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PRAKATA 
 
 

Buku Materi FIQIH ini disusun guna memenuhi kebutuhan bahan pembelajaran 

bidang FIQIH di lingkungan sekolah/madrasah yang berbasis Al Quran dan As Sunnah, 

yang masih jarang ditemui di pasaran. 

Beberapa materi buku diambil dari Bahan Pelajaran susunan Al Ustadz Abdullah 

dan Ust Maman Nurzaman.  

Selanjutnya, kami selaku penyusun, mencoba mengetik ulang materi tersebut, lalu 

kami tambah beberapa materi yang dianggap perlu, terutama bila dihubungkan dengan 

Silabus Fiqih yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Kami selaku penyusun menyadari bahwa buku ini masih banyak kelemahan, oleh 

karena itu saran guna perbaikan sangat kami harapkan. 

 
 
 

Bandung, September 2014  
 
 

Penyusun 
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MATERI 1 

 
A. Pengertian Sholat Fardlu 

Sholat merupakan bentuk pengabdian manusia sebagai seorang makhluq 

kepada penciptanya (kholiq) yaitu Alloh Subhanahu Wa Ta‟ala (SWT). 

Sholat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti do'a, sedangkan menurut 

istilah agama, sholat berarti serangkaian kegiatan ibadah yang dimulai dengan 

Takbiratul Ihram dan diakhiri dengan Salam. 

Perintah melaksanakan sholat banyak terdapat dalam Al Quran. Salah satu 

dalil tentang perintah sholat adalah : 

َا َا َ وْاَاُ  ْو َيَ  وااَّصوِاِ  يَ  َ َا َ  ُآ ْو والَّص  َ َ ِ  ُي ْو والَّص
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang 

ruku.(Q.S. Al Baqoroh : 43) 
 

Sholat yang wajid kita laksanakan ada 5 waktu, yaitu Sholat Dluhur, Ashar, 

Maghrib, Isya, dan Shubuh. 

Dalam banyak hadits, Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan 

keras kepada orang yang suka meninggalkan sholat wajib. 

Orang Islam yang sengaja tidak mau melaksanakan sholat wajib keadaanya 

kafir. Selain itu, orang yang sengaja meninggalkan sholat maka pada hari kiamat 

akan disandingkan bersama dengan orang-orang seperti Qorun dan Fir'aun, yaitu 

orang-orang yang tidak mau mematuhi perintah Alloh SWT. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Do'a&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Takbiratul_ihram
http://id.wikipedia.org/wiki/Salam
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Sholat yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam (Muslim) sebanyak 

5 (lima) kali, yaitu : 

1. Sholat Dluhur sebanyak 4 roka‟at 

2. Sholat „Ashar sebanyak 4 roka‟at 

3. Sholat Maghrib sebanyak 3 roka‟at 

4. Sholat „Isya sebanyak 4 roka‟at 

5. Sholat Shubuh sebanyak 2 roka‟at 

Dengan demikian jumlah sholat yang wajib dilaksanakan sehari-semalam 

sebanyak 17 roka‟at. 

Selain sholat wajib, ada juga sholat sunat. Contoh sholat sunat adalah 

sholat dluha, sholat rowatib, sholat „Id, dan sholat tarawih. 

Ibadah sholat harus dilakukan dengan tenang dan tidak terburu-buru 

(tumaninah). Sholat juga tidak boleh dilakukan sambil mengobrol apalagi sambil 

makan, bercanda dan tertawa.  

Setiap orang Islam baik yang sudah tua, masih muda, laki-laki dan 

perempuan, diwajibkan untuk melaksanakan sholat.  

Sholat harus tetap dilaksanakan walau sedang sakit. 

Khusus untuk yang sakit, Alloh SWT memberi keringanan dengan 

memperbolehkan orang sakit tersebut melaksanakan sholat dengan cara duduk 

atau berbaring sesuai kemampuannya. 

Syarat untuk melaksanakan sholat terdiri dari : 

1. Beragama Islam 

2. Sudah baligh (bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah) 

3. Sehat akal dan rohaninya 

4. Telah bersuci  

5. Bersih badan dan bersih tempat sholat 

6. Menghadap qiblat 

Selain syarat sholat, dikenal juga Rukun Sholat.  
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Rukun Sholat adalah hal-hal yang wajib dilakukan ketika sholat 

dilaksanakan. Rukun Sholat adalah : 

1. Takbirotul ihrom 

2. Membaca Iftitah 

3. Membaca al Fatihah 

4. Membaca salah satu ayat/surat dalam al Quran 

5. Ruku 

6. I‟tidal 

7. Sujud 

8. Duduk antara dua sujud 

9. Tasyahud / tahiyat 

10. Salam 

Sholat tidak sah dan harus diulangi apabila salah satu rukun ditinggalkan.  

Perintah melaksanakan sholat, terdapat dalam Al Quran, sedangkan 

gerakan dan bacaan sholat yang harus kita lakukan telah diajarkan oleh Nabi 

Muhammad SAW terdapat dalam berbagai hadits shohih. 

 

B. Bacaan Sholat Fardlu 

Rangkaian bacaan dalam sholat, diuraikan sebagai berikut : 

 

1. Takbirotul Ihrom 

Takbirotul Ihrom adalah gerakan mengangkat tangan sejajar dengan telinga 

yang menandai dimulainya sholat.  

Caranya ialah seluruh jari tangan dirapatkan sambil mengangkat kedua 

tangan dengan ujung jari harus sejajar dengan telinga sambil mengucapkan : 

ُر  ُهللَا ْك ُهللَا ُر    ُهللَا
Alloh Maha Besar 
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Setelah mengucapkan takbirotul ihrom, orang yang sedang melaksanakan 

sholat, tidak boleh lagi ngobrol, makan, minum atau berbicara. yang boleh 

dilakukan hanya membaca bacaan-bacaan sholat saja. 

 
 

2. Do’a Iftitah 

Setelah melakukan Takbirotul Ihrom, maka dilanjutkan dengan membaca 

do‟a iftitah. 

 

 َ الَّصُ  َّص َ  ِاْ  َ ْ ِ ْ  َ َ ْ َي َ َ  َ  َا َاَي  َ  َاْ َ  َ ْ َي وْاَيْ ِاِ  َ وْاَيْ ِا ِ 
  َ اَلُ  َّص َ  ِّقِ ْ  ِيْي َ َ  َ  َا َاَي  ُ َ  َّص والَّصْ ُ  ْوَ ْ َ ُ  ِيَي وا َّصَ  ِ 

  َوالَّصُ  َّص وْاِ ْلِ ْ  ِيْي َ َ  َ  َا ِ  ْاَي ِا َ والَّصْلِ  َ وْاَ َا ِ 
Ya Alloh, jauhkanlah antara aku dan kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara timur dan barat,  

Ya Alloh, bersihkanlah aku dari kesalahanku sebagaimana baju putih dibersihkan dari kotoran,  
Ya Alloh, cucilah aku dari kesalahanku dengan es, air dan embun.  
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Setelah membaca iftitah lalu dilanjutkan dengan membaca ta‟awudz : 

 َ ُاْ ُ  ِ  اِل  ِيَي وا َّصْ َ  ِي وااَّصِ ْ  ِ 
Aku berlindung kepada Alloh dari godaan syetan yang terkutuk 

 

3. Al Fatihah 

Setelah membaca ta‟awudz, maka dilanjutkan dengan membaca al Fatihah. 

Adapun bacaan al Fatihah adalah sebagai berikut : 

 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.  

Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  

Yang menguasai di Hari Pembalasan.  

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.  

Tunjukilah kami jalan yang lurus. (yaitu) Jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka;  

bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 
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4. Membaca salah satu surat dari al Quran 

Setelah selesai membaca al Fatihah yang ditutup dengan mengucapkan 

kalimat AAMIIN, maka dilanjutkan dengan membaca salah satu surat yang dihafal 

dari Al Quran 

 

5. Ruku 

Gerakan sholat berikutnya dilanjutkan dengan melakukan ruku. 

 

Ruku adalah gerakan membungkukkan badan ke depan sambil membaca 

do‟a ruku, yaitu : 

 َا َّصَ   َ ِ َ ْيِ َ   َوالَّصُ  َّص ِوْاِفْا ِا  ُ ْ َ  َ َ  َوالَّصُ  َّص 
 

Maha Suci Engkau ya Allah, Tuhan kami dan dengan memuji-Mu, ya Allah ampunilah aku 
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6. I’tidal 

Setelah selesai melaksanakan ruku maka dilanjutkan dengan melakukan 

i‟tidal. 

