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MATERI 1
MANDI WAJIB

Dalil tentang wajibnya bersuci : 

ْر (املدثر: ٤) - َوِثيَابََك فَطَهِّ
تَنَزَُّهوْا ِمَن اْلبَوِْل فَِإنَّ َعامََّة َعذَاِب اْلَقبِْر ِمنُْه. -

(الدارقطنى) 
إِذَا ذََهَب اََحُدُكْم إَِلى اْلَغاِئِط فَْليَْستَِطْب ِبثاَلَثٍَة أَْحَجاٍر -

فَِإنََّها تَْجِزى َعنُْه. (احمد) 
إِذَا َوِطئَ اََحُدُكْم ِبنَْعلِِه االَذَى فَِإنَّ التُّرَاَب َلُه طَُهوٌْر (ابو -

داود) 

Dalil tentang wudlu : 

الَِة فَاْغِسُلوْاُوُجوَْهُكْم َوأَيِْديَُكْم إَِلى - إِذَا ُقْمتُْم إَِلى الصَّ
امْلَرَاِفقِ َواْمَسُحوْا ِبرُُؤْوِسُكْم َوأَرُْجَلُكْم إَِلى اْلَكْعبنَْيِ 

(املائدة:٦) 
الََصالَةَ مِلَْن الَُوُضوَْءواَلَُوُضوَْء مِلَْن َلْم يَذِْكُر اْسَم اهللِ َعَليِْه. -

(احمد والترمذى وابى ماجه) 
أَ ثاَلَثًا ثاَلَثًا. (مسلم) - َقاَل ُعثَْماُن : إِنَّ النَِّبيَّ ص تَوَضَّ
- . أَ َمرَّتنَْيِ َمرَّتنَْيِ َقاَل َعبُْد اهللِ بِْن زَيٍْد إِنَّ النَِّبيَّ ص تَوَضَّ

(البخارى) 
أَ رَُسوُْل اهللِ ص َمرَّةً َمرَّةً. - َقاَل ابُْن َعبَّاٍس :تَوَضَّ

(البخارى) 
َوَمَسحَ ِبرَأِْسِه َوأُذُنَيِْه َمْسَحًة َواِحَدةً. (احمد) -
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لِِه - َكاَن رَُسوَْل اهللِ ص يُِحبُّ التَّيَاُمَن ِفيْ تَنَغُّلِِه َوتَرَجُّ
َوطُُهوْرِِه َوِفيْ َشأِْن ُكلِِّه. (البخارى) 

Bacaan setelah wudlu : 

ًدا - أَْشَهُد أَْن الَاَِلَه إاِلَّاهللُ َوْحَدهُ الََشِريَْك َلُه َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ
َعبُْدهُ َورَُسوُْلُه. (مسلم) 



!9

Dalil tentang Air Najis : 

إِنَّ امْلَاَء طَُهوٌْر إاِلَّإِْن تََغيََّر ِريُْحُه أَْوَلوْنُُه أَْوطَْعُمُه ِبنََجاَسٍة -
تَْحُدُث ِفيِْه. (البيهقى) 

Dalil tentang Tayamum : 

أَْوَجاَء أََحُدِمنُْكْم ِمَن اْلَغاِئِط أَواْلََمْستُُم النَِّساَءفََلْم -
ُموْا   (النساء:٤٣ )  تَِجُدْواَماًء فَتَيَمَّ

أَ.فََقاَل - الَيَْقبَُل اهللَ َصالَةَ اََحُدُكْم إِذَااَْحَدَث َحتَّى يَتَوَضَّ
رَُجٌل ِمْن َحَضَر َموًْت,َمااْلَحَدُث يَااَبَاُهَريْرَةَ؟ َقاَل 

فَُساٌءأَْوُضرَاٌط. (البخارى) 

اَلرَُّجُل يََمسَّ ذََكرَهُ أََعَليِْه ُوُضوٌْء؟فََقاَل رَُسوُْل اهللِ ص -
إِنََّماُهوَ بَْضَعٌة ِمنَْك. (احمد) 

َقاَلْت َعاِئَشُة َكاَن النَِّبيَّ ص يَُقبُِّل بَْعَض اَزَْواِجِه ثُمَّ -
أُ. (النسائى)  يَُصلِّى واَلَيَتَوَضَّ

Dalil tentang Mandi : 

رُْوا (املائدة: ٦) - َوإِْن ُجنُبًا فَاطَّهَّ

إِنََّما يَْكِفيِْك اَْن تَُحثِّى َعَلى رَأِْسِك ثاَلََث َحثَيَاٍت ثُمَّ -
تَِقيِْضنْيَ امْلَاَء فَتَطُْهِريَْن. (مسلم) 
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MATERI 2
KHITAN

Arti Khitan menurut bahasa adalah “memotong”. 

Menurut istilah khitan pada laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi 

ujung kemaluan laki-laki yang disebut dengan Qulfah, agar tidak terhimpun kotoran 

di dalamnya, dan juga agar dapat menuntaskan air kencing.Jadi bila seorang anak 

yang pada waktu dilahirkan tidak memilki qulfah (kulit penutup glan penis), maka 

tidak disyariatkan padanya untuk dikhitan.  

Adapun khitan pada wanita yaitu memotong sedikit klistoris (badhr) yang ada 

pada kelamin wanita, dan yang lebih afdhal pada wanita adalah memotong sedikit 

saja (asal terbenar memotong). 

Laki-laki yang pertama kali melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim as, 

sedangkan dari pihak wanita adalah Siti Hajar.  

Nabi Adam as Alloh ciptakan dalam keadaan telah terkhitan. 

Dalam pelaksanaan, khitan biasanya digunakan untuk laki-laki atau istilah 

orang Sunda disebut sunnatan, sedangkan dalam ilmu kedokteran disebut 

circumcisio, yaitu pemotongan kulit yang menutupi kepala penis (praeputium 

glandis). 

Qulfah atau qhurlah adalah bagian kulit yang dipotong saat dikhitan (disebut 

pula kuluf). Yang dikhitan dari seorang laki-laki adalah bagian kulit yang melingkar 

dibawah ujung kemaluan. Itulah kulit kemaluan yang diperintahkan untuk dipotong. 

