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MUQADDIMAH

.ﺍﳊﻤﺪ ﺍﷲ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﺪﻳﻨﺎ ﳍﺬﺍ ﻭ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻟﻨﻬﺘﺪ ﻱ ﻟﻮﻻ ﺍ ﻥ ﻫﺪﻳﻨﺎ ﺍﷲ
.ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺔ ﻭﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﺭﺳﻮﻟﻪ ﳏﻤﺪ ﻭﻋﻠﻲ ﺍﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺍ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ
 ﻟﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻳﻜﻮ ﻛﻊ ﺍﻧﻮﺕ ﺍﻉ ﻋﻠﻤﻮﱐ# ﺍﺗﻮﻱ ﻋﻠﻢ ﺍﻛﻮ ﻓﻌﺎﺭﰲ ﻋﻤﻞ ﻟﻜـﻮﱐ
 ﳌﻮﻥ ﳝﻔﺎﻉ ﻣﻜﺎ ﺳﺎ ﺳﺮ ﻧﺮﻛﺎ ﺗﺒﺎ ﱐ# ﺍ ﺟﺎ ﳝﻔﺎﻉ ﺳﻜﻊ ﻋﻠﻢ ﻓﻨـﻮ ﺗﺎ ﱐ
Halaman | 1

Terjemahan Kitab Taisir

Dipublikasikan Oleh : www.tanbihun.com

2009

TANBIHUN ! Inilah kitab1)Taisir dinamakan, nadzam2) Tarjamah3) dari Haji Ahmad Rifa’I Ibni

Muhammad,
madzhab4) Syafi’iyah Thariqat5) Ahlus Sunni6)Wa Billahit Taufiq

PEMBAHASAN
Syaih Ahmad Rifa’i menyusun kitab ini, dimulai de-ngan menyebut asma Allah al-Rahman
(Yang Maha Pengasih kepada seluruh mahluk alam semesta) dan Allah al-Rahim (Yang Maha
Penyayang kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin) dengan sorga kekal abadi di hari ahirat
nanti.
Inilah kitab TAISIR7) namanya, sebuah kitab tulisan Arab Pegon, bahasa Jawa dan berbentuk
puisi Tara-jumah, dari Haji Ahmad Rifa’i bin Muhammad.8) Di
1)

Kitab atau al-Kitab berasal dari kataba yaktubu kitaban, secara etimologi berarti himpunan dan kumpulan.
Menurut terminologi ialah ketika menulis dengan qalam yang didalamnya berisi perkumpulan dan perhimpunan
kalimat-kalimat dan huruf-huruf. Atau nama karena jumlah yang tertentu dari ilmu yang mengandung beberapa
bab atau beberapa pasal pada umumnya (Sulaiman al-Jamal: I/27).
2) Nadzam secara etimologi berarti kumpulan mutiara di dalam rangkaian. Yang dikehendaki di sini ialah
lawan kata prosa, natsar atau natsrah. (faidh al-Khabir: 7). Atau secara terminologi nadzam berarti rangkuman dan
susunan kalimat berbentuk akhiran empat yang sama atau seirama (Riayat al-Himmat).
3) Tarjamah terbagi menjadi dua perkara, Tarjamah Harfiyah ialah mengganti, atau menyalin semua lafadz asli
dengan lafadz lain tanpa mengurangi makna atau melebihi dari lafadz-lafadz aslinya. Tarjamah Maknawiyah
Tafsiriyah ialah ibarat dari penjelasan makna kalam atau perkataan dan penjelasannya de-ngan bahasa lain, tidak
dibatasi dengan urutan huruf dan tetap menjaga materi pokok dan urutannya (Faidh al-Khabir: 7).
4) Madzhab menurut ahli fiqih ialah mengikuti sesuatu yang dipercayai. Atau tempat berjalan yang diikuti
atau yang dituju. Dan dengan ini dapat diartikan, bahwa madzhab adalah dasar pendirian yang diikuti, karena
penuh percaya. Seperti kata Imam Syafi’i: “Apabila telah sah hadis, maka itulah madzhabku”.
5) Thariqat ialah perjalanan yang lurus. Firman Allah: “Dan bahwasannya bila mereka tetap berjalan lurus di
atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberikan minuman kepada mereka air yang segar (rizqi
yang banyak)”. (Q.S. al-Jin: 16). Berarti pula, bertekun beribadat kepada Allah, memutuskan hubungan hatinya
selain kepada Allah, menjauhkan diri segala kemewahan duniawi, menjauhkan dari berfoya-foya dan ber-khalwat
di dalam beribadat kepada Allah (Dhuhr al-Islam: IV/151).
Thariqat atau Tarekat yang dikembangkan Syaih Ahmad Rifa’i itu bersifat ke-Indonesia-an. Tetapi bermuara
kepada tarekat Ahlissunnah. Semangat reformasinya seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, terbatas pendidikan
ahlaq tapi menggunakan perbendaharaan tarekat wirid; kasyafnya seperti al-Ghazali; pasal wali seperti Abu Yazid
al-Bustami, menitikberatkan pada ahlaq, seperti Ibnu Khaldun; khaufnya seperti Hasan Bashri dan cinta
(mahabbah) nya seperti Rabiat al-Adawiyah (lihat kitab-kitab tasawuf karangannya).
6) Ahlus Sunni atau Ahlus sunnah ialah kelompok yang mengikuti sunah rasul dan para sahabatnya. Dalam
bidang Ushuluddin, sejalan dengan Imam Asy’ari dan al-Ma’turidi, dan di bidang Tasawuf, sefaham dengan alJunaidi. Atau dalam kata lain tarekat Rifa’iyah tersebut merupakan tarekat yang sudah di-modifikasi sedemikian
rupa, yakni pengalaman tarekat yang diselaraskan dengan syariat tanpa harus berpisah. Metode yang ia gunakan
ialah kumpulan dari berbagai pendapat digabungkan, sehingga merupakan tasawuf model baru yang bersifat keIndonesia-an.
7) Taisir adalah Isim Mashdar dari akar kata Fi’il Madhi yasara artinya kemudahan. Kemudahan dalam
mempelajari, me-mahami dan mengamalkan madzhab Syafi’i bab tatacara pendiri-an dan pelaksanaan ibadah
shalat Jum’at.
8) Syaih Ahmad Rifa’i bin Muhammad Marhum bin Abi Syuja’ alias Raden Sucowijoyo lahir tahun 1200
H./1786 M. di desa Tempuran Kendal Semarang. Ayahnya meninggal dunia ketika ia berusia enam tahun.
Kemudian oleh ibunya Siti Rahmah, ia dititipkan kepada kakak iparnya, KH. Asy’ari, Kaliwungu untuk belajar
ilmu agama. Tahun 1230 H./1816 M., ia beribadah haji dan memperdalam ilmu agama di Makkah dan Madinah
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dalam menyusun kitab ini, kami mengharap pertolong-an Allah dengan siraman barakah9) nabi
Muhammad Saw.10)
Kitab Taisir ini menerangkan tentang shalat Jum’at yang hukumnya Fardlu Ain11) bagi setiap
mukallaf12) yang tidak ada padanya suatu uzur atau kesukaran. Dan tidak difardlukan shalat
Jum’at, jika pada saat itu terdapat padanya uzur atau kesukaran, misalnya karena hujan, sakit berat atau sebab lainnya yang sekira kesulitan untuk melaksanakannya.
Mukallaf oleh syara’ diwajibkan mengetahui uzur shalat Jum’at, agar terhindar dari dosa
karena meninggalkan shalat Jum’at yang benar.
PEMBAHASAN SHALAT JUM’AT
Syarat Kewajiban Shalat Jum’at
ALLAH mewajibkan kepada hamba-Nya yang mukmin supaya melaksanakan fardlu shalat

Jum’at,13) manakala sudah terhimpun syarat-syaratnya yang (secara teknis)

selama delapan tahun dan di Mesir selama duabelas tahun. Setelah kembali ke Jawa dan menetap bersama
istrinya, Sujinah, di Kalisalak Batang Pekalongan. Selama 23 tahun di Kalisalak, ia menulis kitab sebanyak 65 judul
berfaham Ahlus-sunnah. Tahun 1275 H./1859 M. diasingkan ke Ambon, Maluku karena oleh Belanda dianggap
mengganggu stabilitas keamanan. Dan ia meninggal pada hari Kamis 25 Rabiul Awal 1286H./1870 M. di kampung
Jawa Tondano Menado Sulawesi Utara.
9) Barakah ialah suatu kebaikan Tuhan yang diletakkan pada sesuatu (Tafsir al-Khazin: II/218). Barakah Nabi
Muhammad berarti barakah Tuhan yang terdapat pada diri Nabi lewat al-Qur’an yang berisi hukum, perintah,
larangan, khabar dan janji sebagai petunjuk kepada manusia semesta alam yang diwariskan kepada para ulama
penerus hingga sekarang, bahkan sampai hari akhir nanti.
10) Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qushai bin Kilab
bin Murrah bin Ka’ab bin Luaiy bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah ibni Khuzaimah ibnu
Mudrikah ibni Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Ad’an bin ‘Addi bin ‘Adad bin Hamyasa bin Salaman bin
Binta bin Suhail bin Jamal bin Haidar bin Ismail bin Ibrahim As. Beliau lahir hari Senen Rabiul Awal tahun
Gajah/20 April 571 di Syiib Ali Makkah. Diangkat sebagai nabi dan rasul terahir pada usia 40 tahun. Dakwah di
Makkah selama 13 tahun dan di Madinah selama 11 tahun. Dan dalam usia 63 beliau wafat di Madinah, Senen 12
Rabiul Awal 11 H/634 M.
11)Fardlu Ain ialah suatu ketentuan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap individu mukallaf dan tidak
gugur dari pelaksanaan sebagiannya (Ta’rifat: 165).
12) Mukallaf ialah orang yang berakal (aqil), berusia dewasa (baligh) dan mendapat seruan dakwah Rasulullah
saw, baik secara langsung atau melalui para penerus dakwahnya (Riayat al-Himmat: I/25)
13) Allah berfirman :

.(9:ﻳﺎﻳّﻬﺎﺍﻟﺬﻳﻦ ﺃﻣﻨﻮﺍﺍﺫﺍ ﻧﻮﺩﻱ ﻟﻠﺼّﻼﺓ ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻓﺎﺳﻌﻮﺍﺍﻟﻴﺬﻛﺮﺍﷲ ﻭﺫﺭﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺫ ﻟﻜﻢ ﺧﲑﻟﹼﻜﻢ ﺍﻥ ﻛﻨﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ )ﺍﳉﻤﻌﻪ

“Hai orang-orang mukmin, apabila diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu
mengingat Allah dan meninggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. alJumu’ah: 9).

.( ﻋﺒﺪﳑﻠﻮﻙ ﺍﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﻭ ﺻﱯ ﺍﻭﻣﺮﻳﺾ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ:ﺍﳉﻤﻌﺔ ﺣﻖ ﻭﺍﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﲨﺎﻋﺔ ﺍﻻ ﺍﺭﺑﻌﺔ

Raulullah bersabda: “bahwa shalat Jum’at itu hak dan wajib atas setiap muslim dengan berjamaah, kecuali empat: hamba
sahaya, wanita, anak-anak atau orang sakit”. (H.R. Abu Dawud).

