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MATERI 1 
ZAKAT

Zakat merupakan Rukun Islam yang ketiga. Dalam Al Quran perintah untuk 

melaksanakan zakat biasanya bersamaan dengan perintah melaksanakan sholat, hal 

ini menandakan bahwa zakat sama pentingnya dengan sholat. 

Salah satu dalil tentang perintah sholat dan zakat dalam Al Quran adalah : 

الَةَ َوآتُواْ الزََّكاةَ َوارَْكُعواْ َمعَ الرَّاِكِعنَي  َوأَِقيُمواْ الصَّ
Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku`lah beserta orang-orang yang ruku. 
(Q.S. Al Baqoroh : 43) 

Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada 

orang-orang yang berhak menerimanya. 

Zakat adalah sebuah ibadah yang menuntut keridloan umat Islam untuk mengeluarkan 

sebagian hartanya sesuai ketentuan yang ditetapkan. 

Zakat termasuk ibadah yang memiliki hubungan antara manusia dengan manusia 

(hablum minan naas) serta sangat berguna bagi kehidupan bersosial dan 

bermasyarakat. 

Dalil tentang zakat tercantum dalam Al Quran : 

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صالتك سكن لهم واهلل سميع عليم 

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan 
mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.  
(At Taubah : 103) 
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Zakat terbagi atas dua jenis yakni: 

1. Zakat Fitrah 
Zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. 

Besar Zakat ini setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah 

bersangkutan. 

  
2. Zakat Maal (Harta) 
Mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta 

temuan, emas dan perak. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. 

َعِن ِابِْن َعبَّاٍس رَِضيَ اهلَلَُّ َعنُْهَما: ( أَنَّ اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم 
بََعَث ُمَعاذًا رضي اهلل عنه إَِلى اَْليََمِن )  فَذََكَر اَْلَحِديَث, َوِفيِه: ( أَنَّ اهلَلََّ 
َقِد ِافْتَرََض َعَليِْهْم َصَدَقًة ِفي أَْمَوالِِهْم, تُؤَْخذُ ِمْن أَْغِنيَاِئِهْم, فَتُرَدُّ ِف ي 

فَُقرَاِئِهْم )  ُمتَّفٌَق َعَليِْه, َواللَّفُْظ لِْلبَُخاِرّي ِ 
Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Shollallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri 
Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Alloh 
telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di 
antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." Muttafaq Alaihi 
dan lafadznya menurut Bukhari.  
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MATERI 2 
ZAKAT FITRAH

Apa Zakat Fitrah itu ? 
Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap lelaki  dan perempuan 

muslim yang mampu. Kata Fitrah menunjukkan pada keadaan manusia saat baru 
diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan izin Allah akan 

kembali fitrah. 

Siapa yang wajib membayar zakat fitrah ? 
Zakat fitrah diwajibkan berupa satu sho’ makanan kepada semua orang Islam baik 

laki-laki, perempuan, anak kecil atau orang dewasa. Setiap muslim diwajibkan 

mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya dan orang lain yang menjadi 

tanggungannya.  

Besar zakat yang dikeluarkan sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu 

sho' atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (beras, tepung, 

kurma, gandum, sagu) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan.  

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam 
mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, 
orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam; dan beliau 
memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. Muttafaq 
Alaihi.  

Kapan wajib dikeluarkannya Zakat Fitrah ? 

عَــِن ِابْـِن عُــَمَر رَضِــــــــيَ اهلَلَُّ عَــنُْهَما قَـاَل: ( فَـرََض رَسُـــــوُل اهلَلَِّ صـلى اهلل عـليه 
وســـلم زَكَــــاةَ اَلْـــِفطِْر, صَـــــــــــاعًــــا مِــــْن تَـــْمٍر, أَْو صَـــــــــــاعًــــا مِــــْن شَـــــــِعيٍر: عَــــَلى اَلْـــَعبْدِ 
ِغيِر, َواْلَكِبيِر, ِمَن امَْلُْسلِِمنَي, َوأََمَر ِبَها أَنْ  , َوالذََّكِر, َواأْلُنْثَى, َوالصَّ َواْلُحرِّ

اَلِة )  ُمتَّفٌَق َعَليْه  تُؤَدَّى َقبَْل ُخُروجِ اَلنَّاِس إَِلى اَلصَّ
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Zakat Fitrah dikeluarkan setelah Sholat Subuh pada Hari Raya ’Idul Fitri dan paling 

lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Salat Id.  

Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak 

termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa. 

َوعَــــِن اِبْـــِن عَــــبَّاٍس رَضِـــــــيَ اهلَلَُّ عَــــنُْهَما قَـــاَل: ( فَـــرََض رَسُــــــوُل اهلَلَِّ 
 , ائِــمِ مِــَن اَلــلَّْغوِ صــلى اهلل عــليه وســلم زَكَــاةَ اَلْــِفطِْر; طُهْــرَةً لِــلصَّ
اَلِة فَـِهيَ زَكَــاةٌ  , فَـَمْن أَدَّاهَـا قَـبَْل اَلـصَّ َوالـرَّفَـِث, َوطُْعَمًة لِـْلَمَساكِــنيِ
اَلِة فَــــــِهيَ صَـــــــــــَدقَـــــــٌة مِـــــــنَ  مَـــــــْقبُولَـــــــٌة, َومَـــــــْن أَدَّاهَـــــــا بَــــــْعَد اَلــــــصَّ

َحُه اَْلَحاِكم  َدَقاِت. )  َرَواهُ أَبُو َداُوَد, َوابُْن َماَجْه, َوَصحَّ اَلصَّ
Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rosulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 
mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang shaum dari perkataan yang tidak 
berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Maka barangsiapa yang 
mengeluarkannya sebelum sholat, ia menjadi zakat yang diterima dan barangsiapa 
mengeluarkannya setelah sholat, ia menjadi sedekah biasa. Riwayat Abu Dawud dan Ibnu 
Majah. Hadits shahih menurut Hakim.  

!  
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MATERI 3 
ZAKAT MAAL

Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta (maal) yang dimiliki oleh 

seseorang dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan 

secara hukum (syara). Maal berasal dari bahasa Arab yang berarti harta. 

Syarat-syarat harta yang harus dikeluarkan zakat maal : 

1. Milik Penuh, yakni harta tersebut merupakan milik penuh seseorang yang akan 

mengeluarkan zakat. 

2. Berkembang, yakni harta tersebut memiliki potensi untuk berkembang bila 
diusahakan. 

3. Mencapai nisab, yakni harta tersebut telah mencapai jumlah tertentu sesuai 

ketetapan, harta yang tidak nishab tidak wajib zakat. 

4. Bebas dari Hutang 
5. Sudah mencapai Satu Tahun (Haul), kepemilikan harta tersebut telah mencapai 

satu tahun khusus untuk ternak, harta simpanan dan harta perniagaan. 

Untuk hasil pertanian, perhiasan mas/perak, dan rikaz (barang temuan) tidak memiliki 

syarat haul. 

Macam-macam zakat Maal dibedakan atas obyek zakatnya antara lain: 

1. Hewan ternak. Meliputi semua jenis & ukuran ternak (misal: sapi, 

kerbau, kambing, domba, dan ayam).  
Zakat hewan ternak disebut Zakat An’am. 

! !  
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2. Hasil pertanian. Hasil pertanian yang dimaksud adalah hasil tumbuh-

tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-

umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, 

dedaunan, dll. Zakat pertanian disebut juga Zakat Ziro’ah. 

