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KATA PENGANTAR 

Buku Materi Fiqih ini disusun guna memenuhi kebutuhan bahan 

pembelajaran bidang Fiqih di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah 

Dasar, serta Pendidikan Diniyah meliputi Diniyah Takmiliyah dan Diniyah 

Formal. 

Fiqih merupakan sistem atau seperangkat aturan syari'at yang 

berkaitan dengan perbuatan manusia (mukallaf). Aturan tersebut terkait 

hubungan manusia dengan Allah Swt. (hablum minallah), sesama manusia 

(hablum minannas) dan dengan makhluk lainnya (hablum ma`al ghairi) dalam 

kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan manusia.  

Fiqih menekankan pada pemahaman yang benar mengenai ketentuan 

hukum dalam Islam serta implementasinya dalam ibadah dan muamalah 

dalam konteks ke-Indonesia-an, sehingga semua prilaku sehari-hari sesuai 

aturan dan bernilai ibadah. 

Kami selaku penyusun menyadari bahwa buku ini masih banyak 

kelemahan, oleh karena itu saran guna perbaikan sangat kami harapkan. 

Penyusun 
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KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR 

KELAS 4 Semester I

KOMPETENSI INTI 1 

(Sikap Spiritual)

KOMPETENSI INTI 2 

(Sikap Sosial)

KOMPETENSI INTI 3 

(Pengetahuan)

KOMPETENSI INTI 4 

(Keterampilan)

1. Menerima, menjalankan, 
dan menghargai ajaran 
agama yang dianutnya  

2. Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, dan 
p e r c a y a d i r i d a l a m 
b e r i n t e r a k s i d e n g a n 
keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya  

3. Memahami pengetahuan 
f a k t u a l d e n g a n c a r a 
mengamati dan menanya 
berdasarkan rasa ingin 
t ahu ten tang d i r i nya , 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda- 
benda yang dijumpainya di 
rumah, di sekolah dan 
tempat bermain 

4. Menyajikan pengetahuan 
faktual dalam bahasa yang 
jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, 
d a l a m g e r a k a n y a n g 
mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
a n a k b e r i m a n d a n 
berakhlak mulia 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR

1.1 Menghayati nilai-nilai 
dari ketentuan khitan  

2.1 Menunjukkan perilaku 
bersih dan berani sebagai 
i m p l e m e n t a s i d a r i 
mempelajar i ketentuan 
khitan 

3.1 Memahami ketentuan 
khitan  

4.1 Mengomunikasikan 
pengalaman melaksanaan 
khitan 

1.2 Menerima tanda-tanda 
b a l i g h s e b a g a i u j i a n 
sekaligus anugerah Allah

2.2 Menjalankan sikap 
tanggung jawab dalam 
b e r i n t e r a k s i d e n g a n 
keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya 

3.2 Menganalisis tanda-
tanda baligh dan  
konsekwensinya dalam 
pelaksanaan ibadah

4.2 Mengomunikasikan 
tanda- tanda baligh dan  
konsekwensinya dalam 
pelaksanaan ibadah 

1.3 Menerima kebenaran 
bahwa Allah mencintai 
hamba yang men jaga 
kesucian lahir dan bathin 

2.3 Menjalankan perilaku 
hidup bersih dan sehat 
da lam menjaga organ 
reproduksi

3.3 Menerapkan mandi 
wajib setelah haid bagi 
perempuan sesuai syarat 
dan rukun 

4.3 Mempraktikkan mandi 
wajib setelah haid bagi 
perempuan sesuai syarat 
dan rukun 

1.4 Menerima kebenaran 
bahwa Allah mencintai 
hamba yang men jaga 
kebersihan dan kesucian 

2.4 Menjalankan perilaku 
hidup bersih dan sehat 
da lam menjaga organ 
reproduksi  

3.4 Menerapkan mandi 
waj ib setelah iht i laam 
(mimpi basah) bagi laki-laki 
sesuai syarat dan rukun 

4.4 Mempraktikkan mandi 
waj ib setelah iht i laam 
(mimpi basah) sesua i 
syarat dan rukun 
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Materi 1 : Khitan 

A. Pengertian Khitan 

 khitan diambil dari bahasa Arab kha-ta-na, yaitu memotong. Sebagian 

ahli bahasa mengkhususkan lafadz khitan untuk laki-laki, sedangkan untuk 

perempuan disebut dengan khifadh 

 Khitan pada laki-laki adalah memotong kulit yang menutupi ujung 

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

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

anak yang pada waktu dilahirkan tidak memilki qulfah (kulit penutup glan 

penis), maka tidak disyariatkan padanya untuk dikhitan.  

 Adapun khitan pada wanita yaitu memotong sedikit klistoris (badhr) 

yang ada pada kelamin wanita, dan yang lebih afdhal pada wanita adalah 

memotong sedikit saja (asal terbenar memotong). 

B. Dalil Tentang Khitan 

 Khitan merupakan salah satu ajaran yang diturunkan Allah SWT 

kepada Nabi Ibrahim AS untuk dilaksanakan. 

 Nabi Ibrahim AS telah menjalankan perintah tersebut secara sempurna, 

sehingga beliau dijadikan Allah sebagai panutan dan imam seluruh alam. 

Dalam surat al Baqarah Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman : 
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یَِّتي  اِس إَِماًما َقالَ َوِمْن ُذرِّ ُھنَّ َقالَ إِنِّي َجاِعلَُك لِلنَّ ُھ ِبَكلَِماٍت َفأََتمَّ  َوإِِذ اْبَتَلى إِْبَراِھیَم َربُّ

الِِمیَن   َقالَ َال َیَنالُ َعْھِدي الظَّ
“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Rabb-nya dengan beberapa kalimat (perintah 

dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku 

akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya 

mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “JanjiKu (ini) tidak mengenai 

orang-orang yang lalim”. [al Baqarah : 124].  

  

 Khitan termasuk fitrah yang disebutkan dalam hadits shahih. Dari Abu 

Hurairah ra, ia berkata : 

اِرِب    الفِْطَرةُ َخْمُس : الِخَتاُن َواالْسِتْحَداُد َوَنْتُف اإلِْبِط َوَتْقلِْیُم األَْظَفاِر َوَقصُّ الشَّ
“Lima dari fitrah yaitu khitan, istihdad (mencukur bulu kemaluan), mencabut bulu 

ketiak, memotong kuku dan mencukur kumis”. 

C. Hukum Khitan 

- Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala : 

ِبْع ِملََّة إِْبَراِھیَم َحِنیًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكیَن    ُثمَّ أَْوَحْیَنا إَِلْیَك أَِن اتَّ
“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim 

seorang yang hanif”. Dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang 

mempersekutukan”.  

 Khitan termasuk ajaran Nabi Ibrahim AS, sehingga menjadi kewajiban 

umat Islam juga untuk melaksanakan perintah tersebut. 

- Dalil dari Sunnah.  

1. Hadits `Utsaim bin Kulaib bahwa dia datang menemui Rasulullah SAW 

dan berkata: “Aku telah masuk Islam,” Nabi bersabda : ”Buanglah 

darimu rambut kekufuran dan berkhitanlah”.  
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2. Telah bersabda Rasulullah SAW : ‘Siapa yang masuk Islam, maka 

berkhitanlah, sekalipun sudah dewasa.” 

- Dalil Aqli.  

Pertama : Diperbolehkan membuka aurat saat dikhitan. Jika khitan bukan 

merupakan hal yang wajib, niscaya tidak diperbolehkan; karena hal itu 

bukan hal yang bersifat darurat dan bukan pula untuk berobat. 

Kedua : Kulit zakar dapat menahan najis, padahal membuang najis 

merupakan kewajiban ketika beribadah. Dan tidak ada cara menghilangkan 

kulit itu, kecuali dengan khitan. sehingga jadilah hukum itu wajib, karena 

apa yang tidak bisa sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka 

jatuh hukumnya wajib  

Ketiga : Orang tua sebagai penyebab si anak merasakan sakit ketika 

dikhitan, dapat menyebabkan kematian jika sampai tetanus, serta sang 

ayah mengeluarkan hartanya untuk biaya tabib dan pengobatan. Jika hal 

itu tidak wajib, maka hal-hal tersebut tidak diperbolehkan  

Keempat : Sesungguhnya dengan berkhitan mendatangkan sakit yang luar 

biasa, tidak disyariatkan kecuali tiga keadaan: untuk mashlahat, atau 

hukuman, atau untuk melaksanakan sebuah kewajiban. 

D. Sejarah Khitan 

 Khitan adalah suatu ajaran yang sudah ada dalam syariat Nabi Ibrahim 

AS. Dalam kitab Mughni Al Muhtaj dikatakan bahwa laki-laki yang pertama 

melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim AS. Kemudian Nabi Ibrahim 

mengkhitan anaknya Nabi Ishaq AS pada hari ketujuh setelah kelahirannya 

dan mengkhitan Nabi Ismail AS pada saat aqil baligh. 

 Tradisi khitan ini diteruskan sampai pada masa kelahiran Arab pra 

Islam saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang mengkhitan Nabi 

Muhammad adalah kakek beliau, yakni Abdul Muthalib yang mengkhitan ada 
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hari ketujuh kelahirannya dengan berqurban dan memberi nama Muhammad. 

Kemudian Nabi mengkhitankan cucunya Hasan dan Husain pada hari 

kelahirannya. Pada hari tersebut banyak acara yang dilakukan antara lain 

aqiqah, mencukur rambut, memberi nama anak (tasmiyah). 

 Khitan atau sunnat merupakan tradisi yang sudah ada dalam sejarah. 

Tradisi itu sudah dikenal oleh penduduk kuno Meksiko, demikian juga oleh 

suku-suku bangsa Benua Afrika. Sejarah menyebutkan, tradisi khitan sudah 

berlaku di kalangan Bangsa Mesir Kuno. Tujuannya, sebagai langkah untuk 

memelihara kesehatan dari baksil-baksil yang dapat menyerang alat kelamin, 

karena adanya kulup yang bisa di hilangkan kotoranya dengan khitan. 

  

E. Waktu Pelaksanaan Khitan 

 Menyimak pendapat para ulama tentang waktu pelaksanan khitan 

dapat dikelompokan dalam tiga waktu yaitu waktu wajib, sunnah, dan 

makruh.  

1. Waktu wajib  

Menurut keterangan Syekh Abu Bakar bin Muhammad Satha Ad Dimyati 

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

berakal dan berfisik sehat. Keterangan ini menunjukkan bahwa wajibnya 

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

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

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

berkewajiban khitan.  

