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MATERI IV 
BAB 7 SYARI’AH


PENGERTIAN SYARI’AH DAN RUANG LINGKUPNYA  
Makna asal syari’ah adalah jalan ke sumber (mata) air, dahulu (di Arab) orang mempergunakan kata syari’ah untuk sebutan  jalan setapak menuju ke sumber (mata) air yang diperlukan manusia untuk minum dan membersihkan diri (Mohammad Daud Ali; 1997:235) 
Kata syari’ah ini juga berarti jalan yang lurus, jalan yang lempang tidak berkelok-kelok, juga berarti jalan raya. Kemudian penggunaan kata syari’ah ini bermakna peraturan, adat kebiasaan, undang-undang dan hukum (Ahmad Warson Munawwir ; 1984:762). 
Di dalam Al-Mausuatul Arabiyah Al-Muyassarah, seperti yang dikutip Muhammadiyah Jafar, disebutkan bahwa Syari’ah dahulu secara mutlak diartikan : “Ajaran-ajaran Islam yang terdiri dari akidah dan hukum-hukum amaliah, yang kini telah dikhususkan (dibatasi) dengan istilah : 	 
Artinya : “Sejumlah hukum syari’ yang amaliah (praktis) yang diistimbat dari Al-Kitab (Al-Qur’an) dan Sunnah atau dari ra’yu dan ijma”.   
	Syari’ah Islam berarti: Segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah untuk ummat Islam, baik dari Al-Qur’an maupun dari Sunnah Rasulullah saw. yang berupa perkataan, perbuatan ataupun takrir (penetapan atau pengakuan).
	Pengertian tersebut meliputi ushuluddin (pokok-pokok agama), yang menerangkan tentang keyakinan kepada Allah beserta sifat-sifat-Nya, hari akhirat dan sebagainya, yang semuanya dalam pembahasan ilmu Tauhid, atau ilmu Kalam. Ia juga mencakup kegiatan-kegiatan manusia yang mengarah kepada pendidikan jiwa dan keluarga, serta masyarakat. Demikian pula tentang jalan yang akan membawanya kepada kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Ini semuanya termasuk dalam pembahasan ilmu akhlak. 
	Menurut pengertian-pengertian tersebut, syariah itu meliputi hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia, tentang halal, haram, makruh, sunat dan mubah. Pengertian inilah yang kita kenal dewasa ini dengan nama “Ilmu Fiqhi”,  yang sinonim dengan istilah : undang-undang. 
	Para pakar hukum Islam selalu berusaha memberikan batasan pengertian “Syari’ah” yang lebih tegas, untuk memudahkan kita membedakannya dengan fiqh, yang diantaranya adalah sebagai berikut : 
	Imam Abu Ishak As-Syatibi dalam bukunya Al-Muwafaqat fi ushulil ahkam mengatakan : 

Artinya : “Bahwasannya arti syariat itu, sesungguhnya, menetapkan batas tegas bagi orang-orang mukallaf, dalam segala perbuatan, perkataan dan akidah mereka. 
Syikh Muhammad Ali Ath-thahawi  dalam bukunya kassyful istilahil funun, mengatakan: 
Artinya :  “Syariah ialah; Segala yang telah disyariatkan Allah untuk para hamba-Nya, dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh seorang nabi dari para Nabi Allah as. Baik yang berkaitan dengan cara pelaksanaannya, dan disebut dengan far’iyah amaliyah, lalu dihimpun dalam imu fiqh atau cara berakidah yang disebut dengan pokok-pokok akidah, dan dihimpun oleh ilmu kalam, dan syariah ini dapat disebut juga dengan diin (agama) dan millah.         
	Definisi tersebut menegaskan bahwa, syari’ah itu muradif (sinonim) dengan diin dan millah (agama). Berbeda dengan ilmu fiqh, karena ia hanya membahas tentang amaliyah hukum (ibadah), sedangkan bidang akidah dan hal-hal yang berhubungan dengan alam ghaib, dibahas oleh ilmu kalam atau ilmu tauhid. 
	Prof. DR. Mahmud Syalthut mengatakan bahwa : 

“Syari’ah ialah segala peraturan yang telah disyariatkan Allah, atau Ia  telah mensyariatkan dasar-dasarnya, agar manusia melaksanakannya, untuk dirinya sendiri, dalam berkomunikasi dengan Tuhannya, dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan berkomunikasi dengan kehidupannya.”
	Di dalam pengertian syariah tersebut, Syalthut menegaskan, lima faktor pokok yang merupakan tangung jawab kaum muslim khususnya, dan manusia pada umumnya, untuk menikmati kesejahteraan di dunia, dan kebahagiaan yang abadi di akhirat yaitu: 
	Hubungan manusia dengan Tuhannya secara vertical, melalui ibadah, seperti: Shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya. 

Hubungan manusia muslim dengan saudaranya yang muslim, dengan silaturahmi, saling mencintai, tolong menolong dan bantu membantu di antara mereka dalam membina keluarga dan membangun masyarakat mereka. 
Hubungannya dengan sesama manusia, dengan tolong menolong dan bekerjasama, dalam meningkatkan taraf hidup dan kehidupan masyarakat secara umum dan perdamaian yang menyeluruh. 
Hubungannya dengan alam lingkungan khususnya, dan alam semesta pada umumnya, dengan jalan melakukan penyelidikan tentang hikmah ciptaan Allah. Untuk memanfaatkan pengaruhnya, dalam kemakmuran dan kesejahteraan ummat manusia.
Hubungannya dengan kehidupan dengan jalan berusaha mencari karunia Allah yang halal, dan memanfaatkannya di jalan yang halal pula, sebagai tanda kesyukurannya kepada-Nya, tanpa tabdzir atau bakhil, atau penyalahgunaan atas nikmat dan karunia Allah SWT itu. 
Kelima faktor tersebut merupakan hakikat (inti) syari’at Islam, yang didalam Al-Qur’an disebut Amal Shalih. Sedangkan akidah yang merupakan dasar pokok disebut dengan Iman. Integrasi antara akidah dan syariah disebut dengan Islam. Dan orang yang meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajarannya disebut dengan muslim dan mukmin. Mereka itulah yang mendapat jaminan Allah atas keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat (Muhammaddiyah Djafar : 1993:21-25).
	Sebagaimana Allah jelaskan di dalam banyak ayat Al-Qur’an yang diantaranya: 
Artinya : “Barang siapa orang yang beramal shalih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.” (QS. An Naml 96).
Firman Allah :
Artinya : ”Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal shalih, bagi mereka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal, mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin berpindah dari padanya.” (QS. Al-Kahfi: 107-108). 
Jadi  syariah Islam secara mutlak dimaksudkan seluruh ajaran Islam, baik yang mengenai keimanan, amaliah ibadah, maupun yang mengenai akhlak. Firman Allah :

Artinya : “Kemudian Kami jadikan engkau berada di atas suatu syariah (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah dia (syariah itu), dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS Al-Jatsiah: 18). 

