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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul Bidāyatu al-Mubtadī Bifadhlillāhi al-Muhdī (Suntingan Teks 

dan Analisi Isi). Teks Bidāyatu al-Mubtadī merupakan salah satu naskah aksara 

Arab dan Jawi berbahasa Melayu. Naskah Bidāyatu al-Mubtadī belum diketahui 

pengarangnya merupakan salah satu naskah jamak (banyak) variannya dan 

dikategorikan kitab tebal. Adapun dalam penelitian ini menggunakan dua teks 

yang telah diinvetarisasi dan diklasifikasi secara filologis dan kodikologis, yaitu 

teks koleksi Perpustakaan dan Museum Ali Hasjmy dengan nomor inventaris 

176/FK/YPAH/2005 sebagai naskah landasan, dan kedua teks koleksi Museum 

Negeri Aceh dengan nomor iventaris 07_826. Pertanyaan dalam skripsi ini 

bagaimana transliterasi atau suntingan teks Bidayatu al-Mubtadi, dan apa isi 

kandungan naskah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

berdasarkan metode landasan, yang disertai penyuntingan teks dengan metode 

edisi kritis untuk memperbaiki segala kesalahan yang terkandung dalam teks serta 

dapat menghadirkan teks yang bersih kepada pembaca. Sedangkan analisis isi 

naskah dilakukan dengan metode deskriptif untuk mendeskripsikan isi dan 

menelusuri sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa naskah ini tidak 

diketahui pengarangnya dan naskah ditujukan kepada para pemula atau orang-

orang yang baru belajar tentang agama, terutama tentang fikih dan tauhid. Naskah 

Bidāyatu al-Mubtadi terdiri dari tiga bab dan dua puluh satu pasal. Bab pertama 

tentang dasar Islam mengandung empat pasal. Bab kedua tentang sembahyang 

yang terdiri dari sembilan pasal, dan bab ketiga terkait puasa dibagi kepada 

delapan pasal.  

 

 

Kata Kunci : Bidāyatu al-Mubtadī, suntingan teks, analisis isi 



 

1 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manuskrip atau naskah adalah tulisan tangan yang di dalamnya tersimpan 

berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya bangsa masa lalu.1 

Di Indonesia disebut dengan naskah dalam konteks filologi  yaitu tulisan tangan 

pada masa lalu atau karangan surat yang ditulis tangan atau karangan seseorang 

hasil tulisan. 2  Walaupun perbedaan menyebutkan, asal kata naskah menurut 

Nabilah Lubis hampir sama dengan Adnan Hanifah. Menurut keduanya bahwa 

naskah merupakan tulisan tangan yang asal katanya dari bahasa Arab yaitu dari 

kata Al-nuskhatu.3 

Naskah-naskah yang mengandung teks sastra tradisional yaitu sastra yang 

dihasilkan oleh masyarakat yang belum mendapat pengaruh dari Barat, 

mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat yang menghasilkannya. 4 

Dalam penelitian filologi di zaman modern ini dapat digunakan oleh cabang-

cabang ilmu lain seperti: sejarah, hukum adat, perkembangan agama, kebahasaan, 

kebudayaan dan juga sangat bermanfaat untuk dipublikasikan kepada khalayak 

umum.5  

                                                             
  1Siti Baroroh Baried, dkk., Pengantar Teori Filologi, (Yogyakarta: Badan Penelitian dan 

Publikasi Fakultas, Seksi Filologi, Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada, 1994), hlm. 55 

  2Siti Baroroh Baried, Pengantar Teori Filolog....hlm. 56 
3A.w. Munawwir, dkk, Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab, (Surabaya Pustaka 

Progressif, 2007),  hal. 600 Ibid., hlm. 12 
4Siti Baroroh Baried, Pengantar Teori Filologi....hlm. 12 
5Nabilah Lubis, Naskah Teks dan Metode Penelitian Filologi, (Jakarta: Yayasan Media 

Alo Indonesia, 2001), hlm. 27  
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Sebelum dibahas lebih lanjut tentang naskah dan teks, perlu diketahui bahwa 

antara naskah dan teks terdapat perbedaan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa 

yang dimaksud dengan teks adalah segala sesuatu yang terdapat dalam naskah. 

Dengan kata lain teks merupakan isi naskah atau kandungan naskah, sedangkan 

naskah ialah wujud fisiknya.6 

Kemudian dari segi bahasa yang digunakan, naskah di Indonesia ditulis dalam 

berbagai bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Melayu, Aceh, Batak, 

Minangkabau, Bugis, Makasar, Banjar, dan Wolio, tergantung dari tempat asal 

naskah itu  ditemukan. Demikian pula halnya dengan aksara yang digunakan, ada 

aksara Bali, Jawa, Sunda, Jawi (Arab-Melayu), Pegon, Bugis, Makasar, Karo, 

Mandailing, Rejang, Toba, Lampung, dan Kerinci. 

Dari berbagai bentuk aksara yang dikemukakan, ada bentuk aksara yang 

merupakan hasil asimilasi dengan bentuk aksara luar, yakni aksara Jawi dan 

Pegon. Naskah-naskah yang menggunakan huruf pegon sendiri banyak di 

Indonesia, keberadaannya tak lepas dari masuknya agama Islam ke Nusantara. 

Di Aceh, keberadaan naskah-naskah kuno tersebar diberbagai kabupaten, baik 

milik perseorangan maupun yang sudah menjadi koleksi museum. Naskah-naskah 

yang sudah menjadi koleksi museum di antaranya terdapat di Zawiyah Tanoh 

Abee,  Perpustakaan dan Museum Ali Hasjmy, dan Museum Negeri Aceh. Dari 

sekian banyak naskah yang berada di Aceh, baik yang tercatat ataupun belum, 

baik yang sudah menjadi milik museum maupun milik pribadi, masih banyak 

naskah-naskah yang belum mendapatkan perhatian dan penelitian yang serius, 

                                                             
6Sri Wulan Rujiati Mulya di Kodikologi Melayu di Indonesia (Jakarta, 1994), hlm. 3 
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khususnya di Perpustakaan dan Museum Ali Hasjmy,  masih ada beberapa naskah 

yang belum dikaji, salah satunya naskah Bidayatu al-Mubtadi Bifadhlillāhi al-

Muhdī yang menjelaskan tentang ilmu tauhid dan fikih dengan kata-kata yang 

mudah dipahami serta mudah dibaca, dan disingkat Bidayatu al-Mubtadi. 

Naskah Bidayatu al-Mubtadi Bifadhlillahi al-Muhdi ini penulis temukan di 

perpustakaan dan Museum Ali Hasjmy di saat mengikuti mata perkuliahan 

magang, dimana pada saat itu kurangnya perhatian terhadap pembersihan naskah 

sehingga, membuat penulis dan kawan-kawan tergerak hati untuk 

membersihkannya. Di saat membersihkan naskah, maka penulis menemukan 

naskah Bidayatu al-Mubtadi Bifadhlillāhi al-Muhdī yang mudah dibaca serta 

mudah dipahami.  

Naskah Bidayatu al-Mubtadi dengan nomor koleksi 49/FK/YPAH/2005 

dengan kode lama 24/NKT/YPAH/1995 secara umum kondisinya baik, adapun isi 

teks naskah Bidayatu al-Mubtadi ini berisi tentang pengetahuan ilmu fikih. Akan 

tetapi, pengarang mempersyaratkan bahwa hal pertama yang perlu diketahui 

sebelum belajar ilmu fikih adalah pengetahuan tentang dasar-dasar agama yang 

mencakup iman, Islam, tauhid, dan makrifat. Jika dasar-dasar keimanan ini sudah 

diketahui, maka seseorang itu sudah bisa disebut sebagai mubtadi’in (pemula 

dalam mempelajari Islam), dan bisa melanjutkan untuk mempelajari agama tahap 

berikutnya. 

Pada bagian berikutnya, barulah pengarang mengemukakan pembahasan 

tentang shalat beserta hal-hal yang berkaitan dengannya. Pembahasan berbagai 

ajaran fikih dalam teks ini disertai juga dengan doa-doa yang dianjurkan dibaca, 



4 
 

 

 

seperti doa ketika bersuci dan lain-lain. Dijelaskan bahwa salah satu alasan 

ditulisnya teks ini adalah karena pada saat itu upaya menerjemahkan kitab-kitab 

berbahasa Arab sedang menjadi tradisi kalangan “segala ulama yang besar-besar 

dan segala fakih yang mulia”. Atas dasar pertimbangan itulah maka penulis 

naskah mengatakan kutaklifkan dan ku wajibkan akan risalah ini dari pada segala 

kitab Arab yang faṣāhat kepada bahasa Jawi yang baik-baik. 

Maka oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkajinya, dikarenakan masih 

kurangnya minat para mahasiswa kepada naskah-naskah jawi untuk dipelajari. Di 

sisi lain karena kurangnya pengetahuan agama masalah ibadah yang tidak banyak 

diketahui banyak orang pada tingkat permulaan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 

mendapatkan pokok permasalahan. Adapun inti permasalahan penelitian ini ialah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana transliterasi dan suntingan teks Bidayatu al-Mubtadi ? 

2.   Apa isi kandungan naskah Bidayatu al-Mubtadi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dipaparkan di atas, maka tujuan yang di capai 

penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1. Untuk menghasilkan isi kandungan naskah Bidāyatu al-Mubtadī 

2. Untuk mengetahui isi kandungan Bidāyatu al-Mubtadī 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat secara teoritis dan praktis dari penelitian ini ialah sebagai 

berikut:  

a. Manfaat Teoritis 

1. Sebagai referensi sastra melayu klasik mengenai ajaran fikih dan tauhid 

sesuai yang terkandung dalam teks naskah Bidāyatu al-Mubtadī 

2. Menjadi bahan studi dokumentasi mengenai nilai-nilai budaya lama, 

sejarah dan keagamaan khususnya agama Islam 

3. Untuk mengetahui pemahaman mengenai ilmu fikih dan tauhid dalam 

beribadah 

b. Manfaat Praktis 

1. Memberi kemudahan dalam pembacaan kepada masyarakat umum. 

Mengingat tidak semua orang dapat membaca dan memahami teks huruf 

jawi.  

2. Dapat memberikan informasi tentang ilmu fiqh dan tauhid kepada 

khalayak umum tentang hal ibadah. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Suatu naskah dapat dilihat dari berbagai aspek untuk diteliti, Hal 

ini dikarenakan luasnya isi dalam suatu naskah, sehingga relevansi dari 

penelitian filologi banyak pula. Maka dalam penelitian ini banyak hal yang 

dapat di lihat seperti kodikologi, paleografi, linguistik, dan  tekstologi. 
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 Adapun untuk mengarahkan penelitian lebih fokus, maka peneliti 

membatasi lingkup penelitian ini pada suntingan teks, kodikologi 

(penaskahan), dan mengangkat ide-ide sentral yang terdapat dalam naskah 

Bidāyatu al-Mubtadī. 

  

F. Tinjauan Pustaka 

Setelah melelihat banyaknya beberapa naskah yang terdapat di beberapa 

museum yang ada di Aceh, baik sudah diteliti maupun belum. Bahwa naskah 

Bidāyatu al-Mubtadī setelah di telusuri belum ada yang meneliti. Naskah ini 

merupakan salah satu koleksi Perpustaan dan Museum Ali Hasjmy. 

Untuk mempermudah penelitian penulis juga mengambil beberapa 

sumber informasi yang berkaitan dengan ilmu tauhid dan fiqh. Dikarenankan 

tidak ada nama pengarang kitab, maka susah untuk di cari sumber-sumber 

yang sama dengan naskah Bidāyatu al-Mubtadī untuk diteliti, baik itu 

penelitian, jurnal, dan artikel, dikarenakan sulit untuk mendapatkan data 

tersebut. 

 

G. Landasan Teori 

Dalam suatu penelitian, untuk memecahkan masalah maka diperlukan teori 

untuk memecahkan dan menguraikan semua permasalahan dalam penelitian. Teori 

sangat perlu diperhatikan agar sebuah penelitian mempunyai landasan yang kuat. 

Oleh karena itu, disini penulis membutuhkan teori yang sesuai dengan objek 

kajian yang membutuhkan teori filologi. 
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Filologi adalah ilmu yang berusaha mempelajari dan memahami seluk-beluk 

tentang naskah-naskah lama. 7  Filologi merupakan satu disiplin ilmu yang 

diperlukan untuk satu upaya yang dilakukan terhadap peninggalan tulisan masa 

lampau dalam rangka menggali nilai-nilai masa lampau. Kandungan nilai yang 

tersimpan dalam suatu karya tulisan masa lampau tersebut pada hakikatnya 

merupakan suatu budaya, produk dari kegiatan kemanusiaan yang berhubungan 

dengan buah pikiran, perasaan, kepercayaan, adat kebiasaan dan nilai-nilai yang 

berlaku dalam suatu masyarakat.8 

 

H. Metode Penelitian 

Berdasarkan masalah yang diteliti yaitu kajian filologi terhadap naskah 

Bidāyatu al-Mubtadī, maka diperlukan metode yang dapat memecahkah masalah 

tersebut. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah metode 

landasan, yaitu dengan melihat naskah yang baik kualitasnya, sudut bahasa, 

kesastraan, sejarah, dan yang paling banyak bacaan yang baik. 

 Adapun langkah-langkah secara kronologis, alur tertib penelitian filologi 

ialah sebagai berikut: 

1) Penentuan teks; 2) Inventarisasi naskah; 3) Deskripsi Naskah; 4) 

Perbandingan Naskah dan teks; 5) Suntingan teks; 6) Terjemahan teks; dan 7) 

Analisis isi.9 

 

                                                             
  7 Edwar Djamaris, Metode Penelitian Filologi… hlm. 3 

8 Siti Baroroh Baried, Pengantar Penelitian Filologi… hlm. 2 
9 Oman Fathurahmanf, Filologi Indonesia Teori dan Metode, (Jakarta: Prenadamedia 

Grup, 2015), hlm. 69 
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1. Penentuan Teks, yaitu memilih naskah yang tepat dan cocok untuk dikaji 

atau diteliti dengan cara melihat atau mencari naskah di beberapa tempat 

yang mengoleksi naskah, misalnya museum-museum, perpustakaan, 

kolektor naskah. Naskah yang dipilih oleh penulis sebagai objek kajian 

ialah naskah Bidayatu al-Mubtadi. Naskah ini ialah salah satu koleksi 

perpustakaan dan Museum Ali Hasymi yang terdapat dalam kumpulan 

karangan. 

2. Inventarisasi Naskah, setelah penulis menentukan objek kajian yang akan 

dikaji, tahap selanjutnya ialah melakukan penelusuran terhadap 

keberadaan naskah dengan melihat katalog-katalog yang ada di museum, 

perpustakaan, dan instansi-instansi yang menaruh perhatian terhadap 

naskah. Kemudian penulis penulis juga menelusuri naskah-naskah yang 

kemungkinan masih disimpan dikalangan masyarakat. 

3. Deskripsi naskah, naskah yang sudah berhasil dikumpulkan, perlu segera 

dilakukan deskripsi naskah. Penulis melakukan identifikasi dengan baik 

terhadap naskah-naskah tersebut dengan cara melihat nomor naskah, 

ukuran naskah, keadaan naskah, tulisan naskah, bahasa, kolofon, dan isi 

naskah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghasilkan deskripsi 

naskah yang utuh. 

4. Perbandingan Naskah, dalam melakukan perbandingan, baik fisik 

maupun isi teksnya dibandingkan. Perbandingan teks hanya perlu 
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dilakukan jika korpus penelitian kita terdiri dari lebih satu salinan, dan 

tidak berlaku jika naskahnya tunggal belaka.10 

5. Suntingan Teks, Tahap selanjutnya penyuntingan teks yang bertujuan 

untuk membetulkan dan memperbaiki segala macam kesalahan bacaan 

supaya teks dapat di pahami jelas, menambah bacaan yang terlewatkan, 

dan mengganti bacaan yang tidak sesuai. Sedangkan ejaannya di 

sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, dengaan pengelompokan kata, 

penggunaan huruf kapital, pembagian kalimat, pungtuasi, dan 

memberikan komentar mengenai kesalahan-kesalahan.11  

Oleh karena itu, dalam suntingan ini dilakukan transliterasi yaitu 

penggantian atau pengalihan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke 

huruf yang lain,12 yaitu mentransliterasikan naskah yang bertuliskan Arab 

Jawi-Melayu 13  ke dalam bahasa Indonesia dengan sesuai aturan yang 

berlaku pada zaman sekarang. 

6. Terjemahan Teks, adalah proses menerjemahkan teks yang telah selesai 

disunting14 

7. Analisis Isi 

Penelitian terhadap naskah Bidāyatu al-Mubtadī tidak hanya mengkaji 

suntingan teks dan transliterasi isi naskah saja, tetapi juga menyajikan telaah ide 

                                                             
10 Oman Fathurahman, Filologi Indonesia Teori dan Metode, (Jakarta: Prenadamedia 

Grup, 2015), hlm. 86-87 
11 Ibid, hlm. 68 
12 Nabilah Lubis, Naskah Teks dan Metode Penelitian Filologi, (Jakarta: Yayasan Media 

Alo Indonesia, 2001), hlm. 80 
13 Jawi-Melayu adalah naskah yang ditulis dengan aksara Arab dan bahasa Melayu, hal 

ini dibedakan karena ada teks dengan Jawi-Aceh, yaitu aksara Arab dan bahasa Aceh.  
14 Oman Fathurahman, Filologi Indonesia Teori dan Metode, (Jakarta: Prenadamedia 

Grup, 2015), hlm. 95 
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sentral naskah Bidāyatu al-Mubtadī. Telaah ide sentral yang dimaksud ialah 

membahas biografi pengarang dan isi kandungan naskah, dikarenakan biogarafi 

pengarang tidak diketahui, maka penulis hanya mengkaji isi kandungan naskah 

saja. Untuk mengkaji analisis isi naskah, penulis akan melakukan studi katalog 

dengan mencari naskah-naskah yang berkaitan dengan isi yang ada dalam naskah 

yang dikaji. Selain menggunakan referensi naskah, penulis akan menggunakan 

referensi buku. 

I. Penjelasan Istilah 

Untuk memudahkan penulisan penelitian, maka penulis terlebih dahulu ingin 

menjelaskan istilah-istilah yang digunakan di sini, adalah :  

1. Bidayatu al-Mubtadi dengan judul lengkapnya Bidayatu al-Mubtadi 

Bifadhlillāhi al-Muhdī adalah suatu naskah manuskrip yang membahas ilmu 

tauhid dan fikih. Adapun kata Bidayatu artinya permulaan sedangkan al-

Mubtadi artinya orang baru menuntut atau tingkat awal, atau bisa dikatakan 

permulaan orang baru menuntut tahap awal. Bifadhlillāhi ialah dengan 

kelebihan-kelebihan dan al-Muhdī artinya maha memulai. Keterangan 

pengarang tidak dicantumkan dikarenakan si penulis takut takabur terhadap 

penerjamahan kitab yang di karang. 

Adapun naskah adalah sebuah bentuk karya tulis yang berisi ide atau 

gagasan hasil budaya manusia. Ilmu yang mempelajari tentang seluk beluk 

fisik naskah disebut kodikologi. 15  Dan hal-hal yang dipelajari dalam 

kodikologi antara lain ialah umur naskah, perkiraaan penulis naskah, 

                                                             
  15 Siti Baroroh Baried, dkk., Pengantar Teori Filologi… hlm. 56 
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penyusun naskah, penyalin naskah, tempat penulisan, bahan atau media dan 

alat tulisnya. 

2. Suntingan 

Suntingan teks atau dikenal transliterasi yaitu penggantian jenis tulisan, 

huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. 16 

Teks adalah kandungan atau isi naskah. Teks terdiri dari isi dan bentuk. Isi 

mengandung ide-ide atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang 

kepada pembaca.17Sedangkan bentuk berisi muatan cerita atau pelajaran yang 

hendak dibaca dan dipelajari menurut berbagai pendekatan melalui alur, 

perwatakan, daya, dan lain sebagainya.18 

3. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, 

perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.19 Pada tahapan 

ini penulis melakukan telaah ide sentral yaitu penelitian yang tertuju pada 

pokok bahasan yang terdapat pada naskah. 

 

J. Sistematika Penulisan 

Agar dapat mempermudah memahami isi pembahasan skripsi ini, penulis 

menyusun sistematika secara berurut yang terdiri beberapa sub, sebagai berikut: 

                                                             
  16 Ibid., hlm. 63 

  17 Elis Suryani, Filologi, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 47 

  18 Nabilah Lubis, Naskah, Teks dan Metode Penelitian Filologi, (Jakarta: Yayasan edia 

Alo Indonesia, 2001), hlm. 30  

  19 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta 

Balai Pustaka, 2002), hal. 1106 



12 
 

 

 

Dalam bab I penulis memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, metode 

penelitian, penjelasan istilah, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.  

Bab II menjelaskan tentang inventarisasi naskah, deskripsi naskah, struktur isi 

Bidayatu al-Mubtadi. 

Bab III menjelaskan ejaan, suntingan teks, pedoman penyuntingan, dan teks 

yang terdapat di naskah Bidayatu al-Mubtadi. 

Bab IV adalah isi kandungan naskah Bidayatu al-Mubtadi, dan tema 

pembahasan. 

Bab V merupakan bagian penutup, didalamnya penulis menarik beberapa 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

DESKRIPSI NASKAH 

 

A. Inventarisasi Naskah Bidāyatu al-Mubtadī 

Setelah menentukan naskah sebagai sebuah objek penelitian maka langkah 

pertama yang harus di tempuh adalah pencaharian naskah atau teks dan cetakan 

yang sama judul atau berisi sama dari berbagai perpustakaan,20 oleh karena itu 

penulis melakukan penelusuran naskah Bidāyatu al-Mubtadī yang dapat di 

jangkau oleh penulis yang antara lainnya ke museum-museum yang berada di 

Banda Aceh, antara lain museum negeri Aceh, Yayasan Perpustakaan Ali Hasjmy, 

Dayah Tanoh Abee, Pedir Museum serta penulis juga mencari di kalangan 

masyarakat yang masih menaruh perhatian terhadap naskah-naskah kuno seperti 

menghubungi bapak Tarmizi A Hamid, beliau adalah salah satu kolektor yang 

sangat menaruh perhatian terhadap naskah-naskah kuno yang ada di Aceh. 

Selanjutnya, penulis juga menulusuri di katalog-katalog yang ada di 

Museum Negeri Aceh, Perpustakaan Ali Hasjmy, Dayah Tanoh Abee, Dari hasil 

penelusuran tersebut penulis mendapatkan beberapa naskah Bidāyatu al-Mubtadī 

yang ada di lembaga-lembaga dan koleksi pribadi masyarakat sebagai berikut: 

  

1. Yayasan Perpustakaan dan Museum Ali Hasjmy (YPAH) 

Yayasan Perpustakaan dan Museum Ali Hasjmy adalah museum yang 

berlokasi di Banda Aceh, yang didirikan pada tanggal 15 Januari 1991. 

                                                             
20 Baroroh Baried, Pengantar Penelitian Filologi... hlm. 65 
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Pustaka ini merupakan rumah milik Prof. Ali Hasjmy yang terletak di jalan 

Jenderal Sudirman, Geuceu, Banda Aceh. Ali Hasjmy merupakan gubernur 

Aceh periode 1957-1974 21 . Beliau juga sosok akademisi, yang seluruh 

hidupnya didedikasikan untuk dunia pendidikan dan sangat mencitai buku. 

Diantara koleksi yang sangat berharga di YPAH adalah naskah kuno atau 

manuskrip. Adapun usaha katalog manuskrip yang dilakukan pada tahun 

2005-2007 atas kerjasama beberapa lembaga YPAH, PPIM, Manassa, TUFS, 

C-DATS dan PKPM. Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh data YPAH 

menyimpan 232 bundel naskah dengan 314 teks.22 

Adapun peneliti menemukan 4 salinan naskah Bidāyatu al-Mubtadī di 

katalog YPAH23 dengan nomor inventarisasi sebagai berikut : 

Tabel 1. Inventaris Naskah Bidāyatu Al-Mubtadī  YPAH 

 

176/FK/19/YPAH/2005 34/FK/21/YPAH/2005 | 28/NKT/YPAH/1995 

31/F20/YPAH/2005 | 115/NKT/YPAH/1995 49/FK/22/YPAH/2005 | 24/NKT/YPAH/1995 

 

 

 

                                                             
21 A. Hasjmy, Kebudayaan Aceh Dalam Sejarah. Jakarta:  Beuna. 1983. hlm. 469 

22 Oman Fathurahman & Munawir Holil, Katalog Naskah Ali Hasjmy Aceh; Catalogue of 

Aceh Manuscripts: Ali Hasjmy Collection. Jakarta: YPAH, PPIM UIN Jakarta, Manassa, C-

DATS, TUFS, 2007  

23 Oman Fathurahman & Munawir Holil, Katalog Naskah Ali Hasjmy Aceh; Catalogue 

of Aceh Manuscripts: Ali Hasjmy Collection. Jakarta: YPAH, PPIM UIN Jakarta, Manassa, 

C-DATS, TUFS, 2007 hlm. 95-98 
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2. Museum Negeri Aceh (MNA) 

Museum Negeri Aceh didirikan pada masa pemerintahan Hindi-Belanda 

pada tangga 31 Juli 1915. Museum Negeri Aceh merupakan suatu museum yang 

memiliki berbagai macam koleksi dari peradaban Aceh pada masa lampau seperti 

peralatan pertanian, peralatan rumah tangga, senjata tradisional dan pakaian 

tradisional, yang sangat menarik di museum ini kita juga dapat menemukan 

berbagai koleksi manuskrip kuno. 

Hingga saat ini koleksi manuskrip di MNA berjumlah 1800 lebih, jumlah 

naskah tersebut terus bertambah dengan adanya program preservasi dan 

pembelian dari masyarakat hingga tahun 2014.24 Adapun koleksi manuskrip yang 

tersimpah di MNA meliputi berbagai ilmu pengetahuan, seperti fikih, tauhid dan 

tasawuf, ilmu pertanian, perobatan, perbintangan serta hikayat-hikayat atau sastra. 

Adapun naskah Bidāyatu al-Mubtadī yang terdapat di Museum Negeri 

Aceh berjumlah 30 naskah dengan nomor inventaris sebagai berikut : 

Tabel 2. Inventaris Naskah Bidāyatu al-Mubtadī  Museum Negeri Aceh 

No. Inv 07_47/ 1520 No. Inv 07_225/ 2220 No. Inv 07_580/ - 

No. Inv 07_48/ 1522  No. Inv 07_282/ 2247 No. Inv 07_636/ - 

No. Inv 07_50/ 1524 No. Inv 07_283/ 2248 No. Inv 07_647/ - 

No. Inv 07_75/ 1529 No. Inv 07_284/ 2249 No. Inv 07_706 

No. Inv 07_56/ 1530 No. Inv 07_355/ 2320 No. Inv 07_744 

No. Inv 07_70/ 1544 No. Inv 07_361/ 2336 No. Inv 07_755 

                                                             
24 Hermansyah, Disini Manuskrip Aceh Bersemanyam  

Link:http://www.hermankhan.com/2015/04/disini-manuskrip-aceh-bersemayam.html,diakses pada  

19 Mei 2020 

http://www.hermankhan.com/2015/04/disini-manuskrip-aceh-bersemayam.html


18 
 

 

 

No. Inv 07_175/ - No. Inv 07_413/ 3066 No. Inv 07_761 

No. Inv 07_229/ - No. Inv 07_455/ 2929 No. Inv 07_769 

No. Inv 07_230/ - No. Inv 07_469/ 3007 No. Inv 07_782 

No. Inv 07_245/ - No. Inv 07_556/ - No. Inv 07_826 

 

3. Perpustakaan Dayah Tanoh Abee (DTA) 

Perpustakaan Dayah Tanoh Abee (TA) merupakan perpustakaan kuno 

yang terletak di Kabupaten Selimeum Aceh Besar. Adapun latar belakang 

sejarah berdirinya di mulai pada zaman kepemimpinan Sultan Iskandar Muda 

(1607-1636 M), perpustakaan ini berada di Dayah Tanoh Abee milik Teungku 

Chik Tanoh Abee. 

Di Perpustakaan Dayah Tanoh Abee yang berusia 400 tahun lebih ini 

banyak tersimpan naskah-naskah kuno tentang Islam. Terdapat sekitar 3000 

naskah kuno. Mulai dari kitab klasik karangan ulama Hamzah Fansury, 

teungku Syiah Kuala, dan Nuruddin Ar-Raniry. Dalam menelusuri naskah di 

Perpustakaan Tanoh Abee penulis hanya melihat jumlah naskah melalui 

katalog.  

Naskah Bidāyatu al-Mubtadī dalam koleksi katalog Perpustakaan Dayah 

Tanoh Abee, 25  penulis menemukan 10 salinan naskah dengan nomor 

inventaris sebagai berikut : 

 

 

                                                             
25 Oman Fathurahman, dkk Katalog Naskah Dayah Tanoh Abee Aceh Besar, Jakarta: 

Komunitas Bambu, C-DATS, TUFS, 2010, hlm. 127-134 
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Tabel 3. Inventaris Naskah Bidāyatu al-Mubtadī Dayah Tanoh Abee  

16/786/FK-31/TA/ 2006 36/63/FK/-36/TA/2006 

29/59A/FK-32/TA/2006 50/57/FK/-37/TA/2006 

34/62/FK/-33/TA/2006 234/657/FK/-38/TA/2006 

35/65/FK/-34/TA/2006 122/809/FK/-39/TA/2006 

37/64/FK/-35/TA/2006 164/487/FK/-30/TA/2006 

 

4. Pedir Museum (PM)  

Pedir Museum (PM) merupakan suatu museum sederhana yang berdiri 

pada pertengahan 2015 pada tanggal 06 Juni 2015, museum ini didirikan  oleh 

Masykur Syafruddin atas ke prihatinannya terhadap manuskrip dan benda-benda 

kuno peninggalan Aceh yang di perjual belikan ke luar Aceh hingga luar negeri. 

Adapun di Pedir museum sampai dengan saat ini telah mempunyai 2720 koleksi. 

Sebanyak 462 diantaranya manuskrip 26 , yang terdiri dari bermacam-macam 

pembahasan ilmu yang meliputi, fikih, tauhid, tasawuf, nahu, ilmu falak, dan lain-

lain. 

Dalam koleksi Pedir Museum penulis menemukan salinan naskah 

Bidāyatu al-Mubtadī sebanyak 5 naskah yang diantaranya dengan nomor MS-PM-

0097, MS-PM-0215, MS-PM-0218, MS-PM-0325, MS-PM-0372 

5. Koleksi Masyarakat 

Naskah yang penulis dapatkan dari masyarakat yaitu dari seorang yang 

prihatin terhadap naskah Aceh yang diperjual-belikan, beliau adalah Tarmizi A 

                                                             
26 Masykur Syafruddin, Khazanah Islam dalam Koleksi Pedir Museum, Pedir Museum, 

2018 (booklet) 



20 
 

 

 

Hamid (TAH), di Ie Masen Kayee Adang, terdapat 6 salinan naskah Bidāyatu al- 

Mubtadī dengan nomor inventaris TAH 05, TAH 06, TAH 07, TAH 08, TAH 09, 

dan TAH 10. 

Jadi dengan berakhirnya penelusuran penulis terhadap 4 lembaga dan 

individu mulai dari Yayasan Perpustakaan dan Museum Ali Hasjmy (YPAH), 

Museum Negeri Aceh (MNA), Perpustakaan Dayah Tanoh Abee (TA), Pedir 

Museum (PM), dan terakhir Koleksi Masyarakat milik bapak Tarmizi A Hamid, 

maka penulis menemukan salinan naskah Bidāyatu al-Mubtadī  sebanyak 55 

naskah. Dari ke 55 naskah tersebut, maka peneliti akan memilih 2 naskah yang 

akan di hadirkan teksnya untuk dideskripsikan. 

B. Deskripsi Naskah Bidāyatu al-Mubtadī 

Dalam ilmu filologi, naskah yang sudah berhasil dikumpulkan perlu segera 

diolah berupa deskripsi naskah. Naskah dideskripsikan mulai dari nomor naskah, 

ukuran naskah, tulisan naskah, bahasa, kolofon, dann garis besar isi cerita. 27 

Dalam penelitian ini dikarenakan naskah Bidāyatu al-Mubtadī tergolong naskah 

jamak karena banyaknya penyalinan yang berulang-ulang di masyarakat, maka 

oleh karena itu, dari ke semua naskah tersebut, peneliti berusaha untuk 

menghadirkan naskah yang paling bagus, dan mudah saat di baca serta kesalahah 

dan kekurangannya sedikit dalam penyalinan naskah tersebut. 

Maka dalam penelitian ini, peneliti hanya akan mendeskripsikan naskah yang 

dianggap masih layak digunakan dalam penelitian untuk menentukan naskah 

                                                             
27  Edward Djamaris, Metode penelitian filologi, (Jakarta:CV Manaseo, 2002), hlm. 11 
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landasan dan perbandingan. Adapun naskah yang akan di sajikan adalah sebagai 

berikut : 

  

1. Naskah A YPAH (49/FK/YPAH/2005) 

Naskah dengan nomor inventaris 49/FK/YPAH/2005 atau kode lama 

24/NKT/YPAH/1995 adalah koleksi Yayasan Perpustakaan Ali Hasjmy (YPAH). 

Naskah Bidāyatu al-Mubtadī dikatagorikan dalam naskah-naskah tasawuf. 

Mengenai ukuran naskah, naskah tersebut berukuran 17 x 24 cm dan tebal naskah 

3 cm yang terdiri dari tiap-tiap halaman 15 baris, kecuali pada halaman pertama 

yang terdiri 7 baris dan pada halaman terakhir 17 baris dengan alur runcing ke 

bawah. Adapun jumlah halaman teks Naskah Bidāyatu al-Mubtadī secara 

keseluruhan yang di baca serta di trasnliterasi 169 halaman. Penjilidan naskah 

hanya menggunakan benang putih yang di rangkai dan diikat pada tiap kuras. 

Di bagian pias kiri bawah setiap kertas memiliki alihan (catchword) yakni 

kata awal dari baris pertama halaman berikutnya yang berfungsi sebagai penanda 

urutan halaman. Untuk ukuran pias Naskah Bidāyatu al-Mubtadī yaitu bagian atas 

3 cm, bagian bawah 2,5 cm, bagian kanan teks 1 cm dan bagian kiri 3,5 cm.  

Teks Bidāyatu al-Mubtadī ditulis dengan menggunakan tulisan atau aksara 

Arab Jawi berbahasa Aceh dengan menggunakan tinta tradisional berwarna hitam 

sedangkan tinta merah digunakan sebagai penanda rubrikasi. 28  Tulisan pada 

naskah Bidāyatu al-Mubtadī masih bagus dan huruf-hurufnya masih sangat jelas 

dan nomor naskah ditulis dengan tulisan tangan menggunakan pensil, posisinya di 

                                                             
28  Rubrikasi (rubrication): berasal dari bahsa Latin: ruber atau merah. Dalam dunia 

pernaskahan biasanya dipakai untuk merujuk pada teks yang berwarna merah. 
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kiri atas. Penomoran halaman tampaknya dilakukan oleh pihak perpustakaan dan 

museum. 

Secara umun keadaan naskahnya bisa dikatakan masih baik dan utuh, hal 

ini terlihat dari susunan kertas yang masih rapi dan tidak terlepas dari kuras. 

Kuras (quire) ialah lipatan-lipatan yang ditumpuk menjadi bundle naskah. 

Biasannya, satu kuras terdiri dari empat lembar kertas, kuras juga dikenal dengan 

sebutan katern (Belanda), lage (Jerman), cahier (prancis).29 Namun pada beberapa 

halaman aksaranya tidak bisa dibaca karena pudarnya kertas dan tinta, dan naskah 

ini jilidan yang baru, hard cover, menggunakan karton warna orange, tanpa 

penomoran halaman. 

Teks ditulis dengan bentuk lajur, dan jenis khat yang digunakan adalah 

naskhi yang berbahasa Aceh. Kertas yang dipakai pada naskah ini adalah kertas 

Eropa, warna kertasnya putih kekuning-kuningan. 

Dalam teks Naskah Bidāyatu al-Mubtadī, pengarang tidak menyebutkan 

dan memberikan informasi mengenai dirinya, baik pada bagian muqaddimah, 

maupun isi. Pengarang hanya menyebutkan nama, alasan penulisannya saja. teks 

ini berisi pengetahuan ilmu fikih. Akan tetapi, penulis mempersyaratkan bahwa 

hal pertama yang perlu diketahui sebelum belajar ilmu fikih adalah pengetahuan 

tentang dasar-dasar agama yang mencakup iman, islam tauhid, dan makrifat. 

Jika dasar-dasar keimanan ini sudah diketahui, maka seorang itu sudah 

bisa disebut sebagai mubtadi’in (pemula dalam beragama Islam), dan bisa 

melanjutkan untuk mempelajari agama tahap berikutnya. 

                                                             
29 Oman Fathurrrahman, Filologi Indonesia Teori dan Metode, hal 137 
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2. Naskah B MNA (07_826) 

Dengan kode naskah bernomor 07_826 adalah koleksi Museum Negeri 

Aceh (MNA). Naskah ini di peroleh dari masyarakat yang bernama Zainun Idris, 

Boni Taufik, ST,(Lamlagang, Banda Aceh). Secara umum naskah masih baik, 

beraksara Arab Jawi dan berbahasa Arab Melayu. Naskah berbentuk Prosa, 

sedangkan gaya tulisan berbentuk khat naskhi dengan tinta tradisional hitam dan 

rubrikasi berwarna merah. 

 Naskah berukuran 16,5 x 21,5 dan ukuran teks 9,5 x 14 cm, dengan jumlah 

baris perhalaman 19 baris, jumlah halaman di baca 116 halaman sebagai 

perbandingan. Adapun kertas yang digunakan kertar Eropa dan memiliki cap air 

atau watermark,30 bentuk cap airnya berbentuk bulan sabit bersusun tiga. Naskah 

ini memiliki kuras tradisional dan penomoran halaman dengan alihan kata 

(catchword), penulisan kata awal dari halaman kiri pada pojok kiri bawah 

halaman kanan pada setiap halaman. 

 

C. Perbandingan Naskah 

1. Pemilihan Teks Suntingan 

Perbandingan naskah diawali dengan pengelompokan naskah-naskah yang 

akan diteliti dengan cara mempuanyai kesamaan judul, pengarang dan isi naskah. 

Dalam melakukan perbandingan naskah biasanya ada tahap pertimbangan, 

                                                             
30 Cap air atau semacam gambar yang terdapat dalam lembaran naskah. cap air ini dapat 

dilihat dengan cara menerawang lembaran naskah. 
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pengguguran, dan perbandingan teks guna memberikan gambaran beberapa 

bagian naskah yang ditentukan.31 

Dalam kajian ini, teks naskah sudah melewati proses penelitian 

kepustakaan dan pemeriksaan sehingga hanya 2 naskah penulis hadirkan yang 

masih bagus dan lengkap serta mudah dibaca untuk diteliti, oleh karena itu penulis 

melakukan perbandingan diantara kedua naskah tersebut menggunakan metode 

landasan (legger), dimana menurut tafsiran penulis salah satu naskah yang lebih 

unggul dan menonjol kualitasnya dari naskah yang lainnya, baik dari fisik serta 

dari segi bacaan dan kelengkapan teks. 

Sehingga naskah itu dapat dipandang lebih baik untuk dijadikan landasan 

atau induk teks untuk edisi.32 Dan penggunaan metode ini akan menghasilkan satu 

edisi teks yang hampir sama secara keseluruhan mempunyai kesamaan dengan 

teks pada naskah landasan.33 Maka penulis dapat  menentukan salah satu dari 

kedua teks sebagai landasan, dengan cara memberikan kode masing terhadap 

naskah tersebut, kode A yaitu sebagai naskah landasan atau induk sedangkan kode 

B sebagai pembanding. 

Untuk lebih spesifik, berikut penulis akan sajikan perbandingan antara 

naskah A, dan naskah B dari segi kodikologi (fisik) dan teks, maka penulis 

membuat tabel perbadingan . 