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

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa khitan itu wajib dilaksanakan 

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

siap menjadi mukallafyang akan memikul tanggung jawab dalam 

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

dikhitan sehingga ibadahnya sah seperti yang digariskan dan diterangkan 
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Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa semua ulama sepakat 

menyatakan kewajiban melaksanakan khitan ketika anak sudah baligh. 

Bagi orang tua muslim wajib memerintahkan anak melaksanakan khitan 

jika ia sudah mencapai usia tersebut. Karena pada masa itu anak dituntut 

kewajibannya melaksanakan syariat agama.  

2. Waktu sunnah  

Tentang waktu yang disunnahkan mayoritas ulama sepakat bahwa waktu 

yang dimaksud adalah sebelum aqil baligh. Kategori waktu sunnah dalam 

khitan yang ditentukan dalam rentang waktu (masa) persiapan 

menyongsong usia mukallaf. Pada usia tujuh tahun anak dilatih 

melaksanakan shalat karena sudah memasuki usia pra baligh. Hal ini 

untuk mengajarkan anak agar terbiasa dan siap menjadi anak shaleh yang 

didambakan keluarga. Sementara pengikut Imam Hanafi dan Maliki 

menentukan bahwa waktu khitan yang disunnahkan adalah masa kanak-

kanak-kanak, yakni pada usia 9 atau 10 tahun atau anak mampu menahan 

sakit bila dikhitan. Jika memang demikian, maka hari ketujuh dari kelahiran 

anak merupakan hari istimewa bagi orang tua. Pasalnya, mereka harus 

mengerjakan banyak hal yakni mengaqiqahkan, mencukur rambut, 

menamai dan sekaligus mengkhitankan anaknya.  
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3. Waktu makruh  

Waktu makruh melaksanakan khitan yakni dimana fisik anak kurang 

memungkinkan menanggung rasa sakit untuk berkhitan, waktu yang 

dimaksud adalah bayi kurang dari umur 7 hari. Adapun menurut 

keterangan lain khitan pada waktu anak berusia kurang dari tujuh hari 

semenjak kelahirannya dimakruhkan karena selain fisiknya lemah, juga di 

sinyalir menyerupai perbuatan orang yahudi. 

F. Hikmah Khitan 

 Adapun hikmah dari khitan di antaranya adalah : 

1. Mengikuti sunnah (ajaran) para Nabi . 

2. Pembeda antara muslim dan kafir. 

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

mungkin tersisa pada kulit yang ada pada ujung kemaluannya. 

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

manfaatnya bagi sebagian anak kecil yang terkadang saluran kencingnya 

tersumbat karena lubangnya yang terlalu kecil. 
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Materi 2 : Baligh 

A. Pengertian Baligh 

 Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan 

seseorang telah mencapai kedewasaan. "Baligh" diambil dari kata bahasa 

Arab ba-la-gho yang secara bahasa memiliki arti "sampai", maksudnya "telah 

sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan”. 

B. Tanda-tanda Baligh 

 Memahami tanda-tanda baligh merupakan salah satu perkara penting, 

karena kewajiban-kewajiban syariat yang dikaitkan dengannya.  

 Seseorang dikatakan sebagai mukallaf (orang yang terkena kewajiban 

syariat), jika memiliki dua unsur utama:  

 (1) telah baligh (baalighun) 

 (2) berakal, tidak gila (‘aaqilun).  
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 Tanda-tanda baligh : 

1. ihtilaam (mimpi basah). 

Ihtilam adalah keluarnya mani dari kemaluan, baik dalam kondisi tidur atau 

dalam kondisi terjaga (tidak tidur). Hal ini berdasarkan firman Allah Ta’ala, 

 َوإَِذا َبَلَغ اْألَْطَفالُ ِمْنُكُم اْلُحلَُم َفْلَیْسَتأِْذُنوا َكَما اْسَتأَْذَن الَِّذیَن ِمْن َقْبلِِھْم

“Dan apabila anak-anakmu telah ihtilaam, maka hendaklah mereka meminta izin, 

seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.” (QS. An-Nuur [24]: 59) 

Dari sahabat Abu Sa’id Al-Khudhri RA, Nabi SAW bersabda : 

 الُغْسلُ َیْوَم الُجُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْحَتلٍِم

“ M a n d i h a r i J u m ’ a t i t u w a j i b b a g i s e t i a p o r a n g y a n g t e l a h 

mengalami ihtilaam.” (HR. Bukhari no. 858 dan Muslim no. 846) 

Dari ‘Ali bin Abi Thalib ra, Nabi SAW bersabda : 

ِبيِّ َحتَّى َیْحَتلَِم، َوَعِن اِئِم َحتَّى َیْسَتْیقَِظ، َوَعِن الصَّ  ُرفَِع اْلَقَلُم َعْن َثَالَثٍة: َعِن النَّ

 اْلَمْجُنوِن َحتَّى َیْعقِلَ

“Diangkatlah pena (dosa) dari tiga golongan: (1) orang yang tidur hingga ia 

bangun; (2) anak kecil hingga dia ihtilaam; (3) dan orang gila hingga dia berakal 

(sembuh).”  
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2. Tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan 

3. Berusia lima belas tahun (menurut kalender hijriyah) 

ِ َصلَّى هللاُ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعَرَضُھ َیْوَم ُ َعْنُھَما: أَنَّ َرُسولَ هللاَّ َثِني اْبُن ُعَمَر َرِضَي هللاَّ  َحدَّ

 أُُحٍد، َوُھَو اْبُن أَْرَبَع َعْشَرَة َسَنًة، َفَلْم ُیِجْزِني ُثمَّ َعَرَضِني َیْوَم الَخْنَدِق، َوأََنا اْبُن َخْمَس

 َعْشَرَة َسَنًة، َفأََجاَزِني ، َقالَ َنافٌِع َفَقِدْمُت َعَلى ُعَمَر ْبِن َعْبِد الَعِزیِز َوُھَو َخلِیَفٌة،

الِِھ أَْن ِغیِر َوالَكِبیِر، َوَكَتَب إَِلى ُعمَّ ْثُتُھ َھَذا الَحِدیَث َفَقالَ: إِنَّ َھَذا َلَحدٌّ َبْیَن الصَّ  َفَحدَّ

 َیْفِرُضوا لَِمْن َبَلَغ َخْمَس َعْشَرَة

“Telah menceritakan kepadaku Ibnu ‘Umar ra bahwa dia pernah menawarkan diri 

kepada Rasulullah SAW untuk ikut dalam perang Uhud. Saat itu umurnya masih 

empat belas tahun, namun beliau tidak mengijinkannya. Kemudian dia 

menawarkan lagi pada perang Khandaq. Saat itu usiaku lima belas tahun dan 

beliau mengijinkanku.” 

 Nafi’ berkata, “Aku menemui ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz. Saat itu dia adalah 

khalifah, lalu aku menceritakan hadits ini. Dia berkata, “Ini adalah batas 

antara anak kecil dan orang dewasa (baligh).” Kemudian dia menulis kepada 

para gubernurnya untuk membebani kewajiban bagi mereka yang telah 

berusia lima belas tahun.” (HR. Bukhari 2664 dan Muslim no. 1490) 

Tambahan tanda baligh yang khusus bagi kaum wanita 

 Sebagaimana paparan hadits diatas, tiga tanda di atas dimiliki oleh baik 

laki-laki dan wanita. Adapun khusus bagi kaum wanita, maka terdapat dua 

tanda khusus bagi mereka selain tiga tanda di atas. 
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 Haid merupakan tanda baligh khusus bagi wanita, tanpa ada 

perselisihan di antara para ulama. Diriwayatkan dari ‘Aisyah ra, beliau 

berkata, “Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : 

ُ َصَالَة َحاِئٍض إِالَّ ِبِخَماٍر  َال َیْقَبلُ هللاَّ

“Allah tidak menerima shalat wanita yang mengalami haid, kecuali dengan 

memakai kerudung.”  

 َوَعْن أَِبي َسِعيٍد رضي اهلل عنه َقاَل: َقاَل رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه

 وسلم ( أََليَْس إِذَا َحاَضْت َلْم تَُصلِّ َوَلْم تَُصْم؟ )  ُمتَّفَقٌ َعَليِْه ِفي َحِديث

Bukankah wanita itu jika datang haid tidak boleh shalat dan tidak boleh shaum.  

 َعْن َعاِئَشَة رَِضيَ اهلَلَُّ َعنَْها َقاَلْت: ( إِنَّ فَاِطَمَة ِبنَْت أَِبي ُحبَيٍْش َكانَْت

 تُْستََحاُض فََقاَل رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم إِنَّ َدَم اَْلَحيِْض َدٌم
اَلِة فَِإذَا َكاَن اآَْلَخُر  أَْسوَُد يُْعرَُف فَِإذَا َكاَن ذَلَِك فَأَْمِسِكي ِمَن اَلصَّ

َحُه اِبُْن ِحبَّاَن ِئي َوَصلِّي )  َرَواهُ أَبُو َداُوَد َوالنََّساِئيُّ َوَصحَّ  فَتَوَضَّ
 َواْلَحاِكُم َواْستَنَْكرَهُ أَبُو َحاِتم

Sesungguhnya darah haid adalah darah hitam yang telah dikenal. Jika memang 

darah itu yang keluar maka berhentilah dari shalat namun jika darah yang lain 

berwudlulah dan shalatlah. 

 Berdasarkan 2 hadits tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut : 

1. Yang sedang haidl tidak boleh sholat dan tidak boleh shaum 

2. Darah haidl itu darah hitam, maka jika keluar darah haidl, maka berhentilah 

shalat dan tidak melaksanakan shaum, namun boleh melakukan yang 

lainnya seperti membaca Al Quran. 
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Materi 3 : Mandi Wajib 

A. Pengertian Mandi Wajib 

 Mandi besar atau mandi wajib (bahasa Arab : الـغـســــل) adalah mandi atau 

menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara tertentu untuk 

menghilangkan hadats besar. Hal itu adalah pengertian dalam syariat Islam. 

Arti al-gusl secara etimologi adalah menuangkan air pada sesuatu. 

 Mandi Wajib disyariatkan terutama bagi laki-laki yang akan 

melaksanakan shalat Jum’at dan wanita yang selesai masa haidnya. 

B. Dalil Tentang Mandi Wajib 

 َوَعْن أَِبي َسِعيٍد رضي اهلل عنه أَنَّ رَُسوَل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم َقاَل:

بَْعة  ُ ( ُغْسُل اَْلُجُمَعِة َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْحتَلِمٍ )  أَْخرََجُه اَلسَّ

"Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang telah bermimpi (baligh).” 