(39 : ﺻﻼﺓ ﺍﳉﻤﻌﺔ ﻫﻲ ﻓﺮﺽ ﻋﲔ ﻋﻨﺬ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺷﺮﺍﺋﻄﻬﺎ )ﻓﺘﺢ ﺍﳌﻌﲔ
Zainuddin al-Malibari berkata: “Bahwa shalat Jum’at itu ialah fardlu ain ketika sudah terhimpun syarat-syaratnya
(Fath al-Muin: 39).
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sudah diatur oleh para ulama mujtahid Muthlaq Fuqaha14) di dalam kitab karangannya.
Syarat-syarat kewajiban shalat Jum’at sebanyak tujuh perkara ialah:
Pertama, yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum’at ialah orang yang beragama Islam15).
Tidak diwajibkan shalat Jum’at bagi orang kafir asli,16) tetapi
kelak disiksa di akhirat, karena meninggalkan kewajib-an shalat Jum’at, yakni meninggalkan
Islam.17)
Kedua, yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum’at ialah orang yang telah berusia
baligh.18) Tidak diwajibkan shalat Jum’at bagi anak-anak, tetapi wali atau penggantinya
berkewajiban mendidik terhadap anak-anak tentang tata cara shalat Jum’at dan memerintahkan kepadanya supaya melaksanakan shalat tersebut.19)
Ketiga, yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum’at ialah orang yang berakal. Tidak
diwajibkan shalat Jum’at bagi orang yang akalnya hilang, seperti karena gila, atau sebab lain
yang tidak disengaja.20)
Keempat, yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum’at ialah orang laki-laki. Tidak
diwajibkan shalat Jum’at atas orang perempuan.21)
Kelima, yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum’at ialah orang yang sehat jasmani dan
rohani, lahir dan batin.22) Tidak diwajibkan shalat Jum’at atas orang yang sedang sakit
(sebanding dengan kemudahan dalam meninggalkan shalat jama’ah lima waktu).
Keenam, yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum’at ialah orang yang statusnya
merdeka. Tidak diwajibkan atas orang yang statusnya hamba sahaya (abdun mamluk).
14)

Mujtahid Muthlaq Fuqaha yang termashur ialah Imam Abu Hanifah (80-150 H.), Imam Malik bin Anas (95179 H.), Imam Syafi’i (150-204 H.), dan Imam Ahmad Bin Hambal (164-241 H.). Adapun imam yang kurang
masyhur ialah Imam Hasan Bashri (21-110 H.), Imam Sufyan Tsauri (97-121 H.), Imam Dawud Dhahiri dan Imam
Ibrahim bin Yazid an- Nakha’i (Asn al-Maqashid: I/249).
15) Yang dimaksud Islam di sini ialah membaca dua kalimat syahadat merupakan rukun yang pokok
(aqidah) di dalam Islam. Orang kafir asli atau murtad, jika mengucapkan dua kalimat syahadat sudah menjadi
Islam. Dan apabila percaya dalam hati atas makna dua kalimat syahadat itu, maka ia sebagai orang mukmin dan
adapun shalat, zakat, pula dan haji merupakan rukun kewajiban untuk menyempurnakan status keislaman
seseorang. (lihat: Tafsir Jalalain: I/75, Marah Labid: I/167-168, Al-Wajiz:I/168, As-Shawi:III/230, 270, Tanwirul
Miqbas:I/376, Al-Manar:V/348. Thanthawi:III/68, Al-Bajuri: II/266, Ibanatul Ahkam: III/282, Riyadhus Shalihin: 63,
Taqrir: II/250, Al-Iqna’: II/250, Sulaiman Jamal:V/190, Al-Bajuri:II/391,392, Tuhfatul Murid: 22, Al-Ajhuri: 29, Sanusi:
52-53, Dalilul Falihin: IV/217-218, Fathul Mu’in: 128, Sulamut Taufiq: 3, Tanqihul Qaul: 25, Jauharatut Tauhid: 129,
Irsyadus Sari: I/146, Sulamul Munajah: 4, Irsyadul ‘Ibad: 3, Bughyatul Mustarsyidin: 297, Al-Mathari: 23, Ghayatul Bayan:
60, Ats-Simarulyani’ah: 3, Muhadzab: II/323, Nihayatuz Zain: 245 dan beberapa kitab lainnya.
16) Artinya orang yang memang berasal kafir atau keturunan dari orang kafir yang sama sekali belum
pernah mengucap dua kalimah syahadah.
17) Syaikh Ahmad Rifa’i, Riayatul Himmah, Jilid I, Hal. 158 dan 212.
18) Berusia 15 tahun, bermimpi keluar mani setelah usia 9 tahun, keluar rambut atau bulu kemaluan (lelaki
dan perempuan), keluar darah haid setelah usia 9 tahun (khusus perempuan). (Kasyifatu Syaja’: 16).
19)

Firman Allah: “Dan perintahkanlah keluargamu mendiri-kan shalat dan bersabarlah kamu dalam
mengerjakannya.” (Surat Thoha: 132).
20) Apabila seseorang sengaja menghilangkan akalnya, maka ia berkwajiban shalat, tetapi tidak sah, karena
diantara syarat-syarat sahnya shalat, adalah harus berakal pula.
21) Apabila orang perempuan mengerjakan shalat Jum’at dengan baik dan benar, maka memadailah dan dia
tidak diwajib-kan mengulangi (mua’dah) shalat dhuhur.
22) Ialah penyakit tekanan mental, misalnya takut karena diancam akan dipermalukan, baik ketika di masjid
atau ditengah perjalanan menuju ke tempat shalat Jum’at itu.
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Ketujuh, yang berkewajiban melaksanakan shalat Jum’at ialah orang yang mukim. Mukim
berarti seseorang bermaksud menginap di tempat kewajiban shalat Jum’at selama 4 hari 4
malam, atau karena suatu sebab hingga ia tinggal di tempat tersebut selama 4 hari 4 malam,23)
walaupun tidak ada tujuan untuk itu. Tidak wajib shalat Jum’at atas orang bepergian (musafir).
Syarat-syarat Shah Shalat Jum’at
SETELAH syarat-syarat kewajiban shalat Jum’at dijelas-kan, maka syarat-syarat sahnya shalat

Jum’at di sini pula diterangkan.24) Adapun syarat-sayarat sah shalat

Jum’at terdapat dua bagian. Pertama, syarat-syarat yang bersifat umum,25) dan kedua syaratsyarat yang bersifat khusus untuk shalat Jum’at ialah sebagai berikut:
1. Syarat-syarat Umum
Adapun syarat-syarat shalat Jum’at yang bersifat umum adalah sebanyak 9 macam, ialah:
Pertama, yang sah (benar) melaksanakan shalat Jum’at ialah orang Islam.26) Tidak sah (benar)
shalat Jum’at atas orang kafir asli atau murtad.
Kedua, yang sah (benar) melaksanakan shalat Jum’at ialah orang yang sudah tamziz
(berakal).27) Tidak sah shalat Jum’at orang yang belum Tamziz (belum berakal).
Ketiga, yang sah (benar) melaksanakan shalat Jum’at ialah orang yang mengerti tentang
kaifiyah atau tata cara yang fardlu dalam shalat Jum’at. Tidak sah shalat Jum’at atas orang
yang tidak me-ngerti tentang kaifiyah fardlu shalat Jum’at.28)
Keempat, yang sah melaksanakan shalat Jum’at ialah orang yang tak meneqadkan sesuatu
perintah fardlu, diteqadkan sebagai perintah sunnah. Tidak sah shalat Jum’at atas orang
yang meneqadkan pe-rintah fardlu itu diteqadkan perintah sunnah.29)
Kelima, yang sah melaksanakan shalat Jum’at ialah orang yang mengerti dengan kenyataan
(yakin), atau sangkaan (dhan) masuknya waktu shalat Jum’at melalui petunjuk yang benar.
Tidak sah shalat Jum’at atas orang yang tidak mengerti masuknya waktu shalat.30)
23)

Syamsudin Ar-Ramli, Ghayatul Bayan Syarh Matan Ibn Ruslan, Maktabah Arafah, Bogor, hal. 138
Karena kebenaran shalat Jum’at itu ditentukan adanya syarat-syarat sah. Meskipun kewajiban shalat
Jum’at, namun dalam pelaksanaannya tidak memenuhi syarat-syarat sah, maka shalat Jum’atnya batal (Abyanal
Hawaij: II/243-251, Syarh Sittin: 8,9, Zubad: 72,74, Fathul Mu’in dan Al-bajuri).
25) Syeikh Ahmad Rifa’i Abyanal Fawaij, Jilid II, hal. 276.
26) Disebut Islamul Hal, artinya setiap orang akan melaksa-nakan shalat harus dalam keadaan Islam. Adapun
dalam syarat kewajiban shalat, Islamul Madla ialah setiap orang mukallaf harus Islam walaupun tidak akan
mengerjakan shalat (Al-Bajuri: I/287).
27) Tamziz ialah anak yang sudah mampu makan dan minum sendiri, bersuci dan mandi sendiri (Al-Mathari:
35). Dalam keterangan lain, Tamziz ialah anak yang sudah mampu membedakan antara atas – bawah, utaraselatan, timur-barat, siang-malam, dan panas-dingin.
28) Syihabuddin Ar-Ramli mengatakan:
24)

(15:)ﺣﺸﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﺍﳌﻄﺮﻱ ﺍﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ

ﻣﻦ ﺻﻠﻲ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﱂ ﺗﺼﺢ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﺍﻥ ﺻﺎﺩﻑ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ

"Barang siapa mendirikan shalat bodoh tanpa mengetahui tata cara wudlu’ dan shalat, maka tidak benar shalatnya dan

sekalipun tampak benar menurut lahiriyah di dalam keduanya.” (Al-mathari: 15).
29) Lihat Hasyiyat Abdul Karim al-Mathari, Singapura, al-Haramain, hal. 72, dan pada umumnya kitab-kitab
fiqih Syafi’iyah yang banyak beredar di Indonesia.
30) Waktu shalat Jum’at sama dengan waktu shalat Dhuhur yaitu mulai matahari dari tengah langit condong
ke arah barat. Adapun akhir waktu Dhuhur ialah ketika bayangan sesuatu benda menjadi sama panjangnya
dengan benda itu, selain bayangan waktu condongnya (Nihayat al-Zain: 48).
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Keenam, yang sah melaksanakan shalat Jum’at ialah orang yang menutupi warna aurat di
dalam shalat. Tidak sah shalat Jum’at atas orang yang dengan sengaja membuka auratnya di
dalam shalat.31)
Ketujuh, yang sah melaksanakan shalat Jum’at ialah orang yang di dalam shalatnya
menghadap kiblat dadanya ke ka’bah Baitullah di Makkah,32) bagi orang yang kenyataan
shalat di hadapan Ka’bah di Makkah, atau sangkaan hati dengan petunjuk atas orang yang
shalat jauh tempatnya dari ka’bah33) mengikuti ulama mujtahid bagi orang yang bukan ahli
mujtahid.34) Tidak sah shalat Jum’at atas orang yang tidak menghadap kiblat ke ka’bah.
Kedelapan, yang benar melaksanakan shalat Jum’at ialah orang yang suci dari segala hadas
kecil dan hadas besar.35) Tidaklah benar shalat Jum’at atas orang yang mengandung kedua
hadas kecil dan besar.
Kesembilan, yang benar melaksanakan shalat Jum’at ialah orang yang suci pakaian, tubuh
dan tempatnya dari semua najis yang tak dimaafkan.36) Tidak sah shalat Jum’at atas orang
yang pakaian, tubuh dan tempatnyua mengandung najis yang tidak dimaafkan.
Aurat orang lelaki itu ialah antara pusat dan lututnya. Demikian pula auratnya amat (budak perempuan).
Sedang aurat wanita merdeka di dalam shalat ialah seluruh tubuh selain dari wajah dan kedua telapak tangannya,
baik lahir, atau batinnya sampai kedua pergelangan tangannya (Ianat al-Thalibin: I/112).
32) Perintah shalat menghadap kiblat ke Ka’bah itu ber-dasarkan firman Allah dalam al-Qur’an :
31)

