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MATERI IV 
BAB 7 HUKUM ISLAM (SYARI’AH)
BAGIAN KE II

Lanjutan dari Bab VII (Bagian Ke I) 

	Membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw.

Waktu membacanya ialah ketika duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir. Menurut Imam Syafi’i membaca shalawat atas Nabi  ini hukumnya tidak wajib, melainkan sunnah saja. Lafadh shalawat sebagai berikut: 
Dari Ibnu Mas’ud ra. Berkata, Rasulullah menghampiri kami, maka Basyir berkata kepada beliau “Allah telah menyuruh kami supaya membacakan shalawat atas engkau. Bagaimanakah kami membaca shalawat atas engkau? Nabi menjawab: Katakan olehmu Ya Tuhanku berilah rahmat atas Nabi Muhammad Saw dan atas keluarganya sebagaimana engkau telah memberi rahmat atas keluarga Nabi ibrahim, dan berilah karunia atas Nabi Muhammad dan atas keluarga beliau sebagaimana engkau telah memberi karunia atas Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkaulah yang amat terpuji dan amat mulia (HR. Ahmad, Muslim, Nasai dan Turmudzi) . Sekurang-kurangnya membaca shalawat seperti berikut: Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad (in).   
Memberi salam yang pertama (sebari nengok ke kanan)  
Sabda Rasulullah Saw. 
Artinya: “Permulaan shalat itu takbir dan penghabisannya salam”. (HR . Abu daud dan Turmudzi) 
Tertib (menertibkan rukun) 
Yang dimaksud tertib adalah menempatkan tiap-tiap rukun pada tempatnya masing-masing menurut susunan yang telah disebutkan di atas.
Sabda Rasulullah:
Artinya:”Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat.” (HR. Bukhari). 
	Sunnahnya shalat adalah : 

Sunna
	Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, sampai tinggi ujung jari sejajar dengan telinga, telapak tangan setinggi bahu, keduanya dihadapkan ke kiblat. 

Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri, dan keduanya diletakkan di bawah dada (sebagian ulama mengatakan diletakan dibawah pusat).
Melihat ke arah sujud, keculi pada waktu membaca Asyhadu alla ilahaillallah, ketika itu hendaklah ia melihat ke jari telunjuk. 
Membaca doa iftitah
Membaca ta awudh  sebelum membaca basmalallah sebelum membaca Al-Fatihah 
Membaca amin, sehabis membaca Al-Fatihah
Membaca surat atau ayat Al-Quran sesudah Al-Fatihah 
Sunnat bagi makmum mendengarkan (Al Qur’an) Imam.
mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan rakaat kedua pada watu shalat subuh. 
Takbir ketika turun dan bangkit selain ketia bangkit dari ruku 
	Tatkala ruku membaca samiallahuliman hamidzah.
	Ketika Itidal membaca Rabbana lakal hamdu. 

Meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut ketika ruku
Membaca tasbih tigakali ketika ruku
Membaca tasbih tiga kali ketika ruku
Membaca tasbih tiga kali ketika sujud 
Membaca doa ketika duduk diantara dua sujud 
Duduk iftirasy
Duduk tawarruk di duduk akhir.
	Duduk sebentar sesudah sebelum berdiri.
Bertumpu pada tanah ketika hendak berdiri dari sujud 
Memberi salam hendaklah menoleh kesebelah kiri sampai pipi yang kiri itu kelihatan dari belakang
	Ketika memberi salam hendaklah diniatkan memberi salam kepada orang-orang disampingnya, baik terhadap manusia maupun malaikat . Imam memberi salam kepada makmum dan makmum berniat menjawab salam imam. 

Dari sekian sunnahnya diatas, ada sunnat yang lebih penting sehingga disebut sunnah muakad. Menurut madzhab Syafii, ada dua yang lebih penting dari sunnah yang lain, sehingga bila salah satu dari keduanya ditinggalkan (tertinggal) hendakalah diganti dengan sujud sahwi. Kedua sunnah muakad itu ialah :
	Membaca tasyahud pertama pada rakaat yang kedua sebelum berdiri pada rakaat ke tiga.

Qunut sesudah I’tidal yang akhir pada shalat subuh dan witir sejak malam tanggal 16 Ramadhan hingga Akhirnya. (Suliman Rasyid; 1987: 75-88)
 
E. Hal-hal yang Membatalkan Shalat

	Meninggalkan salah satu rukun shalat, atau sengaja memutuskan salah satu rukunnya sebelum sempurna shalatnya.
	Meninggalkan salah satu syarat shah shalat, misalnya hadast, terbuka aurat

Sengaja berbicara dengan kata-kata yang ditujukan kepada manusia, sekalipun kata-kata itu bersangkutan dengan shalat, kecuali jika lupa. Rasulullah bersabda :
Artinya ;  “Sesungguhnya shalat itu tidak pantas disertai dengan percakapan manusia. Yang layak dalam shalat adalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur’an” (HR. Muslim dan Ahmad)
Jika orang yang sedang shalat hendak memberitahukan sesuatu karena penting (darurat), misalnya memperingatkan imam, atau memberi izin kepada orang yang akan masuk rumahnya, hendaklah ia membaca tasbih (Subhaanallah) jika laki-laki, sedang bagi wanita  hendaklah bertepuk.
Rasulullah bersabda : 
Artinya : “Barang siapa yang terpaksa untuk memberi tahukan sesuatu kejadian dalam shalat, hendaklah ia membaca tasbih, dan tepuk tangan hanya untuk wanita. (HR. Bukhari dan Muslim)

	Banyak bergerak

Melakukan sesuatu yang tidak ada perlunya, seperti bergerak tiga langkah atau memukul tiga kali berturut-turut. Karena orang yang sedang shalat itu hanya dusuruh mengerjakan yang berhubungan dengan shalat saja, sedangkan pekerjaan yang lain hendaklah ia tinggalkan. Rasulullah bersabda : 
Artinya : “Sesungguhnya dalam shalat itu sudah ada pekerjaan tertentu (tidak layak ada pekerjaan lain) (HR. Bukhori dan Muslim dari Abi Hurairah) 
	Makan atau minum


Sujud Sahwi 
Sebab-sebab sujud sahwi adalah : 
	Ketinggalan tasyahud pertama atau ketinggalan qunut, menurut pendapat ulama Syafi’iyyah seperti  yang telah dijelaskan terlebih dahulu dalam pembahasan sunat yang lebih penting.