!  

3. Emas dan Perak. Meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak 
dalam bentuk apapun. Zakat ini disebut Zakat Nuqud 

4. Harta Perniagaan. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan 

untuk diperjual-belikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang 

seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll. Perniagaan disini 
termasuk yang diusahakan secara perorangan maupun kelompok/

korporasi. Zakat harta perniagaan disebut juga Zakat Tijaroh. 
5. Hasil Tambang & Barang Temuan. Hasil tambang meliputi hasil dari 

proses penambangan benda-benda yang terdapat dalam perut bumi/

laut dan memiliki nilai ekonomis seperti minyak, logam, batu bara, 
mutiara dan lain-lain. Sedangkan barang temuan yakni harta yang 

ditemukan dan tidak diketahui pemiliknya (harta karun). Zakat untuk 

keadaan demikian dinamakan Zakat Rikaz. 

Besarnya Zakat Maal yang wajib dikeluarkan : 

1. Hewan ternak / Zakat An’am 
a.Unta, nishabnya 5 ekor. Tiap memiliki 5 ekor unta maka wajib zakat 1 ekor 

domba. Tapi kalau sudah memiliki 25 ekor unta, maka tiap memiliki 25 
ekor unta, maka zakatnya 1 ekor unta.  

b.Sapi / Kerbau, nishabnya 30 ekor. Tiap memiliki 30 ekor sapi atau kerbau, 

maka wajib mengelurkan zakat 1 ekor sapi atau kerbau. 

!  
!  11



c.Kambing / Domba, nishabnya 40 ekor. Tiap memiliki 40 ekor, maka wajib 

zakat 1 ekor kambing atau domba. 

Catatan : 

Apabila seseorang memiliki sapi atau domba beberapa ekor saja (belum 
mencapai nishab), maka dia tidak wajib zakat. 

2. Hasil pertanian / Zakat Ziro’ah. 

a.Apabila tanah atau ladang tempat pertanian tadi diolah dan memerlukan 

biaya pengolahan, maka zakatnya 5 % dari hasil panen. 
b.Apabila tidak diolah secara rutin (hanya mengandalkan alam dan air 

hujan), maka zakatnya 10 % dari hasil panen 

3. Emas dan Perak / Zakat Nuqud 
a.Apabila emas atau perak yang dibeli digunakan sebagai perhiasan, maka 

zakatnya 2,5 % dari harga pembelian dan zakatnya cukup satu kali 

saja. Tidak ada nishab untuk emas atau perak  sebagai perhiasan. Jadi 

berapapun jumlahnya wajib membayar zakat. 

b.Apabila emas atau perak yang dimiliki dalam bentuk simpanan, maka 

apabila mencapai nishab zakatnya 2,5 % setiap tahun. 
Nishab emas adalah 94 gram, sedangkan nishab perak sebanyak 672 gram. 

Artinya apabila seseorang menyimpan uang atau emas kurang dari jumlah 

tersebut, maka tidak perlu membayar zakat nuqud. 

4. Harta Perniagaan / Zakat Tijaroh. Besar Zakat yang harus dikeluarkan dari 
zakat tijaroh adalah 2.5 % dari modal awal. 

5. Hasil Tambang & Barang Temuan / Zakat Rikaz. Zakat yang harus 

dikeluarkan dari zakat rikaz adalah 20 % setiap mendapat barang temuan/

galian tersebut. 
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MATERI 4 
KETENTUAN ZAKAT

A. Yang berhak menerima 
Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau disebut juga 8 ashnaf, 

sebagaimana tercantum dalam Al Quran Surat At Taubah ayat 60 : 

  

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, 
pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam 
perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui 
lagi Maha Bijaksana. 

1. Fakir - Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu 

memenuhi kebutuhan pokok hidup. 

2. Miskin - Mereka yang memiliki harta/pekerjaan namun tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup. 

3. Amil - Mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat. 

4. Muallaf - Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan 

untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya 

5. Hamba Sahaya – Adalah budak belian yang ingin memerdekakan dirinya 
6. Gharimin - Mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak 

sanggup untuk memenuhinya 

7. Fisabilillah - Mereka yang berjuang di jalan Allah (misal : dakwah, perang 

dsb) 
8. Ibnu Sabil - Para pelajar/mahasiswa yang sedang menuntut ilmu namun 

tidak punya biaya 
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B. Yang tidak berhak menerima zakat 
1. Orang kaya. Rasulullah bersabda, "Tidak halal mengambil sedekah 

(zakat) bagi orang yang kaya dan orang yang mempunyai kekuatan 

tenaga." (HR Bukhari). 
2. Hamba sahaya. Hamba sahaya yang masih mendapat nafkah atau 

tanggungan dari tuannya. 

3. Keturunan Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tidak halal 

bagi kami (ahlul bait) mengambil sedekah (zakat)." (HR Muslim). 
4. Orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Mereka yang sudah 

dibayarkan zakatnya oleh seseorang, misalnya anak dan istri. 

5. Orang kafir. 

C. Beberapa Faedah Zakat 
1. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari Rukun Islam  

2. Merupakan sarana bagi hamba untuk taqarrub (mendekatkan diri) kepada 

Rabb-nya 

3. Menanamkan sifat kemuliaan dan rasa toleran pribadi pembayar zakat. 
4. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat rahmah (belas kasih) dan 

lembut kepada saudaranya yang tidak punya. 

5. Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup 

para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar 
negara di dunia. 

D. Hikmah dari zakat antara lain: 
1. Bukti ketaatan manusia kepada penciptanya 

2. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. 
3. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat. 

4. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan 

5. Untuk pengembangan potensi ummat 
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MATERI 5 
INFAQ & SHODAQOH

A. INFAQ 
Infaq adalah pengeluaran sukarela yang di lakukan seseorang, setiap kali ia 

memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.  

Infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan harta untuk kepentingan 

sesuatu. Sedangkan menurut islilah syari'at, infaq adalah mengeluarkan sebagian 

harta yang diperintahkan dalam Islam. Perintah infaq terdapat dalam Al Quran Surat Al 

Baqoroh ayat 215 : 

!  
Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta 
yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, 
orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." Dan apa saja kebajikan 
yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya. 

Infaq berbeda dengan zakat, infaq tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang 

ditentukan secara hukum. Infaq tidak harus diberikan kepada mustahik tertentu, 

melainkan kepada siapapun misalnya orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, 

atau orong-orang yang sedang dalam perjalanan.  

Adapun tujuan infaq bagi seorang muslim antara lain: 

1. Infaq merupakan bagian dari keimanan dari seorang muslim 

2. Infaq merupakan sumber dana bagi pembangunan sarana maupun 
prasarana yang dibutuhkan ummat islam, menolong dan membantu kaum 

dluafa. 

B. SHODAQOH 
!  
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Shodaqoh atau sedekah berasal dari kata "shadaqa" yang artinya "benar", maka orang 

yang bersedekah adalah orang yang benar imannya. 

!  
Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu 
menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu 
lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-
kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Pengertian shodaqoh sama dengan pengertian infaq, perbedaannya adalah infaq 
hanya berkaitkan dengan materil sedangan shadaqoh memiliki arti luas menyangkut 

juga hal yang bersifat non materil. 

Shodaqoh adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang 
lain, terutama kepada orang-orang miskin. Shodaqoh bisa dilakukan pada setiap 

kesempatan dan tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya.  