 َوَعْن أَنٍَس رَِضيَ اهللُ َعنُْه َقاَل : َقاَل رَُسوُْل اهللِ َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم ِفى

 امْلَرْأَِة تََرى ِفى َمنَاِمَها َمايََرى الرَُّجُل - َقاَل : ( تَْغتَِسُل ) ُمتَّفَقٌ َعَليِْه
Rasulullah SAW bersabda tentang perempuan yang bermimpi sebagaimana yang 

dimimpikan oleh laki-laki, maka sabdanya, "Ia wajib mandi." 
!  
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C. Tatacara Mandi Wajib 

ِ صلى هللا علیھ وسلم إَِذا ِاْغَتَسلَ ُ َعْنَھا َقاَلْت: ( َكاَن َرُسولُ َهللاَّ  َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي َهللاَّ

أُ ُثمَّ  ِمْن اَْلَجَناَبِة َیْبَدأُ َفَیْغِسلُ َیَدْیِھ ُثمَّ ُیْفِرُغ ِبَیِمیِنِھ َعَلى ِشَمالِِھ َفَیْغِسلُ َفْرَجُھ ُثمَّ َیَتَوضَّ

ْعِر ُثمَّ َحَفَن َعَلى َرْأِسِھ َثَالَث َحَفَناٍت ُثمَّ أََفاَض  َیأُْخُذ اَْلَماَء َفُیْدِخلُ أََصاِبَعُھ فِي أُُصوِل اَلشَّ

َفٌق َعَلْیِھ َواللَّْفُظ لُِمْسلِم  َعَلى َساِئِر َجَسِدِه ُثمَّ َغَسلَ ِرْجَلْیِھ )  ُمتَّ

Biasanya Rasulullah SAW jika mandi wajib akan mulai dengan membersihkan 

kedua tangannya kemudian menumpahkan air dari tangan kanan ke tangan kiri lalu 

mencuci kemaluannya kemudian berwudlu lalu mengambil air kemudian 

memasukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambut lalu menyiram kepalanya tiga 

genggam air kemudian mengguyur seluruh tubuhnya dan mencuci kedua kakinya.  

 َوَعْن أُمِّ َسَلَمَة رَِضيَ اهلَلَُّ َعنَْها َقاَلْت: ( ُقْلُت: يَا رَُسوَل اهلَلَِّ إِنِّي اِْمرَأَةٌ

 أَُشدُّ َشْعَر رَأِْسي أَفَأَنُْقُضُه لُِغْسِل اَْلَجنَابَِة؟ َوِفي رَِوايٍَة: َواْلَحيَْضِة؟
 فََقاَل: اَل إِنََّما يَْكِفيِك أَْن تَْحِثي َعَلى رَأِْسِك ثاََلَث َحثَيَاٍت )  َرَواهُ ُمْسلِم

Aku bertanya wahai Rasulullah sungguh aku ini wanita yang mengikat rambut 

kepalaku. Apakah aku harus membukanya untuk mandi wajib ? Dalam riwayat lain 

disebutkan : Dan mandi dari haid ? Nabi menjawab: "Tidak tapi kamu cukup 

mengguyur air di atas kepalamu tiga kali.” 
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 Adapun cara mandi yang benar adalah sebagai berikut ; 

1. Mengucapkan : بسم هللا الرحمن الرحیم 

2. Mencuci dua telapak tangan sampai pergelangan  

3. Mencuci Dzakar / kemaluan dengan tangan kiri 

4. Mencuci anggota wudhu  

5. Memasukkan ujung jari–jari tangan kedalam rambut  

6. Menyiramkan air keatas kepala tiga kali  

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

sebelah kiri sampai rata.  

8. Mencuci kaki dengan rata  

 Beberapa halyang berhubungan dengan mandi wajib : 

1. Bagi wanita yang mengikat rambutnya, maka tidak perlu dilepas, cukup 

diguyur kepalanya sebanayk 3 (tiga) kali 

2. Sebaiknya mandi wajib setelah melakukan hal ini : 

1. berbekam 

2. memandikan mayit 

3. Bagi yang akan melaksanakan shalat ‘Id, disyariatkan mandi wajib 

4. Bagi yang masuk Islam, juga disyariatkan mandi wajib 

5. Bagi yang akan melaksanakan umroh atau haji 

D. Hikmah Mandi Wajib 

 Setiap perintah dari Allah SWT melalui Rasul-Nya tidak ada yang sia-

sia, termasuk disyariatkannya mandi wajib. Sedikitnya ada 3 (tiga) hikmah 

mandi wajib, sebagai berikut : 

1. mendapatkan pahala.  

Abu Malik Al Asy’ari meriwayatkan hadis: 

ُھوُر َشْطُر اإلِیَماِن (رواه مسلم) ِ صلى هللا علیھ وسلم:الطُّ  َقالَ َرُسولُ هللاَّ
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Rasulullah SAW bersabda: “Kesucian (kebersihan) adalah bagian dari 

iman.” (HR. Muslim).  

2. mendapatkan kebersihan.  

Aisyah r.a. pernah berkata: 

اُس أَْھلَ َعَمٍل َوَلْم َیُكْن َلُھْم ُكَفاةٌ َفَكاُنوا َیُكوُن َلُھْم َتَفلٌ َفقِیلَ َلُھْم َلِو اْغَتَسْلُتْم  َكاَن النَّ

 َیْوَم اْلُجُمَعِة. (رواه مسلم)
“Dulu orang-orang merupakan pekerja keras, yang tidak memiliki pelayan. 

Sehingga tubuh mereka mengeluarkan bau yang tidak sedap. Maka dikatakan 

kepada mereka “Seandainya kalian mandi pada hari Jumat.” (HR. Muslim) 

3. mendapatkan rasa semangat.  

Karena tubuh yang diguyur air ketika mandi itu menumbuhkan rasa 

semangat, serta mampu menghilangkan rasa lesu, letih, dan malas. 

Dengan mandi, akan tumbuh semangat yang timbul dari kesegaran air 

yang dikucurkan ke tubuh kita. 
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Materi 4 : Aurat 

A. Pengertian Aurat 

 Aurat adalah suatu angggota badan yang tidak boleh di tampakkan dan 

diperlihatkan oleh lelaki atau perempuan kepada orang lain. 

 Nabi Muhammad SAW bersabda : 

ْیـَطاُن  َھا إَِذا َخَرَجْت ِمْن َبْیِتـَھا اْسَتْشـَر َفَھا الشَّ   اْلَمْرأَةُ َعْوَرةٌ، َوإِنَّ

Wanita itu adalah aurat, jika ia keluar rumah, maka syaithan akan menghiasinya 

[HR. Tirmidzi,no. 1173; Ibnu Khuzaimah, no. 1686; ath-Thabrani dalam Mu’jamul 

Kabîr, no. 10115 dan yang lainnya] 

B. Dalil Tentang Perintah Menutup Aurat 

 Menutup aurat hukumnya wajib, sebagaimana firman Allâh SWT : 

رِِهْم َويَْحفَظُوا۟ فُرُوَجُهْم ۚ ذَٰلَِك أَزَْكىٰ َلُهْم ۗ وا۟ ِمْن أَبْصَٰ  ُقل لِّْلُمؤِْمِننَي يَُغضُّ

 إِنَّ ٱهللََّ َخِبيرٌۢ ِبَما يَْصنَُعوَن
Katakanlah kepada orang laki–laki yang beriman, “Hendaklah mereka menahan 

pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci 

bagi mereka, sesungguhnya Allâh maha mengatahui apa yang mereka 

perbuat.” (An Nur : 30) 

 َوُقْل لِْلُمؤِْمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن أَبَْصارِِهنَّ َويَْحفَظَْن فُرُوَجُهنَّ واََل يُبِْديَن

 ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ َما ظََهَر ِمنَْها ۖ َوْليَْضِربَْن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلىٰ ُجيُوِبِهنَّ ۖ واََل يُبِْديَن

 ِزينَتَُهنَّ إاِلَّ لِبُُعوَلِتِهنَّ أَْو آبَاِئِهنَّ أَْو آبَاِء بُُعوَلِتِهنَّ أَْو أَبْنَاِئِهنَّ أَْو أَبْنَاِء
!  
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 بُُعوَلِتِهنَّ أَْو إِْخوَاِنِهنَّ أَْو بَِني إِْخوَاِنِهنَّ أَْو بَِني أََخوَاِتِهنَّ أَْو ِنَساِئِهنَّ أَْو
ْربَِة ِمَن الرَِّجاِل أَِو الطِّفِْل الَِّذيَن  َما َمَلَكْت أَيَْمانُُهنَّ أَِو التَّاِبِعنَي َغيِْر أُولِي اإْلِ

 َلْم يَظَْهرُوا َعَلىٰ َعوْرَاِت النَِّساِء ۖ واََل يَْضِربَْن ِبأَرُْجلِِهنَّ لِيُْعَلَم َما يُْخِفنَي ِمْن
 ِزينَِتِهنَّ ۚ َوتُوبُوا إَِلى اهللَِّ َجِميًعا أَيَُّه امْلُؤِْمنُوَن َلَعلَُّكْم تُفْلُِحوَن

Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan 

pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.  

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah 

menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, 

atau ayah suami mereka, atau putera–putera mereka, atau putera–putera suami 

mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara laki-

laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita 

islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang 

tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti 

tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui 

perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada 

Allâh, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. [an-Nûr/24:31]  
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Allâh Azza wa Jalla juga berfirman : 

ُھ َال ُیِحبُّ   َیا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزیَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكلُوا َواْشَرُبوا َوَال ُتْسِرفُوا ۚ إِنَّ

  اْلُمْسِرفِیَن

Wahai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, 

makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allâh tidak 

menyukai orang-orang yang berlebihan. [al-A’râf/7:31]  

  

  

  

 Allâh SWT memerintahkan kepada istri-istri nabi dan wanita beriman 

untuk menutup aurat mereka sebagaimana firman-Nya : 

لَِك  ِبيُّ قُلْ ِألَْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساِء اْلُمْؤِمِنیَن ُیْدِنیَن َعَلْیِھنَّ ِمْن َجَالِبیِبِھنَّ ۚ َذٰ َھا النَّ  َیا أَیُّ

ُ َغفُوًرا َرِحیًما   أَْدَنٰى أَْن ُیْعَرْفَن َفَال ُیْؤَذْیَن ۗ َوَكاَن هللاَّ

Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-

isteri orang Mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh 

mereka !” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu 

mereka tidak di ganggu. dan Allâh adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 

[al-Ahzâb/33:59]  
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C. Ketentuan Menutup Aurat 

 Dengan menutup aurat hati seseorang terjaga dari kejelekan Allâh SWT 

berfrman : 

لُِكْم أَْطَھُر لِقُلُوِبُكْم َوقُلُوِبِھنَّ    َوإَِذا َسأَْلُتُموُھنَّ َمَتاًعا َفاْسأَلُوُھنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب ۚ َذٰ

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri nabi), maka 

mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati 

mereka. [al-Ahzâb/33:53]  

 Rasûlullâh SAW pernah menegur Asma binti Abu Bakar ra ketika beliau 

datang ke rumah Nabi SAW dengan mengenakan busana yang agak tipis. 