Sabda Rasulullah Saw : 
Dari Al-Mugirah, Rasulullah Saw telah bersabda : 
“Apabila salah seorang dari kamu berdiri sesudah dua rakaat tetapi ia belum sampai sempurna berdiri, hendaklah ia shalat kembali (untuk tasyahud pertama) dan jika ia sudah berdiri betul, maka ia jangan duduk kembali, dan hendaklah ia sujud dua kali (sujud sahwi)” (HR. Riwayat Ahmad) 
	Kelebihan rakaat, ruku’, atau sujud karena lupa.

Sabda Rasulullah Saw : 
Dari Ibnu Mas’ud. “Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw telah shalat dhuhur lima rakaat. Maka orang bertanya kepada beliau, jawab Beliau, Tidak, Mereka yang melihat beliau shalat berkata, Engkau telah shalat lima rakaat. Mendengar keterangan mereka demikian, maka beliau terus sujud dua kali”. (HR. Bukhari dan Muslim)
	Karena syak (ragu) tentang jumlah rakaat yang telah dikerjakan.

Umpamanya ragu apakah rakaat yang sudah dikerjakan itu tiga atau empat, maka hendaklah ia tetapkan bilangan yang diyakininya, yaitu tiga rakaat, maka ia tambah satu rakaat lagi, kemudian sujud sahwi sebelum salam. 
Sabda Rasulullah Saw : 
Dari Abu Sa’id Al-Khudri. Nabi Saw berkata,;
 “Apabila seseorang dari kamu ragu dalam shalat, apakah ia sudah mengerjakan tiga atau empat, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu, dan diteruskan shalatnya menurut yang diyakini, kemudian sujud dua kali sebelum salam” (H.R. Ahmad dan Muslim).  
	Apabila kurang rakaat shalat karena lupa. 

Sabda Rasulullah Saw (yang terjemahan bebasnya ) 
Abu Hurairah r.a telah menceritakan hadist berikut: Nabi Saw melakukan salah satu dari dua shalat sore hari hanya dua rakaat, lalu memberi salam kemudian beliau beridiri menuju ke sebuah tonggak kayu di depan masjid, lalu meletakkan tangannya diatasnya, sedangkan diantara kaum (yang bermakmum) terdapat Abu Bakar dan Umar, tetapi keduanya merasa segan berbicara kepadanya. Kemudian keluarlah (dari masjid) orang-orang yang tergesa-gesa seraya mengatakan, “Shalat telah dipersingkat,”. Di antara kaum tiu terdapat seorang laki-laki yang dipanggil oleh Nabi Saw dengan nama julukan Zul Yadain. Lalu laki-laki itu berkata Wahai Rasulullah apakah engkau lupa, ataukah shalat telah diperpendek?” Nabi Saw menjawab, “Aku tidak lupa dan shalat tidak diperpendek”. Lelaki itu berkata, “Memang benar, engkau telah lupa. Maka Nabi Saw shalat (lagi) dua rakaat, lalu bersalam. Kemudian Nabi Saw. Bertakbir dan melakukan sujud seperti sujud sebelumnya atau lebih lama (daripadanya), lalu mengangkat kepalanya seraya bertakbir dan melakukan sujud lagi sama dengan sujud sebelumnya atau lebih lama lagi, lalu beliau mengangkat kepalanya seraya bertakbir. (Muttafaq ‘alaih).
Yang dimaksud dengan salah satu dari dua shalat sore hari ialah, Imam muslim menafsirkan sebagai shalat Asar. Al-‘asyiyyi ialah waktu tergelincirnya hingga terbenamnya matahari. 
Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa shalat yang dimaksud ialah shalat Dhuhur. Perbedaan pendapat ini terjadi mungkin karena kisahnya banyak. 
Dengan hadist ini sebagian ulama berpendapat bahwa sujud sahwi itu tempatnya  sesudah memberi salam, bukan sebelumnya. Hukum sujud sahwi itu sunat, yang penting ialah untuk imam dan orang yang shalat sendiri, sedangkan makmum wajib mengikuti imamnya dan apabila imam tidak sujud, ia wajib pula sujud mengikuti imamnya dan apabila imam tidak sujud, ia tidak boleh sujud sendiri. 
Bacaan sujud sahwi sama dengan bacaan sujud rukun. Begitu juga bacaan duduk antara dua sujud, sama dengan bacaan duduk antara dua sujud yang masuk rukun