 

                                                             
31 Edwar Djamaris, Metode Penelitian Filologi (Jakarta: CV. Manaco, 2002), hlm. 11  
32 Siti Baroroh Baried, Pengantar Teori Filologi (Yogyakarta: Badan Penelitian dan 

Publikasi Fakultas (BPPF) Seksi Filologi, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. 1994). 

Hlm. 67 

  33 I Ketut Nuarca, Metode Filologi Sebuah Pengantar, (Program Studi Sastra Jawa Kuno 

Fakultas Ilmu Budaya Universitas udayana, 2007), hlm. 16 
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Tabel 4. Perbandingan Naskah A dan Naskah B dari segi Kodikologi 

Unsur perbandingan Naskah A Naskah B 

No. Inventaris 49/FK/YPAH/2005 07_826 

Ukuran Naskah 17 x 24 cm 16,5 x 21,5 cm 

Ukuran Teks 10,8 x 16,7 cm   9,5 x 14 cm 

Cover Cover menggunakan 

karton orange 

Cover tebuat kain biasa 

yang sudah tua 

Warna Kertas Putih kekuning-

kuningan 

Coklat kekuning-kuningan 

Koleksi Yayasan Perpustakaan 

Ali Hasjmy 

Museum Negeri Aceh 

Jumlah Kuras 4 kuras 4 kuras 

Jumlah Halaman 169 halaman 116 

Jumlah Baris 15 baris 19 baris 

Alihan Kata (Catchword) Ada alihan kata  Ada alihan kata 

Cap Kertas Tidak teridenfikasi Bulan sabit bersusun tiga 

Tinta / warna teks Tradisional/ hitam dan 

merah (rubrikasi) 

Tradisional/ hitam dan 

merah (rubrikasi) 

Jenis khat  Naskhi  Naskhi 

Penulisan judul dibagian 

sampul 

Ada, tetapi diberikan 

dari pihak museum 

Tidak ada 

Kolofon Tamat al-kitāb al- Tamat kitab bidāyatu al-
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musammi bidāyatu al-

mubtadī pada negeri 

Mukhan pada balee 

tengku kleng teuping 

meuriya fī  Asy-syahru 

al-Rābi’u al-akhiru. 

Pada hari ahad watee 

mehad awai ashar. 

ureung yang\ surat 

hana lon peugah 

malee babah lon peu 

khabar karena khat 

lon syubhat lon 

seumurat\ goh biasa. 

Neumeyu lon mat 

kalam rindu dindam 

ibu bapa. geujak\ tung 

lon bak menuntut geu 

puwoe ligat nanggroe 

daya. Na nam buleun 

lon di nanggroe\ 

matee adoe si 

syedara, meunan takdi 

mubtadī Bifadhlillahi Al-

Muhdi pada hari arba’ 

pada waktu dhuha enam 

hari bulan Zulhijjah dan 

yang empunya teuku 

Hasan pada negeri Pasai  

dan yang menyurat kitab 

ini pada rangkang barat 

nama tempat masjid Ulim. 

1. Amīn yā rabbal ‘ālāmīn 

kaboy mukmin lakee do’a. 

2. Beu tagaseh dengoen 

sayang jampang-

jampang ta meungin 

mata. 

3. Geutanyoe teungku 

ureung lakee kan 

meangsoe meu nyoe ta 

eu rupa. 

4. Jampang meureumpok 

di blang gampong, bek 

that bahong hay 

syedara. 
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Tuhanku teu sidroe ta 

tupat nanggroe\ 

sentiasa, yang phang 

na soe yu seumurat 

jaroe lon brat 

seulagoina, hana 

yakin\ jalan Allah 

hatee susah iblis 

pedaya, jiyu pubut 

larang Tuhan\ uroe 

malam keu keurija, oh 

ta ingat dalam hatee, 

Tuhanku rabbi hana\ 

neu rila, lon lakee 

tuloeng bak Tuhan bek 

tinggai sembahyang 

ngoen puasa\ laen 

nibak nibak nyan 

ḥaqqā lādāma 

melaenkan Tuhan 

peulara, jinoe loen 

peugah ureung\ poe 

kitab na tatupat hai 

5. Ulon teungku han sahoe 

trok, sit lam dawok 

geu peuhina. 

6. Ngon peukayan raya-

rayoe hana ngon bloe 

tan areuta. 

7. Areuta tan seedara tan, 

meunan rupa rok-rok 

masa. 
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syedara, nama 

gampoeng wahai 

taulan gampoeng 

Mukhan geu peu 

khabar\ nama geu 

meuhoi polit sina 

meunan geu mandum 

ji gata, ue rumoeh\ ji 

tuan na tatupat 

hampir jirat eupoih ku 

pula bagi\ eupoih 

nyan na sibak 

bungoen geu peugot 

bantaiyan youh\ 

parang bala. Tamat 

amīn-amīn yā rabba 

al-‘ā [ lā ] mīn\ kabu 

mukmin lakee doa keu 

ureung poe\ kitab 

selamat sentiasa\ 

tamat. 

Status naskah Lengkap Lengkap, dan ada 

beberapa bagian teks sulit 
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di baca 

 

2. Alasan Pemilihan Teks 

  Adapun alasan pemilihan antara kedua teks naskah tersebut dapat peneliti 

uraikan sebagai berikut : 

a. Naskah A 

Dipilihnya naskah A sebagai naskah landasan dengan alasan sebagai berikut : 

 Naskah ini dari segi tulisan khatnya dan hurufnya sangat jarang-jarang dan 

rapi serta mudah untuk di baca dan mudah dipahami. 

 Naskah ini lebih bagus dari kelengkapan isi 

 Meskipun ada huruf yang tidak di tambahi seperti titik huruf pada naska A dan 

perlu adanya keterlibatan naskah B, seperti terdapat huruf-huruf yang sulit 

dibaca, korup, penambahan teks tanda baca dan sebagainya yang terdapat 

dalam naskah  

b. Naskah B 

Adapun di pilihnya naskah B sebagai pembanding dengan alasan sebagai berikut : 

 Naskah ini dari segi tulisannya agak susah di baca dikarenakan rapatnya huruf 

di setiap kalimatnya yang sangat berdekatan 

 Naskah ini tidak selengkap naskah A, hanya ada kekurangan beberapa bagian 

sedikit yang kurang di tambahkan 

 Naskah ini dijadikan pembanding karena dapat menutupi kesalahan kalimat 

yang susah di baca pada naskah A 
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 Tidak menemukan naskah yang lain dari pada naskah ini. Dikarenakan hanya 

satu naskah B, dengan judul Bidāyatu al-Mubtadī yang bagus serta lengkap 

yang digitalisasikan oleh pihak museum dari naskah lainnya. 

 

C. Struktur Narasi Teks 

Struktur penyajian teks yang dimaksud adalah struktur penyajian teks, 

yang berupa alur atau plot yang terdapat dalam cerita fiksi. Naskah Bidāyatu al-

Mubtadī merupakan karya sastra Aceh yang membahas tentang ilmu fikih dan 

dasar-dasar agama yang mencakup iman, Islam tauhid, dan makrifat. Teks 

Bidāyatu al-Mubtadī ditulis dalam bentuk prosa, maka oleh karena itu penulis 

akan menguraikan struktur narasi teks dalam naskah Bidāyatu al-Mubtadī. 

 

1. Pendahuluan terdiri dari : 

a. Basmalah, hamdalah dan shalawat 

b. Alasan penulisan naskah 

c. Perintah shalat lima waktu untuk memelihara dari azab 

2. Isi teks Bidāyatu al-Mubtadī 

a. Bab pertama menyatakan Islam dan iman dan tauhid dan makrifat 

b. Bab kedua menyatakan tentang sembahyang, dan 

c. Bab yang ketiga menyatakan tentang puasa 

3. Penutup teks Bidāyatu Al-Mubtadī 

a. Khatimah 

b. Ḥamdalah 
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Berdasarkan yang telah di uraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

struktur narasi teks Bidāyatu al-Mubtadī, tersusun secara berurutan dan sistematis, 

yang dimulai dari pendahuluan, isi dan penutup.  
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BAB III 

SUNTINGAN TEKS BIDAYĀTU AL-MUBTADĪ 

A. Pengantar suntingan 

Suntingan teks bertujuan memperoleh teks yang bersih, berdasarkan 

naskah dengan mengadakan perbaikan-perbaikan apabila ada hal yang dianggap 

menganggu pemahaman teks apabila dibiarkan sebagaimana adanya. 34 Adapun 

yang termasuk dalam kesalahan tersebut adalah hilangnya beberapa huruf, 

beberapa baris atau bait terlampaui atau sebaliknya ditulis dua kali. Selain itu 

juga menyusun kembali tulisannya dengan memberikan tanda baca, paragraf dan 

membagi dalam beberapa sub judul.35 

1. Ejaan 

Ejaan yang dipakai berpedoman kepada transliterasi Arab Latin yang 

merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 

0543b/U/1987. 36  

                                                             
34 S.O. Robson, Prinsip-prinsip Filologi Indonesia (Jakarta: RUI, 1994), hlm. 24 
35  Hepni Agustria, Suntingan Teks Naskah Kifayatul Muhtajin karangan Syeikh 

Abdurrauf As-Sinkily, (Banda Aceh-Darussalam: Fakultas Adab, Institut Agama Islam Negeri 

Ar-Raniry, 2010), hlm. 13 
36 Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 
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B. Suntingan Teks 

Setelah memahami teori dari transkripsi dan transliterasi teks, tahapan 

selanjutnya adalah penyuntingan terhadap teks Naskah Bidāyatu al-Mubtadī. 

Adapun tujuan penyuntingan ini adalah membebaskan teks dari segala kesalahan 

supaya teks tersebut dapat dipahami dengan jelas. 

Sebagaimana yang penulis jelaskan yang bahwa Bidāyatu al-Mubtadī 

merupakan naskah jamak sehingga perlu adanya perbandingan untuk 

memudahkan proses penyuntingan. Dalam penyuntingan naskah Bidāyatu al- 

Mubtadī, peneliti akan melakukan perbaikan, pengurangan, penambahan, dan 

pergantian kata selama pengubahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan.37 

Dalam hal ini peneliti tidak membiarkan teks apa adanya. Selain itu 

peneliti juga melakukan proses editing seperti pengeditan kata, penulisan kata, 

kalimat dan pemberian komentar terhadap kesalahan teks.38 

a. Pedoman Penyuntingan 

Dalam menyunting suatu naskah, maka membutuhkan pedoman 

penyuntingan  yang terdapat dalam aparatus kritik untuk menadakan hal-

hal tertentu dalam suntingan. Adapun pedoman transkripsi naskah 

Bidāyatu al-Mubtadī disunting sesuai dengan teks aslinya yang di beri 

tanda-tanda sebagai berikut : 

 

                                                             
37 Oman Fathurrahman, Filologi Indonesia Teori dan Metode, cet. 1, (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2005), hlm. 78 
38 Dwi Sulistrorini, Filologi Teori dan Penerapannya, (Malang: Madani), hlm. 78 
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1. \ ...\ = menandakan tulisan yang ditulis di atas baris dalam 

Naskah, atau menandakan akhir tiap baris dalam 

teks 

2. \  = menandakan akhir tiap baris dalam teks.39 

3. /…/ = penghilangan, pengurangan atau bacaan yang   

dihilangkan 

4. [nomor] = penomoran halaman pada teks ditulis di setiap awal 

halaman 

5. […] = penambahan dari penyunting 

6. <…> = menandakan tulisan yang ditulis pada pias halaman  

naskah.40 

7. (…) = untuk menandai teks hadits Nabi 

8.   {…} = untuk menandai ayat-ayat Al-Qur’an 

 

b. Suntingan teks Bidāyatu al-Mubtadī 

[1] Bismillāḥi ar-Raḥmāni ar-Raḥīmi 

Dengan nama Allah juwa aku memulai membaca risalah ini. Ia juwa 

Tuhan\ yang amat murah pada menganugerahi akan rezeki segala hamba-Nya 

mukmin\ dan kafir dalam negeri dunia ini lagi yang amat mengasihani dan 

menyayangi\ hambanya yang mukmin dalam negeri akhirat ini. Alḥamdulillāh al-

                                                             
39 Hepni Agustria, Skripsi: “Suntingan Teks Naskah Kiāyah al-Muhtājīn: Karangan 

Syeikh Abdurrauf as-Singkili, (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry, 2010), hlm. 45 
40 Istiqamatunnisak,Tesis: “Hikayat Akhbarul’ Karim Karya Tengku Syekh 

Seumatang: Kajian Filologi dan Stilistika”, (Yogyakarta: UGM, 2015), hlm. 63  
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lażi arsyada\ nā ila dīnihi wa akramanā min sā iri al-umami binabiyyihi segala 

puji-pujian\ bagi Allah Tuhan menunjuki kami jalan kepada agamanya dan 

dipermuliaan\ kami akan dari pada segala umat sebab nabi Muhammad Ṣalla-

Llāhu ‘alaihi wasallam. [2] Wa ’allimanā ‘an al-islāma wa al-īmāni bihi wa 

khaṣaṣnā at-tauhīdi wa al-makrifati\ bikaramihi. Dan diajarinya akan kami Islam 

dan iman dengan\ anugerahnya dan ditentukannya akan kami tauhid dan makrifat\ 

dengan karunianya. Waja’alnā ṣalāta al-khamsi ḥifṭān min a’żā bihi\ wa ṣauma 

ramaḍāna hifḍān min nirā nīhi. Dan dijadikannya akan\ kami sembahyang lima 

waktu memelihara akan dari pada azabnya dan puasa\ pada bulan Ramadhan 

mengatai dari pada api neraka.  

Asyhadu an lā ilāha\ illahu walā na’budu siwāhu, wa asyhadu anna 

muḥammadan ‘abduhu warasū luhu\ walau kariha al-musyrikūna iyyāhu.  Saksi 

aku bahwasanya tiada Tuhan hanya\ Allah dan tiada kami sembah lain dari pada-

Nya dan saksi aku bahwasanya\ nabi Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruh-

Nya jikalau benci segala musyrik\ akan dia sekalipun. Ṣalā tullahi wasalā muhu 

‘alaihi wa ‘ala\ alihi wa ṣaḥbihi wa tā bi’īhi. Dan rahmat Allah dan salam Allah\ 

atasnya dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan segala\ yang mengikuti 

dia.  

Ammā ba’du falammā ra aitu ba’ḍa al-‘ulamā’i al- ‘iẓami. [3] Wa fuqahā 

al-kirāmi tarjumū na41  kutuban bilisāni al-jawi42  mālā ya’atī\ bi’adadin walā 

yuḥṣa biḥaddin mina al-’qāidi al-a‘liyyati wa al-fiqhiyati\ al-layiati. Adapun 

kemudian dari itu maka tak kala kulihat akan setengah dari pada\ segala ulama 

                                                             
41 Teks A tidak ada huruf nun 
42 Teks B 
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yang besar-besar dan segala faqih yang mulia-mulia menjawikan beberapa\ kitab 

dengan bahasa jawi barang yang tiada terbilangnya dan tiada terkira-kira ia 

hingganya\ dari pada segala perkataan i’tikad\ yang tinggi-tinggi dan alim fikih 

yang mulia-mulia.  

Hāja khuludī an atba’a\ rasmahum wa ’taqaba aśrā hum. Berpangkatlah 

hatiku mengikuti tanda\ mereka itu mengiringi bekas mereka itu. Fa al-laftu 

watarjamtu hāża\ ar-risalāti min kutubi al-‘arabiyyati al-faṣā ḥati ila lisāni\ al-

jāwiyati43 al-madā ḥati. Maka kutaklifkan dan kujawikan risalat ini\ dari pada 

segala kitab Arabiyah yang faṣāhah kepada bahasa jawi\ yang baik-baik. 

Musytamalatan liba’ḍi al-’aqā’īdi waṣ-ṣalāti wa\ṣ-ṣaumi muzaiyinatun bi anwā’i 

ad-durāri wa al-jawāhiri al-manṭulūmi.\ Ialah yang menghimpunkan setengah 

pada hari segala iktiqad dan sembahyang dan [4] dan puasa berhiasi dengan 

berbagai-bagai mutiara dan māanikam yang terkarang.\ Wa a’tadaltu ‘an taghmīḍi 

‘ibāratihā watafqīdi isyāratihā. Dan\ berpalinglah aku daripada mendalamkan 

ibaratnya dan menyampaikan isyaratnya.\ Liyashula ‘ala al-mubtadī ḥifẓuhā 

wayafhama ‘ala ghabiyyi murāduhā.\ Supaya memudahkan pada orang yang 

baharu berāja[r] hafiznya dan menfahamkan\ pada yang orang dungu-dungu 

segala kehendaknya.  

Wa sammaituhā bidāyatu al-mubtadī\ bifaḍlillāhi al-muhdī. Dan ku namai 

akan dia Bidāyatu al-Mubtadi\ Bifaḍlillāhi al-muhdī artinya permulaan orang 

baharu dengan\ anugerah Allah Tuhan yang menunjuki. Wa arjū ilallāh an 

yu’ṭiyani  aś-śawābi\ wa al-jazā a yauma al-ma abi. Dan haraplah aku kepada 

                                                             
43 Teks B 
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Allah bahwa di anugerahinya\ akan daku pahala dan balas pada hari kiamat. 

Wabawabtuhā\ ‘la śalā śati abwābin. Dan kebaikan akan dia atas tiga\ bab. Al-

bābu al-awwalu fī al-islāmi  wa al-īmāni wa at-tauḥīdi\ wa al-ma’rifati. Bab 

yang pertama pada menyatakan Islam dan iman\ dan tauhid dan makrifat. Wa al-

bābu aś-śānī fī ṣalāti.[5] Wamā yaTa’alaqu bihi. Dan bab yang kedua pada 

menyatakan sembahyang dan barang\ bergantung dengan dia.\ Wa al-bābu aś-

śāliśu fī aṣ-ṣaumi wa mā wata’laqu bihi.\ Dan bab yang ketiga pada menyatakan 

puasa dan barang yang bergantung\ dengan dia.  

Al-bābu al-auwalu fī al-islāmi wa al-imāni wa at-tauḥīdi\ wa al-ma’rifati 

wafīhi arba’ati fusūlin. Bab yang pertama pada menyatakan\ Islam dan iman dan 

tauhid dan makrifat dan dalamnya\ empat fasal.  Al-faṣalu al-auwalu fī al-islāmi. 

Fasal\ yang pertama pada menyata Islam. Ketahui olehmu hai ṭalib bahwasanya\ 

Islam itu fardhu atas segala mukallaf yang aqil baliq liki-laki dan\ perempuan 

maka segala tiada sempurna Islam bagi seorang melainkan\ kemudian dari pada 

mengetahui maknanya, maka makna Islam itu\ dua perkara, pertama pada luput, 

kedua pada syara’, maka makna Islam\ yang pada luput itu yaitu menyuruh dan 

mengikuti suruh seorang\ dan menjauhi segala larangannya. Dan makna Islam 

yang pada syara’\ itu yaitu menjunjung segala titah Allah dan menjauhi segala 

larangannya.  

Bermula [6] dalil yang menyatakan Islam itu yaitu firman Allah ta’la.\ {Fa 

in aslamū faqadih tadau}. Artinya maka jika masuk Islam\ mereka itu maka sanya 

barulah hidayat mereka itu dan sabda nabi\ Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam tak kala 

ditanyai Jibril akan dia ya Muhammad cerita hamba dari pada Islam maka 
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sabdanya.\ (Al-islāmu an tasyhadu an lā ilāhā illāhu wa anna muḥammadan 

rasūlu\llāhi watuqīmu aṣ-ṣalāta watuktiya aż-żakāwata wa taṣauma ramaḍāna\ 

wa taḥijju al-baita inistaṭa’ta ilaihi sabīlān). Artinya yang Islam\ itu naik saksi 

engkau bahwasanya tiada Tuhan hanya Allah\ dan bahwasanya nabi Muhammad 

itu pesuruh Allah dan kudirikan sembahyang\ dan kuberi zakat dan puasa engkau 

pada bulan Ramadhan\ dan naik haji engkau sebut Allah jika kuasa engkau 

berjalan\ kepadanya. Maka nyatalah dari pada riwayat hadis ini bahwa rukun 

Islam\ itu lima perkara, pertama syahadat, kedua sembahyang, ketiga memberi 

zakat,\ keempat puasa, kelima haji. 

Maka murāddun dari pada syahadat [7] Itu yaitu mengucap. Asyhadu an lā 

ilaha illāhu wa asy 44hadu an namuhammadan\ rasūlullāh. Artinya saksi aku 

bahwasanya tiada Tuhan hanya\ Allah dan saksi aku bahwa sanya nabi 

Muhammad itu pesuruh Allah\ yakni ketahui dengan pengetahuan ku yang putus 

bahwasanya tiada\ Tuhan yang sebenar-benar sembah hanya Allah dan 

bahwasanya nabi Muhammad\  itu hambanya dan pesuruhnya disuruhkannya ia 

kepada segala makhluknya,\ maka fardhu atas segala mukallaf pada seumur hidup 

segala mengikrarkan\ kedua kalimah itu dengan lisannya dan mengiktiqadkan 

makna\ dua kalimah itu dengan qalbunya. Maka barang siapa tiada mengikrarkan\ 

kedua kalimah itu serta kuasanya atau tiada ditasdidkannya maknanya\ maka 

jadilah ia kafir. jikalau ada ia sembahyang dan memberi zakat\ dan puasa dan naik 

haji sekalipun karena dari mengucap\ syahadat itu pertama-tama fardhu dari pada 

segala fardhu dan pertama-tama\ rukun dari pada segala rukun Islam.  

                                                             
44 Teks A tidak ada huruf syin  
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Tiada sah segala ibadat melainkan\ dengan dia seperti sabda nabi Ṣalla-

Llāhu ‘alaihi wasallam. Umirtu.[8] (Umirtu an uqā tila an-nāsa ḥatta yaqū lalā 

ilāhā illāllāha faiżā aqā luhā\ ‘ṣimū minnī mā lahum wa dima uhum). Artinya 

disuruhkan aku memerangi\ segala kafir hingga diucap mereka itu. Lāilāha 

ilallāh. Maka apabila diucap\ mereka akan dia, niscaya terpelihara mereka itu dari 

pada ku harta\ meraka yaitu dan darah mereka itu yakni tiada di rampas hartanya\ 

dan tiada di bunuh akan dia.  

Adapun rukun syahadat itu yaitu\ empat perkara, pertama mengisbatkan zat 

Allah, kedua mengisbatkan\ sifat Allah, ketiga mengisbatkan af’al Allah, keempat 

mengisbatkan\ ṣidiq rasulullah Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam artinya benar 

rasul\ullah. Maka mengisbatkan zat Allah itu yaitu mengetahui akan\ dan Allah 

ta’ala maujud artinya zatnya dan qadīm\ artinya sedia dan wāḥidun artinya Esa 

zatnya dan baqā\ artinya kekal dan mukhālafatuhu lilḥawādiś artinya bersalahan 

ia\ dengan segala yang baharu dan qiyā muhu binafsih artinya berdiri ia\ dengan 

sendirinya dan barang yang lain dari padanya dari pada segala sifat [9] kamalat-

Nya45 dan  kebesarannya dan ketinggiannya. 

 Dan mengisbatkan sifat\ Allah itu yaitu mengatahui akan keadaan Allah 

Ta’la. ḥayyun artinya\ yang hidup dan ‘limun artinya yang tahu dan qādirun 

artinya yang kuasa\ dan murīdun artinya yang berkehendak dan samī’un artinya 

yang mendengar\ dan baṣhīrun artinya yang melihat\ dan mutakallimun artinya 

yang berkata-kata\ dan ḥayyat artinya hidup dan ‘lmu artinya tahu dan qudrah\ 

                                                             
45 Sifat kesempurnaan-Nya 
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artinya kuasa dan irādah artinya berkehendak dan sama’ artinya\ mendengar 

baṣar artinya melihat dan kalam artinya berkata-kata.  

Dan\ mengisbatkan af’al Allah itu yaitu mengetahui akan dan Allah\ Ta’ala 

khāliqun artinya menjadikan dan rāziqun artinya yang memberi\ rizqi dan hādin 

artinya yang menunjukkan dan maḍilun artinya yang\ menyatakan dan maḥyun 

artinya menghidupkan dan mumītun artinya yang\ mematikan dan mubdi un 

artinya yang mengadakan dan ma’īdun artinya\ yang mengembalikan dan bā’śun 

artinya membangkitkan di dalam qubur\ dan ḥāsyirun artinya yang 

menghimpunkan ke padang mahsyar dan mujāzin artinya [10] yang membalas 

segala amal dan muḥsibun artinya yang mengirai\ hambanya dan barang 

sebagainya dari pada segala sifat fi’il46 -Nya 

Dan mengisbatkan\ ṣadaqa rasūlullāhi itu mengetahui akan kebenaran\ 

rasulullah pada barang yang di suruhkan Allah Ta’ala menyampaikan dia\ kepada 

segala makhluk dan jin dari pada imam Amar dan Nahī dan barang yang\ 

diceritakan nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam yaitu dari pada kesakitan maut dan 

mabuknya dan diambil Malik maut akan nyawa\ dengan terlalu kesakitan\ dan 

siksa kubur dan soal Mungkar Nakir\ dan nikmat qubur dan azabnya dan ba’aś 

dan ḥasyar\ dan nasyar dan ḥisab dan surat amal dan mizan dan\ ṣiraṭ dan ḥūḍ 

dan jannah serta nikmatnya dan neraka serta\ azabnya dan barang sebagainya dari 

pada segala syafaat segala yang memberi\ syafaat dan lainnya.  

Dan murādun dari pada sembahyang itu yaitu\ mengerjakan sembahyang 

pada sehari semalam lima waktu yaitu beberapa perbuatan\ yang ditentu di mulai 
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dengan takbir dan di sudahi dengan salam. [11] Serta mengetahui segala syarat 

dan rukunnya sah batalnya seperti\ yang lagi termazkur pada babnya. Dan adalah 

kekal fardhu sembahyang\ itu pada mukallaf selama ada lagi taklif padanya. 

Dan murādun dari pada\ memberi zakat itu yaitu mengeluarkan barang 

yang ditentukan syarak\ qadarnya sama ada dari pada emas dan perak yang genap 

nisabnya\ dan sampai haulnya atau makanan yang dapat akan kuat lagi sampai 

nisabnya\ atau hidupnya yang ditentukan syara’ mengeluarkan dia atau barang 

sebagainya,\ maka diberikan segala perkara itu kepada kaum yang ditentukan 

syara’ ia\ menerima dia seperti yang telah termazkur hukumnya pada segala kitab 

fikih. Dan\ adalah kekal fardhu mengeluarkan zakat itu pada tiap tahun hingga\ 

selama lagi belum berpindah milik itu kepada yang lain memiliki\kan dia. 

Dan murādun dari pada puasa itu yaitu mengerjakan\ puasa pada bulan 

ramadhan yaitu menahan diri dari pada makan\ dan minum dan jimak pada siang 

hari dan mengerjakan pekerjaan\ yang membatalkan puasa dari pada fajar shodiq 

hingga masuk matahari. [12] Serta mengetahui segala syaratnya dan sah batalnya 

seperti yang lagi akan\ termazkur pada babnya. Dan adalah segala fardhu 

mengerjakan puasa\ itu pada tiap-tiap tahun sebulan ramadhan hingga tiadalah 

kuasa\ mengerjakan dia.  

Dan murādun dari pada naik haji itu yaitu wukuf\ di arafah Sembilan hari 

bulan dua zulhijjah seta mengerjakan beberapa\ perbuatan yang tertentu dan 

mengetahui segala syaratnya dan wajibnya\ dan rukunnya dengan syarat jika ada 

bekal dan kendaraan dan sehat\ bandan seperti yang telah termazkur hukumnya 
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pada segala kitab fikih dan\ kekal naik haji itu fardhu pada selama umur hidup 

sekali.  

Al-faṣalu\ aś-śānī fi al-imāni. Fasal yang kedua pada menyatakan iman.\ 

Ketahui olehmu hai tholib bahwasanya iman itu fardhu atas\ segala mukallaf yang 

aqil baliq laki-laki dan perempuan. Maka segala-gala\ tiada sempurna iman bagi 

seorang melainkan kemudian dari pada\ mengetahui maknanya. Maka makna 

iman itu dua perkara pertama pada\ loghat47, kedua pada syara’.48 Maka makna 

iman yang pada lafat itu [13] yaitu menyuguhkan atau percaya atau membenarkan 

kata seorang. Dan makna\ iman yang pada syara’ itu yaitu menyuguhkan barang 

yang di kata nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam dari pada Allah subhanahu wa 

Ta’ala.  

Bermula dalil\ yang menyebutkan iman itu yaitu firman Allah Ta’ala. {Yā 

ayyuh al-lażī\ na aminū aminū billāhi warusū lihi wa al-kitābi al-żī nazzala ‘ala\ 

rasū lihi}49. Artinya hai segala mereka yang beriman membawa imanlah\ kami 

akan Allah dan akan rasulnya dan segala kitabnya yang di turunkan\ kepada 

rasulnya. Dan saidina Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam tak kala ditanyai\ Jibril akan 

dia ya Muhammad ceritai hamba dari pada iman, maka\ sabdanya. (Al-imānu an 

tuk minū billāhi wa malā ikatihi wakutubihi\ warusū lihi wa al-yaumi al- ākhiri 

wa al-qadri khairi wa syarrihi minallāhi\ ta’āla).  Artinya yang iman yaitu 

percaya engkau akan Allah dan akan\ segala malaikatnya dan akan segala 

kitabnya dan akan segala rasulnya\ dan akan hari yang kemudian dan akan untung 

                                                             
47 Bahasa  
48 Istilah 
49 Qs: An-Nisa: 136 
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baik dan jahat\ dari pada Allah Ta’ala. Maka nyatalah dari pada riwayat hadisnya 

ini bahwa [14] rukun iman itu yaitu enam perkara, pertama percaya akan Allah, 

kedua\ pecaya akan segala malaikatnya, ketiga percaya akan segala kitabnya, 

keempat\ percaya akan segala rasulnya, kelima percaya akan hari qiamat, keenam\ 

percaya akan untung baik dan jahat dari pada Allah Ta’ala.  

Maka\ murādun dari pada percaya akan Allah itu yaitu mengiktiqadkan 

barang yang\ diwajibkan syara’ mengiktiqadkan dia bagi Allah Ta’ala. Dan 

menafikan\ barang yang diwajibkan syara’, menafikan dia bagi Allah Ta’ala. 

Maka setengah\ dari pada yang diwajibkan syara’, mengiktiqadkan dia bagi Allah 

Ta’ala\ itu yaitu bahwasanya Allah Ta’ala itu maujūd artinya ada zatnya,\ waḥid 

artinya Esa zatnya, qadīm artinya sedia zatnya, hayyun artinya\ yang hidup, 

‘alimun artinya yang tahu dan barang sebagainya dari pada segala\ sifat yang lain 

yang bagi hadharatnya.  

Dan setengah dari pada yang diwajibkan\ syara’ menafikan dia bagi Allah 

Ta’ala itu yaitu bahwasanya Allah Ta’ala\ bukan jisim artinya bertubuh dan bukan 

jauhar/rahasia\ artinya asal\ suatu dan bukan ‘arid artinya berubah-rubah dan 

tiada ia [15] berpihak pada suatu pihak dan tiada ia bertempat pada suatu tempat 

dan\ tiada ia beranak dan tiada diperanakkan dan tiada ia ber ibu dan bapak\ dan 

tiada ia berkeluarga dan bersaudara dan tiada ia sebangsa\ dengan seorang juwa 

pun, seperti firmannya yang maha mulia. {Walam yakun lahu\ kufuwān aḥad}50. 

Artinya dan tiada dibaginya sebangsa dengan seorang juwa\ pun dan tiada ia 

                                                             
50 Qs: Al-Ikhlash: 4 
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bersuku-suku dan berbahagi dan barang sebagainya dari\ pada segala sifat yang 

keji. 

Dan murādun dari pada percaya akan segala malaikat\ itu yaitu 

mengiktiqadkan bahwasanya sekalian malaikat itu hamba\ Allah bukan mereka itu 

laiki-laki dan perempuan dan tiada mereka itu ber ibu\ dan bapak dan tiada 

mereka itu beristri dan beranak dan tiada\ mereka itu tidur dan bersyahwat dan 

tiada mereka itu makan dan\ minum dan tiada mereka itu berbuat durhaka akan 

Allah Ta’ala. Dan\ adalah tubuh mereka itu terlagi laṭīf, dijadikan Allah Ta’ala 

akan sekalian\ mereka itu dari pada nur di perbuatkan mereka itu barang yang 

dititahkan\ Allah Ta’ala dan adalah mereka itu atas rupa yang berlain-lainan.  

[16] Dan atas pekerjaan yang ditentukan setengah dari pada mereka itu 

menanggung\ ‘arasy Allah dan setengah mereka itu mengahawani surga dan 

neraka dan\ setengah rukuk akan Allah dan setengah sujud akan dia dan setengah 

duduk\ dan setengah mengucap tasbih dan setengah mengucap tahlil dan setengah\ 

mengucap takbir dan setengah mengucap istighfar dan barang sebagainya.\ Dan 

adalah malaikat itu terlalu banyaknya hingga penuhlah tujuh petala la\ngit dari 

pada kebanyakan mereka itu tiada siapa mengetahui dia melainkan\ Allah juwa 

yang mengetahuinya dan yang pilihan dari pada mereka itu dan penghulunya,\ 

empat orang yaitu Jibrail kerjanya menyampaikan wahyu, dan\ Mikail kerjanya 

menentukan hujan dan rizki segala hamba\ Allah, dan Israfil kerjanya meniup 

sangka kala, dan Izrail\ yaitu malik maut kerjanya mengambil segala nyawa.  

Syahdān\ bahwa kasih akan segala malaikat itu dari pada syarat iman dan 

mengetahui\ nama dan banyak bilangan mereka itu tiada dari pada syarat iman,\ 



45 
 

 

 

maka barang siapa berseteru atau benci atau menghinakan atau menyumpah 

sekalian [17] mereka itu atau seorang dari pada mereka itu atau katanya tiada ada 

mereka itu\ atau katanya tiada aku percaya51 akan mereka itu, maka sanya ia jadi\ 

kafir. 

Dan murādun dari pada percaya akan segala kitab itu yaitu\ 

mengiktiqadkan bahwasanya sebenarnya Allah Ta’ala menurunkan beberapa\ 

kitab kepada segala ambiyanya yang mursalin. Dan adalah dalam segala kitab\ itu 

Amar artinya suruh kepada berbuat kebajikan dan Nahī artinya\ tegah dari pada 

berbuat kejahatan yang dilarangkan dan wa’id artinya janji\ menganugerahi 

nikmat akan segalal hambanya yang mukmin dan wa’īda artinya janji\ akan 

menyiksa segala hambanya yang ‘āṣi dan kafir.  

Maka adalah banyak\ kitab Allah itu yaitu seratus empat buah kitab 

dalamnya diturunkan\ Allah Ta’ala kepada nabiyullah Adam sepuluh buah dan 

akan nabiyullah Isa\ lima puluh buah dan akan nabiyullah Idris tiga puluh buah 

dan\ akan nabiyullah Ibrahim sepuluh buah, maka sekalian kitab itu ṣuhuf \ 

namanya. Dan akan nabiyullah Musa sebuah Taurat namanya dan akan\ 

nabiyullah Daud sebuah Zabur namanya dan akan nabiyullah Isa sebuah [18] Injil 

namanya. ṣalawa tullāhu ‘laihimu ajma’īn dan akan nabi kita\ Muhammad 

musthafa SAW sebuah Qur’an namanya. Maka sekalian\ kitab itu telah 

mesohlah52 tilawatnya53  dan suratnya dan setengah dari pada\ hukumnya. Dan 

yang mesohlah kan dia Qur’an, ialah yang terpakai hukumnya\ hingga datang 

                                                             
  51 Teks : percahaya  

52 Dianulir 
53 bacaan 
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kepada hari qiamat. Dan yang terima dari pada segala kitab\ Allah itu Qur’an, 

maka Taurat dan Injil dan Zabur maka sekalian\ ṣuhuf.  

Syahdān bahwa sekalian kitab Allah yang di bawa Jibrail\ kepada segala 

rasul Allah dan kepada nabi kita Muhammad Ṣalla\-Llāhu ‘alaihi\ wasallam itu 

kalam Allah qadim, lagi azali ialah yang kita baca dan\ yang kita dengar dan yang 

kita hafidzkan dan yang kita surat bukan pem[b]acaan\ dan pe[nd]engaran dan 

pengingatan dan suratan, maka barang siapa\ hingga iktiqadkan bahwa kalam 

Allah itu mahanya atau diperdustakannya\ atau diringannya jikalau suatu huruf 

sekalipun atau di persenda-sendakannya\ atau di sumpahkannya, maka sanya ia 

jadi kafir.  

Dan murādun dari pada per\caya akan segala rasulullah itu yaitu 

mengiktiqadkan bahwasanya [19] sebenarnya Allah Ta’ala menyuruhkan 

pesuruhnya kepada segala makhluknya\ dari pada manusia laki-laki lagi merdeka 

lagi berbangsa lagi beda mana benar\ lagi kepercayaan disampaikan mereka itu 

kepada segala makhluknya barang yang di titah\kan Allah Ta’ala itu. Mereka 

menyampaikan dia kepada makhluknya supaya zdahir\ jalan bahagia dan celaka 

dan tiadalah dapat mendalihkan kepada Allah\ Ta’ala dan ada, adalah mereka itu 

perantara antara yang menyuruh dan tempat\ disuruh.  

Dan dinyatakan mereka itu kepada segala manusia segala hukum dīn\54 

halal dan haram dan makruh dan berbuat dan mubah dan diceritakan mereka itu\ 

kepada segala yang beriman dan yang berbuat amal shaleh dengan balas\ syurga 

                                                             
54 Agama   
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dan nikmatnya dan diceritakan mereka itu kepada yang berbuat ‘mī\55 dan kafir 

dengan balas neraka dan siksanya. Dan adalah sekalian\ mereka itu ma’sūm56 dari 

pada kafir dan mengerjakan dosanya kabīr 57  dahulu\ dari pada wahyu dan 

kemudian dan harus terbit dari pada mereka itu\ dosa ṣaghīr58 dengan tiada sahaja 

mengerjakan dia tetapi\ tiada di terbit dari pada itu mereka dosanya ṣaghīr yang 

memberi kekejian [20] pada nubūwah59 mereka itu.  

Dan adalah banyak bilangan mereka itu sekatī60dua\ laqsa61 empat ribu dan 

pada suatu riwayat dua katī dua laqsa empat\ ribu. Maka yang pertama-tama dari 

pada mereka itu nabiyullah Adam dan yang kesudahan\ dari pada mereka itu nabi 

kita Muhammad Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam. Dan yang mursalin\ dari pada 

mereka itu tiga ratus tiga belas orang dan keturunan\ kitab dari pada mereka itu 

delapan orang yaitu Adam dan Śis dan\ Idris dan Ibrahim dan Daud dan Musa dan 

Isa ‘alaihi\ salam dan nabi kita Muhammad Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam dan 

yang berempunya\ syariat dari pada mereka itu enam orang yaitu Adam dan Nuh 

dan Ibrahim dan Musa dan Isa ‘alaihi salam dan nabi kita Muhammad\ muṣṭafa 

Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam. Maka sekalian ambiya itu dari\ pada bangsa ‘jum 

melainkan lima orang juwa dari pada bangsa Arab yaitu\ Ismail dan Shaleh dan 

Syuib dan Hud kata setengah\ Adam ṣalawa tullāhu ‘alaihimu ajma’īn dan nabi 

kita Muhammad SA Ṣalla-Llāhu\ ‘alaihi wasallam.  