Rasûlullâh SAW pun memalingkan mukanya sambil berkata : 

  َیا أَْسَماُء إِنَّ اْلَمْرأََة إَِذا َبَلَغِت اْلَمِحیَض َلْم َیْصلُْح أَْن ُیَرى ِمْنَھا إِالَّ َھَذا َوَھَذا 

Wahai Asma ! Sesungguhnya wanita jika sudah baligh maka tidak boleh nampak 

dari anggota badannya kecuali ini dan ini (beliau mengisyaratkan ke muka dan 

telapak tangan).[HR. Abu Dâwud, no. 4104 dan al-Baihaqi, no. 3218. 

 Wanita yang tidak menutup auratnya di ancam tidak akan mencium bau 

surga sebagaimana yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah ra beliau berkata : 

اِر َلْم أََرُھَما، َقْوٌم َمَعُھْم  ِ َصلَّى هللاُ َعَلْیِھ َوَسلََّم : ِصْنَفاِن ِمْن أَْھِل النَّ  َقالَ َرُسولُ هللاَّ

اَس، َوِنَساٌء َكاِسَیاٌت َعاِرَیاٌت َماِئَالٌت ُمِمیَالٌت  ِسَیاٌط َكأَْذَناِب اْلَبَقِر َیْضِرُبوَن ِبَھا النَّ

َة َوَال َیِجْدَن ِریَحَھا، َوإِنَّ ِریَحَھا  ُرُءوُسُھنَّ َكأَْمَثاِل أَْسِنَمِة اْلُبْخِت اْلَماِئَلِة، َال َیْدُخْلَن اْلَجنَّ

  َلُتوَجُد ِمْن َمِسْیرٍة َكَذا َوَكَذا

Rasûlullâh SAW bersabda, “Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum 

pernah aku lihat: (yang pertama adalah) Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti 
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ekor sapi untuk memukul manusia dan (yang kedua adalah) para wanita yang 

berpakaian tapi telanjang, berpaling dari ketaatan dan mengajak lainnya untuk 

mengikuti mereka, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti 

itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya 

tercium selama perjalanan sekian dan sekian.” [HR. Muslim, no. 2128]  

 Diharamkan seorang lelaki melihat aurat lelaki lainnya atau wanita 

melihat aurat wanita lainnya, Rasûlullâh SAW bersabda :  

ُجلُ إَِلى ُجِل، َوالَ اْلَمْرأَةُ إَِلى َعْوَرِة اْلَمْرأَِة، َوالَ ُیْفِضي الرَّ ُجلُ إَِلى َعْوَرِة الرَّ  الَ َیْنُظُر الرَّ

ْوِب اْلَوِحِد ْوِب اْلَوا ِحِد، َوالَ ُتْفِضي اْلَمْرأَةُ إَِلى اْلَمْرأََة فِي الثَّ ُجِل فِي الثَّ   الرَّ

Janganlah seorang lelaki melihat aurat lelaki (lainnya), dan janganlah pula seorang 

wanita melihat aurat wanita (lainnya). Seorang pria tidak boleh bersama pria lain 

dalam satu kain, dan tidak boleh pula seorang wanita bersama wanita lainnya 

dalam satu kain.” [HR. Muslim, no. 338 dan yang lainnya]  

 Begitu pentingnya menjaga aurat dalam agama Islam sehingga 

seseorang di perbolehkan melempar dengan kerikil orang yang berusaha 

melihat atau mengintip aurat keluarganya di rumahnya, sebagaimana sabda 

Rasûlullâh SAW : 

َلَع فِي َبْیِتَك أََحٌد َوَلْم َتأَْذْن َلُھ َخَذْفَتُھ ِبَحَصاٍة َفَفَقأَْت َعْیَنُھ َما َكاَن َعَلْیَك ِمْن ُجَناٍح    َلْو اطَّ

Jika ada orang yang berusaha melihat (aurat keluargamu) di rumahmu dan kamu 

tidak mengizinkannya lantas kamu melemparnya dengan kerikil sehingga 

membutakan matanya maka tidak ada dosa bagimu. [HR. Al-Bukhâri, no. 688, dan 

Muslim, no. 2158].  

!  

!  25



D. Batasan Aurat  

1. Laki-laki 

1. Aurat sesama lelaki adalah antara pusar sampai lutut.  

2. Aurat lelaki bila dilihat oleh wanita sama dengan batasan aurat 

sesama lelaki, namun seorang wanita dilarang melihat aurat lelaki 

dan bagian lainnya tanpa ada sebab, sebagaimana ayat Al Quran : 

  َوقُلْ لِْلُمْؤِمَناِت َیْغُضْضَن ِمْن أَْبَصاِرِھنَّ

Katakanlah kepada wanita yang beriman, “Hendaklah mereka menahan 

pandangannya. [an-Nûr/24:31]  

3. Aurat lelaki dihadapan istri.  

Seorang istri dibolehkan melihat seluruh anggota tubuh 

pasangannya, demikian juga sebaliknya. 

2. Perempuan 

1. Aurat perempuan dihadapan lelaki yang bukan mahramnya adalah 

seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat yang harus di tutup, 

kecuali wajah dan telapak tangan. 
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Mahram adalah seseorang yang haram di nikahi kerena adanya 

hubungan nasab, kekerabatan dan persusuan. 

2. Aurat perempuan di depan mahramnya, diperbolehkan melihat 

anggota tubuh wanita yang biasa nampak ketika dia berada di 

rumahnya seperti kepala, muka, leher, lengan, kaki, betis atau 

dengan kata lain boleh melihat anggota tubuh yang terkena air 

wudhu. Hal ini berdasarkan keumuman ayat dalam surah an-Nûr, 

ayat 31. 

3. Aurat perempuan di depan perempuan lainnya, adalah sama 

dengan mahramnya, yaitu boleh memperlihatkan bagian tubuh yang 

menjadi tempat perhiasan, seperti rambut, leher, dada bagian atas, 

lengan tangan, kaki dan betis. Dalilnya adalah keumuman ayat 

dalam surah an-Nûr, ayat ke-31.  
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KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR 

KELAS 4 Semester II

KOMPETENSI INTI 1 

(Sikap Spiritual)

KOMPETENSI INTI 2 

(Sikap Sosial)

KOMPETENSI INTI 3 

(Pengetahuan)

KOMPETENSI INTI 4 

(Keterampilan)

1. Menerima, menjalankan, 
dan menghargai ajaran 
agarna yang dianutnya   

2. Menunjukkan perilaku 
jujur, disiplin, tanggung 
jawab, santun, peduli, dan 
p e r c a y a d i r i d a l a m 
b e r i n t e r a k s i d e n g a n 
keluarga, teman, guru, dan 
tetangganya  

3. Memahami pengetahuan 
f a k t u a l d e n g a n c a r a 
mengamati dan menanya 
berdasarkan rasa ingin 
t ahu ten tang d i r i nya , 
makhluk ciptaan Tuhan dan 
kegiatannya, dan benda- 
benda yang dijumpainya di 
rumah, di sekolah dan 
tempat bermain 

4. Menyajikan pengetahuan 
faktual dalam bahasa yang 
jelas, sistematis dan logis, 
dalam karya yang estetis, 
d a l a m g e r a k a n y a n g 
mencerminkan anak sehat, 
dan dalam tindakan yang 
mencerminkan perilaku 
a n a k b e r i m a n d a n 
berakhlak mulia 

KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR KOMPETENSI DASAR

1.5 Menjalankan shalat 
Jum'at sebagai perintah 
Allah 

2.5 Menjalankan perilaku 
disiplin dalam kehidupan 
sehari-hari 

3.5 Menerapkan tata cara 
shalat Jum'at  

4.5 Mempraktikkan tata 
cara shalat Jum'at  

1.6 Menjalankan shalat 
Dhuha sebagai sarana 
mendekatkan diri kepada 
Allah 

2.6 Menjalankan perilaku 
rajin dan semangat dalam 
men ja lankan ak t i v i tas 
sehari-hari 

3.6 Memahami ketentuan 
shalat Dhuha  

4.6 Mempraktikkan tata 
cara shalat Dhuha  

1.7 Menerima nilai-nilai 
yang terkandung dalam 
sha la t Taha j jud untuk 
mendekatkan diri kepada 
Allah 

2.7 Menjalankan perilaku 
ikhlas, rajin dan gigih dalam 
men ja lankan ak t i v i tas 
sehari-hari 

3.7 Memahami ketentuan 
shalat Tahajjud  

4.7 Mempraktikkan tata 
cara shalat Tahajjud  

1.8 Menjalankan shalat 
‘Idain sebagai ajaran Islam  

2.8 Menjalankan sikap 
pemaaf dan gotong royong 
d a l a m m e n j a l a n k a n 
aktivitas sehari-hari

3.8 Memahami ketentuan 
shalat ‘Idain 

4.8 Mempraktikkan tata 
cara shalat `Idain  
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Materi 5 : Shalat Jum’at 

ِ ُھَما َسِمَعا َرُسولَ َهللاَّ ُ َعْنُھْم, ( أَنَّ ِ ْبِن ُعَمَر, َوأَِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي َهللاَّ  َعْن َعْبِد َهللاَّ

 صلى هللا علیھ وسلم َیقُولُ -َعَلى أَْعَواِد ِمْنَبِرِه- "َلَیْنَتِھَینَّ أَْقَواٌم َعْن َوْدِعِھُم

ُ َعَلى قُلُوِبِھْم, ُثمَّ َلَیُكوُننَّ ِمَن اَْلَغافِلِیَن )  َرَواهُ ُمْسلٌِم  اَْلُجُمَعاِت, أَْو َلَیْخِتَمنَّ َهللاَّ
"Hendaknya orang-orang itu benar-benar berhenti meninggalkan sholat Jum'at, 

atau Allah akan menutup hati mereka, kemudian mereka benar-benar termasuk 

orang-orang yang lupa." 

A. Pengertian Shalat Jum’at 

 Shalat Jum’at adalah shalat dua raka’at yang dilaksanakan secara 

berjama’ah disertai khutbah pada hari Jum’at.  

