: berdoa kepada orang-

orang yang sudah mati, berhala-berhala, istighatsah (meminta 

dihilangkannya kesulitan) kepada mereka, bernazar untuk mereka, 

menyembelih untuk mereka, dan selainnya. 

Adapun syirik kecil ialah: apa yang telah tetap berdasarkan nash-

nash (dalil-dalil) dari Al-Kitab dan As-Sunnah penyebutannya sebagai 

kesyirikan, akan tetapi dia bukan termasuk dari jenis syirik besar; 

seperti riya pada sebagian amalan, bersumpah dengan (menyebut 

nama) selain Allah, dan ucapan: atas kehendak Allah dan kehendak 

fulan, dan semisal itu; berdasarkan sabda nabi ملسو هيلع هللا ىلص : 

و فُ »  « رواه اإلمام أمحدالرايءُ عنه، فقال: » ف ُسِئل  « األصغرُ  الشركُ عليكم  أخافُ ما  أ خ 
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“Yang paling ditakutkan dari apa yang aku takutkan atas kalian adalah 

syirik kecil”, maka beliau ditanya tentang hal itu, beliau bersabda: 

“riya”. 

Diriwayatkan oleh Ahmad, Thabrani, dan Baihaqi dari Mahmud bin 

Labid Al-Anshary – radhiallahu anhu – dengan sanad yang jayyid 

(bagus), dan diriwayatkan juga Thabrani dengan beberapa sanad yang 

jayyidah, dari Mahmud bin Labid, dari Rafi’ bin Khadij dari nabi ملسو هيلع هللا ىلص. 

Dan sabda beliau ملسو هيلع هللا ىلص: 

 « رواه اإلمام أمحد إبسناد صحيح، عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه. أشرك  هللا ففد  دون   بشيء   ح ل ف   م ن  »

“Barangsiapa bersumpah dengan sesuatu selain (nama) Allah maka dia 

telah berbuat syirik”. [HR. Ahmad dengan sanad yang shahih, dari Umar 

Ibnul Khatthab – radhiallahu anhu -] 

Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan Tirmidzi dengan sanad 

yang shahih dari hadits Ibnu Umar – radhiallahu anhuma – dari nabi ملسو هيلع هللا ىلص  

bahwa beliau bersabda: 

 «أشرك  أو  ك ف ر  هللا فقد   بغريِ »من حلف 

“Barangsiapa bersumpah dengan selain (nama) Allah maka dia telah 

kufur atau syirik”. 

Dan sabdanya ملسو هيلع هللا ىلص : 

»ال تقولوا: ما شاء هللا وشاء فالن، ولكن قولوا: ما شاء هللا مث شاء فالن« أخرجه أبو داود إبسناد صحيح، عن 
 حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه.

“Jangan kalian katakan: atas kehendak Allah dan kehendak fulan, akan 

tetapi katakanlah: atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan”. 

[Dikeluarkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang shahih, dari Hudzaifah 

Ibnul Yaman – radhiallahu anhu -] 

Dan jenis ini tidak mengakibatkan murtad dan tidak 

mengakibatkan kekal di dalam neraka, akan tetapi dapat menghapuskan 

kesempurnaan tauhid yang wajib. 

Adapun jenis yang ketiga: yaitu syirik khafiy (samar), maka 

dalilnya adalah sabda beliau ملسو هيلع هللا ىلص : 

ِ ُُكم  »أال  و فُ مبا هو  ُأخ                          ن  عليكم عندي  أ خ                          اخلفي، يقوم  الشركُ هللا، قال:  رسول  الدجال؟ قالوا: بلى اي  املسيحِ  م                         ِ
ت هُ  ف  ي                                 ُ  يِِنُ فيصلي  الرجلُ  ال  إليه« رواه اإلمام أمحد ِف مسنده، عن أيب سعيد اخلدري رضي  الرجلِ  نظرِ ملا يرى من  ص                                 

 هللا عنه.
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“Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku 

takutkan atas kalian menurutku dari (fitnah) Masih Dajjal?” Mereka 

menjawab: tentu wahai rasulullah, beliau bersabda: “syirik khafiy, 

(seperti) seseorang yang berdiri lalu shalat, kemudian dia memperindah 

shalatnya karena dia melihat adanya orang lain yang memperhatikan 

shalatnya”. [HR. Ahmad di dalam Musnad-nya, dari Abi Sa’id Al-Khudriy 

– radhiallahu anhu -] 

Dan boleh juga kesyirikan terbagi menjadi 2 saja: besar dan kecil, 

adapun syirik khafiy maka dia bisa mengenai keduanya. Sehingga bisa 

jatuh ke dalam syirik besar, seperti kesyirikan munafikin; karena 

mereka menyembunyikan keyakinan-keyakinan mereka yang batil, dan 

mereka menampakkan keislaman karena riya, dan karena 

mengkhawatirkan atas jiwa-jiwa mereka. 