Berdasarkan pengertian khitan tersebut, disimpulkan bahwa khitan adalah 

perbuatan memotong bagian kemaluan laki-laki yang harus dipotong, yakni 

memotong kulup atau kulit yang menutupi bagian ujungnya sehingga seutuhnya 

terbuka. Pemotongan kulit ini dimaksudkan agar ketika buang air kecil mudah 

dibersihkan, karena syarat dalam ibadah adalah kesucian. 

Alasan khitan itu wajib : 

a. Khitan adalah perbuatan memotong sebagian dari anggota badan. 

Seandainya tidak wajib, tentu hal ini dilarang untuk melakukannnya 
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sebagaimana dilarang memotong jari-jari atau tangan kita selain 

karena hukum qisas.  

b. Memotong anggota badan akan berakibat sakit, maka tidak 

diperkenankan memotongnya kecuali dalam tiga hal, yakni : demi 

kemaslahatan, karena hukuman (qishas) dan demi kewajiban. Maka 

pemotongan anggota badan dalam khitan adalah demi kewajiban.  

c. Khitan hukumnya wajib karena salah satu bentuk syiar Islam yang 

dapat membedakan antara muslim dan non muslim. Sehingga ketika 

mendapatkan Jenazah ditengah peperangan melawan non muslim, 

dapat dipastikan sebagai jenazah muslim jika ia berkhitan. 

Kemudian jenazahnya bisa diurus secara Islam. 

Sejarah Khitan  

Khitan adalah suatu ajaran yang sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim AS. 

Dalam kitab Mughni Al Muhtaj dikatakan bahwa laki-laki yang pertama melakukan 

khitan adalah Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi Ibrahim mengkhitan anaknya Nabi 

Ishaq AS pada hari ketujuh setelah kelahirannya dan mengkhitan Nabi Ismail AS pada 

saat aqil baligh. 

Tradisi khitan ini diteruskan sampai pada masa kelahiran Arab pra Islam saat 

kelahiran Nabi Muhammad SAW.  Mengenai khitan Nabi Muhammad SAW para ulama 

berbeda pendapat yakni pertama, sesungguhnya Jibril mengkhitan Nabi Muhammad 

SAW pada saat membersihkan hatinya, dan kedua, bahwa yang mengkhitan Nabi 

Muhammad adalah kakek beliau, yakni Abdul Muthalib yang mengkhitan Nabi 

Muhammad pada hari ketujuh kelahirannya dengan berkorban dan memberi nama 

Muhammad.  

Kemudian Nabi mengkhitankan cucunya Hasan dan Husain pada hari 

kelahirannya. Pada hari tersebut banyak acara yang dilakukan antara lain aqiqah,  

mencukur rambut, memberi nama anak (tasmiyah). 

Bangsa Arab membanggakan dirinya sebagai umat yang berkhitan. Abu Sufyan 

meriwayatkan bahwa pada suatu hari, Heraklius (Raja Romawi) sangat sedih. 

Pasalnya, pada suatu malam ia melihat bintang di langit membentuk satu gugusan 
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yang menurut tafsiran para ahli Nujum merupakan isyarat kejatuhan bangsa Romawi 

dan berpindahnya kekuasaan mereka kepada bangsa yang berkhitan.  

Melihat raja mereka bersedih para pembesar istana Romawi merasa gelisah dan 

akhirnya menanyakan permasalahan yang dihadapi oleh raja. Heraklius 

mengisahkan : ”Pada suatu malam, saya melihat suatu gugusan bintang yang menjadi 

pertanda bahwa raja dari umat yang berkhitan, akan muncul dan meraih 

kemenangan”. Lalu ia bertanya, “siapakah diantara rakyatku yang berkhitan?” 

mereka menjawab, “tidak ada yang berkhitan selain kaum Yahudi. Janganlah engkau 

gundah karena mereka. Tulislah surat kepada para pembesar negeri agar mereka 

membunuh kaum Yahudi.” Heraklius pun melaksanakan anjuran tersebut sehingga 

banyak orang Yahudi yang menjadi korban.  

Ketika itulah seorang utusan Raja Ghassan (dari Basrah) mendatangi Heraklius 

dan memberitahu tentang munculnya seorang Nabi (Muhammad SAW).  

Heraklius segera mengutus beberapa orang ke Arab untuk mencari informasi 

apakah Nabi tersebut berkhitan. Orang-orang yang diutus itu kemudian melaporkan 

kepada Heraklius bahwa Nabi Muhammad memang berkhitan. Selanjutnya Heraklius 

menanyakan apakah bangsa yang dipimpin Nabi tersebut berkhitan. Mereka 

menjawab, “ Ya”. Dalam akhir cerita ini Heraklius berkomentar, “ inilah Raja dari 

umat yang berkhitan. Ia telah datang dan akan menang”. 

Khitan atau sunnat merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. Tradisi itu 

sudah dikenal oleh penduduk kuno Meksiko, demikian juga oleh suku-suku bangsa 

Benua Afrika. Sejarah menyebutkan, tradisi khitan sudah berlaku di kalangan Bangsa 

Mesir Kuno. Tujuannya, sebagai langkah untuk memelihara kesehatan dari baksil-

baksil yang dapat menyerang alat kelamin, karena adanya kulup yang bisa di 

hilangkan kotoranya dengan khitan. 

Waktu Pelaksanaan Khitan 

Menyimak pendapat para ulama tentang waktu pelaksanan khitan dapat 

dikelompokan dalam tiga waktu yaitu waktu wajib, sunnah, dan makruh.  

1. Waktu wajib  
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Menurut keterangan Syekh Abu Bakar bin Muhammad Satha Ad Dimyati 

dalam kitab I’anatut Thalibin bahwa khitan diwajibkan bagi laki-laki baligh, 

berakal dan berfisik sehat. Keterangan ini menunjukkan bahwa wajibnya 

khitan adalah saat datang waktu baligh (dewasa) bagi anak laki-laki yang 

berakal sehat dan berfisik sehat. Jadi sekalipun ia sehat akal dan telah 

berusia baligh namun bila belum memiliki fisik yang sehat maka ia tidak 

berkewajiban khitan.  