Lembaga shodaqoh sangat digalakkan oleh Islam untuk menanamkan jiwa sosial dan 

mengurangi penderitaan orang lain. 

Shodaqoh tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja, tetapi juga 

berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan 

ikhlas untuk menyenangkan orang lain. Termasuk dalam katagori shodaqoh. 
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STANDAR KOMPETENSI & KOMPETENSI DASAR 

Semester 2 

Standar Kompetensi : Mengenal Ketentuan Sholat ’Id 

Kompetensi Dasar :  1. Menjelaskan macam-macam sholat ’Id 

    2. Menjelaskan ketentuan sholat ’Id 

   3. Mendemonstrasikan tata cara sholat ’Id 

Materi Tambahan : 

1. Aurat 

2. Al Islam & Syahadat 

3. Adzan & Qiblat 

4. Thoharoh 

5. Waktu-waktu Sholat 
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MATERI 1 
AURAT

Apakah Aurat laki-laki itu ? 
Aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut 

Apakah Aurat perempuan itu ? 
Aurat perempuan adalah seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan 

!  
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MATERI 2 
AL ISLAM & SYAHADAT

Apakah Islam itu ? 
Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan 

kepada seluruh umat manusia 

Ada berapa Rukun Islam itu ? 
Rukun Islam ada 5, yaitu : 

1.Syahadat, yaitu meyakini bahwa tiada tuhan selain Alloh dan meyakini bahwa 
Nabi Muhammad adalah utusan Alloh 

2.Mendirikan Sholat 

3.Mengeluarkan Zakat 

4.Melaksanakan Shaum di bulan Romadlon 

5.Melaksanakan Haji bagi yang mampu di perjalanannya 

Apa itu syahadat ? 
Dua kalimah Syahadat yaitu : 

اشهد ان الأله أالَاهلل واشهد اَن محَمدارسول اهلل 
“Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Alloh dan aku bersaksi bahwa 

Muhammad itu utusan Alloh”. 
  

Syahadat merupakan asas dan dasar bagi rukun Islam lainnya. Syahadat merupakan 

ruh, inti dan landasan seluruh ajaran Islam. Syahadat sering disebut dengan 
Syahadatain karena terdiri dari 2 kalimat (Dalam bahasa arab Syahadatain berarti 2 

kalimat Syahadat).  

Apa Saja Makna Syahadat itu ? 
!  
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Kalimat pertama menunjukkan pengakuan tauhid. Artinya, seorang muslim hanya 

mempercayai Alloh sebagai satu-satunya tuhan. Alloh adalah Tuhan dalam arti 

sesuatu yang menjadi motivasi atau menjadi tujuan seseorang. Jadi dengan 

mengikrarkan kalimat pertama, seorang muslim memantapkan diri untuk menjadikan 
hanya Alloh sebagai tujuan, motivasi, dan jalan hidup. 

Kalimat kedua menunjukkan pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Alloh. 

Dengan mengikrarkan kalimat ini seorang muslim memantapkan diri untuk meyakini 
ajaran Alloh seperti yang disampaikan melalui Muhammad saw, seperti misalnya 

meyakini hadist-hadis Muhammad saw.  

!  
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MATERI 3 
THOHAROH

Apa thoharoh itu ? 
Thoharoh adalah membersihkan diri dari Najis dengan cara Istinja atau Istijmar. 

Thoharah mempunyai arti bersuci. Thoharah artinya suci dari hadast dan najis. Hadats 

adalah sesuatu yang keluar dari badan manusia, seperti kentut dan air kencing. 

Suci dari hadast dilakukan dengan cara wudlu, mandi dan tayammum. Sedang suci 
dari najis dilakukan dengan cara menghilangkan najis itu dari badan, tempat, pakaian. 

Apa najis itu ? 
Najis adalah air kencing, berak, dan darah haidl 

Bagaimana cara membersihkan najis ? 
Cara membersihkan najis dengan cara mencucinya dengan air hingga bersih.  

Cara ini disebut ISTINJA, namun bila tidak ada air maka bisa menggunakan batu atau 
yang dinamakan ISTIJMAR. 

( َكاَن رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم يَْدُخُل اَْلَخاَلَء فَأَْحِمُل أَنَا َوُغاَلٌم 
نَْحِوي إَِداَوةً ِمْن َماٍء َوَعنَزَةً فَيَْستَنْجِي ِبامْلَاِء )  ُمتَّفٌَق َعَليْه 

Pernah Rosulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam masuk ke kakus lalu aku dan seorang 
pemuda yang sebaya denganku membawakan bejana berisi air dan sebatang tongkat kemudian 
beliau bersuci dengan air tersebut. Muttafaq Alaihi.  

Apakah Istijmar itu ? 
Istijmar adalah membersihkan bekas Buang Air Kecil (B.A.K)  atau Buang Air Besar 

(B.A.B) dengan memakai 3 buah batu. 
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َوَعِن ابِْن َمْسُعوٍد رضي اهلل عنه َقاَل: ( أَتَى اَلنَِّبيُّ صلى اهلل عليه وسلم 
اَْلَغاِئَط فَأََمرَِني أَْن آِتيَُه ِبثاََلثَِة أَْحَجاٍر فََوَجْدُت َحَجَريِْن َوَلْم أَِجْد ثَالِثًا. 

ْوثََة َوَقاَل: "َهذَا رِْكٌس" )  أَْخرََجُه اَْلبَُخاِرّي  فَأَتَيْتُُه ِبَرْوثٍَة. فَأََخذَُهَما َوأَْلَقى اَلرَّ
: ( ائِْتِني ِبَغيْرَِها  . زَاَد أَْحَمُد َواَلدَّارَُقطِْنيُّ ُ

Ibnu Mas'u d Rodliyallaahu 'anhu berkata: "Nabi Shollallaahu 'alaihi wa Sallam hendak buang 
air besar lalu beliau menyuruhku untuk mengambilkan tiga biji batu kemudian saya hanya 
mendapatkan dua biji dan tidak menemukan yang ketiga. Lalu saya membawakan kotoran 
binatang. Beliau mengambil dua biji batu tersebut dan membuang kotoran binatang seraya 
bersabda: "Ini kotoran menjijikkan." Diriwayatkan oleh Bukhari. Ahmad dan Daruquthni 
menambahkan: "Ambilkan aku yang lain."  

Apa doa masuk WC? 
Doa masuk WC sebagaimana diajarkan oleh Rosululloh adalah : 

( َكاَن رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم إِذَا َدَخَل اَْلَخاَلَء َقاَل: اَللَُّهمَّ 
بَْعة  إِنِّي أَُعوذُ ِبَك ِمْن اَْلُخبُِث َواْلَخبَاِئِث )  أَْخرََجُه اَلسَّ

Rosulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam apabila masuk kakus beliau berdo'a: "Ya Allah 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari hal-hal yang keji dan kotor." Dikeluarkan oleh 
Imam Tujuh. 

Apa doa keluar WC? 
Doa keluar WC sebagaimana diajarkan oleh Rosululloh adalah : 

( أَنَّ اَلــنَِّبيَّ صــلى اهلل عــليه وســلم كَــاَن إِذَا خَــَرجَ مِــْن اَلْــَغائِــِط قَــاَل: 
َحُه أَبُو َحاِتمٍ َواْلَحاِكم  "ُغفْرَانََك" )  أَْخرََجُه اَْلَخْمَسُة. َوَصحَّ

Rosulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam jika telah keluar dari buang air besar beliau 
berdo'a: "Aku mohon ampunan-Mu." Diriwayatkan oleh Imam Lima. Hadits shahih menurut 
Abu Hatim dan Hakim.  