I‟tidal adalah berdiri tegak setelah melakukan ruku sambil mengucapkan 

do‟a i‟tidal, yaitu : 

 َ ِيَ  َوالَّصُ  ِاَيْي َ ِيَ ُه 
 َا َّصَ   َ َاَ  واَ ْيُ  َ ْي ًدو َاِل اًدو َ  ِّق ًد  ُيَ  َااًد  ِ   ِ 

Allah mendengar orang yang memuji-Nya 
Wahai Rabb kami, dan hanya bagi-Mu segala puji, aku memuji-Mu dengan pujian yang banyak, yang baik 

dan penuh dengan berkah.  

 
7. Sujud 

Setelah i‟tidal, maka dilanjutkan dengan sujud. 

 

bacaan dalam sujud adalah : 

 َا َّصَ   َ ِ َ ْيِ َ   َوالَّصُ  َّص ِوْاِفْا ِا  ُ ْ َ  َ َ  َوالَّصُ  َّص 
Maha Suci Engkau ya Allah, Tuhan kami dan dengan memuji-Mu, ya Allah ampunilah aku 
 

Gerakan dalam sujud harus benar.  

Dahi dan hidung harus menyentuh tempat sujud kita, sedangkan tangan 

berada disamping telinga sama seperti kita sedang melakukan Takbirotul Ihrom.  

Jari tangan dirapatkan, sedangkan jari kaki sedikit dilipat, serta tangan ujung 

siku sedikit diangkat. 

Sujud merupakan bagian dan unsur terpenting dalam beribadah shalat. 

Sujud mengandung pengertian yang sangat mendalam dalam kehidupan kita.  
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Sujud jaga merupakan bagian yang sangat tepat untuk mendekatkan diri 

kepada Alloh SWT. Abu Hurairah pernah berkata, bahwa Rasulullah SAW 

bersabda "Sedekat-dekatnya hamba dari Tuhannya adalah seorang yang 

bersujud, oleh karena itu banyak-banyaklah berdo'a." (HR Muslim, Abu Daud dan 

Nasa'i) 

 

8. Duduk diantara 2 sujud 

Setelah selesai melaksanakan sujud, maka dilanjutkan dengan gerakan 

duduk antara 2 sujud. 

 

pada saat duduk kita membaca do‟a : 

 َا ِّق وْاِفْا ِا   َا ِّق وْاِفْا ِا  
Wahai Rabbku ampunilah aku, wahai Rabbku ampunilah aku. 

 
Setelah membaca do‟a tersebut lalu dilanjutkan dengan gerakan sujud yang 

kedua dengan gerakan dan bacaan seperti sebelumnya. 

Setelah sujud kemudian berdiri tegak kembali bila belum selesai jumlah 

roka‟atnya atau langsung tasyahud. 
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9. Tasyahud 

Setelah seluruh rangkaian sholat mulai dari Takbirotul Ihrom sampai sujud 

kita laksanakan, maka apabila selesai melaksanakan roka‟at yang kedua atau 

pada akhir sholat,  dilakukanlah tasyahud atau disebut juga tahiyat. 

Bacaan tasyahud adalah : 

 

َلَ وُ   َ وا َّص ِّقَ   ُ   َواآَّصِ  َّص ُ  ِالَّصِ   َ والَّص
 َوا َّصَ ُ  َاَلْ َ  َ  ُّيَ   َوا َّصِ  ُّي َ َاْ َيَ  َوالَّصِ  َ َ َاَا ُآ ُ 
 َوا َّصَ ُ  َاَلْ َ   َ َاَل  ِاَ  ِ  َوالَّصِ  َوالَّص ِاِ  يَ 

َ ْ َ ُ  َ ْي ََل ِإَاَ  ِإَلَّص َوالَّصُ   َ َ ْ َ ُ  َ يَّص ُيَ يَّص ًدو َاْ ُ ُه َ َاُ  ُاُ  
Segala kehormatan, rahmat dan kebaikan adalah Milik Alloh. 

Semoga keselamatan, rahmat dan berkah-Nya  selalu atasmu, wahai Nabi. 
Semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Alloh yang soleh. 

Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Alloh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad 
adalah hamba dan utusan Allah. 

 

Setelah tasyahud, bacaan dilanjutkan dengan bacaan sholawat, yaitu : 

 َوالَّصُ  َّص َللِّق َاَل  ُيَ يَّصٍ   َ َاَل   ِل ُيَ يَّصٍ   َاَي  َللَّصْ َ  َاَل   ِل ِإْ َاوِه َ   
َ َ  ِاْ  َاَل  ُيَ يَّصٍ   َ َاَل   ِل ُيَ يَّصٍ   َاَي  َ  َاْاَ  َاَل   ِل ِإْ َاوِه َ  ِ   

َوْاَ  َاِي َي ِإ َّصَ  َ ِي ٌ  َيِ  ٌ  
Wahai Alloh ! limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. 

Sebagaimana telah engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. 
Dan limpahkanlah berkah kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya. 

Sebagaimana telah engkau limpahkan berkah kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya. 
Sungguh di alam semesta ini, Engkau Maha Terpuji Lagi Maha Mulia. 

 

Tasyahud ada 2 macam, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Tasyahud 

awal dilaksanakan apabila kita melaksanakan sholat Dluhur, Ashar, Maghrib, dan 

Isya.  
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Posisi duduk pada tasyahud awal sama seperti ketika pada posisi duduk 

antara 2 sujud, namun jari telunjuknya digerakkan ke atas dan ke bawah 

sebagaimana terdapat dalam hadits yang diterima dari Nabi Muhammad SAW. 

Hadits selengkapnya adalah sebagai berikut : 

 ، ، َاْي َ ِ   ِإْ َ  َ ، َاِي واآَّصِي ِي ِّق  َاِي والَّصْ ِااِّق
 ُ ِئَل وْ ُي َا َّص ٍ ، َاْي َآْ ِا ِ  وااَّصُ ِل ِإْلَ َ ُ  ِ   والَّص ِا، : " َ  لَ 

 " َ ِاَ  وِاْ  اُل : َ َ  لَ 
Dari Ats-Tsauriy, dari Abu Ishaaq, dari At-Tamiimiy, ia berkata : Ibnu ‘Abbaas pernah ditanya 

tentang seseorang yang menggerak-gerakkan jarinya ketika shalat, lalu ia menjawab : “Itu adalah 
keikhlasan” *Al-Mushannaf, no. 3244; sanadnya shahih]. 

 

Tasyahud akhir dilaksanakan apabila kita selesai melaksanakan sholat. 

Posisi duduk tasyahud akhir berbeda dengan posisi duduk tasyahud awal. 

 
Posisi kaki duduk tasyahud akhir adalah sebagai berikut : 
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10. Salam 

Setelah membaca do‟a dalam tasyahud dan dilanjutkan dengan sholawat, 

maka tibalah pada gerakan terakhir dalam sholat yaitu mengucapkan salam. 

Bacaan salam adalah  : 

َّس   ُهللَا ُهللَا ُهللَا ُهللَا اُر ُر    ُهللَا لَّس ُهللَا   ُهللَا ُهللَا ْك ُر ْك  ُهللَا ُهللَا ْك ُهللَا ُر  ُهللَا
Semoga salam sejahtera atasmu beserta rahmat Allah dan berkah-Nya 

 
Membaca salam dilakukan sambil menengokkan kepala ke kanan, lalu 

menengokkan kepala ke sebelah kiri sambil membaca salam. 

 
 

Maka selesailah rangkaian sholat yang kita laksanakan. 
 