 Shalat Jum’at hukumnya wajib bagi kaum laki-laki yang sudah baligh 

(cukup umur), adapun bagi anak-anak hukumnya mubah atau boleh, dengan 

syarat anak tersebut dijaga atau diajari agar tidak mengganggu pelaksanaan 

ibadah Jum’at sebagai pembiasaan agar pada saat sudah baligh, tahu dan 

terbiasa melaksanakan Shalat Jum’at. 

 Waktu pelaksanakan Shalat Jum’at, dilaksanakan pada hari Jum’at 

sesuai dengan waktu Dluhur, oleh karena itu bagi orang yang tidak 

melaksanakan Shalat Jum’at, maka tetap melaksanakan Shalat Dluhur.  
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B. Dalil Tentang Shalat Jum’at 

 Allah Ta’ala berfirman : 

ِ َالِة ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا إَِلٰى ِذْكِر هللاَّ َھا الَِّذیَن آَمُنوا إَِذا ُنوِدَي لِلصَّ  َیا أَیُّ

لُِكْم َخْیٌر َلُكْم إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن   َوَذُروا اْلَبْیَع ۚ َذٰ
Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum’at, maka 

bersegeralah kamu kepada mengingat Allâh dan tinggalkanlah jual beli, yang 

demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. [al-Jumu’ah/62:9]. 

ِ صلى هللا علیھ وسلم َقالَ: ( اْلُجُمَعُة   َوَعْن َطاِرِق ْبِن ِشَھاٍب; أَنَّ َرُسولَ َهللاَّ

,  َحقٌّ َواِجٌب َعَلى ُكلِّ ُمْسلٍِم فِي َجَماَعٍة إِالَّ أَْرَبَعًة: َمْملُوٌك, َوِاْمَرأَةٌ, َوَصِبيٌّ

 َوَمِریٌض )  َرَواهُ أَُبو َداُوَد
Dari Thariq Ibnu Syihab bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Shalat Jum'at itu hak 

yang wajib bagi setiap Muslim dengan berjama'ah kecuali empat orang, yaitu : 

hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang yang sakit."  Riwayat Abu Dawud. 
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C. Tatacara Shalat Jum’at 

 Tatacara Shalat Jum’at adalah sebagai berikut : 

1. Sebelum Shalat Jum’at kita di wajibkan mandi dan disunnahkan shalat 

Intidlar 

ِ صلى هللا علیھ وسلم ( َمِن  َوَعْن أَِبي ُھَرْیَرَة رضي هللا عنھ َقالَ: َقالَ َرُسولُ َهللاَّ

َر َلُھ, ُثمَّ أَْنَصَت, َحتَّى َیْفُرَغ اَْإلَِماُم ِمْن ُخْطَبِتِھ,  اْغَتَسلَ, ُثمَّ أََتى اْلُجُمَعَة, َفَصلَّى َما قُدِّ

اٍم )  َرَواهُ  ُثمَّ ُیَصلِّي َمَعُھ: ُغفَِر َلُھ َما َبْیَنُھ َوَبْیَن اْلُجُمَعِة اَْألُْخَرى, َوَفْضلُ َثَالَثِة أَیَّ

 ٌ ُمْسلِم
“Siapa yang mandi kemudian mendatangi sholat Jum'at, lalu sholat 

semampunya, kemudian diam sampai sang imam selesai dari khutbahnya, 

kemudian sholat bersama imam, maka diampuni dosa-dosanya antara Jum'at itu 

dan Jum'at berikutnya serta tiga hari setelahnya.” 

2. Wajib dilakukan secara berjama’ah dipimpin seorang Imam 

  الَ َجَماَعَة َیْوَم ُجُمَعٍة إِالَّ َمَع اإلَِماِم 
Tidak ada jama’ah (shalat Jum’at) pada hari Jum’at kecuali bersama imam. 

3. Pada saat datang ke Masjid, sebelum duduk disunahkan untuk shalat 

sunnah Tahiyatul Masjid 

ِبيُّ صلى هللا علیھ وسلم  َوَعْن َجاِبٍر َقالَ: ( َدَخلَ َرُجلٌ َیْوَم اَْلُجُمَعِة, َوالنَّ

َفٌق َعَلْیِھ  َیْخُطُب . َفَقالَ: َصلَّْیَت؟ َقالَ: َال َقالَ: قُْم َفَصلِّ َرْكَعَتْیِن )  ُمتَّ
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Ada seorang laki-laki masuk pada waktu sholat Jum'at di saat Nabi SAW sedang 

berkhutbah. Maka bertanyalahg beliau: "Engkau sudah sholat?" Ia menjawab: 

Belum. Beliau bersabda: "Berdirilah dan sholatlah dua rakaat."  

4. Sebelum Shalat Jum’at, didahului dengan khutbah Jum’at 

5. Pada saat Khatib sedang khutbah Jum’at, tidak boleh ada seorangpun 

yang berbicara, bahkan berbisik sekalipun 

ِ صلى هللا علیھ وسلم ُ َعْنُھَما َقالَ: َقالَ َرُسولُ َهللاَّ اٍس َرِضَي َهللاَّ  َوَعِن اْبِن َعبَّ

 ( َمْن َتَكلََّم َیْوَم اَْلُجُمَعِة َواْإلَِماُم َیْخُطُب َفُھَو َكَمَثِل اَْلِحَماِر َیْحِملُ أَْسَفاًرا,

 َواَلَِّذي َیقُولُ َلُھ: أَْنِصْت, َلْیَسْت َلُھ ُجُمَعٌة )  َرَواهُ أَْحَمُد, ِبإِْسَناٍد َال َبأَْس ِبِھ

ِحَحْیِن َمْرفُْوًعا ُر َحِدْیَث أََبى ُھَرْیَرَة فِى الصَّ  َوُھَو ُیَفسِّ
Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang berbicara 

pada Shalat Jum'at ketika imam sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai 

yang memikul kitab-kitab. Dan orang yang berkata: Diamlah, tidak ada Jum'at 

baginya.” 

6. Suara Imam pada saat memimpin Shalat dikeraskan 

7. Apabila selesai Shalat Jum’at, maka tidak diperkenankan untuk langsung 

shalat sunnah, kecuali keluar dari masjid terlebih dahulu atau diselingi 

dengan bercakap-cakap dengan yang lain 

اِئِب ْبِن َیِزیَد, أَنَّ ُمَعاِوَیَة َقالَ َلُھ: ( إَِذا َصلَّْیَت اْلُجُمَعَة َفَال َتِصْلَھا  َوَعِن السَّ

ِ صلى هللا علیھ وسلم أََمَرَنا  ِبَصَالٍة, َحتَّى ُتَكلََّم أَْو َتْخُرَج, َفإِنَّ َرُسولَ َهللاَّ

 ٌ ِبَذلَِك: أَْن َال ُنوِصلَ َصَالًة ِبَصَالٍة َحتَّى َنَتَكلََّم أَْو َنْخُرَج )  َرَواهُ ُمْسلِم
Jika engkau telah sholat Jum'at maka janganlah engkau menyambungnya 

dengan sholat lain hingga engkau berbicara atau keluar, karena Rasulullah SAW 

memerintahkan kami demikian, yakni: Janganlah kita menyambung suatu sholat 

dengan sholat lain sehingga kita berbicara atau keluar.  
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8. Tidak ada kewajiban Shalat Jum’at bagi orang yang sedang bepergian / 

musafir 

ِ صلى هللا علیھ وسلم  َوَعِن اْبِن ُعَمَر رضي هللا عنھ َقالَ: َقالَ َرُسولُ َهللاَّ

َبَراِنيُّ  ( َلْیَس َعَلى ُمَسافٍِر ُجُمَعٌة )  َرَواهُ اَلطَّ
"Seorang yang bepergian itu tidak wajib sholat Jum'at."  

Hal-hal yang membatalkan ibadah Shalat Jum’at adalah : 

1. Belum mandi 

2. Mengobrol/bermain pada saat khatib sedang khutbah 

 إَِذا قُْلَت لَِصاِحِبَك: أَْنِصْت َیْوَم اَْلُجُمَعِة َواْإلَِماِم َیْخُطُب, َفَقْد َلَغْوَت
"Jika engkau berkata pada temanmu "diamlah" pada sholat Jum'at sedang imam 

sedang berkhutbah, maka engkau telah sia-sia." 

D. Hal-hal yang berkenaan dengan Shalat Jum’at 

1. Khutbah Jum’at itu sebaiknya sebentar saja 

ِ صلى هللا علیھ وسلم ُ َعْنُھَما َقالَ: َسِمْعُت َرُسولَ َهللاَّ اِر ْبِن َیاِسٍر َرِضَي َهللاَّ  َوَعْن َعمَّ

ٌة ِمْن فِْقِھِھ )  َرَواهُ ُمْسلٌِم ُجِل, َوقَِصَر ُخْطَبِتِھ َمِئنَّ  َیقُولُ: ( إِنَّ ُطولَ َصَالِة اَلرَّ
"Sesungguhnya lamanya sholat seseorang dan pendek khutbahnya adalah 

pertanda akan pemahamannya (yang mendalam).” 

2. Gaya Nabi Muhammad SAW saat sedang khutbah Jum’at itu memerah 2 

matanya dan tinggi suaranya 

ِ صلى هللا علیھ وسلم إَِذا ُ َعْنُھَما َقالَ: ( َكاَن َرُسولُ َهللاَّ ِ َرِضَي َهللاَّ  َوَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد َهللاَّ

َحُكْم ُھ ُمْنِذُر َجْیٍش َیقُولُ: َصبَّ ْت َعْیَناهُ, َوَعَال َصْوُتُھ, َواْشَتدَّ َغَضُبُھ, َحتَّى َكأَنَّ  َخَطَب, اْحَمرَّ

ٍد, َوَشرَّ , َوَخْیَر اَْلَھْديِ َھْدي ُ ُمَحمَّ ِ ا َبْعُد, َفإِنَّ َخْیَر اَْلَحِدیِث ِكَتاُب َهللاَّ اُكْم, َوَیقُولُ: "أَمَّ  َوَمسَّ

ِبيِّ صلى هللا  اَْألُُموِر ُمْحَدَثاُتَھا، َوُكلَّ ِبْدَعٍة َضَالَلٌة ) َرَواهُ ُمْسلٌِم. َوفِي ِرَواَیٍة َلُھ َكاَنْت ُخْطَبُة اَلنَّ

َ َوُیْثِني َعَلْیِھ, ُثمَّ َیقُولُ َعَلى إِْثِر َذلَِك, َوَقْد َعَال َصْوُتُھ )   علیھ وسلم َیْوَم اَْلُجُمَعِة: ( َیْحَمُد َهللاَّ
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: ( َوُكلَّ َساِئيِّ ُ َفَال ُمِضلَّ َلُھ, َوَمْن ُیْضلِلْ َفَال َھاِدَي َلُھ ) َولِلنَّ  َوفِي ِرَواَیٍة َلُھ: ( َمْن َیْھِده ِ َهللاَّ

اِر )  َضَالَلٍة فِي اَلنَّ

Adalah Rasulullah SAW bila berkhotbah memerah kedua matanya, meninggi 

suaranya, dan mengeras amarahnya seakan-akan beliau seorang komandan 

tentara yang berkata: Musuh akan menyerangmu pagi-pagi dan petang.  