Ada berapa Rukun Wudlu ? 
Rukun wudlu ada 4, yaitu : 

1. Membasuh wajah 

2. Mencuci kedua tangan sampai siku 
3. Mengusap kepala 
!  
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4. Mencuci 2 kaki hingga mata kaki 

Dalil tentang Wudlu terdapat dalam Al Quran Surat Al Maidah ayat 5 sebagai berikut : 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah 

mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu 
sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau 

dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu 

kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah 
mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia 

hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu 

bersyukur. 

Bagaimana tata cara berwudlu ? 
Tata cara berwudlu adalah : 

1. Mencuci tangan sambil mengucapkan basmalah 

2. Berkumur-kumur sebanyak 3 kali 

3. Menghirup air ke hibung dengan perlahan sebanyak 3 kali 
4. Membasuh wajah sebanyak 3 kali 

5. Mencuci tangan sampai siku sebanyak 3 kali didahului oleh tangan kanan lalu 

kiri 

6. Membasuh kepala dari mulai dahi hingga bagian belakang 1 kali sambil 
membersihkan telinga 

7. Mencuci kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali dimulai dari yang kanan lalu kiri 

Apa yang dibaca setelah selesai melaksanakan Wudlu ? 
Setelah wudlu disunahkan bacaan SYAHADAT, yaitu :  
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 أشهد ان الاله أ الَ اهلل وهده ال شريك له وأشهد اَن محَمدا عبده

 .ورسوله

Apa saja yang membatalkan wudlu ? 
Yang membatalkan wudlu adalah keluar sesuatu dari lubang depan (kencing) atau 

lubang belakang (kentut & berak) 

!  

Kapan dibolehkannya tayamum ? 
Dibolehkannya tayamum apabila saat akan berwudlu tidak menemukan air. Tayamum 

juga diperbolehkan bagi orang yang sedang bepergian atau yang sedang sakit, 
walaupun saat itu ada air. 

Bagaimana cara bertayamum ? 
Cara bertayamum adalah menepukkan tanah/tembok satu kali tepukan, lalu diusapkan 
ke kedua telapak tangan lalu setelah itu diusapkan ke wajah. 
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MATERI 4 
WAKTU-WAKTU SHOLAT

Apa arti mendirikan sholat ? 
Mendirikan sholat adalah melaksanakan sholat yang lima waktu, yaitu Dluhur, Ashar, 

Maghrib, Isya, & Subuh. 

Kapan waktu dilaksanakannya sholat ? 

Dari Abdullah Ibnu Amr Rodliyallaahu 'anhu bahwa Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam 
bersabda: "Waktu Dhuhur ialah jika matahari telah condong (ke barat) dan bayangan 
seseorang sama dengan tingginya selama waktu Ashar belum tiba waktu Ashar masuk selama 
matahari belum menguning waktu shalat Maghrib selama awan merah belum menghilang 
waktu shalat Isya hingga tengah malam dan waktu shalat Shubuh semenjak terbitnya fajar 
hingga matahari belum terbit." Riwayat Muslim.  

Kapan waktu dilaksanakannya sholat dluhur ? 
Masuk waktu dluhur apabila posisi matahari ada di atas kepala, dan panjang 
bayangan tepat setinggi badan 

Kapan waktu dilaksanakannya sholat ashar ? 
Masuk waktu ashar apabila selesai waktu dluhur sampai menjelang terbenamnya 
matahari 

عَــــْن عَــــبِْد اهلَلَِّ بْـــِن عَــــْمِرٍو رَضِــــــــــيَ اهلَلَُّ عَــــنُْهَما; أَنَّ نَـــِبيَّ اهلَلَِّ صـــلى اهلل عـــليه 
وسلم  

ْمُس  وَكَـــاَن ظِــــلُّ اَلــرَّجُـــــِل كَـــطُولِــِه  مَـــا لَــمْ  قَــاَل: ( َوقْــُت اَلظُّهْـــِر إِذَا زَالَــْت اَلــشَّ
ْمُس  َوَوقْـــــُت صَــــــــــــاَلةِ  يَــــْحُضْر اَلْـــــَعْصُر  َوَوقْـــــُت اَلْـــــَعْصِر مَـــــا لَـــــْم تَــــْصفَرَّ اَلــــشَّ
فَُق  َوَوقْـــــُت صَـــــــــــــاَلِة اَلْـــــِعَشاِء إِلَـــــى نِــــــْصِف اَلـــــلَّيْلِ  َــــْغرِِب مَــــــا لَـــــْم يَـــــِغْب اَلـــــشَّ امَْل
ْمُس )   بْحِ مِـــْن طُـُلوعِ اَْلفَجْـــــِر مَــا لَــْم تَــطُْلعْ اَلــشَّ اأَْلَْوسَــــــِط  َوَوقْــُت صَــــــــــاَلِة اَلــصُّ

َرَواهُ ُمْسلٌِم
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Kapan waktu dilaksanakannya sholat maghrib ? 
Masuk waktu sholat maghrib apabila terbenamnya matahari sampai hilangnya tanda 

merah 

Kapan waktu dilaksanakannya sholat isya ? 
Masuk waktu sholat isya apabila hilang tanda merah sampai tengah malam 

Kapan waktu dilaksanakannya sholat subuh ? 
Masuk waktu sholat subuh mulai terbit fajar sampai terbitnya matahari 

Dalil dalam Al Quran tentang waktu Sholat : 

"Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang dan pada bagian permulaan malam. 
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan perbuatan-
perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat"(QS. Huud: 114) 

Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan Qur`anal fajri. 
Sesungguhnya Qur`anal fajri itu disaksikan (QS. Al-Isra`: 78) 
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MATERI 5 
ADZAN & IQOMAT

Apakah adzan itu ? 
Adzan adalah panggilan Sholat. Bacaan adzan adalah sebagai berikut : 

اهلل اكبر, اهلل اكبر, اهلل اكبر , اهلل لكبر 
 أشهد ان ال اله االَاهلل, أشهد أَن ال اله االَ اهلل

أشهد اَن محَمدا رسول اهلل, أشهد اَن محَمدا رسول اهلل 
 حيَ على الَصالة, حيَ على الَصالة, حيَ على الفلالح, حيَ على  الفالح 

 اهلل اكير , اهلل اكير, 
 ال إله االَ اهلل 

   

Adzan merupakan panggilan bagi umat Islam untuk memberitahu masuknya sholat 

fardlu.  

Apa yang diucapkan ketika mendengar adzan ? 
Ketika mendengar adzan, maka kita mengucapkan apa yang dikatakan oleh muadzin, 

kecuali tatkala muadzin mengatakan hayya ‘ala sholah dan hayya ‘alal falah, maka 

ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. 