 
Wirid 

Setelah selesai sholat, maka dianjurkan untuk membaca do‟a setelah sholat 

yang dinamakan wirid. Wirid yang dibaca adalah : 

 َوْ َآْ ِفُا َواّلَ  وْاَ ِ ْ  َ 
Aku mohon ampun kepada Alloh yang Maha Agung (3 kali) 
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Do‟a tersebut diucapkan sebanyak 3 kali, lalu dilanjutkan dengan membaca 

do‟a berikut : 

 َوالَّصُ  َّص َ ْ َ  َوا َّصَ ُ  َ ِيْ َ  َوا َّصَ ُ  
ْاَاو ِ    َآَ  َاْاَ  َ   َ و َوْاَ َ ِل َ واِْ

Ya Allah Engkaulah keselamatan dan dari-Mu segala keselamatan. Maha Berkah Engkau wahai 
Dzat yang memiliki segala keagungan dan kemuliaan 

 

 ُ ْ َ  َي واّل ُ 
Maha Suci Alloh (33 kali) 

 

 ْواَ ْيُ ِ  ِ 
Segala Puji bagi Alloh (33 kali) 

 

 وُ  َ ْاَ اُ 
Alloh Maha Besar (33 kali) 

 

 ََل ِإَاَ  ِإَلَّص َوالَّصُ  َ ْ َ ُه ََل َ ِا َ  َا ُ 
 َاُ  َوْاُيْلُ   َ َاُ  َوْاَ ْيُ   َ ُهَ  َاَل  ُالِّق َ ْ ٍا َ ِ  اٌ 
Tidak ada Tuhan selain Allah yang Esa tiada sekutu bagi-Nya bagi-Nya kerajaan dan segala puji 

dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. 
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lalu dilanjutkan dengan membaca do‟a : 

 ََل ِإَاَ  ِإَلَّص َوالَّصُ  َ ْ َ ُه ََل َ ِا َ  َاُ   

  َاُ  َوْاُيْلُ   َ َاُ  َوْاَ ْيُ   َ ُهَ  َاَل  ُالِّق َ ْ ٍا َ ِ  اٌ 
 َوالَّصُ  َّص ََل َي ِ َ  ِاَي  َ ْاَ ْ َ   َ ََل ُيْ ِ َ  ِاَي  َيَ ْ َ    

 َ ََل َ ْ َفُ  َ و َوْاَ  ِّق ِيْ َ  َوْاَ  ُّي 
  

Lalu dilanjutkan dengan membaca do‟a untuk orang tua kita : 

 َا ِّق وْاِفْا ِاْ  َ ِاَ وِاَ اَّص 
Ya Alloh ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. (Nuh 28) 

 

ْـر  ًاا ا َر ِن  َر اِن ْر ا اْر َر ْر ُه َر ا َر َر ااَر َّـب  اَر ِّب
serta kasihilah mereka berdua seperti mereka mengasihiku sewaktu kecil. (Al-Isro' 24) 

 

Dan doa memohon kebaikan di dunia dan akhirat : 

 َا َّصَ    ِآَ   ِ   وا ُّيْ َ   َ َ َ  ًد َ  ِ   وْاِ َاِا َ َ َ  ًد َ  ِ َ   َاَ وَ  وا َّص اِ 
Wahai Tuhan kami! Anugrahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta 

peliharalah kami dari api neraka 

 

Ada beberapa hal yang membuat sholat kita batal, yaitu : 

1. Keluar sesuatu dari badan kita (misalnya kentut) 

2. Makan & minum 

3. Berbicara 
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MATERI 2 

 

A. ADZAN 

Adzan ialah isyarat pemberitahuan kepada umat Islam bahwa waktu sholat 

telah tiba.  

Secara bahasa adzan berarti pemberitahuan atau seruan. Sebagaimana 

Allah berfirman dalam surat At Taubah Ayat 3 : 

 َ َ َ وٌي ِيَي والَّصِ  َ َاُ  ِاِ  ِإَا  وا َّص  ِ 
“dan ini adalah seruan dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia” 

 

Adapun makna adzan secara istilah adalah seruan yang menandai 

masuknya waktu sholat lima waktu dan dilafazhkan dengan lafazh-lafazh tertentu.  

Adzan sebaiknya dikumandangkan dengan suara yang keras dan merdu, 

agar orang-orang mengetahui bahwa waktu sholat telah tiba, serta tergugah untuk 

segera berangkat ke masjid, namun tetap tidak merasa terganggu oleh suara 

adzan tersebut. 

Adzan boleh menggunakan speaker agar jangkauan suara adzan lebih luas, 

sehingga lebih banyak orang yang bisa mendengar adzan tersebut.  

 

Orang yang mengumandankan adzan disebut muadzin. Seorang muadzin 

sebaiknya berlatih terlebih dahulu agar suara adzan yang dikumandangkan 

terdengar indah. 
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Adzan dan Iqomah merupakan di antara amalan yang utama di dalam 

Islam. Rosulullah SAW bersabda : 

“Imam sebagai penjamin dan muadzin (orang yang adzan) sebagai yang 

diberi amanah, maka Allah memberi petunjuk kepada para imam dan memberi 

ampunan untuk para muadzin” 

Syarat Adzan : 

1.      Telah Masuk Waktu Shalat 

Syarat sah adzan adalah telah masuknya waktu sholat, sehingga adzan 

yang dilakukan sebelum waktu sholat masuk maka tidak sah. Akan tetapi 

terdapat pengecualian pada adzan subuh. Adzan subuh diperbolehkan 

untuk dilaksanakan dua kali, yaitu sebelum waktu subuh tiba (adzan Awwal) 

dan ketika waktu subuh tiba (terbitnya fajar shadiq).  

 

2.      Dikumandangkan dengan bahasa arab 

Menurut ulama, tidak sah adzan jika menggunakan bahasa selain bahasa 

arab. 

 

3.      Tidak boleh ada kesalahan dalam pengucapan lafadz adzan  

Maksudnya adalah hendaknya adzan terbebas dari kesalahan-kesalahan 

pengucapan yang hal tersebut bisa merubah makna adzan. Lafadz-lafadz 

adzan harus diucapkan dengan jelas dan benar. 

 

4.      Lafadz-lafaznya diucapkan sesuai urutan 

Hendaknya lafadz-lafadz adzan diucapkan sesuai urutan sebagaimana 

dijelaskan dalam hadits-hadits yang sahih.  

 

5.      Lafadz-lafadznya diucapkan bersambung 

Maksudnya adalah hendaknya antara lafazh adzan yang satu dengan yang 

lain diucapkan secara bersambung tanpa dipisah oleh sebuah perkataan 

ataupun perbuatan di luar adzan. Akan tetapi diperbolehkan berkata atau 

berbuat sesuatu yang sifatnya ringan seperti bersin. 
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6.      Adzan diperdengarkan kepada orang sekitar masjid 

Adzan yang dikumandangkan oleh muadzin haruslah terdengar oleh orang 

lain, hal tersebut bisa dilakukan dengan cara mengeraskan suara atau 

dengan alat pengeras suara. 

 

Adzan memiliki keutamaan yang besar sehingga andai saja orang-orang 

tahu keutamaan pahala yang didapat dari mengumandangkan Adzan, pastilah 

orang-orang akan berebutan. Bahkan kalau perlu mereka melakukan undian 

untuk sekedar bisa mendapatkan kemuliaan itu. Hal itu atas dasar hadits nabi 

SAW : 

ِف  َاْي َ ِ   ُهَاْ َاَا َ يَّص َاُ ْ َل وِ  َ  َل َاْ  َ ْ َلُ  وا َّص ُ  َي   ِ  واَ وِي َ والَّص
ِل لُ َّص اَ ْ َ ِ ُ  و ِإَلَّص َ ْي َ ْ َآِ ُي و َاَلْ ِ  ََلْ َآَ ُي و   وَ  َّص

Dari Abu Hurairah RA bahwa Rosulullah SAW bersabda,”Seandainya orang-orang tahu 
keutamaan adzan dan berdiri di barisan pertama shalat (shaff), dimana mereka tidak bisa 

mendapatkannya kecuali harus mengundi, pastilah mereka mengundinya di antara mereka..” 
(HR. Bukhori) 

 
Selain itu, ada keterangan yang menyebutkan bahwa nanti di akhirat, orang 

yang mengumandangkan adzan adalah orang yang mendapatkan keutamaan dan 

kelebihan. Di dalam hadits lainnya disebutkan : 

 ِإيَّص واُيَ  ِّقِ ْ َي َ ْ َ ُل وا َّص ِ  َ ْاَ   ًد  َ ْ َ  واِ َ  َي ِ : َاْي ُيَ  ِ َ َ  َ يَّص واّ ِ  َّص َ  لَ 
Dari Muawiyah RA bahwa Rosulullah SAW bersabda, 

”Orang yang adzan (muazzin) adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat”.  
(HR. Muslim, Ahmad dan Ibnu Majah) 

 

Sunnah Adzan : 

1.   Hendaklah muadzin suci dan hadast besar dan kecil.  

2.   Hendaklah ia berdiri menghadap qiblat 

3.   Memasukkan dua jari ke dalam telinganya 

4.   Mengeraskan suaranya ketika adzan 

5.   Di Anjurkan Muadzin Mengucapkan 2 kali Takbir dalam sekali nafas 
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6.   Dianjurkan Melakukan Tarji‟, tarji‟ ialah mengulangi bacaan syahadatain, 

syahadat pertama dengan suara pelan dan syahadat yang kedua dengan suara 

keras.  