SYARI’AH DAN FIKIH SERTA KEABADIAN SYARI’AH ISLAM 
Apabila disebutkan syari’ah Islam, maka secara mutlak dimaksudkan seluruh ajaran Islam, baik yang mengenai keimanan, atau mengenai amaliah ibadah, maupun yang mengenai akhlak; bukan ilmu fikih itu sendiri. Ilmu fikih adalah bagian dari syari’ah, sehingga ilmu fikih lebih sempit daripada syari’ah. 
Di dalam Al-Qur’an, Allah berfirman:
Artinya: “Kemudian Kami jadikan engkau  berada di atas suatu syari’ah (peraturan) dari urusan agama itu, maka ikutilah dia syari’ah itu, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”
Syari’ah yang dimaksud dalam ayat itu ialah ajaran Islam secara integral. 
	Perlu diketahui bahwa istilah syari’ah telah populer dalam bahasa Arab jauh sebelum adanya istilah fikih, karena kalimat syari’ah telah dipergunakan dalam agama yang dibawa oleh Nabi Nuh as, Nabi Ibrahim as, Nabi Musa as dan Nabi Isa as. Firman Allah : 
Artinya: “Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu: tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya… (QS Asy-Syura: 13).
	Syari’ah sebagaimana diuraikan yang lalu, adalah ; “Segala hukum yang telah disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya, baik yang berdasarkan Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Adapun istilah fikih yang telah popular di kalangan kita dewasa ini, baru dikenal setelah generasi Islam yang pertama berlalu. (Muhammadiyah Jafar;1992:27). .
	Pengertian fikih menurut bahasa adalah  faham, mengerti. Orang yang faham tentang ilmu fikih disebut fakih yang jama’nya fukaha, artinya ahli hukum (fikih) Islam. Sedangkan menurut istilah: (Ilmu) Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang syari’ah. 
	Dalam kepustakaan Islam yang berbahasa Inggris, syariat Islam disebut Islamic Law, sedangkan fikih Islam disebut Islamic Jurisprudence. Antara syariat Islam dengan fikih Islam tidak dapat dipisahkan sekalipun dapat dibedakan. Pada pokoknya, perbedaan antara syariat dan fikih adalah sebagai berikut: 
	
Syari’at terdapat dalam Al-Qur’an dan kitab-kitab Hadits (As-Sunnah), yang dimaksud disini adalah firman Tuhan dan Sunnah Nabi Muhammad saw, sedangkan fikih terdapat dalam kitab-kitab fikih, yang dimaksud di sini adalah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat. 

Syari’at bersifat fundamental, mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari fikih. Fikih bersifat instrumental, ruang lingkupnya terbatas pada apa yang biasanya disebut perbuatan hukum. 
Syari’at adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, karena itu berlaku abadi. Fikih adalah karya manusia yang dapat berubah atau diubah dari masa ke masa. 
Syari’at hanya satu, sedang fikih mungkin  lebih dari satu seperti terlihat pada aliran-aliran hukum yang disebut mazahib  atau mazhab-mazhab itu. 
Syari’at menunjukkan kesatuan dalam Islam, sedang fikih menunjukkan keragamannya (H.M. Rasjidi dalam Mohammad Daud Ali:1997:239). 
Untuk lebih menjelaskan perbedaan syari’at dengan fikih sekaligus pula menunjukkan keeratan hubungannya, berikut ini dikemukakan contoh.
   	Secara sederhana, seperti telah disebutkan di atas, hukum syari’at adalah semua ketentuan hukum yang  disebut langsung oleh Allah melalui firman-Nya (kini terdapat) dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad (kini terdapat) dalam kitab-kitab Hadits (Al-Hadits). 
	Yang dimaksud dengan hukum fikih adalah rumusan-rumusan hukum yang dihasilkan oleh ijtihad para ahli hukum Islam. Ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan kitab-kitab Hadits, terutama yang mengenai soal-soal kemasyarakatan, pada umumnya, menurut ketentuan-ketentuan pokoknya saja, yang harus diterapkan di dalam kasus tertentu yang muncul atau berada di dalam ruang dan waktu tertentu pula. 
	Misalnya. A menerima titipan barang B, atau A meminjam barang kepunyaan B. Sewaktu berada di tangan A barang titipan atau barang pinjaman itu hilang. Mengenai hal ini telah ditetapkan aturan (syari’at) di dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah:283)
“…Jika seseorang dipercayai oleh orang lain, hendaklah ia menunaikan amanat yang diberikan kepadanya itu…”
	Di dalam ayat ini disebutkan bahwa orang yang diberi amanat harus menunaikan amanat itu sebaik-baiknya. Artinya, kalau ia diberi titipan ia harus mengembalikan titipan itu dan kalau ia memperoleh pinjaman (karena orang lain percaya padanya) haruslah ia mengembalikan pinjaman itu. 
	Akan tetapi kalau barang itu hilang, atau misalnya A tidak mengembalikan barang pinjaman itu, ketentuannya tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Karena itu timbullah masalah fikih yaitu masalah pemahaman maksud ketentuan syari’at. Orang yang memenuhi syarat lalu berijtihad mengenai ganti rugi barang dimaksud, dari masalah ini kemudian timbul beberapa pendapat:
Menurut pendapat mazhab Hanafi, A harus mengganti kerugian yang diderita B sejumlah harga ketika barang itu dibeli oleh B. menurut pendapat mazhab Hambali, A mengganti kerugian pada B sebesar harga barang itu ketika hilang di tangannya. 
	Mazhab Syafi’i berpendapat lain, yakni A harus membayar kerugian pada B menurut harga tertinggi yang terjadi antara barang itu dibeli dan dihilangkan oleh A. (Hasbullah  Bakry, 1982:3). 
	Dari contoh di atas jelas bahwa pendapat sebagai hasil pemahaman manusia, mungkin berbeda-beda. Dan inilah yang disebut dengan fikih. Ketentuan hukum yang dirumuskan oleh para mujtahid (orang-orang yang berijtihad), seperti telah berulang disebutkan di atas, disebut hukum fikih.
	Hukum fikih, sebagai hukum yang diterapkan pada kasus tertentu dalam keadaan kongkrit, mungkin berubah dari masa ke masa dan mungkin pula berbeda dari suatu tempat ke tempat lain. Ini sesuai dengan asas yang disebut juga dengan kaidah hukum fikih yang mengatakan bahwa perubahan tempat dan waktu menyebabkan perubahan hukum (fikih).
	Dari kaidah ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kukum fikih cenderung relatif, tidak absolut seperti hukum syari’at yang menjadi norma dasar hukum fikih. Sifatnya zanni yakni sementara belum dapat dibuktikan sebaliknya, cenderung dianggap benar. Sifat ini terdapat pada hasil karya manusia dalam bidang apapun juga.               
Berbeda dengan hukum fikih yang semuanya bersifat zanni  (dugaan), hukum syari’at ada yang bersifat absolut. Sifat absolutnya itu disebut dengan istilah qath’i (pasti) tidak berubah-ubah. 
	Selain sifat tersebut di atas, perlu dikemukakan pula bahwa hukum fikih tidak dapat menghapuskan hukum syari ‘at. Ambillah misal, soal perceraian. Hukum syari’at membolehkan perceraian. Para ahli hukum Islam tidak boleh membuat ketentuan hukum fikih yang melarang perceraian. 
	Demikian juga halnya dengan ketentuan mengenai hak yang sama antara pria dan wanita untuk menjadi ahli waris. Hukum syari’at  menentukan bahwa wanita dan pria sama-sama menjadi ahli waris almarhum orang tua dan keluarganya. 
	Hukum fikih tidak boleh merumuskan ketentuan yang menyatakan, misalnya, wanita tidak berhak menjadi ahli waris seperti keadaan dalam masyarakat Arab sebelum Islam (Ahmad A. Basyir, 1982:1).                   
	Dari contoh di atas, jelas bahwa hukum fikih tidak boleh bertentangan dengan hukum syari’at apalagi ketentuan syari’at itu jelas bunyinya (qath’i), tidak mungkin diartikan lain dari makna yang disebutnya. 
	Dari uraian di atas jelas kekukuhan dan keabadian syari’at Islam dibandingkan dengan fikih Islam yang tidak abadi, karena dapat berubah atau diubah dari masa ke masa. 
	Hukum Islam, baik dalam pengertian syari’at maupun dalam pengertian fikih, dapat dibagi ke dalam dua bidang: (1) bidang ibadat dan (2) bidang mu’amalat seperti yang telah disinggung di muka. Hubungan dengan Tuhan dalam melakukan kewajiban sebagai seorang muslim waktu mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa selama bulan Ramadhan dan menunaikan ibadah haji, termasuk dalam kategori ibadat (murni). 
	Mengenai ibadah, untuk mengingatkan kembali apa yang telah disebut di muka, yakni cara dan tata cara manusia berhubungan langsung dengan Tuhan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Tata hubungannya telah tetap, tidak mungkin diubah-ubah. Ketentuannya telah pasti diatur oleh Allah sendiri dan dijelaskan secara rinci oleh Rasul-Nya.
	Karena sifatnya yang tertutup itu, dalam bidang ibadat (murni) berlaku asas umum yakni semua perbuatan ibadah dilarang dilakukan kecuali perbuatan yang dengan tegas disuruh orang melakukannya.  Kaidah-kaidah yang menyatakan bahwa itu adalah perbuatan suruhan terdapat di dalam Al-Qur’an dan kitab-kitab Hadits. Kalau dihubungkan dengan lima kaidah dalam hukum Islam (al ahkam al khamsah), kaidah asal ibadah adalah dilarang. 
	Dengan demikian , tidak mungkin ada apa yang disebut modernisasi mengenai ibadat yaitu proses yang membawa perubahan dan perombakan secara asasi mengenai hukum, susunan, cara dan tata cara beribadat. Yang mungkin hanyalah penggunaan alat-alat modern dalam pelaksanaannya. 
	Mengenai bidang mua’malat, ketetapan Tuhan yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia terbatas pada yang pokok-pokok saja.  Penjelasan Nabi, kalaupun ada,  tidak pula terinci dalam bidang ibadat. Karena itu, seperti telah disebut juga di muka, terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad oleh manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Karena sifatnya yang demikian, dalam bidang mua’malat berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua perbuatan boleh dilakukan, kecuali kalau tentang perbuatan itu ada larangan dalam Al-Qur’an dan kitab-kitab Hadits. 
	Untuk menyebut sekedar contoh, misalnya, larangan membunuh, mencuri, merampok, berzina, menuduh orang melakukan perzinaan, meminum minuman yang memabukkan (mibuk) atau sering disebut miras singkatan minuman keras, memakan riba. 
	Dengan demikian, kaidah asal mu’amalat adalah kebolehan. Artinya semua perbuatan yang termasuk ke dalam kategori mu’amalat, boleh saja dilakukan asal saja tidak ada larangan melakukan perbuatan itu. Karena sifatnya demikian, kecuali mengenai yang dilarang, kaidah-kaidahnya yakni perumusan fikihnya dapat saja berubah sesuai dengan perubahan zaman. Dalam bidang ini dapat saja dilakukan modernisasi, asal saja modernisasi itu sesuai, atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan agama Islam. 