Dengan demikian, hal di atas merupakan syarat wajib untuk dikhitan. 

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa khitan itu wajib dilaksanakan ketika 

anak mendekati masa aqil baligh. Dengan harapan bahwa anak itu siap 

menjadi mukallafyang akan memikul tanggung jawab dalam melaksakan 

hukum-hukum syariat. Ketika memasuki masa baligh ia telah dikhitan 

sehingga ibadahnya sah seperti yang digariskan dan diterangkan Islam. 

Dengan demikian, jelaslah bahwa semua ulama sepakat menyatakan 

kewajiban melaksanakan khitan ketika anak sudah baligh. Bagi orang tua 

muslim wajib memerintahkan anak melaksanakan khitan jika ia sudah 

mencapai usia tersebut. Karena pada masa itu anak dituntut kewajibannya 

melaksanakan syariat agama.  

2. Waktu sunnah  

Tentang waktu yang disunnahkan mayoritas ulama sepakat bahwa waktu 

yang dimaksud adalah sebelum aqil baligh. Kategori waktu sunnah dalam 

khitan yang ditentukan dalam rentang waktu (masa) persiapan menyongsong 

usia mukallaf. Pada usia tujuh tahun anak dilatih melaksanakan shalat 

karena sudah memasuki usia pra baligh. Hal ini untuk mengajarkan anak 

agar terbiasa dan siap menjadi anak shaleh yang didambakan keluarga. 

Sementara pengikut Imam Hanafi dan Maliki menentukan bahwa waktu 

khitan yang disunnahkan adalah masa kanak-kanak-kanak, yakni pada usia 9 

atau 10 tahun atau anak mampu menahan sakit bila dikhitan. Jika memang 

demikian, maka hari ketujuh dari kelahiran anak merupakan hari istimewa 

bagi orang tua. Pasalnya, mereka harus mengerjakan banyak hal yakni 



!14

mengaqiqahkan, mencukur rambut, menamai dan sekaligus mengkhitankan 

anaknya.  

3. Waktu makruh  

Waktu makruh melaksanakan khitan yakni dimana fisik anak kurang 

memungkinkan menanggung rasa sakit untuk berkhitan, waktu yang 

dimaksud adalah bayi kurang dari umur 7 hari. Adapun menurut keterangan 

lain khitan pada waktu anak berusia kurang dari tujuh hari semenjak 

kelahirannya dimakruhkan karena selain fisiknya lemah, juga di sinyalir 

menyerupai perbuatan orang yahudi. 

Adapun hikmah dari khitan di antaranya adalah : 

1. Mengikuti sunnah (ajaran) para Nabi . 

2. Pembeda antara muslim dan kafir. 

3. Bagi laki-laki akan sangat bermanfaat untuk menjaga diri dari najis yang 

mungkin tersisa pada kulit yang ada pada ujung kemaluannya. 

4. Dapat membantu kelancaran buang air kecil. Hal ini akan sangat dirasakan 

manfaatnya bagi sebagian anak kecil yang terkadang saluran kencingnya 

tersumbat karena lubangnya yang terlalu kecil. 
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MATERI 3
RUKUN ISLAM

أَرَْكاُن اإِلْسالَمِ  
قَـــــاَل الـــــنَِّبيُّ (ص) "اإَِلسْـــــــالَُم هُــــــوَ أَْن تَْشهَــــــُد أَْن الَاِلَـــــَه إاِلَّ اهللُ َوأَنَّ 
الَةَ َوتُؤْتِــيَ الـزَّكَــاةَ َوتَـُصوَْم رَمَــَضانَ  ًدا رَسُــــوُْل اهللِ َوتُـِقيَْم الـصَّ ُمحَـــمَّ

َوتُِحجُّ اْلبَيَْت إِِن اْستَطَْعَت إَِليِْه َسِبياْلَ". (مسلم)  

الَةُ  اَلصَّ
صَــــــلٍّ قَــائِــًما فَـِإْن لَــْم تَسْــــتَِطعْ فَـَقاعِــًدافَـِإْن لَــْم تَسْــــتَِطعْ فَـَعَلى -

َجنٍْب. (الترمذى) 

الَِة فَـاسْـــِبغِ الْـوُضُـــــوَْء ثُمَّ اسْـــتَْقِبِل الْـِقبَْلةَ - إِذَا قُـْمَت إِلَـى الـصَّ
فََكبِّْر. (مسلم) 

الَةَ بِــالــتَّْكِبيِْر. - قَــالَــْت عَـــائِــَشُة كَـــاَن الــنَِّبيُّ ص يَــفْتَِتحُ الــصَّ
(مسلم) 

ـــَر. - قَــاَل أَبُـوْ سَــــِعيٍْد:أُمِــرْنََـا أَْن نَـْقرَأَ بِــفَاتِــَحِة الْــِكتَاِب َومَــاتَيَسّـَ
(ابوداود) 

قَـاَل حُــذَيْـفَُة:صَـــــلَّيُْت مَـعَ الـنَِّبيِّ ص. فَـَكاَن يَـُقوُْل فِـيْ رُكُــوْعِــهِ -
سُــــــــبَْحاَن َربِــــــيَ الْــــــَعِظيْمِ َوفِــــــيْ سُــــــــُجوِْدِه سُــــــــبَْحاَن َربِــــــيَ 

ااْلَْعَلى. (مسلم) 
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قَـــاَل أَبُـــوْ عَـــامِـــٍر كُـــنُْت اأََرى الـــنَِّبيَّ ص. يُسَـــــلُِّم عَـــْن يَـــِميِْنهِ -
َوَعْن يََسارِِه َحتَّى اََرى بَيَاَض َخدِِّه. (مسلم) 

قَـــاَل ثَــوْبَـــاُن كَــــاَن رَسُـــــوُْل اهللِ ص.إِذَاانْـــَصرََف مِـــْن صَـــــــالَتِـــهِ -
ـــــالَمُ  ـــــالَُم َومِــــنَْك السّـَ اِسْــــــتَْغفََر ثَـــالَثًـــاَوقَــــاَل اَلــــلَُّهمَّ أَنْـــَت السّـَ