 

Adzan hanya dikumandangkan untuk sholat fardlu saja. Lafadz Adzan 

adalah sebagai berikut : 

 والَّصُ  َ ْاَ ُا والَّصُ  َ ْاَ ُا، والَّصُ  َ ْاَ ُا والَّصُ  َ ْاَ اُ 
 َ ْ َ ُ  َ ْي ََل ِإَاَ  ِإَلَّص والَّصُ ، َ ْ َ ُ  َ ْي ََل ِإَاَ  ِإَلَّص والَّص ُ 

 َ ْ َ ُ  َ يَّص ُيَ يَّص ًدو َاُ  ُل والَّصِ ، َ ْ َ ُ  َ يَّص ُيَ يَّص ًدو َاُ  ُل والَّص ِ 
َ اِ  َ ِا، َ  َّص َاَل  والَّص  َ  َّص َاَل  والَّص
 َ  َّص َاَل  وْاَفَ ِ ، َ  َّص َاَل  وْاَفَ  ِ 

 والَّصُ  َ ْاَ ُا والَّصُ  َ ْاَ اُ 
 ََل ِإَاَ  ِإَلَّص والَّص ُ 

    "Alloh Maha Besar, Alloh Maha Besar" 
    "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Alloh" 

    "Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rosul Alloh" 
    "Mari menunaikan salat" 

    "Mari meraih kemenangan" 
    "Alloh Maha Besar, Alloh Maha Besar" 

    "Tiada Tuhan selain Alloh" 

 

Orang yang mendengar adzan harus menjawab sebagaimana yang 

diucapkan oleh Muadzin. 
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Bila muadzin mengucapkan takbir, maka jawablah dengan takbir, dan 

seterusnya. Kecuali bila muadzin mengumandangkan : 

َ اِ  َ ِا، َ  َّص َاَل  والَّص  َ  َّص َاَل  والَّص
 َ  َّص َاَل  وْاَفَ ِ ، َ  َّص َاَل  وْاَفَ  ِ 

 

Maka dijawab dengan : 

 .ََلَ ْ َل َ ََل ُ َ َا ِ ََلِ   ِ 

Setelah adzan selesai dikumandangkan, sebaiknya kita mengucapkan do‟a 

setelah adzan. Adapun do‟a setelah adzan adalah  : 

ة   ُهللَا اَّس  َّس    ه   ُهللَا دَّس ْك ُهللَا ذ  بَّس هُهللَا ة   ُهللَا ْكقُهللَا ئ  ُهللَا     ُهللَا  َّسهُر َّس  ُهللَا   ُهللَا  صَّس ُهللَا
اُهللَا ُر  دْك ي  ُهللَا ُهللَا قُهللَا ً    ُهللَا ْك ُر ًد   ُهللَا َّسذ  ثْك ُر  ُهللَا عُهللَا ل   ُهللَا ُهللَا  ُهللَا  ْكفُهللَاض   ُهللَا ُهللَا  ُهللَا  ْك ًد   ُهللَا ْك ُهللَا   آت   ُر ُهللَا َّس

“Ya Tuhanku yang memelihara ajakan yang sempurna, dan sholat yang akan didirikian. Berikanlah 
kepada Muhammad derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia. Semoga tuhan memberikan kepada 

Muhammad tempat yang terpuji yang telah dijanjikan padanya” 

 

Ketika terdengar adzan, sebaiknya kita langsung berwudlu dan 

mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat, karena sholat pada awal waktu 

itu lebih baik. 
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B. IQOMAH 
 

Iqomah secara bahasa adalah berarti menjadikan sesuatu itu tegak, 

sedangkan secara syari‟at, iqomah adalah beribadah kepada Allah dengan 

menyebut lafazh-lafazh tertentu saat akan menegakkan sholat.  

Iqomah ialah pemberitahuan bahwa sholat akan segera dimulai 

pelaksanaannya. Adapun lafadnya sebagai berikut : 

 والَّصُ  َ ْاَ ُا 
 َ ْ َ ُ  َ ْي ََل ِإَاَ  ِإَلَّص والَّص ُ 
 َ ْ َ ُ  َ يَّص ُيَ يَّص ًدو َاُ  ُل والَّص ِ 

َ اِ   َ  َّص َاَل  والَّص
 َ  َّص َاَل  وْاَفَ  ِ 

َ اُ  َ ُا، َ ْ  َ  َيِ  َوالَّص  َ ْ  َ  َيِ  َوالَّص
 والَّصُ  َ ْاَ ُا والَّصُ  َ ْاَ اُ 
 ََل ِإَاَ  ِإَلَّص والَّص ُ 

C. Sejarah Adzan dan Iqomat 

Adzan mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriah.  

Mulanya, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para 

sahabat untuk memusyawarahkan bagaimana cara memberitahu masuknya 

waktu sholat dam mengajak orang ramai agar berkumpul ke masjid untuk 

melakukan sholat berjamaah.  

Di dalam musyawarah itu ada beberapa usulan. Ada yang mengusulkan 

supaya dikibarkan bendera sebagai tanda waktu sholat telah masuk. Apabila 

benderanya telah berkibar, hendaklah orang yang melihatnya memberitahu 

kepada umum.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Hijriah
http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad
http://id.wikipedia.org/wiki/Salat
http://id.wikipedia.org/wiki/Masjid
http://id.wikipedia.org/wiki/Bendera
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
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Ada juga yang mengusulkan supaya ditiup terompet seperti yang biasa 

dilakukan oleh pemeluk agama Yahudi. Ada lagi yang mengusulkan supaya 

dibunyikan lonceng seperti yang biasa dilakukan oleh orang Kristen. 

Ada seorang sahabat yang menyarankan bahwa manakala waktu sholat 

tiba, maka segera dinyalakan api pada tempat yang tinggi dimana orang-orang 

bisa dengan mudah melihat ke tempat itu, atau setidak-tidaknya asapnya bisa 

dilihat orang walaupun ia berada ditempat yang jauh. Yang melihat api itu 

dinyalakan hendaklah datang menghadiri sholat berjamaah.  

Lantas, ada usul dari Umar bin Khattab jikalau ditunjuk seseorang yang 

bertindak sebagai pemanggil kaum Muslim untuk sholat pada setiap masuknya 

waktu sholat. Kemudian saran ini bisa diterima oleh semua orang dan Nabi 

Muhammad SAW juga menyetujuinya. 

Lafadz adzan tersebut diperoleh berdasarkan hadits yang mengisahkan 

Abdullah bin Zaid : "Ketika cara memanggil kaum muslimin untuk sholat 

dimusyawarahkan, suatu malam dalam tidurku aku bermimpi. Aku melihat ada 

seseorang sedang menenteng sebuah lonceng. Aku dekati orang itu dan bertanya 

kepadanya apakah ia ada maksud hendak menjual lonceng itu. Jika memang 

begitu aku memintanya untuk menjual kepadaku saja. Orang tersebut malah 

bertanya," Untuk apa? Aku menjawabnya, "Bahwa dengan membunyikan lonceng 

itu, kami dapat memanggil kaum muslim untuk menunaikan sholat." Orang itu 

berkata lagi, "Maukah kau kuajari cara yang lebih baik?" Dan aku menjawab "Ya!" 

Lalu dia berkata lagi dan kali ini dengan suara yang amat lantang: 

، الَّل ُه، َأ ْك َبَأ ُه، ، الَّل ُه، َأ ْك َبَأ ُه ، الَّل ُه، َأ ْك َبَأ ُه   الَّل ُه، َأ ْك َبَأ ُه
، الَّل ُه، ، ِإاَأ َأ، ِإ َّل ، َأ ، الَّل ُه ، َأ ْك َأ ُه، َأ ْك ، ِإاَأ َأ، ِإ َّل ، َأ   َأ ْك َأ ُه، َأ ْك

، الَّل ِإ، ، الَّل ِإ ، َأ ْك َأ ُه، َأ َّل، ُهَأ َّل ًد ، َأ ُه وُه   َأ ْك َأ ُه، َأ َّل، ُهَأ َّل ًد ، َأ ُه وُه
، َألَأ ، الَّل َأ ِإ، ، َألَأ ، الَّل َأ ِإ ، َأ َّل   َأ َّل

، َألَأ ، اْك َأ َأ ِإ، ، َألَأ ، اْك َأ َأ ِإ ، َأ َّل   َأ َّل

، الَّل ُه، َأ ْك َبَأ ُه،   الَّل ُه، َأ ْك َبَأ ُه
، الَّل ُه، ، ِإاَأ َأ، ِإ َّل   َأ

http://id.wikipedia.org/wiki/Trompet
http://id.wikipedia.org/wiki/Yahudi
http://id.wikipedia.org/wiki/Nasrani
http://id.wikipedia.org/wiki/Api
http://id.wikipedia.org/wiki/Umar_bin_Khattab
http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_SAW
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Abdullah_bin_Zaid&action=edit&redlink=1
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Ketika esoknya aku bangun, aku menemui Nabi Muhammad.SAW, dan 

menceritakan perihal mimpi itu kepadanya, kemudian Nabi Muhammad. SAW, 

berkata, "Itu mimpi yang nyata !” 