Beliau bersabda: "Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan ialah 

Kitabullah (al-Qur'an), sebaik-baiknya petunjuk ialah petunjuk Muhammad, 

sejelek-jelek perkara ialah yang diada-adakan (bid'ah), dan setiap bid'ah itu 

sesat."  

Khutbah Nabi SAW pada hari Jum'at ialah: Beliau memuji Allah dan 

mengagungkan-Nya, kemudian beliau mengucapkan seperti khutbah di atas dan 

suaru beliau keras.  

"Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada orang yang dapat 

menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada orang 

yang dapat memberikan hidayah padanya." Menurut riwayat Nasa'i: "Dan setiap 

kesesatan itu tempatnya di neraka." 
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Materi 6 : Shalat Dhuha 

A. Pengertian Shalat Dluha 

 Shalat dluha ialah shalat di pagi hari. Biasanya Rasulullah lakukan 

apabila pulang dari suatu perjalanan. Walau Rasulullah tidak melakukannya 

terus menerus, namun istri Rasulullah yaitu Aisyah ra melaksanakannya 

setiap hari. 

  

 Adapun shalat dluha yang biasa Rasulullah laksanakan adalah 4 

raka’at atau 8 raka’at : 

ِ صلى هللا علیھ وسلم ُ َعْنَھا- َقاَلْت: ( َكاَن َرُسولُ َهللاَّ  َوَعْن َعاِئَشَة -َرِضَي َهللاَّ

ُ )  َرَواهُ ُمْسلٌِم َحى أَْرَبًعا, َوَیِزیُد َما َشاَء َهللاَّ    ُیَصلِّي اَلضُّ

Rasulullah SAW biasanya sholat Dluha empat rakaat dan menambah sesuai 
kehendak.  
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 َوَعْن َعاِئَشَة -رَِضيَ اهلَلَُّ َعنَْها- َقاَلْت: ( َدَخَل اَلنَِّبيُّ صلى اهلل

َحى ثََماِنيَ رََكَعاٍت )  َرَواهُ اِبُْن  عليه وسلم بَيِْتي, فََصلَّى اَلضُّ

 "ِحبَّاَن ِفي "َصِحيِحِه
Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam masuk ke rumahku, kemudian beliau 

sholat Dluha delapan rakaat. Riwayat Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya. 

B. Dalil Tentang Shalat Dluha 

 Diantara dalil shalat dluha adalah hadits Abu Dzar ra, Nabi SAW 

bersabda : 

 ُیْصِبُح َعَلى ُكلِّ ُسالََمى ِمْن أََحِدُكْم َصَدَقٌة َفُكلُّ َتْسِبیَحٍة َصَدَقٌة َوُكلُّ َتْحِمیَدٍة َصَدَقٌة َوُكلُّ

 َتْھلِیَلٍة َصَدَقٌة َوُكلُّ َتْكِبیَرٍة َصَدَقٌة َوأَْمٌر ِباْلَمْعُروِف َصَدَقٌة َوَنْھٌى َعِن اْلُمْنَكِر َصَدَقٌة

َحى  َوُیْجِزُئ ِمْن َذلَِك َرْكَعَتاِن َیْرَكُعُھَما ِمَن الضُّ

“Di pagi hari ada kewajiban bagi seluruh persendian kalian untuk bersedekah. 

Maka setiap bacaan tasbih adalah sedekah, setiap bacaan tahmid adalah sedekah, 

setiap bacaan tahlil adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir adalah sedekah. 

Demikian juga amar ma’ruf dan nahi mungkar adalah sedekah. Semua ini bisa 

dicukupi dengan melaksanakan shalat dhuha sebanyak dua raka’at” (HR. Muslim 

no. 720). 

C. Tatacara Shalat Dluha 

 Tata cara melaksanakan shalat dhuha sama seperti tata cara shalat 

lainnya. Dikerjakan dengan dua raka’at-dua raka’at, dengan salam setiap dua 

raka’at, bisa juga langsung 4 raka’at dengan sekali salam sebagaimana 

kebiasaan Rasulullah SAW. 
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َحى ِ صلى هللا علیھ وسلم ُیَصلِّي ُسْبَحَة اَلضُّ  َوَلُھ َعْنَھا: ( َما َرأَْیُت َرُسولَ َهللاَّ

ُحَھا ) , َوإِنِّي َألَُسبِّ  َقطُّ

Menurut riwayat Muslim dari ‘Aisyah : Aku tidak melihat Rasulullah SAW dengan 

tetap melakukan sholat Dluha, tetapi sungguh aku melakukannya dengan tetap. 

D. Keutamaan Shalat Dluha 

1.Mencukupkan sedekah sebanyak persendian manusia, yaitu 360 

persendian, sebagaimana dijelaskan dalam hadits diatas 

2.Allah SWT menjaga orang yang shalat Dhuha empat rakaat pada hari 

tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadits qudsi : 

ِ َعزَّ َوَجلَّ  ِ َصلَّى هللاُ َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن هللاَّ ْرَداِء أَْو أَِبي َذرٍّ َعْن َرُسوِل هللاَّ  َعْن أَِبي الدَّ

َھاِر أَْرَبَع َرَكَعاٍت أَْكفَِك آِخَرهُ أخرجھ الترمذي. ِل النَّ ُھ َقالَ اْبَن آَدَم اْرَكْع لِي ِمْن أَوَّ  أَنَّ

  َقالَ أَُبو ِعیَسى َھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َغِریٌب
Dari Rasulullah SAW , dari Allah SWT, Allah berfirman: “Wahai Bani Adam, 

shalatlah untuk-Ku pada awal siang hari empat rakaat, niscaya Aku menjagamu 

sisa hari tersebut” 

3.Shalat Dhuha merupakan shalat al-awwâbîn, yaitu orang yang banyak 

bertaubat kepada Allah SWT. Sebagaimana disampaikan Rasulullah SAW 

dalam hadits Abu Hurairah ra yang berbunyi : 

اِبْیَن. (أخرجھ الحاكم)  اٌب َقالَ َوِھَي َصالَةُ األَوَّ َحى إِالَّ أَوَّ   .الَ ُیَحافُِظ َعَلى َصالَِة الضُّ
Tidaklah menjaga shalat Dhuha kecuali orang yang banyak bertaubat kepada 

Allah. 
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Materi 7 : Shalat Tahajud 

A. Pengertian Shalat Tahajud 

 Shalat Tahajud (Qiyaamul Lail) adalah shalat sunnah yang dilakukan 

setelah bangun tidur di malam hari meskipun tidurnya hanya sebentar. 

Diutamakan apabila dilakukan pada sepertiga malam terakhir karena pada 

saat itulah waktu dikabulkannya do’a.  

 Hukum shalat Tahajud adalah sunnah muakkadah (sunnah yang sangat 

ditekankan). Shalat sunnah ini telah tetap berdasarkan dalil dari Al-Qur-an, 

Sunnah Rasulullah SAW, dan ijma’ kaum Muslimin. 

B. Dalil Tentang Shalat Tahajud 

 Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman. 

ْد ِبِھ َنافَِلًة َلَك َعَسٰى أَْن َیْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا    َوِمَن اللَّْیِل َفَتَھجَّ

“Dan pada sebahagian malam, lakukanlah shalat Tahajud (sebagai suatu ibadah) 

tambahan bagimu; mudah-mudahan Rabb-mu mengangkat ke tempat yang 

terpuji” [Al-Israa/17 : 79]  
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 Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman. 

  َكاُنوا َقلِیًال ِمَن اللَّْیِل َما َیْھَجُعوَن َوِباْألَْسَحاِر ُھْم َیْسَتْغفُِروَن 

“Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; dan di akhir-akhir malam mereka 

memohon ampun (kepada Allah).” [Adz-Dzaariyaat/51 : 17-18] 

 Rasulullah SAW bersabda : 

الَةُ فِْي َجْوِف اللَّْیِل الَِة اْلَمْكُتْوَبِة الصَّ الَِة َبْعَد الصَّ   .أَْفَضلُ الصَّ

“Shalat yang paling utama setelah shalat yang fardhu adalah shalat di waktu 

tengah malam.” 

C. Tatacara Shalat Tahajud 

 Shalat tahajud yang sesuai contoh Rasulullah SAW dilaksanakan 

sebanyak 11 raka’at, dengan bilangan 4 (empat) raka’at, kemudian 4 (empat) 

raka’at, lalu ditutup dengan witir 3 (tiga) raka’at sebagaimana hadits sebagai 

berikut : 

 َوَعْن َعاِئَشَة رَِضيَ اهلَلَُّ َعنَْها َقاَلْت: ( ]َما] َكاَن رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه

 وسلم يَِزيُد ِفي رََمَضاَن واََل ِفي َغيْرِِه َعَلى إِْحَدى َعْشرَةَ رَْكَعًة, يَُصلِّي

, ثُمَّ يَُصلِّي أَْربًَعا, فاََل تَْسأَْل َعْن  أَْربًَعا, فاََل تَْسأَْل َعْن ُحْسِنِهنَّ َوطُولِِهنَّ
, , ثُمَّ يَُصلِّي ثاََلثًا. َقاَلْت َعاِئَشُة, فَُقْلُت: يَا رَُسوَل اهلَلَِّ  ُحْسِنِهنَّ َوطُولِِهنَّ

 أَتَنَاُم َقبَْل أَْن تُوِتَر? َقاَل: "يَا َعاِئَشُة, إِنَّ َعيْنَيَّ تَنَاَماِن واََل يَنَاُم

 .َقْلِبي")  ُمتَّفَقٌ َعَليِْه
Rasulullah SAW tidak pernah menambah dalam sholat malam Ramadhan atau 

lainnya lebih dari sebelas rakaat. Beliau sholat empat rakaat dan jangan tanyakan 
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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. 