“Sungguh Kami sering melihat mukamu menghadap ke langit – maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblay yang
kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah masjidil haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke
arahnya” (al-Baqarah: 144).
Rasulullah Saw. Bersabda :
“Tatkala berdiri akan melaksanakan shalat maka sempurnakanlah wudlu lalu menghadap kiblat maka bertakbirlah” (H.R.
Imam Bukhari: 5897/Imam Muslim: 397). “Adalah Rasulullah Saw. Shalat menghadap ke Baitul Maqdis selama enam
belas atau tujuh belas bulan. Dan adalah Rasulullah Saw. Menyenangi akan menghadap seumpama ka’bah, maka Allah
menurunkan ayat tersebut di atas” (H.R. Imam Bukhari: 390/Imam Muslim:525).
33) Menurut Syaih Abdurrahman al-Mishri dalam kitab Absyar susunan Syaih Ahmad Rifa’I mengatakan,
bahwa kiblat shalat ke ka’bah bagi umat Islam di pulau Jawa ialah: garis tengah persis antara barat tepat dengan
barat laut, yaitu: 22½º. (Absyar: 4). Atau menurut Syaih Nawawi bin Umar Arabi, Tanara al-Bantani, ialah 24º dari
barat tepat ke arah barat laut (Syarah Sulam al-Taufiq: 14).
34) Para ulama fiqih menyimpulkan tentang tertib pengamalan dan pengetrapan shalat menghadap kiblat ke
ka’bah ialah:
h Mu’ayyanah ialah shalat menghadap kiblat ke ka’bah dengan mata kepala secara langsung dapat melihat ka’bah
Baitullah atau melihat Mihrab Muktamad yang sudah maklum di dalam Masjidil Haram, seperti Mihrabnya
Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’I, dan Imam Hambali yang terletak di sekeliling ka’bah
Baitullah.
h Mengambil berita deri orang Tsiqqah, atau adil riwayat yang kenyataan melihat sendiri atas ka’bah atau Mihrab
Muktamad di sekeliling ka’bah di dalam Masjidil Haram.
h Melakukan ijtihad sendiri dengan matahari, bintang atau dengan metode (teori) lain yang memungkinkan
keberhasilannya dalam melakukan harkat ijtihad tersebut.
h Taqlid, mengambil dan mengikuti petunjuk seorang ahli ijtihad (mujtahid) dalam bidang kiblat shalat, baik
dengan peralatan tradisional ataupun moderen sesuai dengan kapasitas kemampuan seorang muqallid bab
kiblat shalat (al-Mathari: 76/Absyar: 7/Ianat al-Thalibin: I/123).
35) Bahwa hadas besar ada lima perkara: (1) janabat karena bersetubuh atau keluar air mani (2) haidh (3) nifas
(4) kelahiran dan (5) karena mati. Adapun hadas kecil ada lima perkara pula: (1) segala sesuatu yang keluar dari
jalan qubul dan dubur (2) tidur pantat tidak menetap di bumi (3) hilang akalnya (4) bersentuhan antara kulit lelaki
dan perempuan bukan mahram, berusia enam atau tujuh tahun tanpa pemisah (aling-aling) (5) menyentuh zakar
atau kemaluan sendiri maupun orang lain, kecuali kemaluan binatang (Asn al-Maqashid: I/73-75).
36) Bahwa najis yang tidak dimaafkan, ada 16 perkara: (1) setiap yang memabukkan bersifat cair, seperti arak
(2) darah cair (3) nanah (4) utah-utahan yang keluar dari dalam perut (5) tahi (6) air kencing (7) air madzi (8) air
wadi (9) susu binatang yang dagingnya haram dimakan (11) juz (bagian) yang patah dari binatang hidup selain
manusia (12) anjing dan babi (13) anaknya anjing dan babi, atau anak salah satu babi atau anjing dengan binatang
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Syarat-Syarat Khusus Shalat Jum’at
Kesepuluh, kegiatan shalat Jum’at hendaklah dilaksanakan bersama (jamaah) pada waktu
Dhuhur. Tidaklah benar shalat Jum’at dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan waktunya.
Kesebelas, kegiatan shalat Jum’at hendaklah dilaksanakan dalam perumahan (al-Daar),
perkampungan (al-Qaryah), perkotaan kecamatan (al-Balad) dan perkotaan kabupaten (alMishri).37) Tidak benar shalat Jum’at dilaksanakan di padang pasir, “ara-ara” atau guru.
Keduabelas, pelaksanaan shalat jum’at hendaklah tidak kedahuluan dengan takbiratul ihram38)
Jum’at lain, atau bersamaan shalat Jum’at di dalam satu tempat tanpa adanya uzur. Tidaklah
sah shalat Jum’at yang takbiratul ihram shalat Jum’atnya didahului takbiratul uhram shalat
Jum’at yang lain. Adalah hukum ini berlaku kalau tidak terdapat uzur.39)
Ketigabelas, hendaklah shalat Jum’at dilaksanakan dengan berjamaah pada rakaat pertama
(syarat0syarat shalat berjamaah, insya Allah akan dijelaskan dalam kitab ini). Tidak sah shlat
Jum’at dilaksanakan sendiri-sendiri.
Keempatbelas, jamaah shalat Jum’at hendaklah dilaksanakan minimal oleh 40 orang40) yang
bersifat: Islam, berakal, usia baligh, kaum lelaki, merdeka, dan muqim mustauthin.41) Muqim
Mustauthin ialah penduduk yang tetap tinggal di perumahan tempat berdirinya shalat Jum’at,
dan tidak berpindah ke tempat lain ketika musim hujan atau kemarau datang, kecuali karena
kesukaran. Tidak benar shalat Jum’at bilangannya kurang dari 40 orang (misalnya) tercampur
dengan anak-anak, orang yang hilang akalnya, orang wanita atau orang musafir.
Kelimabelas, mendahulukan pelaksanaan dua khutbah dan mengakhirkan pelaksanaan shalat
Jum’at.42) Dan tidak sah mendahulukan shalat Jum’at sebelum khutbah dua selesai dibacakan
oleh khatib.
suci, (14) bangkai binatang, kecuali ikan dan belalang (15) mani anjig dan babi (16) telur binatang yang berbisa
(Asn al-Maqashid: I/81-82 dan banyak tersebut dalam kitab-kitab fiqih Syafi’iyah).
37) Madinah, Mishri atau kota kabupaten ialah suatu wilayah yang di dalamnya ada pengadilan negeri,
pengadilan agama, pasar dan kantor polisi. Kota kecamatan atau balad ialah suatu wilayah yang didalamnya ada
salah satru dari empat lembaga pemerintahan. Dan Qaryah atau desa ialah suatu wilayah tingkat kelurahan yang
didalamnya, tidak ada salah satu dari empat lembaga tersebut. (lihat, al-Bajuri, Syarah al-Manhaj dan lain-lain).
38) Takbiratul Ihram ialah bacaan yang menyebabkan suatu keadaan yang halal sebelum takbir, berubah
menjadi haram, seperti makan, minum, berbicara, dan lain sebagainya (Hasyiyat al-Bajuri: I/147).
39) Zainuddin al-Malibari mengatakan: “kecuali apabila banyak yang hadir dan sulit dikumpulkan dalam
satu tempat, walaupun selain masjid, asal tidak adanya perkara yang menyakitkan, misalnya panas dan dingin
yang sangat, maka ketika itu, boleh mendirikan Jum’at lebih dari satu, karena ada hajat untuk itu disesuaikan
dengan hajatnya”. (Ianat al-Thalibin: II/62).
40) Terdapat empatbelas macam fatwa ulama tentang bilangan Jum’at: Imam Syafi’I, 40,12,4 dan 3 orang.
Ibnu Hazmi, 1 orang; Nakha’I, dan Ahli Dhahir, 2 orang; Abu Hanifah dan Sufyan Tsauri, 3 orang; Abu Yusuf dan
Muhammad al-Laits, 2 orang bersama imam; Ikrimah, 7 orang; Rabi’ah, 6 orang; Rabi’ah dan riwayat Malik, 30
orang; Ishaq, 12 orang ; Ahmad di dalam riwayat dan hikayat Umar bin Abdul Aziz, 50 orang; Al-Mazari,80 orang,
dan semua jamaah yang hadir (Ianat al-Thalibin: II/54).
41) Keterangan lain Imam Abu Ishaq al-Syairazi (476 H.) menjelaskan sebagai berikut:
“Adakah sah bilangan Jum’at dengan orang-orang muqim yang tidak mustauthin? Di sini ada dua pendapat: Pertama, Imam
Abu Ali bin Abu Hurairah berkata : “Bahwasannya sah bilangan Jum’at dengan orang-orang muqim tidak mustauthin.
Karena sungguh mereka tidak berkewajiban Jum’at, maka sahlah bilangan dengannya, sama sahnya dengan orang-orang
muqim mustauthin”. Kedua, Imam Abu Ishaq berkata: “Tidak sah, karena sesungguhnya nabi Muhammad Saw. Keluar ke
Arafah, dan ada bersamanya ahli Makkah, dan mereka berada di sana bermuqim tidak mustauthin. Maka kalau sah shalat
dengan mereka, tentu ia mendirikan shalat Jum’at”.(al-Muhazzab: I/110).
42) Pada mulanya khutbah dilaksanakan lebih dulu sebelum shalat Jum’at dilakukan. Tetapi karena suatu
sebab, kemudian khutbah didahulukan sebelum shalat Jum’at dilaksanakan. Sesuatu yang menyebabkan
perubahan itu ialah ketika Dahyatul Kalabi datang dari negeri Syam dengan membawa dagangan. Waktu itu nabi
Muhammad sedang berdiri membaca khutbah. Jamaah Jum’at bubar dan menyambut kedatangan al-Kalabi
dengan memukul genderang serta bertepuk tangan. Semetara di masjid tidak ada yang tertinggal, kecuali hanya 12
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Rukun-Rukun Kedua Khutbah Jum’at
Bahwa rukun-rukun43) khutbah pertama dan kedua dalam ibadah shalat Jum’at sebanyak lima
perkara :
Pertama, ialah membaca Alhamdulillah, memuji kepada Allah ta’ala di dalam khutbah pertama
dan khutbah kedua.
Kedua, ialah membaca shalawat atas nabi Muhammad Saw. Di dalam khutbah pertama dan
khutbah kedua.
Ketiga, ialah membaca wsiat perintajh dengan taqwallah, takutlah kepada Allah di dalam
khutbah pertama dan khutbah kedua. Tiga rukun khutbah itu wajib dibaca dalam khutbah
pertama dan kedua.
Keempat, ialah membaca (ayat) al-Qur’an di dalam salah satu dua khutbah. Khutbah pertama,
atau khutbah kedua. Tetapi al-Qur’an lebih baik dibaca di dalam khutbah yang pertama.
Kelima, ialah di dalam khutbah terakhir membaca do’a tertentu (ukhrawi) untuk orang-orang
mukmin.
Rukun-rukun dan syarat-syarat khutbah wajib mengetahui bagi orang yang shalat Jum’at.
Sekalipun tidak berkhutbah pun wajib mengetahuinya, karena shalat Jum’at itu berhubungan
erat dengannya. Seperti halnya seorang makmum dalam shalat Jum’at wajib mengetahui
kebenaran shalatnya imam dan teman-teman bilangan Jum’at, supaya kepercayaan dan
keyakinan si makmum tersebut menjadi benar.

1.
2.
3.
4.
5.