Berdirilah disamping Bilal dan ajarilah dia bagaimana mengucapkan kalimat 

itu. Dia harus mengumandangkan adzan seperti itu dan dia memiliki suara yang 

amat lantang." Lalu akupun melakukan hal itu bersama Bilal." Rupanya, mimpi 

serupa dialami pula oleh Umar ia juga menceritakannya kepada Nabi Muhammad, 

SAW. 

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad
http://id.wikipedia.org/wiki/Bilal_bin_Rabah
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MATERI 3 

 
 

Rukun Islam ada lima : 

1. Mengucapkan dua kalimah Syahadat 

2. Mendirikan Sholat 

3. Mengeluarkan Zakat 

4. Melaksanakan Shaum di bulan Romadlon 

5. Melaksanakan Ibadah Haji ke Baitulloh bagi yang mampu mengerjakannya 

 

Syahadat 

Rukun Islam yang pertama adalah Syahadat. 

Setiap orang Islam harus bisa mengucapkan serta hafal dua kalimat 

Syahadat.  Demikian juga orang yang akan masuk Islam, maka terlebih dahulu 

harus menghafal dua kalimat syahadat. 

Kalimat syahadat yang harus diketahui dan dihafal adalah : 

 

 

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Alloh, 

Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Alloh 

 

Setiap orang yang melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik, setiap 

hari pasti akan membaca syahadat, karena syahadat selalu dibaca tiap kali orang 

melaksanakan sholat, yaitu ketika membaca tasyahud. 

Selain itu, syahadat juga diucapkan sebagai doa ketika kita selesai 

melaksanakan wudlu. Sehingga tiada hari tanpa mengucapkan syahadat. 
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Sholat 

 

Rukun Islam yang kedua adalah Sholat. 

Sholat dikenal juga dengan istilah sembahyang, tetapi kita sebaiknya 

menyebut ibadah tersebut dengan sebutan sholat saja, sesuai penamaannya 

dalam Al Quran. 

Sholat ada 2 macam, yaitu sholat wajib dan sholat sunat. 

Sholat wajib disebut juga sholat fardlu, sedangkan sholat sunat disebut juga 

sholat nawafiil atau sholat naafilah. 

Sholat wajib harus dilaksanakan oleh semua orang Islam, sedangkan sholat 

sunat sebaiknya juga ikut dilaksanakan sebagai tambahan ibadah untuk 

menambah pahala serta menghapus dosa-dosa yang kecil. 

 
Zakat 

Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. 

Zakat artinya mengeluarkan sebagian harta dari yang dimiliki. 

Zakat dilaksanakan untuk membersihkan harta benda bagi orang yang 

mampu (berkecukupan), dengan cara mengeluarkan sebagian harta yang 

dimilikinya untuk diserahkan kepada Lembaga Pengelola Zakat. 

Orang yang mengeluarkan zakat dinamakan Muzakki. 

Zakat juga bertujuan untuk mensucikan harta sekaligus menggembirakan 

para penerima zakat (mustahiq), seperti orang fakir dan miskin yang setiap hari 

kekurangan. 
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Orang fakir adalah orang yang sudah tidak mampu bekerja lagi serta tidak 

mempunyai apa-apa sehingga tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, 

sedangkan orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan, namun uang 

dari hasil pekerjaannya itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup 

sehari-hari sehingga tetap kekurangan. 

 
Shaum  

Rukun Islam yang keempat adalah Shaum. 

Setiap bulan Romadlon, maka seorang muslim wajib melaksanakan shaum 

yang lamanya antara 29 atau 30 hari.  

Shaum biasa disebut oleh orang-orang dengan sebutan puasa.  

Kita sebagai orang Islam yang baik sebaiknya menyebut ibadah ini dengan 

sebutan Shaum saja, karena sebutan puasa itu juga dipakai oleh agama lain 

seperti agama Budha dan Hindu, sedangkan Islam mengistilahkan dengan shaum 

atau shiyam sebagaimana tercantum dalam Al Quran. 

Shaum adalah menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum dari mulai 

waktu Subuh sampai tiba waktu Maghrib pada setiap bulan Romadlon tiba. 

Shaum yang dilaksanakan pada bulan Romadlon hukumnya wajib. 

Selain Shaum, pada setiap bulan Romadlon juga, ummat Islam ramai-ramai 

melaksanakan sholat Tarawih di Masjid sebanyak 11 roka‟at yang dilaksanakan 

setelah sholat Isya dan biasanya diselingi dengan khutbah dari penceramah.  

Khutbah sebelum tarawih ini bukan termasuk bagian dari ibadah karena 

tidak pernah dicontohkan oleh Rosul. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah 

satu kegiatan da‟wah saja, karena pada umumnya banyak orang yang datang 
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untuk melaksanakan tarawih sehingga merupakan waktu yang tepat untuk 

menyampaikan da‟wah. 

 

 
Haji di Baitulloh 

Rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan haji di Baitulloh, artinya 

pergi ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah haji. 

Melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib bagi yang mampu 

melaksanakannya, sedangkan bagi orang yang tidak mampu, maka tidak apa-apa 

bila tidak melaksanakan ibadah haji. 

Yang dimaksud dengan mampu dalam haji adalah : 

1. Mampu dalam perjalanan (tidak sakit-sakitan) 

2. Mampu dalam biaya (baik biaya transportasi, maupun biaya hidup 

selama di Mekkah) 

3. Mampu & sehat secara akal (tidak gila) 

 

NYANYIKANLAH DENGAN RIANG & GEMBIRA...! 

 Rukun Islam ada lima……….…..Sabda Rosul yang utama 

 Satu mengucap Syahadat……..…..Dua mendirikan sholat 

 Ketiganya wajib zakat…………..Shaum rukun yang keempat 

 Naik haji kelimanya…………....Bila mampu di jalannya 



 

 

 32 

MATERI 4 

 
Sholat Jum‟at diwajibkan bagi laki-laki yang memeluk agama Islam. 

Sedangkan bagi wanita, cukup melaksanakan sholat dluhur seperti biasa. 

Dalil tentang perintah agar melaksanakan sholat Jum‟at, tercantum dalam Al 

Qur'an dan Hadits berikut ini : 

1. "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk melaksanakan 

sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Alloh dan 

tinggalkanlah jual beli, dan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui." 

(QS 62: 9) 

2.  "Sholat Jum’at itu wajib bagi tiap-tiap muslim, dilaksanakan secara 

berjama’ah terkecuali empat golongan, yaitu hamba sahaya, perempuan, 

anak kecil dan orang yang sakit." (HR. Abu Daud dan Al-Hakim, hadits 

shahih) 

Jumlah roka‟at dalam sholat Jum‟at berjumlah 2 (dua) roka‟at yang 

dilaksanakan setelah khutbah Jum‟at. Khutbah Jum‟at sifatnya wajib ada, artinya 

sholat Jum‟at tidak sah bila tidak ada khutbah Jum‟at. 

Pada saat khutbah Jum‟at dilaksanakan, tidak boleh ada seorangpun yang 

berbicara, makan, dan minum. Bila kita tetap berbicara padahal khotib sedang 

khutbah, maka ibadah sholat Jum‟at kita tidak sah. 

Sholat Jum‟at dilaksanakan sebagaimana waktu sholat Dluhur. 

Sebelum pergi untuk melaksanakan ibadah sholat Jum‟at, diwajibkan untuk 

mandi terlebih dahulu, dan memakai wangi-wangian. 

Saat masuk masjid, disunahkan untuk sholat 2 (dia) roka‟at terlebih dahulu 

sebelum duduk yang disebut sholat tahiyatul masjid. Dan bila Imam belum 

datang, disunahkan untuk sholat 2 roka‟at-2 roka‟at yang dinamakan sholat 

Intidlor sampai Imam datang untuk berkhutbah. 
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Pada saat sholat Jumat setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-

hal berikut : 

1. Mandi, berpakaian rapi, memakai wewangian dan bersiwak (menggosok 

gigi). 

2. Meninggalkan transaksi jual beli ketika adzan sudah mulai 

berkumandang. 