                                                             
55 Perbuatan sia-sia  
56 Terpeliharan oleh Allah dari pada dosa  
57 Dosa besar 
58 Kecil  
59 Kenabian  
60 Seratus  
61 Dua puluh 
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Sebermula fardhu atas segala mukallaf yang aqil baliq [21] Laki-laki dan 

perempuan mengetahui nabi kita Muhammad Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam\ Anak 

Abdullah anak Abdul muthalib ialah Arab Quraisy lagi\ Hisyam. Negeri tempat 

jadinya di Makkah pada masa jahiliyah dan diyam\ ia dalam Makkah kira-kira 

empat puluh tahun. Setelah itu maka di suruhkan\ Allah Ta’ala ia membawa 

segala makhluk kepada mentauhidkan Dia dan\ berbuat ibadat akan Dia dengan 

tiada berperang kira-kira dua belas tahun\ lamanya. Kemudian dari itu maka 

dititahkan Allah Ta’ala ia berpindah ke Madinah\ dan memerangi segala kafir,  

maka mereka itu pun ilahlah. Setelah itu maka\ nabiyullah pun wafatlah dalam 

Madinah dan kubur yang maha mulia pun\ dalam Madinah juwa, takkala itu pada 

hari isynaini dua belas hari\ bulan rabiul awal adalah umur yang maha mulia enam 

puluh tiga tahun\ pada qaul yang asah.  

Syahdān bahwa kasih akan sekalian Ambiya\ itu dari pada syarat iman dan 

mengetahui nama dan banyak bilangan\ mereka itu tiada dari pada syarat iman, 

maka barang siapa berdusta atau\ benci akan sekalian itu mereka atau akan salah 

seorang dari pada mereka itu [22] Atau dihinakannya atau dipersenda-sendakanya 

atau perseterunya atau di sumpahnya\ atau di celanya akan sekalian mereka itu 

atau akan salah seorang dari pada mereka itu\ maka sanya ia jadi kafir.  

Dan murādun dari pada percaya akan hari\ kiamat itu yaitu bahwasanya 

sebenarnya hari kiamat itu lagi akan\ datang ialah kesudahan-kesudahan dunia dan 

lamanya huru-hara yang amat\ sangat. Dan dalam hari itulah dibangkitkan Allah 

Ta’ala segala yang mati\ dari dalam kuburnya dan kembalikan nyawa kepada 

segala tubuhnya dan\ dihimpunkan segala makhluk ke padang mahsyar dan kira-
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kira ia akan mereka itu\ dan timbang segala amal mereka itu dan di siwahkan 

mereka itu melalui\ titi ṣirāṭal al-mustaqīm dan dimasukkan segala mukmin ke 

dalam\ surga kekal selama-lamanya dan dimasukkan segala mukmin yang berdosa 

ke dalam neraka\ sekira-kira dosanya, maka di keluarkan dari padanya lagi 

dimasukkan\ ke dalam surga kekal selama-lamanya. Syahdān barang siapa 

menyangkali ha\ri kiamat atau di persenda-sendakannya atau katanya tiada aku 

takut akan [23] hari kiamat atau akan bahaya kiamat, maka sanya ia jadi kafir.\  

Dan Murādun dari pada percaya akan untung baik dan jahat itu\ yaitu 

mengiktiqadkan bahwasanya segala perbuatan hamba dari pada iman\ dan taat dan 

kafir dan maksiat sekaliannya itu dari pada Allah Ta’ala,\ tetapi ada bagi hamba 

itu fi’il ikhtiyar yang hadiśah sia-sialah peroleh\ pahala dan akan saksi maka 

perbuatan hamba dari pada iman dan\ taat itu dengan kehendak Allah dan 

dijadikannya dan ditentukannya\ dan dikuasainya dan dikasihinya dan di 

suruhkannya dan di keridhainya\ dan segala perbuatan hamba dari pada kafir  dan 

maksiat\ itu pun dengan dikehendaki Allah dan dijadikan dan ditentukannya\ dan 

dikuasainya juwa tetapi tiada dengan dikasihinya dan tiada\ disuruhnya dan tiada 

diridhainya.  

Syahdān\ barang siapa mengiktiqadkan bahwasanya untung baik dan jahat\ 

itu semata-mata dari pada Allah dan dinafikannya fi’il ikhtiyar62 yang ḥādiśah dari 

pada hamba, maka yaitu jabarīyah. Dan barang siapa [24] mengiktiqadkan bahwa 

sanya untung baik dan jahat itu semata-mata\ dari pada hamba tiada dibesarnya 

dengan takdir Allah, maka yaitu pada riwayat\ dan barang siapa menjalani antara 
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dua mazhab, maka yaitu Ahlisunnah\ waljama’ah riḍwā nallāhu ‘alaihimu 

ajma’īn. Al-faṣlu aś-śāliśu fi at-tauhīdi.  

Fasal yang ketiga pada menyatakan tauhid. Ketahui olehmu hai\ ṭalib 

bahwa sanya tauhid itu fardhu atas segala mukallaf yang aqil,\ baliq, laki-laki dan 

perempuan segala-gala tiada di sempurna tauhid bagi seorang\ melainkan 

kemudian dari pada mengetahui maknanya. Maka makna tauhid itu\ dua perkara, 

pertama pada loghat, kedua pada syara’. Maka makna tauhid\ yang pada loghat itu 

yaitu pengetahuan akan ke Esaan suatu, dan makna\ tauhid yang pada syara’ itu 

yaitu pengetahuan akan ke Esaan zat Allah\ dan segala maknanya dan segala 

af’alnya.  

Bermula dalil yang menyebutkan\ tauhid itu yaitu firman Allah Ta’ala. 

{Innamā ilāhukum Allāha ilāhun wāḥid}. Artinya hanya sanya Tuhan kamu itu 

Tuhan yang Esa dan lagi\ firmannya yang maha tinggi. {Fa’lam annahu lā ilāha 

illā hū}63 artinya ketahui [25] olehmu bahwasanya tiada Tuhan hanya ia. Maka 

nyatalah dari pada firman\ Allah Ta’ala ini fardhu atas segala mukallaf 

mengiktiqadkan keesaan zat Allah\ dan segala sifatnya dan af’alnya yakni tiada 

zat Allah seyagiya zat\ makhluk dan tiada sifatnya sebagai dengan segala sifat 

makhluk dan\ tiada af’alnya itu sebagai dengan segala af’al makhluk. Dan tiada 

zatnya\ menerima suka dan bahagia dan bersetengah, demikian lagi segala 

sifatnya dan\ tiada suatu juwa pun dari pada segala sifat yang hadnya menyerupai, 

menerimai\ akan yang qadim melainkan dari pada pihak senama juwa tiada dari 

pada pihak makni.\  
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Dan adalah ia maujud dengan zat-Nya tiada ia berkehendak kepada yang 

mengada\kan Dia dan segala yang lain dari pada-Nya juwa berkehendak kepada-

Nya tiada mengujud\ti Dia zikir dan tiada sampai kepadanya pikir tiada menilik 

Dia segala naḍir\ dan tiada menghinggakan Dia segala syarat, ialah Tuhan yang 

Esa\ dengan keesaannya dan tinggal ia dengan ketinggalannya suci ia dari pada 

ber\taulan dan beranak. Istimewa pula dari pada besifat dengan segala sifat yang 

tiada\ layak di sifatkan ia dengan segala sifat yang di sifatkan ia bagi dirinya dan 

[26] dinamai ia dengan segala nama yang dinamakannya ia bagi dirinya 

diketahuinya\ segala barang yang terbuat dari pada segala barang yang ghaib-

ghaib dan tempat sunyi\ dan diketahuinya akan segala isinya dahulu dari pada 

dijadikan.\ Kemudian maka dihasilkannya qudrah artinya seperti yang berlaku 

pada ilmunya\ dan diketahuinya akan jazaiyah seperti pengetahuannya akan kuliat 

tiada\ ḥayatnya dengan nyawa dan tiada di ilmunya dengan bicara dan tiada 

iradatnya\ dengan hati dan tiada qudratnya dengan ilat dan tiada sama’nya dengan\ 

liang telinga dan tiada baṣarnya dengan mata kepala dan tiada kalamnya dengan\ 

lisannya dan tiada pada hadharatnya keagungannya.  

Syahdān bahwa istifaklah\ segala ‘uruf dan ulama mengatakan bahwa sanya 

segala-gala tiada zat Allah\ dalam suatu zat dan demikian lagi tiada suatu zat yang 

lain dalam zatnya\ tiada suatu sifatnya dalam suatu sifat, demikian lagi tiada suatu 

sifatnya\ dalam sifatnya tiada dalam khalik hanya khalik juwa dan tiada dalam 

makhluk hanya makhluk\ juwa. Fasubḥā na man lā fā ‘ila siwāhu walā maujū da\ 

biżā tihi illā iyyāhu. Maka maha suci Tuhan yang tiada fail lain dari padanya [27] 

dan tiada maujud dalam zatnya melainkan keadaannya zatnya. Maka barang siapa 
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meng\iktiqadkan bahwa khaliq itu dua atau bersetengah atau bersuku-suku atau 

sebagainya\ barang dari pada segala sifat yang tiada layak disifatkannya bagi hak 

subḥanahu watā’ala,\ maka sanya salahlah  jalannya wallāhu al-hādī\ ila ṭarīqīn 

mustaqīm. Bermula Allah juwa yang menjaga kepada yang betul.\  

Al-faṣalū ar- rabi’u fi al-ma’rifati. Fasal keempat pada menyatakan\ 

makrifat. Ketahui olehmu hai tholib bahwasanya makrifat itu fardhu atas\ segala 

mukallaf yang aqil, baliq, laki-laki dan perempuan, maka segala-gala tiada\ 

sempurna makrifat bagi seorang melainkan kemudian dari pada mengetahui\ 

maknanya. Maka makna makrifat itu dua perkara, pertama pada loghat, kedua 

pada\ syara’. Maka makna makrifat yang pada loghat itu yaitu pengetahuan akan\ 

zat suatu dan segala sifatnya pada pihak tiada terbuni64 suatu juwa\ pun. Dan 

makna makrifat pada syara’ itu yaitu pengetahuan akan zat\ Allah dan segala 

sifatnya.  

Bermula dalil yan menyebutkan makrifat\ itu yaitu firman Allah subhanahu 

wa’ala. {Wa mā khalaqtu al-jinna wa [28] insa illā liya’budūn}65. Artinya tiada 

kujadikan jin dan\ manusia melainkan mengenal daku. Maka nyatalah dari pada 

firman Allah Ta’ala\ ini fardhu atas segala mukallaf makrifat Allah. Maka syarat 

makrifat itu\ tiga perkara, pertama akal, kedua baliq, ketiga sama’. Maka apabila\ 

di peroleh syarat yang ke tiga ini pada seorang mukallaf, maka wajib pula ia\ 

naḍir dan istidlāh yang dengan keduannya menyampaikan dia kepada makrifat\ 

                                                             
64 Tersembunyi  

         65 Qs: Az-Zariyat: 56 
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Allah seperti firman Allah Ta’ala. {Fa’tabirū yā ūli al-abṣāri} 66 .\ Artinya 

mengambil ibaratlah kamu hai segala yang empunya penglihat.\  

Maka makna naḍir itu yaitu membaca rukun dengan hati akan hal\ suatu 

yang ditilik karena menuntut makrifat dan dengan dialah\ menyampaikan makrifat 

kepada barang yang ghaib-ghaib dari pada panca indera. Dan\ makna istidlal itu 

yaitu menuntut dalil akan ku dan wujud\ suatu umpamanya ditilik seorang akan 

suatu perbuatan utus, maka\ dibicarakannya dalam hatinya bahwa perbuatan itu 

segala-gala tiada mau\jud sendirinya melainkan ada juwa utus yang berbuai dia 

maka [29] jadilah perbuatan itu menunjukkan utus dan dengan sebab nyalah\ 

sampai pengetahuan kepada utus, maka di namai akan perbuatan itu,\ dalil dan 

utus itu madlul.  

Maka murādun dari pada makrifat Allah\ itu yaitu mengetahui akan ku dan 

wujud Allah dan barang yang wajib\ padanya, dan barang yang mustahil padanya 

dan barang yang jaiz padanya.\ Maka setengah dari pada yang di wajib pada Allah 

Ta’ala itu dua puluh sifat\ yaitu wujud artinya ada yakni ada ia sendirinya dan ada 

segala\ alam dengan di adakannya maka pada istilah ulama Usūlluddīn\ di namai 

akan wujud itu sifat nafsih, maka takrif sifat nafsih\ itu. Hiyā al-ḥālu al-wā jibatu 

liżżāti māda mati aż-żātu ghaira\ mu’lalatin bi’illatin. Artinya yaitu suatu hal 

yang wajib\ bagi zat selama zat tiada di ilatkan dengan suatu ilat.  

Dan\ qadim artinya sedia yakni tiada mendahului ‘edam. Dan baqa artinya 

kekal yakni tiada mendatangi dia ‘edam67 . Dan.\ Mukhā lafatuhu lilḥawādiś. 

Artinya bersalahan ia dengan segala yang baharu [30] yakni tiada zat Allah dan 

                                                             
66 Qs: Al-Hasyr: 2 
67  Tiada  
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sifat Allah dan af’al Allah seperti zat\ dan sifat dan af’al Allah segala makhluk. 

Dan qiyāmuhu binafsih.\ artinya berdiri dengan sendirinya yakni tiada ia 

berkehendak\ ia kepada tempat dan kepada yang menjadikan dia. Dan wāḥdaniyah 

artinya\ Esa yakni tiada menduai baginya pada zatnya dan tiada pada sifatnya\ dan 

tiada pada af’alnya, maka sifat yang lima ini dinamai akan dia sifat\ salbiyah. 

Maka takrif sifat salbiah itu yaitu. Hiya ‘ibāratun\ ‘an nafiyi mālā yaliyaqu bihi 

jala wa’alā. Artinya yaitu ibarat dari pada\ menafikan barang yang tiada patut 

bersifatkan dia Tuhan jala wa ‘alā.\  

Dan hayyat artinya hidup dan ‘ilmu artinya tahu dan iradah\ artinya 

berkehendak dan qudrah artinya kuasa dan sama’ artinya\ mendengar dan baṣar 

artinya melihat dan kalam artinya berkata-kata, maka\ sifat yang tujuh ini dinamai 

akan dia sifat makni. Maka takrif\ sifat makni itu. Kulli ṣifatin qāmat bimaḥalin 

au jabat lahu ḥukman. Artinya\ tiap-tiap sifat yang berdiri ia pada zat di wajibkan 

bagi zat itu. 

[31] Beberapa hukum dan hayyat artinya yang hidup dan ‘ilmu artinya yang 

tahu\ dan muriidun artinya berkehendak dan qadirun artinya yang kuasa dan\ 

samī’un artinya yang mendengar dan baṣirun artinya yang melihat dan 

mutakalīmun\ artinya yang berkata-kata, maka sifat tujuh ini di namai sifat 

maknawiyah. Maka\ takrif sifat maknawiyah itu. Hiya al-ḥālu aś-śā bitatu aẓ-ẓāti 

mā damati\ aẓ-ẓātu mu’lalatan bi’illatin. Artinya yaitu suatu hal yang śabit bagi 

zat\ selama zat itu di ilatkan dengan suatu ilat.  

Dan setengah dari pada yang mustahil\ pada Allah Ta’ala itu segala lawan 

sifat dua puluh yang telah termazkur itu\ yaitu tiada ada dan baharu dan di datang 
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‘adam dan bersamaan ia dengan segala\ yang baharu dan tiada berdiri dengan 

sendirinya dan tiada Esa dan mati\ dan bebal dan lalai dan lemah dan tuli dan buta 

dan kelu dan yang mati\ dan yang bebal dan yang lalai dan yang lemah dan yang 

tuli dan yang buta dan\ yang kelu. Dan setengah dari pada yang jaiz pada Allah 

Ta’ala itu yaitu menjadikan\ alam atau tiada menjadikan dia dan memasukkan 

mukmin ke dalam surga atau\ tiada memasukkan dia dan memasukkan kafir ke 

dalam neraka atau tiada memasukkan dia [32] dan barang sebagainya dari pada 

segala yang jaiz pada hadharatnya. 

Tanbīh68\ ingat-ingat hai saudaraku terlagi banyak perkataan marakan 69 

akan makrifat Allah\ bagi ku70, pelihara supaya di akhirat tiada bermara, maka di 

kehendaki syara’\ dari pada makrifat Allah itu yaitu makrifat akan Allah Ta’ala 

seperti yang telah\ tersebut itu dengan ilmu yaqin dan dalil juwa tiada dengan 

makrifat\ itu berdapat akan kunhi zat Allah dan meliputi dia dari karena yang 

demikian\ itu tertegah pada akal dan pada syara’ seperti firman Allah Ta’ala. {Wa 

yuḥażżiru\ kumullāhu nafsahu}. Artinya di pertakut Allah akan kamu dari pada 

sampai\ makrifat kamu kepada kunhi zat dan lagi firmannya yang maha mulia. 

{Lā tudrikuhu al-abṣāru\ wahuwa yudriku al-abṣāru}71. Artinya tiada mendapat 

dia segala penglihat\ mata dan ia juwa mendapat segala mata.  

Dan kata setengah māsyāikh72. Mā tawa\ hamtumūhu bi auhā mikum wa 

adraktumūhu bi’uqūlikum fahuwa muḥdaśun miślukum.\ Artinya barang yang 

kamu sangka akan dia dengan sangka kamu dan barang yang\ kamu dapat akan 

                                                             
68 Peringatan  
69 Membahayakan 
70 Teks A: Bagai aku 
71 Qs: Al-An’am: 103 
72 Guru-guru besar  
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dia dengan aqal kamu, maka yaitu mahadnya seperti kamu\ juwa dan kata 

Muhammad ṣanhāj beserta muwafaqah segala ulama rahmatullāhu ‘alaihim [33] 

Wa mulā zimu al-ḥadiśu ḥādiśun. Artinya yang di kekal segala yang baharu itu\ 

baharu juwa yakni segala yang di dapat makhluk itu akan samanya makhluk 

juwa,\ maka nyatalah dari pada firman Allah Ta’ala.  

Dan kata jumhur segala ulama\ seorang juwa pun tiada sampai makrifatnya 

kepada zat Allah hingga nabi\ dan wali sekalipun, maka manakan sampai makrifat 

segala yang ada baginya sebagai\ kepada yang tiada di baginya karena firmannya 

yang maha mulia. {Laisa kamiślihi syaiun wahuwa\ as-samī’u al-baṣīr}. 73  

Artinya tiada sebagainya suatu juwa pun dan ia\ juwa yang amat mendengar lagi 

amat melihat.  

Syahdān apabila sudahlah  dikehendaki\ segala mukallaf akan Islam dan 

iman dan tauhid dan makrifat seperti\ yang telah tersebut itu dan dipersifatlah 

akan keempatnya, maka ialah bernama mubtadīn\ artinya orang yang beragama 

Islam dan muslim artinya orang yang menjunjung\ titah Allah dan mukmin artinya 

orang yang percaya akan Allah dan muwāḥid\ artinya orang yang mengesakan 

Allah dan Arif artinya orang yang mengenal\ Allah. Maka barang siapa tiada 

mengetahui dan tiada dipersifatkan akan salah\ suatu dari pada empat perkara itu, 

maka tinggallah dari padanya keempatnya dari karena [34] yang empat perkara itu 

suatu juwa hukumnya.  

                                                             
73 Qs: Asy-Syura : 11  
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Maka sebab itulah tiap-tiap muslim tadapat 74 \ tiada baginya dari pada 

bersifatkan iman dan tauhid dan makrifat dan tiap-tiap\ mukmin tadapat tiada 

baginya dari pada bersifatkan Islam dan tauhid dan\ makrifat dan tiap-tiap 

muwāhidun tadapat tiada baginya dari pada bersifatkan Islam\ dan iman dan 

tauhid. Maka tiada sah Islam melainkan dengan iman dan\ tauhid dan makrifat dan 

tiada sah tauhid melainkan dengan Islam dan\ tauhid dan makrifat dan tiada sah 

iman melainkan dengan Islam dan\ tauhid dan makrifat dan tiada sah tauhid 

melainkan dengan Islam dan\ iman dan makrifat dan tiada sah makrifah melainkan 

dengan Islam dan iman\ dan tauhid.  

Demikian lagi tiada sah dīn 75  melainkan dengan menghimpunkan  

keempat,\ maka perhimpunan empat perkara itu dinamai akan dia dīn dan 

rukunnya\ seperti firman Allah Ta’ala. {Inna ad-dīna ‘indallāhi al-islām} 76 . 

Artinya\ bahwasanya agama yang berkenan kepada Allah Ta’ala itu agama Islam. 

Dan barang siapa\ tinggallah keempatnya, niscaya rugilah perniagaan dan 

utamalah neraka akan tempat\ kediamannya wallāhu ilahā dī ila sabīli ar-rasyād. 

Al-bābu aś-śānī fī\ aṣ-ṣalāti wamā yata’allaqu bihi wafīhi tis’atun fusūlin.  

Bab yang kedua [35] Pada menyatakan sembahyang dan barang yang 

taklok dengan dia dan dalamnya sembilan fasal.\ Al-faṣlu al-auwalu fī hukmi al-

mā i. Fasal yang pertama pada menyatakan hukum\ air. Ketahui oleh mu hai 

ṭālibun bahwasanya tiada sah mengambil air sembahyang dan\ mandi junub dan 

menghilangkan najis melainkan dengan air yang mutlak,\ artinya air yang semata-

                                                             
74 Tak dapat 
75 Agama   
76 Qs:Ali Imran: 19 
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mata yakni air yang suci lagi menyucikan. Maka air itu\ terbahagi kepada empat 

bahagi, pertama air mutlak, kedua air makruh, ketiga\ air mustakmal, keempat air 

najis.  

Maka air yang mu\tlak itu yaitu tujuh bagi,\ pertama air hujan, kedua air 

embun , ketiga air beku, keempat air laut, kelima air\ sungai, ke enam air mata air, 

ke tujuh air telaga, demikian lagi air peluh,\ yang diambil dari pada air yang suci 

menyucikan air mutlak juwa hukumnya.\ Maka terkadang air mutlak itu ada 

kalanya berubah rasanya atau baunya atau\ rasanya, sebab di campur suatu benda 

yang suci jika hilanglah dari pada air\ itu nama air yang mutlak, maka tiadalah 

dapat menyucikan dengan dia\ hanya suci juwa hukumnya. Dan jika tiada hilang 

dari pada air itu nama\ air yang mutlak, maka air itu suci menyucikan juwa 

hukumnya.  

Dan terkadang [36] terkadang adakalanya air yang mutlak itu berubah 

dengan salah suatu dari pada\ tiga sebab, pertama sebab mujāwarah yaitu 

bercampur air itu dengan suatu\ benda yang dimasukkan ke dalam air itu dari pada 

gaharu atau cendana atau barang\ sebagainya dari pada segala benda yang suci, 

maka berubahlah air itu\ jikalau sangat sekalipun ubahnya suci menyucikan juwa 

hukumnya. Kedua\ sebab taruh yaitu di ukup atau ada hampar77 bangkai, maka 

jadi\ berubah air itu, itupun suci menyucikan juwa hukumnya.  

Dan air yang\ makruh itu yaitu tiga perkara, pertama air yang sangat 

hangat, kedua\ air yang sangat sejuk, ketiga air yang tercampur pada negeri yang 

sangat hangat.\ Maka sebab makruh memakai air yang sangat hangat dan yang 
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sangat\ sejuk itu karena ia memberi kesakitan pada badan dan tiada\ makruh 

memakai air yang ugahari78 hangatnya dan sejuknya dan sebab\ makruh memakai 

air yang tercampur itu karena kata Thaib bahwa ia\ mempusakai supak, maka air 

yang bercampur itu jadi makruh memakai dia\ dengan tiga syarat, pertama jika 

ada air itu tercampur pada negeri [37] yang sangat panas, kedua jika ada air itu 

tercampur pada bejana yang\ kena tukal yaitu bejana besi atau tembaga atau 

semburan atau timah lain dari pada\ bejana emas dan perak dan kayu dan batu dan 

tanah, ketiga\ jika ada air itu terpakai pada badan manusia jikalau pada 

memandikan mayit\ atau akan memandi kuda sekalipun dan tiada makruh jika air 

itu di basahi\ kain atau memasuh najis, maka apabila sejuklah air yang tercampur 

pada negeri\ yang sangat panas pada bejana yang kena tukul itu, maka tiadalah\ 

makruh memakai dia.  

Demikian lagi makruh memakai segala air yang murkai\ dan tanahnya akan 

tayammum dan air yang mustakmal itu yaitu air yang\ sudah terpakai pada 

menghilangkan hadas aṣghar79 atau hadas akbar80 atau\ air sudah di pakai pada 

memandikan mayit atau air yang sudah terpakai\ pada air sembahyang Hanafi 

yang tiada berniat ketika ia mengambil air sembahyang\ atau air yang sudah 

terpakai pada air sembahyang kanak-kanak yang tiada membeza.\ Maka sekalian 

air itu mustakmal juwa hukumnya tiada sah mengangkatkan\ hadas aṣghar atau 

hadas akbar atau menghilangkan najis dengan dia. 
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79 Hadas kecil  
80 Hadas besar 
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[38] Demikian lagi air itu jadi mustakmal sebab di masukkan orang yang\ 

mengambil air sembahyang tangannya ke dalam air yang kurang dari pada dua 

kulah\ dengan tiada di niatnya tangannya akan sibur 81  kemudian dari pada 

semudah ia\ memasahi mukanya tiga kali atau kemudian dari pada sudah ia 

memasahi\ mukanya sekali jika di tinggalkannya menukai-nukai. Demikian lagi 

air itu\ jadi mustakmal sebab di masukkan orang junub suatu dari pada\ suku 

anggotanya ke dalam air yang kurang dari pada dua kulah kemudian\ dari pada 

sudah ia berniat dengan tiada di niatkannya memasukkan anggota\ itu akan sibur, 

maka adalah air itu jadi mustakmal pada air yang kurang\ dari pada dua kulah dan 

jika ada air itu dua kulah, maka tiadalah air mutakmal\ suci menyucikan juwa 

hukumnya.  

Dan demikian lagi jika di himpunkan air\ yang mustakmal itu hingga jadi 

dua kulah itu pun suci menyucikan\ juwa hukumnya dan air yang terpakai pada 

basah yang sunnat yaitu basahi,\ yang kedua dan basahi, yang ketiga pada 

mengambil air sembahyang dan air yang terpakai\ pada membaharui air 

sembahyang dan air yang terpakai pada mandi yang sunnah. [39] Maka 

sekaliannya suci menyucikan juwa hukumnya.  

Dan air yang najis itu\ yaitu air yang kurang dari pada dua kulah, maka di 

masukkan najis ke dalam\ sama ada ia berubah atau tiada maka yaitu najis juwa 

hukumnya. Dan\ jika ada air itu dua kulah maka di masukkan najis kedalamnya 

tak kala itu\ tiada berubah air itu rasanya atau warnanya atau baunya maka air itu\ 

suci menyucikan juwa hukumnya. Dan jika berubah air itu dengan salah\ suatu 
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dari pada tiga perkara yang tersebut itu maka air itu najislah,\ tiada sah 

mengangkatkan hadas aṣghar atau hadas akbar atau menghilangkan\ najis dengan 

dia. Dan maka termasukkan ke dalam air yang kurang dari\ pada dua kulah suatu 

bangkai binatang yang tiada mengalir darahnya yaitu\ kambing atau semut atau 

cicak atau barang sebagainya maka tiadalah air\ itu najis suci menyucikan juwa 

hukumnya, melainkan jika ada air\ itu berubah rasanya atau warnanya atau baunya 

sebab dimasukkan\ bangkai itu atau disahajanya memasukkan dia ke dalam air itu 

maka\ najislah air itu.  

Al- faṣlu aś-śānī fī al-najā sati wā iżā [40] latihā. fasal yang kedua pada 

menyatakan najis dan menghilangkan dia.\ Ketahui olehmu Hai tholib 

bahwasanya  najis itu  cemar  lagi\  menegahkan sah sembahyang pada pihak tiada 

dimaafkan akan dia. Maka\ najis itu terbahagi kepada tiga bahagi pertama najis 

mukhalaẓah\ Namanya yaitu  anjing dan babi dan barang yang jadi dengan salah 

suatu\ dari pada keduanya. Kedua najis mukhaffafah namanya yaitu kemih kanak-

kanak\ laki-laki yang belumpai82  lagi memakan makanan lain dari pada susu. 

Ketiga\ najis mutawāsiṭah namanya yaitu tahu atau kemih atau barang yang lain\ 

daripada segala benda yang cair lagi membanyakkan yaitu arak dan\ tuak atau 

barang sebagainya.  

Maka syarat pada menghilangkan najis\ mukhalaẓah itu hendaklah dibasuh 

tempat yang kena najis itu\ 7 Kali dengan air, serta dicampur dari pada salah suatu 

dari pada\ 7 Kali itu dengan tanah yang suci dan yang utamanya pada\ pertama 

basuh. Dan syarat pada menghilangkan najis mukhaffafah\ itu hendaklah 
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dipercikkan air pada tempat yang kena najis itu [41] hingga rata jikalau tiada 

ngalir sekalipun suci lah tempat itu.\ Dan syarat pada menghilangkan najis 

mutawāsiṭah itu hendaklah\ menghilangkan rasanya dan warnanya dan baunya 

dan maaf jikalau\ tinggal warnanya juwa karena kesukaran menghilangkan dia 

tetapi,\ jikalau tinggal rasanya atau baunya dan warnanya maka yaitu\ najislah 

jikalau sukar menghilangkan dia sekalipun.  

Dan lagi\ pula najis mutawasiṭah itu terbahagi kepada dua bahagi pertama,\ 

najis ‘in namanya yaitu barang yang di dapati panca indra akan\ rasanya dan 

baunya dan warnanya yaitu seperti tahu dan\ kemudian barang sebagainya maka 

syarat pada menghilangkan najis itu\ seperti yang telah tersebut itu juwa. Kedua 

najis hukmi namanya yaitu\ barang yang tiada dapat panca indra akan rasanya dan 

baunya\ dan warnanya yaitu seperti kami yang kurang maka syarat pada 

menghilangkan\ najis itu hendaklah mengalirkan air pada tempat najis itu\ tak kala 

dengan tiada berniat ketika memasuki dia dan pada memasahi [42] segala jenis 

yang lain dari itu pun.  

Al-faṣalu aś-śāliśu fī ḥukmi\ qaḍā i al-ḥā jati wa al-istinjā i. Fasal yang 

ketiga pada menyatakan\ hukum qaḍā hajat dan istinja. Ketahui olehmu Hai 

ṭālibun bahwasanya\ adalah bagi qaḍā hajat Itu 3 hukum, pertama sunnah kedua\ 

makruh ketiga haram. Maka qaḍā hajat yang sunnah itu yaitu\ qaḍā hajat besar 

atau kecil hendaklah memakai cerupa dan menutupi\ kepala dan  menghadirkan 

air atau batu atau barang yang yang mengikut dia.\  

Dan mendahulukan kaki kiri tak kalah masuk ke tandas dan\ mendahulukan 

kaki kanan tak kalah keluar dari padanya, jikalau qaḍā\ hajat di padang sekalipun 
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dan tinggun serta mendudukkan kaki\ kiri dan mendirikan kaki kanan dan 

menghantarkan segala anak jari\ kaki kiri pada bumi dan meninggikan tapaknya 

dan menjauh dari pada\ ada manusia, jika ada manusia di sana sekira-kira jangan 

kedengaran\ suara najis yang keluar dan jangan mencium baunya dan menutupi\ 

diri dari pada penglihat segala mata dengan suatu yang tingginya sekira-kira [43] 

enam belas jari, jikalau dengan kaki baju sekalipun. Dan sunnah membaca\ 

Bismillāhi Allahumma innī a’ū żubika mina al-khubuśi wa al-khabā īś.\ tak kala 

sampai kepada tempat qaḍā hajat itu dan membaca Ghufrā\ naka al-hamdulillāhi 

al-lażī ażhaba ‘ani al-aża wa’afānī tak kala\ keluar dari padanya.  

Dan qaḍā hajat  yang makruh itu yaitu\ itu qaḍā hajat besar atau kecil pada 

air yang tenang dan pada air yang sedikit\ ngalirnya dan pada liang-liang tanah 

dan pada jalan manusia dan pada\ tempat perenungan mereka itu pada masa hujan 

dan panas dan\ pada tempat mereka itu berceritera melainkan pada tempat mereka 

itu berbuat\ maksiat maka harus qaḍā hajat di sana. Dan lagi makruh\ qaḍā hajat 

di bawah pohon kayu yang dimakan buahnya pada ketikanya\ berbuah. Demikian 

lagi makruh berkata-kata ketika qaḍā hajat. Dan\ qaḍā hajat besar iya berdiri 

melainkan karena ozor dan menghadap\ matahari dan bulan.  

Dan qaḍā hajat yang haram itu\ yaitu qaḍā hajat besar atau kecil dengan 

sahaja membawa suatu [44] yang tersurat dalamnya nama Allah atau nama nabi 

Allah atau nama malaikat\ dan menghadap kiblat atau membelakangi dia dengan 

qubul atau dubur di jika\ tiada berdinding antara yang qhada hajat dan antara cara 

kiblat dan\ qhada hajat di atas makanan dan diatas kubur dan dalam\ masjid.  
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Dan setengah dari pada adab qaḍā hajat itu jangan\ diangkatkan kain 

dengan sehabis habis melainkan segala sedikit juwa\ hingga sampai kepada 

tempat qaḍā hajat, maka selesailah dari pada\ mengangkatkan dia, demikian lagi 

menggugurkan kain segala sedikit\ hingga sampai kadar berdiri betul maka 

selesailah dari pada menggugurkan dia\ dan jangan istinja pada tempat qhada hajat 

sampai  jangan\ terpercik air najis pada badan melainkan pada air yang mengalir 

tak kala\ itu harus istinja di sana dan jangan qhada hajat\ menghadap angin dan 

pada suatu yang tikar supaya jangan kembali\ najis itu kepada dubur dan jangan 

menilik ke langit dan kepada faraj\ dan kepada najis yang keluar dan jangan 

bermain-main tangan [45] dan memandangi ke kiri dan ke kanan dan jangan 

ketika itu bersugi\ dan jangan menduduk pada tempat qhada hajat dan hendaklah\ 

istibrak dari pada qhada hajat kecil yaitu menghabis habiskan kemih\ dengan 

berjalan-jalan tahu mengurut-urut zakar dengan perlahan-lahan atau berdehem-

dehem\ atau barang sebagainya dari pada segala ibadat yang diadatkan.  

Bermula istinjak\ itu wajib bagi tiap-tiap qhada hajat yaitu menghilangkan\ 

najis yang basah lagi keluar dari pada salah suatu dari pada dua jalan\ dengan air 

atau batu atau barang suatu yang pada makna batu dari pada\ tiap-tiap benda yang 

beku suci lagi di kesat 83  lagi tiada dihormati.\ Dan sunnah menghimpunkan 

memakai keduanya yaitu mendahulukan memakai\ batu kemudian maka dengan 

air maka jika hendak dihimpunkan memakai\ salah suatu dari pada keduanya 

maka dengan air itu terafdhal karena\ ia menghilangkan ‘in.  
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Dan maka syarat sah  istinja’ dengan batu\ pada yang memadakan dengan 

dia juwa yaitu bahwa jangan ada najis\ yang hendak di istinja itu kurang dan 

jangan ada najis itu [46] berpindah daripada tempatnya keluar ke pada tempat yang 

lain dan jangan\ ada kedatangan pada tempat yang di istinjakkan itu najis yang 

lain\ dan jangan lampau keluar najis itu dari pada  suḥfah pada qaḍā hajat\ besar 

dan kḥasyafah pada qaḍā hajat kecil dan jangan kan pada tempat\ yang di 

istinjakkan itu air atau benda yang cair. Dan hendak ada di istinjak\ dengan batu 

itu dengan 3 kali sapu jikalau suci dengan sekali sapu\ sekalipun karena di 

tegahkan beristinjak itu kurang daripada 3 buah\ batu dan 

jika tiada suci dengan 3 buah batu maka wajib menyucikan\ najis itu dengan batu 

yang lain hingga suci dan sunat mengerasapi\ dan meratakan sapu pada tempat 

keluar itu. Maka apabila ketiadaan suatu syarat\ daripada yang tersebut itu tak kala 

itu maka wajiblah istinja dengan air.  

Dan sunnah\ istinjak itu dengan tangan kiri dan makruh dengan tangan 

kanan. Dan\ jika ada di istinjakkan itu dengan maka sunat menghimpunkan segala 

anak jari kiri\ kepada jari tanah lagi ditindih kan kepada dubur. Dan lagi sunat 

mendahulu\kan memasuh qubul daripada dubur dan mendahulukan istinja 

daripada mengambil [47] air sembahyang dan mengusukkan tangan pada tanah 

atau barang sebagainya setelah itu\ maka memasuh akan dia dan memercikan air 

pada sirual84 atau kain.  

                                                             
84 Celana panjang  
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Syahdān\ kafālah pada istinja itu dengan dzannya85 akan sucinya dan jika 

diperoleh yakin\ maka yaitu sepatutnya dan jika berbau najis itu pada tangan maka 

ia\ juwa najis bukan lainnya. Dan tiada\ sunat mencium tangan dan tiada had bagi 

air yang akan istinjak itu hingga suci kafalah86 dan membaca kemudian\ dari pada 

istinja itu. Allahumma ṭahir qalbī mina an-nifāqi wā ḥaṣhin\  farjī mina al-fawā 

ḥisyi al-faṣlu ar-rābi’u fīmā yūjibu\ al-ghusla wa furūḍhi al-janā bati wa 

sunnatihā wa makrūhā tihā wamā\ yaḥrumu bi al-ḥadśi al-aṣfari wa al-akbari.  

Fasal yang keempat pada menyatakan\ barang yang mewajibkan mandi dan 

segala  fardhu mandi junub\ dan segala sunatnya dan segala makruhnya dan 

barang yang haram sebab\ hadasnya asghar dan hadasnya. Ketahui olehmu hai 

ṭālib bahwa yang\ mewajibkan mandi itu lima perkara, pertama maut bagi orang\ 

Islam lain dari pada ada orang 87  Mati syahid, kedua haid [48] ketiga nifas, 

keempat wiladah, jikalau elaqah dan muḍaghah dengan tiada\ basuh sekalipun 

kelima janabat.  

Maka janabat itu terkadang hasil ia\ dengan keluar mani pada tempat 

keluarnya yang berada yaitu zakar atau faraj\ atau pada tempat jalan yang beradat 

tetapi keluar ia dari pada tempat asalnya\ yaitu sulbi atau taraiib atau dengan 

memasukkan hasyafah atau qadar nya\ pada faraj atau dubur atau faraj mayit atau 

binatang atau ikan dengan tiada di sahaja\ dan tiada dengan ingin dan tiada inzal 

dengan lapek tebal sekalipun,\ maka sekaliannya menghasilkan janabat juwa. Dan 

lagi menghasilkan\ janabat itu dengan inzal mani sebab bermimpi atau sebab sunat 
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dengan perempuan\ atau melihat dia atau dengan melihat mani pada kain yang ia 

juwa memakai dia\ atau pada tempat ketiduran yang ia juwa meniduri dia. Maka 

akan mani\ laki-laki atau perempuan itu dengan 3 perkara pertama keluarnya 

dengan ter\pancar-pancar jikalau sedikit pancarnya sekalipun, kedua  merasai 

lezat ketika\ keluarnya jikalau tiada terpancar-pancar sekalipun, ketiga berbau 

ketikanya basah\ seperti bau tepung gandum yang sudah terkhamar dan ketikanya 

kurang seperti putih [49] telur jikalau tiada terpancar dan tiada merasa lezat 

sekalipun. Maka apabila\ ketiadaan salah suatu dari pada sifat yang 3 ini maka 

tiadalah wajib mandi.\  

Adapun hukum perempuan pada mewajibkan mandi itu seperti hukum laki-

laki juwa.\ Bermula fardhu mandi itu yang wajib sebab haid atau nifas atau\ 

wiladah atau janabat itu 2 perkara pertama niat dengan hati maka melafadzkan\ 

niat dengan lidah itu salah juwa yaitu hendakkah diniatkan oleh yang haid.\ 

Arfa’ul ḥīḍa artinya kuangkat haid atau yang nifas. Arfa’ul nifās\ artinya kuangkat 

kan nifas atau yang wiladah. arfa’ul wilādah. artinya ku\angkatkan wiladah atau 

yang janabat. arfa’ul janā bata. artinya kuangkatkan janabat\ atau diniatkan 

mereka itu. ukdi88  farḍhu ghuslu. Artinya kutunaikan\ fardhu mandi atau. nawaitu 

istibā ḥati aṣ-ṣalata. Artinya sahaja aku mengha\ruskan sembahyang atau barang 

sebagainya dari pada segala niat yang sah dengan dia mandi\ maka niat yang 

terafdhal dari pada segala niat mandi yaitu. Nawaitu arfa’u\ ḥadaśi al-akbari 

‘anjamī’i al- bādani. Sahaja aku mengangkatkan hadas\ yang besar dari pada 

sekalian badanku dan tiada sah niat itu jika diniatkan [50] Irfa’ artinya Aku 
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angkatkan atau iḥṭar artinya aku bersuci kan atau ghusla89\ artinya aku mandikan 

karena yang demikian itu tiada bertahan yang diniatkan.\  

Kedua menyertakan air serta dengan niat yang tersebab pada segala kulit 

dan rambut\ dan rūm jikalau tebal sekalipun dan segala ẓahir kulit hingga\ barang 

yang nyata daripada liang telinga dan perlipatan dan liang hidung dan\ kulit kaki 

yang jari-jari Dan per lipatannya dan dhahirnya dan batinnya dan\ pusat dan 

masrubah dan dalam kulit yang tiada di khitan dan ẓahir faraj yang kelihatan tak 

kalah duduk qaḍā hajat dan tiada wajib\ memasahi batin mulut dan biji mata 

berkumur-kumur dan memasukkan air\ ke hidung.  