IBADAH 
Ibadah, menurut bahasa terambil dari kata ‘abada- ya’budu-ibadatan, yang memiliki arti antara lain : taat, tunduk, turut, ikut, menghambakan diri, dan do’a . Ibadah dalam makna taat atau mentaati perintah diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur’an antara lain: 
Artinya: “Bukankah Aku telah memerintahkan kamu wahai anak Adam, supaya kamu tidak menyembah syetan, sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu. Dan hendaklah kalian menyembah kepada-Ku, inilah jalan yang lurus(QS. Yasiin:60-61).
	Sedangkan menurut istilah, pengertian ibadah adalah tunduk dan patuh, berserah diri kepada hukum, peraturan, dan ketentuan Allah SWT untuk mencapai ridha-Nya. 
	Dilihat dari segi pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi empat yaitu:
	Ibadah Ruhaniyah yaitu ibadah yang dilakukan oleh ruhani, seperti niat berbuat baik, dzikir sirr (dalam hati).

Ibadah jasmaniah-ruhaniyah, yaitu ibadah yang dilakukan oleh perpaduan antara ruhani dan jasmani, seperti misalnya shalat dan shiam. 
Ibadah ruhaniyah-maliyah yaitu ibadah yang dilakukan oleh perpaduan ruhani dan harta, misalnya zakat, shadakah. 
Ibadah jasmaniah, ruhaniyah dan maliyah, yaitu ibadah yang dilakukan oleh perpaduan antara jasmani, ruhani dan harta sekaligus seperti ibadah haji dan umrah (Mohammad Daud Ali; 1993:245).
Bila dilihat dari segi bentuk dan sifatnya, maka ibadah dapat dikategorikan ke dalam lima kategori, yaitu : 
	Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan seperti berdzikir, berdo’a, memuji Allah, membaca Al-Qur’an. 

Ibadah dalam bentuk perbuatan yang telah ditentukan cara dan tata caranya, seperti shalat, haji, umrah. 
Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan cara dan tata caranya, seperti menolong orang lain, membantu orang sedang kesulitan. 
Ibadah yang cara pelaksanaannya berupa menahan diri, seperti puasa, I’tikaf, dan 
Ibadah yang sifatnya menggugurkan hak, misalnya memaafkan orang lain yang bersalah, membebaskan orang yang berhutang dari kewajiban membayar (Mohammad Daud Ali; 1997:246)         
Secara lebih simpel, menurut ajaran Islam ibadah dibagi atau dikelompokkan menjadi dua, yaitu : 
	Ibadah Mahdhah; murni, khassah, khusus, ibadah dalam arti khas yaitu ibadah yang telah ditentukan syarat-syaratnya, tata caranya, mungkin waktu dan tempatnya oleh Syari’ dalam rangka hubungan khusus seorang hamba dengan Allah Tuhannya. Yang termasuk ibadah mahdhah misalnya shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya.

Ibadah Ghairu mahdhah; ‘ammah; umum, yaitu segala kegiatan manusia beriman yang memenuhi 3 (tiga) syarat :
	Perbuatan itu positif (artinya mendatangkan kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain), sebagai garis amalnya. 

Dilaksanakan berdasarkan niat yang ikhlas karena Allah semata, sebagai landasan  amalnya, dan 
Bertujuan memperoleh ridha Allah, sebagai titik tujuan beramal. Contohnya; belajar, mencari nafkah, menolong orang susah dan lainnya (Zakiah Daradjat dkk; 1984:29). Mengenai kaidahnya sebagaimana terangkum dalam ahkamul khamsah. 
Ibadah mahdhah yang pokok adalah sebagaimana terangkum dalam rukun Islam yang lima, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa pada bulan Ramadhan dan haji, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini : 