تَبَارَْكَت يَاذَااْلَجالَِل َوااْلِْكرَامِ. (مسلم) 

اَلزََّكاةُ 
ـرْكُــْم َوتُـزَكِــيِْهْم بِــَها. (الـتوبـة: - خُــذْ مِــْن اَمْــوَالِـِهْم صَــــــَدقَــًة تُطَهّـِ

 (١٠٦

َدقَـاِت لِـْلفَُقرَاِءَوامْلََساكِــنْيِ َوالْـَعامِـلنِْيَ عَـَليَْهاَوامْلُؤَلّـَفَةِ - إِنََّماالـصَّ
قُـــُلوْبُـــُهْم َوفِـــيْ الـــرِّقَـــاِب َوالْـــَغارِمِـــنْيَ َوفِـــيْ سَـــــِبيِْل اهللِ َوابْـــنِ 

. (التوبة: ٦٠)  ِبيِْل فَِريَْضًة مَِّن اهللِ السَّ

وُْم   اَلصَّ
إِنَّ اَعْــرَابِـيًّا جَـــاَء فَـَقاَل:يَـارَسُـــوَْل اهللِ اَخْــِبرْنِــيْ بِـَما فَـرََض اهللُ -

يَامِ؟ فَــــَقاَل َشهْـــــُر رَمَـــــَضاَن إاِلَّ اَْن تَــــطَوََّع.  عَـــــَليَّ مِـــــَن الــــصِّ
(البخارى) 

ُحوِْر بَرََكًة. (البخارى) - رُْوا فَِإنَّ ِفيْ السَّ تََسحَّ

امٍ اُخَــرَ - ـْن اَيّـَ فَـَمْن كَــاَن مِــنُْكْم مَــِريْـًضاأَْو عَــَلى سَــــفٍَر فَـِعدَّةٌ مّـِ
(البقرة:١۸٤) 
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َوَعَلى الَِّذيَْن يُِطيُْقوْنََُه ِفَديٌَة طََعاُم ِمْسِكنْي. (البقرة:١۸٤) -

اَْلَحجُّ 
.(ال عـمران:  َوهللَِِّ عَــَلى الـنَّاِس حِـــجُّ الْــبَيِْت مَــِن اسْــــتَطَاَع إِلَــيِْه سَــــِبياْلً

 (٩۷

العمرة 
۱- اِْحرَاُم, ۲- طَوَاُف, ٣- َسِعى, ٤- تََحلُُّل 

اَْلَحجِّ 
١- اِحْـــــــرَاُم,۲- طَـــــوَاُف قُـــــُدْوُم, ۳- سَـــــــِعى, ٤- ُوقُـــــوُْف, ٥- مَـــــابِـــــْت فِـــــيْ 

املُزْذَلِفَِة, 
ِة),  ٦- ُجْمرَةُ اْلَعَقبَِة (١٠ ذُْوالِحجَّ

ِة),  ۷- اَْلَهْدُي(١٠ ذُواْلِحجَّ
ِة), ٩- طَوَاُف اِفَاَضُة,   ۸- تََحلُُّل(١٠ ذُواْلِحجَّ

ِة), ١١- ُجْمرَةُ اْلوُْسط,  ١٠- َماِبْت ِفيْ ِمنَى (١١ ذُواْلِحجَّ
ِة), ١۳- طَوَاُف َوَداُع  ١۲- ُجْمرَةُ اْلُكبَْرى  (١۲ ذُواْلِحجَّ

أَْقَساُم اْلَحجِّ 
# َحجُّ ااْلِفْرَاِد 

ا), ٦- طَـوَاُف قُـُدْوُم, ۳- سَــــِعى, ٤- ُوقُـوُْف,  ١- اِحْـــرَاُم (لَـبَّيَْك عُــْمرَةً َوحَـــجًّ
٥- مَـــابِـــْت فِـــيْ مُـــزْذَلِـــفََة, ٦- جُــــْمرَةُ الْـــَعَقبَِة , ۷- اَْلهَــــْدُي, ۸- تَحَــــلُُّل, ٩- 
طَــوَاُف اِفَــاضَــــــُة, ١٠- مَــابِــْت فِــيْ مِــنَى, ١١- جُــــْمرَةُ الْــوُسْــــط, ١٦- جُــــْمرَةُ 

اْلُكبَْرى, ١٣- اِْحرَاُم, ٤ ١- ُعْمرَةُ, ١٥- طَوَاُف َوَداُع 
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# َحجُّ اْلِقرَاُن  
١- طَـــوَاُف قُــــُدْوُم, ۲- سَــــــِعى, ٣- ُوقُــــوُْف, ٤- مَــــابِــــْت فِــــيْ مُــــزْذَلِــــفََة, ٥- 
جُـــْمرَةُ الْــَعَقبَِة, ٦- اَْلهَــْدُي, ۷- تَحَـــلُُّل, ۸- طَـوَاُف اِفَــاضَــــــُة, ٩- مَــابِــْت فِــيْ 

ِمنَى, ١٠- ُجْمرَةُ اْلوُْسط, ١١- ُجْمرَةُ اْلُكبَْرى, ١٢- طَوَاُف َوَداُع 

# َحجُّ التََّمتُّعِ 
١- اِحْـــرَاُم(لَـبَّيَْك عُــْمرَةً), ٢- طَـوَاُف, ۳- سَــــِعى, ٤- تَحَـــلُُّل, ٥- اِحْـــرَم ُفِــيْ 
َة, , ٦- ُوقُــوُْف, ۷- مَــابِــْت فِــيْ مُــزْذَلِـفََة, ۸- جُـــْمرَةُ الْــَعَقبَِة, ٩- اَْلهَــْدُي,  مَــكَّ
١٠- تَحَـــــلُُّل, ١١- طَـــوَاُف اِفَـــاضَــــــــُة,  ١۲- مَـــابِــــْت فِــــيْ مِــــنَى, ١۳- جُـــــْمرَةُ 

اْلوُْسط, ١٤- ُجْمرَةُ اْلُكبَْرى, ١٥- طَوَاُف َوَداُع 
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MATERI 4
USHUL FIQIH

  . ١) اأَلَْصُل ُلَغًة : َما بُِنيَ َعَليِْه َغيْرُهُ

۲) َواْلفَْرُع ُلَغًة : َما بُِنيَ َعَلى َغيْرِِه.  