Apa do’a setelah adzan ? 
Do’a setelah adzan sebagaimana tercantum dalam hadits Nabi adalah : 

َوعَـــــْن جَــــــابِــــٍر- رَضِـــــــــــيَ اهلَلَُّ عَـــــنُْه- أَنَّ رَسُــــــــوَل اهلَلَِّ صـــلى اهلل عـــليه وســـلم قَــــاَل : 
اَلةِ  ــــِة  َوالــــصَّ ( مَـــــْن قَـــــاَل حِـــــــنَي يَــــْسَمعُ اَلــــنَِّداَء : اَلــــلَُّهمَّ رَبَّ هَـــــِذِه اَلــــدَّعْـــــَوِة اَلــــتَّامّـَ

ًدا اَْلَوِسيَلَة َواْلفَِضيَلَة  َوابَْعثُْه َمَقاًما َمْحُموًدا اَلَِّذي َوَعْدتَُه    اَْلَقاِئَمِة  آِت ُمَحمَّ
َحلَّْت َلُه َشفَاَعِتي يَْوَم اَْلِقيَاَمِة )  أَْخرََجُه اأَْلَْربََعُة . 

Dari Jabir Rodliyallaahu 'anhu bahwa Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: 
"Barangsiapa yang ketika mendengar adzan berdoa: Allaahumma robba haadzihi da'watit 
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taammati was sholaatil qooimati aati Muhammadanil washiliilata wal fadliilata wab 'atshu 
maqooman mahmuudal ladzi wa'adtahu (artinya: Ya Allah Tuhan panggilan yang sempurna 
dan sholat yang ditegakkan berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan dan 
bangunkanlah beliau dalam tempat yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan) maka dia 
akan memperoleh syafaat dariku pada hari Kiamat." Dikeluarkan oleh Imam Empat.  

Apakah iqomat itu ? 
Iqomat adalah bacaan setelah adzan. Bacaannya adalah sebagai berikut : 

اهلل اكبر, أشهد ان ال اله االَ اهلل,  
اشهد ان محَمدا رسول اهلل,  

حيَ عل الَصالة, حيَ عل الفالح  
قدقامت الَصالة, قدقامت الَصالة,  

اهلل اكبر ال اله اال أهلل 

Apakah ada do’a setelah iqomat ?  
Tidak ada do’a setelah iqomat  

Kapan dikumandangkannya bacaan Ash sholatu khoirum minan naum ? 
Bacaan Ash sholatu khoirum minan naum dikumandangkan ketika adzan awal 

sebelum adzan sholat subuh 
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MATERI 6 
QIIBLAT & KETENTUAN SHOLAT

Apakah qiblat itu ? 
Qiblat adalah posisi ke arah Ka’bah yang terletak di kota Mekkah 

!  

Bagaimana cara berdiri untuk memulai sholat ? 
Apabila kita berdiri untuk memulai sholat maka berdirilah dengan tegak, lalu 
mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga dan bahu. Lalu ucapkanlah : Allohu 
Akbar. 

Apakah yang dibaca setelah Takbirotul Ihrom ? 
Setelah takbirotul ihrom, bacalah do’a iftitah, lalu ta’udz (a’udzubillahi minasy 

syaitoonir rojiim), kemudian bismilah, alhamdulillah sampai akhir (surat al fatihah), lalu 

membaca salah satu surat yang terdapat dalam Al Quran 

َوعَــْن أَبِــي هُــَريْـرَةَ رضـي اهلل عـنه قَــاَل : ( كَــاَن رَسُــــوُل اهلَلَِّ صـلى اهلل 
اَلِة سَـــــَكَت هُـــنَيًَّة  قَــبِْل أَْن يَــْقرَأَ  فَــَسأَلْــتُهُ   عــليه وســلم إِذَا كَـــبََّر لِــلصَّ
فَـَقاَل : "أَقُـوُل : اَلـلَُّهمَّ بَـاعِــْد بَـيِْني َوبَـنْيَ خَــطَايَـاَي كَــَما بَـاعَــْدَت بَـنيَْ 
امَْلَشْــــــِرقِ َوامْلَـــْغرِِب  اَلـــلَُّهمَّ نـــقِِّني مِــــْن خَــــطَايَـــاَي كَــــَما يُـــنَقَّى اَلـــثَّوْبُ 
اأَْلَبْــيَُض مِــْن اَلــدَّنَــِس  اَلــلَُّهمَّ اِْغسِــــْلِني مِــْن خَــطَايَــاَي بِــامْلَـاِء َوالــثَّْلجِ 

َواْلبَرَِد )  ُمتَّفَقٌ َعَليِْه 
Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bila 
telah bertakbir untuk sholat beliau diam sejenak sebelum membaca (al-fatihah). Lalu aku 
tanyakan hal itu kepadanya. Beliau menjawab: "Aku membaca doa: Ya Allah jauhkanlah diriku 
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dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana telah Engkau jauhkan antara Timur dengan Barat. 
Ya Allah bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana telah Engkau bersihkan 
baju putih dari kotoran. Ya Allah cucilah diriku dari kesalahan-kesalahanku dengan air es dan 
embun." Muttafaq Alaihi.  

Bagaimana cara ruku di dalam sholat ? 
Apabila ruku, maka letakkanlah kedua tangan di lutut lalu berdoalah bacaan ruku 

َوعَـْن عَـائِـَشَة -رَضِـــــيَ اهلَلَُّ عَـنَْها- قَـالَـْت : ( كَـاَن رَسُـــوُل اهلَلَِّ صـلى اهلل 
ـنَا  عــليه وســلم يَــُقوُل: فِــي رُكُـــوعِـــِه َوسُــــُجوِدِه : "سُــــبَْحانَــَك اَلــلَُّهمَّ َربّـَ

َوِبَحْمِدَك  اَللَُّهمَّ اِْغِفْر لِي )  ُمتَّفَقٌ َعَليْه 
'Aisyah Rodliyallaahu 'anha berkata: Rخsulullah Shخllallaahu 'alaihi wa Sallam dalam ruku' 
dan sujudnya membaca: "subhaanaka allohumma rabbanaa wabihamdika allohummaghfirlii 
(artinya Maha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami dengan memuji-Mu ya Allah ampunilah 
aku)." Muttafaq Alaihi 

Apa yang dibaca ketika I’tidal ? 
Berdiri tegak sampai semua sendi kembali pada tempatnya, lalu ucapkanlah do’a 

I’tidal. 

َوعَـــــْن أَبِـــــي سَــــــــِعيٍد اَْلخُـــــْدِريِّ --رَضِـــــــــــيَ اهلَلَُّ عَـــــنُْه-- قَــــاَل : ( كَـــــاَن رَسُــــــــوُل اهلَلَِّ 
ـــنَا لَــــكَ  صــــلى اهلل عــــليه وســــلم إِذَا رَفَــــعَ رَأْسَــــــــُه مِــــــْن اَلــــرُّكُــــــوعِ قَــــاَل : " اَلــــلَُّهمَّ َربّـَ
َمَواِت َومِـــــْلَء اأَْلَرِْض  َومِـــــْلَء مَــــا شِـــــــئَْت مِـــــْن شَــــــــيٍْء بَـــْعُد  أَهْــــلَ  اَْلحَــــــْمُد مِـــــْلَء اَلـــسَّ
اَلــــثَّنَاِء َوامْلَجْـــــــِد  أَحَـــــــقُّ مَـــــا قَـــــاَل اَلْـــــَعبُْد - وَكُــــــلُّنَا لَـــــَك عَـــــبٌْد - اَلــــلَُّهمَّ اَل مَـــــانِـــــعَ مِلَـــا 

أَْعطَيَْت  واََل ُمْعِطيَ مِلَا َمنَْعَت  واََل يَنْفَعُ ذَا اَْلَجدِّ ِمنَْك اَْلَجدُّ )  َرَواهُ ُمْسلٌِم 
Abu Said Al-Khudry Rodliyallaahu 'anhu berkata: Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam 
jika telah mengangkat kepalanya dari ruku' beliau berdo'a "(artinya = Ya Allah Tuhan kami 
segala puji bagi-Mu sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki. 
Engkaulah pemilik puji dan kemuliaan segala yang diucapkan oleh hamba. Kami semua 
menghambakan diri pada-Mu. Ya Allah tidak ada yang kuasa menolak apa yang Engkau cegah 
dan tidak bermanfaat keagungan bagi yang memiliki keagungan karena keagungan itu dari 
Engkau juga)." Hadits riwayat Muslim.  