Kalimat Syahadat (Ikrar pengakuan)
Kalimat syahadat berbunyi :
Artinya :”Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku mengaku Nabi Muhammad Utusan Allah.”
	Kalimat “Asyhadu” berisi ikrar penyaksian yang sungguh-sungguh, sedang kalimat “La ila ha illallah” mengandung pernyataan suci penyaksian dan keyakinan yang sungguh-sungguh tentang ke Esaan Allah. 
	Kebanyakan ulama mengatakan bahwa Dua kalimat Syahadat itu berisikan 24 huruf, sedang masa satu hari satu malam itu 24 jam. Maka dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat itu berisikan tujuh kalimat, maka dengan mengucapkan mudah-mudahan akan selamat ketujuh anggota badan dari tujuh neraka. Penjelasannya sebagai berikut : 
Pertama 	:	= Laa (nafi)
Kedua	:	= Ilaaha (munfi)
Ketiga	: 	= Illaa (itsbat) 
Keempat	:	= Allahu (mutsbit) 
Kelima	: 	= Muhammad 
Keenam	: 	= Rasul
Ketujuh	: 	= Allahu
	Ketujuh kalimat dalam dua kalimat syahadat itu sangat memberikan manfaat yang besar. Dan bagi siapa yang mengamalkannya sebanyak tujuh puluh kali setiap hari dengan izin Allah akan dibebaskan dari tujuh neraka. 
	Adapun makna syahadat tauhid terkumpul di dalamnya beberapa kaidah, yaitu :
1). “Tidak ada yang patut disembah dengan sebenarnya kecuali Allah yang patut disembah dengan sebanarnya”. 
2). “Tiadalah berhajat kepada segala sesuatu yang selain-Nya dan berhajat kepadaNya segala sesuatu yang selain-Nya kecuali Allah yang tidak berhajat kepada segala sesuatu yang selain-Nya dan berhajat kepada-Nya segala sesuatu yang lain-Nya”.
3).“Tidak ada yang wajib wujudnya kecuali Allah yang wajib wujudnya”.
4).“Tidak ada yang berhak memperoleh peribadatan dengan sebenarnya kecuali Allah yang berhak memperoleh peribadatan dengan senarnya”.
5). “Tidak ada pencipta kecuali Allah yang menciptakan segala sesuatu”. 
6).“Tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah yang memberi rezeki kepada segala sesuatu”.
7). “Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah yang menghidupkan segala sesuatu”. 
8).“Tidak ada yang mematikan kecuali Allah yang mematikan segala sesuatu”.
9). “Tidak ada yang menggerakkan kecuali Allah yang menggerakkan segala sesuatu”.
10). “Tidak ada yang mendiamkan kecuali Allah yang mendiamkan segala sesuatu”. 
11).“Tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah yang memberi manfaat kepada segala sesuatu”. 
12). “Tidak ada yang membuat mudharat kecuali Allah yang membuat mudharat kepada segala sesuatu”. 
13).“Tidak ada yang melakukan segala sesuatu urusan dengan bebas kecuali Allah yang melakukan segala urusan dengan bebas segala sesuatu”. (A. Munir dan Sudarsono: 1992:38-41).
	Kalimat tauhid ini merupakan cabang yang paling tinggi dari iman; sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah saw;
 “Iman memiliki 60-70 cabang lebih. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan La ilaha illallah (Tidak ada Tuhan selain Allah) sedangkan cabangnya yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan yang terdapat di jalan. Sifat malu itu juga bagian dari iman. (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah) (Syamsul Rijal Hamid: 1999:20).
	Kalimat pertama dan kedua di atas (La dan ilaha) mengandung pengingkaran mutlak tentang kemungkinan adanya tuhan-tuhan atau ilah-ilah lain, dewa-dewa lain dalam segala bentuknya, kemudian diitsbatkan dengan kalimat illa, yang mengandung pengertian bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah (Sebagai mutsbit). Maka makna seutuhnya dari kalimat tauhid ini adalah Tidak ada Tuhan kecuali Allah. 
	Kalimat tauhid ini membebaskan manusia dari pemujaan terhadap dewa-dewa atau pribadi-pribadi yang muncul pada suatu ketika dalam masyarakat, yang biasanya menjelma dalam bentuk kultus individu (pendewaan seseorang). Semua pujaan hanya ditujukan kepada Yang Satu yaitu Allah, Pencipta alam semesta yang unique (unicum) sifatnya, seperti yang telah dijelaskan dalam uraian tentang tauhid di muka. 
	Bagi orang yang beriman, kalimat itu dengan sendirinya menimbulkan kesadaran akan harga dirinya sebagai manusia, dengan menutup segala kemungkinan untuk menyombongkan diri, merasa lebih dari orang lain. 
	Ikrar selanjutnya ialah pengakuan bahwa Nabi Muhammad adalah Utusan Allah. Di bagian ini orang mengaku bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Mengenai ini, ajaran Islam hanya memberikan tempat yang sewajarnya saja kepada Rasul Allah itu. Seorang muslim mengaku bahwa Nabi Muhammad manusia biasa yang dipilih Allah untuk menjadi Utusan-Nya guna memberi contoh pada umat manusia agar seluruh hidup dan kehidupan kerasulannya diikuti terutama oleh umat Islam. Bahwa Nabi Muhammad adalah manusia juga, dengan tegas dikatakan Tuhan dalam surat Al-Kahfi ayat 110. 
“Katakanlah (Muhammad) “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesunggunnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa”…
	Setiap orang Islam wajib mengucapkan kalimah syahadat, sekurang-kurangnya sekali seumur hidup. Dipandang dari sudut hukum Islam, kedua kalimah syahadat itu merupakan perjanjian (factum) yang dibuat manusia yang mengucapkannya dengan Allah. Konsekuensinya, sebagai seorang muslim yang mengucapkan perjanjian atau kalimah syahadat itu berjanji kepada Allah, bahwa selama hayatnya dikandung badan ia akan mengikuti ketetapan-ketetapan Allah yang sekarang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah (suri teladan) Rasulullah yang kini terdapat dalam kitab-kitab Hadits dan Sejarah Hidup Beliau.
	Seorang yang mengucapkan (ikrar) dua kalimat syahadat (kalimah kalih) ini harus diperlakukan menurut syariat Islam baik pada waktu hidupnya maupun pada saat meninggal, ia harus dilindungi hak-haknya. 
	Dengan ikrar dua kalimat syahadat ini (tentunya harus diikuti dengan keyakinan dan pembenaran dalam hati, berarti seorang telah mengambil langkah yang kedua dalam memenuhi keimanannya.  Selanjutnya ia akan membuktikan dalam kenyataan baik dalam perbuatan, sikap maupun amaliyah lainnya yang merupakan bagian yang ketiga dari iman seseorang. 
	Kewajiban yang pertama kali diperintahkan kepada ummat Islam adalah shalat. Shalat disebutkan sebagai media berkomunikasi seorang hamba kepada Allah (Al-Khalik) yang Maha Suci. Komunikasi dengan Zat yang Maha Suci tidak akan dapat dilaksanakan kecuali terlebih dahulu mensucikan diri. Mensucikan diri dalam Islam disyariatkan, agar manusia (yang beriman) menjadi suci baik suci secara lahiriyah maupun bathiniah. Menurut para ahli fiqh, bersuci ini dikenal dengan istilah thaharah. Sebab itu berikut ini akan dibicarakan mengenai thaharah (bersuci). 