 : ۳) َواأْلَصْــــــُل اِصْــــــِطالَحًـــا يُــَقاُل عَــَلى الــدَّلِــيِْل َوالْــَقاعِــَدِة الْــُكلِّيَِّة, نَـْحوُ
الَةَ.   اَِقيُْموْا الصَّ

ِتى  ـــرْعِــيَِّة اَلّـَ ٤) اَلْـِفْقُه لُـَغًة :اَلْـفَْهُم. َواصْــــــِطالَحًـــا :اَلْـِعْلُم بِــاأْلَحْـــَكامِ الشّـَ
  . طَِريُْقَها اإِْلْجِتَهاُد َكاْلِعْلمِ ِبأَنَّ النِّيََة ِفيْ اْلوُُضوِْء ُمْستََحبٌّ

: اأَلَصْــــــلُ  ٥) أُصُــــــوُْل الْــِفْقِه :َدلِــيُْل الْــِفْقِه عَـــَلى سَــــِبيِْل اإِْلجْــــَماِل, نَــْحوُ
ِفيْ اأْلَْمِر لِْلوُُجوِْب. 
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MATERI 5
HUKUM DALAM ISLAM

اَْلوَِجُب َما يُثَاُب َعَلى ِفْعلِِه َويَُعاَقُب َعَلى تَرِْكِه, -
َلوَاِت اْلَخْمِس َوَصوْمِ رََمَضاَن.  َكالصَّ

امَْلَنُْدْوُب َما يُثَاُب َعَلى ِفْعلِِه واَلَ يَُعاَقُب َعَلى تَرِْكِه, َكتَِحيَُّة -
امْلَْسِجِد.  

اَْلَحرَاُم َما يُثَاُب َعَلى تَرِْكِه َويَُعاَقُب َعَلى ِفْعلِِه, َكالرِّبَا -
رَِقِة.   َوالسَّ

امَْلَْكرُْوهُ َما يُثَاُب َعَلى تَرِْكِه واَلَيَُعاَقُب َعَلى ِفْعلِِه, َكتَْقِديْمِ -
اليُْسَرى َعَلى اْليَِمِنيْ ِفيْ اْلوُُضوِْء.  

املباح َماالَ يُثَاُب َعَلى ِفْعلِِه واَلَيَُعاَقُب َعَلى تَرِْكِه, َكالنَّوْمِ -
ِفيْ النََّهاِر.  
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MATERI 6
SAH & BATAL

رُْط.  - ِحيْحُ َما يَْجتَِمعُ ِفيِْه الرُّْكُن َوالشَّ اَلصَّ

رُْط. - الباطل َماالَ يَْجتَِمعُ ِفيِْه الرُّْكُن َوالشَّ

MATERI 7
ASAL DALAM IBADAH

اأَلَْصُل ِفيْ اَفَْعاِل النَِّبيِّ ص. اإَِلْقِتَداُء إاِلَّ َماَدلَّ الدَّلِيُْل -
َعَلى اإِْلْخِتَصاِص.  

اأَلَْصُل ِفيْ الِعبَاَدِة التَوِْقيُْف َواإِْلتِّبَاُع.  -
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MATERI 8
SUMBER HUKUM DALAM ISLAM

ٍد ص. امَْلَتُْلوُّ - اَْلِكتَاُب ُهوَ َكالَُم اهللِ امَْلُنَزَُّل َعَلى ُمَحمَّ
امَْلُتَوَاِتُر.  

-  . نَُّة ِهيَ َقوُْل النَِّبيُّ ص. َوِفْعُلُه َوتَْقِريْرُهُ اَلسُّ

َحابَِة.  - اإَِلْجَماُع إِنََّما ُهوَ إِْجَماُع الصَّ

اَْلِقيَاُس رَدُّ اْلفَْرِع إَِلى ااْلَْصِل تَْجَمُعُهَما ِفيْ اْلُحْكمِ -
  . َكِقيَاِس ااْلُْرِز َعَلى اْلبُرِّ

أَرَْكاُن اْلِقيَاِس اَْربََعٌة:اأَلَْصُل,َواْلفَْرُع,َوُحْكُم ااْلَْصِل, َوِعلَُّة -
ُحْكمِ اأْلَْصِل. 
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SEMESTER 2
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MATERI 1
JUAL BELI DALAM ISLAM

Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari 

kesulitan dalam bermu’amalah.  

Jual beli merupakan usaha yang baik untuk mencari rizki. Alloh telah 

mengajarkan dengan firman-Nya dalam Al Quran Surat Al Baqoroh ayat 275 : 

َم الّرِبَوا  َواََحّل َهللا ُاْلَبْیَع َوَحرَّ
 “ Alloh telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba “ 

Jual beli menurut bahasa yaitu suatu bentuk akad penyerahan sesuatu dengan 

sesuatu yang lain.  

Secara Syara’ jual beli memiliki arti memiliki suatu harta dengan mengganti 

sesuatu itu atas dasar izin syara’ atau sekedar memiliki manfaatnya saja yang 

diperbolehkan syara’ dengan melalui pembayaran yang berupa uang.  

Jual beli menurut fiqh adalah pemberian harta karena menerima harta dengan 

ikrar penyerahan dan jawab penerima’an ( Ijab Qobul ) dengan cara yang diizinkan. 

Rukun Jual Beli 

1.Adanya ‘aqid (عاقد) yaitu penjual dan pembeli. 

2.Adanya ma’qud ‘alaih (مــــعـقـود عــــلـیـھ) yaitu adanya harta (uang) dan barang yang 

dijual. 

3.Adanya sighat (صــــیــغــة) yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan 

penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak 

pembeli.  