Dan bisa terjadi pada syirik kecil, seperti riya, sebagaimana 

disebutkan di dalam hadits Mahmud bin Labid Al-Anshary yang telah 

lalu, dan hadits Abu Sa’id yang telah disebutkan. Dan hanya Allah 

penolong lagi pemberi taufiq. 
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Pelajaran Kelima: 

Ihsan 

 

Rukun ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau 

melihat-Nya, maka jika engkau tidak melihat-Nya sesungguhnya Dia melihatmu. 
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Pelajaran Keenam: 

Syarat-syarat Shalat 

 

Syarat-syarat shalat ada 9: islam, berakal, tamyiz 1, mengangkat hadats, 

menghilangkan najis, menutup aurat, masuknya waktu (shalat), menghadap 

kiblat, dan niat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Tamyiz atau mumayyiz ialah usia 7 tahun dimana dia telah bisa membedakan yang baik dan buruk, 

pent.  
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Pelajaran Ketujuh: 

Rukun-rukun shalat 

 

Rukun-rukun shalat ada 14: berdiri bila mampu, takbiratul ihram, membaca 

Al-Fatihah, rukuk, i’tidal setelah (bangkit dari) rukuk, sujud pada anggota sujud 

yang tujuh, bangkit dari sujud, duduk diantara dua sujud, thuma`ninah di semua 

gerakan shalat, berurutan diantara rukun-rukun, tasyahud akhir, duduk tasyahud, 

shalawat kepada nabi ملسو هيلع هللا ىلص, mengucapkan dua salam. 
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Pelajaran Kedelapan: 

Kewajiban-kewajiban dalam shalat 

 

Kewajiban-kewajiban dalam shalat ada 8: semua takbir selain takbiratul 

ihram, ucapan: )سمع هللا لمن حمده( bagi imam dan munfarid (orang shalat sendirian), 

ucapan: الحمد( )ربنا ولك  bagi setiap masing-masingnya, ucapan: )سبحان ربي العظيم( dalam 

rukuk, ucapan: )سبحان ربي األعلى( dalam sujud, ucapan: )رب اغفر لي( diantara dua sujud, 

tasyahud awal, dan duduk tasyahud. 
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Pelajaran Kesembilan: 

Penjelasan tentang tasyahud 

 

Penjelasan tentang tasyahud, yaitu mengucapkan: 

ه دُ ، الصهاَِلِيهللا  ِعب ادِ  و ع لىٰ  ع ل ين ا  السالمُ ، وبركاتهُ هللا   ورمحةُ  النهِبُّ  أ ي ُّه ا  ع ل يك    ا لسهٰالمُ ، و الطهيِِب اتُ ، و الصهل و اتُ ، َّللهِ  ا لتهِحي اتُ ) أ ن    أ ش 
ه دُ هللا،  ِإاله  إِٰله   ال    ( و ر ُسولُه ع ب ُدهُ   حممداً  أ نه  و أ ش 

Kemudian mengucapkan shalawat kepada nabi ملسو هيلع هللا ىلص dan mengucapkan 

keberkahan atasnya, yaitu mengucapkan: 

يد    ِإنهك  ،  إبراهيم    آلِ  وعلىٰ   إِب  ر اِهيم    علىٰ   ص لهيت    ك م ا ،  حممد    آلِ ، وعلى  حممد  على    ص لِِ   ا للُِٰهمه ) يد    محِ  رِك،  َمِ    آلِ   وعلىٰ ،  حممد    علىٰ   و ِب 
ر ك ت  ، كما حممد   يد   إِنهك   إبراهيم   آلِ  وعلىٰ ، إبراهيم   علىٰ  ِب  يد   محِ   ( َمِ 

Kemudian memohon perlindungan kepada Allah di tasyahud akhir dari siksa 

Jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah (ujian dan cobaan) di dunia dan swtelah 

mati, dan dari fitnah Masih Dajjal, kemudian memilih dari doa apa yang dia 

inginkan, terlebih lagi apa yang teriwayatkan dari doa tersebut, diantaranya: 

رِك   علىٰ  أ ِعنِِ  ا للُِٰهمه ) رِك   ِذك  نِ  و ُشك  ًا  ظُل ًما  ن  ف ِسي ظ ل م تُ  ِإِنِ  ا للُِٰهمه ، ِعب اد ِتك   و ُحس    م غ ِفر ةً  ِل  ف اغ ِفر  ، أ ن ت   ِإاله  الذُّنُوب   ي  غ ِفرُ  و ال  ، ك ِثري 
 (الرهِحيم الغ ُفورُ  أ ن ت   إِنهك   و ار مح  ِن ، ِعن ِدك   ِمن  

“Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu dan bersyukur kepada-Mu serta baik 

dalam beribadah kepada-Mu. Ya Allah, sungguh aku telah berbuat aniaya terhadap 

diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang dapat 

mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, maka ampunilah aku dengan ampunan 

dari sisi-Mu, dan rahmatilah aku karena sesungguhnya Engkau maha pengampun 

lagi maha pengasih”. 

Adapun tasyahud awal maka bangun setelah membaca dua kalimat 

syahadat untuk rakaat ketiga dalam shalat Dhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya, dan 

jika ingin mengucapkan shalawat kepada nabi ملسو هيلع هللا ىلص maka itu yang afdhal (lebih 

utama); berdasarkan keumuman hadits-hadits tentang hal itu, kemudian bangun 

untuk rakaat ketiga. 
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Pelajaran Kesepuluh: 

Sunnah-sunnah dalam shalat 

 

Sunnah-sunnah dalam shalat, diantaranya: 

1. Membaca doa istiftah.  

2. Menjadikan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri di atas dada 

ketika berdiri, sebelum rukuk dan setelah rukuk. 