Syarat-Syarat Sah Khutbah Jum’at
Pada umumnya setiap fardlu atau rukun44) mempunyai syarat, karena rukun atau fardlu
yang tidak dilengkapi dengan syarat tidak akan berdiri. Khutbah dan khatib dalam Jum’at
terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.
Adapun syarat-syarat dua khutbah yang dilaksanakan itu sebanyak sembilan perkara ialah :
Khutbah pertama dan kedua harus dilaksanakan dengan keadaan berdiri bagi orang yang
mampu,
Khutbah pertama dan kedua harus memakai bacaan bahasa Arab,45)
Khutbah pertama dan kedua harus setelah matahari bergeser ke barat,
Khatib harus duduk antara khutbah pertama dan kedua dengan tenang, dan diam
(tumakninah),
Khatib harus mengeraskan suara bacaan rukun-rukun khutbah sehingga mendengar orangorang yang sah menjadi bilangan Jum’at pada bacaan rukun-rukun khutbahnya,

orang. Riwayat lain menyebitkan 40 orang. Maka lalu nabi berkata: “Demi zat yang aku berada di dalam
kekuasaannya, jika mereka memalingkan semua dari ibadah shalat Jum’at, Allah pasti murka kepadanya dengan
disediakan jurang api neraka”. Maka turunlah ayat :
“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan
kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah, “Apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dari pada permainan dan
perniagaan”. Dan Allah sebaik-baiknya pemberi risqi” (al-Jumuat: 11, lihat Ianat al-Thalibin: II/63).
43) Rukun ialah sesuatu pekerjaan yang wajib dan sementara terhenti (putus). Sedang syarat ialah sesuatu
pekerjaan wajib dan berjalan terus (Mirqatus Su’udit Tashdiq).
44) Fardlu dan rukun adalah semakna. Tetapi pada ghalibnya, fardlu itu tidak disyaratkan muwalat, seperti
fardlu wudlu, fardlu mandi besar. Sedangkan rukun disyaratkan muwalat, misalnya rukun iman, rukun tayamum,
rukun shalat dan lain-lain (lihat: Husn al-Mathalib, Asn al-Maqashid, Riayat al-Himmat, Abyan al-Hawaij, Fath al-Qarib,
Fath al-Wahab, Fath al-Jawad, dan lain-lain).
45) Kecuali nasehat-nasehat dan keterangan-keterangan, boleh memakai bahasa selain Arab atau Ajam
(Sulaiman Jamal: II/27).
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6. Muwalat (segera antara khutbah pertama dan kedua, dan muwalat pula antara kalimatkalimat, tidak berhenti bacaannya,46)
7. Suci dari hadas (besar atau kecil) dan suci pula dari najis, tubuh, pakaian dan tempat
khutbahnya,47)
8. Menutup kulit dan warna aurat,
9. Mendahulukan khutbah pertama dan khutbah kedua dan mengahirkan shalat Jum’at.
Beberapa Pandangan Imam Syafi’i
Tentang Adabul Jum’at
SEORANG mukallaf berkewajiban mengetahui ilmu tentang syarat-syarat kedua khutbah,

seperti kewajiban mukallaf mengetahui ilmu tentang cara ibadah kepada Allah Swt. Karena
meninggalkan salah satu dari syarat-syarat ibadah, tanpa adanya keuzuran syara’ itu tidak
dibenarkan oleh agama.
Sangat tepat mencari ilmu tentang bilangan Jum’at yang sah kurang dari 40 orang.
Kenyataan di lapangan membuktikan, bahwa salah satu dari bilangan (penanggung jawab)
penyelenggaraan ibadah Jum’at ternyata banyak yang tidak memenuhi ilmu keberan shalat dan
khutbah.
Sebagi penganut mazhab Syafi’I yang murni, setiap melaksanakan shalat Jum’at harus
memnuhi syarat-syarat yang ditentukan. Diantara salah satu syarat ialahberdirinya 40 orang
yang memenuhi kriteria bilangan Jum’at (Adabul Jum’at). Tetapi, apabila hal tersebut tidak
memungkinkan, maka bolehlah mengamalkan ucapan Imam Syafi’I48) yang lain, sehingga
kegiatan shalat Jum’at tetap bisa dilaksanakan. Pendapat Imam Syafi’I tersebut anatara lain
sebagai berikut:
Pertama, Qaul Jadid49) dari pendapat Imam Syafi’I di Mesir, bahwa bilangan mendirikan
shalat Jum’at minimal 40 orang yang kamil, yaitu: beragama Islam, berakal, baligh, lelaki,
merdeka dan muqim mustauthin. Pendapat Imam Syafi’I ini didukung serta dipercaya oleh

Nasehat atau mau’idhah yang panjang tidak menyebabkan putusnya batas muwalat antara kalimat satu
dengan kalimat yang lain (al-Bajuri: I/219).
47) Cara untuk menghilangkan hadas kecil dengan wudlu, hadas besar dengan mandi janabat. Adapun
syarat-syarat wudlu dan mandi ialah, (1) Islam, (2) tamyiz, (3) mengetahui fardlu yang dikerjakan, (4) air suci
mensucikan (5) tiada sesuatu menghalangi ke kulit, (6) kekal niatnya hingga ahir pekerjaan, (7) janganlah ada
sesuatu yang merusak datangnya air pada kulit, (8) mengalir airnya ke setiap kulit, rambut dan kuku. (Hamisy alBajuri: I/477, Fath al-Muin: 4-6).
48) Nam lengkapnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi’I bin Saib bin
Abdu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qushai. Adapun dari pihak ibunya, Fathimah
binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abdul Muthalib. Ia lahir tahun 150 H. di Ghazwah, lalu dibawa
oleh ibunya ke Makkah pada usia dua tahun. Di Makkah selama duapuluh tahun berguru al-Qur’an kepada Imam
Muslim bin Khalid al-Zanji; di Madinah kepada Imam Malik membaca al-Muwatha’ dihadapannya; di Yaman ia
berguru kepada Mathraf bin Mazin; di Irak kepada Waqi’ bin Jarrah dan puluhan guru yang lain. Pada usia 7
tahun ia sudah hafal al-Qur’an di luar kepala; usia 15 tahun diizinkan oleh Imam Muslim menjadi dosen di
Makkah; dan usia 17 tahun resmi menjadi mujtahid muthlaq. Diantara kitab-kitabnya ialah al-Risalah, Ihtilaf alHadis, al-Um, Muhtashar Muzani, al-Jadid, al-Imla’. Imam Syafi’I wafat pada hari Kamis malam Jum’at tanggal 29
Rajab 204 H./19 Juli 820 M. dalam usia 54 tahun di Mesir (al-Risalah: I/2)
49) Qaul Jadid Imam Syafi’I di Mesir ini berdasarkan hadis dari Ibnu Mas’ud: “Bahwasannya nabi
Muhammad kumpul shalat Jum’at di Madinah adalah 40 orang lelaki”. Sabda nabi: “tatkala kumpul 40 orang,
maka wajib atas mereka shalat Jum’at”. Dan: “Tidak sah shalat Jum’at kecuali di dalam 40 orang”. (Ianat al-Thalibin:
II/56).
46)
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golongan mayoritas ulama mujtahid mazhab,50) mujtahid fatwa,51) dan ulama penganut Imam
Syafi’I (syafi’iyah), maka pendapat itu disebut Qaulul Mu’tamad.
Kedua, Qaulul Qadim52) yang pertama. Sebelum menetap di Mesir, Imam Syafi’I di Baghdad
(Irak) berpendapat bahwa shalat Jum’at boleh didirikan dengan 12 bilangan Ahlul Jum’at.53)
Yaitu dengan orang-orang Islam, berakal sehat, berusia baligh, kaum lelaki, merdeka dan
muqim mustauthin, dengan syarat-syarat sebagimana berlaku dalam bilangan 40 orang.
Pendapat lama ini tidak banyak dukungan dari pengikut-pengikut Imam Syafi’I, maka disebut
sebagai pendapat yang lemah (Qaul Dhaif).
Ketiga, Qaul Qadim yang kedua. Ketika di Baghdad (Irak) Imam Syafi’I ra. Berpendapat
bahwa shalat Jum’at boleh didirikan dengan empat orang54) bilangan Jum’at tersebut dengan
syarat-syarat sebagaimana berlaku dalam bilangan 40 orang di atas. Pendapat lama ini tidak
banyak pula mendapat dukungan dari pengikut-pengikut Imam Syafi’I, maka disebut sebagai
pendapat lemah (Qaulul Dhaif).55)
Bagi orang-orang yang akan mengamalkan salah satu ucapan Imam Syafi’I, hendaklah lebih
dahulu mempelajari ilmu yang berhubungan dengan pengamalan tersebut meskipun pendapat
yang diamalkan itu lemah.
Akan halnya semua amal ibadah harus disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan
dalam kitab-kitab fiqih.56) Beramal ibadah tanpa usaha memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan, maka amal ibadahnya menjadi batal.
Sudah terang boleh atas orang yang bermaksud taqlid57) qaul dhaif berbuat ibadah di dalam
haknya sendiri. Atau berbuat maslahat58) untuk orang lain karena sengketa misalnya. Dan tidak
Mujtahid Mazhab ialah mujtahid yang mengikuti imam mazhabnya, dalam masalah ushul atau furu’.
Kalaupun dia melakukan ijtihad, terbatas masalah yang hukumnya tidak ada dalam pendapat imam mazhabnya
(Asn al-Maqashid: I/249).
51) Mujtahid Fatwa ialah mujtahid yang mentarjihkan, atau memilih dan menguatkan salah satu pendapat
sahabat Imam Syafi’I – Atau mentarjihkan antara dua pendapat ulama yang berbeda (Ibid).
50)

Berdasarkan hadis riwayat Imam Mutawalli dari Rabi’ah, dan Imam Mawardi dari Zuhri. Imam Nawawi
dalam Syarh Muhazzab (al-Majmu’) dan Syarh Muslim memilih atas ucapan ini karena kuat hujjahnya. Dan dia
menerangkan bahwa Rasulullah shalat Jum’at dengan 12 orang. Demikian juga imam yang yang lain senada
dengan Imam Syafi’I (Abu Bakar al-Syattho, Jam’ al-Risalatain fi al-Jum’at: 21).
53) Ahlul Jum’at ialah orang-orang yang bertanggung jawab penuh atas berdirinya shalat Jum’at dengan
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Mereka wajib mendengarkan rukun-rukun, syarat-syarat khutbah
dan menjaga agar shalatnya tidak batal sebelum imam mengucapkan salam. Karena batalnya salah satu dari ahlul
Jum’at, dapat merusak pula semua jamaah shalat Jum’at, 39 bilangan pokok dan imam shalatnya (Riayat alHimmat: I/177).
54) Berdasarkan hadis yang dikeluarkan Imam Daruquthni, dari Ummu Abdullah al-Dausiyah Rasulullah
bersabda: “Bahwa shalat Jum’at adalah wajib atas tiap-tiap desa dan sekalipun tidak ada di desa itu kecuali empat
orang”. (Jam’ al-Risalatain: 21).
55) Ternyata Imam Syafi’I berpendapat pula bahwa shalat Jum’at dapat dilakukan oleh tiga orang. Imam
Ahmad bin Muhammad al-Madani mengatakan dalam kitab karangannya, Maniyyatu Ahli War’I fi ‘Adabi man
Tashihha Bihimul Jam’I, bahwa mendirikan shalat Jum’at boleh dengan bilangan tiga orang, salah satunya menjadi
imam (Ibid).
56) Karena sesungguhnya disyaratkan di dalam sahnya ibadah itu dengan nafsul amri, yitu praktek
ibadahnya benar, dan Dhannul Mukallafi, yaiut disertai dengan sangkaan yang benar si mukallaf (menurut syara’).
Berbeda dengan muammalah, maka tidak disyaratkan dhannul mukallaf, tetapi hanya disyaratkan nafsul amri saja
(Fath al-Muin dan al-Bajuri).
Karena sesungguhnya mengetahui tatacara ibadah wudlu-shalat dan lain sebagainya itu menjadi syarat dalam
sahnya ibadah, dan apabila tidak ada syarat, maka tidak ada pula yang disyarati (Syarh Sitiin Masalah: 9).
57) Taqlid ialah menerima pendapat orang lain yang berpendapat tanpa mengetahui sumber asalnya. Orang
yang taqlid disebut Muqallid (Mabadi Awaliyah: 21). Atau hendaklah mengikuti (Ittiba’) pendapat orang lain dalam
ucapan atau keyakinannya dan tidak akan mengetahui dalilnya. Adapun mengetahui dalilnya maka sungguh itu
makrifat dan bukan taqlid (Riayat al-Himmat: I/83). Di dalam Ushuluddin, orang yang kurang akalnya memang
52)
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boleh taqlid mengamalkan pendapat yang lemah untuk memutuskan perkara hukum (qadla’)59)
atau memberi fatwa, sebagaimana dikatakan :
60)