D. Keutamaan Shalat Tahajud 

 Shalat Tahajud memiliki sekian banyak keutamaan sebagai berikut : 

1. Shalat Tahajud adalah sebaik-baik shalat setelah shalat fardhu. 

2. Shalat Tahajjud merupakan kemuliaan bagi seorang Mukmin.  

Rasulullah SAW bersabda.  

ٌت، َوأَْحِبْب َما ِشْئَت َك َمیِّ ُد، ِعْش َما ِشْئَت َفإِنَّ  أََتاِنـْي ِجْبـِرْیلُ َفَقالَ: َیا ُمـَحمَّ

َك َمْجِزيٌّ ِبِھ، َواْعَلْم أَنَّ َشَرَف اْلـُمْؤِمِن َك ُمَفاِرقُُھ، َواْعَملْ َما ِشْئَت َفإِنَّ  َفإِنَّ

اِس هُ اْسِتْغَناُؤهُ َعِن النَّ   .قَِیاُمُھ ِباللَّْیِل، َوِعزُّ

“Malaikat Jibril mendatangiku, lalu berkata, ‘Wahai Muhammad, hiduplah 

sekehendakmu karena kamu akan mati, cintailah seseorang sekehendakmu 

karena kamu akan berpisah dengannya, dan beramallah sekehendakmu karena 

kamu akan diberi balasan, dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang Mukmin itu 

ada pada shalat malamnya dan tidak merasa butuh terhadap manusia.” 

3. Kebiasaan orang yang shalih. 

4. Cara mendekatan diri kepada Allah Ta’ala yang terbaik. 

5. Penghapus Kesalahan.  

6. Menjauhkan diri dari dosa.  
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Keutamaan ini terangkum dalam sabda Rasulullah SAW : 

ُكْم  الِـِحْیَن َقْبَلُكْم َوُھَو قُْرَبٌة َلُكْم إَِلى َربِّ ُھ َدْأُب الصَّ  َعَلْیُكْم ِبقَِیاِم اللَّْیِل َفإِنَّ

َئاِت َوَمْنَھاةٌ َعِن اْإلِْثِم یِّ   .َوَمْكَفَرةٌ لِلسَّ

“Hendaklah kalian melakukan shalat malam karena ia adalah kebiasaan orang-

orang shalih sebelum kalian, ia sebagai amal taqarrub bagi kalian kepada Allah, 

menjauhkan dosa, dan penghapus kesalahan.” 

7. Shalat malam adalah wasiat yang pertama kali Rasulullah SAW sampaikan 

kepada penduduk Madinah ketika beliau memasukinya. Beliau bersabda : 

َعام،َ َوِصلُوا ْاألَْرَحاَم، َوَصلُّوا  الََم، َوأَْطِعُموا الطَّ اُس، أَْفُشوا السَّ َھا النَّ  َیا أَیُّ

َة ِبَسالٍَم اُس ِنَیاٌم َتْدُخلُوا اْلـَجنَّ   بِاللَّْیِل َوالنَّ

“Wahai manusia! Sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, 

dan shalatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian akan 

masuk Surga dengan selamat.”  

8. Shalat malam sebagai sebab diangkatnya derajat seseorang. 

9. Dapat menguatkan hafalan Al-Qur-an 
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Materi 8 : Shalat ‘Idain (Shalat 2 Hari Raya) 

  

 Setiap umat memiliki hari-hari khusus sebagai hari raya. ‘Id sebagai 

sebuah hari raya di dalam Islam memiliki makna tersendiri saat mulai 

datangnya Islam, karena semua jejak-jejak peribadahan jahiliyah dihapuskan 

dan tidak tersisa sedikitpun.  

 Hari raya ‘Id adalah hari yang di dalamnya ditumpahkan segala rasa 

suka cita yang senantiasa dirayakan oleh umat-Islam.  

 Islam mengarahkan hari Raya’Id hanya untuk pengagungan Allah SWT 

semata. Islam menghadirkan dua hari raya yang dirayakan setelah dua 

ibadah yang sangat agung di dalam Islam : ‘Idul Fithri. dan ‘Idul Adha. 

A. Pengertian Shalat ‘Idain 

 َعْن َعاِئَشَة رَِضيَ اهلَلَُّ َعنَْها َقاَلْت: َقاَل رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه

ي اَلنَّاُس )   وسلم ( اْلِفطُْر يَوَْم يُفِْطُر اَلنَّاُس, َواأْلَْضَحى يَوَْم يَُضحِّ
 َرَواهُ اَلتِّرِْمِذيُّ

"Hari Raya Fithri adalah hari orang-orang berbuka dan hari raya Adlha adalah hari 

orang-orang berkurban."  
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 َوَعِن ابِْن َعبَّاٍس: ( أَنَّ اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َصلَّى يَوَْم اَْلِعيِد

بَْعُة , َلْم يَُصلِّ َقبَْلَها واََل بَْعَدَها )  أَْخرََجُه اَلسَّ  رَْكَعتنَْيِ
bahwa Nabi SAW sholat pada hari raya dua rakaat, beliau tidak melakukan sholat 

sebelum dan setelahnya.  

 Berdasar dua hadits diatas, dapat disimpulkan bahwa Shalat ‘Idain 

adalah shalat sunnah 2 raka’at yang dilaksanakan di hari raya ‘Idul Fithri dan 

‘Idul Adha. 

B. Tatacara Shalat ‘Idain 

ُ ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم َوأَُبو َبْكٍر َوُعَمُر َرِضَي هللاَّ ِ َصلَّى هللاَّ  َعِن اْبِن ُعَمَر َقالَ َكاَن َرُسولُ هللاَّ

  َعْنُھَما ُیَصلُّوَن اْلِعیَدْیِن َقْبلَ اْلُخْطَبِة

Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar shalat pada dua ‘Id sebelum dilaksanakan 

khutbah 

ِبيَّ صلى هللا علیھ وسلم َصلَّى َیْوَم اَْلِعیِد َرْكَعَتْیِن, َلْم ُیَصلِّ اٍس: ( أَنَّ اَلنَّ  َوَعِن اْبِن َعبَّ

ْبَعُة  َقْبَلَھا َوَال َبْعَدَھا )  أَْخَرَجُھ اَلسَّ

Bahwa Nabi SAW shalat pada hari raya dua rakaat, beliau tidak melakukan shalat 

sebelum dan setelahnya. 

 َوَعنُْه: ( أَنَّ اَلنَِّبيَّ صلى اهلل عليه وسلم َصلَّى اَْلِعيَد ِباَل أَذَاٍن, واََل

 إَِقاَمٍة )  أَْخرََجُه أَبُو َداُوَد. َوأَْصُلُه ِفي اَْلبَُخاِريِّ
Bahwa Nabi SAW shalat hari raya tanpa adzan dan iqomah. 
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 َوَعْن أَِبي َسِعيٍد َقاَل: ( َكاَن رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم اَل يَُصلِّي

 َقبَْل اَْلِعيِد َشيْئًا, فَِإذَا رََجعَ إَِلى َمنْزِلِِه َصلَّى رَْكَعتنَْيِ )  َرَواهُ اِبُْن َماَجْه
 ِبِإْسنَاٍد َحَسٍن

Nabi SAW tidak melakukan shalat apapun sebelum shalat hari raya, bila beliau 

kembali ke rumahnya beliau shalat dua rakaat.  

 َوَعنُْه َقاَل: ( َكاَن رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم يَْخُرجُ يَوَْم اَْلِفطِْر

اَلةُ, ثُمَّ يَنَْصرُِف ُل َشيٍْء يَبَْدأُ ِبِه اَلصَّ  َواأْلَْضَحى إَِلى امَْلَُصلَّى, َوأَوَّ

  فَيَُقوُم ُمَقاِبَل اَلنَّاِس -َوالنَّاُس َعَلى ُصفُوِفِهْم- فَيَِعظُُهْم َويَأُْمرُُهْم )

 ُمتَّفَقٌ َعَليِْه

Rasulullah SAW keluar pada hari raya Fithri dan Adlha ke tempat shalat, sesuatu 

yang beliau dahulukan adalah shalat, kemudian beliau berpaling dan berdiri 

menghadap orang-orang, orang-orang masih tetap pada shafnya, lalu beliau 

memberikan nasehat dan perintah kepada mereka.  

 َوَعْن َعْمرِِو بِْن ُشَعيٍْب َعْن أَِبيِه َعْن َجدِِّه َقاَل: َقاَل نَِبيُّ اهلَلَِّ صلى اهلل

 عليه وسلم ( اَلتَّْكِبيُر ِفي اَْلِفطِْر َسبْعٌ ِفي اأَْلُوَلى َوَخْمٌس ِفي اآَْلِخرَِة,

 َواْلِقرَاَءةُ بَْعَدُهَما ِكْلتَيِْهَما )  أَْخرََجُه أَبُو َداُوَد. َونََقَل اَلتِّرِْمِذيُّ َعِن

 اَْلبَُخاِريِّ تَْصِحيَحُه
"Takbir dalam shalat hari raya Fithri adalah tujuh kali pada rakaat pertama dan lima 

kali pada rakaat kedua, dan bacalah al-fatihah dan surat adalah setelah kedua-

duanya."  
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 Berdasar hadits-hadits diatas, ketentuan shalat ‘Id adalah sebagai 

berikut : 

1. Shalat ‘Id dilaksanakan sebelum khutbah. 

2. Tidak ada shalat, sebelum dan sesudah shalat ‘Id di lapang tempat shalat. 

3. Tidak ada adzan dan iqomah pada shalat ‘Id 

4. Jumlah raka’at shalat ‘Id adalah 2 raka’at dengan 7 (tujuh) kali takbir pada 

raka’at pertama, dan 5 (lima) kali takbir pada raka’at kedua 

C. Sunnah di Hari Raya 

 Berikut ini akan dijelaskan tentang sunnah-sunnah berkaitan dengan 

hari raya ‘Id : 

1. Mandi Sebelum Berangkat Shalat ‘Id 

ِ ْبَن ُعَمَر َكاَن َیْغَتِسلُ َیْوَم اْلفِْطِر َقْبلَ أَْن َیْغُدَو إَِلى اْلُمَصلَّى    أَنَّ َعْبَد هللاَّ

Bahwasanya Abdullah bin Umar mandi pada hari ‘Idul Fithri sebelum berangkat 

ke musholla (tanah lapang tempat sholat ‘Id) 
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2. Mengajak seluruh keluarga untuk ke lapangan ‘Id, termasuk perempuan 

yang sedang haid 

, َواْلُحيََّض ِفي  َوَعْن أُمِّ َعِطيََّة َقاَلْت: ( أُِمرْنَا أَْن نُْخِرجَ اَْلَعوَاِتقَ

 اْلِعيَديِْن; يَْشَهْدَن اْلَخيَْر َوَدْعوَةَ امَْلُْسلِِمنَي, َويَْعتَِزُل اَْلُحيَُّض
 امَْلَُصلَّى )  ُمتَّفَقٌ َعَليِْه

Kami diperintahkan mengajak keluar gadis-gadis dan wanita-wanita haid pada 

kedua hari raya untuk menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslimin, 

wanita-wanita yang haid itu terpisah dari tempat shalat.  