3. Mengangkat kedua tangan dengan merapatkan jari jemari dan 

dibentangkan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga ketika takbir pertama, 

dan ketika rukuk, dan bangkit dari rukuk, dan ketika berdiri dari tasyahud pertama 

menuju (rakaat) ketiga. 

4. Apa yang melebihi dari satu kali dalam tasbih di dalam rukuk dan sujud. 

5. Apa yang melebihi dari ucapan: (لحمدا ولك ربنا)  setelah berdiri dari rukuk, dan 

apa yang melebihi dari satu kali dalam doa meminta ampunan di antara dua sujud. 

6. Menjadikan kepala sejajar dengan punggung di dalam rukuk. 

7. Dijauhkannya kedua lengan atas dari kedua rusuk, dan (dijauhkan) perut 

dari kedua paha, dan kedua paha dari kedua betis di dalam sujud. 

8. Mengangkat kedua siku dari tanah ketika sujud. 

9. Duduknya orang yang menunaikan shalat di atas kakinya sebelah kiri yang 

dihamparkan (iftirasy), dan menegakkan kaki kanan dalam tasyahud pertama dan 

diantara dua sujud. 

10. Duduk tawaruk di tasyahud terakhir dalam shalat ruba’iyyah (shalat yang 

empat rakaat) dan tsulatsiyyah (shalat yang tiga rakaat) yaitu: duduk di atas tempat 

duduknya dan menjadikan kaki kiri berada di bawah kaki kanan dan menegakkan 

kaki kanan. 

11. Menunjuk dengan jari telunjuk di tasyahud pertama dan kedua, dari mulai 

duduk hingga akhir tasyahud, dan menggerakkan telunjuk ketika doa. 

12. Membaca shalawat dan tabrik (keberkahan) atas nabi Muhammad dan 

keluarga Muhammad, dan atas nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim di dalam tasyahud 

awal. 

13. Berdoa di tasyahud terakhir. 

14. Mengeraskan bacaan surat di dalam shalat Subuh, shalat Jumat, shalat dua 

hari raya, istisqa (minta turun hujan), dan dalam dua rakaat pertama dari shalat 

Maghrib dan Isya. 

15. Membaca pelan (sirr) di dalam shalat Dhuhur dan Ashar, dan dalam rakaat 

ketiga dari shalat Maghrib, dan dua rakaat terakhir dari shalat Isya. 

16. Membaca tambahan surat dari (sekedar) Al-Fatihah dari Al Quran, dengan 

menjaga lainnya yang teriwayatkan dari sunnah-sunnah di dalam shalat selain dari 

apa yang telah kami sebutkan, diantaranya: menambahkan bacaan orang yang 

shalat: (لحمدا ولك ربنا)   setelah bangkit dari rukuk bagi imam, makmum dan munfarid 

karena itu adalah sunnah, dan diantaranya juga: meletakkan kedua tangan di atas 

kedua lutut dengan merenggangkan kedua jari jemari tangan ketika rukuk. 
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Pelajaran Kesebelas: 

Pembatal-pembatal shalat 

 

Pembatal-pembatal shalat, ada 8: 

➢ Berbicara dengan sengaja secara sadar dan tahu, adapun orang yang lupa 

dan tidak tahu maka tidak batal shalatnya karena itu. 

➢ Tertawa. 

➢ Makan. 

➢ Minum. 

➢ Tersingkap auratnya. 

➢ Banyak menyimpang dari arah kiblat. 

➢ Banyak berbuat sia-sia yang dilakukan secara terus menerus di dalam 

shalat. 

➢ Batal thaharahnya. 
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Pelajaran Kedua belas: 

Syarat-syarat wudhu 

 

Syarat-syarat wudhu, ada 10: islam, berakal, tamyiz, niat, senantiasa 

menyertakan hukumnya, yaitu dengan tidak berniat memutuskannya hingga 

sempurna thaharahnya, memutuskan hal-hal yang mengharuskannya berwudhu, 

istinja (yaitu membersihkan dua kemaluan dengan air, pent) atau istijmar (yaitu 

membersihkan dua kemaluan dengan batu atau yang dapat menggantikannya, 

pent) sebelumnya, kesucian air dan kebolehan air, menghilangkan apa yang 

menghalangi sampainya air ke kulit tubuh, dan masuknya waktu shalat bagi orang 

yang hadatsnya terus-menerus (terjadi). 
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Pelajaran Ketiga belas: 

Kewajiban-kewajiban wudhu 

 

Kewajiban-kewajiban wudhu, ada 6: mencuci wajah, dan termasuk dari 

mencuci wajah adalah berkumur-kumur dan istinsyaq (menghirup air ke dalam 

hidung dan membuangnya, pent), mencuci kedua tangan bersamaan dengan 

kedua siku, mengusap seluruh kepala dan termasuk darinya (mengusap) kedua 

telinga, mencuci kedua kaki bersamaan dengan kedua mata kaki, berurutan, dan 

berkesinambungan. 