“Boleh mengamalkan dengan pendapat yang lemah untuk diamalkan kepentingan pribadi atau karena
untuk maslahat orang lain. Tidak boleh untuk memutuskan hukum di pengadilan dan tidak boleh (pula)
untuk memberi fatwa agama secara ithlaq (tanpa menyebut kelemahan pendapat yang disampaikan)”.
Kebenaran Bilangan Empat Orang Ahli Jum’at
BAHWA sesungguhnya orang shalat Jum’at dengan bilangan empat mengikuti pendapat yang

lemah itu adalah sah apabila mengamalkan syarat-syaratnya sebagaimana yang berlaku dalam
bilangan 40 orang, dan juga hendaklah jangan mengulang (mu’adah)61) dengan shalat Dhuhur.
Keburukan mu’adah ialah kemudian dapat menimbulkan keragu-raguan dalam hati, sebab
menyangka kurang bilangan Jum’at. Yang begitu jelas tidak sah ragu-ragu dalam hati.
Konsekuensi I’adah
KADANG sunnah mu’adah itu dapat menyebabkan haram bagi orang yang wajib melakukan

qadla yang mendesak (mudlayyaq),62) dan kadang malas, sebab banyak kepayahan mendatangi
Jum’at serta shalat Dhuhur. Hal itu patut kemudian menakibatkan bertambah rusak. Berbeda
dibuat mantap bilangan shalat Jum’at dengan empat orang yang benar ilmunya. Berhasil sah
dan mudah mencari empat orang di dalam pedesaan untuk bilangan Jum’at. Sangat sulit
kumpul 40 orang yang dapat dijadikan bilangan Jum’at bagi orang-orang pedesaan (waktu itu).
Tidak didapati memilih 40 orang bilangan Jum’at (yang memenuhi syarat) kecuali yang
sudah berjalan shalat Jum’atnya menjadi terlantar. Sementara, shalat Dhuhurnya tidak sah juga,
sebab masih pada awal waktu. Shalat Dhuhur dapat dilaksanakan hanya sekedar cukup (untuk
shalat Dhuhur) yaitu diahirkan shalat Dhuhur sampai waktu tahrim.63) Ibadah seperti itu sulit
dikerjakan dan menjadi tidak sah, karena ibadah dilakukan dengan sikap keragu-raguan.

dibolehkan bertaqlid kepada orang lain yang dipercaya. Tetapi bagi orang yang sehat nalarnya, justru wajib
makrifat. Adapun dalam furu’iddin (cabang agama) maka wajib taqlid atas orang yang belum mampu berijtihad
kepada salah satu mujtahid (Ibid: 89).
58) Maslahat ialah orang yang bertindak menghukumi perkara antara dua pihak yang bersengketa dengan
sistem kekluargaan. Hal ini hakim datang ke tempat mahkum.
59 Qadla’ ialah keputusan hukum yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan agama atas mahkum yang
berperkara dengan seadil-adilnya menurut hukum yang bersumber dari hujjah syariat yang lebih kuat.
60) Dalil bahasa Arab ini diambil dari kitab Riayat al-Himmat, jilid I, Hal. 98; Asn al-Maqashid, jilid I, Hal. 98,
dan semakna pula dengan Bughyat al-Mustarsyidin, Hal. 10.
61) Mu’adah ialah mengulang kembali shalat fardlu yang telah dikerjakan di masa lalu, karena terdapat
padanya kesalahan, sehingga shalat itu tidak sah. Seperti shalat yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau
melanggar salah satu batalnya shalat, maka wajib mengulang kembali ketika shalatnya sudah benar .
62) Syaih Ibnu Hajar al-Haitami mengatakan :
“Syaihina Ahmad Ibnu Hajar ra. Berkata : “Yang dhahir bahwa sesungguhnya bagi orang yang mempunyai qadla shalat,
seluruh waktunya harus digunakan untuk mengqadla shalat, kecuali untuk kebutuhan hajatnya yang mendesak. Dan
sesungguhnya haram baginya melakukan shalat sunnah”. (Fath al-Muin pada Hamisy Ianat al-Thalibin: I/23).
63) Waktu Tahrim yaitu mengahirkan waktu sekiranya waktu tersebut sudah tidak dapat dipergunakan
untuk mengerjakan shalat. Dalam mengahirkan waktu shalat Dhuhur karena menunggu pelaksanaan shalat
Jum’at yang benar, ialah sekira salam shalat Dhuhur itu selesai lalu masuk waktu Ashar. (al-Bajuri: I/123). Hal ini
sangat sulit untuk dilaksanakan. Maka pandangan Syaih Ahmad Rifa’I, mengenai perlunya mendirikan shalat
Jum’at dengan bilangan empat atau duabelas orang ini tepat sekali untuk diamalkan.
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Alternatif dan Solusi Bilangan Jum’at
BERDASARKAN pengamatan Syaih Ahmad Rifa’I, bahwa kondisi umat Islam di Jawa waktu itu

dalam melaksanakan shalat Jum’at sangat memperihatinkan. Bilangan 40 orang yang
bertanggung jawab atas kebenaran shalat mingguan itu ternyata banyak yang tidak memenuhi
persyaratan. Oleh karena itu, kemudian beliau merasa berkewajiban menata kembali aau
mereformasi shalat Jum’at. Alternatif dan solusi yang didakwahkan, ialah memilih pendapat
Imam Syafi’I yang qadim, yaitu dengan bilangan empat atau duabelas orang. Hal ini
dimaksudkan, agar tidak terjadi pengosongan masjid atau pengamalan yang tidak benar.
Dengan demikian syiar Islam dalam shalat Jum’at terus berjalan.
Sudah jelas tidak benar bilangan Jum’at hanya 40 orang yang didalamnya tercampur orang
yang rusak bacaan (ummi)64) karena sengaja tidak mau belajar. Dalam Riayat al-Himmat
disebutkan :
“Dan bila terdapat hanya 40 orang bilangan Jum’at, dan di dalam mereka tercampur seorang ummi yang sudah
jelas taqsir65)dalam belajar Fatihah, dan semua bacaan wajib, maka tidak sahlah shalat Jum’at mereka, karena
shalatnya si ummi menjadi batal, maka kurang hitungan mereka. Apabila si ummi tidak taqsir dan imamnya
qari’66) benar bacaan, maka sah shalat Jum’at mereka. Seperti apabila terdapat semua bilangan Jum’at itu ummi
dalam derajat yang satu (sama) manunggal tidak taqsir, selain imam, maka sahlah Jum’at mereka”. (Riayat alHimmat: I/177).67)

Kebenaran Shalat jum’at Berguru Alim Adil
SOSOK gambaran shalat Jum’at yang benar ialah orang yang bersifat alim dan adil sebagai guru
yang mengajari semua orang yang dicalonkan sebagai bilangan, tentang kebenaran shalat
Jum’at. Setiap calon bilangan Jum’at harus belajar kepada alim adil mengenai kelengkapan
sahnya Jum’at. Tidak sah bilangan Jum’at yang tercampur dengan bilangan yang kurang syarat,
kecuali dharurat.68

Yang dimaksud alim di sini ialah orang yang menguasai ilmu agama Islam, terutama tentang
tatacara pelaksanaan shalat Jum’at, baik mengenai tatacara dalam ilmu fiqih ataupun tatacara
dalam ilmu tasawuf. Sehingga apabila ilmu itu dipraktekan sudah memadai untuk kebenaran
shalat Jum’at.69)
Dan yang dimaksud adil riwayat, yaitu orang mukallaf yang beragama Islam, tidak
melanggar sebagian dosa besar dan tidak mengekalkan salah satu dosa kecil. Tidak ada pula

Ummiyu atau Ummi ialah orang yang tidak bisa membaca bacaan dalam shalat secara benar dan tidak bisa
menulis (Qamus al-Ma’ab: 21).
65) Taqsir ialah orang yang jahil sengaja tidak mau belajar ilmu agama. Padahal ia seorang baligh yang
berakal sehat dan hidup di tengah para ulama atau dekat ulama yang mengajarkan ilmu agama sesuai kebutuhab
masyarakat (Riayat al-Himmat: I/25).
66) Imam Qari’ ialah orang yang diikuti dalam shalat jamaah Jum’at atau shalat lainnya dengan bacaan yang
benar mahraj huruf bacaan, sesuai dengan ilmu Tajwid (Abyan al-Hawaij: II/303-304).
67) Dapat dilihat pula dalam Fath al-Muin, Hal. 40 atau Hamisy Ianat al-Thalibin, jilid II, Hal. 57.
68) Keterangan ini, merupakan tambahan untuk melengkapi keterangan dalam kitab “Taisir” yang diambil
dari kitab karya Syaih Ahmad Rifa’I, Abyan al-Hawaij: II/305; Riayat al-Himmat: I/178, dan lain-lain).
69) Atau orang yang sudah mengausai ilmu Ushuluddin, ilmu fiqih dan tasawuf secara memadai untik bekal
ibadah (Riayat al-Himmat: I/234).
64)

Halaman | 12

Terjemahan Kitab Taisir

Dipublikasikan Oleh : www.tanbihun.com

2009

kecurangan atau manipulasi hukum apapun yang disampikan oleh orang alim adil tersebut,
sehingga kebenaran dan keadilan di bidang hukum agama dapat dipertanggung jawabkan.70)
Karena alim adil adalah orang yang berhak menjadi guru mursyid, tempat untuk bertanya
tentang ilmu agama,72) perbendaharaan ilmu,73) khalifah rasulullah,74) ulil amri,75) kepercayaan
rasul76) dan pewaris para nabi.77) Sehingga disiplin dan kapasitas ilmu keagamaannya tidak lagi
perlu diragukan.
Shalat Berjamaah
NILAI pahala shalat jamaah lima waktu memang sangat besar. Rasulullah menjelaskan bahwa

pahala shalat jamaah sebanyak 27 derajat.78) Penyusun kitab Matan al-Ghayat wa al-Taqrib, Syaih
Abu Syuja’79) dan Imam Rafi’I80) berpendapat bahwa hukum shalat berjamaah adalah sunnah
muakkadah. Sedang Imam Nawawi berpendapat fardlu kifayah. Perkataan Abu Syuja’ dan
Rafi’I termasuk lemah (dhaif), sedang perkataan Nawawi81) termasuk lebih sah dan kuat,
sehingga menjadi qaul mu’tamad. Dalam kitab Fath al-Qarib disebutkan :