Apa yang dilakukan ketika sujud ? 
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Sujud adalah meletakkan tujuh tulang (tulang kepala, kedua telapak tangan, kedua 

lutut, dan kedua ujung kaki)  

َوعَـــْن ِابْــِن عَـــبَّاٍس -رَضِـــــــــيَ اهلَلَُّ عَـــنُْهَما- قَــاَل: قَــاَل رَسُــــــوُل اهلَلَِّ صــلى اهلل عــليه 
وسلم  

( أُِمرُْت أَْن أَْسُجَد َعَلى َسبَْعِة أَْعظُمٍ : َعَلى اَْلَجبَْهِة - َوأََشاَر ِبيَِدِه إَِلى أَنِْفِه 
- َواْليََديِْن  َوالرُّْكبَتنَْيِ  َوأَطْرَاِف اَْلَقَدَمنْيِ ) ُمتَّفٌَق َعَليِْه 

Dari Ibnu Abbas Rodliyallaahu 'anhu bahwa Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam 
bersabda: "Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang pada dahi. Beliau menunjuk 
dengan tangannya pada hidungnya kedua tangan kedua lutut dan ujung-ujung jari kedua kaki." 
Muttafaq Alaihi.  

Apa doa ketika sujud ? 

َوَعْن َعاِئَشَة -رَِضيَ اهلَلَُّ َعنَْها- َقاَلْت : ( َكاَن رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل 
عليه وسلم يَُقوُل: ِفي رُُكوِعِه َوُسُجوِدِه : "ُسبَْحانََك اَللَُّهمَّ َربَّنَا 

َوِبَحْمِدَك  اَللَُّهمَّ اِْغِفْر لِي )  ُمتَّفَقٌ َعَليْه 
'Aisyah Rodliyallaahu 'anha berkata: Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam dalam ruku' 
dan sujudnya membaca: "subhaanaka allohumma robbanaa wabihamdika allohummaghfirlii 
(artinya Maha Suci Engkau ya Allah Tuhan kami dengan memuji-Mu ya Allah ampunilah 
aku)." Muttafaq Alaihi 

Apa yang dibaca ketika duduk antara dua sujud ? 
Ketika duduk antara dua sujud, maka membaca do’a duduk antara 2 sujud. 

َوَعْن ِابِْن َعبَّاٍس -رَِضيَ اهلَلَُّ َعنُْهَما- أَنَّ اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َكاَن 
ْجَدتنَْيِ : ( اَللَُّهمَّ ِاْغِفْر لِي  َوارَْحْمِني  َواْهِدِني  َوَعاِفِني   يَُقوُل بنَْيَ اَلسَّ

َواْرزُْقِني )   
َحُه اَْلَحاِكُم  َرَواهُ اأَْلَْربََعُة إاِلَّ النََّساِئيُّ  َواللَّفُْظ أِلَِبي َداُوَد  َوَصحَّ

Dari Ibnu Abbas Rodliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shollallaahu 'alaihi wa Sallam antaraa dua 
sujud biasanya membaca: "allaahummagh firlii warhamnii wahdinii wa 'afinii war zugnii 
(artinya = Ya Allah ampunilah aku kasihanilah diriku berilah petunjuk padaku limpahkan 
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kesehatan padaku dan berilah rizqi padaku)." Diriwayatkan oleh Imam Empat kecuali 
Nasa'i dengan lafadz hadits menurut Abu Dawud. Shahih menurut Hakim.  

Apa yang dibaca ketika Tasyahud ? 

َوَعْن َعبِْد اهلَلَِّ بِْن َمْسُعوٍد رضي اهلل عنه َقاَل : ( اِْلتَفََت إَِليْنَا 
رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم فََقاَل : " إِذَا َصلَّى أََحُدُكْم 

اَلُم َعَليَْك أَيَُّها  َلوَاُت  َوالطَّيِّبَاُت  اَلسَّ فَْليَُقْل : اَلتَِّحيَّاُت هللَِِّ  َوالصَّ
اَلُم َعَليْنَا َوَعَلى ِعبَاِد اهلَلَِّ  اَلنَِّبيُّ َورَْحَمَة اهلَلَِّ َوبَرََكاتُُه  اَلسَّ

ًدا َعبُْدهُ  الِِحنَي  أَْشَهُد أَْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهلَلَُّ  َوأَْشَهُد أَنَّ ُمَحمَّ اَلصَّ
َورَُسوُلُه  ثُمَّ لِيَتََخيَّْر ِمْن اَلدَُّعاِء أَْعَجبُُه إَِليِْه  فَيَْدُعو )  ُمتَّفَقٌ 

َعَليِْه  َواللَّفُْظ لِْلبَُخاِريِّ ) وأَِلَْحَمَد : ( أَنَّ اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليه 
د  َوأََمرَهُ أَْن يَُعلَِّمُه اَلنَّاَس )  وسلم َعلََّمُه اَلتََّشهُّ

Abdullah Ibnu Mas'ud Rodliyallaahu 'anhu berkata: Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam 
berpaling pada kami kemudian bersabda: "Apabila seseorang di antara kamu sholat 
hendaknya ia membaca: (Artinya = Segala penghormatan sholawat dan kebaikan itu hanya 
bagi Allah semata. Semoga selamat sejahtera dilimpahkan kepadamu wahai Nabi beserta 
rahmat Allah dan berkah-Nya. Semoga selamat sejahtera dilimpahkan kepada kami dan 
kepada hamba-hamba-Nya yang shaleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Yang 
Esa tiada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan-Nya) 
kemudian hendaknya ia memilih doa yang ia sukai lalu berdoa dengan doa itu." Muttafaq 
Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari. Menurut riwayat Nasa'i: Kami telah 
membaca doa itu sebelum tasyahud itu diwajibkan atas kami. Menurut riwayat Ahmad: 
bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam telah mengajarinya tasyahhud dan beliau 
memerintahkan agar mengajarkannya kepada manusia.  

Apa yang dimaksud dengan sholawat kepada Nabi ? 