Dan dianjurkan mengulang-ulang mencuci wajah, kedua tangan, dan kedua 

kaki sebanyak 3 kali, dan demikian juga kumur-kumur dan istinsyaq, dan yang 

wajib dari itu semua adalah satu kali, adapun mengusap kepala maka tidak 

dianjurkan mengulang-ulangnya sebagaimana ditunjukkan hal itu oleh hadits-

hadits shahihah.  
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Pelajaran Keempat belas: 

Pembatal-pembatal wudhu 

 

Pembatal-pembatal wudhu, ada 6: ada yang keluar dari dua jalan (yaitu 

keluarnya sesuatu dari kemaluan depan maupun kemaluan belakang, pent), 

keluarnya sesuatu yang menjijikan lagi najis dari tubuh, hilangnya akal karena 

tidur atau lainnya, menyentuh kemaluan dengan tangan baik kemaluan depan 

maupun kemaluan belakang tanpa ada pembatas (penghalang), makan daging 

unta, dan murtad dari islam, semoga Allah melindungi kita dan muslimin dari yang 

demikian. 

Peringatan penting: adapun memandikan mayit; maka yang shahih tidak 

membatalkan wudhu, dan itu adalah pendapat kebanyakan para ulama, karena 

tidak adanya dalil atas yang demikian, akan tetapi jika tangan orang yang 

memandikan (mayit) mengenai kemaluan mayit tanpa ada penghalang maka 

wajib atasnya berwudhu, dan yang wajib atasnya untuk tidak menyentuh 

kemaluan mayit kecuali dari balik penghalang. 

Dan demikian juga; menyentuh perempuan tidak membatalkan wudhu 

secara mutlak, sama saja apakah hal itu karena (dorongan) syahwat, atau tanpa 

adanya syahwat, menurut pendapat paling benar dari dua pendapat ulama, 

selama tidak keluar dari lelaki tersebut sesuatu (dari kemaluannya); karena nabi 

 pernah mencium sebagian isterinya, kemudian beliau shalat, dan tidak ملسو هيلع هللا ىلص

berwudhu. 2 

Adapun firman Allah subhanah di dalam dua ayat; An-Nisa (ayat: 43), dan 

Al-Maidah (ayat: 6): {  تُمُ  أَو {ءَ لن َِّساا َالَمس   maka yang dimaksud dengannya: adalah jima’ 

(berhubungan suami isteri), menurut pendapat yang paling benar dari dua 

pendapat ulama, dan itu adalah pendapat Ibnu Abbas – radhiallahu anhuma -, 

dan sekelompok orang dari kaum salaf dan khalaf. Dan hanya Allah penolong lagi 

pemberi taufiq. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 HR. Ahmad (25766), Abu Dawud (172), Tirmidzi (86), Ibnu Majah (502) dari Aisya 
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Pelajaran Kelima belas: 

Berhias dengan akhlak yang disyariatkan bagi setiap muslim 

 

Berhias dengan akhlak yang disyariatkan bagi setiap muslim, diantaranya: 

jujur, amanah, afaf (menjaga kehormatan diri), malu, berani, dermawan, 

menepati janji, menyucikan diri dari setiap apa yang telah diharamkan Allah, baik 

dalam bertetangga, membantu orang yang membutuhkan sesuai dengan 

kemampuan, dan selainnya dari akhlak yang telah ditunjukkan Al Quran atau 

Sunnah atas disyariatkannya hal itu. 
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Pelajaran Keenam belas: 

Beradab dengan adab-adab Islamiyyah 

 

Beradab dengan adab-adab Islamiyyah, diantaranya: mengucap salam, 

manis muka, makan dengan tangan kanan dan minum dengan tangan kanan, 

mengucapkan basmalah ketika memulai (makan dan minum), mengucapkan 

hamdalah ketika selesai, mengucapkan hamdalah ketika bersin, menjawab orang 

yang bersin jika dia mengucapkan hamdalah, membesuk orang sakit, mengantar 

jenazah untuk menyolatkan dan memakamkan, dan adab-adab syar’i ketika 

masuk masjid atau rumah dan ketika keluar dari keduanya, ketika safar, ketika 

bersama kedua orang tua dan kerabat serta tetangga, orang dewasa dan anak-

anak, mengucapkan selamat atas kelahiran anak, mengucapkan tabrik 

(keberkahan) terhadap pengantin, takziyah (menghibur) orang yang terkena 

musibah, dan lain sebagainya dari adab-adab Islamiyyah dalam berpakaian, 

melepas dan memakai sandal. 
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Pelajaran Ketujuh belas: 

Memperingatkan dari kesyirikan, dan macam-macam kemaksiatan 

 

Waspada dan memperingatkan dari kesyirikan dan macam-macam 

kemaksiatan, diantaranya: tujuh perkara yang dapat membinasakan, yaitu: 

menyekutukan Allah, sihir, membunuh suatu jiwa yang telah Allah haramkan 

kecuali dengan haknya, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari 

peperangan, menuduh wanita muhshan (yang menjaga kehormatannya) lagi lalai 

dan mukminat. 