Sujud Tilawah

Sujud Tilawah artinya sujud bacaan. Disunatkan sujud bagi orang yang membaca ayat-ayat Sajdah, begitu juga orang yang mendengarnya. Apabila orang yang membacanya sujud, maka yang mendengar atau makmum sujud pula , tetapai apabila yang membacanya tidak sujud, yang mendengar tidak disunatkan sujud pula. 
Sabda Rasulullah Saw : 
Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Saw telah berkata; “Apabila manusia membaca ayat Sajdah, kemudian ia sujud menghindarlah setan dan ia menangis seraya berkata, Hai celaka! Anak Adam (manusia) disuruh sujud , lantas ia sujud, maka baginya surga, dan saya disuruh juga tetapi saya enggan (tidak mau), maka bagi saya neraka.” (H.R. Muslim)
Dari Ibnu Umar; “Sesungguhnya Nabi Saw. Pernah mebaca Al-Qur’an di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat Sajdah, beliau takbir, lalu sujud, maka kamipun sujud bersama-sama beliau”. (HR. Tirmizi).
Bacaan sujud tilawah :
“Aku sujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaan-Nya”. (H.R. Tarmizi)
Rukun sujud tilawah
Rukun sujud tilawah di luar shalat, yaitu :
1. niat
2. Takbiratul Ihram
3. Sujud
4. Memberi salam sesudah duduk
Rukhshah dalam Shalat
Sebagaimana disinggung pada halaman terdahulu, bahwa shalat merupakan kewajiban bagi orang-orang mukmin yang telah ditentukan, ini berarti kewajiban shalat bagi mukmin tidak boleh diabaikan, shalat harus terus menerus didirikan.
Namum demikian Allah maha mengetahui tentang keadaan hamba-Nya yang lemah. Sehingga seorang yang berada dalam kondisi tertentu tidaklah selalu dapat melaksanakan dengan sempurna. Oleh karena itu Allah memberikan keringanan dalam pelaksanaan shalat tersebut bagi yang telah memenuhi syarat.
Akan tetapi keringanan, rukhshah ataupun dispensasi ini tidak boleh diartikan sebagai kebebasan untuk tidak melaksanakan shalat, karena shalat adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim, barang siapa yang meninggalkannya maka ia berdosa.
Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mendapatkan dispensasi, rukhshah tersebut antara lain :
1. Karena sakit
2. Karena sedang mengadakan perjalanan jauh.
Untuk mereka yang memenuhi syarat dispensasi di atas, Allah memberikan kelonggaran dengan jalan jamak dan qasar.
Jamak
Jamak artinya menggabungkan dua waktu shalat pada satu waktu shalat. Dalam pengertian bahwa dibolehkan mengerjakan dua shalat wajib dalam satu waktu yang sebenarnya hanya tertentu untuk satu shalat saja. Adapun shalat yang dapat dijamak (digabungkan) adalah Zuhur dengan Ashar, Maghrib dengan Isya’. Jika shalat ashar dikerjakan pada waktu dhuhur dan salat isya’ dikerkajakan pada waktu maghrib (diajukan ke depan) disebut jamak taqdim. Sedangkan jika shalat dhuhur dikerjakan pada waktu shalat ashar dan shalat maghrib dikerjakan pada waktu isya’ (diundurkan ke belakang) disebut jamak ta’khir. Adapun pelaksanaannya sesuai dengan urutan waktu shalat tersebut.
Qasar
Qasar artinya meringkas. Maksudnya meringkas pelaksanaan shalat yang empat rakaat menjadi dua rakaat saja. Shalat qasar hanya dibolehkan bagi mereka yang mengadakan perjalanan jauh (musafir), sedangkan shalat qasar ini juga dapat dikerjakan dengan cara menggabungkan dua waktu shalat seperti di atas (jamak) yang disebut shalat jamak qasar. Perlu disampaikan di sini bahwa shalat maghrib tidak boleh diqasar, dan shalat subuh tidak dijama dan diqasar. 
Shalat yang baik yang dikehendaki oleh Syari : 
Dikerjakan dengan khusyu’. Khusyu’ artinya konsentrasi, sungguh-sungguh. Khusyu’ ini meliputi  sebelum shalat dan selama shalat. Sebelum shalat meliputi persiapan shalat seperti menyempurnakan, wudhu, berpakaian rapih dan sebagainya. Selama shalat. meliputi bacaan yang benar, gerakan yang sesuai dengan tuntunan, mengetahui rukun dan sunnahnya, mengetahui bilangan rakaatnya, hati berkonsentrasi dengan dibantu oleh pengertian apa yang dibaca pada waktu shalat.
Dikerjakan di Masjid dengan berjamah. Sebab nilai shalat berjamaah itu 27 kali lebih besar pahalanya dari pada shalat sendirian (munfarid). Mengenai shalat berjamaah akan diuraikan kemudian.
Berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari di luar shalat, yakni perilaku orang yang mengerjakan shalat menjadi lebih baik yang meliputi, tutur kata, sikap, perbuatan, pola pikir dan hati, ia jauh dari perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan jauh dari perbuatan yang merugikan orang lain, menurut istilah Al-Qur’an perbuatan itu disebut fakhsya’ (keji) dan mungkar. Sebagaimana firman Allah :
“Sesungguhnya shalat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar”.
(QS. Al-Ankabut: 45) 
Seorang mukmin yang mengerjakan shalat sebagaimana dikehendaki oleh syari’ inilah yang dikatakan sebagai  MENDIRIKAN SHALAT.

Ancaman bagi orang yang meninggalkan shalat fardlu tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara’
Akan menemui kesesatan. Firman Allah :
“Maka datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek)  yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya maka kelak mereka akan menemui kesesatan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan beramal shalih. (QS. Maryam 59-60).
	Akan dimasukkan ke dalam neraka saqar. Firaman Allah :

“Apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang shalat” (QS. Al-Mudatstsir : 42-43) 
	Meninggalkan shalat dengan sengaja sama dengan kafir. Rasulullah  Saw bersabda : 

“Janji (sebagai pembeda) antara kami dan mereka (orang kafir) ialah dalam hal shalat. Barang siapa yang meninggalkan shalat maka ia telah benar-benar kafir.” (HR. Abu Daud, Turmudzi dan Nasai)
	Allah tidak menjamin, tidak berkenan mengurus kelak di akhirat. Sabda Nabi :

“Barang siapa yang meninggalkan shalat dengan sengaja, maka tidak ada jaminan baginya dari Allah.” (HR. Muslim)