3. Menyegerakan pergi ke masjid. 

4. Melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jum’at selama 

Imam belum datang. 

5. Tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan 

memisahkan/menggeser mereka. 

6. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam 

telah datang. 

7. Hendaklah memperbanyak membaca sholawat serta salam kepada 

Rasulullah SAW pada malam Jum’at dan siang harinya 

8. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa karena hari 

Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa. 
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MATERI 1 

SHOLAT BERJAMA’AH 
 
 

Sholat berjama‟ah ialah sholat yang dilakukan bersama-sama, minimal dua 

orang. 

Pada saat akan dilaksanakan sholat berjama‟ah, maka seorang menjadi 

imam dan yang laninnya menjadi ma‟mum. Orang yang menjadi imam adalah 

orang yang lebih tua atau lebih banyak ilmunya bila dibanding yang lain. 

Sholat berjama‟ah bisa dilakukan di rumah atau di Masjid. 

 

Hukum sholat berjama‟ah adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad 

artinya sangat dianjurkan. Rosul memberi nilai lebih bagi seseorang yang 

melaksanakan sholat berjamaah bila dibanding sholat sendiri. Pahala orang yang 

sholat berjama‟ah sebanyak 27 kali lipat dari orang yang sholat sendirian. 
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Bagi laki-laki, sholat berjama‟ah di Masjid lebih utama daripada sholat di 

rumah, sedangkan bagi perempuan sholat berjama‟ah di rumah lebih utama 

daripada di Masjid. 

Tata cara sholat berjama‟ah : 

1. Kalau ma‟mum hanya seorang, maka ma‟mum berdiri di sebelah kanan 

sejajar dengan imam 



2. Kalau ma‟mum 2 (dua) orang atau lebih, maka ma‟mum harus berdiri di 

belakang Imam 





3. Tidak boleh berdiri sendirian di belakang shof (barisan). Apabila yang 

sendirian tadi tidak mendapat tempat, maka dia harus menarik dengan 

halus seorang dari barisan di depannya untuk berdiri bersama dengannya, 

dan apabila datang orang lain, maka shof yang kosong tadi harus diisi 

kembali 

4. Shof (barisan) Ma‟mum perempuan selamanya tidak boleh sejajar dengan 

shof laki-laki. Ma‟mum perempuan harus selalu ada di belakang shof laki-

laki walaupun hanya sendirian 

5. Bila Imam sedang membaca al fatihah atau surat Al Quran dengan suara 

nyaring, maka ma‟mum harus mendengarkan bacaan tersebut, kecuali 

apabila bacaan Imam tidak nyaring atau tidak terdengar jelas oleh ma‟mum, 

maka ma‟mum boleh membaca fatihah atau surat dalam al Quran masing-

masing. 

6. Bila Imam mengucapkan sami’allohu liman hamidah, maka ma‟mum 

mengucapkan robbana lakal hamdu………bersama-sama dengan Imam. 

7. Bila Imam lupa, maka ma‟mum harus mengingatkan Imam dengan 

membaca subhanalloh bagi ma‟mum laki-laki, dan menepuk tangan bagi 

ma‟mum perempuan 
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8. Pada saat sedang melaksanakan sholat berjama‟ah, ma‟mum tidak boleh 

membarengi atau mendahului Imam  

9. Selalu merapatkan barisan 

 

Pada saat sholat berjama‟ah, bahu atau kaki antara satu ma‟mum dengan 

mam‟um lainnya harus menempel. Hal ini penting sebagaimana sabda 

Rosulululloh SAW : “Tertibkanlah barisan (shof)-mu, rapatkanlah jaraknya, dan 

luruskanlah dengan leher”. 
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MATERI 2 

 
Bersuci artinya menghilangkan kotoran atau najis dengan air bersih atau 

dengan tanah. 

Bersuci itu ada 4 (empat) cara, yaitu : 

1. Istinja 

2. Wudlu 

3. Mandi 

4. Tayamum 

 

A. ISTINJA 

Istinja yaitu menghilangkan najis sesudah buang air kecil atau buang air 

besar dengan air. Namun bila tidak ada maka cara bersucinya bisa diganti 

dengan 3 (tiga) batu yang dinamakan istijmar. 

 

B. WUDLU 

Wudlu yaitu menghilangkan hadats kecil dengan cara mencuci dan 

menyapu sebagian anggota badan dengan air apabila hendak sholat. 

Adapun cara melaksanakan wudlu adalah sebagai berikut : 

1. Membaca Bismillahir rohmanir rohiim 

2. Mencuci 2 (dua) telapak tangan sampai pergelangan sebanyak 3 kali 

3. Berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, dengan cara : 
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Mengambil air dengan telapak tangan yang kanan, kemudian setengahnya 

dimasukkan ke dalam mulut untuk berkumur dan setengahnya lagi 

dimasukkan ke hidung, kemudian dikeluarkan dengan tangan kiri 

4. Mencuci muka sebanyak 3 kali 

5. Mencuci tangan yang kanan sampai sikut sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian 

yang kiri sampai sikut 3 (tiga) kali 

6. Menyapu kepala dan telinga satu kali, dengan cara :  

memasukkan dua tangan ke dalam air, kemudian disapukan keatas kepala 

yang dimulai dari sebelah depan atas kemudian disapukan kebelakang dan 

disapukan lagi ke depan. Lalu kedua telunjuk menyapu telinga bagian 

dalam, sedangkan jempol menyapu telinga bagian luar  

7. Mencuci kaki yang kanan sampai mata kaki sebanyak 3 (tiga) kali, 

kemudian yang kiri sampai mata kaki sebanyak 3 (tiga) kali 

8. Mengucapkan dua kalimat Syahadat setelah selesai Wudlu, yaitu : 

 

 

 

C. MANDI 

Mandi ialah membasuh seluruh tubuh (anggota badan) dengan air untuk 

menghilangkan hadats besar atau apabila akan pergi melaksanakan sholat 

Jum‟at.  

Adapun caranya sebagai berikut : 

1. Mengucapkan Bismillahir rohmanir rohiim 

2. Mencuci dua telapak tangan sampai pergelangan 

3. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri 

4. Mencuci anggota wudlu 

5. Memasukkan ujung jari-jari tangan ke dalam rambut 
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6. Mengguyur air keatas kepala sebanyak 3 (tiga) kali, sedangkan perempuan 

yang diikat rambut tidak usah membuka ikatannya 

7. Mengguyur air ke seluruh tubuh yang dimulai sebelah kanan kemudian yang 

sebelah kiri sampai rata 

8. Mencuci kedua kaki dengan rata 

 

D. TAYAMUM 

Tayamum ialah menyapu muka dan dua telapak tangan sampai 

pergelangan dengan tanah/debu tembok sebagai pengganti dari wudlu atau 

mandi bagi orang yang tidak mendapatkan air, orang yang sakit, atau orang yang 

sedang bepergian jauh. 

Adapun caranya adalah sebagai berikut : 

1. Menyentuh tanah/debu tembok dengan dua telapak tangan. Lalu ditepukkan 

terlebih dahulu 

2. Kemudian disapukan keatas muka satu kali 

3. Dilanjutkan dengan menyapu tangan yang kanan sampai pergelangan, 

kemudian yang kiri sampai pergelangan masing-masing 1 (satu) kali. 
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MATERI 3 

DZIKIR 
 

 

Setelah melakukan ibadah terutama sholat, kita diperintahkan untuk 

melaksanakan dzikir dan berdoa.  

Dzikir berasal dari kata dzakaro yang artinya menyebut. Berdzikir artinya 

mengingat Alloh SWT dengan menyebut nama Alloh SWT atau membaca kalimah 

thoyyibah. 

Berdoa kepada Alloh merupakan salah satu bentuk ibadah. Seluruh umat 

Islam diperintahkan untuk berdoa. Tujuan berdoa adalah untuk meminta dan 

memohon perlindungan dari Alloh SWT. 

Dzikir dan Doa dapat dilakukan kapan saja. 