Dan diantaranya: durhaka kepada kedua orangtua, memutus hubungan 

rahim (garis keturunan), persaksian palsu, janji palsu, mengganggu tetangga, 

menganiaya manusia dalam hal darah, harta dan kehormatan, minum sesuatu 

yang memabukkan, bermain qimar yaitu judi, ghibah (menggunjing), namimah 

(mengadu domba), dan selainnya dari apa-apa yang telah Allah هلالج لج larangan 

darinya atau rasul-Nya ملسو هيلع هللا ىلص. 
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Pelajaran Kedelapan belas: 

Mengurusi mayit, menyolatkannya dan memakamkannya 

 

Dan berikut rinciannya: 

Pertama: disyariatkan mentalqin (mendiktekan) kepada yang telah datang 

kematiannya: )ال إله إال هللا( berdasarkan sabda nabi ملسو هيلع هللا ىلص : 

ُكم   ل قِِنُ و ا»  : ال إله إال هللا« رواه مسلم ِف صحيحه م وَت 

“talqin-kan mayit kalian kalimat: )ال إله إال هللا( “ [HR. Muslim di dalam shahihnya] 

Dan yang dimaksud dengan mayit kalian dalam hadits ini adalah: para muhtadhar, 

dan mereka adalah: orang yang telah nampak pada mereka tanda-tanda 

kematian. 

Kedua: apabila mayit telah ditalqin; maka dipejamkan kedua matanya, dan 

diikat kedua jenggotnya (yakni kedua tulang rahangnya sehingga tidak terbuka 

mulutnya, pent); karena hal tersebut disebutkan dalam sunnah. 

Ketiga: wajib memandikan mayit muslim, kecuali jika dia mati syahid yang 

mati dalam peperangan, maka dia tidak dimandikan, dan tidak dishalatkan, akan 

tetapi dikubur bersama pakaiannya; karena nabi ملسو هيلع هللا ىلص tidak memandikan pejuang 

Uhud yang terbunuh, dan tidak menyolatkan mereka. 

Keempat: tata cara memandikan mayit: 

Hendaknya ditutup auratnya, kemudian diangkat sedikit dan diurut 

perutnya dengan pengurutan yang lembut, kemudian orang yang memandikan 

menyelimuti tangannya dengan kain atau semisalnya lalu menyebokinya dengan 

kain tersebut, kemudian mewudhukannya seperti wudhu shalat, kemudian 

mencuci kepalanya dan jenggotnya dengan air dan daun sidr (bidara) atau 

semisalnya, kemudian memandikannya pada sebelah kanan kemudian kiri, 

kemudian memandikannya demikian pula untuk kali kedua dan ketiga, tangannya 

melewatkan tangannya ke perut mayit setiap kali membasuhnya, dan jika keluar 

darinya sesuatu maka mencucinya, dan menutupi lubang-lubang (tubuh) dengan 

kapas atau semisalnya, dan jika (kapas tersebut) tidak dapat menahan maka 

(boleh) dengan tanah liat, atau dengan alat-alat medis modern seperti plester 

(perban) dan semisalnya. 

Dan mengulang wudhunya, dan jika belum bersih dengan tiga kali cucian 

maka (boleh) ditambah hingga lima atau hingga tujuh kali, kemudian 

mengeringkannya dengan kain, dan letakkan minyak wangi di lipatan-lipatannya 

dan tempat-tempat sujudnya, dan jika semuanya diberi minyak wangi maka itu 

juga baik, dan kain-kain kafannya ditaburi dengan cendana (serbuk wangi), dan 

jika kumisnya atau kukunya panjang maka dipotong, dan jika dibirkan maka tidak 

mengapa, dan jangan membebaskan rambutnya, dan jangan memotong rambut 
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kemaluannya, dan tidak mengkhitaninya; karena tidak adanya dalil atas yang 

demikian, dan wanita disisir rambutnya menjadi tiga bagian dan digeraikan ketiga 

bagian ini di belakangnya. 

Kelima: yang afdhal (utama) lelaki dikafani dalam 3 kain putih yang tidak 

ada kemejanya dan tidak ada imamahnya, sebagaimana yang dilakukan terhadap 

nabi ملسو هيلع هللا ىلص , dibuat berlapis lapis, dan jika dikafani dalam satu kemeja, satu sarung, 

dan satu selimut maka tidak mengapa. 

Sedangkan wanita dikafani dalam 5 kain: dalam satu rompi, satu kerudung, 

satu sarung, dan dua buah selimut. 

Dan yang wajib bagi semuanya; satu kain yang menutupi seluruh (tubuh) 

mayit, akan tetapi jika mayit adalah orang yang sedang ihram; maka dia 

dimandikan dengan air dan daun sidr, dan dikafani dalam kain sarungnya dan 

selendangnya atau dalam selain keduanya, dan tidak ditutupi kepalanya, dan tidak 

juga wajahnya dan tidak diberi minyak wangi; karena dia akan dibangkitkan di 

hari kiamat dalam keadaan bartalbiyah sebagaimana telah shahih tentang itu 

dalam hadits dari rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص, namun jika yang ihram adalah seorang wanita 

maka dia dikafani seperti lainnya akan tetapi tidak diberi minyak wangi dan tidak 

ditutup wajahnya dengan niqab (cadar) dan tidak juga kedua tangannya dengan 

sarung tangan, akan tetapi ditutup wajahnya dan jedua tangannya dengan kafan 

yang dia dikafani di dalamnya, sebagaimana telah lewat penjelasan tentang tata 

cara mengafani wanita, dan anak-anak dikafani dalam 1 kain hingga 3 kain, dan 

anak perempuan dikafani dalam satu kemeja dan dua lembar selimut. 