“Shalat berjamaah bagi orang-orang lelaki merdeka dalam setiap shalat fardlu selain shalat Jum’at
adalah Sunnah Muakkadah menurut mushannif Syaih Abi Syuja’ dan Imam Rafi’I. (Adapun) yang lebih
syah (mu’tamad) menurut Imam Nawawi, bahwasannya shalat berjamaah itu fardlu kifayah”.82)
Mengingat shalat jamaah termasuk bagian dari syiar Islam dalam meramaikan tempattempat ibadah dan merupakan unjuk kerukunan terhadap orang-orang yang kurang sefaham
Lihat karya al-Ghazali, Bidayat al-Hidayat, Hal. 2 pada masalah perilaku ulama dunia dan ahirat. Lihat
pula al-Bujairami ‘Alal Khatib: I/245.
72) Firman Allah: “Maka bertanyalah kamu kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak
mengetahui”. (Q.S. al-Nahl: 43).
73) “Orang alim adil itu perbendaharaan ilmu Allah dan kuncinya itu pertanyaan, maka bertanyalah dan
mengikutilah kepadanya”. (H.R. Imam Abu Na’im).
74) “Khalifahku adalah menempati rahmat Allah. Ditanyakan sahabat: “Siapakah khalifah tuan ya
Rasulullah?” Rasul menjawab: “Mereka adalah orang alim yang selalu menghidupkan sunnahku dan
memberitahukan kepada hamba-hamba Allah”. (H.R. Abu Dunya, Harawi dan Imam Abu Na’im).
75) “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu”.
(Q.S. al-Nisa’: 59).
76) Sabda Rasulullah: “Bahwa alim adil adalah kepercayaan Allah dan bumi”. (H.R. Ibnu Abdul Bari dan
Mu’az bin Jabbal).
77) Sabda Rasulullah: “Bahwa para ulama adalah pewaris nabi dan rasul”. (H.R. Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu
Majah, Ibnu Hibban).
78) Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata: “Bahwa shalat berjamaah itu lebih utama dari shalat sendirian
dengan dua puluh tujuh derajat”. (H.R. Bukhari: 619 dan Muslim: 650).
79) Syaihul Imam Abu Thayyib atau Abu Syuja’ Shihabul Millah waddin, Ahmad bin Husain bin Ahmad alAsfahani. Beliau lahir tahun 433 H. di Asfahan, Persi dan wafat di Madinah tahun 593 H. dalam usia 160 tahun dan
dikubur dekat “Pintu Jibril” masjid Nabawi di Madinah (al-Bajuri: I/9-10).
80) Al-Imam Abdul Karim bin Muhammad bin Abdul Karim bin Fadhal al-Quzwaini, terkenal dengan nama
Imam Rafi’i. Beliau termasuk mujtahid fatwa . Wafat pada tahun 623 H. (Thabaqat al-Syafi’iyah: 182).
81) Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi dilahirkan pada tahun 630 H. di Nawa
sebuah negeri dekat Damaskus Sirian, dan wafat tahun 676 H. (Thabaqat al-Syafi’iyah: 201)
70)

82)

Fath al-Qarib, Hamisy al-Bajuri, jilid I, Hal. 193.
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dengan ukhuwah islamiyah, sekalipun tidak sekeras Ahmad Hambali,83) tetapi pendapat Imam
Nawawi tersebut cukup menggugah umat bahwa shalat jamaah itu fardlu yang harus
ditunaikan oleh sebagian anggota masyarakat. Sebab bila tidak demikian, seluruh mukallaf satu
kampung berdosa semuanya.
Akan halnya sebagian kota besar (kabupaten pada waktu itu) shalat Jum’at, kebenarannya
tidak diperhatikan lagi, karena banyak orang alim mengajar, tetapi ilmunya tidak mencukupi
kebutuhan orang-orang yang sedang belajar menjadi bilangan Jum’at. Akibatnya taqshir,
mereka kumpul melaksanakan shalat Jum’at, tetapi batal, karena tidak mengikuti aturan
syara’84)
Bacaan takbiratul ihram, fatihah, tahiyat, shalawat dan salam85) ternyata lebih banyak yang
tidak benar, karena tidak adanya orang alim adil yang mengajarkan ilmu tajwid atau ilmu
bacaan al-Qur’an yang benar.
Disamping itu arah kiblat shalat yang mereka kenal hanya menghadap ke arah barat,86)
karena budaya yang sedang berkembang saat itu adalah budaya pra Islam yaitu mereka hanya
kenal dengan arah barat- timur, utara-selatan dan atas-bawah. Hal ini dapat dibuktikan, ada
beberapa bangunan masjid yang dibangun sekitar abad 16 sampai abad 19, bahkan sampai
pertengahan abad 20, konstruksi bangunan masjid tersebut tidak mengahadap ke kiblat ka’bah
di masjidil haram Makkah, tetapi menghadap ke barat.
Hal itu dapat dimaklumi, karena pendidikan Islam pada waktu itu sangat terbatas. Belum
banyak kitab-kitab Arab yang beredar secara umum di pasaran dan belum ada pula ulamaulama yang berkenan menterjemahkan kitab-kitab itu ke dalam bahasa rakyat (Jawa), karena
masih dianggap tabu (pantangan), sehingga orang mengenal Islam terbatas hanya acara-acara
ritual saja, seperti kelahiran, pernikahan dan kematian.
Lain lagi pendapat Abi Syuja’, dan Imam Rafi’I. Mereka berfaham bahwa shalat berjamaah87)
hukumnya sunnah mu’akkadah (sunnah ‘ainiyah atau sunnah kifayah). Pendapat kedua
Al-Imam Ahmad bin Hambal lahir tahun 780 M. dan wafat tahun 855 M. Beliau seorang ulama besar
pernah dipenjara selama 15 tahun, karena tragedi “Al-Qur’an Mahluk” oleh kaum Mu’tazilah di Irak dan salah
satu murid Imam Syafi’I yang menjadi mujtahid muthlaq (al-Thabaqat al-Kubra: I/54-56).
84) Aturan syara’ yaitu firman Allah yang dibebankan kepada orang-orang yang mukallaf dengan perintah
mengerjakan dan perintah meninggalkan atau khitab taklif, dan mubah. Dengan perintah mengerjakan: wajib dan
sunnah dan dengan perintah meninggalkan: haram dan makruh. Dan bagi keduanya adalah hukum sandaran atau
Khitab Wadla’: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, sah dan batal. Khitab Taklif disebut “Ahkamul Khamsah”,
sedangkan khitab wadla’ disebut, “Pembagian Hukum Syara’”. Perubahan hukum taklif pada hukum wadla’,
karena adanya proses, sebab, syarat dan mani’ (al-Mufis: 23).
85) Takbiratul ihram mempunyai syarat tujuh: (1) menjaga semua huruf dari tempat keluarnya, (2) menjaga
tasydid (3) menjaga I’rab (4) mendengar bacan takbir sendiri (5) berdir (6) tartib (7) muwalat. Fatihah mempunyai
syarat delapan: (1) menjaga semua bacaan huruf (2) menjaga tasydid (3) menjaga I’rab (4) mendengar (5) berdiri (6)
tartib (7) muwalat (8) dan tahu akan fardlunya fatihah. Tahiyat mempunyai syarat tujuh: (1) menjaga semua
bacaan huruf (2) menjaga semua tasydid (3) menjaga I’rab (4) tartib (5) muwalat (6) mendengar sendiri (7) dan
dibaca dengan sambil duduk. Shalawat mempunyai syarat tujuh persis seperti syarat tahiyat. Dan salam
mempunyai syarat enam: (1) menjaga semua bacaan huruf (2) menjaga I’rab (3) muwalat (4) mendengar sendiri (5)
posisi duduk dan (6) tasydid dengan memakai lam ta’rif (Asn al-Maqashid: I/ ).
86) Menurut Dr. Kuntowijoyo: bahwa sebelum KH. Ahmad Dahlan mengadakan reformasi atau perombakan arah
kiblat shalat ke ka’bah, sebenarnya sudah didahului oleh Kh. Ahmad Rifa’I dari Kalisalak Batang Pekalongan.
(Makalah Seminar “Kebudayaan Indonesia Kontemporer”, jakarta: Yayasan Soedjatmiko, 1991).
87) Paling sedikit shalat berjamaah selain jamaah shalat Jum’at terdiri dari dua orang imam dan makmum. Sedang
shalat berjamaah Jum’at paling sedikit terdiri dari empat orang, imam dan makmum, yang keempatnya itu
83)
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mujtahid terkenal ini didasarkan pada realita saat itu banyak kelompok masyarakat
(perkampungan) tak mendirikan shalat jamaah, karena faktor tempat berjamaah belum ada,
kondisi masyarakat tidak menyatu, tidak memungkinkan waktu meraka untuk shalat
berjamaah dan lain sebagainya.
Sementara menurut keyakinan mereka bahwa berjamaah dalam shalat adalah fardlu kifayah,
tetapi kenyataan mereka enggan juga melaksanakan kewajiban itu, sehingga mereka terkena
dosa. Berbeda kalau hukum shalat berjamaah itu sunnah mu’akkadah, tinggalnya tidak
terhukum dosa. Bila ikut shalat berjamaah tetap mendapat pahala besar. Hanya saja pendapat
kedua mujtahid ahli zuhud ini tidak banyak mendapat dukungan, sehingga pendapat mereka
dilemahkan.

Memasyarakatkan Syarat-Syarat Makmum88)
SYARAT-syarat makmum hendaklah dimasyhurkan dan dimasyarakatkan kepada orang-

orang yang belum faham. Diantara mereka banyak yang mengrjakan shalat berjamaah, tetapi
hanya sekedar ikut-ikutan, dan tidak mau belajar tata caranya yang diatur dalam kitab-kitab
fiqih.89) Maka patutlah bagi ulama mengamalkan ilmunya, menyebarkan dan mengajarkan ilmu
tentang syarat-ayarat makmum kepada orang-orang awam yang belum mafhum. Akan tetapi
masih pula didapati pada shalat jamaah orang-orang yang tak mau belajar kaifiyatnya.
Akibatnya shalat jamaah mereka tidak sah dan mendapat dosa.
Dengan kenyataan seperti itu, maka syarat-syarat makmum wajib dijelaskan jumlah dan
perinciaannya. Dari 12 macam syarat-syarat sah makmum, dibagi menjadi dua bagian.
Pertama, syarat-syarat mathlub makmum, dan Kedua, syarat-syarat mathlub imam.90) Kedua
mathlub tersebut harus diketahui oleh si makmum yang bersangkutan, karena juga sebagai
syarat sah yang dilakukan si makmum.
Syarat Mathlub Makmum
Bahwa syarat-syarat sah yang diperintahkan untuk dipenuhi oleh makmum, atau mathlub
makmum ialah sebanyak tujuh perkara:

bilangan Jum’at, menurut pendapat Imam Syafi’I yang tidak kuat (Jam’ Risalatain fi al-Jum’at: 23). Adapun jamaah
I’adah shalat Dhuhur seusai shalat Jum’at terdiri dari imam dan makmum sebanyak peserta jamaah shalat Jum’at,
termasuk imam dan seluruh bilangan Jum’at itu. (tersebut dalam kitab-kitab fiqih Syafi’iyah).
88) Makmum ialah orang shalat yang niat berjamaah dengan imam. Makmum Muwafiq ialah orang yang niat shalat
berjamaah sejak pertama sampai terahir mengikuti pekerjaan shalat yang dilakukan oleh imam. Makmum Masbuq
ialah orang shalat niat berjamaah setelah imam selesai satu rekaat atau lebih, atau setelah selesai imam membaca
fatihah. Adapun Makmum Mufaraqah ialah orang yang makmum di tengah shalat hendak memisahkan diri
(munfarid) dari jamaah karena sesuatu hal dan kemudian menyelesaikan shalatnya secara pribadi tanpa menganut
pada imam.
89) Istilah fiqih, apabila disebut sebagai ilmu ialah :
”Suatu bidang ilmu yang menerangkan hukum-hukum syar’iyah berbentuk amaliyah lahiriyah yang digali dari dalil-dalil
syar’iyah (al-Qur’an dan al-Hadis secara terperinci)”. (Fath al-Qarib pada Hamisy al-Bajuri: I/18-19).
90) Mathlub makmum ialah syarat-syarat sah yang dituntut untuk dipenuhi oleh si makmum sendiri. Sedang
mathlub imam ialah, syarat-syarat sah yang dituntut dan dmiliki bagi imam. Atau makmum harus mengetahui
bahwa syarat lima itu harus ada pada imam. Kalau kurang dari lima syarat tadi, makmum tidak sah berjamaah
dengannya. Dengan demikian 12 syarat makmum tersebut harus dipegang semuanya oleh makmum (Abyanal
Hawaij: II/322).
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1. Jangan sampai tumit makmum mendahului dari tempat berdirinya imam.91)
2. Mengetahui pada peralihan imam dalam gerakan rku’, sujud dan lainnya.92)
3. Berkumpul imam dan makmum dalam satu tempat. Jangan lebih dari tigaratus zira’ (+ 150
meter) jarak antara imam dan makmum.93)
4. Berniyat menganut kepada imam dan makmum.
5. Muwafakati makmum terhadap shalatnya imam. Tidak sah shalat dhuhur menganut pada
imam yang menshalaatkan mayat. Karena jelas berbeda praktek shalat anatara imam dan
makmum.
6. Muwafakati pada pengamalan sunnah yang dikerjakan oleh imam. Janganlah terlalu
berbeda dari sunnah yang dikerjakan oleh imam.94)
7. Takbiratl Ihram si makmum setelah selesai takbiratul ihramnya imam.
Syarat-syarat Mathlub Imam
Bahwa syarat-syarat yang harus terpenuhi (mathlub) oleh imam ialah sebanyak lima
perkara. Akan tetapi syarat lima perkara itu merupakan tuntutan untuk diketahui oleh
makmum, ialah:
1. Keyakinan atau kemantapan hati si makmum terhadap shalatnya imam tidak salah.95)
2. Seorang imam itu bukan orang yang sedang makmum, baik ketika sendirian shalatnya
(munfarid) ataupun niat menjadi imam shalat.96)
3. Shalatnya iamam tidak akan wajib mengulang.