Shalat Berjamaah
Shalat berjamaah ialah : apabila dua orang atau lebih melakukan shalat bersama-sama dan salah seorang diantara mereka tampil di depan untuk diikuti yang oleh lainnya. Orang yang diikuti (yang di depan) dinamakan Imam dan yang mengikuti dibelakang dinamakan makmum.
Dari Ibnu Umar r.a. bahwasanya Rasulullah Saw bersabda : 
Artinya : “Shalat berjamaah itu lebih utama daripada shalat sendirian sebanyak dua puluh tujuh derajat (H.R Bukhari Muslim) 
Dalam hadist lain dikatakan : 
Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Nabi Saw tidak menemukan beberapa orang dalam shalat jama’ah beliau bersabda : 
Artinya : “Demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya! Saya bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang menyerukan adzan shalat, lalu menyuruh seseorang untuk menjadi Imam bagi orang banyak. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaan, dan saya akan membakar rumah-rumah mereka”. (H.R Bukhari-Muslim)
Syarat-syarat menjadi Imam : 
	Hendaklah seseorang yang lebih dari makmumnya dari segi : 

a. Keahlian qiraat/bacaan shalat
b. Keahlian dalam pengetahuan agama
c. Penghayatan, kepribadian dan pengalaman agama. .
	Imam hendaklah meringkaskan bacaan shalat, kecuali apabila diketahui makmum menghendaki lain.

Kesempurnaan shalat hendaklah menjadi perhatian Imam, yaitu ikhlas dan khusyu’ dalam mengerjakan ibadah.
Shalat Jum’at
Shalat Jum’at ialah : shalat fardlu dua rakaat pada hari Jum’at dan dikerjakan pada waktu dzuhur sesudah dua khutbah. Orang yang telah melaksanakan shalat Jum’at tidak diwajibkan shalat dzuhur lagi.
Hukum shalat Jum’at adalah fardlu ‘ain bagi setiap muslim, yang mukallaf, laki-laki, merdeka, sehat dan bukan musafir. Firman Allah Swt : 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk mengerjakan shalat Jum’at, maka segeralah kamu pergi mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli. Demikan yang lebih baik bagimu, kalau kamu mengetahui”. (QS Al-Jumuah:9)
Syarat shalat Jum’at
	Shalat Jum’at itu diadakan di tempat yang menetap. Tegasnya tidak sah shalat jumat yang diadakan di lapangan yang hanya sementara waktu, sedangkan di sekitarnya tidak ada penduduknya.

Dilakukan dengan berjamaah yang tidak kurang dari sepuluh orang laki-laki dari ahli Jum’at.
Dikerjakan pada waktu dzuhur sebanyak dua rakaat.
Didahului dengan dua khutbah yang dilakukan dengan cara berdiri dan duduk antara keduanya. 
Sabda Rasulullah : 
Artinya : “Jabir bin Samurah r.a berkata : Rasulullah Saw biasa berkhutbah beridiri dan duduk diantara dua khutbah.” (HR. Ahmad dan Muslim) 
Kedudukan khutbah Jum’at
Khutbah Jum’at ialah perkataan yang mengandung mau’izhah dan tuntunan ibadah yang diucapkan oleh khatib dengan syarat yang telah ditentukan syara dan menjadi rukun untuk memberikan pengertian para hadirin, menurut rukun dari shalat Jum’at.
Khutbah Jum’at terbagi menjadi dua yang antara keduanya diadakan waktu istirahat yang pendek dan khutbah ini dilakukan sebelum shalat. Kedudukan shalat Jum’at sangat penting bagi kesempurnaan ibadah Jum’at.
Rukun-rukun khutbah Jum’at :
	Memuji Allah pada tiap-tiap permulaan dua khutbah, sekurang-kurangnya sebagai berikut :

“Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam”.
Mengucapkan shalawat atas Rasulullah saw dalam kedua khutbah itu, sekurang-kurangnya : “Dan shalawat atas Rasulullah saw.
Membaca syahdatain (dua kalimat syahadat) 
Berwasiat taqwa yaitu menganjurkan agar kepada Allah pada tiap-tiap khutbah, sekurang-kurangnya : “Takutlah kamu kepada Allah”
Membaca ayat Al-Qur’an barang seayat di salah satu kedua khubah dan lebih utama di dalam khutbah pertama. 
Memohon ampun bagi kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat.
Shalat sunnat
Shalat sunnat ialah shalat yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap muslim untuk memperkaya dan memperdalam amal dan rasa keimanan seseorang di luar daripada shalat-shalat yang difardlukan.
Salat sunnat disebut juga shalat tathawwu’. Tegasnya shalat Tathawwu’ ialah : segala shalat yang tidak dihukum dosa jika orang sengaja menginggalkannya. 
Macam-macam shalat sunnat :
	Shalat sunnat Rawatib

Shalat sunnat Rawatib ialah shalat sunnat yang disyariatkan mengiringi shalat fardlu, yakni dilaksanakan sebelum dan sesudah shalat fardlu. Shalat rawatib terbagi menjadi dua :
a. Shalat sunnat rawatib Muakkad (penting, ditekankan) yaitu : 
	Dua rakaat sebelum shalat Subuh, disebut juga shalat sunnat Fajar

Dua rakaat sebelum shalat Dzuhur, dan dua rakaat sesudah Dzuhur 
	Dua rakaat sesudah shalat Maghrib

Dua rakaat sesudah shalat Isya	

b. Shalat sunnat Rawatib Ghoiru Muakkad (kurang penting, kurang ditekankan) yaitu : 
	Dua rakaat sebelum Dzuhur dan dua rakaat sesudahnya, maksudnya sebelum shalat Dzuhur disunnatkan shalat sunnat empat rakaat, dua rakaat pertama adalah sunnat muakkad dan rakaat kedua adalah sunnat Rawatib Ghairu Muakkad. Demikan pula setelah shalat Dzuhur.
	Dua rakaat sebelum shalat Ashar