Dan wajib muqarinahkan niat itu pada pertama-tama memasahi suatu\ suku 

anggota yang dibasuh. Maka jika berniat yang junub pada suatu suku\ anggotanya 

maka wajiblah pula mengulangi menyampaikan air kepada sekalian anggota\ yang 

lain. Dan sunnah bagi yang mandi dengan kendi Atau lainnya muqarinahkan\ niat 

pada tempat yang di istinjakkan kemudian dari pada air istinja karena\ terkadang 

lalai daripada menyampaikan air kepadanya atau menyampaikan air 

[51] kepadanya kemudian dari pada menyampaikan air kepada anggota yang lain 

maka jadi batal lah\ air sembahyang.  

Syahdān  adalah mandi junub itu amat banyak\ setengah dari padanya 

menghadap kiblat dan mengucap Bismillah  di pesertakan\ dengan muqarinahkan 

niat dan menghilangkan Wadi atau mazi atau mani\ atau barang najis jika di 

dahulu dari pada mandi setelah itu maka mengambil\ air sembahyang diniatkan 

dengan dia sunnah mandi jika ada air sembahyang dan\ jika tiada berair 

                                                             
89 Mandi   



69 
 

 

 

sembahyang diniatkan mengangkatkan hadas aṣghar juwa dan\ menyunguh-

nyungguh menyampaikan air pada segala perlipatan dan menyela-nyelangi 

memasahi\ pouhon rambut 3 kali dengan tangan yang basah dan mengwajibkan\ 

menyucurkan air ke atas kepala maka pada pihak kanan setelah itu maka pada\ 

pihak kiri dan meniga-niga basuh dan bergosok-gosok dan mengekalkan niat\ 

hingga kesudahan mandi dan jangan ada kurang air mandi itu\ dari pada suatu sā’ 

yaitu kurang sedikit dari pada lima cupak\ pada badan yang sederhana. Dan 

sunnah membaca doa kemudian dari pada\ mandi itu seperti yang lagi tersebut 

pada kesudahan [52] mengambil air sembahyang.  

Adapun masuk pada mandi junub itu\ yaitu melebih-lebihi pada 

menyucikan air pada\ anggota dan mandi pada air\ yang tenang dan melebihi dari 

pada tiga kali mengurang dia dan mengekalkan\ berkumur-kumur dan 

mengekalkan memasuk air ke hidung dan makan dan\ minum tidur dan Jimak pula 

dahulu dari pada memasang faraj\ dan mengambil air sembahyang demikian lagi 

makruh pada perempuan yang putus\ haid dan nifas mengerjakan segala perkara 

itu dahulu dari pada\ ia memasahi farajnya.  

Bermula haram pada orang hadas aṣghar itu\ yaitu orang yang tiada berair 

sembahyang itu 3 perkara, pertama\ sembahyang dan barang sebagainya dari pada 

sujud tilawah dan sujud syukur\ dan khatib Jum’at dan sembahyang jenazah, 

kedua thawaf jikalau\ thawaf sunnah sekalipun, ketiga menjabat mushaf atau 

membalik90 waraqnya91\ atau menjabat lauḥ92 yang tersurat dalamnya Qur’an atau 
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menyentuh pat 93  atau\ kan dia atau rīḥal 94  yang ada dalamnya mushaf atau 

membawa dia atau\ mengangkatkan dia.  

Dan haram pada orang hadas Akbar yaitu orang [53] Junub lima perkara 

maka yang tiga perkara barang yang haram pada orang yang\ hadas kecil haram 

lah pada mereka itu, keempat berhenti dalam masjid\ atau berjalan dengan 

berulang-ulang dalamnya, kelima membaca Qur’an jikalau suatu\ huruf sekalipun 

dengan  di qasad akan Qur’an.  

Dan haram pada perempuan\ yang haid atau nifas atau wiladah itu 10 

perkara maka yang lima\ perkara yang haram pada orang yang hadas akbar, 

haramlah pada\ mereka itu, keenam puasa pada bulan Ramadhan tetapi wajib ia\ 

mengqhada dia, ketujuh talak pada masa itu, kedelapan lalu dalam\ masjid jika 

takut akan kan titik darahnya, kesembilan di sunnat oleh\ suaminya  pada orang 

yang antara pusat dan lututnya, kesepuluh mandi\ dengan niat mengangkatkan 

hadas.  

Al-faṣlu al-khāmisu fī syurūṭi\ al-wuḍhu i wa furū ḍihi wa sunnatihi 

wamakrū hā tihā wamā\ yabṭuluhu. Fasal Yang kelima pada menyatakan segala 

syarat mengambil air\ sembahyang dan segala fardunya dan segala\ sunatnya dan 

segala makruhnya dan segala yang membatalkan dia. Ketahui oleh mu hai ṭālibun. 

[54] Bahwasanya segala syarat yang mengambil air sembahyang itu tujuh perkara\ 

bagi yang sehat badan dan delapan perkara bagi yang senantiasa dalam\ hadasnya. 

Pertama Islam maka tiada sah daripada kafir, kedua\ membeza artinya sendirinya 

makan dan minum dan bersuci maka tiada sah\ air sembahyang dari pada  yang 
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yang tiada memeza, ketiga suci dari pada haid dan\ nifas, keempat suci dari pada 

suatu syaik yang menegahkan sampai air\ kepada air sembahyang dari pada lilin 

dan getah atau kapur atau daki yang\ di ujung kuku, kelima mengetahui akan 

fardhunya dan sunatnya, keenam\ jangan mengiktiqadkan suatu dari pada ada 

segala fardhu air sembahyang itu\ sunnat ketujuh dengan air yang suci 

menyucikan seperti yang telah tersebut hukumnya,\ kedelapan dalam waktu. 

Adapun fardhu pada mengambil air sembahyang itu\ 6 perkara, pertama 

niat yaitu meniatkan oleh orang mengambil wudhu\ tak kala ia memasahi 

mukanya. irfa’u al- ḥadaśu. Artinya kuangkat kan hadas\ atau aṭharu lilṣalāti 

artinya aku bersuci karena sembahyang atau aṭharu\ lilḥadaśi artinya aku bersuci 

dari pada hadasnya atau. nawaitu ada al-wudhu a [55] artinya saja aku 

menunaikan air sembahyang atau. Nawaitu al-wudhu a.\ Artinya sahaja aku 

mengangkatkan hadas atau barang sebagainya dari pada segala\ niat yang sah 

dengan dia di bawa  sembahyang dan tiada sampai meniatkan dengan\ aṭharā 

artinya aku bersuci atau irfa’artinya aku mengangkatkan atau\ ghusla artinya aku 

mandi dikarena tiada berketahuan yang diniatkan\ dengan dia.  

Dan adalah bagi yang mengambil air sembahyang itu 2 bagi, pertama\ 

orang yang sejahtera, kedua orang yang senantiasa dalam hadasnya yaitu\ orang 

yang salsul bauli atau mandi dia atau mani atau perempuan\ yang mustahadhah, 

maka pada orang yang sehat badan itu sah lah padanya\ meniatkan dari pada 

segala niat yang tersebut itu dan pada orang yang senatiasa\ dalam hadas itu 

hendaklah ia meniatkan. Nawaitu istibā ḥati farḍu\ aṣ-ṣalāti. Artinya sahaja aku 

mengharuskan sembahyang jika\ sembahyang fardhu atau. Nawaitu istibā hati illa 
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aṣ-ṣalāti. Artinya sahaja aku mengharuskan sembahyang jika sembahyang atau 

barang sebagainya\ dari pada segala niat yang tersebut itu melainkan niat raf’a al-

ḥadaśi [56] dan ṭahā ra juwa tiada sah padanya karena hadasnya tiada terangkat.\ 

Demikian lagi tiada sah pada yang senantiasa dalam hadas itu 

menyembahyangkan\  dua sembahyang yang fardhu atau dua sembahyang fardhu 

yang qadha dengan sekali\ mengambil air sembahyang tetapi harus di sembahyang 

dari pada sembahyang yang\ sunnat mana kehendaknya. Dan wajib pada 

mengambil air sembahyang itu\ menyertakan niat pada hukumnya juwa dan 

jangan meninggalkan dia\ dari pada memasuh muka hingga memasuh kaki dan 

jangan membawa suatu\ yang meminasakan niat yaitu murtad atau meniatkan 

memutus mengambil air sembahyang.\  

Kedua memasuh muka jikalau dua muka atau tiga atau lebih sekalipun, 

maka\ had bujurnya itu barang yang pada tempat adat tambah rambut kepala 

hingga\ kesudahan di bawah dagu dan di bawah kedua rahang dan had lintangnya\ 

itu antara dua telinga bahwa pelipisan itu dari pada had muka juwa.\ Dan wajib 

memasuh segala kulit, muka yang dhahir dan rambutnya sama\ ada keluar 95 

daripada had muka atau tiada dan ramanya dan bulu mata\ dan kelopaknya dan 

kening dan bulunya dan kumis dan misai [57] dan yang merah dari pada kedua 

bibir dan rambut yang setali dengan tali\ tudung jikalau tebal sekalipun dan 

janggut dan tali tudung dan\ batin keduanya jika jarang yaitu kelihatan kulitnya96 

tak kala\ berkata-kata. Demikian lagi wajib memasuh lebih sedikit dari pada had\ 

muka dan kedua tangan dan kedua kaki dan wajib memasuh suatu\ suku yang ada 
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dalam hadas dan tiada wajib memasuh kedua biji\ mata dan batin janggut dan 

batin tali tudung yang tebal\ keduanya jika ada ia dari pada laki-laki. Demikian 

lagi tiada di wajib\ memasuh kedua celah kepala yang sulah.97 

Ketiga memasuh kedua tangan hingga\ kedua siku dan wajib memasuh 

barang yang ada dalamnya dari pada rauma98\ jikalau tebal sekalipun dan kuku 

jikalau panjang sekalipun dan\ daging yang bergumpal jikalau besar sekalipun. 

Demikian lagi wajib\ memasuhi segala celah-celahnya. Keempat menyapu sedikit 

dari pada kulit\ kepala atau sehelai rambut yang pada had kepala atau setengahnya 

dan\ memadai akan ganti sanya itu dengan dibasahi atau dengan mengahantarkan 

[58] tangan yang basah ke atasnya jikalau dari pada kain99 yang di basahkan 

sekalipun. Kelima memasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki\ dan wajib 

memasuh barang suatu yang ada dalam had keduanya kaki dari pada\ daging dan 

rauma dan cerah-cerah yang ada pada keduanya dan kaki yang ber\cabang.  

Keenam tertib yaitu mendahulukan memasuh muka, maka\ kedua tangan 

hingga siku, kedua maka menyapu kepala maka kedua kaki\ hingga mata kaki. 

Maka jika didahulukan seorang memasuh suatu\ anggota yang kemudian 

memasuh dia dari pada anggota yang didahulu\ memasuh dia, maka tiadalah sah 

air sembahyang dan jika di dahulu\ kannya memasuh anggota yang kiri dari pada 

kanan, maka sah lah air\ sembahyang tetapi pahala sunnat juwa tiada di 

perolehnya. Dan\ jikalau di basuh oleh empat orang akan anggota orang yang\ 

mengambil air sembahyang bersamaan keempatnya, maka tiadalah terangkat\ 
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hadas pada anggotanya yang tiga yaitu hanya pada mukanya\ karena tiada di 

peroleh tertib bersalahan dengan orang yang [59] mengambil air sembahyang 

seraya menyelam muka maka hasil lah padanya tertib\ pada takdir juwa. Dan 

wajib mualat itu pada orang yang\ senatiasa dalam hadas juwa.  

Adapun sunnat pada mengambil air\ sembahyang itu amat banyak setengah 

dari padanya bersugi dengan melintang\ gigi di luarnya dan dalamnya dengan 

suatu yang kesat lagi yang dapat\ menghilangkan daki gigi melainkan dengan 

telunjuk jikalau kesat\ sekalipun. Maka perintahnya itu di jabat akan suka itu 

dengan\ kanan memulai dia dari pada geraham kanan hingga hadapan muka di 

mulai\ pula dari padanya hingga geraham kiri dan disudahi pun kepadanya\ dan 

mengucap bismillāh dan yang akmalnya itu bismillāhirahmāni\rrahim serta 

memuqarinahkan niat pada pertama-tama memasuh kedua tangan\ dan 

melafazdkan niat itu dengan lisannya dan menghadirkan niat\ dari pada permulaan 

mengambil air sembahyang hingga kesudahannya. Maka jika\ di tinggalkan 

mengucap bismillāh pada pertama mengambil air sembahyang, maka\ jikalau di 

sahajanya sekalipun, maka di ucapnya dahulu dari pada sudahi [60] mengambil air 

sembahyang itu. Bismillāhi fī awālihi wa akhiri.  

Dan membasuh\ kedua tapak tangan hingga pergelanggannya dan 

berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan hasillah sunnatnya dengan 

tiga celuk\ ketikanya di kumur-kumurkan dan tiga celuk lagi ketikanya di 

masukkan\ ke hidung, tetapi yang akmalnya itu menghimpunkan antara keduanya\ 

yaitu tiga celuk juwa di kumur-kumurkan dari pada tiap-tiap celuk\  itu dan di 

masukkan air ke hidung yang tinggalnya. Demikianlah ketiga\ kalinya dan 
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meniga-nigai dari pada tiap-tiap basuh dan menyapu menyila-nyilati\ dan 

bergusuk-gusuk dan bersugi.  

Dan orang yang syak 100  itu\ diamalkan dengan yakinnya juwa jika di 

syakkannya pada yang wajib, maka\ mengambil yakin itu pun wajib umpamanya 

syak ia akan ratakah air pada anggotanya atau tiada, maka wajib ia meratakan dia 

pada\ segala anggotanya. Dan jika di syakkannya pada yang sunnat maka 

mengambil\ yakin itupun sunnat umpanya syak ia akan memasuh atau menyapu 

dua\ kalikah atau tiga, maka sunnat ia meniga-niga dia. Dan memasuh sekalian 

[61] kepala dan membasuh101 kedua tangan yang dhahir dan batin dengan air\ 

yang baharu, dan menyila-nyilati janggut yang tebal dan dengan anak jari kanan\ 

dari bawah dagu, dan menyila-nyilangi segala anak jari tangan kedua dengan\ di 

perpancakkan kedua belahnya, dan anak jari kaki kedua dengan mema\sukkan 

kelinggking tangan kiri atatu kelingking tangan kanan dari bawah\ kelingking kaki 

kanan permulaannya dari pada kelingking kaki kanan hingga kelingking\ kaki kiri 

kesudahannya, dan mualat yaitu berturut-turut memasuh\ tiap-tiap  anggota dahulu 

dari pada kurang yang dahulunya, dan mendahulu\kan memasuh anggota kanan 

dari pada kiri.  

Dan gharahu yaitu menyampaikan\ basuh yang pada muka hingga sampai 

kedua belah leher dan kepada permulaan\ kepada dan melanjutkan tahjil yaitu 

menyampaikan basuh yang pada kedua\ tangan hingga sampai pada dua lengan 

dan pada kedua102 kaki hingga sampai\ pada kedua betis dan hasillah keduanya 
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dengan melebihi memasuh dari pada\ had yang wajib dan meninggaalkan minta 

tolong menyujurkan air\ sembahyang melainkan karena darurat dan meninggalkan 

dari pada menyempurnakan [62] air sembahyang dan meninggalkan dari pada 

menyapu air yang tinggal pada anggota\ air sembahyang dengan kain melainkan 

karena darurat, dan menyeserkan103 cincin\ jika ada longar dan jika sesak maka 

wajib menyisirkan dia. 

Dan memulai\ pada memasuh muka dari pada pihak yang di atasnya dan 

pada kedua tangan\ dan kedua kaki dari pada anak jarinya dan menyapu kedua 

pohan mata\ dan ekornya dengan kedua telunjuk jika tiada tahi mata yaitu ekor 

dan\ jika ekor maka wajib memasuh dia dan mengadap kiblat dari pada 

permulaan\ mengambil air sembahyang hingga kesudahannya dan mengantarkan 

bejana air\ sembahyang itu pada pihak kanan jika luasa mualatnya dan pada pihak\ 

kiri jika sempat mualatnya dan jangan ada kurang air sembahyang itu dari pada\ 

suatu mud yaitu secupak belakai kali pada tubuh yang sederhana.  

Dan\ jangan berkata-kata dari pada permulaan mengambil air sembahyang 

hingga kesudahannya\ melainkan karena suatu mashlahat dan terkadang wajib 

dikit berkata-kata\ pada ketika itu karena melihat orang yang buta hendak gugur 

ke dalam\ telaga atau barang dan jangan menamparkan air ke muka dan jangan 

[63] memasuh kuduk dan apabila selesailah dari pada mengambil 104  air 

sembahyang, maka\ sunnat menghadap kiblat dan mengangkatkan mata ke langit 

dan menadahkan\ kedua tapak tangan kelangit serta membaca. Asyhadu an lā 

ilaha illa\llāh hu waḥdahu lā syarīka lahu wa asyhadu anna muhammadan 
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‘abduhu\ wa rasū luhu Allahummaj’al nī mina at-tauwābīna waj’alanī\ mina al-

muṭahirīna subḥā naka Allāhumma wa biḥamdika asyhadu\ an lā ilāha illā anta 

astaghfiruka wa atū bu ilaika waṣalallāhu\ ‘ala muhammadin wa’ala āli 

muhammadin wasallam. Setelah itu maka di rahapkan kedua\ tangan itu ke muka.  

Adapun yang makruh pada mengambil air sembahyang itu\ yaitu 

berlebihan-lebihan pada menyujurkan air sembahyang jikalau di tung sungai 

sekalipun,\ maka yang demikian itu jadi makruh pada air yang tiada diwakafkan. 

Dan\ jika pada air yang diwakafkan, maka yaitu haram dan meninggalkan 

menyila-nyilati\ janggut yang tebal pada orang yang tiada haram haji, dan  

melebihi dari pada\ meniga basuh dan mengurang dari padanya pada orang yang 

tiada hendak\ bersegera ia mendapat imam sembahyang berjamaah, dan mita 

tolong pada [64] menyujurkan air sembahyang pada orang yang tiada baginya 

ozor, dan mendahulukan\ memasuh anggota kiri dari pada kanan.  

Dan lagi makruh pada mengambil air\ sembahyang itu meninggalkan segala 

sunnatnya atau mengerjakan suatu yang sunnat\ meninggalkan dia. Demikian lagi 

makruh meninggalkan segala sunnat yang iktilaf\ ulama pada wajibnya dan 

sunnatnya seperti bergosok-gosok pada mengambil air\ sembahyang, maka pada 

mazhab kita yaitu sunnat juwa dan pada mazhab\ imam Malik, maka yaitu wajib. 

Demikian lagi iktilaf mandi\ pada hari jum’at.  

Adapun yang membatalkan air sembahyang itu empat\ perkara, pertama 

barang yang keluar dari pada salah suatu dari pada dua jalan\ yaitu qubul dan 

dubur, sama ada keluar itu yang beradat atau nadir\ yaitu kemih dan wadi dan 

mazi dan tahi dan berangin dan darah\ dan bernanah dan kayu dan batu dan 



78 
 

 

 

kalung jikalau di keluarkannya\ kepalanya, kemudian maka di hilanya sekalipun 

atau keluar suatu syaik105 yang di masukkan ke dalam qubul atau dubur, maka 

sekaliannya membatalkan juwa,\ melainkan keluar mani tiadalah batal air 

sembahyang hanya wajib mandi [65] juwa. Dan jikalau dimasukkan seorang mani 

orang yang lain ke dalam\ farajnya atau dimasukkan mani dirinya yang sudah 

keluar dari padanya kemudian,\ maka keluar ia dari padanya, maka binasalah air 

sembahyang.  

Kedua hilang\ akal sebab gila atau mabuk atau pitam atau tidur yang tiada 

menetapkan\ tempat kedudukannya pada suatu tempat tetapi tiada membatalkan 

air sembahyang\ sebab ngantuk dan petama-tama hendak mabuk dan tidur yang 

menetapkan\ tempat kedudukannya jikalau besandar dan bermimpi sekalipun. 

Ketiga\ bersentuh kulit laki-laki jikalau sida-sida106 dan dari sekalipun dengan\ 

kulit perempuan yang hilat jikalau matinya sekalipun dengan disahaja atau\ lupa 

jikalau dengan anggota yang lasa pada yang lebih sekalipun,\ maka batal air 

sembahyang yang menyentuh dan yang di sentuh. Tetapi tiada membatalkan\ air 

sembahyang jika berlapik salah seorang dari pada keduanya jikalau dengan\ kain 

yang nifis 107  sekalipun karena tiada diperoleh mengambil lezat\ dengan dia. 

Demikian lagi tiada membatalkan air sembahyang sebab menyentuh rambut\ atau 

kuku atau gigi dan menyentuh kanak-kanak perempuan bagi laki-laki dan 

menyentuh [66] kanak laki-laki bagi perempuan yang tiada berkeinginan oleh 
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orang banyak.\ Dan lagi tiada membatalkan air sembahyang itu bersentuh dengan 

mahram sebab sebangsa\ atau susuan108 atau mentuwah.  

Keempat menjabat qubul atau halqah dubur manusia\ dengan perut tangan 

sama ada dari pada di bersandari atau lainnya jikalau\ pada kanak-kanak 

sekalipun, dengan disahaja atau lupa jikalau dengan tangan\ yang lasa109 pada 

faraj mait sekalipun, maka batallah air sembahyang yang menyentuh.\ Tetapi tiada 

batal air sembahyang yang di sunnati. Demikian lagi membatalkan air 

sembahyang\ menjabat zakar yang terpotong atau faraj yang tersayab dan tempat 

zakar atau\ yang telah bercerai keduanya. Tetapi tiada membatalkan air 

sembahyang menjabat\ faraj binatang atau menyentuh qubul atau dubur manusia 

dengan kepala hujung\ jari atau dengan silang-silang tapaknya atau dengan tapak 

tangan atau dengan\ anggota yang lasa. 

 Al-faṣlu as-sādisu fī syurūṭi\ aṣ-ṣalāti wa al-ażāni wa al-iqāmati wa syurū 

ṭihimā. Fasal\ yang keenam pada menyatakan segala syarat sembahyang dan 

bang 110  dan qamat dan segala\ syarat keduanya. Ketahui olehmu hai ṭalib 

bahwasanya syarat sembahyang [67] yaitu 6 Perkara. Pertama mengetahui akan 

masuk dengan yakin atau dengan\ ẓan111 maka tiada sah sembahyang seorang 

dengan ketiadaan salah dari pada\ keduanya jikalau gugur sembahyangnya dalam 

waktu sekalipun.  

Maka adalah\ awal waktu dzuhur itu apabila gelincir matahari dari pada ada 

sama tengah langit\ dan akhirnya jadilah bayang-bayang suatu sama sifat lain dari 
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pada bayang-bayang istiwa. Dan awal waktu Ashar itu apabila lebih sedikit 

bayang-bayang suatu dari pada\ sama sifat dan akhirnya hingga masuklah 

matahari. Dan awal waktu\ maghrib itu apabila masuklah matahari dan akhirnya 

hingga hilang Syafak\ yang merah. Dan awal waktu Isya itu apabila hilanglah 

Syafak yang merah\ dan akhirnya hingga Fajar ṣadik yaitu harus yang sangat 

terang terlentang\ pada tepi langit Dan di halaunya Fajar kizib yaitu harus yang 

lanjut kemudian\ lalai hilang di belakangnya. Kelima awal waktu subuh itu 

apabila hilanglah\ fajar kizib112 dan Betul lah fajar ṣadik yaitulah awal waktu 

subuh dan\ akhirnya hingga terbit matahari. 

Kedua menghadap kiblat yaitu Ka'bah\ dengan dada melainkan pada 

sembahyang sunat dalam pelayaran yang mubah dan sembahyang [68] Syadatul 

khauf. Maka jika seorang tiada mengetahui kiblat, maka wajiblah ia\ mengikuti 

orang yang kepercayaan lagi mengetahui ilmu kiblat, maka jika tiada\ di peroleh 

orang yang demikian itu maka wajib ia ijtihad yaitu menentukan\ dengan bicara 

akan pihak kiblat dan jika heran yang ijtihad karena tiada dhahir\ padanya suatu 

alamat yang menunjukkan kepada pihak kiblat, maka sembahyang ia menghadap\ 

kepada barang dikehendakinya karena menghormati waktu kemudian maka di 

qhadanya akan sembahyang\ itu.  

ketiga menutupi aurat, jikalau sembahyang dalam khalwat sekalipun, maka 

jika\ ditinggalkan menutup113 aurat oleh yang kuasa menutupi dia, maka tiadalah 

sah sembahyang.\ Maka aurat laki-laki yang merdeka kecil atau besar dan sahaya 

laki-laki dan perempuan\ barang yang antara pusatnya dan lututnya dan aurat 
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perempuan yang merdeka\ kecil atau besar dalam sembahyang sekalian badannya 

melainkan muka dan kedua tapak tangan\ juwa. Dan syarat akan menutupi itu 

hendak ada dengan suatu syaik yang menegahkan\ dari pada kelihatan warna kulit 

jikalau dengan tanah liat atau air keruh sekalipun.\ Tetapi tiada memadai 

menutupi aurat itu dengan kaca yang kelihatan barang yang\ di dalam di luarnya 

jikalau tebal sekalipun. Demikian lagi tiada memadai menutupi [69]aurat yaitu 

dengan kain yang yang nifis yang kelihatan warna kulit di luarnya.\ Dan wajib 

pada menutupi aurat itu yaitu menutupi kelilingnya dan\ atasnya maka jika dilihat 

orang sembahyang auratnya dari pada leher bajunya\ maka tiadalah sah 

sembahyangnya. Tetapi tiada wajib menutupi dari bawahnya\ umpamanya seorang 

sembahyang di atas rumah atau barang sebagainya maka\ kelihatan auratnya dari 

bawahnya maka sahlah sembahyangnya.  

Keempat\ suci daripada hadas akbar dan asghar, maka jika seorang\ tiada 

berair sembahyang pada permulaan takbiratul ihram, maka tiadalah\ sah 

sembahyangnya. Jika iya berair sembahyang dalam takbiratul ihram sekalipun\ 

tiadalah sah sembahyang jika hadas dahulu daripada memberi\ salam. Dan lagi 

tiada sah sembahyang yang di sembahyangnya iya dengan\ air sembahyang yang 

diniatkankan ketika mengambil dia mengerjakan sunnat yaitu\ membaca Qur’an 

atau hadits atau masuk dalam masjid atau barang\ sebagainya dari pada segala 

kerja yang mengerjakan dia sunnat dengan air sembahyang.\  

Kelima Suci daripada najis yang tiada dimaafkan daripadanya pada badan 

[70] atau pada tempat sembahyang, maka tiada sah sembahyang dengan najis 

yang demikian\ yaitu pada salah  suatu dari pada tiga tempat dan jikalau kan najis\ 
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yang tersebut itu pada setengah badan atau kain dan tiada diketahui\ akan 

tempatnya maka wajib memasuh sekalian dan tiada sah ijtihad\ dengan dia. 

Demikian lagi tiada sah sembahyang orang yang menanggung najis atau\ 

berhubung setengah badannya atau kainnya dengan najis jikalau tiada bergerak\ 

dengan geraknya sekalipun.  

Dan lagi tiada sah sembahyang orang yang\ mengenggam114 punca115 tali 

atau barang sebagainya yang berhubung dengan najis. Umpamanya\ tak kala iya 

dalam sembahyang dipegang tali yang terikat pada leher anjing\ atau pada leher 

keledai yang menanggung najis. Dan jika dipegang seorang\ dalam sembahyang 

akan tali yang terikat pada suatu tempat yang suci dan\ dalamnya najis maka 

batallah sembahyangnya jika bergerak parah yaitu\ di darat atau dalam air dengan 

geraknya dan jika tiada demikian maka tiadalah\ batal sembahyang. Tetapi tiada 

membatalkan sembahyang jika tali itu\ dihantarkannya di bawah kakinya. 

Demikian lagi tiada membatalkan sembahyang [71] berbetulan dengan najis pada 

ketika rukuk atau sujud atau sembahyang serta\ najis yang dimaafkan dari 

padanya yaitu bekas najis pada dubur yang\ di istinjakkan dengan batu dan debu 

jalan raya yang yakin akan\ najis kan pada kain atau pada badannya.  

Bermula darah jera\wat dan darah bisul dan air luka dan darah dan nanah\ 

dan darah campur nanah dan darah kutu dan darah nyamuk dan agas116\ dan 

tempat berbekam dan berpetik dan tahi lalat dan kemih lentir dan117\  kemih pada 

orang salsul bauli dan darah istihadhah dan\ air pur maka sekaliannya itu 
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dimaafkan juwa sedikitnya atau banyaknya\ karena  sangat kesukaran 

memelihara118  akan dia. Demikian lagi maaf darah\ orang yang usang 119  jika 

sedikit.  

Dan tiada di maaf darah jerawat\ dan bisul dengan di sahaja memecahkan 

dia jika banyak dan lagi tiada\ maaf darah nyamuk dan agas dengan di sahaja 

memecahkan120 dia jika\ banyaknya. Demikian lagi tiada di maaf bangkai kutu 

atau\ nyamuk atau barang sebagainya dan jika dibunuh oleh orang yang 

sembahyang akan [72] binatang yang tersebut itu dalam sembahyangnya maka 

batallah sembahyangnya jika\ ditungganginya makan bangkai binatang itu, jika 

tiada demikian maka tiadalah\ batal sembahyangnya.  

Keenam mengetahui akan segala fardhunya dan sunatnya. Maka\ tiada sah 

sembahyang orang yang tiada mengetahui akan segala rukun sembahyang\ dan 

sunnatnya. Demikian lagi tiada sah sembahyang orang yang mengiktiqadkan\ 

sekalian perbuatan sembahyang itu sunnat atau diiktiqadkan suatu rukunnya 

sunnat.\ Tetapi sah sembahyang orang yang mengiktiqadkan  sekalian perbuatan 

sembahyang\ itu fardhu atau di iktiqadkan setengahnya sunnat dan setengahnya 

fardhu dengan\ tiada ditukarkannya yang fardu itu sunnat dan yang sunnat Itu 

fardhu.\  

Adapun bang itu 15 kalimahnya yaitu. Allāhu akbar Allāhu akbar,\ Allāhu 

akbar Allāhu akbar, asyhadu an lā ilaha ilallāh, asyhadu al lā ilaha ilallāh, 

asyhadu anna muḥammadn rasūlullāh, asyhadu anna muḥammadan rasūlullāh, 
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ḥaiya ‘ala aṣ-ṣalāh, ḥaiya ‘ala aṣ-ṣalāh, ḥaiya ‘ala al-falāḥ, ḥaiya ‘ala al-falāḥ, 

Allāhu akbar Allāhu akbar, lā ilaha ilallāh.  Dan qamat itu sebelas kalimah nya 

yaitu. Allāhu akbar Allāhu akbar, asyhadu an lā ilaha ilallāh, asyhadu anna [73] 

muḥammadan rasūlulāh, ḥaiya ‘ala aṣ-ṣalāh, ḥaiya ‘ala al-falāḥ, qad qā mati\ aṣ-

ṣalāti qad qā mati aṣ-ṣalāh, Allāhu akbar Allāhu akbar, lā ilaha illallāh.\ 

Syahdān.  

Bahwa adalah sunnat bang dan qamat itu bagi segala laki-laki\ jikalau 

kanak-kanak untuk sembahyang seorang dirinya sekalipun pada sembahyang\ 

fardhu yang adak atau qhada atau sembahyang berjamaah, yang kedua atau pada 

sembahyang\ qasar atau jamak. Tetapi tiada sunnat pada sembahyang nazar atau 

pada sembahyang jenazah\ atau pada segala sembahyang sunnat tetapi makruh 

dikit mengerjakan dia\ pada yang demikian121 itu. Dan sunnat di kata. Aṣ-ṣalātu jā 

mi’ah pada segala sembahyang\ sunnat yang dia mengerjakan dengan berjamaah 

lain dari pada sembahyang nazar\ dan jenazah yaitu sembahyang hari raya 

kedua122 dan gerhana kedua123\ dan sembahyang minta hujan dan sembahyang 

tarawih dan sembahyang witir\ ramadhan.  

Dan sunnat bagi segala perempuan dan khunsa itu qamat juwa\ jikalau 

berjamaah atau seorang dirinya sekalipun. Tetapi tiada sunnat\ bagi mereka itu 

bang dan jika bang mereka itu dengan perlahan-lahan, maka yaitu\ harus dan jika 

bang mereka itu dengan nyaring hingga kedengaran suaranya [74] kepada laki-

laki yang haram menilik kepadanya, maka yaitu haram karena\ mendatangkan 
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fitnah sebab kedengaran suaranya seperti mendatangkan\ fitnah sebab menilik 

kepada rupanya dan jika tiada mendatangkan fitnah,\ maka yaitu makruh juwa.  

Syahdān bahwa syarat mengsahkan\ bang itu delapan perkara. Pertama 

hendak ada bang itu dalam waktu\ karena ia memberi tahu akan segala manusia 

akan sembahyang, maka tiada\ sah bang dahulu dari pada waktu melainkan pada 

waktu subuh maka harus\ bang awal kemudian dari pada tengah malam. Kedua 

tertib yaitu yang seperti lafadz nya\ yang telah tersebut itu, maka jika di 

dahulukan lafadznya yang kemudian dan\ kemudiankan lafadznya dahulu, maka 

tiadalah sah bang.  

Ketiga muwalat\ yaitu berturut-turut antara segala kalimahnya maka jika di 

tinggalkan dia\ seorang muwalat jikalau dengan lupa sekalipun, maka tiadalah sah 

bang,\ tetapi tiada membatalkan bang diam yang sedikit dan berkata-kata\ dan 

pitam dan tidur jika tiada lanjut masanya, karena ia tiada\ memberi bencana pada 

memberi tahu akan waktu. Dan hendak ada bang [75] dan qamat itu dari pada 

seorang juwa. Dan lagi hendak ada keduanya\ dengan bahasa Arab, maka tiadalah 

sah keduanya dengan bahasa\ yang lain jika ada di sana yang mengetahui bahasa 

Arab dan jika\ tiada, maka hukumnya seperti hukum takbiratul ihram dalam 

sembahyang juwa.\  

Keempat hendak ada bang dan qamat itu diperdengarkan kepada jamaah\ 

jikalau kepada seorang sekalipun dan jika sembahyang seorang dirinya maka\ 

hendaklah didengarkan kepada sendirinya dirinya. Kelima hendak ada yang bang\ 

itu mengetahui akan waktu. Keenam hendak ada yang bang dan yang qamat\ itu 
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Islam, maka tiada sah keduanya dari pada kafir, ketujuh membeza124 maka\ tiada 

sah keduanya dari pada orang yang kecil dan kanak-kanak yang tiada membeza\ 

dan orang yang mabuk. Kedelapan laki-laki maka tiada sah bang dan\ qamat dari 

pada perempuan atau khunsa akan laki-laki jikalau mahramnya\ sekalipun seperti 

tiada sah keduanya diperimam oleh laki-laki.  

Bermula\ makruh pada bang dan qamat itu dengan lahen yaitu 

mengubahkan\ huruf bang dan qamat. Kata imam Ibnu Abdissalam, haram yang 

de[76]mikian itu jika diubahkan makna. Demikian lagi makruh dalam bang dan\ 

qamat seraya berkata-kata jikalau sedikit sekalipun. Dan lagi makruh\ bang dan 

qamat seraya duduk atau berkendaraan melainkan pada orang yang\ musafir, maka 

harus ia bang dan qamat di atas kendaraanya. Dan\ lagi makruh bang dan qamat 

itu bagi orang yang fasek dan yang berhadas\ aṣghar, tetapi jikalau hadas ia pada 

ketika bang dan qamat, maka hendaklah\ disudahinya dan tersangat makruh bang 

dan qamat itu bagi orang\ yang junub. Dan lagi makruh bang dan qamat itu 

dengan tiada menghadap\ kiblat. Dan makruh bagi segala yang medengar125  bang 

dan qamat meninggalkan dari pada\ menjawab keduanya.  

Dan sunnat pada bang itu hendaklah ada yang bang itu\ nyaring suaranya 

lagi baik suaranya dan atas tempat yang tinggi yaitu\ menara atau barang 

sebagainya. Tetapi tiada sunnat qamat itu pada tempat\ yang tinggi dan lagi sunnat 

pada bang itu menghimpunkan tiap-tiap dua takbir dengan\ senafas. Dan sunnat 

beriringkan segala lafadznya, dan lagi sunnat pada bang itu\ tarji’u yaitu 

mengucap dua kali lafadz syahdat dengan perlahan-lahan [77] dahulu dari pada 
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mengucap dia dengan nyaring dan tempat tarji’u 126  itu\ kemudian dari pada 

mengucap. Allāhu akbar Allāhu akbar,\ Allāhu akbar Allāhu akbar maka di ucap 

Asyhadu an lā ilaha ilallāh 2x, asyhadu anna muḥammadan\ rasūlulāh2x dengan 

perlahan-lahan, kemudian maka di ulangi pula\ Asyhadu al lā ilaha ilallah 2x, 

asyhadu anna muḥammadan rasūlulah2x\ dengan nyaring.  

Dan lagi sunnat tasywib pada bang subuh juwa yaitu mengu\cap. aṣ-ṣalā tu 

khairun mina an-naum dua kali kemudian dari pada mengucap\ dua ḥaiya ‘ala al-

falāḥ. Dan lagi sunnat pada waktu subuh itu bang dua\ kali, sekali bang kemudian 

dari pada tengah malam dan sekali lagi bang pada ketika\ fajar dan sunnat 

berpaling pada bang dan qamat dengan kepala juwa tiada dengan\ dada ke kanan  

sekali ketika mengata. ḥaiya ‘ala aṣ-ṣalāh. dan ke kiri sekali\ ketika mengata 

ḥaiya ‘ala al-falāḥ. Dan sunnat mengantarkan seruas\ telunjuk tangan kanan 

kepada liang telinga kanan dan seruas telunjuk\ tangan kiri kepada liang telinga 

kiri, tetapi tiada si sunnat yang demikian\ itu pada qamat.  