Syarat-Syarat Jual Beli 

Syarat bagi (عاقد) orang yang melakukan akad antara lain: 

1. Baligh (berakal) 

Alloh SWT berfirman: 
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َوالُتْؤُتْوا الّسَفَھاء اَْمَواَلـُكُم الِّتى َجَعَل هللاُ َلُكْم ِقَیاًما...  (النساء: ٥ ) 
“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum 

sempurna akalnya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 

dijadikan Alloh sebagai pokok kehidupan.” (Q.S. an-Nisa: 5) 

2. Beragama islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci al-Qur’an/budak 

muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dihawatirkan jika orang 

yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau 

menghina islam dan kaum muslimin.  

3. Tidak dipaksa   

Syarat (معقود علیھ) barang yang diperjualbelikan antara lain: 

1. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti 

anjing, babi dan lain-lain.  

2. Bermanfaat 

3. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat 

4. Milik sendiri 

5. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, 

berat, atau jenisnya.  

Syarat sah ijab qobul: 

1. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja 

setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya. 

2. Tidak diselingi kata-kata lain 

3. Tidak dita’likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, 

maka barang ini aku jual padamu. 

4. Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja.   

Macam-Macam Jual Beli 

Jual Beli ada tiga macam yaitu: 

1. Menjual barang yang bisa dilihat 
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Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi 

rukun jual beli. 

2. Menjual barang yang disifati (memesan barang) 

Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai 

promo). 

3. Menjual barang yang tidak kelihatan 

Hukumnya tidak boleh/tidak sah. 

Boleh / sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak 

diperbolehkan/tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.  

Macam-Macam Jual Beli Yang Terlarang 

1. Jual beli gharar 

Adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan.  

2. Jual beli mulaqih (المالقیح) 

Adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam 

bibit jantan sebelum dikawinkan dengan betina.  

3. Jual beli mudhamin (المضامین) 

Adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya, 

4. Jual beli muhaqolah (المحاقلة) 

Adalah jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak 

untuk dimakan. 

5. Jual beli munabadzah (المنابذة) 

Adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar 

anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran. 

6. Jual beli mukhabarah (المخابرة) 

Adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa 

yang dihasilkan oleh tanah tersebut. 

7. Jual beli tsunaya (الثنیا) 

Adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek 

jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. 

8. Jual beli ‘asb al-fahl (عسب الفحل) 
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Adalah memperjual-belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam 

rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. 

9. Jual beli mulamasah (المالمسة) 

Adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian 

pihak lain yang diperjual-belikan waktu malam atau siang. 

10.Jual beli munabadzah (المنابذة) 

Adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain 

tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual 

beli. 

11.Jual beli ‘urban (العربان) 

Adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli 

memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi 

dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun 

kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih 

dahulu. 

12.Jual beli talqi rukban (الركبان) 

Adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia 

sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran. 

13.Jual beli orang kota dengan orang desa (بیع حاضر لباد) 

Adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada 

orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran. 

14.Jual beli musharrah (المصرة) 

Musharrah adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga 

kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi. 

15.Jual beli shubrah (الصبرة) 

Adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih 

baik dari bagian dalam. 

16.Jual beli najasy (النجش) 

Jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang , 

bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli 

dengan harga yang tinggi.  
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Khiyar 

Khiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan jual belinya 

atau membatalkannya karena adanya suatu hal.  

Macam Khiyar 

1. Khiyar Majlis 

Adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau 

membatalkan akad selama masih berada di tempat akad dan kedua belah 

pihak belum berpisah. 

2. Khiyar Syarat 

Khiyar syarat yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau 

membatalkannya dengan syarat tertentu 

3. Khiyar ’Aib 

Khiyar ’aib yaitu hak memilih antara meneruskan jual beli atau 

membatalkannya yang disebabkan karena adanya cacat pada barang yang 

dijual.  
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MATERI 2
PINJAM MEMINJAM DALAM ISLAM

Pengertian Pinjam Memimjam 

Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut  “Ariyah”.  

Kata “Ariyah” menurut bahasa artinya pinjaman. Pinjam-meminjam menurut 

istilah ‘Syara ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang 

kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda 

itu dan dikembalikan setelah diambil memfaatnya. 

Alloh SWT berfirman dalam Al Quran surat Al Maidah ayat 2 : 

“Dan tolong-memolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong memolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. 

Bertakwalah kepada Alloh, sungguh, Alloh sangat berat siksa-nya.”  

Hukum Pinjam Meminjam  

Hukum ‘ariyah adalah sunnah berdasarkan firman Alloh Ta’ala dalam surat Al 

Maidah ayat 2, akan tetapi bisa jadi ‘ariyah itu hukumnya menjadi wajib, misalnya 

meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Dan hukumnya 

bisa haram apabila barang yang dipinjam itu digunakan untuk sesuatu yang haram 

atau dilarang oleh agama. Karena jalan menuju sesuatu, hukumnya sama dengan 

hukum yang dituju. 

Diantara hukum-hukum ‘ariyah adalah sebagai berikut : 

- Sesuatu yang dipinjamkan harus sesuatu yang mubah (diperbolehkan), karena 

Alloh Ta’ala berfirman : 

“Dan jangan kalian tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran.” (Al Maidah : 2) 

- Jika mu’ir (pihak yang meminjamkan) mengisyaratkan bahwa musta’ir 

(peminjam) berkewajiban mengganti barang yang dipinjam jika dia merusak 

barang yang dipinjam, maka musta’ir wajib menggantinya. 
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- Jika mu’ir tidak mengisyaratkan, kemudian barang pinjaman rusak bukan 

karena kesalahan musta’ir atau tidak karena disengaja, maka musta’ir tidak 

wajib mengganti, hanya saja dia disunnahkan untuk menggantinya. 

- Namun jika kerusakannya hanya sedikit disebabkan karena dipakai dengan izin 

tidak perlu diganti. 

- Jika barang pinjaman mengalami kerusakan karena kesalahan dan disengaja 

oleh musta’ir, dia wajib menggantinya dengan barang yang sama atau dengan 

uang seharga barang pinjaman tersebut. 

- Musta’ir (peminjam) harus menanggung biaya pengangkutan barang pinjaman 

ketika ia mengembalikannya kepada mu’ir jika barang pinjaman tersebut tidak 

bisa diangkut kecuali oleh kuli pengangkut atau dengan taksi. 