THAHARAH 
	Thaharah artinya suci, atau kesucian, bersih. Berthaharah maknanya bersuci (membersihkan diri untuk mencapai keadaan suci). Dengan demikian, intisari istilah tersebut adalah menjauhi segala yang kotor dan bernoda dan berusaha mendekati kebersihan serta kesucian dalam segala lapangan (Ahmad Ramali, 1956:41). Firman Allah:
“Dan pakaianmu maka sucikanlah (QS. Al-Mudatsir: 4)
Allah berfirman : …Allah menyukai orang-orang yang mensucikan diri (QS. Al-Baqarah: 222). 
	Berhubungan dengan itu soal thaharah sangat dipentingkan dalam Islam sebab selain keadaan suci perlu bagi manusia dalam kehidupannya sehari-hari, juga sangat erat  hubungannya dengan soal ibadat (pengabdian kepada Allah).
	Tujuannya adalah agar manusia selalu berusaha berada dalam keadaan suci, fitrah, supaya dapat berhubungan dengan Yang Maha Suci. Dan hanya (arwah) orang yang memelihara kesuciannya yang diterima Yang Maha Suci (Allah) kemudian hari. 
	Dalam kehidupan kita sehari-hari selalu kita jumpai benda-benda kotor yang bernoda serta menjijikkan manusia. Segala hal yang menimbulkan perasaan jijik atau menjijikkan, dalam bahasa Arab disebut : najis. 
	Sedang segala yang bersinggungan dengan benda-benda najis menjadi najis pula, yang dalam bahasa Arab disebut mutanajjis (kendatipun kecemaran atau kekotoran itu tidak kelihatan pada lahirnya). Hal ini berlaku atas manusia, tanah, alat perlengkapan, pakaian dan sebagainya.
	Benda-benda yang kena najis harus dibersihkan menurut aturan tertentu supaya segala nodanya menjadi hilang. Pensucian itu disebut thaharah ainiyyah (membersihkan kotoran yang kelihatan oleh mata), yang dilakukan terhadap (misalnya) bagian tubuh tertentu yang kena kotoran. 
	Ini berbeda dengan thaharah hukmiyah (membersihkan sesuatu menurut hukum) seperti misalnya ber-wudu’ (mengambil air sembahyang) dan ghusl (mandi dengan membasahi seluruh tubuh). Pada cara kedua ini, pensucian selalu mengenai bagian-bagian tubuh yang ditentukan menurut hukum, tanpa memandang apakah bagian itu bernoda (kotor) atau tidak (Ahmad Ramali, 1956:47).
	Tentang benda-benda yang termasuk golongan najis (kotoran), dapat kita lihat perinciannya dalam kitab-kitab fikih. Di sini hanya disebutkan antara lain : 
	Segala minuman yang memabukkan (QS. Al-Maidah:90).

Anjing dan babi. Semua hewan suci kecuali anjing dan babi (celeng). 
Segala benda cair yang keluar dari dua pintu (qubul dan dubur) makhluk hidup kecuali air mani. 
Nanah, semua nanah adalah najis.
Darah (Sulaiman Rasyid: 1997:16).
Benda-benda najis di atas dikelompokkan menjadi tiga kelompok najis, yaitu : 
	najis mukhaffafah (najis ringan), yaitu najis yang berupa air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan apa-apa selain susu (asi). Cara menghilangkan (mensucikan) benda yang terkena najis itu kiranya cukup bila diperciki dengan air suci. 
	Najis mutawassithah (najis sedang), yaitu najis mukhfafah dan mughalladhah. Cara menghilangkannya najis mutawassitah yaitu dengan menghilangkan rasa, baud dan warnanya pada benda yang terkena najis tersebut dengan menggunakan air suci dan mensucikan. 
	Najis mughalladhah (najis berat). Yaitu najisnya babi, anjing dan celeng serta anak turunannya. Cara menghilangkan najis mughalladhah yaitu dengan membasuhnya (menyucinya) tujuh kali dengan air suci dan mensucikan hingga hilang rasa, bau dan warnanya, dan salah satu cucian tersebut menggunakan tanah. 

Selain yang telah dikemukakan di atas, dalam Islam dikenal dua keadaan bernoda (kotor) lain yang dinamakan : hadas besar dan hadas kecil. 
Hadas besar 
Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang (muslim atau muslimah) yang menyebabkan ia tidak boleh shalat, tawaf (mengelilingi ka’bah) dan sebagainya. 
Hadas besar disebut juga janabah. Janabah adalah dalam keadaan tidak suci, orang yang janabah disebut junub. Ini terjadi karena:
	bersenggama (jima’)

effusio seminis (keluar mani karena mimpi)
mati
menstruasi, bersalin atau keguguran, selama nifas dan keluar darah yang tidak tepat pada waktunya. 
Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi (ghusl), yaitu menyampaikan air ke seluruh tubuh termasuk rambut,  kulit dan kuku) dengan niat menghilangkan hadas besar itu.
	 Hadas kecil, menurut hukum, disebabkan karena : (a) buang air, (b) hilang akal (karena mabuk, sakit, pingsan dan sebagainya), (c) karena tidur, kecuali terlena dalam duduk (d) bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan muhrim (menurut pendapat Syafi’iyyah).

Orang yang berada dalam keadaan hadas kecil, disebut muhdits. Ia harus melakukan wudu’ (mengambil air sembahyang) supaya terangkat hadas itu. 
Jika karena keadaan tertentu sehingga orang tidak dapat atau tidak boleh mandi atau wudhu untuk menghilangkan hadas besar dan atau kecil, maka penggantinya (untuk menghilangkan hadas besar dan kecil itu) dengan tayamum. 
Tayamum, yaitu cara lain dalam menghilangkan hadas dengan menggunakan debu (tanah) yang menurut istilah Al-Qur’an sha’idan thayyiban . Yaitu dengan menyapu muka dan kedua tangan dengan niat. 
Pekerjaan yang dilarang karena hadas;
	Karena hadas kecil

	Mengerjakan shalat, baik shalat fardu ataupun shalat sunat. Begitu juga sujud tilawah, sujud syukur, dan khotbah Jum’at. 

Tawaf, baik tawaf fardu ataupun tawaf sunnat. 
Menyentuh, membawa, atau mengangkat Mushaf (Qur’an) kecuali jika dalam keadaan terpaksa untuk menjaganya agar jangan rusak, jangan terbakar atau tenggelam. Dalam keadaan demikian mengambil Qur’an menjadi wajib, untuk menjaga kehormatannya.  
	   Hal-hal yang dilarang karena hadas junub

	Shalat, baik shalat fardu ataupun shalat sunnat

Tawaf, baik tawaf fardhu maupun tawaf sunnat
Menyentuh, membawa, mengangkat Mushaf (Qur’an) 
Membaca Al-Qur’an 
Berhenti dalam masjid
	Hal-hal yang dilarang karena hadas, haid, atau nifas 