Dua rakaat sebelum shalat Maghrib	
Shalatullail.
Shalatullail adalah shalat sunnat yang dikerjakan pada waktu malam yang terdiri dari : 
a. Shalat Tahajud, utamanya dikerjakan pada waktu dua pertiga malam/akhir malam.
b. Shalat Tarawih pada waktu bulan Ramadhan
c. Shalat wittir yang dilaksanakan minimal satu rakaat. Shalat witir ini adalah shalat 
    sunnat yang rakaatnya harus ganjil dan merupakan akhir shalat malam.
d. shalat hajat
Shalatullail biasanya dilakukan oleh Nabi Saw sebanyak 11 rakaat dan munfarid (sendirian).
	Shalat sunnat Istikharah 

Shalat Istikharah ini dilakukan sebanyak dua rakaat dan dilaksanakan pada setiap saat shalat. Shalat sunnat ini dilakukan untuk memohon petunjuk atas adanya dua pilihan untuk dipilih salah satu yang paling baik.
	Shalat sunnat Istisqa

Shalat Istisqa adalah shalat sunnat dua rakaat untuk memohon hujan karena kekeringan sebagai akibat musim kemarau yang panjang dan dilakukan dengan berjamaah di lapangan terbuka.
	Shalat sunnat  ‘Idain

Shalat ‘Idain’ berarti shalat dua ‘Ied yaitu shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Shalat Idul Adha dilaksanakan pada waktu ibadah Haji (setelah wukuf di Arafah). Shalat Idul Fitri dilakasanakan pada waktu pagi hari setelah selesai ibadah shiam pada bulan Ramadhan  dan setelah selesai membagikan zakat fitrah. Shalat Idul Adha lebih pagi, karena setelah itu dianjurkan untuk memotong dan membagi-bagikan Qurban selama tiga hari sesudah Idul Adha yaitu hari tasyrik. Kedua-duanya sama-sama diikuti khutbah.
	Shalat sunnat Kusufain

Shalat sunnat Kusufain  ialah shalat sunnat dua gerhana, yaitu shalat karena gerhana bulan (shalat khusuf) dan gerhana matahari (shalat kusuf). Kedua shalat ini hukumnya sunnat muakkad, masing-masing dua rakaat dan dilaksanakan berjamaah. Waktu melakukan shalat gerhana matahari yaitu dari timbulnya gerhana itu sampai matahari kembali sebagaimana biasa, atau sampai terbenam. Sedang shalat gerhana bulan waktunya mulai terjadinya gerhana itu sampai terbit kembali atau sampai bulan tampak utuh. Shalat ini masing-masing rakaat dengan dua fatihah dan dua ruku’ (setelah selesai ruku’ pertama tidak langsung sujud tetapi berdiri (I’tidal) kembali kemudian membaca fatihah lagi dan ruku lagi baru kemudian terus sujud sebagaimana biasa. Dengan demikian shalat gerhana itu semuanya ada empat ruku’, empat fatihah dan empat sujud. Bacaan fatihah dan surat dalam shalat gerhana bulan dinyaringkan, sedang dalam shalat gerhana mantahari tidak dinyaringkan. Dalam membaca surat tiap-tiap rakaat disunnatkan membaca surat-surat panjang. 
	Shalat sunnat Tahiyyatul Masjid

Shalat Tahiyyatul masjid dilaksanakan oleh seorang muslim secara munfarid apabila yang bersangkutan memasuki masjid dan dilakukan sebanyak dua rakaat. 
	Shalat sunnat Dhuha

Shalat Dhuha ialah shalat sunnat yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Sekurang-kurangnya shalat dhuha ini dua rakaat, boleh empat rakaat, atau delapan rakaat  waktu shalat dhuha ini kira-kira matahari sedang naik setinggi lebih kurang 7 hasta (pukul tujuh sampai kira-kira pukul 11.00 sebelum masuk waktu Dhuhur). Bacaan surat dalam shalat dhuha ialah surat As syamsu dan pada rakaat kedua surat Adl-Dluha.
	Shalat sunnat Syukril wudlu

Shalat sunnat syukril wudlu dilakukan setelah mengambil wudlu sebanyak dua rakaat untuk memohon sesuatu. Dan lain-lainnya.