Dan sunnat bagi yang mendengar bang dan qamat itu hendaklah [78] 

diucapnya seperti yang diucapkan oleh orang yang bang dan yang qamat\ 

melainkan pada. ḥaiya ‘ala aṣ-ṣalāh. dan. ḥaiya ‘ala al-falāḥ. maka di ucapnya\ 

Lā ḥaula walā quwwa ta illā billāhi al‘aliyyi al‘aẓīm empat kali pada bang dan\ 

dua kali pada qamat. Dan pada. Qād qa mati aṣ-ṣalāh 2x127. Itu maka di ucapnya 

dua\ kali. Aqā mahallāhu wa adā mahā mādā mati as-samāwā tu wal arḍu\ 

waj’alanī mina aṣ-ṣaliḥīna ahlihā. dan pada aṣ-ṣalā tu khairun\ mina an-naum. 

maka diucapnya dua kali. ṣadaq ta wa bararta.  
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Demikian\ lagi sunnat bagi yang mendengar bang dan qamat dan bagi bang 

dan qamat kemudian\ dari pada selesai keduanya mengucap. Allāhumma ṣalli wa 

sallim ‘ala\ muḥammadin wa ‘ala āli muḥammadin, Allāhumma rabā hażihi ad-

da’wā ti at-ṭāmah,\ wa aṣ-ṣalāti al-qā imati, ati saidi nā muḥammadāni al-

wasīlata wa\ al-faḍīlata, wassyara fata wa ad-da rajata al-‘āliyata ar-rafī’ata, 

waba’aśhu\ maqā mammaḥmūdāni al-lażī wa’ad tahu innaka lā tukhlīfu al-

mī’ād.\  

Sebermula syarat qamat itu seperti syarat bang juwa seperti yang telah 

tersebut\ itu. Dan sunnat pada qamat itu hendaklah dipintaskan128 segala lafadz. 

Dan lagi sunnat [79] hendaklah ada qamat itu perlahan-lahan daripada bang. Dan 

adalah waktu qama\t itu berhenti selama belumpai lagi di suruhkan 129  oleh 

imamnya seperti sabda nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam. (Al-mū azinu amliku bi 

al-azāni wa al- imāmi\ amliku bi al-iqā mati). Artinya orang yang bang itu 

memilikkan bangnya\ dan imam itu dimilikikan qamat.  

Al-faṣlu as-sābi’u fī\ kaifiyati aṣ-ṣalāti wa al-arkā nihā wa sunnatihā. Fasal 

yang\ ketujuh pada menyatakan segala kaifiyat  sembahyang dan segala rukunnya 

dan segala\ sunnatnya. Ketahui oleh mu hai ṭalib bahwasanya kaifiyat 

sembahyang itu apabila\ hasillah pada seorang segala syarat sembahyang seperti 

yang telah  tersebut\ itu pada fasalnya itu serta selesailah dari pada qamat maka 

sunnat ia mengata\ lafadz niat dengan lidahnya. Maka jika sembahyang itu dhahir 

demikian\ lafadz niatnya. Usallī farḍā al-ẓhuri arba’a raka’ātin mustaqbila\ al-

qiblati adā an lillāhi ta’āla. Artinya ku sembahyangkna fardhu dzuhur empat\ 
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rakaat dengan menghadap kiblat tunai karena Allah Ta’ala. Dan jika\ qadha 

disebut akan ganti adak itu qhada dan jika imam di tambah [80] di bawah lafadz 

adak itu imam dan jika makmumnya di tambah di bawahnya\ makmuma. Dan 

demikian lagi di qiyaskan pada sembahyang ashar, dan magrib,\ dan isya, dan 

subuh.  

Dan lagi sunnat menghadirkan niat itu dengan\ hati dahulu dari pada 

takbiratul ihrām,\ setelah itu maka takbiratul\ ihrām yaitu mengata Allāhu akbar 

serta muqarinahkan niat yang tersebut\ itu dari pada permulaan alif Allah serta 

jangan lalai dari pada mengingatkan\ dia hingga kesudahan ra akbar, serta 

mengangkatkan kedua tangan menghadap\ kiblat dengan terbuka kedua tapaknya 

pada ketika menyebut permulaan takbiratul\ ihrām serta menjarangkan segala 

anak jari dengan pertengahan jarang\ dan hendak ada kepala ibu tangan itu di 

pertemukan dengan kedua ujung kuping\ telinga. Setelah itu, maka di turunkan 

tangan itu ke bawah dada di atas\ pusat serta di tindihkan tangan kanan di atas 

tangan kiri dan\ mengenggamkan tangan kanan pada pergelangan tangan kiri. 

Maka ketika\ menurunkan dia itu bersamaan dengan kesudahan takbiratul ihrām 

dan\ qiyam segala itu dari pada jumlah rukun sembahyang juwa.  

Dan sunnat dalam qiyam itu [81] menjarangkan kaki kiri-kiri sejengkal. 

Demikian lagi sunnat mengerjakan dia\ seperti demikian itu pada ketika sujud dan 

duduk. Dan lagi sunnat pada yang sembahyang\ itu menilik pada tempat sujud di 

ketika takbiratul ihram dan sekali ketika\ yang lain dari itu melainkan pada ketika 

mengata alif Allah pada tahyat,\ maka sunnat tak kala itu menilik kepada telunjuk. 
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Dan pada yang sembahyang di sisi\ ka’bah, maka sunnat ia menilik kepadanya 

dari pada menilik kepada tempat sujud.   

Setelah\ itu130 maka sunnat membaca doa iftitah131 dengan perlahan-lahan 

yaitu. Allāhu akbar\ kabīran  wa al-ḥamdulillāhi kaśīran wa subḥā nallāhi 

bukratau wa aṣilā.\ Dan lagi sunnat membaca. Wa jahtu wajhiya lillażī faṭara as- 

samāwāti\ wa al-arḍa ḥanīfān muslimān wamā anā mina al-musyrikīn, inna 

ṣalātī\ wa nusukī wa maḥyā ya wamā māti lillāhi rabbi al-‘ālamīna, lā syarīka\ 

lahu wa biża lika umirtu wa anā mina al-muslimīn. Demikian lagi sunnat 

membaca\ a’ū żu billāhi mina asyaiṭā ini ar-rajīm dahulu dari pada membaca 

fatihah\ pada tiap-tiap rakaat jikalau pada sembahyang yang nyaring sekalipun 

sunnat juwa membaca dia\ dengan perlahan-lahan setelah itu maka membaca 

fatihah hingga kesudahannya.  

Dan [82] sunnat membaca suatu surat dari pada qur’an dan membaca surat 

yang tamām132 itu\ terafdhal dari pada yang tiada tamam. Setelah itu maka rukuk 

dan berhenti lamanya.\ Dan sunnat mengata Allāhu akbar serta mengangkatkan 

kedua tangan seperti perintah\ takbiratul ihram pada permulaan rukuk dan di 

genggamkan kedua tangan itu\ kepada kedua lutut serta menjarangkan segala anak 

jarinya dengan pertengahan\ jarang serta menghadapkan dia ke kiblat. Demikian 

lagi sunnat pada rukuk\ itu membetulkan tulang belakang dan meratakan dia 

dengan batang leher dan\ mendirikan kedua betis dan kedua bahu dan mengata. 

Subḥā na rabbiya\ al-‘aẓīmi wa biḥamdihi. tiga kali.  
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Setelah itu maka iktidal dan berhenti\ dalamnya dan sunnat pada permulaan 

mengagkatkan kepala dari pada rukuk itu\ mengata. Sami‘allāhu liman ḥamidah. 

Serta mengangkatkan kedua tangan\ kepada telinga seperti perintah hendak rukuk. 

Apabila berdiri betul\ maka di baca. Rabbanā laka al-ḥamdu mil ussamawāti 

wamil ul arḍi\ wamil umā syikta min syain ba’du. Setelah itu maka sujud\ dengan 

tujuh anggota dan berhenti dalamnya. Dan sunnat ketika [83] hendak sujud itu 

mengata Allāhu akbar dan mendahulukan menghantarkan\ kedua lutut maka 

kedua tangan berbetulan dengan kedua bahu, maka dada dan\ hidung dan 

merenggangkan kedua lengan dari pada kedua lambung dan perut\ dari pada 

kedua bahu. Demikian lagi sunnat merenggangkan seperti yang demikian itu\ pada 

ketika rukuk dan sunnat merapatkan dia pada keduanya dan sunnat\ di baca dalam 

sujud itu. subḥā na rabbiya al-a’la wa biḥamdihi.\ tiga kali.  

Setelah itu maka duduk antara dua sujud dan berhenti\ dalamnya. Dan 

sunnat ketika bangkit dari pada sujud itu mengata Allāhu akbar\ lalu 

menghantarkan kedua tangan kepada kedua [pahanya] dengan sekira-kira sama\ 

segala anak jari dengan tepi kepala lutut serta membaca. Rabbighfirlī\ warḥanī 

wajburnī warfa’nī warzuqnī wahdinī\ wa‘ā fīni wa’fu ‘annī. Dan sunnat duduk itu 

iftiras yaitu\ menduakan mata kaki kiri dan kaki itu bertemu dengan tempat 

sembahyang\ dan kaki kanan dirikan anaknya setelah itu maka sujud yang kedua 

dan 133 \ dan berhenti dalamnya. Dan segala perintahnya dan yang di baca 

dalamnya [84] seperti pada sujud yang pertama juwa setelah itu maka mengata 

Allāhu akbar. Dan sunnat kemudian\ dari pada sujud itu duduk istirahat yaitu 
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seperti kelakuan duduk iftiras\ juwa dan dalamnya pun demikian juwa. Inilah 

perintah pada serakaat sembahyang dan\ adalah dalamnya empat belas rukun.  

Setelah itu maka sunnat menekankan kedua\ tapak  tangan pada tempat 

sembahyang lalu bangkit pula serakaat lagi maka segala rukunnya\ dan membaca 

surat dalamnya dan segala sunnatnya seperti pada rakaat yang pertama\ juwa. 

Tetapi tiada dalamnya niat dan takbiratul ihram dan adalah dalamnya\ dua belas 

rukun. Setelah itu maka maka sunnat duduk akan tahyat awal dan sunnat\ 

duduknya itu iftirasy.  

Dan sunnat mengata Allāhu akbar tak kala hendak duduk\ akan tahyat itu 

ketika bangkit dari pada sujud yang kedua pada rakaat itu\ serta menghatarkan 

tangan kiri atas paha kiri dan segala anak\ jarinya pada sisi kepala lutut kiri 

dengan mengjarangkan dan merapatkan dia\ dan mengantarkan tangan kanan atas 

pahanya kanan serta mengenggamkan kelingking\ dan jari manis dan jari tengah 

meliankan telunjuk juwa di lepaskan\ dan di hantarkan hujung ibu tangan itu di 

bawahnya hampir peredunya. [85] Setelah itu maka membaca tahyat awal yaitu.  

At-taḥiyātu al-mubā 134 rakātu\ aṣ- ṣalawātu aṭ-ṭaiyibā 135  tulillāhi as-salā 

mu‘alaika ayyuhā an-nabiyyu\ wa raḥmatullāhi wa barakā tuhu as-salā 

mu‘alainā wa’ala ‘ibādillāhi\ aṣ-ṣalihīna asyhadu an lā ilāha illallāhu wa 

asyhadu anna\ muḥammada rasūlullāhi Allāhumma ṣalli ‘ala muḥammada. Dan 

sunnat mengangkatkan\ telunjuk kanan tak kala mengata alif Allah. Demikian lagi 

sunnat mengangkatkan\ dia pada tahyat akhir dan mengekalkan dia hingga salam. 
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Dan makruh\ mengerak-ngerakan dia dan jika tiada dia telunjuk maka tiada harus 

mengangkatkan\ dengan jari yang lain.  

Setelah itu maka bangkit pula pada dua rakaat\ lagi dengan menekankan 

kedua tangan kepada tempat sembahyang serta mengata\ Allāhu akbar dan 

mengangkatkan kedua tangan kepada kuping telinga seperti\ pada perintah 

takbiratul ihram juwa. Maka sekalian rukunnya dan segala\ sunnatnya seperti pada 

dua rakaat yang pertama juwa tetapi tiada sunnat\ dalamnya membaca surat dan 

jika di baca maka yaitu makruh dan\ adalah dalam dua rakaat yang akhir itu 

rukunnya dua puluh empat.  

Setelah [86] Setelah sudah di kerjakannya sujud yang kedua pada akhir 

rakaat dari pada\ dua rakaat yang akhir itu maka sunnat mengata Allāhu akbar lalu 

duduk akan tahyat\ akhir. Dan sunnat duduknya itu tawaruk yaitu mengeluarkan 

kaki kiri\ dari bawah kaki kanan dan di hantarkan kedua pinggang pada tempat 

sembahyang.\ Melainkan pada orang yang ada padanya sujud sahwi atau yang 

masbuk,\ maka duduk iftirasy juwa afdhalnya pada keduanya. Dan menghatarkan\ 

tangan kiri pada paha kiri dan mengahantarkan tangan kanan pada paha kanan\ 

serta mengunjurkan dia dan mengenggamkan tangan kanan seperti tahyat awal\ 

juwa perintahnya.  

Setelah itu maka membaca tahyat akhir yaitu seperti tahyat awal\ juwa 

lafadznya dan sunnat pada tahyat akhir itu kemudian dari pada membaca 

shalawat\ akan nabi sholallahu ‘alaihi wassalam menambahi membaca. ‘abdika 

wa rasū\ lika an-nabiyyi al-ummī wa ‘ala ali muḥammadin wa azwā jihi ważur 

riyyatihi\ kamā ṣallaita ‘ala ibrāhīm wabārik ‘ala muḥammadan an-nabiyyi al-
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umiyyi\ wa ‘ala āli muḥammadin wa aż wajihi wazurriyyatihi kamā bā rakta\ ‘ala 

ibrahīma wa’ala āli ibrahīma fī al-’ā lamīna innaka ḥamīdun [87] majīdun, 

Allāhumma innī a’ūżu bika min ‘ażā ba jahannam wamin\ ‘ażābi al- qabri wamin 

fitnati al-maḥyā wa al-mamāti wamin syarri fitnati\ al-masīḥi ad- dajāli, 

Allāhumma inni a’ūżu bika mina al-magharami\ wa al-mā aśimi, 

Allāhummaghfirlī mā qaddamtu wamā akhartu wamā\136 asrartu wamā a’lantu 

wamā asraftu wamā anta a’lamu\ bihi minnī anta al-muqaddimu wa anta al- 

muakhiru lā ilāha illā anta.\  

Setelah itu maka memberi salam yaitu Assalāmu’alaikum\ waraḥmatullāh 

sekali ke kanan hingga kelihatan pihak kanan serta meniatkan\ keluar pada 

sembahyang supaya keluar dari pada iktilaf ulama yang mengwa\jib kan dia. 

Maka jika berniat keluar dari pada sembahyang terdahulu sedikit\ dari pada salam 

maka batallah sembahyang. Dan lagi sunnat dalam sunnat salam itu\ meniatkan 

memberi salam akan segala malaikat dan segala jin yang Islam.\ Dan sunnat 

memberi salam yang ke kiri dan lafadz nya seperti lafadz salam\ yang pertama 

juwa serta memalingkan muka hingga kelihatan pihak kiri.\ Dan adalah dalam 

tahyat akhir hingga salam itu lima puluh lima rukun [88] dengan137 tertib nya138 

maka jumlah sekalian rukun dalam sembahyang dzuhur\ itu lima puluh lima 

dengan tertibnya.139  

Dan jika sembahyang itu ashar demikian\ lafadz niat nya. uṣallī farḍa al-

‘aṣri arba’a raka’ā tin mustaqbila\ al-qiblati adā an lillāhi ta’ā la. Artinya ku 
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sembahyangkan fardhu ashar empat\ rakaat dengan menghadap kiblat tunai karena 

Allah Ta’ala. Dan jika qadha\ di sebut qadha dan jika imam di sebut imama dan 

jika makmum\ di sebut makmuma seperti pada perintah sembahyang dzuhur juwa. 

Setelah itu maka takbiratu\l ihram serta muqarinahkan niat yang tersebut itu 

seperti pada perintah sembahyang\ dzuhur juwa apabila sudah di kerjakan dua 

rakaat maka tahyat awal setelah itu maka\ di kerjakan pula dua rakaat lagi setelah 

itu maka membaca tahyat akhir lalu memberi\ salam. Maka jumlah sekalian rukun 

dalam sembahyang ashar itu lima puluh dengan\ tertibnya.140  

Dan jika sembahyang itu magrib demikian lafadz niat nya. uṣallī\ farḍa al-

maghribi śalāśa raka’ā tin mustaqbila al-qiblati adā an lillāhi ta’ā la.\ Artinya ku 

sembahyang fardhu magrib tiga rakaat dengan menghadap\ kiblat tunai karena 

Allah Ta’ala. Dan jika qadha di sebut qadha [89] jika imam di sebut imama dan 

jika makmum disebut makmuma.\ Setelah itu maka takbiratul ihram serta 

meqarinahkan niat yang tersebut itu\ apabila sudah di kerjakan dua rakaat maka 

tahyat awal setelah itu maka bangkit\ pula serakaat lagi setelah itu maka membaca 

tahyat akhir lalu memberi salam. Maka\ jumlah sekalian rukun dalam sembahyang 

magrib itu empat puluh tiga dengan\ tertibnya.141  

Dan jika sembahyang itu isya demikian lafadz niatnya.\ uṣallī farḍal ‘isyā i 

arba’a raka’ā tin mustaqbila al-qiblati adā an lillāhi\ ta’ā la. Artinya ku 

sembahyangkan fardhu isya empat rakaat dengan menghadap\ kiblat tunai karena 

Allah Ta’ala. Dan jika qadha di sebut qadha dan jika\ imam disebut imama dan 

jika makmum di sebut makmuma setelah\ itu maka takbiratul ihram serta 
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muqarinahkan niat yang tersebut itu apabila\ sudah di kerjakan dua rakaat maka 

tahyat awal. Setelah itu maka bangkit pula\ dua rakaat lagi setelah itu maka 

membaca tahyat akhir lagi memberi salam. Maka jumlah\ sekalian rukun dalam 

sembahyang isya itu lima puluh lima dengan tertibnya.\142  

Dan jika sembahyang itu subuh demikian lafadz niat nya. uṣallī farḍa aṣ-

ṣubḥi [90] arba’a raka’a taini mustaqbila al-qiblati adā an lillāhi ta’āla artinya 

ku sembahyangkan\ fardhu subuh dua rakaat dengan menghadap kiblat tunai 

karena Allah Ta’ala.\ Dan jika qadha disebut qadha dan jika imam disebut imama 

dan jika\ makmum di sebut makmuma. Setelah itu maka takbiratul ihram serta\ 

muqarinahkan niat yang tersebut itu. Apabila sudah dikerjakan hingga iktidal\ 

rakaat yang ke dua, maka sunnat membaca qunut serta menadahkan kedua tapak\ 

tangan ke langit dengan terbuka 143  keduanya jika qunut itu akan śanā dan 

menadahkan kedua belakang tangan ke langit jika qunut itu meno\lakkan suatu 

bala setelah itu maka membaca. Allāhummah dinī fīman\ hadaita, wa’ā finī fīman 

‘āfaita, watawallanī fīman tawallaita, wa\ bārik lī fīmā a’ṭaita, waqinī syarmā 

qaḍaita fā innaka taqḍī\ walā yuqḍa ‘alaika wa innahu lā yazillu man walaita, wa 

lā ya’iżu\ man ‘ā daita, tabā rakta rabbanā wa ta’ā laita falaka al-ḥamdu ‘alā\ 

mā qaḍaita, wastaghfiruka wa atūbu ilaika, wa ṣallallāhu ‘alā\ muhammadin wa 

‘ālā ālihi wa ṣaḥbihi wa bārak wa sallam.  

Dan sunnat pada [91] pada imam membaca qunut itu dengan lafadz jamak. 

Dan hasillah sunnat qunut\ itu dengan membaca suatu ayat dari pada Qur’an yang 

ada dalamnya dua atau semata-mata\ doa yang ada di dalamnya perkataan akhirat 
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dan dunia. Setelah itu maka sujud dan\ membaca tahyat akhir lalu memberi salam. 

Maka jumlah sekalian rukun dalam sembahyang subuh\ itu tiga puluh esa 144 

dengan tertibnya.145 Maka sekalian jumlah rukun sembahyang\ lima waktu itu 

yang di kerjakan pada sehari semalam itu dua ratus tiga\ puluh sembilan.  

Syahdān bahwa adalah segala perbuatan sembahyang yang telah\ termazkur 

itu terhimpun kepada dua perkara. Pertama fardhu dan rukun\ pun namanya, 

kedua sunnat. Maka adalah sunnat itu terbahagi kepada dua bahagi,\ pertama 

sunnat yang ifkal di tinggalkan akan dia ditampar dengan sujud sahwi\ yaitu dua 

sujud tempatnya pada kesudahan tahyat akhir dahulu dari pada salam,\ maka 

sunnat yang demikian itu di namai akan dia ab’āḍ yaitu delapan\ perkara. Pertama 

tahyat awal, kedua sholawat pada akhirnya, ketiga duduk dalamnya,\ keempat 

qunut, kelima sholawat akan nabi Allah pada akhirnya keenam shalawat\ akan 

keluarga146 nabi Allah pada akhirnya, ketujuh berdiri dalamnya, delapan sholawat 

[92] akan al nabi Allah pada tahyat akhir. Kedua sunnat yang ifkal di tinggalkan 

akan dia tiada\ ditampar dengan sujud sahwi, maka dinamai akan dia sunnat yang 

demikian itu\ hai’ah yaitu mengangkatkan tangan pada tak kala takbiratul ihram 

dan rukuk\ dan iktidal dan mengata takbir intiqālāt dan barang sebagainya.  

Bermula\ segala rukun sembahyang itu jikalau banyak sekalipun di 

simpankan ia kepada tiga\ belas rukun maka segala rukun yang berulang-ulang  di 

qiyaskan hisabnya\ atas rukun itu juwa. Rukun yang pertama niat yaitu meniatkan 

dengan hati\ ku sembahyangkan fardhu dzuhur atau ashar atau magrib atau isya 
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atau subuh. Maka\ adalah syarat niat pada sembahyang fardhu itu tiga perkara, 

pertama qasad yaitu\ membaca berbuat sembahyang, kedua ta’raḍ yaitu 

menyebutkan fardhunya, ketiga\ ta’yin yaitu menentukan waktunya dari pada 

dzuhur atau barang sebagainya.\  

Demikian lagi syarat niat itu hendaklah ada ia di muqarinahkan niat\ itu 

pada awal takbiratul ihram maka kaifiyatnya 147  hendaklah awal niat itu\ 

bersamaan dengan awal takbiratul ihram yaitu alif Allah dan di kekalkan niat\ itu 

hingga kesudahannya yaitu ra akbar. Maka jika gugur niat itu terdahulu [93] 

atau148 kemudian dari pada awal takbiratul ihram maka tiadalah sah niat yang 

demikian itu.\ Dan demikian lagi tiada sah menyaku-nyakukan niat yaitu 

memulai\ dia pada permulaan takbir dan menyudah dia pada kesudahannya dan\ 

pertengahan takbir itu khālī149 dari pada niat.  

Sebermula yang di pilih oleh\ imam Nawawi dan lain dari padanya yaitu 

Ibnu rif’ah\ dan Taju\s subki mengikut imam Ghazali 150  dan ustadnya imam 

Harmain 151 \ bahwa memadai pada segala awam muqarinahkan ‘arfiyah yaitu 

dengan sekira-kira\ di bilangkan menghadirkan niat bagi sembahyang. Dan lagi 

syarat niat\ itu muqarinahkan qhasar bagi orang musafir atau imam dan makmum\ 

pada sembahyang hari jum’at dalam takbiratul ihram dan pada sembahyang yang 
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lain\ bagi makmum juwa. Tetapi tiada dari pada syarat niat itu meniatkan\ 

bilangan rakaat dan menentukan adak atau qhada dan menyebut Allah\ Ta’ala 

maka yang demikian itu sunnat juwa. Demikian lagi sunnat menyebut\ mustaqbila 

al-qiblati pada lafadz niat.  

Rukun  yang kedua takbiratul ihram yaitu\ mengata Allahu akbar bagi yang 

kuasa dan wajib bagi yang tiada tahu [94] takbir dengan bahasa Arab 

menterjemahkan dia dengan barang bahasa\ yang di bahasakannya dan jangan ia 

melafadzkan kalimah yang lain dari pada nya.\ Dan wajib ia berajar152  takbir 

dengan bahasa Arab jikalau dengan berlayar\ bagi ke negeri yang lain sekalipun. 

Dan wajib bagi yang kelu153\  ketikanya\ takbir mengerak-gerakan bibirnya dan 

lidahnya dan langit-langitnya sekira-kira\ kuasa. Maka jika lemahlah ia dari pada 

demikian, maka di niatkan ia\ dengan hatinya.  

Dan demikian lagi hukum segala rukun qaulī yang lain\ dari itu maka yaitu 

dari pada ibarat mengata Allahu akbar itu tiada memadai\ takbir dengan Allāhu 

akbar atau ar-raḥmanu akbar atau Allāhu lā ilaha illā huwa akbar atau\ Allāhu 

ajalu akbar atau Allāh a‘ḍam. Demikian lagi tiada memadai ia takbir\ itu dengan 

menambahi suatu yang mengubahkan makna seperti melanjutkan\ hamzah pada 

lafadz jalālah atau menambahi alif kemudian dari padanya atau menambahi\ 

tasydid pada ha atau menambahi waw dahulu dari lafadz jalālah atau\ 

menukarkan hamzah akbar dengan waw atau menukarkan  kaf akbar dengan 

hamzah\ atau barang sebagainya. Tetapi tiada memberi mudharat pada takbir itu 

diam [95] kadar senafas pada antara dua kalimahnya atau selang-selang sedikit\ 
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seperti Allāhu akbar atau Allāhu aḥjalilu illa akbar atau Allāhu ‘aza wajala 

akbar.\ Maka syarat takbiratul ihram itu hendaklah berdengar kan dia pada diri\ 

sendirinya jika tiada tuli. Dan demikian lagi syarat berdengarkan kepada\ diri 

sendirinya dari pada segala rukun qauli. 

Rukun yang ketiga qiyam artinya\ berdiri betul bagi kuasa pada 

sembahyang fadhu jikalau nazar 154  atau fardhu\ kifayah sekalipun dan wajib 

qiyam itu dari pada permulaan takbiratul ihram.\ Maka syaratnya hendaklah 

mendirikan  tulang belakang, maka jika 155  qiyam\ seorang cenderung dengan 

sekira-kira qiyam di namai akan dia qiyam, maka\ tiadalah sah qiyam tetapi tiada 

dari pada syarat qiyam itu\ membetulkan tulang leher dan tiada memberi mudharat 

qiyam seraya bersandar\ kepada suatu jikalau gugur ia niscaya gugur dan jika 

lemah dari pada qiyam\ maka hendaklah ia sembahyang seraya duduk dan jika 

lemah dari pada duduk\ maka seraya berguring dan jika lemah ia dari pada 

berguring maka seraya\ telentang dan wajib meninggikan kepala156 sedikit supaya 

menghadap kiblat. [96] Dan wajib mengisyaratkan dengan kepala rukuk dan 

sujud.\ Dan di sangatkan isyarat itu dari pada rukuk. Dan jika lemah dari pada\ 

demikian, maka wajib mengisyaratkan dengan ekor mata. Dan jika lemah\ dari 

pada demikian, maka hendaklah di perlakukan segala perbuatan sembahyang itu\ 

dalam hari dan jika seorang kuasa qiyam juwa.  

Dan tiada gugur\ mengerjakan rukuk dan sujud di karena suatu penyakit.  

Maka hendaklah\ ia qiyam dan di perbuat nyalah akan keduanya itu dengan 
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sekira-kira kuasanya\ yaitu di tundukkannya sedikit pada rukuknya dan di 

sangatkannya\ tunduknya pada sujud jika dapat. Dan jika lemah ia dari pada 

demikian, maka\ hendaklah di isyaratkan berbuat keduanya seperti hukum pada 

yang tiada kuasa\ qiyam juwa.  

Rukun yang keempat membaca fatihah pada tiap-tiap rakaat dengan 

perlahan\ atau barang hafidz atau menilik surat atau ada jari orang melainkan pada 

rakaat\ orang masbuk yang tiada barulah membaca fatihah bersama-sama dengan 

imam nya, maka\ tiadalah wajib padanya membaca dia karena fatihah nya itu di 

tanggung imamnya.\ Dan syarat pada fatihah itu hendaklah ia memelihara akan 

segala hurufnya [97] dan segala baris nya dan segala tasydid nya yaitu empat 

belas dan\ bismillahi ar-raḥmani ar-raḥīmi itu suatu ayat dari padanya juwa. 

Maka jika tinggalkan\ seorang suatu ayat dari padanya atau suatu huruf dari 

padanya, maka\ tiadalah sah fatihahnya.  

Demikian lagi tiada sah fatihah bagi orang yang\ kuasa membeza akan 

hurufnya maka di tukarkannya ia dengan huruf yang lain\ seperti menukarkan ḍa 

dengan ẓa atau barang sebagainya. Dan adalah syarat\ pada mengsahkan fatihah 

itu jangan ada lahen yang membinasakan makna\ seperti membaca iyyā ka atau 

an’amta dengan baris di depan atau di bawah bagi\ yang dapat mengubahkan dia.  

Dan jika tiada dapat ia mengubahkan dia,\ maka sahlah bagi dirinyaa tau 

sebagainya. Dan lagi syarat pada fatihah itu\ hendaklah ada tertib 157  artinya 

periringannya dan muwalat artinya berturut-turut,\ maka jika di baca seorang akan 

fatihah serta di balikkanya ia dari pada\ nazdamnya atau bacanya fatihah pada 
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pertengahan lalu ia diam dengan\ diam yang lanjut, maka tiada di qasadkannya 

memutuskan fatihahnya\ sekalipun, maka putuslah fatihahnya pada kedua surah 

itu. 

[98] Dan demikian lagi putuslah fatihah itu dengan diam yang sedikit serta\ 

diqasadkannya memutuskan dia. Dan lagi memutuskan fatihah itu dengan\ 

mengucap alhamdulillāh tak kala barusan atau menyahut orang barusan atau 

barang seba\gainya pada pertengahan dia membaca dia. Tetapi tiada memutuskan 

fatihah itu sebab\ mengata amin tak kala mengera dari pada baca imam. Atau 

mengucap a’ūżubillāh tak kala\ mengera ayat azab. Atau memohonkan rahmat tak 

kala mengera ayat rahmat atau sujud\ tilawah karena mengikuti sujud imam. Dan 

jikalau syak seorang dahulu dari pada\ rukuknya adakah ia membaca fatihah atau 

tiada. Atau syak ia pada pertengahan\ membaca fatihah meninggalkan suatu 

kalimah dari padanya, maka wajib di ulanginya fatihah\ pada kedua surah itu. 

Tetapi jika syak ia kemudian dari pada rukuk, maka tiadalah\ di ulangi atau 

fatihahnya itu.  

Dan jika seorang tiada mengetahui akan fatihah\ sebab tiada siap mengajari 

dia atau tiada ada mushaf padanya, maka\ wajiblah dibacanya akan badal fatihah 

itu tujuh ayat jikalau dengan bercerai-cerai\ sekalipun. Maka syaratnya hendaklah 

bersamaan banyak158 huruf159 itu dengan huruf\ fatihah atau tujuh bagi dari pada 

zikir atau doa yang ada dalamnya dari pada perkataan [99] akhirat, itupun 

syaratnya hendak ada dzikir atau doa yang akan badal160 itu persamaan\ banyak 
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hurufnya dengan huruf  fatihah. Dan jika tiada diketahuinya akan suatu\ juwa pun 

dari pada yang demikian, maka hendaklah ia berdiri sekira kira lama membaca\ 

Fatihah. Dan janganlah diterjemahkannya dengan bahasa dirinya karena\ luput 

nazdamnya161 bersalahan dengan segala rukun yang lain dari padanya.  

Rukun\ yang kelima rukuk serta tumakninah dalamnya. Maka sekurang-

kurang rukuk itu hendak\ ada tunduk hai itu hingga sampai kedua tapak tangan 

kepada kedua lutut. Dan\ rukuk yang akmal itu seperti yang tersebut itulah. Maka 

syarat rukuk itu\ hendak di tunduk  kepada rukuk itu dengan qasad. Dan jika 

seorang tunduk\ karena terkejut atau lupa maka hendak sujud atau hendaklah 

gugur lalu dijadi\kannya ia akan rukuk maka tiadalah sah rukuk nya. Dan wajib ia 

kembali kepada\ qiyam, setelah itu maka ia rukuk. Dan jika tiada demikian maka 

tiadalah sah\ rukuknya. 

Rukun yang keenam iktidal serta tumakninah dalamnya yaitu kembali 

kepada\ qiyam kemudian dari pada rukuk. Maka syarat iktidal itu hendak ada 

berdiri\ betul seperti qiyam162 lagi jangan melamakan dia karena ia rukun yang 

pendek, melainkan [100] pada qunut. Dan jika dilamakan seorang akan iktidal itu 

lebih dari pada zikirnya\ nya serta diketahuinya, maka haram melamakan dia 

maka binasalah sembahyangnya. Dan\ lagi syarat iktidal itu hendak ada 

mengerjakan dia dengan qasad. Maka\ jika seorang bangkit daripada rukuk sebab 

terkejut atau karena takut akan\ suatu atau barang sebagainya, maka dijadikannya 

ia akan iktidal, maka tiadalah\ sah iktidalnya dan wajib ia kembali kepada 
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rukuknya setelah itu maka ia\ iktidal. Dan jika tiada demikian maka tiadalah sah 

iktidalnya.  

Rukun yang ketujuh\ sujud serta tuma'ninah dalamnya. Pada tiap-tiap rakaat 

dua sujud, maka sekurang-kurang\ sujud itu hendaklah menghantarkan setengah 

kulit dahi pada mushalanya atau\ rambut yang tumbuh padanya.163 Dan sujud 

yang akmal itu seperti yang telah termazkur\ itulah dan tiada164 ngapa sujud itu 

dengan pipi atau hidung. Maka  syarat sujud\ itu hendaklah ada menghantarkan 

suatu suku dari pada dahi dan kedua\ lututnya dan kedua tapak tangannya atau 

anak jarinya dan menghantarkan\ suatu suku daripada ada perut anak jari kaki 

kedua.  

Dan lagi syaratnya\ hendak di ketika sujud itu memberatkan165 kepala dan 

hendak ada mengerjakan [101] sujud itu dengan qasad. Dan jika seorang 

tersungkur dengan mukanya\ dari pada iktidal kepada mushala nya lalu 

dijadikannya166 akan sujud maka tiadalah\ sah sujud nya dan wajib ia kembali 

kepadda iktidal setelah itu maka\ ia sujud dan jika tiada demikian tiadalah sah 

sujudnya. Dan daripada\ syarat sujud itu hendaklah meninggikan pinggang dari 

pada kepala, maka jika sama\ rata keduanya maka tiadalah sah sujud nya 

melainkan karena ‘ażar.  

Dan\ lagi dari pada syarat sujud itu bahwa jangan sujud kepada suatu yang 

bergerak dengan\ geraknya pada ketika qiyam atau duduk umpamanya di pakai 

seorang kain\ yang pendek dan sekarat dihamparkannya mushalanya apabila ia 
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hendak\ sujud atau bangkit dari padanya terhlila kain itu dari dengan hilanya, 

maka\ batal lah sembahyangnya tetapi tiada ngapa jika di tindihnya kain itu\ 

dengan kakinya. Demikian lagi tiada ngapa jika sujud ia di atas kasur\ yang 

tergantung atau sujud ia pada suatu syaik yang pada tangannya jikalau 

bergeraknya\ sekalipun. Dan lagi daripada syarat sujud bahwa jangan ada 

berlapik\ antara dahi dan tempat sujud dan jika di balut seorang dahinya [102] 

karena sakit atau luka dan takut ia akan mudharat sebab meningalkan\ dia, maka 

hendaklah  ia sujud dengan dia dan tiadalah di qadhanya\ sembahyangnya itu.  

Rukun yang kedelapan duduk antara dua sujud\ serta tumaninah dalamnya 

jikalau pada sembahyang sunnat sekalipun. Maka syaratnya\ hendaklah jangan 

melanjutkan  di terlebih dari pada zikirnya karena ia\ rukun yang pendek. Dan jika 

diloncatkan seorang akan dia terlebih daripada\ sekurang-kurang tahyat dengan 

disahajanya lagi di ketahuinya akan haram\ melamakan dia, maka batallah 

sembahyang. Dan lagi syaratnya hendaklah\ ada bangkit kepada duduk antara dua 

sujud itu dengan qasad. Dan\ jika seorang terkejut atau ketakutan dalam sujudnya, 

maka ia terbangkit\ kepada duduk itu lalu dijadikannya ia akan duduk itu, maka\ 

tiadalah sah duduk antara dua sujud dan wajib ia kembali kepada\ sujud, setelah 

itu maka ia duduk antara dua sujud dan jika\ tiada demikian maka tiadalah sah 

duduk antara dua sujudnya.  

Rukun\ yang kesembilan tahyat akhir maka sekurang-kurang tahyat akhir 

itu. At-tāḥiyyā tu [103] Lillāh, salā mu ‘alaika ayyuhā an-nabiyyu waraḥmatullāhi 

wabarakatuhu,\ salā mu ‘alainā wa ‘ala ’ibā dillāhi aṣ-ṣāliḥīna, asyhadu an lā 

ilāha\ illallāhu wa asyhadu anna muḥammada rasūlullahi. Dan tiada ngapa wa 



106 
 

 

 

anna\ Muḥammadan rasūlullah dan tahyat yang akmal itu seperti yang telah 

termazkur itu\lah.  

Maka syarat tahyat itu hendak ada muwalat tetapi tiada dari pada\ syaratnya 

tertib. Dan lagi syaratnya hendak ada ia dengan bahasa\ Arab, maka jika di 

terjemahkan oleh seorang yang mengetahui bahasa Arab\ akan dia, maka batallah 

sembahyang. Dan lagi syarat tahyat itu menyebutkan\ waw ‘ataf nya dan 

memelihara akan segala hurufnya dan segala tasydidnya dan\ segala baris yang 

memasukkan makna dari berdengarkan dia diri kepada sendirinya.\ Dan jikalau 

syak seorang dahulu dari pada salamnya adakah ia membaca tahyat\ atau tiada 

atau syak ia pada pertengahan membaca tahyat meninggalkan suatu\ kalimah dari 

pada nya, maka wajib diulanginya tahyatnya pada kedua surah itu.\ Tetapi jikalau 

syak ia kemudian dari pada salam, maka tiadalah di ulanginya\ tahyat itu.  

Rukun yang kesepuluh duduk tahyat akhir, maka syaratnya itu [104] 

hendak ada membetulkan duduk itu seperti duduk antara dua sujud\ lagi hendak 

ada bangkit kepada duduk itu dengan qasad. Rukun yang\ kesebelas shalawat akan 

nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam maka sekurang-kurang shalawat\ itu. 

Allāhumma ṣalli ‘alā muḥammad atau ṣalallāhu ‘ala muḥammad\ atau ‘ala rasū 

lihi atau ‘ala an-nabiyyu dan shalawat yang akmal itu\ seperti yang telah tersebut 

itu maka segala syaratnya shalawat itu seperti syarat\ tahyat juwa dan seorang di 

tukarkan lafadz asal itu dengan sama atau\ ar-raḥim maka yaitu tiada memadai.  

Rukun yang kedua belas salam kemudian\ dari pada tahyat akhir maka 

sekurang-kurang salam itu assalāmua’alaikum dan\ salam yang akmal itu seperti 

yang telah termazkur itulah dan tiada memadalah\ salāmu’alaikum dan memadai 
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‘alaikum salām. Maka syarat salam itu\ hendak ada muwalat. Maka jika 

memberi167 salam seorang assalāmu lalu ia\ berhenti setelah itu maka katanya 

‘alaikum maka tiadalah sah salamnya. Dan\ lagi syarat salam itu hendak ada 

memelihara akan daripada menambahi atau mengurangi 168  hurufnya yang 

mengubahkan makna dan berdengarkan dia kepada dirinya. 