َوَعْن أَِبي َمْسُعوٍد اأَْلَنَْصاِريِّ رضي اهلل عنه َقاَل : ( َقاَل بَِشيُر بُْن 
َسْعٍد: يَا رَُسوَل اهلَلَِّ ! أََمرَنَا اهلَلَُّ أَْن نَُصلِّيَ َعَليَْك  فََكيَْف نَُصلِّي 

ٍد  َوَعَلى  َعَليَْك ? فََسَكَت  ثُمَّ َقاَل : " ُقوُلوا : اَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى ُمَحمَّ
ٍد   ٍد  َكَما َصلَّيَْت َعَلى آِل إِبْرَاِهيَم  َوبَارِْك َعَلى ُمَحمَّ آِل ُمَحمَّ
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ٍد  َكَما بَارَْكَت َعَلى آِل إِبْرَاِهيَم ِفي اَْلَعامَلنَِي إِنََّك  َوَعَلى آِل ُمَحمَّ
اَلُم َكَما َعلَّْمتُُكْم )  َرَواهُ ُمْسلٌِم.  َوزَاَد اِبُْن  َحِميٌد َمِجيٌد . َوالسَّ

ُخزَيَْمَة ِفيِه : ( فََكيَْف نَُصلِّي َعَليَْك  إِذَا نَْحُن َصلَّيْنَا َعَليَْك ِفي 
َصاَلِتنَا ) 

Dari Abu Mas'ud bahwa Basyir Ibnu Sa'ad bertanya: Wahai Rosulullah Alloh memerintahkan 
kepada kami untuk bersholawat padamu bagaimanakah cara kami bersholawat padamu? 
beliau diam kemudian bersabda: "Ucapkanlah: (artinya = Ya Allah limpahkanlah rahmat atas 
Muhammad dan keluarganya sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat atas Ibrahim. 
Berkatilah Muhammad dan keluarganya sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim. Di 
seluruh alam ini Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung) kemudian salam sebagaimana yang 
telah kamu ketahui." Diriwayatkan oleh Muslim. Dalam hadits tersebut Ibnu Khuzaimah 
menambahkan: "Bagaimanakah cara kami bersholawat padamu jika kami bersholawat padamu 
pada waktu sholat."  

Bagaimana cara salam dalam sholat ? 
Cara salam dalam sholat adalah dimulai dari sebelah kanan lalu kiri sambil 

mengucapkan salam 

َوَعْن َواِئِل بِْن ُحْجٍر رضي اهلل عنه َقاَل : ( َصلَّيُْت َمعَ اَلنَِّبيِّ صلى اهلل 
اَلم َعَليُْكْم َورَْحَمُة اهلَلَِّ َوبَرََكاتُُه "  عليه وسلم فََكاَن يَُسلُِّم َعْن يَِميِنِه : " اَلسَّ

اَلُم َعَليُْكْم َورَْحَمُة اهلَلَِّ َوبَرََكاتُُه )   َرَواهُ أَبُو َداُوَد ِبَسنٍَد  َوَعْن ِشَمالِِه : " اَلسَّ
َصِحيحٍ 

Wail Ibnu Hujr Rodliyallaahu 'anhu berkata: Aku pernah sholat bersama Nabi Shollallaahu 
'alaihi wa Sallam beliau salam ke sebelah kanan dan kiri dengan (ucapan): Assalamu'alaykum 
wa rahmatullaahi wa barakaatuh (artinya = Semoga salam sejahtera atasmu beserta rahmat 
Allah dan berkah-Nya). Riwayat Abu Dawud dengan sanad shahih.  

Apa do’a yang dibaca setelah sholat ? 

َوعَــــْن ثَـــْوبَـــاَن رضـــي اهلل عـــنه قَـــاَل : ( كَــــاَن رَسُـــــــوُل اهلَلَِّ صـــلى اهلل عـــليه وســـلم 
ـــــــاَلمُ  إِذَا ِانْــــَصرََف مِـــــْن صَــــــــــــاَلتِـــــِه ِاسْــــــــتَْغفََر اهلَلََّ ثَــــاَلثًــــا  َوقَــــاَل : " اَلــــلَُّهمَّ أَنْــــَت اَلسّـَ

ْكرَامِ )  َرَواهُ ُمْسلٌِم  اَلُم . تَبَارَْكَت يَا ذَا اَْلَجاَلِل َواإْلِ َوِمنَْك اَلسَّ
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Tsauban Rodliyallaahu 'anhu berkata: Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam jika telah 
selesai dari sholatnya beristighfar (memohon ampunan) kepada Allah tiga kali dengan 
membaca: (artinya = Ya Allah Engkaulah keselamatan dan dari-Mu jualah segala 
keselamatan. Maha Berkah Engkau wahai Dzat yang memiliki segala keagungan dan 
kemuliaan). Diriwayatkan oleh Muslim 

Dari Abu Hurairah Rodliyallaahu 'anhu bahwa Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam 
bersabda: "Barangsiapa yang pada tiap-tiap usai sholat bertasbih (membaca subhanallah) 
sebanyak 33 kali bertahmid (membaca alhamdulillah) sebanyak 33 kali dan bertakbir 
(membaca Allahu akbar) sebanyak 33 kali maka jumlahnya 99 kali lalu menyempurnakannya 
menjadi 100 dengan bacaan: (artinya = tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa tiada 
sekutu bagi-Nya bagi-Nya kerajaan dan segala puji dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu) 
maka diampunilah kesalahan-kesalahannya walaupun kesalahannya seperti buih air laut." 
Hadits riwayat Muslim. Dalam riwayat lain: Bahwa takbirnya sebanyak 34 kali.  

َوعَــــْن أَبِــــي هُــــَريْـــرَةَ رضـــي اهلل عـــنه عَــــْن رَسُـــــــوِل اهلَلَِّ صـــلى اهلل عـــليه وســـلم 
قَــــاَل : ( مَــــْن سَــــــــبَّحَ اهلَلََّ ُدبُـــَر كُـــــلِّ صَـــــــــــاَلٍة ثَـــاَلثًـــا َوثَـــاَلثِــــنَي  َوحَــــــِمَد اهلَلَِّ ثَـــاَلثًـــا 
َوثَـاَلثِـنَي  وَكَــبََّر اهلَلَُّ ثَـاَلثًـا َوثَـاَلثِـنَي  فَـِتْلَك تِــْسعٌ َوتِــْسُعوَن  َوقَـاَل تَـَماَم امَْلِائَِة : 
ُـــْلُك  َولَــــُه اَْلحَــــــْمُد  َوهُــــَو عَــــَلى كُـــــلِّ  اَل إِلَــــَه إاِلَّ اهلَلَُّ َوحْــــــَدهُ اَل شَــــــــِريـــَك لَــــُه  لَــــُه امَْل
إِْن كَــــــانَــــْت مِــــــثَْل زَبَــــِد اَْلبَحْـــــــِر )  َرَواهُ  شَـــــــــيٍْء قَــــِديــــٌر  غُــــِفرَْت لَــــُه خَـــــطَايَــــاهُ  َو

ُمْسلٌِم. َوِفي ِرَوايٍَة أُْخَرى : أَنَّ اَلتَّْكِبيَر أَْربَعٌ َوثَاَلثُوَن  
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MATERI 7 
SHAUM & SHOLAT ’ID

Apa yang dimaksud dengan Shaum ? 
Shaum adalah tidak makan dan minum sejak terbit fahar (adzan subuh) sampai 

terbenam matahari (adzan maghrib) 

Kapan diwajibkannya Shaum ? 
Shaum diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah khusus pada bulan Romadlon, selain itu 

hukumnya sunnah. 