Tidak mengapa kalau yang mendahului hanya jari-jari kaki saj atau sepadan tumitnya dengan tumit imam.
Tetapi kedua hal tersebut adalah makruh. (Fathul Mu’in: 36).
92) Cara mengetahui boleh dengan barisan (shaf) atau dengan suara orang yang menyampaikan (mubaligh) atau
dengan cara lain (Fathul Mu’in: 37).
93) Hal ini apabila shalat si imam di dalam masjid, sedang makmum berada di luar masjid. Akan tetapi kalau imam
dan makmum dalam satu masjid, aturan tersebut tidak berlaku. Bahkan andaikata antara imam dan makmum
berjarak lebih jauh dari ketentuan itupun tidak mengapa (Fathul Mu’in: 37).
94) Seperti imam melakukan sujud shawi (sujud karena lupa), sedangkan makmum tidak melakukannya, dan
demikian pula sebaliknya. Atau imam meninggalkan tahiyyat awal, sedang makmum melakukannya, dan
demikian pula sebaliknya. Apabila terjadi pelanggaran “perbedaan jauh” dengan sengaja dan ia mengetahuinya,
maka shalat si makmum menjadi batal. Lain masalah kalau sunnah yang dikerjakan itu tidak terlalu jauh berbeda
dengan imam, maka shalatnya tidak batal. Seperti imam membaca qunut, sedang si makmum tidak membacanya,
atau sebaliknya (Fathul Mu’in: 37).
95) Artinya makmum sudah tidak ragu-ragu lagi atas kebenaran shalatnya imam. Salah satu contoh imam yang
sudah dikenal benar bacaannya, benar praktek shalatnya. Contoh lain orang Ahlussunnah makmum kepada
Ahlussunnah. Tidak sah makmum kepada imam Murji’ah, Kharajiya, Qadariyah, Jabariyah. Bermazhab Syafi’i
bermakmum kepada imam bermazhab Syafi’i pula.
96) Artinya makmum tidak menemukan sesuatu sebab imam akan mengulang kembali shalatnya nanti (mu’adah),
misalnya hadtsnya imam, kufurnya imam dan lain-lain. Seperti dalam Hamisy Busyral Karim disebutkan:
91)

 ﻫـﺎﻣﺶ ﻳﺸـﺮﻯ ﺍﻟﻜـﺮﱘ.ﻭﻟﻮﺻﻠﹼﻰ ﺧﻠﻔﺔ ﹼﰒ ﺗﺒﻴّﻦ ﻛﻔﺮﻩ ﺍﻭ ﺟﻨﻮﺑﻪ ﺍﻭﻛﻮﻧﻪ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺍﻭ ﻣﺄﻣﻮﻣﺎ ﺍﻭﺍ ّﻣّﻴﺎﺍﺍﻋﺎﺩﻫﺎ ﻻﺍﻥ ﺑﺎﻥ ﳏﺪﺛﺎ ﺍﻭ ﺟﻨﺒﺎﺍﻭﻋﻠﻴـﻪ ﳒﺎﺳـﺔ ﺧﻔﻴّـﺔ ﺍﻭ ﻇـﺎﻫﺮﺓ
(123:ﺍﳉﺰﺀﺍﻻﻭﻝ

“Jika seorang shalat di belakang imam, kemudian ternyata kufurnya, atau gilanya si imam, atau adanya imam
perempuan, atau sedang makmum, atau ummy, maka mengulanglah makmum akan shalatnya.” (Al-Muqaddimatul
Hadlramiyah Ahmad Ibnu Hajar al-Haitami mengatakan:

: ﺻـﺤﻔﻪ2: ﳐﺘﺼﺮ ﺑﻔﻀﺎﻝ ﻫﺎﻣﺶ ﺍﳊﻮﺷﻲ ﺍﳌﺪﺍﻧﻴﺔ ﺟﺰﺉ, ﻭﳏ ﹼﻞ ﻫﺬﺍﻭﻣﺎﻗﺒﻠﻪ ﰲ ﻏﲑ ﺍﻟﺪﻣﻌﺔ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺯﺩﺍﻻﻣﺎﻋﻠﻰ ﺍﻻﺭﺑﻌﲔ ﻭﺍ ﹼﻻ ﺑﻄﻠﺖ ﻟﺒﺘﻼﻥ ﺻﻼﺓ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻓﻠﻢ ﻳﺘ ّﻢ ﺍﻟﻌﺪﺩ
.11

“Dan tempatnya ini dan yang sebelumnya itu pada selain shalat Jum’at, dan pada Jum’at jika lebih imam itu dari 40 orang.
Dan jika tidak lebih dari 40 orang batallah Jum’at, karena batalnya shalat imam, maka tidak sempurnalah bilangan 40 orang”.
(Mukhtashar: II/11)

Halaman | 16

Terjemahan Kitab Taisir

Dipublikasikan Oleh : www.tanbihun.com

2009

4. Bacaan imam jangan ummy (rusak), baik karena malas belajar atau terdapat padanya
uzur, kalau ternyata si makmum itu qari’ (benar bacaan) di dalam Fatihah atau ayat alQur’an. Tidak sah pula ummy makmum dengan imam ummy yang berbeda umminya
dari bacaan huruf.
5. Imam itu harus benar-benar orang lelaki, kalau makmum itu juga lelaki, atau khuntsa97)
Hukum Niat98) Menjadi Imam
UNTUK melengkapi masalah makmum di atas, Syaih Ahmad Rifa’i menuturkan dalam kitab

“Abyanal Hawaij” ialah: bahwa orang jadi imam shalat99) itu niatnya tidak wajib hendak
menjadi imam, selain imam shalat jum’at.100) Dalam pada itu, niat menjadi imam shalat Jum’at
adalah wajib dibarengkan dalam takbiratul ihram. Seperti tidak wajibnya niat makmum
dibarengi dengan takbiratul ihram, selain sjalat Jum’at. Maka sahlah makmum niat di tengah
shalat imam.
Makmum Kepada Imam Fasiq
Seorang pemegang kekuasaan (ulil amri) haram mendirikan (menetapkan) kepada imam
fasiq menjadi panutan orang shalat, karena berdampak lebih banyak haram orang
menghormati dan memulyakan padanya. Dan orang ahli kebaikan haram makmum pada imam
fasiq tanpa terdapat uzur. Hal ini diketengahkan dalam Abyan al-Hawaij ialah:101)

“Dan haram atas orang ahli shalih dan ahli kebaikan shalat ikut serta di belakang, yang menjadi
imam fasiq atau bid’ah dan sebagainya, karena sungguh perilaku itu dapat menanggung pada diri
manusia atas kesalahan berbaik sangka terterhadap imam fasiq, sebab ada orang (ahli shalih/ahli
kebaikan), akibatnya keburukan si fasiq mencemari kebaikan orang lain. (Sulaiman al-Jamal: I/520).

Dalil Qaul Imam Syafi’i
Tentang Bilangan Jum’at
TANBIHUN!102) bahwa dalil tiga pendapat Imam Syafi’i ra. Di dalam masalah bilangan

(‘adadu) orang shalat Jum’at itu, ialah perkataan diantara sekian dari ulama Syafi’iyah,103) Syaih
Muhammad bin Abdul Aziz al-Jaisyi sebagai berikut:
97) Gambaran makmum sembilan orang itu sah dalam lima perkara: (1) makmum lelaki dengan lelaki, (2)
wanita dengan lelaki, (3) khuntsa dengan lelaki, (4) wanita dengan khuntsa, dan (5) wanita dengan wanita. Dan
batal dalam empat perkara: (1) makmum lelaki dengan wanita, (2) lelaki dengan khuntsa, (3) khuntsa dengan
wanita, (4) khuntsa dengan khuntsa (Syarh Kasyifat al-Syaja’ ala Safinat al-Naja: 89)
98) Niat ialah mengharap sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Sedang tempatnya niat itu berada di
dalam hati (Hamisy al-Bajuri: I/144-145). Niat ini terhukum fardlu menurut Ijma’ul Ummat, karena sabda rasul:
“Sungguh segala amal itu harus dengan niat”. (H.R. Bukhari (1) dan Muslim (1907), dari Umar bin Khatab.
99) Imam dan makmum yang wajib niat dibarengi dengan takbiratul ihram ialah shalat Jum’at, shalat
maktubah yang mu’adah, shalat yang dinazari jamaah dan shalat yang dikumpulkan karena hujan dengan jama’
taqdim (Kasyifat al-Syaja’ atas Syafinat al-Naja: 71-73).
100) Abyan al-Hawaij (1265 H./1848 M.): II/325; Riayat al-Himmat (1266 H./1849 M.): I/190.
101) Keharaman orang ahli shalih dan ahli kebaikan karena menimbulkan husnudhan awam atas imam fasiq.
Bagi orang biasa makmum dengan imam fasiq tidak haram, tetapi makruh (Ianat al-Thalibin: II/7-8)
102) Tanbihun ikilah pepeling lan pangeling. Gawe eling kang perayitna, ora gawe eling kang sembrana.
Zaman akhir akeh maling, kang dimaling agama. Jalma pinter di peleter, jalma bodo dibebodo. Kang eling awake
gering, kang ora eling dadine maling………………………………………
103) Syafi’iyah ialah kelompok ulama terkemuka, pendukung dan pengamal serta pemelihara faham mazhab
Syafi’I, baik kelompok ulama terdahulu (mutaqaddimin) atau ulama kemudian (mutaakhirin).

Halaman | 17

Terjemahan Kitab Taisir

Dipublikasikan Oleh : www.tanbihun.com

2009

“Sesungguhnya bagi Imam kita Syafi’i ra. Di dalam hal tersebut ada tiga semua pendapat. Salah
satunya ialah Qaul Jadid di negeri Mesir, “Sesungguhnya paling sedikit bilangan berjamaah di dalam
shalat Jum’at itu sebanyak empat puluh orang lelaki, merdeka, berakal, berusia baligh, yang benarbenar bacaan Fatihah,104) Tahiyat105) dan sebagainya, yang sudah benar shalatnya dan mereka
berumah tangga di tempat yang di dalamnya didirikan shalat Jum’at”.
Adapun kedua Qaul Qadim ketika di negeri Baghdad (Irak), salah satunya ialah, “sesungguhnya
paling sedikit bilangan berjamaah shalat Jum’at adalah empat orang dengan syarat-syarat tersebut,
dan qaul yang kedua itu bilangan berjamaah shalat Jum’at dua belas orang dengan syarat-syarat
tersebut juga”.