- Musta’ir tidak boleh menyewakan barang yang dipinjamnya. Adapun 

meminjamkannya kepada orang lain dibolehkan, dengan syarat mu’in 

merelakannya. 

- Pada tiap-tiap waktu, yang meminjam ataupun yang meminjamkan boleh 

memutuskan aqad asal tidak merugikan kepada salah seorang di antara 

keduanya. Jika seseorang meminjamkan kebun untuk dibuat tembok, ia tidak 

boleh meminta pengembalian kebun tersebut hingga tembok tersebut roboh. 

Begitu juga orang yang meminjamkan sawah untuk ditanami, ia tidak boleh 

meminta pengembalian sawah tersebut hingga tanaman yang ditanam diatas 

sawah tersebut telah dipanen, karena menimbulkan mudharat kepada seorang 

muslim itu haram. 

- Siapa yang meminjamkan sesuatu hingga waktu tertentu, dia disunahkan tidak 

meminta pengembaliannya kecuali setelah habisnya batas waktu peminjaman. 

Rukun Pinjam Meminjam 

Rukun pinjam meminjam ada empat macam dengan syaratnya masing-masing sebagai 

berikut: 

1.      Orang-orang yang meminjamkan, disyaratkan; 

a. Berhak berbuat kebaikan tanpa ada yang menghalangi. Orang yang 

dipaksa anak kecil tidak sah meminjamkan. 
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b. Barang yang dipinjamkan itu milik sendiri atau menjadi tanggung jawab 

orang yang meminjamkannya. 

2.      Orang-orang yang meminjam, disyaratkan; 

a. Berhak menerima kebaikan. Oleh sebab itu, orang gila atau anak kecil 

tidak sah meminjam. 

b. Hanya mengambil manfaat dari barang dari barang yang dipinjam. 

3.      Barang yang dipinjam, disyaratkan; 

a. Ada manfaatnya 

b. Barang itu kekal (tidak habis setelah diambil manfaatnya). Oleh karena 

itu, makanan yang setelah dimanfaatkan menjadi habis atau berkurang 

zatnya tidak sah dipinjamkan. 

4.     Ijab qobul, kesepakatan antara peminjam dan pemilik barang yang 

meminjamkan. 

Apabila barang yang dipinjam itu rusak, selama dimanfaatkan sebagaimana 

fungsinya, si peminjam tidak diharuskan mengganti, Sebab pinjam-meminjam itu 

sendiri berarti saling percaya- mempercayai. Akan tetapi kalau kerusakan barang 

yang dipinjam akibat dari pemakaian yang tidak semestinya atau oleh sebab lain, 

maka wajib menggantinya. Shofwan bin Umaiyah menginformasikan, Sesungguhnya 

Nabi saw. telah meminjam beberapa baju perang dari shofwan pada waktu Perang 

Hunain. Shofwan bertanya: "Paksaankah, ya Muhammad?" Rosulullah saw. menjawab: 

"Bukan, tetapi pinjaman yang dijamin". Kemudian (baju perang itu) hilang sebagian, 

maka Rosulullah saw. mengemukakan kepada shofwan akan menggantinya. Shofwan 

berkata: "Saya sekarang telah mendapat kepuasan dalam Islam." (HR. Ahmad dan 

Nasai). 

Syarat Sahnya ‘Ariyah : 

Untuk sahnya ‘ariyah ada empat syarat yang wajib dipenuhi : 

1. Pemberi pinjaman hendaknya orang yang layak berbaik hati. Oleh karena 

itu, ‘ariyah yang dilakukan oleh orang yang sedang ditahan hartanya tidak 

sah. 
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2. Manfaat dari barang yang dipinjamkan itu hendaklah milik dari yang 

meminjamkan. Artinya, sekalipun orang itu tidak memiliki barang, hanya 

memiliki manfaatnya saja, dia boleh meminjamkannya, karena 

meminjam hanya bersangkut dengan manfaat, bukan bersangkut dengan 

zat. 

3. Barang yang dipinjamkan hendaklah ada manfaatnya. Maka tidak sah 

meminjamkan barang yang tidak berguna. Karena sia-sia saja tujuan 

peminjaman itu. 

4. Barang pinjaman harus tetap utuh, tidak boleh rusak setelah diambil 

manfaatnya, seperti kendaraan, pakaian maupun alat-alat lainnya. Maka 

tidak sah meminjamkan barang-barang konsumtip, karena barang itu 

sendiri akan tidak utuh, seperti meminjamkan makanan, lilin dan lainnya. 

Karena pemanfaatan barang-barang konsumtip ini justru terletak dalam 

menghabiskannya. Padahal syarat sahnya ‘ariyah hendaklah barang itu 

sendiri tetap utuh. 
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MATERI 3
IJTIHAD, ITTIBA’ & TAQLID

اإَِلجْـــِتَهاِد اِسْــــِتفْرَاغُ الْـوُسْــــعِ فِــيْ نَـيِْل حُـــْكمِ شَــــرْعِــيِّ بِــطَِريْقِ -
نَِّة.   ااْلِْسِتنْبَاِط ِفيْ اْلِكتَاِب َوالسُّ

تَُه.  - اإَِلتِّبَاُع َقبُوُْل َقوِْل اْلَقاِئِل َوأَنَْت تَْعَلُم ُحجَّ

تَُه.  - التقليد َقبُوُْل َقوِْل اْلَقاِئِل َوأَنَْت الَ تَْعَلُم ُحجَّ

MATERI 4
ASAL DALAM PERINTAH

اأَلَْصُل ِفيْ ااْلَْمِر لِْلوُُجوِْب إاِلَّ َماَدلَّ الدَّلِيُْل َعَلى ِخالَِفِه.  -

اأَلَْصُل ِفيْ النَّْهيِ لِلتَّْحِريْمِ إاِلَّ َماَدلَّ الدَّلِيُْل َعَلى ِخالَِفِه.  -

يِْء اَْمٌر ِبوََساِءلِِه.  - ااَلَْمُر ِبالشَّ
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MATERI 5
QOIDAH-QOIDAH FIQIH