Keenam: orang yang paling berhak memandikan, menyolatkan dan 

mengafaninya adalah: yang diwasiatkan untuk itu, kemudian ayahnya, kemudian 

kakeknya, kemudian yang lebih dekat (nasabnya) dan yang terdekat berikutnya 

dari ashabah (kelompok lelaki dari garis keturunannya, pent) dari kalangan lelaki. 

Dan yang lebih pantas memandikan (mayit) perempuan adalah: yang diberi 

wasiat olehnya, kemudian ibunya, kemudian neneknya, kemudian kerabat 

terdekatnya lalu yang terdekat berikutnya dari kalangan wanita. 

Dan boleh bagi suami isteri untuk salah satu dari keduanya memandikan 

lainnya; karena (Abu Bakar) As-Shiddiq – radhiallahu anhu – yang 

memandikannya adalah isterinya, dan karena Ali – radhiallahu anhu – 

memandikan isterinya, Fathimah – radhiallahu anha -. 

Ketujuh: tata cara shalat jenazah adalah: 

Bertakbir sebanyak 4 kali takbir, membaca setelah takbir pertama surat Al-

Fatihah, dan jika membaca bersama Al-Fatihah surat pendek lainnya atau satu 

ayat atau dua ayat maka baik; berdasarkan hadits yang shahih yang disebutkan 

tentang hal itu dari Ibnu Abbas – radhiallahu anhuma -, kemudian bertakbir yang 

kedua dan membaca shalawat kepada nabi ملسو هيلع هللا ىلص seperti shalawat dalam tasyahud, 

kemudian bertakbir yang ketiga dan mengucapkan: 
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اِهِدن  ، و م يِِِتن ا  َِل يِِن ا  اغ ِفر   ا للُِٰهمه ) ك رِن و ك ِبرِين   و ص ِغري ِن  ، و غ ائِِبن ا  و ش  ِيهِ  ِمنها حي يت ُه أ   م ن  ، اللهم و أُن  ٰثان  ، وذ  ٰالمعلى  ف أ ح   ت  و فهيت هُ  و م ن  ، اِإلس 
مي انِ ف  ت  و فُه على    ِمنها  رِم  ،  ع ن هُ   و اع فُ ،  و ع اِفهِ   ،و ار مح  هُ   ،ل هُ   اغ ِفر   اللهُهمه ،  اإل ِ ع  نُ  ُل ه،    و أ ك    ِمن    و ن  قِِه،  و ال    دِ   و الث هل جِ   ِِبمل  اءِ   و اغ ِسل هُ ُمدخ ل ه،    و و سِِ

ا   اخل ط ااي   ِله  ِمن   خرياً  وأهًال ، د ارِهِ  ِمن   خرياً  داراً  و أ ب ِدل هُ ، الد ن س ِمن   األ ب  ي ض   الثهوب   يُ ن  قِِي ك م  هُ ، اْل نهة   و أ د ِخل هُ ، أ ه    ع ذ ابِ  ِمن   و أ ِعذ 
ف ح  ، النهار و ع ذ ابِ ، الق   ِ  ِهِ  ِف  ل هُ  و اس  ر هُ  َت  رِم ن ا ، اللهم ال ِفيهِ  ل هُ  و ن  وِِر  ، ق     (ب  ع د هوال ُتِضلنا  أ ج 

“Ya Allah, ampunilah bagi yang hidup dari kami dan yang telah mati dari kami, 

yang hadir dari kami dan yang tidak hadir dari kami, yang kecil dari kami dan 

yang besar dari kami, yang lelaki dari kami dan yang perempuan dari kami. Ya 

Allah, siapa yang Engkau hidupkan dari kami maka hidupkan dia di atas Islam, 

dan siapa yang Engkau wafatkan diantara kami maka wafatkan dia di atas iman. 

Ya Allah, ampunilah dia dan rahmati dia, selamatkan dia dan maafkan dia, 

muliakanlah tempat tinggalnya, luaskan tempat masuknya, dan cucilah dia 

dengan air dan salju serta embun, dan bersihkan dia dari dosa-dosa dan 

kesalahan-kesalahan sebagaimana dibersihkannya kain putih dari noda, dan 

gantikanlah untuknya sebuah rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga 

yang lebih baik dari keluarganya, dan masukkan dia ke dalam surga, lindungilah 

dia dari siksa kubur, dan siksa neraka, lapangkanlah baginya kuburannya, dan 

terangilah dia di dalamnya. Ya Allah, jangan Engkau haramkan kami dari 

ganjarannya, jangan Engkau sesatkan kami sepeninggal dia”. 

Kemudian bertakbir keempat, dan melakukan salam dengan satu kali salam dari 

arah kanannya, dan dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya bersamaan 

dengan setiap takbir. 