	Mengerjakan shalat, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnat

Mengerjakan tawaf, baik tawaf fardhu maupun tawaf sunnat
Menyentuh atau membawa Al-Qur’an
 Diam di dalam masjid. Adapun melewatinya boleh apabila ia tidak takut akan mengotori masjid. Tetapi kalau ia khawatir kotorannya akan jatuh di masjid, maka lewat ke dalam masjid ketika itu haram
Puasa, baik puasa fardhu maupun puasa sunnat. Perempuan yang meninggalkan puasa karena haid atau nifas  wajib mengqada  puasa  yang ditinggalkannya itu. Adapun shalat yang ditinggalkannya sewaktu haid atau nifas, tidak wajib diqadanya. 
Suami haram menalak istrinya yang sedang haid atau nifas 
Suami istri haram bersetubuh ketika istri dalam haid atau nifas sampai ia suci dari haid atau nifasnya dan sesudah ia mandi. (Sulaiman Rasyid; 1987:46-50)
7. SHALAT, PELAKSANAAN DAN HIKMAHNYA
Mengenai shalat, sekarang telah banyak buku yang terbit. Buku yang ditulis oleh ulama-ulama Indonesia, terutama dalam masa atau tahun-tahun terakhir ini banyak yang dapat dijadikan pegangan. Sekedar untuk memenuhi sistematika kuliah Agama Islam ini akan kita tinjau shalat dalam garis-garis besarnya saja. 
Shalat adalah doa yang dihadapkan dengan sepenuh hati kehadirat Ilahi, salah satu kewajiban agama yang harus dilakukan. Adapun menurut syara’ suatu ibadah yang berupa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat dan rukun tertentu. 
 	Di dalam Al-Qur’an diperintahkan orang mendirikan shalat. Firman Allah :
Artinya : Maka dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin yang telah ditentukan”. 
Perintah mendirikan shalat lima kali sehari semalam diterima oleh Nabi Muhammad langsung dari Tuhan, ketika beliau mikraj dahulu. Sebelum mikraj, Nabi Muhammad isra’, secara harfiah berarti perjalanan malam. Pada suatu malam 27 Rajab, 2 tahun sebelum Hijrah (620 M) Nabi Muhammad mengadakan perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Jerussalem.
Dari sana beliau mikraj, naik ke langit. Setelah melewati tujuh lapis langit, sampailah beliau ke Sidratul Muntaha, berhadapan langsung dengan Allah di ‘Arasy (singgasana)-Nya. 
Perjalanan malam ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 : 
Artinya : “Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah Kami berkati sekelilingnya, agar Kami (dapat) memperlihatkan ayat-ayat Kami kepadanya. Sesungguhnya Ia (Allah) Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. 
Menurut sunat Nabi, perjalanan malam itu berlangsung sangat cepat, ditemani malaikat Jibril dengan kendaraan buraq (artinya kilat).
Digambarkan dalam sunnah, di perjalanan mikraj itu Nabi Muhammad berjumpa dan diperkenalkan (oleh malaikat Jibril) antara lain kepada Nabi Adam (di langit pertama), kepada Nabi Isa (di langit ke dua), kepada Nabi Musa (di langit ke enam) dan kepada Nabi Ibrahim (di langit ke tujuh). Setelah menghadap Allah dan menerima perintah mendirikan shalat 50 kali sehari semalam Nabi Muhammad turun (kembali) ke bumi. Namun, sampai di langit keenam dan berjumpa dengan Nabi Musa yang menanyakan perintah yang diterima Nabi Muhammad, Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad menghadap kembali ke hadirat Tuhan dan memohon keringanan agar jumlah shalat itu dikurangi. 
Demikianlah setelah sembilan kali  turun naik menghadap Allah atas saran para Nabi yang dijumpainya di perjalanan, tinggal lima kali kewajiban melakukan shalat sehari semalam. 
Kendati masih disarankan oleh para Nabi yang dijumpainya supaya Nabi Muhammad menghadap lagi kehadirat Allah untuk mengurangi jumlah shalat yang diterimanya. Namun karena meminta lagi pengurangan, Nabi Muhammad meneruskan perjalanan kembali  ke bumi dan sampai di  Mekah sebelum terbit fajar malam itu juga. 
Dari cara menerima perintah itu, jelas bahwa shalat mempunyai kedudukan istimewa dalam agam Islam. Keistimewaannya itu, antara lain adalah : 
	Shalat merupakan kewajiban yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Rasul dan kaum muslimin.

Shalat diperintahkan langsung oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Perintah itu diberikan kepada Nabi, dengan jalan memanggil beliau ke hadapan Tuhan di Sidratul Muntaha. Ini berbeda dengan perintah mengeluarkan zakat, melakukan ibadah puasa dan haji, misalnya yang diberikan cukup melalui wahyu.
	Shalat adalah tiang agung agama. Barang siapa yang menegakkanya dia menegakkan agama, barang siapa yang meninggalkannya, dia menghancurkan agama, demikian bunyi salah satu sunnah qauliyah (perkataan) Rasulullah.
Shalat merupakan kewajiban universal yang diwajibkan juga kepada umat Nabi-nabi terdahulu hingga umat Nabi Muhammad Saw.
Berbeda dengan ibadah lainnya, ibadah shalat diwajibkan lima kali sehari semalam, berbeda misalnya dengan ibadah haji yang dilakukan sekali seumur hidup. Tujuannya jelas, seperti yang disebutkan Allah dalam firman-Nya. Di bagian surat Al-Ankabut ayat 45 : 


“Sesungguhnya shalat itu mencegah manusia dari (segala) yang keji (kotor) dan mungkar (jahat)”.
Pengakuan tentang adanya Allah  seperti yang diikrarkan dalam kalimah syahadat tidak akan mempunyai arti apa-apa jika diikuti dengan hubungan yang tertib, teratur antara manusia dengan Allah yang menciptakannya. 
Shalat didalam Islam bukanlah hanya sekedar upacara ritual belaka tetapi adalah keadaan, tempat manusia mengumpulkan kembali tenaga hidup yang menghidupkan, terutama setelah mengalami kegelisahan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka yang melakukannya secara tertib teratur, shalat merupakan upaya ampuh untuk menemukan kembali ketenangan jiwa dala menempuh perjuangan. (Moh. Natsir, 1977:21)
Mereka yang pernah merasa gelisah, dan hampir-hampir putus asa setelah mendapatkan pukulan yang melumpuhkan dalam kehidupan ini, dapat merasakan sendiri kesegaran terasa dalam jiwanya setelah ia mengajukan pengakuan dan menyatakan harapannya kepada Allah dengan ucapan dalam shalatnya. 
Nilai pendidikan tinggi sekali karena dengan mengerjakan shalat secara teratur, dalam batin dan diri kita akan tumbuh disiplin pribadi yang sangat berguna bagi kehidupan dan penghidupan. Shalat dalam Islam bukan hanya sekedar upacara ritual keagamaan yang berfungsi sebagai media untuk komunikasi kepada Sang Pencipata, tetapi shalat juga merupakan media untuk mengangkat derajat jiwa dan mempertinggi orang yang mendirikannya. 
Shalat baru dapat dikatakan sah menurut hukum manakala telah dipenuhinya berbagai syarata wajib shalat dan sebagainya. Setiap umat Islam yang telah memasuki akil baligh dan berpikiran sehat, maka ia wajib mendirikan shalat, menurut istilah hukum Islam orang seperti ini disebut mukallaf, artinya ia tela dapat dipandang sebagai subjek hukum.
Mukallaf sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli di bidang hukum Islam adalah sebagai berikut ; 
	Syarat wajib shalat

	Islam 

Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan shalat, berarti ia tidak dituntut mengerjakannya di dunia hingga ia masuk Islam, karena meskipun dikerjakannya tetap tidak sah. Tetapi ia akan mendapat siksaan di akhirat karena ia tidak salat, sedangkan ia dapat mengerakan shalat jalan masuk Islam terlebih dahulu. Begitulah seterusnya hukum-hukum furu’ terhadap orang yang tidak Islam . 
Firman Allah SWT :
“Berada didalam surga, mereka tanya-menanya tentang (keadaan) orang-orang yang berdosa, Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)? Mereka menjawab. Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat dan kami tidak (pula) memberi makan orang yang miskin. ( Al-Mudassir:40-41)
Apabila orang kafir masuk Islam, maka ia tidak diwajibkan mengqada salat sewaktu ia belum Islam begitu juga puasa dan ibadah lainnya ; tetapi amal kebaikannya sebelum Islam tetap akan mendapat ganjaran yang baik. 
Sabda Rasulullah Saw : 
“Islam itu menghapuskan segala kejahatan yang telah ada sebelum Islam (maksudnya yang dilakukan seseorang sebelum Islam). (Riwayat Muslim)
Beliau berkata kepada Hakim Huzam 
“Engkau atas kebaikanmu yang telah lalu ( Riwayat Muslim)
2. Suci dari haid (kotoran) dan nifas
Sabda Rasulullah Saw : 
Beliau berkata kepada Fatimah binti abi Hubaisy, “Apa datang haid, tinggalkanlah shalat. (Riwayat Bukhari) 
Telah diterangkan bahwa nifas ialah kotoran yang berkumpul tertahan sewaktu perempuan hamil.
3. Berakal
	Orang yang tidak berakal tidak diwajibkan shalat. 
4. Balig (dewasa) 
	Umur dewasa itu dapat diketahui melalui salah satu tanda berikut:
	Cukup berumur 15 tahun