ZAKAT
Zakat merupakan ibadah wajib yang harus ditunaikan. Banyak ayat Al-Quran yang berisi perintah melaksanakan zakat, antara lain : 
“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”. (QS. Al-Baqarah:43)
Menurut bahasa, zakat dapat berarti, namaa (tumbuh), thaharah (suci), barakah (bertambah kebaikan) juga berarti ziyadah (bertambah). Dikatakan demikian karena harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi bertambah, suci dan tumbuh berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah : kadar harta tertentu yang diambil dari harta tertentu serta ditasarufkan kepada pihak-pihak tertentu pula. 
Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang  yang telah memenuhi syarat-syaratnya berkewajiban untuk menunaikannya. Begitu pentingnya ibadah zakat, hingga ditetapkan sangsi-sangsi terhadap orang yang enggan melaksanakannya. Sebagaimana Firman Allah :
Artinya : “dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu di neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka : inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu (QS. At-Taubah:34-35)
Sabda Nabi Muhammad Saw :
Artinya : “Barang siapa yang diberi harta oleh Allah kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, maka di hari kiamat nanti harta benda itu akan dijelmakan oleh Allah sebagai seekor ular jantan yang besar, licin kepalanya dan diatas kedua matanya ada dua titik hitam. Ular tersebut melilitnya pada hari kiamat dan menjepit dengan kedua rahangnya. Lalu ular itu berkata : Aku adalah hartamu yang engkau simpan (yang tidak engkau zakati). Kemudian Nabi membaca ayat Al Quran, yang artinya : janganlah orang yang bakhil dalam hartanya yang telah dikarunai oleh Allah dari anugerah-Nya itu menyangka bahwa hal itu baik baginya. Padahal hal itu sangat buruk baginya. Harta benda yang mereka bakhil dengannya itu akan dikalungkan dan dililitkan kepada mereka  pada hari kiamat (HR. Bukhari, Muslim dan Nasa’i)
Mengapa demikian 
Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperoleh harta benda, pada hakekatnya hanya menerima titipan sebagai amanat Allah untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemilik-Nya.(Allah SWT)
Manusia yang menerima titipan berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh Yang Maha Pemilik, baik dalam pengembangan harta itu maupun dalam penggunaannya. 
Zakat merupakan salah satu ketetapan Allah menyangkut harta, demikian pula infaq dan shadaqah. Mengapa ? lantaran harta benda oleh Allah SWT itu harus diarahkan guna kepentingan bersama. 
Allah SWT melarang manusia menyia-nyiakan harta benda bagaimanapun sifat dan bentuknya, karena penyia-nyian harta benda akan merugikan semua pihak. Sejak Allah menetapkan harta hendaknya digunakan untuk kepentingan bersama, dan masyarakat yang berwenang menggunakan harta tersebut sercara keseluruhan.  Kemudian Allah menganugerahkan sebagian dari padanya kepada pribadi-pribadi yang mengusahakan perolehannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. 
Pada sisi lain, manusia adalah mahluk sosial. Kebersamaan sekian banyak individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang sifatnya berbeda dengan individu-individu, namun ia tidak dapat dipisahkan dari padanya. 
Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakat. Demikian juga dalam bidang materi. Betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil materi yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak lain. 
Seorang petani dapat berhasil karena adanya irigasi, alat-alat pertanian dan lain sebagainya yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan sendirian. 
Demikian pula pedagang ….siapa yang menjual dan atau membeli dari dan kepadanya? Dari segi lain harus disadari bahwa produksi apapun bentuknya, pada hakekatnya merupakan pemanfaatan materi-materi yang diciptakan dan dimiliki Tuhan. Dalam memproduksi, manusia hanya mengadakan perubahan, penyesuaian dan perakitan suatu bahan lainnya, yang bahan mentahnya telah diciptakan Allah SWT.
Manusia mengelola, tetapi Allah yang menciptakan dan memilikinya. Kalau demikian, wajar jika Allah SWT memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkan-Nya kepada seseorang itu, demi kepentingan orang lain. 
Islam mengajarkan bahwa manusia berasal dari satu keturunan. Antara seseorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Manusia semua bersaudara.
Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, seperti persamaan agama, kebangsaan, tempat kerja, lokasi berdomisili dan sebagainya. 
Disadari oleh semua kita, bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekedar hubungan mengambil dan menerima, atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, ialah memberi tanpa menanti imbalan, atau membantu tanpa dimintai bantuan…apalagi jika mereka bersama hidup dalam satu lokasi disatu tanah air dan labih-lebih satu agama.
Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantar kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta kekayaan yang memerlukan, baik dalam bentuk kewajiban zakat, maupun infaq dan shadaqah.
Ibadah zakat melahirkan dampak-dampak yang positif, diantaranya ialah : 
	Mengikis habis sifat-sifat kekikiran di dalam jiwa seseorang serta melatihnya untuk memiliki sifat dermawan dan mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah sehingga pada akhirnya ia dapat mensucikan diri dan mengembangkan kepribadiannya. 

Menciptakan ketenangan dan ketentraman bukan hanya kepada penerima tetapi juga kepada pemberi zakat, infaq dan shadaqah.
Menghilangkan kedengkian dan iri hati. Kedengkian dapat timbul dari mereka yang hidup dalam kemiskinan pada saat melihat seseorang yang berkecukupan apalagi berkelebihan tanpa mengulurkan tangan bantuan kepada mereka. Kedengkian tersebut dapat melahirkan permusuhan terbuka yang dapat mengakibatkan keresahan bagi pemilik harta, sehingga pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kecemasan.
Mendorong untuk mengembangkan harta benda, baik dari segi spiritual maupun dari segi ekonomis psikologis. Dari segi spiritual keagamaan berdasarkan firman Allah SWT:
“Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah / zakat. (Al-BAqarah : 276) 
Dari segi ekonomis psikologis menunjukkan bahwa ketenangan batin dari pemberi zakat, infaq dan shadaqah akan mengantarkan berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta. Di samping itu, penerima zakat, infaq dan shadaqah akan mendorong terciptanya daya beli dan produksi baru bagi produsen-produsen yang dalam hal ini adalah pemberi-pemberi zakat, infaq dan shadaqah. 
Syarat-syarat wajib Zakat
Secara umum syarat wajibnya zakat adalah sebagai berikut 
	Islam, non islam tidak wajib zakat 

Merdeka, seorang hamba tidak wajib zakat
	Cukup atau sampai nisabnya

Sampai satu tahun lamanya dimiliki
Biji-bijian itu ditanam oleh manusia (untuk zakat tanaman, biji-bijian)
	Digembalakan pada padang rumput yang bebas (untuk zakat binatang ternak)

Jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya 
Adapun jenis harta yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut : 
	Zakat kekayaan (harta), termasuk di dalamnya emas, perak, logam mulia, batu permata, rumah dan tanah, kendaraan bermotor, uang disimpan, deposito, surat berharga dan binatang ternak .