[105] Rukun yang ketiga belas tertib yaitu mengerjakan sembahyang itu 

seperti pera\turannya yang telah tersebut itu. Maka jika di tinggalkan seorang 

tertib\ itu dengan disahajanya lagi di ketahuinya akan haram umpamanya di 

dahulu\kan sujud dari pada rukuk atau barang sebagainya, maka batal lah 

sembahyangnya.\ Dan jika ditinggalkannya ia dengan lupanya maka barang169 

rukun yang yang dikerjakannya\ kemudian dari pada rukun yang di 

tinggalkannya170 itu sia-sia karena jatuh ia pada bukan\ tempatnya,171 maka jika 

ingat ia akan yang ditinggalkannya itu dahulu dari pada mengerjakan\ sama 

sebagainya, maka hendaklah ia kembali mengerjakan rukun yang ditinggalkannya\ 

itu karena memelihara tertib dan jika tiada ia ingat akan yang ditinggalkan\ itu 

hingga dikerjakan sama sebagainya, maka sempurnakannyalah rakaatnya\ yang 

pertama itu dengan dia dan dikerjakan nyalah baqī172 dari pada sembahyang\ nya. 

Dan hendaklah sujud sahwi pada akhirnya.  

Dan jika seorang syak\ dalam sembahyang akan bilangan rakaat serakaat 

kah atau dua maka hendaklah\ diambilnya kepada kurangnya jikalau dikhabarkan 
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orang yang banyak akan\ sembahyang dua rakaat sekalipun kemudian maka ia 

sujud sahwi karena [106] syak akan lebih yang diperbuatnya.173 Tetapi jika syak ia 

serakaat kah atau dua\ kemudian maka yakni ia akan serakaat maka tiadalah sujud 

sahwi.\174  

Syahdān bahwa segala rukun sembahyang yang telah tersebut itu 

sekaliannya disimpankan\ ia kepada tiga rukun. Pertama rukun qalbi namanya 

yaitu niat, kedua rukun\ qauli namanya yaitu takbiratul ihram dan fatihah dan 

tahyat dan\ shalawat dan salam, ketiga rukun fi’li namanya yaitu qiyam dan\ rukuk 

dan tummakninah dan iktidal dan sujud dan duduk antara\ dua sujud dan duduk 

pada tahyat akhir.  

Adapun segala sunnat yang dikerjakan\ kemudian daripada sembahyang itu 

yaitu apabila selesailah  dari pada memberi salam,\ maka hendaklah imam duduk 

menganankan maakmum dan mengirikan\ mihrab. Setelah itu maka di ucapnya 

astaghfirullah tiga kali dan mengucap.\ Allāhumma anta as-salāmu, wa minka 

salāmu, wa ilaika ya’ūdu\ as-salāmi, faḥaiyinā rabbanā bissalāmi, wa adkhilnā 

jannata dāra as-salāmi,\ tabā rakta rabbanā wa ta’ā laita yā ża al-jalā li wal 

ikrāmi. Setelah itu\ maka mengucap subḥānallāh tiga puluh tiga kali dan 

alḥamdulillāh [107] tiga puluh tiga kali dan Allāhu akbar tiga puluh tiga kali, 

maka di genap\ seratus kali dengan. La ilaha illallāhu waḥdahu lā syarī kalahu, 

lahu al-mulku walahu al-ḥamdu yuḥyī wa yumītu wa huwa ‘ala kulli syain 

qadīrun.\ Dan membaca. Allāhumma lā mā ni’a limā ‘aṭaita wa lā mu’ṭiya limā\ 

mana’ta wa lā rādda limā qaḍaita wa lā wanfa’u żā al-jadi minka al-jadu. Dan\ 
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membaca. Qul huwallāhu aḥad sekali dan qul a’ū żu birabbi al-falaqi sekali\ dan 

qul a’ū żu birabbi an-nasi sekali dan ayat al-kursī sekali dan\ fatihah sekali 

setelah itu maka niat membaca. Alhamdulillāhi ḥamdān yuwā fī\ ni’mahu wa yukā 

fī mazīdahu, yā rabbanā laka al-ḥamdu kamā yanbaghīna lijalāli\ wajhika wa 

‘aẓīmu sulṭā nik. Setelah itu maka membaca Allāhumma\  ṣalli wa sallim ‘ala 

saiyidi nā muḥammadin wa ‘ala āli muḥammada yā ża al-jāla wa al-ikrāmi\ wa 

ra ḍiyallāhu ta’āla ‘ani aṣ-ṣaḥā bati ajma’īn.  

Lalu menadahkan\ kedua tangan ke langit dan jikalau ketiadaan salah suatu 

dari pada\ kedua tangan atau ada berpenyakit salah suatu dari pada kedua nya175 

maka\ di angkatkan tangan yang ada dan yang sehat dan makruh mengangkatkan 

tangan [108] yang kena najis jikalau berlapik sekalipun. Dan had mengangkatkan 

kedua\ tangan itu hendak ada ia berbetulan dengan kedua bahu. Kata imam 

Ghazali\ rahmatullāhi ‘alai tak kala itu jangan mengangkatkan mata ke langit dan 

sunnat\ mengisyaratkan dengan telunjuk kanan mengerak gerakan dia dan 

makruh\ mengisyaratkan tangan dua telunjuk. Setelah itu maka sunnat membaca 

doa yang maksyur\ dari pada nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam dan yaitu amat 

banyak maka setengah dari padanya.\ Allāhumma inni as aluka mau jabāti 

raḥmatika wa ‘azā tīmi maghfira tika\ wassalā mata min kulli iśmin wa al-

qiyamati176, min kulli birri wa al-fauza bi al-jannati\ wa an-najāti mina an-nāri, 

Allāhumma inni a’ū żubika mina al-hammi wa al-ḥuznī\ wa a’ū żubika mina al-

‘ajzi wa al-kasli wa mina al-jubni wa al-ghasli wa min\ ghalabati ad-daini wa 

qahri ar-rijāli, Allāhumma inni a’ū żubika min\ juhdi al-balā i, wadar kisyiqā i, 

                                                             
175 Teks B  
176 Teks B 



110 
 

 

 

wa sū i al-qaḍā i wa syimā tati\ al-a’dā i, Allāhumma a’nī ‘ala żikrika wa 

syukrika waḥusna\ ‘ibā datika. Dan membaca rabbanā atinā fī ad-dun yā 

ḥasanatan, wa fil akhirati ḥasanatan,\ wa qinā ‘ażāba an-nāri, wa ṣalallāhu 

khairi khalqihi muhammadin wa ‘ala ālihi wa ṣaḥbihi [109] Ajma’īn, subḥā na 

rabbika rabbi al-‘izati ‘ammā yaṣifūna, wa salā mun\ ‘ala al-mursalīn, wa al-

hammdulillāhi rabbi al-‘alamīn.  

Setelah itu maka sunnat merahapkan\177 kedua tangan nya itu ke muka.  

Kemudian dari itu maka membaca fatihah akan nabi Allah\ dan akan barang siapa 

yang dikehendaki. Setelah itu maka membaca doa dengan\ barang doa yang di 

kehendakinya.  

Al-faṣlu aś-śā minu fīmā yubṭulu aṣ-ṣholāta\ wa makrū hā tihā. Fasal yang 

kedelapan pada menyatakan barang yang membatalkan\ sembahyang dan segala 

makruhnya. Ketahui oleh mu hai ṭalib bahwasanya yang\ membatalkan 

sembahyang itu sebelas perkara. Pertama berkata-kata jikalau suatu\ huruf yang 

mafhum178 maknanya atau suatu  huruf yang ber mad atau dua huruf\ yang tiada 

mafhum maknanya sekalipun, maka batallah sembahyang dengan dia.\ Dan 

demikian lagi membatalkan sembahyang kan dengan berdehem-dehem atau\ 

berkata-kata dengan di gagahi orang atau tertawa atau menghembus-hembus 

dengan\ hidung atau mulut atau mengerangi atau mengaduh-ngaduh jika dhahir 

dari pada\ sekalian nya itu dua huruf atau menangis jikalau karena takut\ akan 

Allah Ta’ala sekalipun.  
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Dan dimaafkan jika terlanjur lidahnya [110] pada perkataan yang sedikit 

atau lupa akan dirinya dalam sembahyang atau\ bebal179 akan haram berkata-kata 

dalam sembahyang karena baharu masuk Islam\ atau jauh dari pada ulama tetapi 

dimaafkan pada banyaknya. Demikian lagi\ dimaafkan pada berdehem-dehem 

atau barang sebagainya karena batuk atau sukar\ membaca fatihah atau tahyat 

akhir. Tetapi tiada dimaafkan pada menyaring\kan dia atau menyaringkan 

membaca surah yang lain dari padanya.  

Dan\ jika berkata-kata seorang dalam sembahyangnya dengan nazdam 

Qur’an seperti\ katanya yā yaḥya khuẓi al-kitab artinya hai Yahya ambil oleh mu 

akan\ kitab, maka jika di wasadkannya membaca yang demikian itu semata-mata 

memberi\ yang demikian itu akan membaca qur’an serta memberi faham, maka 

sahlah\ sembahyang nya. Maka jika diqasadkannya membaca yang demikian itu 

semata-mata\ memberi paham atau tiada suatu juwa pun di qasadkannya dari pada 

membaca\ Qur’an atau memberi faham maka batal lah sembahyang nya.  

Dan demikian lagi hukum\ mengata subḥānallāh karena menunjukkan 

imam daripada lupa atau\ memberi izin akan orang masuk ke rumah nya atau 

barang sebagainya [111] maka jika diqasadkan membaca yang demikian itu 

semata-mata akan zikir atau\ zikir serta tanbīh180 maka sah sembahyangnya. Dan 

jika diqasadkannya membaca\ yang demikian181 itu semata-mata akan tanbīh atau 

tiada suatu juwa pun di qasadkannya\ dari pada zikir dan tanbīh maka batallah 

sembahyangnya.  
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Dan tiada membatalkan\ sembahyang dengan mengucap zikir atau doa yang 

khitab nya akan Allah\ dan akan rasulullah jikalau lain dari pada tahyat sekalipun. 

Tetapi\ jikalau dibaca seorang zikir atau doa yang di khitab nya akan segala 

makhluk\ yang lain dari pada nabi Allah sama ada ia dari pada manusia atau\ jin 

atau malaikat atau yang lain dari pada mereka itu jikalau dari pada yang tiada\ ber 

akal sekalipun, maka batallah sembahyangnya. Maka khitab akan manusia\ itu 

seperti menyahut orang bersin dengan yar ḥamukallāh dan\ menyahut orang 

memberi salam dengan wa ‘alaikum salām. Tetapi\ tiada membatalkan 

sembahyang jika disahutnya akan yang bersin itu\ dengan raḥmahullāh dan akan 

yang memberi salam itu dengan wa‘alaihi\ as-salām dan khitab akan yang tiada 

beraqal di khitab [112] kepada bulan katanya182 rabbī warabbukallāh  artinya 

Tuhan ku dan Tuhan\ mu Allah.  

Demikian lagi membatalkan sembahyang dengan menyebut lafadz takluk\ 

seperti kata nyadalam sembahyang nya. Insyafiyallāhu marīḍī fa’alaiyya\ ‘itqun. 

Artinya jika disembukan Allah penyakitku, maka atas ku memerdeka\kan 183 

sahaya atau katanya dalam sembahyang Allāhummaghfirlī in\ syikta artinya ya 

Tuhan ku ampun oleh mu akan daku jika kau hendaki.\184 Dan demikian lagi 

membatalkan  sembahyang membaca zikir atau doa dengan\ bahasa yang lain dari 

pada bahasa Arab bagi yang mengetahui\ bahasa Arab. Dan tiada membatalkan 

sembahyang dengan diam yang lama dalam\ sembahyang jikalau tiada dengan 

ozor sekalipun. 
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Kedua mengerjakan\ perkerjaan yang banyak jikalau dengan lupa 

sekalipun. Dan adalah\185 banyak dan sedikit itu pada‘uruf adat maka dua langkah 

atau\186 dua pula itu dibilangkan sedikit juwa dan tiga kali\ dari pada nya berturut 

itu di bilangkan banyak. Demikian lagi\ membatalkan sembahyang dengan 

berturut perbuatan yang keji yaitu [113] melompat187 dengan sekali lompat jikalau 

tiada dengan disahaja sekalipun.\ Tetapi tiada membatalkan sembahyang berbuat 

perbuatan yang sedikit yang tiada\ memberi keji yaitu melangkah dua langkah dan 

mengikari karena kudar, atau berbaiki kain dengan sukar atau mengerak gerakkan 

jari tangan atau jari kaki\ atau mata atau kelopak mata atau lidah atau bibir atau 

zikir maka yaitu\ makruh juwa. Demikian lagi membatalkan sembahyang 

menyehaja menambahi rukuk\ atau sujud atau lain nya dari pada rukun fi’li atau 

melanjutkan rukun\ yang pendek yaitu iktidal dan duduk antara dua sujud atau\ 

menyehaja mengemudian kan atau mendahulukan diri dari pada imam dengan\ 

dua rukun jikalau rukun yang pendek sekalipun. 

Ketiga, makan atau minum\ yang banyak jikalau dengan digagahi orang 

atau bebal akan haram sekalipun.\ Tetapi dimaafkan makan atau minum yang 

sedikit dengan lupa akan dia\ dalam sembahyang atau bebal akan haramnya 

karena baharu masuk Islam atau\ jauh dari pada ulama. Dan jikalau ada sukar 

nabat188 dalam mulut orang\ yang sembahyang ketika ia dalam sembahyangnya 

lalu di perlan nya air liur nya maka batallah. [114] Dan demikian lagi 
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membatalkan sembahyang memerlan balagham189 yang dapat diludahkan\ akan 

dia.  

Keempat mengerjakan suatu rukun qauli atau fi’li serta syak\ akan sah niat 

takbiratul ihram. Umpamanya syak ia adalah aku berniat atau\ tiada atau 

sempurnakah niat ku atau tiada atau adakah aku membaca setengah sukunya\ yang 

wajib atau setengah syarat atau adalah aku berniat dzuhur atau ashar atau\ lanjut 

ketika syak itu pada uruf adat maka apakala lanjut\ ketika syak itu atau 

mengerjakan190 suatu rukun qauli atau fi’li\ tak kala itu belampaui lagi hilang syak 

dari pada permulaan nya hingga\ kesudahan nya, maka batallah sembahyang 

dengan dia. 

Kelima niatkan memutuskan\ sembahyang atau tercita-cita pada hati akan 

memutuskan dia atau meniatkan\ keluar dari pada nya, maka batallah sembahyang 

dengan dia. Tetapi tiada membatalkannya\ sembahyang dengan ghalibah was-was 

yang sangat. Dan jikalau diniatkan\ seorang dalam sembahyang mengerjakan 

suatu pekerjaan yang membinasakan\ sembahyang maka tiadalah batal 

sembahyang melainkan apabila di kerjakannya\ ia maka batallah sembahyangnya 

dengan dia. 

Keenam mentalokkan memu[115]tuskan sembahyang dengan suatu jikalau 

dengan mihal sekalipun. Umpamanya\ ditaklokkan oleh orang yang sembahyang 

dalam sembahyangnya katanya, jikalau aku terbang\ niscaya kubatalkan 

sembahyaang ku, maka batallah sembahyangnya karena tiada putus\ niatnya akan 

sembahyang. Ketujuh hadas dahulu dari pada salam yang pertama\ dengan di 
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sahaja atau lupa. Dan jika lupa seorang akan mengambil air sembahyang\ lalu ia 

sembahyangnya dengan hadasnya, maka diperoleh nyalah  pahala aqsad juwa\ 

tetapi tiada sah sembahyang.  

Kedelapan kedatangan najis yang tiada dimaafkan\ daripadanya pada kain 

atau pada badan jikalau dalam hidung atau telinga atau mata\ atau mulut 

sekalipun. Tetapi tiada membatalkan sembahyang jika kedatangan najis\ yang 

kurang, maka segera digerakkan akan dia atau najis yang basah maka segera di 

ja\rakkan akan kain yang guguri nya itu tetapi batal sembahyang jika dibuangkan\ 

najis itu dengan tangan atau tangan baju atau kayu karena mungkin najis.\  

Sembilan terbuka aurat tetapi jika di tiup angin akan kain orang yang\ 

sembahyang, maka terbuka auratnya lagi sukar di tutupi nya, maka tiadalah\ batal 

sembahyang nya. Kesepuluh memalingkan dada dari pada kiblat jikalau setengah 

[116] daripadanya sekalipun, maka batallah sembahyang dengan dia. Kesebelas 

murtad\ dalam sembahyang yaitu mengiktiqadkan bahwa yang menjadikan alam 

itu\ dua atau barang sebagainya daripada dari pada iktiqad yang menjadikan kafir 

mengiktiqadkan\ dia.  

Adapun segala yang makruh dalam sembahyang itu yaitu berpaling\ ke 

kanan atau ke kiri melainkan karena hajat. Dan tiada makruh mengereling\ dengan 

ekor mata jikalau tiada berpaling. Dan lagi makruh dalam sembahyang\ itu 

menilik ke langit dan berbaiki rambut atau kain dengan tiada\ jatuh. Dan 

mengatarkan tangan kepada mulut dengan tiada hajat.\ Dan menyapu ghaba 
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 dari pada dahi dan berbaiki tempat sujud. Dan\ berdiri dengan sebelah 

kaki, tetapi tiada makruh memeratkan daripada\ salah suatu dari pada dua kali 

karena mengambil istirahat sebab lama\ berdiri.  

Dan makruh melebihkan salah suatu dari pada dua kaki dari pada\ kaki 

yang kedua dan merapatkan dia salah suatu dari pada keduanya\ kepada yang 

kedua. Dan sembahyang dengan menahan diri dari pada qadha ha\jat kecil atau 

besar atau berangin jika luas waktu dan picik waktu [117] maka wajib 

mengerjakan sembahyang serta demikian itu jika tiada memberi\ mudharat. Dan 

sembahyang serta sangat ingin akan makanan yang hadir\ atau hampir akan hadir 

jika luas waktunya. Dan makruh berludah  di luar\ masjid pada pihak kanan atau 

hadapan. Dan haram berludah itu\ jika dalam masjid.  

Dan lagi makruh sembahyang seraya menumpang pinggang.\ Dan 

merendahkan kepala atau meninggikan dia dalam rukuk. Dan membaca\ surat 

pada rakaat yang ketiga dan yang keempat. Dan meninggalkan\ membaca surat 

pada kedua rakaat pertama. Dan sembahyang seraya\ bersandar kepada suatu jika 

gugur ia niscaya gugur. Dan\ melamakan duduk istirahat daripada duduk antara 

dua sujud.\ Dan jika dilamakannya is sekira-kira lama membaca tahyat yang 

wajib, maka\ yaitu membatalkan sembahyang dengan dia.  

Dan demikian lagi makruh\ melanjutkan tahyat awal dan membaca doa 

dalamnya. Dan menyaringkan\ pada tempat yang perlahan dan memperlahenkan 

pada tempar yang nyaring dan\ menyaringkan membaca di belakang imam. Dan 

berimamkan orang yang [118] fasek dan bid’ah. Dan sembahyang pada tempat 
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orang membuat serasih191 dan\ tempat orang menyembelih dan pada jalan raya 

dan pada seraukan yang diherapi akan hilir air daripadanya. Dan pada kubur192 

dan hamam193 dan pada ke padang\ unta atau kerbau dan sembahyang di atas 

ka’bah dan sembahyang dengan kain yang ber\tulis yang melalaikan dari pada 

sembahyang. Dan lagi makruh sembahyang dengan\ sangat hendak tidur jika luas 

waktu dan ghalib pada ḍan mendapat sembahyang waktu dengan sempurna 

dalamnya dan jika tiada demikian itu,\ maka wajib mengerjakan dia dalamnya194.  

Al-faṣlu at-tā si’u fī ṣalāti an- naghli.\ Fasal yang kesembilan pada 

menyatakan195 sembahyang sunnat. Ketahui oleh mu hai ṭalibun\ bahwa sanya 

makna sunnat dan naflun dan taṭau wa’un dan mandū bun dan mustaḥabun\ dan 

marghubun fihi itu suatu juwa yaitu barang yang diberi pahala 196  akan yang\ 

berbuat dia dan tiada disiksa akan yang meninggalkan dia. Maka yang terafdhal\ 

daripada segala ibadat badan kemudian dari pada mengucap dua kalimah syahadat 

itu,\ maka sembahyang fardhu itu terlebih dari pada segala amal fardhu yang lain. 

Dan sembahyang\ sunnat itu terlebih dari pada segala amal sunnat yang lain. 

Maka yang terafdhal dari pada [119] segala sembahyang sunnat itu sembahyang 

hari raya kedua yaitu hari raya\ haji dan hari raya ramadhan. 

Maka lafadz niat sembahyang hari raya haji itu.\ uṣallī raka’ataini sunnatan 

‘īdi al-aḍha lillāhi ta’āla. Artinya ku sembahyang kan\ dua rakaat sunnat hari raya 

adha karena Allah Ta’ala sembahyang seorang\ dirinya dan jika imam di sebut 
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imama dan jika makmum di sebut\ makmuma setelah itu sudah takbiratul ihram. 

Maka sunnat takbir tujuh kali pada rakaat\ yang pertama lain dari pada takbiratul 

ihram dan berhenti-henti dalamnya dan dibaca\ pada selang-selang takbir itu. 

Subḥānallāh wa al-ḥamdulillāhi walā illāllāhu wallāhu\ akbar. Dan sunnat 

mengangkatkan kedua tangan ketika mengata takbir itu seperti perintah\ pada 

takbiratul ihram. Dan sunnat takbir lima kali pada rakaat yang kedua lain dari 

pada\ takbir akan qiyam. maka segala perintah nya dan yang di baca pada selang-

selangnya seperti\ pada rakaat yang pertama juwa.  

Dan lafadz niat sembahyang hari raya ramadhan itu.\ Uṣallī raka’ataini 

sunnatan ‘īdil fitri lillāhi ta’āla. Artinya ku sembahyang kan dua\ rakaat sunnat 

hari raya fitrah karena Allah Ta’ala. Maka sekalian perintahnya\ dan segala takbir 

nya seperti pada hari raya haji juwa.Dan adalah awal waktu [120] kedua 

sembahyang itu ketika segalah matahari dan akhir nya hingga rembang matahari.\  

Kemudian dari itu, maka yang terafdhal sembahyang gerhana matahari. 

Maka lafadz\ niatnya. uṣallī sunnata al-kusūfi raka’ataini lillāhi ta’āla. Artinya 

ku sembahyang kan sunnat gerhana\ matahari dua rakaat karena Allah Ta’ala jika 

sembahyang seorang dirinya dan\ jika imam disebut imam dan jika makmum 

disebut makmuma. Setelah itu\ takbiratul ihram, maka membaca fatihah dan surah 

lalu rukuk dan\ iktidal setelah itu maka membaca fatihah dan surat lalu rukuk dan 

iktidal\ pula. Setelah itu maka sujud dua kali seperti sujud dari pada segala 

sembahyang yang lain\ juwa. Demikian lagi perintah mengerjakan dia serakaat 

setelah itu maka bangkit pula\ serakaat lagi dikerjakan dalam nya seperti yang 

dikerjakan dalam rakaat yang pertama\ juwa, maka jadilah pada dua rakaat 
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sembahyang itu empat qiyam nya dan empat rukuk nya\ dan empat iktidal nya. 

Inilah sekurang-kurang perintah mengerjakan dia. Dan\ perintah yang sempurna 

itu seperti yang termazkur dari pada segala kitab fikih yang lanjut-lanjut\ itulah. 

Kemudian dari itu maka yang terafdhal sembahyang gerhana bulan maka 

lafadz\ niat nya. uṣallī  sunnata al-khusūfi raka’ataini lillāhi ta’āla197. Artinya ku 

sembahyang kan [121] sunnat gerhana bulan dua rakaat karena Allah Ta’ala, 

maka perintah nya dan\ qiyam nya dan rukuk nya dan iktidal nya seperti pada 

sembahyang gerhana matahari\ juwa. Tetapi memaca fatihah dan surat pada 

gerhana matahari itu dengan\ perlahan-lahan dan pada gerhana bulan itu dengan 

nyaring. Dan luputlah waktu kedua\ sembahyang itu dengan lepas kedua gerhana.  

Kemudian dari itu maka yang terafdhal\ sembahyang minta hujan maka 

lafadz niat nya. uṣallī  sunnata al-istiqā i raka’ataini\ lillāhi ta’āla. Artinya ku 

sembahyang sunnat minta hujan dua rakaat karena Allah\ Ta’ala, jika sembahyang 

seorang dirinya dan jika imam disebut imam dan jika\ makmum disebut imama 

dan jika makmum disebut makmuma setelah itu takbiratul ihram. Maka sunnat 

takbir\ pada rakaat pertama yang tujuh kali lain dari pada takbiratul ihram serta 

mengangkatkan\ kedua tangan dengan berhenti dalam nya dan dibaca pada selang-

selang takbir itu seperti\ yang dibaca pada selang-selang takbir sembahyang hari 

raya kedua. Dan sunnat takbir\ pada rakaat yang kedua lima kali lain dari pada 

takbir akan qiyam. Dan adalah waktunya\ pada sekalian ketika tetapi yang 

terafdhal pada waktu dhuha.198  
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Kemudian dari itu maka\ yang ter afdhal sembahyang witir maka sekurang-

kurang nya serakaat dan sebanyak-banyaknya sebelas [122] rakaat dan yang 

ausaṭ199 tiga rakaat maka lafadz niat nya yang dua rakaat itu.\ uṣallī  sunata al-

witri raka’ataini lillāhi ta’āla. Artinya ku sembahyang sunnat witir\ dua rakaat 

karena Allah Ta’ala, setelah itu sudah takbiratuh ihram maka membaca fatihah\ 

dan surat sabbiḥisma dan pada rakaat yang kedua dibaca kemudian dari pada\ 

fatihah qulyā ayyuhā al-kāfirūn. Dan lafadz niat nya yang serakaat itu. uṣallī 

sunata al-witri raka’ataini lillāhi ta’āla. Artinya ku sembahyang sunnat witir 

serakaat\ rakaat karena Allah Ta’ala, setelah itu sudah takbiratuh ihram maka 

membaca fatihah dan qul huwa\llāhu aḥadun dan qul a’ūżu birabbi al-falaq dan 

qul a’ūżu birabbi an-nas. Dan ada\lah waktu nya antara sembahyang isya dan 

terbit fajar ṣādik. Dan terafdhal\ mentakhirkan dia kemudian dari pada 

sembahyang tahajud jika beradat. 

Kemudian dari itu\ maka terafdhal sembahyang sunnat rawatib yang 

muakad dan yaitu sepuluh\ rakaat. Dahulu daripada sembahyang, dahulu maka 

lafadz niat nya. uṣallī sunata al-ẓuhri\ raka’ataini lillāhi ta’āla. Artinya ku 

sembahyang sunnat dzuhur dua rakaat dahulu\ karena Allah Ta’ala. Dan demikian 

lagi sunnat dua rakaat daripada sembahyang jum’at,\ maka lafadz niat nya. uṣallī 

sunata al-jum’ati raka’ataini qablatan lillāhi ta’āla [123] artinya ku sembahyang 

sunnat jum’at dua dahulu rakaat karena Allah Ta’ala.\  

Dan dua rakaat kemudian daripada sembahyang dzuhur dan lafadz niat nya. 

uṣallī  sunata\ al-ẓuhri raka’ataini ba’diyatan lillāhi ta’āla. artinya ku 
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sembahyangkan sunnat dzuhur\ dua rakaat kemudian karena Allah Ta’ala. Dan 

demikian lagi sunnat dua rakaat\ kemudian dari pada sembahyang jum’at dan 

lafadz niat nya. uṣallī  sunata al-jum’ati raka’ataini\ ba’diyata lillāhi ta’āla. 

artinya ku sembahyang kan sunnat jum’at200 dua rakaat kemudian\ karena Allah 

Ta’ala.  

Dan dua rakaat kemudian dari pada sembahyang magrib dan\ lafadz niat 

nya. uṣallī  sunata al- magribi raka’ataini lillāhi ta’āla. artinya ku 

sembahyangkan\ sunnat magrib dua rakaat karena Allah Ta’ala. Dan dua rakaat 

kemudian dari pada\ sembahyang isya dan lafadz niat nya. uṣallī  sunata al-‘isyā i 

raka’ataini lillāhi\ ta’āla. Artinya ku sembahyangkan sunnat isya dua rakaat 

karena Allahu\ Ta’ala. Dan dua rakaat dahulu dari pada sembahyang subuh dan 

lafadz niat nya.\ uṣallī  sunata aṣ-ṣubḥi raka’ataini lillāhi ta’āla. artinya ku 

sembahyangkan sunnat\ subuh dua rakaat karena Allahu Ta’ala.  

Kemudian dari pada itu maka yang terafdhal\ sembahyang tarawih dan 

yaitu dua puluh rakaat pada tiap-tiap malam bulan [124] ramadhan. Dan lafadz 

niat nya. uṣallī  sunata al-tarāwīḥ raka’ataini lillāhi ta’āla.\ artinya ku 

sembahyangkan sunnat tarawih dua rakaat karena Allah Ta’ala jika\ sembahyang 

seorang dirinya. Dan jika imam disebut imama dan jika\ makmum disebut imama. 

Dan wajib pada sembahyang tarawih itu hendak\ ada pada tiap-tiap dua rakaat 

memberi salam. Dan jika disembahyangkan empat\ rakaat memberi salam, maka 

tiadalah sah sembahyang. Dan adalah waktu nya\ antara sembahyang isya hingga 

terbit fajar ṣadik seperti waktu\ sembahyang witir.  
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Kemudian dari itu, maka terafdhal sembahyang dhuha.\ Maka sekurang-

kurang dua rakaat sebanyak-banyaknya dua belas rakaat. Dan\ terafdhal yang 

delapan rakaat. Dan lafadz niat nya. uṣallī sunata al-ḍuḥa\ raka’ataini lillāhi 

ta’āla. artinya ku sembahyangkan sunnat dhuha dua rakaat\ karena Allah Ta’ala. 

Dan sunnat memberi salam pada tiap-tiap dua rakaat.\ Dan waktunya kemudian 

daripada naik matahari segalah dan akhirnya hingga\ rembang matahari. Dan yang 

afdhal nya ketika tawilah201 tinggal. 

 Kemudian\ dari itu maka yang terafdhal dua rakaat sunnat ihram bagi 

orang yang [125] naik haji kemudian daripada sudah berniat ihram haji dan lafadz 

niat nya\ uṣallī sunata al-iḥrāmi raka’ataini lillāhi ta’āla. artinya ku 

sembahyangkan\ sunnat ihram dua rakaat karena Allah Ta’ala. Dan dua rakaat 

sunnat thawaf\ yaitu terafdhal dari pada sunnat ihram dan lafadz niat nya. uṣallī  

sunata al-ṭawāf raka’ataini lillāhi ta’āla. artinya ku sembahyangkan sunnat 

thawaf\ dua rakaat karena Allah Ta’ala. Dan dua rakaat sunnat tahyatul masjid. 

Dan yaitu\ terafdhal dar pada sunnat ihram dan lafadz niat nya. uṣallī sunata al-

taḥiyatal\ masjid raka’ataini lillahi ta’āla. artinya ku sembahyangkan sunnat\ 

tahyatul masjid dua rakaat karena Allah Ta’ala. Dan adalah berulang-ulang 

waktunya dengan\ berulang-ulang masuk ke dalam masjid, jikalau hampir 

masanya sekalipun dan\ luputlah waktunya sebab duduk dahulu dari pada 

mengerjakan dia.202 Dan ha\sil lah tahyatul masjid itu dengan mengerjakan suatu 

fardhu atau sunnat kemudian\ dari pada sembahyang yang tiga itu.  
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Maka terafdhal yang sunnat wudhu dan yaitu\ dua rakaat dan lafadz niat 

nya. uṣallī  sunata al-wuḍu i raka’ataini lillāhi ta’āla.\ artinya ku sembahyangkan 

sunnat wudhu dua rakaat karena Allah Ta’ala. Dan sunnat [126] Di 

sembahyangkan sunnat rawatib yang ziyadah namanya. Dan yaitu dua belas\ 

rakaat lain dari pada sunnat rawatib yang muakad. Maka tempatnya, dua rakaat 

dahulu\ dari pada sembahyang dzuhur dan lafadz niat nya. uṣallii sunata al- ẓuhri 

raka’ataini\ lillāhi ta’āla. artinya ku sembahyangkan sunnat dzuhur dua rakaat 

karena Allah Ta’ala.\  

Dan demikian lagi sunnat dua rakaat dahulu dari pada sembahyang jum’at 

dan lafadz niat nya.\ uṣallī sunata al-jum’ati raka’ataini lillāhi ta’āla. Artinya ku 

sembahyangkan sunnat\ jum’at dua rakaat karena Allah Ta’ala, dan dua rakaat 

kemudian dari pada sembahyang dzuhur\ dan lafadz niat nya. uṣallī sunata al-

ẓuhri raka’ataini lillāhi ta’āla. Artinya ku sembahyangkan\ sunnat dzuhur dua 

rakaat karena Allah Ta’ala. Dan demikian lagi sunnat dua rakaat kemudian dari 

pada\ sembahyang jum’at dan lafadz niat nya. uṣallī sunata al-jum’ati raka’ataini 

lillāhi ta’āla.\ Artinya ku sembahyangkan sunnat jum’at dua rakaat karena Allah 

Ta’ala,. 

Dan empat\ rakaat dahulu daripada sembahyang ashar dan lafadz niat nya. 

uṣallī sunata al-‘aṣri\ raka’ataini lillāhi ta’āla. artinya ku sembahyangkan sunnat 

ashar dua rakaat karena\ Allah Ta’ala. Apabila sudah ia memberi salam maka 

berdiri pula sembahyang\ dua rakaat lagi. Dan lafadz niat nya seperti lafadz 

niatnya dua rakaat yang pertama [127] juwa. Dan dua rakaat dahulu dari pada 

sembahyang magrib dan lafadz niat nya. Uṣallī sunata al-magribi raka’ataini 
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lillāhi ta’āla. artinya ku sembahyangkan sunnat magrib\ dua rakaat karena Allah 

Ta’ala. Dan dua rakaat dahulu dari pada sembahyang isya dan\ lafadz niat nya. 

Uṣallī sunata al-‘isyā i raka’ataini lillāhi ta’āla. artinya ku sembahyangkan\ 

sunnat isya dua rakaat karena Allah Ta’ala.  

Syahdān adalah dari pada jumlah sembahyang\ sunnat itu apabila hendak 

keluar dari pada rumah maka sunnat disembahyangkan dua rakaat\ jikalau tiada 

karena pergi-pergian sekalipun. Dan sunnat mengerjakan dia di rumah.\ Dan lagi 

sunnat di sembahyangkan dua rakaat tak kala datang dari pada berlayar dan 

mengerjakan dia\ dalam masjid. Dan lagi sunnat sembahyang dua rakaat 

kemudian dari pada bang. Dan dua rakaat\ kemudian dari pada terbit matahari. 

Dan dua rakaat tak kala akan gerhana yaitu\ menyembahyangkan dia bagi laki-laki 

dan perempuan.  

Demikian lagi sunnat dua rakaat kemudian dari pada gelincir matahari dan 

dua rakaat ketika keluar dari pada ḥimām. Dan\ lagi sunnat dua rakaat bagi orang 

yang masuk pada suatu tempat yang tiada dalamnya\ orang menyembah Allah. 

Dan dua rakaat bagi orang yang berlayar apabila berhenti pada suatu\ tempat. Dan 

dua rakaat bagi orang yang taubat jikalau dari pada dosa sekecil sekalipun. Maka 

[128] segala sembahyang yang tersebut itu dan lafadz niatnya Uṣallī sunatan 

lillāhi ta’āla.\ Artinya ku sembahyangkan dua rakaat sunnat karena Allah Ta’ala.  

Demikian lagi sunnat dua rakaat sembahyang\ istiqarah namanya yaitu 

memohonkan kebajikan kepada Allah subḥānahu wata’āla. Dan lafadz\ niatnya. 

uṣallī sunata al-istikharati raka’ataini lillāhi ta’āla. artinya ku sembahyangkan 

sunnat\ istiqarah dua rakaat karena Allah Ta’ala. Dan dibaca pada rakaat yang 
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pertama kemudian dari pada\ fatihah qul yā ayyuhā al-kāfirūna dan pada rakaat 

yang kedua kemudian dari pada nya qul huwallāhu aḥad.\ Dan adalah doa yang 

dibaca kemudian dari pada sembahyang itu seperti yang termazkur pada segala 

kitab\ fikih yang lajut-lanjut.  

Dan demikian lagi sunnat dua rakaat sembahyang hajat namanya. Dan 

yaitu\ memohonkan suatu hajat kepada Allah subḥanahu wa Ta’ala. Dan lafadz 

niatnya. uṣallī sunata al-ḥajati\ raka’ataini lillāhi ta’āla. artinya ku 

sembahyangkan sunnat hajat dua rakaat karena Allah Ta’ala. Dan\ apabila sudah 

memberi salam maka memuji Allah Ta’ala dan shalawat akan nabi Ṣalla-Llāhu\ 

‘alaihi wasallam maka memohonkan barang yang dikabulkan Allah Ta’ala suatu 

hajat yang di kehendaki\ itu. Dan demikian lagi sunnat sembahyang awābīn dan 

yaitu dua puluh rakaat. Dan sekurang-kurang\ dua rakaat dan waktu nya antara 

magrib dan isya maka adalah fadhilah nya amat besar\ dari lafadz niat nya. uṣallī 

sunata al-awwābīna raka’ataini lillāhi ta’āla. Artinya ku sembahyangkan sunnat 

[129] awābīn dua rakaat karena Allah Ta’ala.  

Dan sunnat sembahyang tasbih dan yaitu\ empat rakaat dan lafadz niat nya. 

uṣallī sunata al-tasbiḥi arba’a raka’ātin lillāhi ta’āla.\ artinya ku sembahyangkan 

sunnat tasbih empat rakaat karena Allahu Ta’ala. Maka membaca kemudian\ dari 

pada fatihah dan itu. Subḥā nallāhi wa al-ḥamdulillāhi walā ilāha illallāhu 

wallāhu\ akbar walā ḥaula walā quwwa ta illā billāhi al-‘aliyyu al-‘aẓhīm lima 

belas kali. Dan baca\ dalam rukuk dan iktidal dan sujud yang pertama dan duduk 

antara dua sujud\ dan sujud yang kedua dan duduk istirahat sepuluh-puluh kali. 

Maka jadilah\ banyak bilangan tasbih nya pada serakaat tujuh puluh lima kali. 
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Maka jumlah sekalian\ tasbih pada empat rakaatnya tiga ratus kali. Demikianlah 

dibacakan nabi Ṣalla-Llāhu\ ‘alaihi wasallam akan mamanya203 ‘Abās raḍiyallāhu 

‘anhu serta sabdanya hai mamaku adalah\ pahala sembahyang ini amal besar 

jikalau ada dosa sebanyak buih di laut dan\ sebanyak kersik204 di bumi niscaya, 

diampun Allah Ta’ala.  

Kata imam Tajus\ subki205 dan lainnya raḍiyallāhu ‘anhum tiada penuh di 

dengar pahala sembahyang\ itu seperti pahala sembahyang ini tiada juwa 

meninggalkan dia. Melainkan206 daripada\ orang yang meringan-ringankan  agama 

karena adalah tersebut dalam hadisnya jika tiada kuasa [130] mengerjakan dia 

sehari sekali maka pada tiap-tiap sejum’at sekali. Maka jika tiada kuasa\ demikian 

maka pada tiap-tiap sebulan sekali dan tiada kuasa demikian maka pada\ tiap-tiap 

setahun sekali dan jika tiada kuasa demikian maka pada seumur hidup\ sekali.  