Dan apabila mayit adalah wanita maka dibacakan: ). .اللهم اغفر لها( dan 

seterusnya. Dan apabila jenazah ada 2 maka dibacakan: ). . .اللهم اغفر لهما( dan 

seterusnya, dan dengan bentuk jamak jika jenazah lebih dari itu dibacakan: (للهما 

. .(لهم غفرا  dan seterusnya. 

Adapun jika mayit anak-anak: maka dibacakan sebagai ganti dari doa 

maghfirah (ampunan) baginya: 

ع ل هُ   اللُِٰهمه ) رًا  ف  ر طًا   اج  يهِ   وُذخ  ِفيًعا ،  ِلو اِلد  ا   بِهِ   ث  قِِل  ، اللهم  َُم اِبً   و ش  هُ ،  ُأُجور ُهُ ا   بِهِ   و أ ع ِظم  ،  م و ازِين  ُهم  ِق  اِلحِ   و أ َل  ع ل هُ ،  ال م ُؤ ِمِني    س ل فِ   ِبص    و اج 
ِقِه و السهٰالمُ  الصهال ةُ  ع ل ي هِ  إبراهيم   ك ف ال ةِ   ِف   (ع ذ اب  اْل ِحيمِ  ِبر مح  ِتك  ، و 

“Ya Allah, jadikanlah dia sebagai persembahan dan tabungan bagi kedua orang 

tuanya, dan pemberi syafa’at yang dikabulkan. Ya Allah, beratkanlah dengannya 

timbangan (amal) kedua orang tuanya, dan lipatkanlah dengannya pahala kedua 

orang tuanya, dan kumpulkanlah dia bersama orang-orang shaleh dari kaum 

terdahulu dari mukminin, dan jadikanlah dia ke dalam jaminan Ibrahim – alaihis 

salam -, dan lindungilah dia dengan rahmat-Mu dari siksa neraka Jahim”. 

Dan termasuk dari amalan sunnah adalah imam berdiri sejajar kepala 

(mayit) lelaki dan di tengah (tubuh mayit) wanita, dan hendaknya (mayit) lelaki 

di hadapan imam jika jenazahnya banyak, sedangkan (jenazah) wanita di 

hadapan kiblat (jauh dari imam, pent). 
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Dan jika bersama mereka ada (jenazah) balita; maka didahulukan 

(jenazah) anak-anak atas (jenazah) wanita, kemudian wanita, kemudian balita. 

Dan kepala (jenazah) anak-anak lelaki diletakkan di hadapan kepala 

(jenazah) lelaki dewasa, dan bagian tengah (tubuh jenazah) wanita di hadapan 

kepala (jenazah) lelaki dewasa, dan demikian dengan balita perempuan diletakkan 

kepalanya di hadapan kepala (jenazah) wanita dewasa, dan bagian tengah 

(jenazah) wanita di hadapan kepala (jenazah) lelaki. 

Dan orang yang menyolatkan jenazah semuanya diletakkan di belakang 

imam, kecuali jika dia satu orang yang tidak mendapatkan tempat di belakang 

imam; maka dia berdiri di sebelah kanan imam. 

Kedelapan: tata cara menguburkan mayit: 

Yang disyariatkan adalah memperdalam kuburan hingga setengah (perut) 

lelaki, dan hendaknya di dalamnya dibuatkan liang lahat dari arah kiblat, dan 

mayit diletakkan pada liang lahat di bagian rusuk kanannya, dan dilepaskan 

ikatan-ikatan kafan namun tidak dilepas akan tetapi dibiarkan, dan tidak perlu 

dibuka wajahnya – sama saja – baik mayit tersebut lelaki maupun perempuan, 

kemudian diganjal pada mayit dengan bata, dan diberi tanah liat hingga kokoh 

dan terlindungi dari tanah, dan jika tidak memungkinkan menggunakan bata 

maka boleh dengan selainnya dari papan atau bebatuan atau batang kayu untuk 

melindunginya dari tanah, kemudian ditimbun dengan tanah, dan dianjurkan 

untuk diucapkan ketika itu: 

 هللا(  رسولِ  ِملهةِ   وع لىٰ هللا،   ِِبس مِ )

“Dengan menyebut nama Allah, dan di atas ajaran (sunnah) rasulullah“. 

Dan meninggikan kuburan sebatas satu jengkal tangan, dan diletakkan di atasnya 

kerikil jika memungkinkan hal itu, dan dipercikkan air. 

Dan disyariatkan bagi para pengiring (jenazah) untuk berdiri di sisi kuburan 

dan mendoakan kebaikan bagi mayit; karena nabi ملسو هيلع هللا ىلص adalah apabila beliau selesai 

dari memakamkan mayit maka beliau berdiri di hadapannya, dan mengucapkan: 

ت  غ ِفُرو ا» أ ُلو ا، م  ِأل ِخيكُ  ِاس  أ لُ  اآلن  ف ِإنهُه ، الت هث ِبيت   ل هُ  و اس   «ُيس 

“Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintakanlah untuknya 

keteguhan; karena sesungguhnya dia akan ditanya”. 