Keluar mani
Mimpi bersetubuh
Mulai keluar haid bagi perempuan 
	Sabda Rasulullah Saw
“Yang terlepas dari hukum ada tiga macam : (1) kanak-kanak hingga ia dewasa, (2).
 Orang tidur hingga ia bangun (3). Orang gila hingga sembuh.(Riwayat Abu Dawud 
	dan Ibnu Majah)
	Orang tua wali wajib menyuruh anaknya shalat apabila ia sudah berumur tujuh tahun. Apabila ia sudah berumur sepuluh tahun tetapi tidak shalat, hendaklah dipukul. 
	Sabda Rasulullah Saw
	“Suruhlah olehmu anak-anak itu untuk shalat apabila ia sudah berumur tujuh tahun. Apabila ia sudah berumur sepuluh tahun, hendaklah kamu pukul jika ia meninggalkan shalat (Riwayat Tirmizi)
	5. Telah sampai dakwah (Perintah Rasulullah Saw. kepadanya) 
	Firman Allah SWT
	“Agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutus-nya Rasul-rasul itu.(QS. An-Nisa : 165)
	Melihat atau mendengar 

Melihat atau mendengar menjadi syarat wajib mengerjakan shalat, walaupun pada suatu waktu untuk kesempatan mempelajari hukum-hukum karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum-hukum syara.
	Jaga. 

Maka orang yang tidur tidak wajib shalat begitu juga orang yang lupa, Sabda Rasulullah Saw: 
Artinya : “Yang terlepas dari hukum terkena hingga tiga macam a. Kanak-kanak hingga ia dewasa b. Orang tidur hingga ia bangun dan c. Orang gila hingga ia sembuh (HR. Abu Daud dan ibnu Majah, hadist ini shahih)

	Syarat sah shalat
	Suci dari hadast besar dan kecil. Rasulullah Saw : 

Artinya : “Allah tidak menerima shalat seseorang di antara kamu apabia ia berhadast, hingga ia berwudhu (HR. Bukhari dan Muslim)
Firman Allah SWT 
“Jika kamu junub maka mandilah … (QS. Al-Maidah:6)
	Suci badan dan pakaian dan tempat dari najis.

Firman Allah Swt
Artinya: “Dan besihkanlah pakaianmu (HR Bukhari dan Muslim)                                               
Sabda Rasulullah Saw
Artinya: “Ketika orang Arab badui kencing di dalam masjid, Rasulullah bersabda, Tuangi olehmu kencing itu dengan setimba air (HR Bukhari dan Muslim) 
Najis yang sedikit atau yang sukar memeliharanya (menjaganya) seperti nanah bisul dan darah khitan berpantik yang ada ditempatnya diberi keringanan untuk dibawa shalat. 
	Kaidah : kesukaran itu membawa kemudahan 
	Menutup aurat

Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat mengahalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-lai antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat wanita adalah seluruh tubuhnya selain muka dan dua telapak tangan. Firman Allah SWT :
Artinya : “Hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid.  (QS. Al-A’raf:31)
Yang dimaksud pakaian dalam ayat ini ialah pakaian untuk shalat, sabda Rasulullah Saw:
Artinya : “Aurat laki-laki adalah antara pusat dengan dua lutut.: (HR Daruquthni dan Baihaqi). 
	Baca pula Firman Allah SWT  surat An-Nur : 31 
Sabda Rasulullah Saw. Dari Aisyah : bahwa Nabi Muhammad SAW. Telah berkata, Allah tidak menerima shalat perempuan yang baligh (dewasa) melainkan dengan bertelekung (kerudung). (HR. Lima ahli hadist selain Nasa’i)
Dari Ummu Salamah, Sesungguhnya ia telah bertanya kepada Nabi Saw bolehkah perempuan shalat hanya memakai baju kurung dan kerudung, tidak memakai kain? Jawab Nabi Saw. Boleh, kalau baju kurung itu panjang sampai menutupi kedua tumitnya (HR. Abu Daud).
	Mengetahui masuk waktunya shalat.

Diantara syarat sah shalat ialah waktu mengetahui shalat tiba. 
	Menghadap ke arah kiblat (ka’bah). Selama dalam shalat, wajib menghadap ke kiblat. Kalau shalat berdiri atau shalat dengan duduk menghadapkan dada. Kalau shalat berbaring, menghadap dengan dada dan mukanya menghadap ke kiblat. Kalau mungkin kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain. Firman Allah SWT: 

Artinya : “Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu kearahnya.” (QS. Al-Baqarah : 144)
Sabda Rasulullah saw
Nabi Saw, berkata kepada Khllad bin Rafi’, Apabila engkau hendak shalat, sempurnakanlah wudhumu, kemudian menghadaplah ke kiblat.” (HR. Muslim)
	Rukun shalat

Niat
Niat maknanya adalah sengaja, artinya menyengaja suatu perbuatan, dengan adanya niat ini maka suatu perbuatan disebut ikhtiyari (atas kemauan sendiri bukan karena dipaksa). Dalam pengertian terminologi, niat adalah menyengaja suatu perbuatan karena mengikuti perintah Allah untuk mendapatkan ridha-Nya. Inilah yang dinamakan ikhlas. Maka orang yang shalat hendaklah sengaja mengerjakan shalat karena mengikuti perintah Allah semata-mata untuk memperoleh ridha-Nya, begitu juga pada ibadah lain. Allah berfirman : 
“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama dengan lurus. ..(QS. Al-Bayyinah: 5)
Sabda Rasulullah Saw : 
“Sesungguhnya segala amal itu hendaknya dengan niat…(HR. Bukhari dan Muslim)
	Berdiri bagi yang kuasa

Orang yang tidak kuasa berdiri, boleh shalat sambil duduk, kalau tidak kuasa duduk, boleh berbaring, dan kalau tidak kuasa berbaring, boleh menelentang, kalau tidak kuasa juga demikian, shalatlah sekuasanya, sekalipun dengan isyarat yang penting, shalat tidak boleh ditinggalkan salama iman masih ada. Orang yang di atas kendaraan, kalau takut jatuh atau takut mabuk, ia boleh shalat sambil duduk. Juga ia boleh percaya akan nasihat tabib yang mahir.
Sabda Rasulullah
Amran bin Husban berkata , Saya berpenyakit bawasir, maka saya bertanya kepada Nabi Saw tentang shalat. Beliau berkata shalatlah sambil berdiri; kalau tidak kuasa shalatlah sambil duduk; kalau tidak kuasa duduk, shalatlah sambil berbaring (Riwayat Bukhari, dan Nasai’ menambahkan “Kalau tidak juga kuasa shalatlah sambil menelentang. Allah tidak memberati seorang melainkan sekuasanya”. (HR Bukhari Muslim) 
Pada shalat fardlu diwajibkan beridiri karena berdiri adalah rukun shalat. Tetapi pada shalat sunnat, beridiri itu tidak menjadi rukun. 
Sabda Rasulullah 
“Barang siapa shalat sambil berdiri, mendapat ganjaran yang sempurna, barang siapa shalat sambil duduk , mendapat seperdua ganjaran orang yang salat sambil berdiri; barang siapa shalat sambil berbaring, mendapatkan ganjaran seperdua dari orang yang shalat sambil duduk” (Riwayat Bukhari)
Ganjaran duduk dan berbaring itu kurang dari ganjaran berdiri, apabila dilakukan ketika mampu. Tetapi jika dilakukan karena berhalangan, ganjarannya tetap sempurna seperti shalat berdiri.   
	Takbiratul Ihram