Dan barang siapa ketinggalan suatu sembahyang sunnat yang berwaktu\ 

jikalau tiada harus dalamnya berjamaah atau sembahyang yang diadatkannya 

jikalau\ tiada berwaktu sekalipun maka hendaklah di qhadanya akan dia jikalau 

lama masanya sekalipun.\ Tetapi tiada harus qhadanya barang sembahyang yang 

ada baginya suatu sebab seperti tahyatul\ masjid dan gerhana kedua dan 

sembahyang minta hujan dan lain dari itu dari pada segala\ sembahyang yang di 

perbuat akan dia karena suatu.   
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Dan gharḍun 207  lagi dari pada jumlah sembahyang sunnat itu\ sunnat 

mutlak namanya yaitu tiada menkait dengan suatu waktu dan sebab, maka jika di 

niatkan\ seorang mengerjakan dia dua rakaat atau empat rakaat atau delapan 

rakaat, maka harus ia tahyat\ pada tiap-tiap dua rakaat atau pada tiga rakaat atau 

pada empat rakaat. Tetapi tiada dahulu seraya\ tahyat pada tiap-tiap suatu rakaat 

dan harus ia melebihi atau mengurangi dari pada yang demikian\ itu dengan syarat 

jika diubahkan niatnya dahulu daripada menambahi atau mengurangi. Dan lafadz\ 

niatnya. uṣallī sunatan lillāhi ta’āla. artinya ku sembahyangkan sunnat karena 

Allahu Ta’ala. [131] Bermula melamakan qiyam pada sekalian itu terafdhal dari 

pada membawa\ banyak rakaat. Dan sembahyang sunnat mutlak yang pada malam 

itu terafdhal dari pada\ sunnat mutlak yang pada siang. Dan pada nisfu akhir dari 

padanya terafdhal dari pada\ nisfu awalnya. Dan śuluś 208  akhir daripadanya 

terafdhal daripada sama tengah nya.\  

Dan makruh senantiasa berjaga semalam suntuk pada tiap-tiap malam 

dengan mengerjakan\ sembahyang karena ia memberi kesakitan pada badannya. 

Tetapi tiada makruh\ berjaga semalam suntuk pada tiap-tiap malam dengan 

mengerjakan sembahyang pada sepuluh\ yang akhir dari pada bulan ramadhan dan 

kedua malam hari raya kedua.\ Demikian lagi makruh menentukan membawa 

sembahyang pada malam jum’at juwa karena\ ditegahkan dari pada nya. Demikian 

lagi makruh meninggalkan sembahyang tahajud yang di\ adatkan akan dia dengan 

tiada darurat seperti sabda nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam\ kepada Abdullah 

ibnu umar ibnu al-‘āḍī raḍiyallāhu ‘anhum. (Lā takun kafulā nin\ kāna yaqū mul 
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laila śumma tarkuhu). artinya jangan ada engkau seperti si fulan\ adalah ia 

sembahyang pada malam kemudian maka di tinggalkan akan dia.  

Maka adalah\ sebanyak-banyak sembahyang tahajud itu dua belas rakaat 

dan sekurang-kurang nya [132] dua rakaat dan lafadz niat nya. Uṣallī sunata at-

tahajud raka’ataini lillāhi ta’āla.\ Artinya ku\ sembahyangkan sunnat tahajud dua 

rakaat karena Allahu Ta’ala. Dan adalah waktu\ sembahyang tahajud itu malam 

kemudian dari pada bangkit daripada tidur.  

Dan sunnat\ bahwa jangan ada sunyi209  suatu malam pada mengerjakan 

sembahyang jikalau dua rakaat sekalipun.\ Dan berbanyak-banyak membaca doa 

dan istighfar dari karena malam itu tempat lalai dari lupa\ maka mengerjakan yang 

demikian itu pada nisfu malam yang akhir atau pada sepertigaan yang\ akhir 

karena sabda nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam. (Yanzilu rabbanā tabā raka wa 

ta’āla\ kullu lailatin ila samā i ad-dunyā ḥīna yabqa śuluśu al-laila al-akhira 

fayaqūlu\ man yad’ū nī fastajibu wa man yas alni fa’ṭīhi wa man yastaghfirlī\ 

fāghfirlahu). artinya lagi akan210 turun Tuhanmu yang telah kebesarannya dan 

telah\ tinggi ketinggiannya pada tiap malam ke langit dunia ketika tinggal 

sepertigaan\ malam yang akhir, maka mati ia barang siap minta doa kepada aku, 

maka aku ku perkenankan baginya.\ Dan barang siapa minta kepada ku, maka 

kuanugerahi akan dia. Maka makna lagi akan\ turun Tuhan mu itu yaitu turun 

Amarnya 211  atau malaikatnya atau rahmatnya\ atau kinayatnya dari pada 
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bertambah-tambah didamping212 hak Ta’ala segala hambanya. Dan sunnat [133] 

pabila bangkit dari pada tidur menyapu muka dan menilik ke langit serta\ 

membaca akhir surat Ali imram yaitu Inna fī khalqi as-samāwāti wa al-arḍi\ 

wakhtilā fi al-laili wannahāri. Hingga kesudahan nya.  

Tanbīh  barang siapa\ luput dari padanya suatu waktu dari pada 

sembahyang fardhu atau sunnat maka wajib\ atas  memberi dia seperti sabda nabi 

shalallahu ‘alaihi wasalam.  Man nasiya ṣalātan\ autāma ‘anhā fakafā ra tuhā an 

yuṣallīhā iżā żakarahā. artinya barang siapa\ melupakan suatu sembahyang atau 

tidur ia dari pad nya maka kifaratnya bahwa\ disembahyangkannya akan dia 

apabila ingat ia akan dia. Maka nyata dari pada murādun\ hadis ini pada yang lupa 

juwa. Dan pada segala yang tiada lupa adapun wajib\ padanya mengqadhakan 

sembahyang dengan bersegeranya karena ia meninggalkan dia\ dengan tiada 

‘ażar.  

Demikian lagi wajib mengqadha sembahyang itu pada\ tiap-tiap ketika 

melainkan karena mengusahakan bayan213  dirinya yang tak dapat\ tiada dengan 

dia. Atau bayan yang terfardhu nafaqahnya atasnya. Dan tiada harus\ baginya 

mengerjakan sembahyang sunnat dan fardhu kifayah hingga selesailah ia\ dari 

pada memberi segala sembahyang yang ditinggalkannya ia dengan durhakanya. 

Seperti kata [134] ṣā ḥibi al-‘awārifi raḥmatullāhi ‘alaihi innallāha ta’āla\ lā 

yaqbalu aṣ-ṣalāta an-nafli ḥatta yuaddī jamī’a farā iḍihi. Artinya bahwasanya\ 

Allah Ta’ala tiada menerima sembahyang sunnat hingga dibayarkan sekalian yang 

fardhu\ kannya. 
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Dan kata setengah ulama rahmatullahi ‘alaihi. Miślu al-muṣallī miślu at-tā 

jiriżżai\ lā yaḥillu lahu ar-rīḥu ḥatta takhluṣu lahu rā u su al-māli wakaża lika al-

muṣalli\ lā yaqbalu nā filati ḥatta yu addī al-farā iḍati. artinya adalah umpama 

orang\ yang sembahyang itu umpama saudagar yang tiada di harus bagi nya laba 

hingga selesailah\ bagi nya modal. Demikian lagi orang yang sembahyang tiada di 

terima baginya sembahyang\ sunnat hingga dibayar nya akan segala fardhu nya.  

Al-bābu aś-śāliśu fī aṣ-ṣaumi\ wamā yata’allaqu bihi wafīhi śamā niyatu 

fuṣūlin. Bab yang ketiga pada menyatakan\ puasa dan barang yang takluk dengan 

dia dan dalamnya delapan fasal\. Al-faṣlu al-awwalu fī ma’na aṣ-ṣaumi wawujū 

bihi. Fasal\ yang pertama pada menyatakan makna ṣaumu 214  dan wajibnya.  

Ketahui\ oleh mu ṭālibun bahwasanya makna ṣaumu itu dua perkara, pertama\ 

pada lafa[d] kedua215  syarak. Maka makna ṣaumu yang pada lafad itu imsak 

artinya [135] menahan dirinya. Dan makna ṣaumu yang pada syarak itu yaitu 

Imsākun\ ‘ni al-mughṭari ‘ala wajhin makhṣūsin. artinya menahan diri dari pada 

yang\ membatalkan puasa atas wajah yang tertentu seperti yang lagi akan ter\ 

mazkur bayannya216.  

Bermula dalil yang mengwajibkan  puasa bulan\ ramadhan itu firman Allah 

Ta’ala.{ kutiba ‘alaikumu aṣ-ṣiyāmu kamā kutiba\ ‘ala al-lażīna min qablikum}. 

artinya telah di fardhukan Allah Ta’ala atas kamu\ puasa bulan ramadhan seperti 

difardhukan atas segala mereka itu\ yang dahulu dari padakamu. Adapun wajib 

puasa bulan ramadhan itu\ sebab sempurna bilangan bulan syakban tiga puluh hari 
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atau sebab melihat\ bulan pada malam yang tiga puluh dari padanya karena sabda 

nabi Ṣalla-Llāhu\ ‘alaihi wasallam. ( ṣūmū lirukyatihi wa afṭiru lirukyatihi fain 

ghumma\ ‘alaikum fakmilū ‘iddata sya’bā nin śalaśīna yaumān).  artinya puasalah 

kamu karena melihat bulan dan berbagilah kamu karena melihat dia.\ Maka jika 

ghabrun atas kamu, maka kamu sempurnakan bilangan bulan syakban tiga\ puluh 

hari.  

Demikian lagi wajib puasa bulan ramadhan itu [136] sebab kata seorang 

laki-laki yang merdeka lagi adil217 jika naik\ saksi akan melihat nya itu kepada 

qāḍī218 dengan lafadz syahadat seperti kata nya.\ asyhadu anniya ra aitu al-hilāl. 

artinya telah naik saksi aku bahwasanya\ kulihat akan bulan. Dan tiada ku 

persaksinya jika katanya Ghadān min\ ramaḍāna. artinya esok hari daripada 

ramadhan. Dan demikian lagi\ tiada ngapa jika naik saksi itu sahaya atau 

perempuan atau fasek\ tetapi wajib pada mereka itu puasa.  

Demikian lagi wajib puasa\ orang yang yakin akan ceritera orang yang fasik 

bahwa ia melihat bulan\ dan tiada harus mengamalkan kata manjum219 dan ahli al-

hisāb. Dan\ harus bagi keduanya mengamalkan seperti iktiqadnya tetapi tiada 

gugur\ puasa keduanya itu akan fardhu. Demikian lagi tiada harus mengamalkan\ 

mimpi seorang jika di katanya ke mimpi semalam Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam 

menceritai\ akan aku bahwa esok hari bulan ramadhan sekalipun.  

Syahdān\ apabila kelihatanlah bulan pada suatu negeri, maka lazim lah 

puasa isi\ negeri itu dan isi negeri yang muwafakat tempat terbit matahari [137] 
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mereka itu dengan tempat terbit mataharinya dikarena melihat bulan itu.\ Berlain 

lain-lainan sebab berlain-lainan tempat yang melihat. Dan keduakan\ negeri dan 

jika tiada muwafakat tempat terbit matahari dua negeri itu,\ maka tiadalah wajib 

puasa isi negeri yang kedua. Demikian lagi tiada\ wajib puasa jika syak ia akan 

muwafakat tempat terbit matahari dua\ negeri itu dan tiada di peroleh ikhtilaf 

tempat terbit matahari itu pada\ yang kurang dua pada dua puluh empat farsakh 

yaitu dua marhalah.  

Dan jika\ berlayar seorang dari negeri yang ia melihat bulan kepada negeri 

yang ikhtilaf\ tempat terbit matahari negeri dirinya tak kala itu tiada isi negeri\ itu 

melihat bulan, maka hendaklah di ikutnya akan isi negeri itu puasa\ di karena ia 

berpindah kepada mereka itu dan jadilah ia dari pada mereka itu.\ Dan jika 

berlayar perahu orang yang puasa kepada suatu negeri, maka didapatnya\ isi 

negeri itu hari raya, maka hari rayalah ia serta mereka itu dan\ tiadalah qadha 

atasnya melainkan jika ada puasanya dua puluh delapan,\ maka hendaklah di 

qadhanya sehari.  

Dan jika berlayar perahu orang yang hari [138] raya kepada suatu negeri, 

maka didapatnya isi negeri itu puasa, maka hendaklah\ ia imsak. Kata syaikh 

Syihabuddin Ahmad ibnu hajar dalam kitab tuḥfatu220\ al-mukhtāj syarah minhāj. 

Walā ‘ibrata birukyati al-hilāla min ramaḍāna\ au ghairihi qabla al-ghurū bi 

sawā un mā qabla az-zawāli wamā ba’dahu. artinya\ tiada di perpegang melihat 

bulan dari pada ramadhan atau lainnya dahulu dari pada\ masuk matahari sama 

ada ia dahulu dari pada gelincir matahari atau kemudian.\ Maka nyatalah daripada 
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kata ini jikalau kelihatan bulan syawal pada siang hari\ yang tiga puluh atau 

kurang esa tiga puluh bulan ramadhan, maka tiadalah\ harus berbuka puasa ketika 

itu, seperti tiada harusan puasa ramadhan\ pada siang sebab melihat bulan 

ramadhan pada hari yang tiga puluh\ dari pada bulan Syakban atau kurang dari 

pada nya.  

Al-faṣlu aś-śanī fī\ syurūṭi ṣaḥata aṣ-ṣaumi. Fasal yang kedua pada 

menyatakan segala syarat yang mengesahkan\ puasa. Ketahui oleh mu hai ṭalib 

bahwa sanya adalah bagi syarat mengesahkan puasa\ itu tujuh syarat. Pertama niat 

dengan hati dan melafadzkan niat itu\ sunnat juwa. Dan wajib berniat puasa itu 

pada tiap-tiap malam yaitu kemudian [139] dari pada masuk matahari dan dahulu 

dari pada fajar jika puasa itu fardhu\ karena sabna nabi Ṣalla-Llāhu\ ‘alaihi 

wasallam.( Man lam yabti aṣ-ṣiyāma qabla\ al-fajri falā ṣiyāma lahu). artinya 

barang siapa tiada berniat puasa pada malam\ dahulu dari pada fajar, maka 

tiadalah puasa baginya dan tiada sah muqarinahkan\ niat dahulu fajar. Demikian 

lagi tiada sah niat jika syak akan dia terdahulu\ dari pada fajarkah atau 

terkemudian dari pada nya tetapi tiada dengan makan atau jimak\ kemudian dari 

pada berniat itu. 

 Dan jika puasa itu sunnaat, maka tiadalah\ wajib meniatkan dia pada 

malam dan ngapalah meniatkan dia pada siang dahulu\ dari pada gelincir 

matahari. Dan lagi pula wajib mentak’inkan  niat dari pada\ puasa fardhu seperti 

ramadhan atau nazar221 atau kifarat atau minta hujan\ dengan di suruhkan sultan 

dan pada puasa sunnat itu sah lah\ niat dengan mengtalukkan ṣaumi juwa. Tetapi 
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seyagianya menta’inkan\ niat pada puasa sunnat yang ada baginya sebab seperti 

puasa minta\ hujan dengan tiada disuruhkan sultan atau puasa yang\ berwaktu 

seperti puasa isnain atau khamis atau arafah dan asyura [140] dan iyāmu al-

baiḍu.222 Tetapi tiada wajib meniatkan fardhu pada puasa fardhu dan\ meniatkan 

sunnat pada puasa sunnat.  

Demikian lagi tiada wajib meniatkan adak dan\ Allah Ta’ala, maka 

nyatalah223 dari pada ibarat kata yang telah termazkur itu bahwa\ sekurang-kurang 

niat puasa ramadhan itu. aṣūmu ghadān ‘an ramaḍana.\ Artinya aku puasa esok 

hari dari pada bulan ramadhan. Dan niat\ yang terakmal yang itu. aṣūmu ghadān 

‘an adā i farḍi ramaḍāna hāżihi as-sanati\ lillāli ta’alā. artinya aku puasa esok 

hari dari pada membayar fardhu ramadhan\ pada tahun ini karena Allah Ta’ala. 

Atau. Nawaitu ṣauma ghadin ‘an adā i farḍi\ ramaḍāna hażihi as-sanati lillāhi 

Ta’ala artinya sahaja aku puasa esok\ hari daripada membayar fardhu ramadhan 

pada tahun ini karena Allah Ta’ala.\  

Dan jikalau berniat seorang pada malam yang pertama dari pada bulan 

ramadhan.\ asūmu as-syahru ‘an ramaḍāna kullihi. Artinya aku puasa sebulan 

dari pada\ ramadhan sekalian. Maka tiadalah memadai niat nya lain dari pada hari\ 

yang pertama. Tetapi seyagianya dibawa akan niat yang demikian supaya hasil\ 

pahala puasa ramadhan jika lupa berniat pada suatu hari daripada [141] segala 

harinya pada qaul224 yang mengsahlan dengan niat yang demikian.  
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Demikian lagi\ tiada memadai niat jika seorang berniat pada malam yang 

tiga puluh dari pada\ bulan Syakban. aṣūmu ghadan ankāna min ramaḍhāna. 

Artinya aku puasa\ esok hari jika ada ia dari pada bulan ramadhan. Maka tiadalah 

sah puasanya\ jikalau ada hari itu daripada bulan ramadhan sekalipun karena syak 

ia akan\ dia dari padanya agi tiada ada putus niatnya. Dan jikalau berniat seorang\ 

pada malam yang tiga puluh dari pada bulan ramadhan. aṣūmu ghadan in kāna 

min\ ramaḍāna. Artinya aku puasa esok hari jika ada ia dari pada bulan 

ramadhan,\ maka sahlah puasanya jika ada hari itu dari pada bulan ramadhan 

karena\ asal nya bulan ramadhan.  

Kedua menahan diri dari pada jimak, maka batallah puasa\ dengan dia jika 

tiada inzal sekalipun dengan syarat jika adalah hasil ia\ dari pada yang wāḍeh225 

serta dengan di sahaja lagi diketahui nya akan haram nya.\ Demikian menahan diri 

dari pada menyehaja mengeluarkan mani dengan menyentuh\ perempuan 

mencium atau mmengeluarkan mani dengan sendiri atau tangan istrinya\ atau kan 

daku atau orang yang lain. Tetapi tiada membatalkan puasa inzal [142] sebab 

bermimpi atau pikir atau menilik seorang perempuan atau memeluk atau mencium 

dia\ dengan berlapik jikalau nifas sekalipun.  

Demikian lagi tiada membatalkan puasa\ inzal sebab menyentuh suatu 

anggota perempuan yang telah cerai daripadanya atau inzal\ sebab mengaru zakar 

semana-mana atau gatal, dan jika dicium orang yang puasa akan\ seorang 

perempuan, setelah itu maka enyalah ia dari padanya sesaat lalu inzal,\ maka 
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ditilik jika ada keinginannya berkekalan dan zakar nya pun hayat226 tak kala inzal\ 

maka binasalah puasanya. Dan jika tiada demikian, maka tiadalah binasa puasa 

nya.\  

Ketiga menahan diri dari pada menyehaja muntah, maka binasalah puasa 

yang mengupayakan\ dia dengan disahaja lagi diketahuinya akan haramnya serta 

dengan ikhtiyarnya\ hingga tiada kembali suatu dari pada muntah itu kifaratnya 

sekalipun. Tetapi tiada\ membatalkan puasa menyehaja muntah sebab lupa akan 

dia dirinya dalam puasa\ atau bebal akan menyehaja muntah itu membatalkan 

puasa. Demikiaan lagi tiada\ membatalkan puasa muntah dengan tiada 

ikhtiyarnya227 sebab sakit seperti sabda\ nabi Ṣalla-Llāhu\ ‘alaihi wasallam. Man 

żara ‘ahu al-qai u wahuwa ṣā imun falaisa ‘alahi\ qaḍā un wa manistaqā u 

falyaqḍi. artinya barang siapa mengerasi dia tak kala [143] itu ia puasa, maka 

tiadalah atasnya qadha dan barang siapa menyehaja muntah,\ maka hendaklah ia 

qadha.  

Keempat menahan diri daripada memasukkan suatu\ benda jikalau sedikit 

dari pada makanan atau dari pada yang tiada dimakan sekalipun\ seperti biji 

langa228 dan anak batu kepada rongga yang terbuka yaitu bathin telinga\ atau 

rongga zakar atau liang susu perempuan atau barang sebagainya. Maka apabila di 

ma\sukkan suatu benda yang demikian itu lalu sampai kepada bathinnya, maka\ 

batallah puasa nya dengan dia. Demikian lagi membatalkan puasa sebab mema\ 

sukkan suatu atau obat kepada luka yang di kepala hingga sampai kepada\ kekan 
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dia229 otak atau luka yang pada perut hingga sampai ke perut kecil. Tetapi\ tiada 

membatalkan puasa sebab sampai minyak kepada liang-liang rauma atau masuk 

air\ mandi ke dalamnya jikalau di rasai asar nya kepada bathin sekalipun. 

Demikian lagi\ tiada membatalkan puasa sebab bercolok jika sampai rasa 

bercolok itu kepada\ halqum sekalipun atau sebab makan dan minum dengan lupa 

atau bebal akan\ haram kedua nya membatalkan puasa atau makan dan minum 

dengan digagahi orang\ jikalau sedikit ada yang demikian itu atas banyak 

sekalipun, maka tiadalah batal [144] puasanya dengan dia. Tetapi tiada di beri 

ozor akan yang bebal dīn\ melainkan karena baharu masuk Islam atau jadi ia pada 

negeri dusun yang\ jauh dari pada ulama dan tiadalah kuasa pergi kepada mereka 

itu karena\ suatu ‘żar. Dan lagi tiada membatalkan puasa jikalau termasuk lalat\ 

atau nyamuk atau debu jalan raya atau tepung gandum ke dalam230 perut jikalau 

dengan\ disahaja membukakan mulut nya sekalipun  karena kesukaran  

memelihara akan dari pada\ yang demikian itu.  

Demikian lagi tiada membatalkan puasa sebab sampai asar suatu\ kepada 

bathin seperti sampai bau yang di cium ke otak dan sampai rasa yang\ di rasai ke 

halqum. Tetapi membatalkan puasa dengan mengisap bakung.\ Dan tiada 

membatalkan puasa memerlan air liur yang semata-mata lagi suci\ jikalau dengan 

dihimpunkan  akan dia diatas lidah lalu diperlan sekalipun.\ Tetapi membatalkan 

puasa memerlan air liur yang mengalir pada selang-selang gigi jika\ kuasa 

meludahkan karena taksirnya tiada membuangkan dia dan\ jika lemah dari pada 
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mebezakan air liur itu dan meludahkan dia karena\ kesukaran lalu teperlan, maka 

tiadalah batal puasa dengan dia.  

Demikian lagi [145] membatalkan puasa memerlan air liur yang bercampur 

dengan suatu yang ada ia pada\ selang-selang gigi jika taksir pada menghilangkan 

dia atau memerlan dahak yang di turunkan\ ia dari kepala lalu sampai ia kepada 

had dzahir mulut yaitu mukharija khā dan\ ḥa maka binasalah puasa dengan 

memerlan jikalau lemah dari pada meludahkan dia\ sekalipun. Tetapi tiada 

membatalkan puasa memerlan dahak jika turun ia\ sendiri nya lalu sampai ia 

kepada had dzahir mulut serta lemah dari pada melu\dahkan dia.  

Demikian lagi batal puasa sebab sampai air berkumur-kumur kifarat atau 

air\ memasukkan hidung ke otak jika mubālaghah231  pada salah suatu dari pada 

keduanya\ dengan tiada ada najis jikalau termasuk air itu pada salah suatu dari 

pada\ tiga kali sekalipun. Karena mubālaghah  itu tiada di suruhkan syarak\ pada 

yang puasa tetapi jika mubālaghah itu karena menghilangkan najis pada\ mulut 

atau hidung, maka termasuk air itu kifarat atau ke otak, maka tiadalah\ batal puasa 

dengan dia karena wajib mubālaghah ketika itu.  

Demikian lagi\ membatalkan puasa sebab termasuk air berkumur-kumur 

kifarat atau air membasuh\ hidung ke otak dengan tiada mubālaghah jika ada yang 

demikian itu pada air [146] sembahyang orang yang mengambil sejuk atau pada 

yang membasuh empat kali. Tetapi\ tiada batal puasa jika termasuk air itu pada 

salah suatu dari pada basuh\ yang tiga dengan tiada mubālaghah pada orang yang 

lain dari pada keduanya karena\ yang demikian itu disuruhkan. Dan jika di 
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masukkan orang yang puasa\ air ke mulutnya atau ke hidungnya tiada dengan 

suatu hajat hanya karena\ sia-sia dan bermain-main juwa lalu terlanjur air itu 

kifaratnya atau ke otaknya\ maka batal lah puasanya.  

Kelima, Islam pada tiap-tiap hari yang puasa\ ia dalam nya dan jika murtad 

ia pada hari itu, maka batallah puasa dengan dia.\ Keenam, suci dari pada haid dan 

nifas pada tiap-tiap hari yang puasa\ ia dalamnya. Dan jika haid atau nifas atau 

beranak ia pada hari nya, maka\ batallah puasa dengan dia. Ketujuh, berakal pada 

tiap-tiap hari yang puasa\ ia dalamnya dan kedatangan gila ia qadar sangat juwa 

pun pada hari itu,\ maka batal lah puasa dengan dia. Tetapi tiada membatalkan 

puasa sebab\ pitam atau mabuk jika siuman ia qadar sangat pada hari itu dan jika\ 

tiada demikian, maka batallah puasa dengan dia. Demikian lagi tiada 

membatalkan [147] puasa sebab tidur sehari sintuk.  

Syahdān tiada sah puasa pada hari\ raya kedua dan pada tiga hari tasrik 

yaitu kemudian dari pada hari raya\ kurban jikalau dari pada puasa yang wajib 

sekalipun lagi haram puasa dalamnya.\ Demikian lagi tiada sah puasa pada nisfu 

akhir dari pada bulan syakban dan\ dari pada nyalah  hari tasyrik232 karena sabda 

nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam. (iżā\ in taṣafa sya’bānun falā tasū mū.). 

artinya apabila sama bahagilah bulan\ syakban, maka janganlah kamu puasa 

mukinlah harus puasa pada\ hari itu karena puasa belantara atau karna puasa 

sehari dan berbuka\ sehari atau karena puasa isnain dan khamis atau karena puasa 

nazar\ atau qadha dari pada puasa fardhu atau sunnat atau karena puasa kifarat 
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atau\ di sebutkan puasa pada nisfu syakban itu dengan puasa yang dahulu\ dari 

pada nya. 

 Al-faṣlu aś-śaliśu fī syurūṭi man yujibu ‘alaihi ṣauma\ ramaḍāna. Fasal 

yang ketiga pada menyatakan syarat barang siapa yang wajib\ atasnya puasa 

ramadhan. Ketahui olehmu hai ṭālibun bahwa sanya syarat pada orang\ yang wajib 

atasnya puasa itu empat perkara. Pertama Islam, maka tiada wajib [148] puasa 

pada kafir yang asli. Kedua aqil maka tiada wajib puasa pada orang yang\ gila. 

Ketiga baliq maka tiada wajib puasa pada kanak-kanak, tetapi wajib maka\ wali 

menyuruhkan dia puasa tak kala umur nya tujuh tahun dan di palu nya\ akan dia 

jika di tinggalkan nya puasa tak kala umurnya sepuluh tahun dengan\ syarat jika 

kuasanya ia puasa. Keempat kuasa pada mengerjakan puasa\ maka tiada wajib 

puasa pada orang yang lemah sebab sangat tuha atau karena\ penyakit.  

Al-faṣlu ar-rabi’u fīman yubīḥu lahu a\al-fiṭra. fasal yang keempat\ pada 

menyatakan barang siapa yang diharuskan bagi ya berbuka puasa. Ketahui\ 

olehmu hai ṭālibun bahwasanya yang di haruskan baginya berbuka puasa itu\ 

sebab sakit yang kesukaran sertanya puasa, lagi mendatangkan musyiqqah yang 

dzahir\ yaitu seperti ketakutan bertambah penyakit sebab mengerjakan puasa. 

Demikian lagi\ harus berbuka puasa bagi barang siapa yang takut akan kebinasaan 

sebab menger\ jakan puasa itu pada badannya atau pada suatu anggotanya. Dan 

lagi harus\ berbuka puasa itu bagi barang siapa yang sangat lapar dan dahaga 

sekira-kira\ adalah salah suatu dari pada keduanya mendatangkan mudharat yang 

sangat karena [149] firman Allah Ta’ala. {wamā ja’ala ‘alaikum fī ad-dīni min 
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ḥaraja}. artinya tiada\ di jadikan Allah Ta’ala atas kamu dalam agama dari pada 

kesukaran.  

Demikian lagi ha\rus berbuka puasa itu bagi barang siapa yang berlayar 

dengan pelayaran yang mubah\ lagi lanjut. Tetapi tiada harus berbuka puasa pada 

pelayaran yang singkat\ atau pada pelayaran haram atau berlayar kemudian dari 

pada fajar. Tetapi jika berlayar\ dahulu dari pada fajar, maka harus berbuka puasa 

dan puasa dalam pelayaran\ itu terafdhal dari pada tiada puasa dalamnya jika tiada 

takut akan kedatangan mudharat\ padahal atau pada istiqbāl 233  dan jika ada 

demikian, maka berbuka puasa itu\ terafdhal dari pada mengerjakan puasa.  

Dan apabila baliqlah ke kanak-kanak atau datang\ musafir dari pada 

berlayar atau sembuh penyakit orang yang sakit tak kala itu mereka itu\ puasa, 

maka haramlah padanya membuka puasa karena hilanglah sebab yang di 

harus\kan berbuka puasa. Dari karena inilah jikalau jimak salah seorang dari pada 

mereka itu\ ketika itu maka lazimlah atasnya kifarat dan jika tiada mereka itu 

puasa,\ maka sunnat bagi mereka itu imsak.  

Bermula tiap-tiap yang berbuka puasa pada bulan\ ramadhan karena suatu 

mudharat pada dirinya atau lainnya, maka wajiblah atasnya [150] qadha kemudian  

daripada dapat ia mengerjakan dia melainkan kekanak-kanak dan orang\ gila dan 

kafir yang asli, maka tiadalah qadha atas mereka itu. Dan sunnat qadha itu\ 

berturut-turut dan menyegerakan dia karena meluputkan diri dari pada tangungan.\ 

Tetapi wajib menyegera akan qadha dan muwalat jika membuka puasa dengan\ 

tiada suatu ozor karena mengeluarkan diri dari pada maksiat yang telah\ di 
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kerjakan dan lafadz niat nya. Aṣūmu ghadan ‘an qaḍā i farḍi ramaḍāna\ lillāhi 

ta’āla. Artinya aku puasa esok hari dari pada mengqhada fardhu ramadhan\ 

karena Allah Ta’ala.  

Dan wajib imsak pada puasa bulan ramadhan juwa\ tiada pada puasa yang 

lain dari pada nazar atau qadha atas barang siapa yang\ meninggalkan berniat pada 

malam jikalau dengan lupa sekalipun. Demikian lagi wajib\ imsak pada orang 

yang berdosa ia sebab membuka puasa dan pada\ orang yang syak akan bulan 

ramadhan pada hari syak, maka nyata hari itu\ dari pada ramadhan, wajib qadha 

atas keduanya dengan bersegera.  

Al-faṣlu\ al-khāmisu fī sunani aṣ-ṣaumi. Fasal yang kelima pada 

menyatakan segala sunnat\ puasa. Ketahui olehmu ṭalib bahwa sanya adalah bagi 

sunnat puasa itu [151] amat banyak. Maka setengah daripadanya menyegerakan 

berbuka puasa ketika yakin akan\ masuk matahari karena adalah hal nabi Ṣalla-

Llāhu ‘alaihi wasallam apabila\ ia puasa tiada ia sembahyang melainkan 

kemudian dari pada makan kurma dan\ minum air dan pada yang tiada yakin akan 

masuk matahari itu, maka tiadalah\ sunnat baginya menyegerakan berbuka puasa 

tetapi haram dikit padanya\ berbuka puasa serta syaknya akan masuk matahari.  

Dan sunnat hendak\ ada akan membuka234 puasa itu dengan kurma jika ada. 

Dan lagi sunnat hendak\ ada kurma itu tiga biji dan jika tiada ada tiga biji, maka 

sebiji hasillah\ dengan dia sunnat. Dan jika tiada ada kurma, maka dengan235 air 

dengan nyalah dibukakan puasa\ tiada lainnya. Kata Rukyani terafdhal akan 
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membuka236 puasa itu dengan\ halau dari pada air dan sunnat membaca kemudian 

dari pada berbuka puasa itu.\ Allāhumma laka ṣumtu wa bika amantu wa’ala 

rizqika 237  afṭartu\ yā wā si’a al-maghfirati, Allāhumma żahaba aẓ-ẓāmā u 

wabtalati al-‘urūqu\ wa śabata al-ajru insyā Allāhu ta’āla. Artinya Tuhan ku 

bagimu juwa\ puasaku dan dengan rizqi mu juwa puasaku. Tuhan ku telah [152] 

hilanglah dahaga dan basuhlah segala dan sebutlah pahala jika\ di kehendaki 

Allah.  

Dan sunnat memberi makanan akan pemuka puasa orang yang puasa\ 

jikalau kurma atau air atau lain dari pada keduanya sekalipun. Dan yang terafdhal\ 

hendak ada makanan itu mengenyang dia karena sabda nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi\ 

wasallam.(man afṭara ṣa imun falahu miśluhu ajrahu walā yanquṣu min ajri aṣ-ṣa 

mun\ syaiun). artinya barang siapa memberi makanan berbuka puasa akan orang 

yang puasa,\ maka adalah baginya pahala seperti pahala yang puasa itu dan tiada 

kurang\ dari pada pahala yang puasa itu suatu juwa pun.  

Dan lagi sunnat pada orang yang\ memberi makanan akan orang yang 

membuka238 puasa itu hendak ada ia makanan serta\ mereka itu dari karena yang 

demikian itu terlebih patut merendahkan diri. Dan lagi sunnat\ pada yang puasa itu 

makan sahur karena sabda nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam.\ (saḥūrū fainna fi 

as-saḥūri barkatan). Artinya makan sahurlah kamu, maka\ bahwasanya adalah 

pada makan sahur itu berkat. Dan hasillah sunnat sahur itu jikalau\ dengan minum 

setengah air sekalipun.  
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Dan sunnat lagi mentakhirkan sahur sekira-kira\ jangan gugur makan itu 

dalam syak akan tersebut fajar seperti Ṣalla-Llāhu [153] ‘alaihi wasallam. (Lā 

yazallu ummatī bikhairin mā ‘ajilu al-fiṭrū khairu wa as-saḥūri).\ artinya 

senantiasalah ummat ku dengan kebajikan Islam ada sukar akan mereka itu\ 

berbuka puasa dan di takhirkan mereka itu makan sahur dan jika gugur makan\ itu 

dalam syak akan terbit fajar, maka tiadalah sunnat mentakhirkan dia karena sabda\ 

nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam. ( da’mā yurībuka ilā mā lā yurībuka).\ Artinya 

tinggalkan oleh mu barang yang memberi syak akan dikau kepada barang yang 

tiada\ memberi syak akan di kau.239  

Dan sunnat pada yang puasa itu mandi junub dahulu\ dari pada fajar sampai 

keluar ia daripada kata Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu\ karena ia 

mengwajibkan mandi itu pada malam dan jika tiada kuasa seorang\ mandi junub 

pada malam karena suatu ozor, maka seyagiyanya ia membasuh\ duburnya dan 

bathin telinganya serta berniat mandi dahulu dari pada fajar, supaya\ jangan 

masuk air ke perut nya pada siang hari. Dan sunnat muakad bagi orang yang\ 

puasa meninggalkan perkataan dusta dan mengata-ngata dan mengadah-ngadah 

dan\ barang sebagainya dari pada pekerjaan yang diharamkan dari karena yang 

demikian itu\ menghilangkan pahala puasa.  

Demikian lagi sunnat bagi yang puasa itu [154] meninggalkan segala 

keinginan yang mubah lagi tiada membatalkan puasa yaitu\ seperti mencium rihān 

atau lainnya dan dia mencabut dia dan menilik kepadanya.\ Dan meninggalkan  
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daripada segala yang memberi lezat akan pendengar 240  dan penglihat dan\ 

pencabut dan pencium. Dan jika disumpah seorang akan yang puasa, maka 

hendaklah\ diingatkannya dalam hatinya ia puasa supaya ia sabar daripada 

memalas\ sumpah itu.  

Dan lagi sunnat bagi yang puasa itu meninggalkan berpetik dan\ berbekam 

dan berbuang darah dan memamah getah atau lainnya dirikan ia\menghimpun air 

liur, maka jika terperlan ketika itu niscaya binasalah pua\sanya. Dan jika di 

ludahkannya niscaya menambah dahaga. Demikian lagi\ sunnat meninggalkan 

merasai makanan. Dan meninggalkan mencium perempuan pada\ mulut nya atau 

lainnya dan mendekap241 dan menyentuh dia jika tiada takut akan\ inzal. Dan 

haram yang demikian itu jika takut akan inzal.  

Dan makruh bagi\ yang puasa jikalau puasa sunnat sekalipun, bersugi 

kemudian dari pada gelincir\ matahari hingga masuknya jikalau ia bertidur atau 

makan dengan lupa akan\ suatu yang keji baunya sekalipun karena sabda nabi 

Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam [155] (Lakhulū qu fama aṣ-ṣā ima yauma al-

qiyāmati aṭyabu ‘indallāhi min rīḥi al-miski)\. artinya sanya berubah bau mulut 

orang yang puasa itu pada hari kiamat\ terlebih baik pada Allah Ta’ala dari pada 

bau kasturi.  

Syahdān sunnat pada bulan\ ramadhan itu melebihkan nafaqah dari pada 

adat akan segala isi rumah dan\ berbuat kebajikan akan segala keluarganya dan 

akan orang sekampung dan\ berbanyak memberi shadaqah. Dan demikian lagi 

sunnat dalam ya berbanyak tilawah al-qur’an\ dan mendarus segala ilmu dan 
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berbanyak iktikaf  atasmu242 pula pada sepuluh\ yang akhir pada bulan ramadhan 

dan dalamnyalah malam lailatul qadar. Dan\ dalam nya di baca. Allāhumma 

innaka ‘afuwun tuḥibbu al-‘afwa fā’fu ‘anni. Artinya\ ya Tuhan ku bahwa sanya 

engkau juwa mengampun ku kasih akan yang mengampun, maka\ ampun oleh mu 

kiranya akan daku. Dan adalah nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam\ menyuruhkan 

Siti Aisyah membaca doa demikian yang tak kala itu.  

Bermula\ haram menyebutkan puasa dua hari berturut-turut atau lebih 

dengan tiada\ berbuka puasa pada malam nya jikalau dari pada puasa sunnat 

sekalipun\ dirikan yang demikian itu mendhaifkan243. Bedanya lagi khusūsiyah 

[156] pada nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam juwa yang mengerjakan yang 

demikian itu tiada daripada yang lain.\ Dari karena inilah jikalau seorang puasa 

maka lupa puasanya lalu ia\ makan dengan sangat kenyang dahulu dari pada 

masuk matahari, maka haramlah\ padanya menyebutkan puasanya tiada di 

dhaifkan sekalipun.  

Al-faṣlu as-sādisu\ fī al-jamā’i fī ramaḍana wamā yujibu bihi. Fasal yang 

keenam pada menyatakan\ jimak dalam ramadhan dan barang yang wajib dengan 

dia. Ketahui oleh mu hai\ ṭalib bahwa sanya wajiblah ta’dir dan kifarat barang 

siapa yang menyehaja\ mem[bi]nasakan puasa diri nya pada suatu hari dari pada 

bulan ramadhan dengan\ jimak yang berdosa dengan dia daripada pihak puasa 

jikalau ada jimak itu\ pada faraj atau dubur perempuan atau laki-laki atau binatang 

sekalipun. Karena adalah\ di suruhkan nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam pada 

yang mengerjakan yang demikian\ itu memerdekan seorang sahaya. Dan jika tiada 
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ada maka puasa dua bulan\ berturut-turut. Dan jika tiada kuasa memberi makanan 

enam puluh miskin.\  

Dan hanya sanya yang wajib memberi kifarat itu pada yang menguati juwa. 