Siapa saja yang dilarang Shaum ? 
Yang dilarang shaum adalah wanita yang sedang haidl, wanita yang sedang nifas 

(baru selesai melahirkan anak). Bagi mereka tidak wajib shaum, namun mereka mesti 

meng-qodlo (mengganti) shaum mereka di bulan lain 

Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sakit dan orang yang sedang 
bepergian jauh apabila mereka berbuka/tidak melaksanakan Shaum ? 
Wajib bagi yang sakit atau bepergian jauh, apabila mereka tidak shaum, maka mereka 
mesti meng-qodlo (mengganti) shaum mereka di bulan lain 

Siapa yang diwajibkan membayar fidyah ? 
Membayar fidyah diwajibkan bagi orang yang sudah sangat tua (kakek atau nenek 
yang sudah renta), atau wanita yang sedang menyusui atau hamil apabila berbuka 

(tidak melaksanakan shaum) 

Kapan waktu sholat Tarawih itu ? 
Waktu sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat isya di bulan romadlon 
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Berapa jumlah rokaat sholat Tarawih itu ? 
Jumlah rokaat sholat tarawih sebanyak 11 rokaat sebagaimana hadits dari Aisyah ra : 

َوعَـــــْن عَـــــائِــــَشَة رَضِـــــــــــيَ اهلَلَُّ عَـــــنَْها قَــــالَــــْت: (مَــــا كَـــــاَن رَسُــــــــوُل اهلَلَِّ صــــلى اهلل عــــليه 
وســــلم يَــــِزيــــُد فِـــــي رَمَـــــَضاَن واََل فِـــــي غَـــــيْرِِه عَـــــَلى إِحْـــــــَدى َعشْـــــــــرَةَ رَكْــــــَعًة, يُــــَصلِّي 
, ثُـــمَّ يُـــَصلِّي أَْربَـــًعا, فَـــاَل تَـــْسأَْل عَــــنْ  أَْربَـــًعا, فَـــاَل تَـــْسأَْل عَــــْن حُــــــْسِنِهنَّ َوطُــولِـــِهنَّ
 , , ثُـــمَّ يُـــَصلِّي ثَـــاَلثًـــا. قَــــالَــــْت عَــــائِــــَشُة, فَـــُقْلُت: يَـــا رَسُــــــــوَل اهلَلَِّ حُــــــْسِنِهنَّ َوطُـــولِـــِهنَّ
أَتَـــنَاُم قَــــبَْل أَْن تُـــوتِــــرَ? قَــــاَل: "يَـــا عَــــائِــــَشُة, إِنَّ عَــــيْنَيَّ تَـــنَامَــــاِن واََل يَـــنَاُم قَــــْلِبي")  

ُمتَّفٌَق َعَليِْه. 
'Aisyah Rodliyallaahu 'anhu berkata: Rosulullah Shollallaahu 'alaihi wa Sallam tidak pernah 
menambah dalam sholat malam Ramadhan atau lainnya lebih dari sebelas rakaat. Beliau 
sholat empat rakaat dan jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau 
sholat empat rakaat dan jangan tanyakan tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau 
sholat tiga rakaat. 'Aisyah berkata: Saya bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur 
sebelum sholat witir? Beliau menjawab: "Wahai 'Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur 
namun hatiku tidak." Muttafaq Alaihi.  

Ada berapa hari raya dalam Islam itu ? 
Dalam Islam ada dua hari raya, yaitu Hari Raya ‘Idul Fitri dan Hari Raya ‘Idul Adha.  

 Hari raya ‘Idul Fitri dilaksanakan tiap tanggal 1 Syawwal setelah selama sebulan 

penuh umat Islam melaksanakan shaum di bulan Romadlon. Sedangan hari Raya ‘Idul 

Adha dilakukan setiap tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan dengan pelaksanaan 
ibadah haji. Setiap hari Raya ‘Id, maka disunahkan untuk melaksanakan sholat ‘Id. 

  

Sholat Id adalah ibadah salat sunnat yang dilakukan setiap hari raya Idul Fitri dan Idul 

Adha. Salat ‘Id termasuk dalam sholat sunnat muakkad, artinya salat ini walaupun 
bersifat sunnat namun sangat penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak 

meninggalkannya. 
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 Waktu sholat hari raya adalah setelah terbit matahari sampai waktu dluha. 

 Syarat, rukun dan sunnatnya sama seperti salat yang lainnya. Hanya ditambah 

beberapa sunnat sebagai berikut : 

1.Mandi, berhias, dan memakai pakaian yang baik (tidak perlu baru, yang penting 
masih terlihat rapih dan bersih) 

2.Makan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri sedangkan pada sholat Idul Adha 

sebaliknya 

3.Disunahkan dilakukan di lapangan yang luas 
4.Disunahkan dilakukan dengan berjamaah 

5.Pada saat berangkat dan tiba di lapangan tempat sholat ‘Id, disunahkan 

mengumandangkan takbir 

6.Pada saat sholat ‘Id, Imam menyaringkan bacaannya. 
7.Setelah selesai sholat ‘Id dilanjutkan dengan Khutbah ‘Id 

8.Menggunakan jalan yang berbeda saat berangkat dan kembali dari lapangan 

tempat sholat ‘Id 

Berapa jumlah rokaat sholat ‘Id itu ? 
Jumlah rokaat sholat ‘Id sebanyak 2 rokaat, dengan 7 kali takbir di rokaat pertama dan 

5 kali takbir di rokaat kedua 

Kapan dilaksanakannya takbir pada hari raya / ‘Id itu ? 
Takbir hari raya dimulai ketika orang-orang keluar dari rumahnya menuju tempat sholat 

pada waktu ‘Idul Fitri, dan dimulai setelah sholat subuh pada hari ‘Arofah sampai 

waktu sholat ashar pada hari terakhir ayyamu tasyrik untuk hari raya ‘Idul Adha. 

Jadi takbir tidak boleh dilakukan seenaknya.  

Apa kalimat takbir hari raya itu ? 
Kalimat takbir hari raya adalah sebagai berikut : 

اهلل اكبر اهلل اكبر, الاله االَاهلل, واهلل اكبر, اهلل اكبر وهلل الحمد 
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MATERI 8 
UMROH & HAJI

Apa yang dinamakan Haji itu ? 
Haji adalah bepergian ke kota Mekkah yang suci untuk melaksanakan ibadah 

Siapa yang wajib melaksanakan Ibadah Haji ? 
Ibadah Haji diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu melaksanakan perjalanan ke 

Mekkah paling sedikit sekali dalam seumur hidupnya 

Apa saja Rukun Haji itu ?  
Rukun haji adalah : 

1. Ihrom di Miqot 

2. Thowaf Qudum 

3. SA’I 
4. Wukuf di Arofah 

5. Mabit di Muzdalifah 

6. Melontar Jumroh di Mina 

7. Tahalul 
8. Thowaf Ifadloh 

9. Mabit di Mina 

10. Melontar Jumroh Ula, Tsani & Tsalitsah 

11. Thowaf Wadla 

Apa yang dimaksud dengan Umroh ? 
Umroh adalah berihrom di Miqot, Thowaf, SA’I, lalu ditutup dengan Tahalul 

Ada berapa pembagian Haji ? 
Haji dibagi 3 (tiga), yaitu Haji Tamattu, Haji Ifrod, dan Haji Qiron. 
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َعْن أَِبي ُهَريْرَةَ رضي اهلل عنه أَنَّ رَُسوَل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم َقاَل:  
( اَْلُعْمرَةُ إَِلى اَْلُعْمرَِة َكفَّارَةٌ مِلَا بَيْنَُهَما, َواْلَحجُّ امَْلَبُْروُر َليَْس َلُه َجزَاٌء إاِلَّ 

اَْلَجنََّة )  ُمتَّفٌَق َعَليِْه 
Dari Abu Hurairah Rodliyallaahu 'anhu bahwa Rosulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam 
bersabda: "Umrah ke umrah menghapus dosa antara keduanya, dan tidak ada pahala bagi haji 
mabrur kecuali surga." Muttafaq Alaihi.  
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