Sabda Rasulullah Saw. 
Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw masuk ke masjid, kemudian masuk pula seorang laki-laki, lalu dia mengerjakan shalat. Sesudah shalat, laki-laki itu dating kepada Nabi dan memberi salam. Nabi menjawab salam laki-laki itu. Kemudian beliau berkata. “Shalatlah kembali, karena engkau belum shalat“. Laki-laki itu lalu shalat kembali seperti tadi, sesudah itu ia memberi salam kepada Nabi, dan Nabi berkata, “Shalatlah kembali karena engkau belum shalat. “Hal itu terjadi sampai tiga kali. Laki-laki itu lalu berkata, Demi Tuhan yang telah mengutusmu membawa kebenaran, saya tidak dapat melakukan cara lain selain cara yang tadi. Sebab itu, ajarlah saya”. 
	Sabda Nabi, “Apabila engkau berdiri memulai shalat, takbirlah! Sesudah itu bacalah mana yang engkau dapat membacanya dari Al-Qur’an, kemudian rukuklah sehingga ada tuma-ninah (diam sebentar) dalam rukuk itu, dan bangkitlah sampai engkau berdiri lurus. Sesudah itu sujudlah sampai engkau diam pula sejenak dalam sujud itu, kemudian bangkitlah dari sujud sampai engkau diam pula sebentar dalam sujud itu. Kerjakanlah  seperti itu dalam setiap shalatmu. “Sepakat ahli hadits dan pada riwayat Ibnu Majah disebutkan, “Kemudian bangkitlah sehingga engkau diam pula sejenak ketika berdiri itu.” (Hadits ini disebut hadits musi us-shalah).           
Membaca surat Al Fatihah
(1) Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, (2) Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, (3) Maha Pemurah Maha Penyayang, (4) Yang menguasai hari pembalasan (hari Kiamat), (5) Hanya Engkaulah (Ya Allah) yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan, (6) Tunjukilah kami jalan yang lurus, (7)  Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka; bukan (jalan) yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” (Al-Fatihah) 
Sabda Rasulullah Saw
“Tiadalah shalat bagi seseorang yang tidak membaca surat Fatihah. “(HR. Bukhari). 
“Tidak sah shalat bagi orang yang tidak membaca surat Fatihah”. (HR. Daruqutni) 
“Bismillahir-rahmanir-rahim itu satu ayat dari surat Fatihah. “(Hadits Riwayat Daruqutni) 
	Imam Malik, Syafii, Ahmad bin Hanbal, dan Jumhurul ulama telah bersepakat bahwa membaca Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat shalat itu wajib dan menjadi rukun shalat, baik shalat fardu ataupun shalat sunat. Mereka beralasan kepada hadits-hadits tersebut di atas. 
       Al-Hanafiyah berpendapat bahwa yang fardu dibaca ialah Al-Qur’an, tidak tertentu pada Al-Fatihah saja. Pendapat ini didasarkan pada ayat Al-Qur’an. 
Firman Allah SWT
“Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur’an”. (Al-Muzammil:20)
Pihak pertama menjawab tentang pendapat bahwa ayat tersebut mujmal (tidak jelas), surat atau ayat mana yang dimaksudkan mudah itu. Maka hadits-hadits tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mudah itu ialah Al-Fatihah.    	
Rukuk serta tuma-ninah (diam sebentar) 
Sabda Rasulullah saw 
“Kemudian rukuklah engkau hingga engkau diam sebentar untuk rukuk.” (Riwayat Bukhari dan Muslim) 
Adapun rukuk bagi orang yang shalat berdiri sekurang-kurangnya adalah menunduk kira-kira dua tapak tangannya sampai ke lutut, sedangkan yang baiknya ialah betul-betul menunduk sampai datar (lurus) tulang punggung dengan lehernya (90 derajat) serta meletakkan dua tapak tangan ke lutut. Rukuk untuk orang yang shalat duduk sekurang-kurangnya ialah sampai muka sejajar dengan lututnya, sedangkan yang baiknya yaitu muka sejajar dengan tempat sujud.      
	I’tidal serta tuma-ninah (diam sebentar)

Artinya berdiri tegak kembali seperti posisi ketika membaca Al-Fatihah
Sabda Rasulullah Saw. 
“Kemudian bangkitlah engkau sehingga berdiri tegak untuk I’tidal.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)   
	Sujud dua kali serta tuma-ninah  (diam sebentar)

Sabda Rasulullah Saw. 
“Kemudian sujudlah engkau hingga diam sebentar untuk sujud, kemudian bangkitlah engkau hingga diam untuk duduk, kemudian sujudlah engkau hingga diam untuk sujud. “ (Riwayat Bukhari dan Muslim)
Sekurang-kurangnya sujud adalah meletakkan dahi ke tempat sujud. Sabda Rasulullah Saw. 
“Apabila engkau sujud, letakkan dahimu, dan janganlah engkau mencotok seperti cotok ayam.” (Riwayat  Ibnu Hibban dan ia mengesahkan). Sebagian ulama mengatakan bahwa sujud itu wajib dilakukan dengan tujuh anggota, dahi, dua tapak tangan, dua lutut, dan ujung jari kedua kaki. 
Sabda Rasulullah Saw.
“Saya disuruh supaya sujud dengan tujuh tulang, yaitu dahi, dua tapak tangan, dua lutut, dan ujung kedua kaki.”(Riwayat Bukhari dan Muslim).
Sujud hendaknya dengan posisi menungkit, berarti pinggul lebih tinggi dari pada kepala. 
	Duduk diantara dua sujud serta tuma-ninah (diam sebentar)

Sabda Rasulullah Saw. 
“Kemudian sujudlah engkau hingga diam untuk sujud, kemudian bangkitlah engkau hingga diam untuk duduk, kemudian sujudlah engkau hingga diam pula untuk sujud.”(Riwayat Bukhari dan Muslim). 
	Duduk akhir 

Untuk tasyahud akhir, salawat atas Nabi Saw dan atas keluarga beliau, keterangan yaitu amal Rasulullah Saw. (beliau selalu duduk ketika membaca tasyahud dan salawat).  
10.Membaca tasyahud akhir
Lafaz tasyahud:
Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud Rasulullah Saw. Berkata, Apabila salah seorang diantara kamu shalat hendaklah ia membaca tasyahud; segala keormatan, segala doa, dan ucapan-ucapan yang baik kepunyaan Allah. Mudah-mudahan turunlah sejahtera atasmu hai Nabi, dan begitu juga rahmat Allah dan kurnia-Nya. Mudah-mudahan dilimpahkan pula sejahtera atas kita sekalian dan atas hamba Allah yang saleh-saleh (baik-baik) aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan-Nya.” Sambungan hadits: “Kemudian hendaklah ia memilih doa yang dikehendakinya.” (Riwayat Bukhari dan Muslim)  
Ada lafadh lain yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud dari Ibnu Abbas ra. Yaitu : 