Tiada\ pada perempuan yang diwat’i atau laki-laki yang diwat’i jikalau binasa 

puasa keduanya\ sebab wat’i sekalipun seperti diwat’i orang yang puasa akan 

perempuan [157] atau laki-laki yang puasa keduanya tak kala tidur lalu di gagahi 

salah seorang\ dari pada kedua ya akan jimak itu kemudian dari pada jaganya, dan 

tiada wajib\ kifarat pada yang di \wat’i dengan lupa atau pada yang jahil akan 

jimak itu\ mem[bi]nasakan puasa karena ia baharu masuk Islam atau jadi ia pada 

negeri\ yang jauh dari pada segala ulama.  

Demikian lagi tiada wajib kifarat pada orang yang\ di \gagahi orang akan 

dia mengwat’i dari pada orang yang mem[bi]nasakan puasa orang yang\ lain. 

Seperti dibinasakan orang yang sakit atau musafir akan puasa seorang\ perempuan 

sebab jimak ia dengan dia. Dan wajib kifarat pada orang yang mem[bi]nasakan\ 

puasanya dengan jimak pada puasa yang lain dari pada puasa ramadhan yaitu\ 

puasa qadha atau nazar atau kifarat atau sunnat. Demikian lagi tiada wajib kifarat\ 

pada yang mem[bi]nasakan puasa nya dengan yang lain dari pada jimak seperti 

makan atau minum\ atau mengeluarkan mani jikalau jimak ia kemudian dari 

padanya sekalipun.  

Dan tiada\ wajib kifarat pada orang yang tiada berdosa sebab jimak nya 

seperti ia musafir\ atau sakit jikalau dengan zina kedua nya sekalipun. Demikian 

lagi tiada wajib\ kifarat pada orang yang jimak tak kala itu di sangka nya malam, 

maka nyata ketika itu\ siang dan barang siapa melihat bulan ramadhan seorang 
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diri nya, maka tiada di terima [158] qadhi ia naik saksi, maka fardhu lah padanya 

puasa dan jika jimak ia tak kalanya\ puasa, maka wajiblah pada nya memberi 

kifarat.  

Bermula kifarat itu yaitu memerdekakan\ seorang sahaya yang mukmin lagi 

sejahtera daripada aib yang memberi bencana pada pekerjaan\ dan usaha dan jika 

tiada di peroleh yang demikian itu, maka puasa dua bulan\ berturut-turut. Dan jika 

binasa puasanya itu pada suatu hari dari pada segala hari\ itu jikalau pada hari itu 

yang akhir sekalipun, maka dimulai pula puasa dua bulan\ berturut-turut. 

Demikian lagi dimulai puasa dua bulan berturut-turut jika berbuka\ puasa pada 

hari itu karena suatu ozor seperti berlayar atau sakit atau menyusui\ ke kanak-

kanak atau lupa akan niat. Tetapi tiada mem[bi]nasakan berturut-turut itu berbuka 

puasa\ sebab haid atau nifas atau gila atau pitam sehari suntuk. Dan jika tiada 

kuasa\ mengerjakan yang demikian, maka hendaklah memberi makan enam puluh 

orang miskin\ atau fakir. Diberi akan tiap-tiap seorang dari pada mereka itu suatu 

mod yaitu secupak\ belahkai244 dari pada qut245 yang memadai akan fitrah.  

Syahdān gugurlah kifarat itu\ sebab kedatangan gila atau mati pada hari tak 

kala jimak itu. Dan tiada wajib\ gugur kifarat itu sebab sakit atau berlayar atau 

pitam atau murtad jikalau datang [159] salah suatu dari padanya kemudian dari 

pada jimak sekalipun. Demikian tiada\ gugur kifarat sebab papa.246 Dan apabila 

lemah lah seorang dari pada mengerjakan salah\ suatu dari pada kifarat yang tiga 

itu maka tetaplah kifarat itu pada zamannya.\ Dan apabila kuasa ia mengerjakan 
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suatu perkara dan dari pada segala perkara yang\ tiga itu, maka hendaklah di 

perbuatnya. Dan adalah kifarat itu berbilang hari\ ramadhan yang di binasakan  

puasa dengan jimak dalamnya daripada karena tiap-tiap\ hari itu ibadat yang 

mustaqil247 sendiri nya.  

Al-faṣlu as-sā bi’u fī al-fad yati\ al-wā jibati badlān ‘ani aṣ-ṣaumi wafīman 

yujibu ‘alaihi. Fasal\ yang ketujuh pada menyatakan fidyah yang wajib ganti 

daripada puasa dan\ pada yang wajib atasnya. Ketahui oleh mu hai ṭalibun bahwa 

sanya fidyah itu\ wajib serta qadha yaitu di keluarkan pada sehari suatu mod dari 

pada\ jenisnya. Fitrah juwa jenisnya dan baginya dari pada ghalib248 qut isi negeri\ 

diberikan ia kepada seorang fakir atau miskin.  

Maka adalah mengeluarkan\ fidayah itu sebab salah dari pada tiga ṭarīq249. 

Ṭarīq yang pertama\ luput diri dari pada puasa ramadhan atau nazar atau kifarat 

atau qadha sebab [160] mati. Maka tak kala itu di keluarkan suatu mod atau lebih 

dari pada [h]arta\ peninggalan mait berbilang hari yang di tinggalkan nya dari 

pada mem[p]uasakan\ dari padanya dengan di upah atau mem[p]uasakan dari 

padanya keluarganya jikalau tiada\ diwasiatkan sekalipun. Atau mem[p]uwasakan 

daripada nya orang yang diri\ izin oleh keluarga nya akan dia memuwasakan dia 

daripadanya karena sabda nabi\ Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam.(man māta wa 

‘alaihi ṣa imun ṣāma ‘anhu). Artinya\ barang siapa mati tak kala itu ada atasnya 

puasa di puasakan nya dari padanya.\  
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Dan memberi fidyah itu ter aula dari pada puasa kannya karena ikhtilāf\ 

ulama dalamnya dan tiada ikhtilaf fidyah. Dan tiada sah di puasakan250\ dari pada 

orang yang hidup jikalau karena sangat tuha sekalipun. Dan\ wajib pada yang 

tiada kuasa puasa ramadhan atau lainnya daripada segala\ puasa yang wajib 

karena ia sangat tuha atau sakit yang tiada diharap\ akan sembahyang, memberi 

fidayah suatu mod sehari pada tiap-tiap hari yang tiada dikuasa\ ia puasa dalam 

nya. 

Ṭarīq yang kedua luput waktu fadhilah dari karena itulah [161] wajib 

fidyah serta qadha pada yang bunting dan yang menyusui jika berbuka\ puasa 

keduanya karena takut akan binasa anak keduanya. Dan jika\ takut kedua nya akan 

kedatangan kebinasaan diri keduanya sebab puasa, maka\ tiadalah fidyah pada 

keduanya hanya qadha juwa. Demikian lagi wajib\ fidyah serta qadha yang 

membinasakan puasanya karena melunaskan bunting yang\ hampir akan binasa 

sebab lemah atau barang sebagai nya. 

Ṭārīq yang ketiga yang metakhirkan\ qadha, maka wajiblah fidyah serta 

qadha orang yang mentakhirkan qadha\ puasa ramadhan hingga sampai kepada 

ramadhan yang lain dengan tiada\ suatu ozor yaitu berkekalan musafir atau sakit 

atau menyusui.\ Dan jika ditakhirkan qadha karena suatu ozor yang tersebab\ itu 

hingga sampai kepada ramadhan yang lain, maka tiadalah fidyah\. Demikian lagi 

tiada memberi fidyah jika ditakhirkan yang demikian\ itu dengan bebal atau lupa 

atau digagahi orang tiada dirinya\ qadha, maka tiadalah kan suatu juwa pun sebab 

mentakhirkan\ puasa itu.  
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Syahdān jika ditakhirkan seorang qadha [162] ramadhan hingga datang 

kepada ramadhan yang lain dengan tiada suatu ‘żar lalu\ ia mati, maka di 

keluarkanlah daripadanya peninggalan bagi tiap-tiap hari yang tiada\ di 

puasakannya itu dua mod, suatu mod karena luput dari pada nya puasa dan\ suatu 

mod karena mentakhirkan qadha.  

Al-faṣlu as-sā minu fī\ ṣaumi at-taṭauwa’u. Fasal yang kedelapan pada 

menyatakan puasa sunnat. Ketahui\ oleh mu hai ṭalibun bahwa sanya adalah puasa 

sunnat itu terbagi kepada tiga\ bagi. Bagi yang pertama barang yang berulang-

ulang ia sebab berulang-ulang tahun yaitu\ puasa pada hari arafah dan yaitu pada 

sembilan hari bulan zulhijjah\ dan lafadz niat nya. Aṣūmu ghadān ‘an yaumi al-

‘arfati sunnatan lillāhi ta’āla\. Artinya aku puasa esok hari dari pada hari arafah 

sunnat karena Allah Ta’ala.\  

Dan adalah pahalanya amat besar seperti sabda Ṣalla-Llāhu ‘alaihi 

wasallam\.( ṣiyāmu yaumi al-‘arfati iḥtasaba ‘alallāhi an yukaffira as-sunnata al-

llatī qablahu\ wa sunnata al-latī ba’dahu. Artinya puasa pada hari arafah itu 

hisabnya pada\ Allah Ta’ala mengahapuskan dosa pada tahun yang dahulunya dan 

pada tahun\ yang kemudian. Maka murādun dari pada menghapuskan dosa itu 

yaitu dosa [163] kecil yang lain dari pada ḥaqqu laẓim251  dan jika tiada ada 

berdosa pada yang puasa\ hari Arafah itu niscaya di tambah Allah Ta’ala pahala 

akan dia.  

Maka yang sunnat\ memuwasakan hari Arafah itu pada yang lain dari pada 

orang haji dan musafir dan\ yang sakit tetapi pada mereka yaitu sunnat dikit tiada 
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ia puasa. Dan adalah\ hari Arafah itu terlebih dari pada segala hari dan sunnat di 

puasakan serta hari\ di yang di halau dari pada nya yaitu hari yang kedelapan dari 

pada bulan Zulhijjah.\ Dan sunnat memuwasakan bagi yang haji dan bagi yang 

lain dari pada nya dan lafadz\ niat nya. Asūmu ghadān ‘an yaumi al-tarwiyati 

sunnata lillāhi ta’āla.  artinya\ aku puasa esok hari dari pada hari tarawih sunnat 

karena Allah Ta’ala.\  

Dan puasa Asyura yaitu pada sepuluh hari bulan Muharram dan\ lafadz niat 

nya. Asūmu ghadān ‘an yaumi ‘āsyūrā sunnatan lillāhi ta’āla\. Artinya aku puasa 

esok hari dari pada hari Asyura sunnat karena Allah\ Ta’ala. Dan puasa tasū ‘ā 

yaitu pada sembilan hari bulan Muharram\ dan lafadz niat nya. Asūmu ghadan ‘an 

yaumi tāsū ‘ā sunnatan lillāhi ta’āla\. Artinya aku puasa esok hari dari pada hari 

tasū ‘ā sunnat karena Allah Ta’ala. [164] Dan adalah pahala nya itu seperti sabda 

nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam. ṣiyāmi yauma\ ‘āsyūrā iḥtasaba ‘alallāhi an 

yukaffira al-sunnta al-latī qablahu. Artinya puasa\ pada hari Asyura itu hisab nya 

pada Allah Ta’ala menghapuskan dosa pada/ tahun yang dahulu daripadanya dan 

akan puasa tāsū ‘ā itu adalah sabda\ nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam. (la inni 

‘aśita ila qā bili lā ṣauma mani at-tā sa’a)\. Artinya sanya jika lanjut umur ku 

sampai kepada tahun yang datang niscaya aku puasa\ dari pada sembilan hari 

bulan Muharram. Maka tiada sampai kepada masa itu lalu nabi\ Ṣalla-Llāhu 

‘alaihi wasallam pun wafat.  

Dan sunnat lagi puasa pada sembilan hari\ bulan Muharram dan puasa enam 

hari dari pada bula Syawal bagi barang siapa\ memuwasakan bulan ramadhan dan 

lafadz niat nya. Asūmu ghadān ‘an syahri asy-syawāli\ sunnatan lillāhi Ta’ala. 
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artinya aku puasa esok hari dari pada bulan Syawal\ sunnat karena Allah Ta’ala. 

Dan adalah pahala nya seperti sabda nabi Ṣalla-Llāhu\ ‘alaihi wasallam. ( man ṣā 

ma ramaḍana śumma atba’ahu sittan min syawālli252 kāna\ kaṣiyāmi ad-dahri). 

artinya barang siapa puasa ramadhan, maka di iringinya253 akan dia\ dengan puasa 

enam hari dari pada bulan Syawal adalah ia seperti puasa setahun. [165] Dan 

sunnat beriringkan puasa itu dan menghubungkan dia dengan hari raya.\  

Bagi yang kedua barang yang berulang-ulang ia sebab berulang segala 

bulan yaitu\ puasa ayyāmu al-baiḍh dan yaitu pada tiga belas dan empat belas\ 

dana lima belas hari bulan. Demikian lagi dikerjakan pada tiap-tiap bulan/ 

melainkan haram puasa pada tiga belas hari bulan Zulhijjah tak kala\ itu, maka di 

mulai puasa dari pada empat belas hari bulan hingga enam\ belas. Dan adalah di 

suruhkan nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam akan abāżarin\  mem[pu]wasakan 

ayyāmu al-baiḍu itu dan lafadz niat nya. Aṣumu ghadān ‘an yaumi\ al-bīḍu 

sunnatan lillāhi Ta’ala. Artinya aku puasa esok hari dari pada hari\ baiḍh karena 

Allah Ta’ala.  

Dan puasa ayyāmu al-sūd yaitu pada\ dua puluh dua lapan dan dua puluh 

sembilan dan tiga puluh hari\ bulan. Demikian lah pada tiap-tiap bulan dan jika 

kurang bulan, maka di puasa\ kan akan ganti pada sehari bulan yang tambal dan 

lafadz niat nya. Asūmu ghadān\ ‘an yaumi as-sūdi sunnatan lillāhi ta’āla. Artinya 

aku puasa esok hari\ dari pada hari suud sunnat karena Allah Ta’ala. Dan lagi 

sunnat puasa pada [166] dua puluh tujuh hari bulan yang dahulu dari pada puasa 

pada hari yang tiga\ itu.  
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Bagi yang ketiga berulang-ulang ia sebab berulang tujuh hari yaitu puasa 

pada\ hari iśnain dan khamis. Dan adalah nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam 

bersabda.254   ( anna humā\ yaumāni ta’raḍu fāhimā al-a’mālu fa aḥabbu an 

tu’raḍu ‘amali wa anā ṣā imun).\ artinya bahwa sanya hari isnain dan khamis itu 

keduanya dipersembahkan malaikat\ kehadharat Allah dalam keduanya segala 

amal, maka kekasih dipersembahkan akan amal ku\ tak kala itu aku puasa. Maka 

lafadz niat nya puasa isnain itu. Asūmu ghadān\ ‘an yaumi al-iśnaini sunnatan 

lillāhi ta’āla. artinya aku puasa esok hari\ isnain sunnat karena Allah Ta’ala. Dan 

lafadz niat nya puasa khamis itu\ asūmu ghadān ‘an yauma al-khamsi sunnatan 

lillāhi ta’āla. artinya aku puasa\ esok hari dari pada hari khamis sunnat karena 

Allah Ta’ala.  

Dan makruh meninggalkan\ puasa pada hari jum’at karena sabda nabi 

Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam. ( lāyā ṣūmu\ aḥadakum yauma al-jum’ati illā an 

yaṣūma qablahu au wasūma ba’dahu). artinya\ jangan puasa seorang dari pada 

kamu pada hari jum’at melainkan255 bahwa puasa\ ia pada dahulunya puasa ia 

pada kemudiannya. Demikian lagi makruh [167] Meninggalkan puasa pada hari 

sabtu dan meninggalkan puasa pada hari ahad\ karena adalah hari yang pertama 

itu berbesar dia segala yahudi dia dan yang kedua itu\ berbesar segala dia segala 

naṣāranī, maka di kehendaki syarak menyalahi dari pada adat mereka itu.\ Tetapi 

tiada di makruh meninggalkan puasa pada hari yang tiga itu sebab puasa\ nazar 

akan qadha atau kifarat atau adat.  

                                                             
254 Teks B 
255 Teks B 
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Dan makruh puasa belantara lain dari pada\ dua hari ia dan tiga hari tasyrik 

pada barang siapa yang takut akan\ kedatangan mudharat dirinya sebab puasa itu 

atau luput hak yang mustaḥaq padanya.\ Dan jika tiada karena yang demikian itu, 

maka sunnat mengerjakan dia dan sunnat yang ter\afdhal di kerjakan dari pada 

puasa belantara itu puasa sehari dan berbuka\ sehari seperti sabda nabi Ṣalla-

Llāhu ‘alaihi wasallam. ( Al-faṣlu aṣ-ṣiyāma da ū da256 kāna yaṣūma yaumān 

wayafṭāru yaumān). artinya yang terafdhal daripada puasa\ itu puasa daud adalah 

ia puasa sehari dan berbuka sehari.  

Syahdān\ bahwa dari pada jumlah puasa sunnat juwa puasa Asyura 

Muharram ialah yang ter\ afdhal dipuasakan kemudian dari pada puasa ramadhan 

yaitu bulan Zul\qaidah dan Zulhijjah dan Muharram dan Rajab. Demikian lagi 

sunnat [168] puasa Syakban dan yang ter afdhal dari pada Asyurā al-ḥarām itu 

bulan Muharram maka\ Rajab, maka Zulqaidah dan Zulhijjah. Dan kemudian dari 

pada Asyuhrā al-ḥaram itu\ maka Syakban tatimmah. 257  Barang siapa 

mengerjakan puasa sunnat, maka harus bagi nya membuka di258\ dia. Dan tiadalah 

qadha atas nya seperti sabda nabi Ṣalla-Llāhu ‘alaihi wasallam\. (ṣiyāma at-

taṭauwa’ amru nafsihi wa in syā a ṣā ma wa in syā a afṭara ra wa ahu al-ḥākim\ 

min ḥadīśi umhā tī). artinya orang yang puasa sunnat itu pekerjaan diri nya\ jika di 

kehendaki puasa ia dan jika di \kehendaki nya berbuka ia. Dan barang siapa\ 

                                                             
256 Tidak ada huruf da 
257 Penutup   
258 Teks B 
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puasa qadha yang luput dari pada bulan ramadhan, maka haramlah pada nya 

membuka dia259\.  

Demikian lagi haram pada perempuan puasa sunnat yang lain daripada 

puasa Arafah\ dan Asyura dengan tiada izin suami nya yang hadir atau tiadalah di 

ketahui nya\ akan ridha nya. Demikian lagi hukum sahaya jikalau di beri izin oleh 

tuan nya\ akan puasa sunnat, maka haruslah bagi nya memuwasakan dia. Dan jika 

tiada\ di beri nya izin akan dia, maka haramlah padanya puasa sunnat jika hasil 

sebab\ puasanya itu mengurangkan khidmat akan tuannya.  

Tamat al-kitāb al-musammi bidāyatu al-mubtadī pada negeri Mukhan pada 

balee tengku kleng teuping meuriya fī [169] Asy-syahru al-Rābi’u al-akhiru. Pada 

hari ahad watee mehad260 awai ashar. ureung yang\ surat hana lon peugah malee 

babah lon peu khabar karena khat lon syubhat lon seumurat\ goh biasa. Neumeyu 

lon mat kalam rindu dindam ibu bapa. geujak\ tung lon bak menuntut geu puwoe 

ligat261 nanggroe daya. Na nam buleun lon di nanggroe\ matee adoe si syedara, 

meunan takdi Tuhanku teu sidroe ta tupat262 nanggroe\ sentiasa, yang phang na 

soe yu seumurat jaroe lon brat seulagoina, hana yakin\ jalan Allah hatee susah 

iblis pedaya, jiyu pubut larang Tuhan\ uroe malam keu keurija, oh ta ingat dalam 

hatee, Tuhanku rabbi hana\ neu rila, lon lakee tuloeng bak Tuhan bek tinggai 

sembahyang ngoen puasa\ laen nibak nibak nyan ḥaqqā lādāma melaenkan 

Tuhan peulara, jinoe loen peugah ureung\ poe kitab na tatupat hai syedara, nama 

gampoeng wahai taulan gampoeng Mukhan geu peu khabar\ nama geu meuhoi 

                                                             
259 Teks B  
260 Waktu tertentu 
261 Cepat  
262 Teks A: t-t-p-h 
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polit sina meunan geu mandum ji gata, ue rumoeh\ ji tuan na tatupat hampir jirat 

eupoih263  ku pula bagi\ eupoih nyan na sibak bungoen geu peugot bantaiyan 

youh\ parang bala. Tamat amīn-amīn yā rabba al-‘ā [ lā ] mīn\ kabu mukmin 

lakee doa keu ureung poe\ kitab selamat senntiasa\ tamat. 

 

                                                             
263 Teks A:a-w-m-p-h : Kebun  
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BAB IV 

ANALISIS ISI 

Teks Bidāyatu al-Mubtadī memiliki judul lengkapnya yang disebut oleh 

pengarang Bidāyatu al-Mubtadī Bifadhlillāhi al-Muhdi. Naskah Bidāyatu al- 

Mubtadī tidak diketahui pengarang dalam bahasa Jawi (Melayu), akan tetapi 

alasan penerjemahan kitabnya sebagaimana disebut dalam kandungan teks 

diketahui dari kitab berbahasa Arab. Penerjemahan ke dalam bahasa Jawi 

(Melayu) mengikuti tradisi ulama-ulama di Melayu-Nusantara yang telah 

melakukan banyak penerjemahan kitab-kitab Arab ke dalam bahasa tempatan 

(Melayu).  

 

A. Kandungan isi Bidāyatu al-Mubtadī  

A.1. Pembukaan Bidāyatu al-Mubtadī 

Sebagaimana umumnya kitab keagamaan berbahasa Arab dan bahasa Jawi  

bahwa kitab terdiri dari pembukaan, selawat dan judul yang dikenal exordium. 

Demikian juga dalam kitab Bidāyatu al-Mubtadī terdiri dari pembukaan kitab, 

yaitu; basmallah, pujian kepada Allah, selawat kepada Nabi Muhammad, keluarga 

dan para sahabatnya, alasan penulisan dan penerjemahan kitab, tujuan 

pengarangannya, dan terakhir judulnya yaitu Bidāyatu al-Mubtadī Bifadhlillāhi 

al-Muhdi. 

Namun demikian, tidak semua kitab dari Melayu dan Nusantara (termasuk 

Aceh) menulis nama pengarang atau penerjemah kitab. Salah satunya kitab 

Bidāyatu al-Mubtadī ini yang tidak ditulis siapa pengarangnya, sehingga 

menyulitkan peneliti (penulis) untuk mendapatkan informasi pengarang kitab 

tersebut. Maka perlu dilakukan pendekatan-pendekatan bacaan sumber sekunder  

atau pendukung untuk mendapatkan pengarang atau asumsi terhadap penulis 

kitab.  

Sejauh ini, merujuk ke kitab Arab sesuai dengan judul kitab, maka kitab 

berjudul Bidāyatu al-Mubtadī dikarang oleh Burhanuddin Abul Hasan Ali bin 
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Abu Bakr al-Marghinani, salah satu kitab hukum yang cukup terkenal dalam 

mazhab Hanafi pada abad ke-12 M. Kitab terkenalnya Al-Hidayah fi Syarh 

Bidāyatu al-Mubtadī (al-Hidayah untuk Penjelasan kitab Bidāyatu al-Mubtadī). 

Terdapat juga kitab dengan pengarang dan judul yang sama Bidāyatu al-Mubtadī 

fi al-Fiqh al-Hanafi dari judul aslinya Bidāyatu al- Mubtadī.264 

Akan tetapi, mengingat kitab yang diteliti ini memiliki judul lengkap 

Bidāyatu al-Mubtadī Bifadhlillāhi al-Muhdi belum ditemui kesamaannya, maka 

belum dapat disimpulkan pengarang dan penerjemah kitab tersebut. 

 

A.2. Bahasan Kitab  

Bidāyatu al-Mubtadī merupakan naskah yang membahas tentang dasar 

fikih dan pengetahuan tentang dasar-dasar agama yang mencakup iman, Islam, 

tauhid, dan makrifat. Adapun isi kandungan umum yang terdapat dalam naskah 

Bidāyatu al-Mubtadī akan penulis rangkumkam sebagai berikut : 

1. Bab Yang Pertama tentang: Islam, Iman, Tauhid, dan Makrifat. 

Terbagi kepada 4 Pasal: 

1.1. Islam, terbagi kepada 2 perkara:  

a. Pertama pada luput, yaitu menyuruh dan mengikuti suruh 

seorang dan menjauhi segala larangannya 

b. Kedua pada syarak, yaitu menjunjung segala titah Allah dan 

menjauhi segala larangannya 

 Adapun pembagian rukun syahadat yaitu 4 perkata : Pertama, 

mengisbatkan zat Allah. Kedua, mengisbatkan sifat Allah. Ketiga, mengisbatkan 

af’al Allah; Keempat, mengisbatkan sidiq rasulullah 

1.2. Iman, dibagi dua perkara: 

a)  Bahasa yaitu percaya atau membenarkan ucapan dan 

perbuatan. 

                                                             
264 https://ojs.unimal.ac.id/techsi/article/view/1284 
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b)  Syarak: menyuguhkan barang yang dikata nabi Muhammad 

SAW dari pada Allah subhanahu waTa’ala 

 Dan pembagian rukun iman terbagi kepada 6 perkara, pertama percaya 

kepada Allah, kedua percaya kepada segala malaikatnya, ketiga percaya kepada 

kitabnya, keepat percaya kepada rasulnya, kelima percaya kepada hari kiamat, dan 

keenam percaya kepada untung baik dan untung jahat. 

1.3. Tauhid dibagi 2 perkara. 

a. Pertama pada bahasa, yaitu pengetahuan akan ke Esaan suatu 

b. Kedua pada syarak, yaitu pengetahuan akan ke Esaan zat Allah dan 

segala maknanya dan segala af’alnya 

 

1.4. Makrifat dibagi kepada dua perkara. 

a. Pertama pada loghat, yaitu pengetahuan akan zat suatu dan 

segala sifatnya pada pihak tiada terbuan satu juwa pun. 

 b.  Kedua pada syarak, yaitu pengetahuan akan zat Allah dan 

segala sifatnya. Syarat makrifat itu tiga perkara yaitu : Berakal, 

Baliqh, sama’ 

 

2.1.2. Bab Kedua tentang Sembahyang dan yang berkaitan 

dengannya. Terbagi Kepada sembilan fasal  Fasal tentang 

hukum air 

2.2.  Fasal tentang najis, jenis dan cara menyucikannya 

2.3.  Fasal qada hajat dan istinja 
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2.4.  Fasal tentang hukum wajib mandi dan jenis-jenisnya. 

2.5.  Fasal tentang wudhu, syarat, hukum dan pembagiannya. 

2.6.  Fasal tentang sembahyang dan segala hal yang berkaitan 

dengannya. 

2.7.  Fasal tentang kaifiyat (tata cara) sembahyang, rukun dan 

bacaanya. 

2.8.  Fasal tentang hal-hal yang membatalkan shalat. 

2.9.  Fasal tentang sembahyang sunnat dan macam-macam shalat 

sunnat. 

3. Bab Ketiga Terkait Puasa dan hal yang berkaitan dengannya. Terbagi 

8 Fasal 

3.1.  Fasal tentang definisi puasa. 

3.2.  Fasal tentang syarat-syarat sah puasa 

3.3.  Fasal tentang hukum syarat orang berpuasa 

3.4.  Fasal tentang membatalkan puasa, kondisi dan situasi. 

3.5.  Fasal tentang hal-hal sunnah dalam puasa. 

3.6.  Fasal tentang kafarat dan hukum puasa. 

3.7.  Fasal tentang fidyah, nazar, kifarat, uzur dan puasa ganti. 

3.8.  Fasal tentang puasa sunnah 
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B. Rujukan Naskah Bidāyatu al-Mubtadī   

1. Sumber rujukan dalam Naskah Bidāyatu al-Mubtadī 

a. Kitab Tuhfatul Muhtaj265 

Kitab Tuhfatul Muhtaj merupakan kitab fikih karangan Syaikhul 

Islam Ibnu Hajar Al-Haitami. Kitab ini adalah referensi yang penting 

jika orang ingin mengetahui tentang pendapat mazhab Asy-Syafi’i 

terkait dengan persoalan-persoalan fikih sampai zaman Ibnu Hajar Al-

Haitami. Kitab tuhfah merupakan kitab fikih aliyah yang hanya 

dipelajari oleh para pelajar yang telah mempelajari kitab-kitab fikih lain 

yang lebih kecil. 

Dan metode yang di pakai Al-Haitami pada saat menulis kitab ini 

adalah dengan meringkas Minhahu At-thalibin dengan bertumpu pada 

syarah-syarahnya seperti Al-Ibtihaj karya Taqiyyudin As-Subki, Kanzu 

Ar-raghibin karya Jalaluddin Al-Mahalli. Al-Haitami juga memberi 

jawaban terhadap persoalan-persoalan yang belum di ulas dan juga 

menganalisis dali dan meringkasnya. 

b. Kitab Ihya’ al-‘Ulumuddin 

Kitab Ihya’ al-‘Ulumuddin adalah monumen paling terkenal dari 

Hujjatul Islam Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, 

                                                             
265 Naskah Bidāyatul Mubtadī, hlm. 138 
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yang wafat pada tahun 505 H. Kitab tersebut adalah kitab nasehat 

terbaik yang pernah dihasilkan dalam menghidupkan kerohanian. 266. 

c.  Syarah Minhaj ath-Thalibin 267 

Kitab Minhaj merupakan kitab fikih yang sangat penting dan 

dianggan mu’tamad dalam mazhab Syafi’i. Dengan mempelajari kitab 

ini, kita dengan mudah akan mengetahui mana yang merupakan 

pendapat Syafi’i dan mana yang merupakan pendapat para pengikutnya 

yang didasarkan kepada ushul Syafi’i dan juga gampang mengetahi 

perbedaan pendapat, baik qaul Syfi’i sendiri maupun perbedaan 

pendapat di kalangan para pengikutnya dan sekaligus mengetahui 

pendapat mana yang rajih di antara pendapat-pendapat yang ada, 

sehingaa tidak heran jika kitab ini mendapat perhatin besar di kalangan 

ulama-ulama Syafi’iyah mutā’khirin. 

Imam al-Nawawi, pengarang kitab ini dalam Mazhab Syafi’i 

merupakan seorang mujtahid tarjih yang fatwanya menjadi acuan dalam 

pengamalan, bahkan apabila bertentangan tarjihnya dengan ulama 

Syafi’iyah lainnya, maka pendapat al-Nawawi-lah yang harus diamalkan 

 

 

 

                                                             
266 Musthafa bin ‘Abdullah (Haji Khalifah), Kasyf al-Dzunun ‘an Asami al-Katib wal-

Funun, (Beirut: Dar Ihya’ Turats al-‘Arabi), Jilid I, hlm. 23 
267 Naskah Bidāyatu al-Mubtadī, hlm. 138 
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2. Tokoh dalam Naskah Bidāyatu al-Mubtadī 

1. Imam Nawawi 268 

Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin 

Syaraf bin Marri al-Khazami, 269 dikenal dengan an-Imam Nawawi, 

adalah salah seorang ulama besar mazhab Syafi’i. Ia lahir di desa 

Nawa, sebuah Negeri di Hawran, pada tahun 631 H dan wafat pada 

tahun 24 Rajab 676 H. 

2. Imam Al-Ghazali 270 

Nama aslinya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al 

Ghazali ath-Thusi adalah seorang pemikir Islam sepanjang sejarah 

Islam, teolog, filsuf, dan sufi termasyhur271 , ia lahir tahun 450 H atatu 

1058 di sebuah desa kecil bernama Ghazalah thabaran, bagian dari 

kota Thus, wilayah Khurasan (Iran). Orang tuanya bekerja sebagai 

pemintal wol yang dalam bahasa Arab disebut ghazzal. Adapun 

penisbahan sebutan nama Al-Ghazali terdapat dua pendapat yakni Al-

Ghazali dengan memakai satu z dinisbahkan kepaa tempat kelahiran, 

sedangkan Al-Ghazzali dengan dua z, dinisbahkan dengan pekerjaan 

orang tuanya sebagai pemintal wol.272  

3. Imam Haramain 

                                                             
268 Naskah Bidāyatu al-Mubtadī, hlm. 93 
269 Abdul Aziz Dahlan, et. Al., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van 

Hoeve, Cet. Ke-I, 1996 h. 1315 
270 Naskah Bidāyatu al-Mubtadī, hlm. 93 
271 Ensiklopedi Islam (Jakarta:PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 25 
272 Abdul kholik, dkk, pemikiran Pendidikan Islam, (Semarah: Pustaka pelajar, 1999), 

hlm. 84 
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Imam Al-Haramain adalah salah seorang ulama fikih, ahli 

ushul fikih, ilmuwan, agamawan, pemuka masyarakat, dan teolog 

muslim yang seringkali membahas persoalan-persoalan teologis 

secara mendalam, seperti persoalan fungsi akal dan wahyu, surga 

dan neraka, perbuatan manusia, dan lain-lain. Adapun nama 

lengkapnya adalah Abul Ma’ali ‘Abdul Malik bin ‘Abdillah bin 

Yusuf bin Muhammad bin ‘Abdillah bin Hayyuwiyah Al-Juwaini 

An-Naisaburi. 273 

4. Abdullah Bin Umar 274 

Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab atau sering di 

sebut Abullah bin Umar atau Inbu Umar, lahir pada tahun 612 dan 

wafat 693/696 atau 72/73 H adalah seorang sahabat Nabi dan 

merupakan periwayat hadist yang terkenal. Ia adalah anak dari 

Umar bin Khatab, salah seorang sahabat utama Nabi Muhammad 

dan Khulafaur Rasyidin yang kedua. 

Ibnu umar adalah seorrang yang meriwayatkan hadist 

terbanyak kedua setelah Abu Hurairah, yaitu sebanyak 2.630 

hadist, karena ia selalu mengikuti ke mana Rasulullah pergi. 

Bahkan Aisyah istri Rasulullah pernah memujinya dan berkata: “ 

tak seorang pun mengikuti jejak langkah Rasulullah di tempat 

pemberhentiannya. 

                                                             
273  Lihat: Abu ‘Abdillah Muhammad Adz-Dzahabi, Siyar A’lam An-Nubala’ (Kairo: 

Darul Hadits, 1427 H./2006 M.), XIV, hlm. 17. 
274 Naskah Bidāyatu al-Mubtadī, hlm. 131 
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5. Syaikh syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar 275 

Nama lengkapnya adalah Al-Imam al-Faqih al-Mujtahid 

Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin 

Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa`ili as-Sa'di al-Makki 

al-Anshari asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Ibnu Hajar al-

Haitami lahir di Mahallah Abi al-Haitam, Mesir bagian Barat, 

Rajab 909 H, wafat di Mekkah Rajab 973 H adalah seorang ulama 

dibidang fikih mazhab syafi'i, ahli kalam dan tasawuf.276 

6. Abu Hurairah 277 

Nama lengkapnya adalah Abdurrahman bin Shakhr lahir 598 - 

wafat 678, yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah, pada 

zaman Jahiliyyah nama kunya yakni Abu Aswad, setelah memeluk 

Islam beliau diberi nama Abdullah dan nama kunya yakni Abu 

Hurairah278, dan beliau adalah seorang Sahabat Nabi yang terkenal dan 

merupakan periwayat hadits yang paling banyak disebutkan 

dalam isnad-nya oleh kaum Islam Sunni. Abu Hurairah berasal dari 

kabilah Bani Daus dari Yaman. Ia diperkirakan lahir 21 tahun sebelum 

hijrah, nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdus Syams (hamba 

matahari) dan ia dipanggil sebagai Abu Hurairah (ayah/pemilik 

kucing) karena suka merawat dan memelihara kucing.  

                                                             
275 Naskah Bidāyatu al-Mubtadī, hlm. 138 
276 Muhammad Mahfudz At-Tarmasi, Hasyiyah at-Tarmasi. (Darul Minhaj, Jeddah. 

2011) hlm.  22-27 
277 Naskah Bidāyatu al-Mubtadī, hlm. 153 
278 Al-Asqalāni, Tahdzibu Tahdzib (Ttp: Dā Al-Fikr, 1995), juz 4 hlm. 601 

https://id.wikipedia.org/wiki/Hijriah
https://id.wikipedia.org/wiki/Mekkah
https://id.wikipedia.org/wiki/Hijriah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sahabat_Nabi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hadits
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Sunni
https://id.wikipedia.org/wiki/Yaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Hijrah
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Dan tokoh lainnya yang terdapat dalam Naskah Bidāyatul Mubtadī  

yang menyebutkan beberapa ulama diantaranya : 

a) Imam Ibnu Abdissalam279 

b) Ibnu Ri’ah280 

c) Tajus Subki281 

Dari ketiga tokoh tersebut penulis tidak menjelaskan biografinya, 

dikarenakan kurangnya informasi mengenai tokoh tersebut, tetapi penulis 

juga menyebutkan namanya agar dapat di ketahui oleh pembaca tokoh 

yang ada dalam naskah Bidāyatu al-Mubtadī. 

                                                             
279 Naskah Bidāyatu al-Mubtadī, hlm. 75 
280 Naskah Bidāyatu al-Mubtadī, hlm. 93 
281 Naskah Bidāyatu al-Mubtadī, hlm. 93 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, maka penulis mendapatkan 

beberapa hasil kesimpulan mengenai naskah Bidāyatu al-Mubtadī dengan 

suntingan teks dan analisis isi, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 

1. Naskah Bidāyatu al-Mubtadī merupakan naskah jamak, di mana penelususran 

penulis mendapatkan sebanyak 55 salinan teks naskah, yang terdapat di 

beberapa instansi dan individu di Aceh. Teks Bidāyatu al-Mubtadī yang 

menjadi sumber utama penelitian ini adalah naskah koleksi Perpustakaan dan 

Museum Ali Hasjmy yang terdapat dalam kumpulan teks tauhid tasawuf 

dengan nomor naskah 176/FK/YPAH/2005. 

2.  Dalam menyunting teks naskah Bidāyatu al-Mubtadī, penulis gunakan edisi 

kritik dengan memberikan perbaikan, pengurangan, pergantian dan 

penambahan kata pada teks, selama pengubahan tersebut dapat dipertanggung 

jawabkan sesuai naskah yang dibandingkan untuk menutupi kekurangan dan 

kesalahan yang ditemukan. 

3.  Ajaran-ajaran yang terdapat dalam naskah Bidāyatu al-Mubtadī terdapat 3 

(tiga) bab, yaitu bab yang pertama menjelaskan tentang Islam, iman, tauhid, 

dan makrifat yang terbagi kepada 4 fasal. Dan bab kedua menjelaskan 

sembahyang kaitannya yang terbagi kepada 9 fasal serta bab yang ketiga yang 

menjelaskan puasa dan kaitannya yang di bagi ke dalam delapan fasal. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian Naskah Bidāyatu al-Mubtadī ini, penulis 

memberikan beberapa saran kepada pembaca demi terciptanya suatu karya dan 

kajian yang baru. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut: 

1. Untuk menambah wawasan mengenai ilmu penaskahan bagi generasi-

generasi penerus serta memberikan perhatian khusus terhadap kajian-

kajian mengenai filologi, hal ini dikarenakan masih banyak naskah yang 

belum mendapatkan perhatian dan dijadikan sebagai bahan kajian serta 

mengangkat nilai-nilai yang terdapat dalan naskah dan bertujuan untuk 

menyelamatkan dari kepunahan 

2. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan para pembaca dapat mempelajari 

sebaik-baiknya tentang mengenai hal ibadah tingkat permulaan menuntul 

ilmu serta dapat menerapkan ajaran-ajaran yang terkandung di dalam 

naskah Bidāyatu al-Mubtadī  dalam kehidupan sehari-hari 

3. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan bermanfaat bagi 

pembaca 
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