3. Berhias dan berpakaian baik di hari ‘Id  

ُ َعـْنُھَما َقـالَ أََمـَرَنـا َرُسـْولُ هللاِ  َعـْن َزْیـِد ْبـِن اْلـَحَسِن ْبـِن َعـلِيٍّ ، َعـْن أَِبـیِھ ، َرِضـَي هللاَّ

َب ِبأَْجَوَد َما َنِجُد  َصّلى هللا َعَلْیِھ َوَسّلم فِي اْلِعْیَدْیِن أَْن َنْلَبَس أَْجَوَد َما َنِجُد َوأَْن َنَتَطیَّ
“Rasulullah SAW telah menyuruh kami pada hari 'Id agar memakai pakaian dan 

wewangian yang terbaik.” 
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4. Menempuh jalan yang berbeda antara berangkat dan pulang dari tempat 

shalat ‘Id 

 َوَعْن َجاِبٍر رضي اهلل عنه َقاَل: ( َكاَن رَُسوُل اهلَلَِّ صلى اهلل عليه وسلم

 إِذَا َكاَن يَوُْم اَْلِعيِد َخاَلَف اَلطَِّريقَ )  أَْخرََجُه اَْلبَُخاِريُّ
Rasulullah SAW pada hari raya biasanya mengambil jalan yang berlainan 

5. Disunnahkan jalan kaki ke tempat Shalat ‘Id 

نَِّة أَْن يَْخُرجَ إَِلى اَْلِعيِد  َوَعْن َعلِيٍّ رضي اهلل عنه َقاَل: ( ِمَن اَلسُّ

نَُه , َوَحسَّ   َماِشيًا )  َرَواهُ اَلتِّرِْمِذيُّ
Termasuk sunnah Rasul adalah keluar menuju sholat hari raya dengan berjalan 
kaki. 

6. Saling Memberikan Ucapan Selamat 

 َكاَن أَْصَحاُب رَُسوِل اهللِ َصلَّى اهللُ َعَليِْه َوَسلََّم إِذاَ إِْلتََقوْا يَوَْم الِعيِد يَُقوُل 

.بَْعُضَها لِبَْعٍض : تََقبََّل اهللُ ِمنَّا َوِمنُْكْم. َقاَل الحاَِفُظ إِْسناَُدهُ َحَسٌن
Adalah para sahabat Rasulullah saw, apabila saling bertemu satu sama lain pada 

hari raya ied, berkata yang satu pada yang lainnya, taqabbalallahu minna wa 

minkum. (Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan engkau).  
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7. Kalimat takbir yang benar 

ِ اْلَحْمُد َجاَء ذلَِك َعْن ُ أَْكَبُر و�َّ ُ أَْكَبُر هللاَّ ُر ِثْنَتْیِن َبْعَدُھَما ال إلھ إال هللاَّ و هللاَّ  َوقِْیلَ ُیَكبِّ

 ُعَمَر َواْبُن َمْسُعْوٍد

“Dan dikatakan ia bertakbir dua kali (Allahu Akbar, Allahu Akbar), setelah itu Laa 

ilaha illallahu Allahu Akbar, Allahu Akbar Walillahilhamd. Keterangan itu 

bersumber dari Umar dan Ibnu Mas’ud”. (Lihat, Fathul Bari, Dar al-Rayan li al-

Turats, Kairo, 1986, Jilid 2, hal. 536) 

8. Jika hari raya ‘Id bertepatan dengan hari Jum’at, maka bari para laki-laki 

tidak perlu melaksanakan shalat Jum’at 

أََشِهْدَت َمعَ رَُسوِل اهللَِّ -صلى اهلل عليه وسلم- ِعيَديِْن اْجتََمَعا ِفى 
يَوْمٍ َقاَل نََعْم. َقاَل فََكيَْف َصنَعَ َقاَل َصلَّى اْلِعيَد ثُمَّ رَخََّص ِفى 

.« اْلُجُمَعِة فََقاَل « َمْن َشاَء أَْن يَُصلِّىَ فَْليَُصلِّ 

“Apakah engkau pernah menyaksikan Rasulullah SAW bertemu dengan dua ‘Id 

alam satu hari?” “Iya”, jawab Zaid. Kemudian Mu’awiyah bertanya lagi, “Apa 

yang beliau lakukan ketika itu?” “Beliau melaksanakan shalat ‘Id dan memberi 

keringanan untuk meninggalkan shalat Jum’at”, jawab Zaid lagi. 

Nabi SAW bersabda, “Siapa yang mau shalat Jum’at, maka silakan 

melaksanakannya.” (Lihat, Fathul Bari, Dar al-Rayan li al-Turats, Kairo, 1986, 

Jilid 2, hal. 536) 
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Kekhasan ‘Idul Fithri : 

1. Makan sebelum berangkat Shalat ‘Idul Fithri  

ِ صلى هللا علیھ وسلم َال َیْغُدو َیْوَم  َوَعْن أََنٍس رضي هللا عنھ َقالَ: ( َكاَن َرُسولُ َهللاَّ

. َوفِي ِرَواَیٍة ُمَعلََّقٍة -َوَوَصَلَھا أَْحَمُد-:  اَْلفِْطِر َحتَّى َیأُْكلَ َتَمَراٍت )  أَْخَرَجُھ اَْلُبَخاِريُّ

  َوَیأُْكلُُھنَّ أَْفَراًدا

Rasulullah SAW tidak berangkat (menuju tempat shalat) pada hari raya Fithri, 

sehingga beliau memakan beberapa buah kurma.  

2. Bertakbir saat berangkat dari rumah sampai ke lapang tempat shalat ‘Id. 

Dalam suatu riwayat disebutkan, 

 َكاَن َصلَّى هللاُ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْخُرُج َیْوَم الفِْطِر َفُیَكبِّر َحتَّى َیأِْتَي الُمَصلَّى َوَحتَّى َیْقِضَي

ْكِبْیر الََة ؛ َقَطَع التَّ الََة َفإَِذا َقَضى الصَّ  الصَّ

“Nabi SAW biasa keluar hendak shalat pada hari raya ‘Idul Fithri, lantas beliau 

bertakbir sampai di lapangan dan sampai shalat hendak dilaksanakan. Ketika 

shalat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir.” 

Kekhasan ‘Idul Adha 

1. Takbir berlangsung selama 4 hari 

Takbir pada ‘Idul adha dilakukan sejak subuh 9 Dzulhijjah hingga Ashar 13 

Dzulhijjah, sebagaimana hadits berikut : 

اِر أَنَّ النَِّبيَّ  صلى اهلل عليه وسلم… وََكاَن يَُكبُِّر ِمْن يَوْمِ  َعْن َعلِيٍّ َوَعمَّ

َعرَفََة بَْعَد َصالَةَ اْلَغَداِة َويَْقطَُعَها َصالَةَ اْلَعْصِر آِخَر أَيَّامِ التَّْشِريْقِ
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“Dari Ali dan Ammar : Nabi SAW… dan beliau bertakbir sejak hari Arafah setelah 

salat shubuh dan menghentikannya pada salat Ashar di akhir hari tasyriq (13 

Dzulhijjah)”.  

2. Berbeda dengan ‘Idul Fitri, pada shalat ‘Idul Adha, sebelum berangkat 

justru disunnahkan untuk tidak makan atau minum apapun terlebih dahulu. 

ِبيُّ َصلَّى هللاُ َعَلْیِھ َوَسلََّم الَ َیْخُرُج َیْوَم   َعْن َعْبِد ِهللا ْبِن ُبَرْیَدَة َعْن أَِبْیِھ َقالَ : َكاَن النَّ

  اْلفِْطِر َحتَّى َیْطَعَم َوالَ َیْطَعُم َیْوَم ْاألَْضَحى َحتَّى ُیصلَِّي

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya beliau berkata: Nabi SAW tidaklah 

keluar pada hari ‘Idul Fithri sampai makan (terlebih dahulu) dan tidak makan 

pada hari ‘Idul Adha sampai shalat 

D. Keutamaan Shalat ‘Id di lapang 

 Pelaksanaan shalat ‘Id sebaiknya di lapang, hal ini selain menunaikan 

sunnah Rasulullah SAW, juga sebagai syiar Islam.  

 Dari Abu Said Al Khudri ra, ia berkata : 

لُ  ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم َیْخُرُج َیْوَم اْلفِْطِر َواْألَْضَحى إَِلى اْلُمَصلَّى َفأَوَّ ِ َصلَّى هللاَّ  َكاَن َرُسولُ هللاَّ

َالة   َشْيٍء َیْبَدأُ ِبِھ الصَّ
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“Rasulullah SAW biasa keluar menuju mushalla (tanah lapang) pada hari Idul Fitri 

dan Idul Adha, maka pertama kali yang beliau lakukan adalah shalat …” [Hadits 

Riwayat Bukhari 956, Muslim 889 dan An-Nasaa’i 3/187]  

  

 Berkata Al-Alamah Ibnul Hajj Al Maliki : “Sunnah yang telah 

berlangsung dalam pelaksanaan shalat Idul Fitri dan Idul Adha adalah di 

mushalla (tanah lapang), karena Nabi SAW bersabda : 

 َصَالةٌ فِي َمْسِجِدي َھَذا َخْیٌر ِمْن أَْلِف َصَالٍة فِیَما ِسَواهُ إِالَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم 

“Shalat di masjidku ini (masjid Nabawi) lebih utama dari seribu shalat yang 

dilaksanakan di masjid lainnya kecuali masjid Al-Harram”.  

 Kemudian, walaupun ada keutamaan yang besar seperti ini, Nabi SAW 

tetap keluar ke mushalla (tanah lapang) dan meninggalkan masjidnya. Imam 

Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyatakan : “Sunnah untuk melaksanakan shalat 

Id di tanah lapang. 

 Berdasar paparan diatas dapat diketahui bahwa tujuan dari 

pelaksanaan Shalat ‘Id di tanah lapang adalah agar terkumpul kaum 

muslimin dalam jumlah yang besar di satu tempat agar tertanam ukhuwah 

Islamiyah serta syi’ar Islam terlihat oleh ajaran agama lain. 
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