Contoh dzikir adalah bacaan wirid yang biasa dilakukan setelah selesai 

melaksanakan sholat fardlu, diantaranya : 

 َوْ َآْ ِفُا َواّلَ  وْاَ ِ ْ  َ 
 

Do‟a tersebut diucapkan sebanyak 3 kali, lalu dilanjutkan dengan membaca 

do‟a berikut : 

 َوالَّصُ  َّص َ ْ َ  َوا َّصَ ُ  َ ِيْ َ  َوا َّصَ ُ  
ْاَاو ِ    َآَ  َاْاَ  َ   َ و َوْاَ َ ِل َ واِْ

 ُ ْ َ  َي واّل ُ 
 ْواَ ْيُ ِ  ِ 
 وُ  َ ْاَ اُ 
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 ََل ِإَاَ  ِإَلَّص َوالَّصُ  َ ْ َ ُه ََل َ ِا َ  َا ُ 
 َاُ  َوْاُيْلُ   َ َاُ  َوْاَ ْيُ   َ ُهَ  َاَل  ُالِّق َ ْ ٍا َ ِ  اٌ 

 
lalu dilanjutkan dengan membaca do‟a : 

 ََل ِإَاَ  ِإَلَّص َوالَّصُ  َ ْ َ ُه ََل َ ِا َ  َاُ   

  َاُ  َوْاُيْلُ   َ َاُ  َوْاَ ْيُ   َ ُهَ  َاَل  ُالِّق َ ْ ٍا َ ِ  اٌ 
 َوالَّصُ  َّص ََل َي ِ َ  ِاَي  َ ْاَ ْ َ   َ ََل ُيْ ِ َ  ِاَي  َيَ ْ َ    

 َ ََل َ ْ َفُ  َ و َوْاَ  ِّق ِيْ َ  َوْاَ  ُّي 
  

Dalam setiap kesempatan dan waktu luang, sebaiknya kita selalu berdzikir 

dengan mengucapkan kalimah-kalimah thoyyibah. 
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MATERI 4 

DO’A 
 

Hendak Tidur 
  

  ِب اْس ِب َك  الّل ُه َّم  َك ْس َك اَك َك ُهاوُه 
Dengan nama-Mu ya Allah aku hidup dan mati. (HR Bukhory)  

 
Bangun Tidur 

 

اَك  اَك ِباَك ْس ِب  ااُّن ُهاوُه     َكاْس َك ْس ُه ِب ِب  اَّم ِب   َك ْس َك اَك   َك ْس َك َك   َك َك اَك
Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku kembali setelah mematikan aku dan kepada Allah akan 

bangkit. (HR Bukhory)  

 
Masuk WC 

 

اْس ُه  ِب َك  ِب َك  اْس ُه ُه ِب اَك اْس َك َك اِب ِب     َكالَّم ُه َّم  ِباِّن ْس  َك ُه
Sesungguhnya aku berlindung kepadaMu dari godaan setan laki-laki dan perempuan”. (HR.Ahmad)   

 
Keluar WC 

 

وَك اَك َك     ُه ْس
Aku minta ampun kepadaMu (HR.Ahmad)  

 
Bercermin 

 

لُه ِب ْس , َكاْس َك ْس ُه ِب    اِّن ْس  ُه لْس ِب ْس  َك َك وَك  َك اْس اَّم   َكالَّم ُه َّم  َك َك   َك
Segala puji hanya milik Alloh, Ya Alloh, sebagaimana Engkau memberiku rupa yang baik. maka 

jadikanlah padaku akhlaq yang baik. (HR. Ibnu As-Sunni)  

 
Hendak Makan 

 

اَك  اَك ِباَك   َك َك اَك  ااَّم وِب   اَك   َكالَّم ُه َّم  َك وِب ْس اَكاَك   ِب ْس  َك وَك َك ْس
  ا  هللا  او     او   

Ya Alloh berkahilah pada makanan yang telah Engkau rizkikan pada kami dan jagalah kami dari api 
neraka. Dengan menyebut Asma' Alloh yang Maha Pengasih lagi 

 (HR Abu Dawud)  
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Selesai Makan 
 

لِب ِب  َك   لَكاَك   ُهاْس اَك َك اَك  اَك َك َك اَك  اَك ِب  اَّم ِب   أْس َك َك َّم   اْس َك ْس ُه  ِب
Segala puji bagi Alloh Yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan Yang menjadikan kami 

sebagai orang-orang islam. (HR. Abu Dawud)  

 
Berangkat 

 

ِب   اْس َك اَك َك  ُهاَّم َك  ِب َّم  ِب  َّم ِب  َك  َك لَك  هللاَّم لْسوُه  َك اَك َّم ِب اَك   ِباْس ِب هللاَّم
Dengan menyebut nama Alloh kuserahkan segalanya pada Alloh, tiada usaha serta kekuatan melainkan 

atas pertolongan Alloh.(HR. AT-TURMUDZI no.3348)  

 
Pulang 

 

وَك ِب   وَك  ْسا َك ْس اَك ِب اَك َك ْس اْس وَك  ْسا َك اُه َك  َك ْس
  َكالَّم ُه َّم  ِباِّن   َكاْس َك

اَك  اَك ْس ِب اَك لْساَك ,  ِباْس ِب هللاَّم اَك َّم اَك  اَك ِب وَك َّم لَك  هللاَّم اَك  اَك َك وَك ْس ِب  َك  اَك ِباْس ِب هللاَّم
Ya Alloh. Aku mohon padaMu sebaik-baik pintu masukdan sebaik- baik pintu keluar. Dengan menyebut 

namaMu kami masuk dan dengan menyebut nama-Mu kami keluar dan kepadaMu kuserahkan 
segalanya. (HR Abu Dawud no. 4432)  

 
Mulai Belajar 

 

لْسً    اِب   ِب اِب , اَك ِب ْس اْس َك ُه اِب   َك   َك لِّن ْس اِب  اَك َك اَك لَّم ْس اِب   ِبـ َك   َك   َكالَّم ُه َّم  اْس َك ْس
“Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku atas apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkanlah 

kepadaku apa yang bermanfaat bagiku, serta tambahkanlah ilmu kepadaku.” (HR. At-Tirmidzi)   
 

Selesai Belajar 
 

اُه  ِباَك ْس َك   اَك ْس ِبوُه َك اَك َكاُهاْس وَك  َكاْس  اُه ْس َك اَك َك  الَّم ُه َّم اَك ِب َك ْس ِب َك  َك ْس َك ُه  َك ْس  َك  ِباَك َك  ِب َّم  َكاْس
Maha suci Engkau Ya Alloh dan dengan memujiMu Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. 

Aku mohon ampunanMu dan aku brtaubat padaMu. (HR. An Nasa’i & At-Turmudzy )  
 

Masuk Masjid 
 

اِب َك   اَك اَك وَك ْس َك اَك ْس اِب ْس  َك ْس  . الَّم ُه َّم   ْس
Ya Alloh bukalah bagiku pintu-pintu rohmatmu. (HR Muslim no.1165 An-Nasa'y no.721)  

 
Keluar Masjid 

 

لِب َك    . َكالَّم ُه َّم  ِباِّن   َكاْس َكاُه َك  ِب ْس  َك ْس
Ya Alloh, Aku mohon keutamaan dariMu. (HR Muslim no.1165 An-Nasa'y no.721)  
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Mulai Wudlu 
 

 ِب  اوَّم ِب  ِب 
ِب  اوَّم ْس َك     ِباْس ِب هللاَّم

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Maha Penyayang.   

 
Selesai Wudlu 

 

اُه ُه   اْس اُه ً    َك ْس ُه ُه اَك وَك   َك ْس َك ُه  َك ْس  َك  ِبا َك  ِب َّم هللاُه اَك  َك ْس َك ُه  َك َّم  ُه َك َّم
Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan (yang sebenarnya) melainkan Allah dan aku bersaksi 

bahwasanya Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan utusan-Nya   

 
Setelah Adzan 

 

ثْس ُه   لَكةَك اَك  ْس َك لَكةَك اَك اْس َك ِب ْس اِب ْس ً    ِب  اْساَك ةِب آوِب  ُه َك َّم الَك ِب  اْس َك اِب َك ةْس اَك اصَّم اَك ِب  ااَّم  َّم اَّم هَك ِب ِب  ا َّم ْس  َكالَّم ُه َّم وَك
اَك ُه  ً    ِب  اَّم ِب  اَك َك ْس اْس   َك َك ً    َك ْس ُه

Ya Alloh Dzat yang menguasai seruan ini dan sholat yang akan dilaksanakan berikanlah Nabi 
Muhammad kedudukan serta keutamaan dan berikan padanya derajat tinggi yang telah Engkau 

janjikan padanya. (HR. Al-Bukhori & kitab Al-Adzkaar An-Nawawy halaman 38  

 
Naik Kendaraan 

 

اِب  َك   وِب اَّم  اَك ُه  ُه ْس اَك ُه اَك َك   ُه ً    ِب  اَّم ِب  اَك َك ْس اْس ثْس ُه  َك َك ً    َك ْس ُه وَك اَكاَك  ه َك  اَك  ْس َك اُه ْس َك  َك  اَّم ِب  اَك َّم
ا َكلِب ُها َك  اَك  اَك ُه  اَك ِباَّم   ِبا  وَك ِّن