Kesembilan: dan disyariatkan bagi yang belum menyolatkannya untuk 

menyolatkannya setelah dimakamkan; karena nabi ملسو هيلع هللا ىلص melakukan hal demikian, 

dimana batasan hal itu hingga satu bulan atau kurang, dan jika waktunya telah 

melebihi dari itu maka tidak lagi disyariatkan menyolatkannya di kuburan; karena 

itu tidak pernah ternukilkan dari nabi  ملسو هيلع هللا ىلص bahwa beliau shalat di kuburan setelah 

satu bulan dari pemakaman mayit. 
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Kesepuluh: tidak boleh bagi keluarga mayit untuk mereka membuat 

makanan bagi orang-orang; berdasarkan ucapan Jarir bin Abdillah Al-Bajali, 

seorang sahabat mulia – radhiallahu anhu - : 

 حسن  بسند أمحد إلماما هارو( النِِي اح ةِ  ِمن   الدهف نِ  ب  ع د   الطهع امِ  و ِصن  ع ة   امل  يِِتِ  أهلِ  إلٰ  االجتماع   ن  ُعدُّ  ُكنها )

“Kami menggolongkan berkumpul ke keluarga mayit dan membuat makanan 

setelah pemakaman termasuk dari ratapan”. [HR. Ahmad dengan sanad yang 

hasan] 

Adapun membuat makanan untuk mereka (keluarga mayit) atau untuk 

tamu-tamu mereka: maka tidak mengapa, dan disyariatkan bagi kerabat-

kerabatnya dan tetangganya untuk mereka membuatkan makanan bagi mereka 

(keluarga mayit); karena nabi ملسو هيلع هللا ىلص ketika datang berita kepada beliau akan 

kematian Ja’far bin Abi Thalib – radhiallahu anhu – di negeri Syam; beliau 

perintahkan keluarganya untuk membuat makanan bagi keluarga Ja’far, dan 

beliau bersabda: 

 «يشغلهم ما  أَتهم إنه»

“Sesungguhnya telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka”. 

Dan tidak mengapa atas keluarga mayit untuk mengundang tetangga 

mereka atau selain mereka untuk memakan dari makanan yang telah dihadiahkan 

bagi mereka, dan hal itu tidak ada batasan waktu sepanjang yang kami ketahui 

dari syariat. 

Kesebelas: tidak boleh bagi wanita yang berkabung atas mayit (untuk 

berkabung) lebih dari 3 hari kecuali atas (kematian) suaminya; karena 

sesungguhnya wajib atas dia untuk berkabung selama 4 bulan 10 hari, kecuali 

jika dia hamil maka hingga dia melahirkan; berdasarkan tetapnya sunnah 

shahihah dari nabi ملسو هيلع هللا ىلص tentang hal itu, adapun lelaki: maka tidak boleh baginya 

untuk berkabung atas seseorang pun; dari kalangan kerabat, atau selain mereka. 

Kedua belas: disyariatkan bagi para lelaki untuk ziarah kubur di hari itu 

maupun di waktu lainnya; untuk mendoakan kebaikan bagi mereka (mayit) dan 

mendoakan rahmat bagi mereka, dan mengingatkan kepada kematian dan apa 

yang setelahnya; berdasarkan sabda nabi ملسو هيلع هللا ىلص : 

 « خرجه اإلمام مسلم ِف صحيحهاآلخرة   ُتذ كِِرُُكمُ  ف ِإَّنه ا ، الُقُبور   ُزوُرو ا»

“ziarahilah kuburan karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian”. [HR. 

Muslim dalam shahih-nya (no. 976, pent) ] 

Dan adalah beliau ملسو هيلع هللا ىلص mengajarkan para sahabatnya apabila mereka berziarah 

kubur agar mereka mengucapkan: 
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رِ   أهل  »السالم عليكم   أ لُ ،  ال ِحُقون    ِبُكم    هللاُ   ش آء    ِإن    و ِإنه ،  ِمي  و امل ُ س     لِ   امل ُ ؤ ِمِني    ِمن    الدِِاي    امل ُ ت  ق دِِِمي    هللاُ   ي  ر ح مُ ،  الع اِفي ة  و ل ُكمُ   ل ن ا هللا    ن س 
رِين   ِمنها   «و امل ُ ت أ خِِ

“Kesejahteraan atas kalian wahai penghuni tempat ini dari kalangan mukminin 

dan muslimin, dan kami insya Allah akan menyusul kalian, kami meminta kepada 

Allah untuk kami dan kalian keselamatan, semoga Allah merahmati orang-orang 

yang telah lebih dulu dari kami dan orang-orang belakangan”. 

Adapun para wanita: maka tidak ada (hak) bagi mereka untuk ziarah kubur; 

karena rasulullah ملسو هيلع هللا ىلص telah mengutuk para wanita peziarah kubur, dan dikarenakan 

mereka dikhawatirkan dengan ziarah mereka terjadi fitnah dan kurang sabar, dan 

demikian pula tidak boleh bagi wanita untuk mengikuti jenazah hingga ke 

pemakaman; karena rasul ملسو هيلع هللا ىلص telah melarang mereka dari yang demikian, adapun 

menyolatkan mayit di masjid atau di mushalla maka itu disyariatkan bagi para 

lelaki dan wanita semuanya. 

Ini adalah akhir dari apa yang dapat dikumpulkan. 

Shalawat dan salam terlimpahkan bagi nabi kita Muhammad, keluarganya 

dan para sahabatnya. 
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