اأَلُُموُْر ِبَمَقاِصِدَها.  -

رُْورَاُت تُِبيْحُ امْلَْحظُوْرَاِت.  - اَلضَّ

َمَقاِصُد اللَّفِْظ َعَلى ِنيَِّة الالَِّفِظ .  -

-  . كِّ اَْليَِقنْيُ الَيُزَاُل ِبالشَّ

ااَلِيْثَاُر ِفيْ اْلِعبَاَدِة َمْمنُوٌْع.  -

َماالَ يُْدرَُك ُكلُُّه الَيُتْرَُك ُكلُُّه.  -

َماالَ يَِتمُّ اْلوَاِجُب إاِلَّ ِبِه فَُهوَ َواِجٌب.  -

اأَلَْصُل ِفيْ ااْلَْشيَاِء ااَلِبَاَحُة.  -

َماُحرَِم ِفْعُلُه ُحرَِم طََلبُُه.  -

ااَلَْشيَاُء إِذَا َضاَقْت اتََّسَعْت.  -

ااَلَْشيَاُء إِذَا اتََّسَعْت َضاَقْت.  -

بَِب.  - اَْلِعبَرَةُ ِبُعُموْمِ اللَّفِْظ الَِبُخُصوِْص السَّ
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MATERI 6
DALIL SHOLAT WAJIB

الَةُ اْلوَاِجبَُة   اَلصَّ
جَــاَء اَعْـرَابِـيٌّ فَـَقاَل يَـارَسُـــوَْل اهللِ ص. مَـافَـرََض اهللُ عَـَليَّ مِـنَ -

ــــلَـوَاُت الْـخَـــــــــــمْــُس إاِلَّ أَْن تَــــــــــطَـوَّعَ  ــــالَِة؟قَــــــــــاَل "اَلــــــــــصّـَ الــــــــــصّـَ
َشيْئًا" (البخاري و مسلم) 

الَِة  َغيُْر َواِجُب لِلصَّ
رُفِـــعَ الْـــَقَلُم عَــــْن ثَــالَثَــٍة, عَــــِن الـــنَّائِـــمِ حَــــتَّى يَسْـــــتَيِْقَظ َوعَــــنِ -

ِبيِّ حَــــــــتَّى يَـــــــْحتَلَِم َوعَـــــــِن امْلَــــــْجنُوِْن حَــــــــتَّى يَـــــــْعِقلَ  الـــــــصَّ
(الترمذى) 

الَِة  َحاِئُض َغيُْر َواِجُب لِلصَّ
أََليَْس إِذَا َحاَضْت َلْم تَُصلِّ َوَلْم تَُصْم (البخاري)  -

قَــالَــْت أُمُّ سَــــَلَمَة :كَــانَـِت الــنَّفََساُء تَجْـــلُِس عَــَلى َعهْــِد رَسُــــوْلِ -
اهللِ أَْربَِعنْيَ يَوٌْما. (الترمذى وابو داود)  

وْمِ َولَـْم نُؤْمَـُر بِـَقَضاءِ - قَـالَـْت عَـائِـَشُة ... فَنُؤْمَـُر بِـَقَضاِء الـصَّ
الَِة. (البخاري)  الصَّ
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MATERI 7
HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN 

FIQIH

الَ تَُقلِّْد ِديْنََك اََحًدا. (االمام احمد بن حنبل) -

َقاَل َمالِِك إِنََّما اَنَا بََشٌر اُْخِطئُ َوأُِصيُْب فَانْظُرُْواِفيْ -

رَأِْيى فَُكلُّ َماَوافَقَ ِكتَاَب اهللِ َورَُسوْلِِه فَُخذُْوهُ وَُكلَّ َماَلْم 

  . وْهُ نََّة فَاتُزَكُّ يُوَاِفقْ اَْلِكتَاَب َوالسُّ

َقاَل أَبُوَْحِنيْفََة: اُتْرُُكوْا َقوْلِى لَِقوِْل اهللِ َورَُسوْلِِه.  -

اِفِعى: إِذَا َصحَّ اْلَحِديُْث فَاْضِربُوْا ِبَقوْلِى - َقاَل الشَّ

اْلَخاِئَط.  
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MATERI 8
HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN 

SHOLAT

اَْلُسُجْد َسْهوِى 
إِذَا شَــــكَّ اَحَـــُدكُـــْم فِــيْ صَــــــالَتِــِه فَْليَتَحَـــرَّ الــثَّوَاَب فَــْليُِتمَّ عَــَليْهِ -

. (مسلم)  ثُمَّ َليَُسلِّْم ثُمَّ ليَْسُجْد َسْجَدتنَْيِ

إِذَاقَــاَم اَحَــــُدكُـــْم فِــيْ الــرَّكْـــَعتنَْيِ فَــَلْم يَسْــــتَِتمَّ قَــائِــًمافَْليَجْــــلِسْ -
َواسْـــتَتَمَّ قَـائِـًمافَـالَ يَجْــلِْس َويَْسجُــْد َسجْــَدتَـنْيِ سَـــْهوِى (ابـو 

داود) 

إِنّـََماالتَّْصِفيْقُ لِـلنَِّساِءَومَـْن نَـابَـَه شَــــيٌْء فِــيْ صَــــــالَتِــِه فَـْليَُقلْ -
. (البخارى)  ُسبَْحاَن اهللِ

الَةُ أْلَقْصُر  اَلصَّ
... عَــَلى امْلُـَسافِــِر رَكْــَعتنَْيِ َوعَــَلى امُْلُـِقيْمِ اَْربَـًعاَوفِــيْ الـَخوْفِ -

رَْكَعًة. (مسلم) 

الَةَ. - إِنَّ ابْـَن عُــَمَر قَـاَم بِـأْذَْر بِـيَْجاَن سِـــتََّة اَْشهُــٍر يَـْقُصُر الـصَّ
(البيهقى)  

... فَــَكاَن يُــَصلِّى الظُّهْـــرََوالْــَعْصَر جَــــْمًعاَوامْلَــْغرَِب َوالْــِعَشاءَ -
َجْمًعا. (مسلم) 