Labih dalam Syaih Muhammad bin Abdul Aziz menegaskan, bahwa sesungguhnya
mengikuti pendapat Imam Syafi’i yang membenarkan bilangan shalat Jum’at dengan empat
orang saja, adalah dapat dipertanggung jawabkan. Ketegasannya itu diungkapkan sebagai
berikut:
“Bahwa sesungguhnya orang awam, menurut Imam Syafi’i, ketika mengikuti orang yang berkata,
membolehkan dengan pendapat sebagian dari para sahabat Syafi’i, maka tidak ada kesukaran
baginya di dalam taqlid menganut pendapat yang lemah. Dan tak terjadi kesukaran pula, bahkan,
tatkala sudah diketahui hendak taqlid kepada orang yang berkata membolehkan, sebagian dari para
sahabat Imam Syafi’i, mendirikan shalat Jum’at dengan berjamaah empat orang atau duabelas orang,
maka tidaklah ada kesukaran dalam mengikuti pendapat seperti itu”.

Lebih lanjut Syaih Muhammad bin Abdul Aziz mengatakan :

“Bahwa diantara para sahabat106) Imam Syafi’i, merajihkan107) pada pendapat lama (qaul qadim)
dengan sesungguhnya paling sedikit bilangan berjamaah mereka dalam shalat Jum’at adalah empat
orang, dan diantara pula para sahabat merajihkan pendapat lama kedua (qaul qadim tsani), dengan
sesungguhnya, paling sedikit bilangan shalat berjamaah mereka dalam shalat Jum’at, adalah
duabelas orang”.108)

Kebolehan Mengamalkan Pendapat yang Lemah
SYAIH Sulaiman al-Kurdi109) dalam pendapatnya mendukung dan membenarkan terhadap
orang yang ingin mengamalkan pendapat Imam Syafi’i yang lemah tentang bilangan shalat

Fatihah sebanyak 7 (tujuh) ayat, 16 tasydid dan 144 huruf (Abyan al-Hawaij: II/331). Surat Fatiah
mempunyai 12 nama: al-Shalat, al-Hamdu, Fatihat al-Kitab, Umm al-Kitab, Umm al-Qur’an, Sab’ al-Matsani, alQur’an al-Adzim, al-Syifa’, al-Ruqyah, al-Asas, al-Wafiyat, al-Kaafiyat (Tafsir al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an
105) Adapun Tahiyat sebanyak 5 (lima) kalimah, 20 tasydid dan 129 huruf (Abyan al-Hawaij: II/123). Tahiyat
diterima rasul ketika melakukan perjalanan Isra’ Mi’raj dikawal malaikat Jibril dan Mikail, Senen, 27 Rajab kurang
satu tahun dari hijrah Rasul ke Madinah.
106) Yang dimaksud sahabat di sini ialah para imam penerus faham mazhab Imam Syafi’I yang sudah sampai
pada derajat mujtahid ahli dalam bidang tarjih diantaranya mujtahid fatwa.
107) Mentarjihkan berarti, membanding dan menimbang antara beberapa pendapat Imam Syafi’I dengan
melihat sumber al-Qur’an atau al-Hadis yang dianggap paling kuat dan dapat diamalkan secara nyata dan benar
oleh umat.
108) Pendapat Muhammad bin Abdul Aziz al-Jaisyi ini, kemudian ditemukan kesamaannya dalam karya Abu
Bakar Satha, Jam’ al-Risalatain fi al-Jum’at: 23
109) Syaih Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, lahir pada malam Kamis, 16 Rabiul Awal 1194 H. antara waktu
Maghrib dan Isya’ dan dishalatkan di Raudhat al-Syarif Madinah. Dikuburkan di Baqi’ di atas kuburan ayahnya,
Sulaiman al-Kurdi, berasal dari Kurdistan (Taqrirat Nafisah min Hasyiyat al-Kubra wa Ghairiha: 3).
104)
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Jum’at dengan duabelas atau empat orang ahli Jum’at. Pendapat ini diungkapkan oleh al-Kurdi
dalam kitab karangannya sebagai berikut :
“Bahwa pendapat lemah dalam mazhab Syafi’i itu boleh juga sah menganut pada pendapat dengan
mengamalkan ibadah dengan diketahui kelemahannya. Dan tidak boleh untuk berfatwa dengan
ithlaq.110) Tegasnya, tidak haram memberikan fatwa dengan pendapat yang lemah, kalau disebutkan
dalam kelemahannya itu” (Hawasyi al-Madaniyah li Ibni Sulaiman al-Kurdi).

Cara Memilih Fatwa Ulama
BAHWA mengambil fatwa dari seorang ulama yang sudah dampai ke derajat mujtahid disebut
“taqlid” atau “ittiba’”. Sedangkan mengambil fatwa seorang ulama yang belum sampai ke
derajat mujtahid disebut “I’timad”.111)
Bagi seseorang yang belum mampu membaca atau memahami kitab-kitab Arab karangan
ulama mujtahid, karena keterbatasan kemampuan ilmu yang ia miliki, sehingga tidak bisa
menemukan fatwa-fatwa secara benar, maka sebaiknya, malah dipandang perlu untuk
mengambil fatwa-fatwa dari para guru atau syaih yang memenuhi kriteria guru dan sesuai
dengan keahlian yang mereka kuasai. Tetapi, apabila menemukan dua orang mufti yang
berbeda fatwanya, maka harus memilih salah satu mufti yang dianggap lebih pintar dan sesuai
dengan keahliannya.112)
Hal ini dijelaskan oleh Syaih Zaenuddin al-Malibari113) sebagai berikut :
“Yakni, wajib bagi orang yang hendak bertanya itu, mengambil fatwa dari orang yang bersifat
alimdan adil yang diketahui dalam bidangnya itu. Kemudian bila menemukan dua orang mufti114)
(yang berbeda) dalam fatwanya, apabila terdapat salah satu dari kedua mufti itu lebih banyak ilmu
Secara Ithlaq, yaitu tidak menyebutkan, bahwa pendapat yang disampaikan sebagai pendapat yang
lemah atau qaul dhaif.
111) I’timad, sesungguhnya I’timad kepada orang yang dapat dipercaya (tsiqah) tidak disebut taqlid, seperti
orang buta ingin mengetahui kiblat shalat. Maka sesungguhnya taqlid ialah mengambil qaul mujtahid tanpa
mengetahui dalil asalnya (Sulaiman al-Jamal: I/321).
112) Tetapi lain halnya, kalau taqlid kepada mujtahid, dapat memilih pendapat salah satu pendapat imam
mujtahid yang diinginkan atau yang mampu dilaksankan. Hal ini seperti yang diterangkan Syaih Syamsuddin alRamli…………dalam karangannya Ghayat al-Bayan li Syaih Ibnu Ruslan sebagai berikut :
110)

“Apabila terjadi perbedaan jawaban kedua ulama mujtahid, maka yang lebih baik bahwasannya bagi orang yang taqlid,
hendaklah memilih, maka beramal dengan pendapat yang ia kehendaki dari salah satu kedua jawaban itu” (Ghayat al-Bayan:
15).
113) Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zaenuddin bin Ali bin Ahmad al-Syafi’i al-Malibari al-Fanani, dilahirkan
di Kosyan-Malabar, Pakistan. Ia murid Ibnu hajar al-Haitami. Ia wafat tahun 972 H. (Ianat al-Thalibin: I/2).
114) Mufti ialah seseorang yang mempunyai kemampuan menjelaskan dan menegaskan beberapa masalah
keagamaan dari para imam mujtahid untuk kepentingan umat dalam mengamalkan syariat Islam.
Mufti adalah bagian dari tugas seorang qadli atau hakim. Sebagai seorang qadli atau mufti paling tidak harus
menyempurnakan syarat sebanyak 15 syarat: (1) Islam (2) bulugh (3) berkal (4) merdeka, (5) lelaki, (6) adil, (7)
mengetahui hukum-hukum al-Qur’an dan sunnah, (8) mengetahui ijma’, (9) mengetahui perbedaan masalahmasalah antara ulama mujtahid, (10) mengetahui metode istidlal dari adillah hukum-hukum, (11) mengetahui
lughatul Arabiayah, (12) mendengar, (13) melihat, (14) bisa menulis, (15) kuat ingatan. (Fath al-Qarib pada pinggir
al-Bajuri: II/326-329).
Adapun adab-adab qadli atau mufti adalah: (1) hendaklah berkantor di tengah-tengah negeri, (2) samakan antara
orang-orang yang perkara, tempatnya, atau cara berbicara terhadap mereka, (3) jangan memutuskan perkara
dalam keadaan marah, sedang sangat lapar atau haus, keadaan sangat gembira dan susah, ketika sakit, (4) tidak
boleh menerima sesuatu pemberian dari yang berperkara, (5) memberi kesempatan kedua pihak untuk
menyampaikan pembelaan, (6) tidak boleh menunjukan cara mendakwa dan membela, (7) surat-surat
hakimkepada hakim lain di luar wilayahnya, hendaklah dilihatkan kepada kedua belah pihak (seperti dalam alBajuri: II/331-335).
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pengetahuan agamanya, maka tentu wajib padanya mendahulukan mufti yang lebih banyak
pengetahuan agamanya” (Fath al-Muin pada pinggir Ianat al-Thalibin: IV/219).

Penutup
TAMMAT dengan taufiq Allah pada hari Senen tanggal 22 Rabiulawal115)1255 Hijriyah116) atau

tahun Dal.117)
Yakni, semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dan semua kaum muslimin dalam
agama, dunia dan akherat dengan barakah nabi kita Muhammad Shalallahu alaihi Wasallama,

Dari Penerjemah
SELESAI penulis menterjemahkan kitab Taisir ini, semata dengan taufiq, hidayah dan inayah
Allah Ta’ala, pada hari Senen tanggal 28 Muharam 1419 H. bertepatan dengan, 25 Mei 1998 M.,
lima hari setelah Haji Muhammad Soeharto turun dari jabatan presiden Republik Indonesia
dan digantikan oleh presiden baru RI, baharuddin Yusuf Habibi, seorang Maha Guru
(Profesor), dan Doktor dari Jerman. Kabinet Reformasi Pembangunan yang dipimpin presiden
tersebut sebanyak 36 orang dari ABRI, Pemerintah, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan,
Partai Demokrasi Indonesia dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Rabiul Awal adalah nama bulan ketiga dari kalender Hijriyah. Yaitu Muharam, Shafar, Rabiul Awal,
Rabiul Akhir (Rabiul Tsani), Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya’ban, Ramadhan, Syawal. Zulqa’dah dan
Zulhijjah. Rasul Muhammad lahir, Senen Rabiul Awal; Rasulullah hijrah ke Madinah, Senen 12 Rabiul Awal dan
Rasulullah mangkat juga, 12 Rabiul Awal II H.
116) Hijriyah ialah tahun kalender Islam. Lahirnya kalender ini, berawal dari kritik seorang gubernur Bashrah,
Abu Musa al-Asy’ari kepada khalifah II Umar bin Khatab di Madinah. Setelah melalui sidang yang panjang,
akhirnya diputuskan awal tahun Islam dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad Saw. Dari Makkah ke Madinah.
Keputusan ini atas dasar ide sahabat Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah dan suami Fathimah al-Zahra’.
117) Tahun Dal adalah tahun kalender jawa yang diciptakan pertama oleh Sultan Agung Mataram Islam pada
abad ke-16 M. bersamaan dengan munculnya penulisan tangan memakai tinta merah dan hitam. Kemudian
berkembang hingga abad ke-19 atau 13 Hijriyah, yaitu masa Syaih Ahmad Rifa’I menulis kitab-kitab karangannya
sebanyak yang diketahui 69 judul kitab, baik ketika di pantura jawa maupun di tanah buangan Ambon – Maluku.
Tahun Jawa ini masih ada lagi misalnya, Tahun Alif, tahun Jim Awal, Jim Akhir, Tahun Ba’,tahun Ha’ dan lain-lain.
Berhubungan dengan ini, maka lahir istilah “Aboge, Asapon, Anenhing, Daltuge” dan sebagainya. Demikian
pemikiran Ahmad Rifa’I dalam mengislamisasikan Jawa dan menjawanisasikan Islam, karena antara dua tradisi
ini lebih banyak kesamaan, sehingga perlu melahirkan tradisi Islami baru yang bernafas ke-Indonesia-an.
115)
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