Zakat Perusahaan (Tijarah), termasuk di dalamnya adalah industri, industri parawisata, perdagangan, perusahaan jasa, real estate, usaha belanja.
Zakat Tumbuh-tumbuhan (muzara’ah),termasuk di dalamnya, padi, biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, tanama hias, rumput-rumputan, daun-daunan, kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Zakat barang tambang dan temuan (ma,din dan rikaz) dan 
Zakat Profesi (Zakat Daradjat 1991:7)
Secara ringkas ketentuan dan kadar zakatnya sebagai tabel berikut :


Tabel Zakat 

No.
JENIS HARTA
NISAB
KADAR
HAUL
KETERANGAN
1.
Emas, logam mulia 
93,6 gram
2,5 %
1 tahun
Boleh dengan uang yang seharga

Perak 
624 gram 
2,5 % 
1 tahun 

2.
Binatang ternak 
a. Kambing 
40-120 ekor 
121-200
201-300
Kelipatan 100
1 ekor 
2 ekor 
3 ekor 
Tambah 1 ekor 
1 tahun 
Boleh dengan uang yang seharga 
Ternak lainnya disamakan dengan tijarah 


b. Sapi, kerbau, kuda 
30-39 ekor 
40-59  
60-69
70-79
1 ekor/1 th
2 ekor/2 th
2 ekor/1 th
2 ekor/1th dan 2 th  

1 tahun 
Peternakan sapi yang diambil susu dan/dagingnya 
Zakatnya = zakat tijarah 
3.
Tanaman/tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, biji-bijian dll
930 l beras/
1860 l gabah 
10 % dg. Biaya, dan 5 % tanpa biaya 
Waktu panen 
Boleh dibayar dengan uang yang seharga 
4.
Tijarah/perdagangan industri, jasa, real estate, manufaktur 
Senilai 93,6 gram emas 
2,5 %
1 tahun 

5.
Uang, deposito dan surat berharga lainnya 
Senilai 93,6 gram emas 
2,5 %
1 tahun 

6.
Ma’din/Pertambangan 
Senilai 93,6 gram emas 
2,5 %
1 tahun 

7.
Rikaz/Barang temuan, bonus, hadiah dan komisi 
Senilai 93,6 gram emas 
20%
Pada saat menemukan/menerima

8.
Profesi 
Senilai 93,6 gram 
2,5 %
1 tahun 
Boleh dibayar setiap bulan 
9.
Zakat fitrah 

3 kg/3,5 liter/jiwa 
Akhir Ramadhan/sebelum sholat Is 
Berupa makanan pokok setempat 
 
Pengumpulan dan Penyaluran zakat
MUZAKI		AMIL			8 ASNAF
Fakir
Miskin
Amil
Muallaf
 Riqab
 Gharim
 Sabilillah
Ibnu Sabil
Pihak-pihak yang tidak boleh menerima zakat.
	Orang Kafir/non muslim

Banu Hasyim, yaitu keturunan : Ali, Uqail, Ja’far, dan Al-Harits, sekalipun miskin, juga tidak boleh menjadi amil zakat.
Bapak/Ibu ke atas
Anak ke bawah
Istri/istri-istri
9. PUASA (SHIAM) ARTI, TUJUAN DAN HIKMAHNYA
Puasa yang pada bulan Ramadhan adalah rukun islam yang keempat. Puasa merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap muslim (fardhu ‘ain) yang telah mencapai umur baligh. Bagi kaum muslimin, puasa ini disyariatkan (diperintahkan) pada tahun kedua Hijrah tepatnya pada tanggal 24 Sya’ban.
Firman Allah SWT : 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas ummat terdahulu dari pada kamu, mudah-mudahan kamu bertaqwa. Puasa itu hanya beberapa hari saja …. (QS. Al-Baqarah; 183-184)
Berdasarkan ayat diatas, maka ibadah puasa yang baru bagi ummat manusia, puasa telah disyariatkan sejak manusia pertama diciptakan (Adam). Bukankah peristiwa pelarangan Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika masih berada di Surga agar tidak memakan buah khuldi merupakan bukti sejarah bahwa puasa/shaum telah disyariatkan? 
Pada masa berikutnya, secara berantai, ibadah shiam / puasa ini diwajibkan atas ummat-ummat sepeninggalan Nabi Adam, seperti ummat Nabi Musa, Nabi Isa, hingga ummat yang terakhir yaitu ummat Nabi Muhammad Saw. 
Kata puasa berasal dari bahasa Sansekerta upawasa, menurut bahasa Arab dan Al-Qur’an, puasa disebut shiam atau shaum yang berarti menahan diri dari sesuatu atau mengendalikan diri. Menurut istilah fiqih, puasa yaitu menahan diri dari makan dan minum, hubungan seksual, mengucapkan perkataan dan melakukan perbuatan yang tidak baik sejak terbit fajar hingga terbenam, dilakukan menurut cara dan syarat tertentu sebagai ibadah kepada Allah (Mohammad Ali; 1997 : 276)
Taqwa adalah tujuan utama puasa. Waktunya selama bulan Ramadhan, yakni bulan diturunkannya Al-Qur’an, menurut perhitungan tahun Hijriah, bulan Ramadhan merupakan bulan yang kesembilan.
Taqwa adalah sikap mental seseorang yang selalu ingat dan waspada terhadap sesuatu dalam rangka memelihara dirinya dari noda dan dosa, selalu berusaha melakukan perbuatan-perbuatan baik dan benar, pantang berbuat salah dan melakukan kejahatan terhadap orang lain, (diri sendiri) dan lingkungannya. (Gazalba, 1976:46)
Taqwa dalam makna memelihara itu harus dibina dan dikembangkan oleh manusia melalui empat jalur hubungan yaitu : 
1. Hubungan manusia dengan Allah, Tuhan Yang Maha Esa
2.  Hubungan manusia dengan dirinya sendiri, 
3. Hubungan manusia dengan manusia lain di dalam masyarakat, dan
4. Hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya.
Melihat pola takwa yang dilukiskan dengan mengikuti empat jalur komunikasi manusia tersebut di atas, jelas kiranya bahwa ruang lingkup takwa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa menyangkut seluruh aspek dan jalur kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan manusia lain maupun dengan alam dan lingkungan hidup. 	
Konsekuensi empat pemeliharaan hubungan dalam rangka ketakwaan tersebut diatas adalah bahwa manusia harus selalu menumbuhkan dan mengembangkan dalam dirinya empat T yakni empat (kesadaran) tanggung jawab yaitu :
	Tanggung jawab kepada Allah. Tuhan Yang Maha Esa;