Maha Suci Tuhan yang telah menundukkan semua ini Bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu 
menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami (QS. AZZUKHRUF 13-14)  

 
Untuk Orangtua 

 

اِباَك اِب َك َّم   اِّن   ْس ِبوْس اِب ْس اَك  وَك
Ya Alloh ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. (Nuh 28) 

 

و ً  ـ ْس اِّن  وْس َك ْس ُه َك   َك َك  وَك َّم َك اِب ْس صَك ِب  وَك
serta kasihilah mereka berdua seperti mereka mengasihiku sewaktu kecil. (Al-Isro' 24)  

 
Turun Hujan 

 

 . َكالَّم ُه َّم صَك ِّن  ً اَك  ِب  ً  
Ya Alloh jadikanlah hujan yang turun ini lebat dan membawa manfaat. (HR.Al-Bukhory no.974)  
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Baju Baru 
 

وَك اِب  اَك َكاَك َك َّم ُه  ِب ِب  ِب   َك َك اِب   اْس اَك وِب   ِب ِب  َك
اَك اِب   َك   ُه ِب  َّما ِب   َك َّم   َكاْس َك ْس ُه  ِب

Segala puji bagi Alloh yang telah memberiku pakaian untuk menutup auratku dan memperindah diriku 
selama hayatku.(HR. ATTURMUDZY 3483)  

 
Buka Shaum 

 

ُه   اَك  الَّم َك  هَك قُه ,  َك اْس وُه لَّموِب  اْس ُه اَك وُه , اَك  ْس ثَك َكوَك  ْسألَك ْس   ِب ْس  َك ءَك هللا, اَك
Rasa haus lenyap, dan urat-urat menjadi basah dan pahala telah ditetapkan, insya Alloh.  (HR. Abu 

Dawud no.2010)  

 
Selesai Dluha 

 

وُه  اَّم اُه  اْس َك ُهاْس وَك  ااَّم لَك َّم  ِباَّم َك  َكاْس اُهاْس  َك اِب ْس اَك اِّن   ْس ِبوْس  وَك
Ya Alloh ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha menerima taubat dan 

mengampuni. (HR.At-Turmudzi no.3356)  

 
Melihat Keindahan 

 

اِب ُّن  اصَّم اِب َك وُه   اِب ِب اَك ِب  اَّم ِب   ِباِب ْس َك َّم   َكاْس َك ْس ُه  ِب
Segala puji bagi Alloh yang dengan ni'matNya bisa sempurna segala kebajikan. (HR. Ibnu Majah 

no.3793)  

 
Melihat Kejelekan 

 

لَك   ُه ِّن  َك  ٍل   ِب  َك َّم   َكاْس َك ْس ُه  ِب
Segala puji bagi Alloh pada setiap keadaan. (HR. Ibnu Majah no.3793)  

 
Melihat Petir 

 

ةُه  ِب ْس  ْس  َكاِب ِب   الَكاِب َك  .اُه ْس َك  َك  اَّم ِب ْس  ُهاَك ِّن ُه  اوَّم ْس ُه  ِب َك ْس ِب ْس اَك اْس َك
Maha Suci Alloh yang telah menjadikan kilat atau petir itu bertasbih dengan memujiNya dan malaikat 

takut padaNya. (HR. Imam Malik)  
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MATERI 5 

SHOLAT JENAZAH 
 

A. Pengertian Sholat Jenazah 

Setiap manusia pasti akan mati, oleh karena itu dalam Islam ada tata cara 

khusus yang mengatur bagaimana cara mendoakan seseorang yang sudah 

meninggal, yang disebut sholat jenazah. 

Sebelum disholatkan, ada beberapa hal yang harus dilakukan berkenaan 

dengan orang yang meninggal atau disebut juga mayit atau jenazah. 

Saat seseorang dalam kondisi menghadapi kematian, maka kita harus 

mencoba men-talqin, yaitu membantu agar orang yang akan meninggalkan dunia 

mengucapkan kalimat  ُر   ُهللَا    ُهللَا ُهللَا    َّس  َّس

Apabila telah meninggal, maka kewajiban kita sebagai ummat Islam adalah 

memandikannya dan mengkafaninya. 

Apabila mayit atau jenazah telah dikafani (diberi kain kafan), maka 

kewajiban selanjutnya adalah menyolatkan dan terakhir menguburkan. 

Sholat Jenazah merupakan salah satu ibadah sholat yang dilakukan umat 

Muslim jika ada Muslim lainnya yang meninggal dunia. Hukum melakukan sholat 

jenazah ini adalah fardlu kifayah (kewajiban bersama). 

Dalam ajaran Islam, apabila seseorang akan menghembuskan nafasnya 

yang terakhir, maka kita diperintahkan untuk mentalqinkannya dengan ucapan La 

Ilaha Illalloh. 

Selain mentalqin, kewajiban umat Islam kepada orang yang meninggal 

adalah memandikannya, mengkafaninya, menyolatkannya, serta 

menguburkannya. 

Cara memandikan mayit harus hati-hati. Seluruh badan mayit dimandikan 

dengan memakai sabun sampai bersih, lalu mayit dibungkus dengan kain kafan 

sebanyak 3 (tiga) lembar bagi mayit laki-laki, dan 5 (lima) lembar bagi mayit 

perempuan. Setelah selesai dikafani, lalu selanjutnya disholatkan. Adapun syarat-

syarat agar bisa melaksanakan sholat jenazah adalah sebagai berikut: 
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1. Suci dari hadats besar dan kecil 

2. Suci badan, pakaian dan tempatnya 

3. Menghadap kiblat. 

4. Mayit sudah dimandikan dan dikafani 

 

B. Tata Cara Sholat Jenazah 

Tata cara sholat jenazah berbeda dengan sholat biasa. Sholat Jenazah 

merupakan sholat yang tidak perlu ruku‟ dan sujud. Yang kita lakukan hanyalah 

berdiri menghadap kiblat lalu takbir sebanyak empat kali dengan diselingi bacaan 

dan doa tertentu lalu salam. 

Bila mayitnya laki-laki, maka posisi Imam ada di bagian kepala mayit, dan 

jika mayitnya perempuan maka posisi Imam di bagian pusar mayit. 

Adapun cara dan bacaan sholat jenazah sebagai berikut : 

1. Bertakbir (ke-1) 

2. membaca ta‟udz 

3. Membaca Al Fatihah sampai Amin 

4. Membaca sholawat 

5. Bertakbir (ke-2) 

6. Membaca Do‟a : 

لَا ُه ,  َا َا ْغ ِف ْغ  ُنُه ُه َا ُه ,  َا  ْغ ُه  َا ْغ ُه ,  َا اْغ َا ْغ ُه  َا َا اِف ِف ,  َا لَّل ُه َّل  اْغ ِف ْغ  َا ُه    َا َا ِّس ْغ  ُه ْغ َا
7. Bertakbir (ke-3) 

8. Membaca Do‟a : 

يُنِّس َا  بِفي ِف َا ,  َاصَاغِفي ِف َا ,  َااَا ئِفبِف َا ,  َاشَا هِف ِف َا ,  َا َايِّستِف َا ,  َا لَّل ُه َّل  اْغ ِف ْغ  ِفحَا   َا ُه ُنْغثَا  َا ,  َاذَا َا ِف َا ,  َا َا
9. Bertakbir (ke-4) 

10. Membaca Do‟a : 
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إلِف ْغالَا  ِف  َا َا ْغتَا قُنَابَاضْغتَا اُه  َا َا   ْْغ يُنْغتُنَا َا  لِف تُنَا َا   َا َا ْغتَا هَا َا لَاقْغ   لَّل ُه َّل  َا ْغتَا اَابُنُّ َا   َا َا ْغتَا  َا

ئُنْغ َا  شُه َاعَا ءَا اَا اْغ ِف ْغ  َا َا    َا َا ْغتَا  َا ْغلَا ُه بِفسِف ِّسهَا   َا َاالَا  ِفيَاتِف َا  جِف
11. Salam ke kanan lalu ke kiri 

Bila mayitnya masih kanak-kanak, maka dianjurkan kita membaca do‟a ini 

pada saat saat selesai melaksanakan sholat mayit : 

، َأجْك ًد  ، َألَأ ًدا،وَأ عَألْك ُه،اَأنَأا،فَبَأ َأطًدا،وَأ   َأالَّل ُهمَّل، جْك
"Ya Allah! Jadikan kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik serta pahala 
buat kami." 
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