Tanggung jawab kepada hati nurani sendiri;
 Tanggung jawab kepada manusia lain;
Tanggung jawab untuk memelihara flora dan fauna, udara, air dan tanah serta kekayaan alam ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa yang terkandung di dalamnya. Keempat tanggung jawab itu harus dikembangkan sebaik-baiknya. Demikian kerangka takwa yang antara lain menjadi tujuan ibadah puasa. Tentang takwa ini akan diuraikan lebih lanjut dalam bab berikutnya. 
Menurut keyakinan umat Islam, bulan Ramadhan atau puasa adalah bulan suci, bulan yang membawa berkah dan pengampunan. Bila selama bulan tersebut dilakukan kegiatan yang diperintahkan Tuhan, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dilakukan pada bulan-bulan yang lalu di tahun itu. 
Itulah sebabnya maka orang menjadikan bulan puasa (Ramadhan) sebagai bulan meminta ampun atas segala dosa dan pembersihan noda. Karena itu pula orang berusaha melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, beribadah pada malam harinya  dengan misalnya, melakukan shalat tarawih setelah Isya.
Shalat tarawih adalah shalat yang dilakukan dalam bulan Ramadhan. Hukumnya sunnat mu’akkad (sunnat yang diutamakan) baik pria maupun bagi wanita. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri, dan utamanya dikerjakan bersama-sama (berjamaah) di rumah, di langgar, di masjid dan sebagainya. Waktunya sesudah shalat Isya sampai menjelang terbit fajar.
Disamping itu disunnatkan pula membaca Al-Qur’an (tadarus), menambah pengetahuan dengan (mengikuti) ceramah, diskusi dan sebagainya, baik dilaksanakan pada siang hari maupun pada malam hari, sesuai dengan kesempatan dan keadaan yang memungkinkan. 
Juga dianjurkan agar memperbanyak dzikir, tasbih, shalawat Nabi dan memperbanyak doa. Selain itu orang yang berpuasa agar selalu berusaha mengendalikan ucapan, tindakan, dan perbuatan lain yang tidak berfaedah. Disamping itu dalam bulan Ramadhan dianjurkan untuk memperbanyak amal, menyantuni fakir miskin, yatim piatu dan orang-orang yang kekurangan.
 	Dengan berpuasa, orang merasakan betapa pedihnya lapar dan haus, sebagaimana hampir setiap hari orang-orang fakir miskin merasakan lapar dan haus, sehingga timbul rasa santun kepada orang-orang yang berkekurangan (Zakiah Daradjat. 1990:64).
Orang yang berpuasa wajib niat puasa pada malam hari (puasa dapat diniatkan pada waktu matahari telah terbenam hingga menjelang terbitnya fajar) karena Allah semata. Jika matahari telah terbenam, dianjurkan segera berbuka puasa, dan disunahkan pula baginya makan sahur pada waktu menjelang fajar terbit.
Bagi orang yang menemui kesulitan dalam melaksanakan puasa (tidak mampu), Allah memberikan keringanan / dispensasi. Mereka itu adalah : 
1. Sakit
2. Dalam perjalanan
3. Tidak sanggup berpuasa, kecuali harus menderita kesulitan yang berat
Tetapi tidaklah semua sakit dipandang uzur yang membolehkan berbuka. Hanya yang dibolehkan berbuka, yaitu sakit yang memberatkan manusia, atau sudah dapat dipastikan bahwa puasa akan menambah sakit, atau melambatkn sembuh.
Termasuk dalam lingkungan sakit yang membahayakan tubuh kalau berpuasa yaitu wanita yang sedang menyusui dan wanita hamil, apabila mereka kuatir akan terancam diri dan anaknya kalau mereka berpuasa. 
Adapun perjalanan, yang karenanya dibolehkan berbuka seperti orang sakit karena ada nas Al-Qur’an :
“Karena itu, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka boleh mengganti dengan hari-hari yang lain”.QS. Al-Baqarah ; 184) 
Para ahli hukum Islam (Fuqaha) berselisih pendapat tentang hal yang membolehkan berbuka dalam perjanan. Pendapat kuat tidak semua perjalanan membolehkan berbuka, hanya dalam perjalanan yang mubah dan di dalamnya boleh qasar shalat serta terbukti keuzurannya. (masyaqat). 
Golongan ketiga ialah yang mendapat rukhshah  boleh tidak berpuasa, yaitu orang tua dan orang sakit yang tidak ada harapan lagi sembuhnya. Demikian pula para pekerja yang menurut sifat pekerjaannya akan menyulitkan tubuh kalau berpuasa, seperti para pekerja pabrik, para pekerja tambang dan penarik pedati. Tetapi, hakikat keadaan mereka ini, terserah kepada hati nurani dan perasaan mereka sendiri, karena kadang-kadang  suatu pekerjaan yang berat setelah dikerjakan berkali-kali dan telah menjadi kebiasaan, maka pekerjaan yang tidak menimbulkan kesukaran bagi tubuh. 
Apabila orang tua atau orang sakit yang tidak ada harapan sembuhnya lagi telah berbuka, maka tidak wajib atas kedua golongan ini melakukan puasa-ganti (puasa-qadla), karena uzurnya terbukti dalam bulan Ramadhan dan bukan Ramadhan. Tetapi, keduanya wajib memberi (membayar) kifarat, yaitu memberi makan berupa makanan pokok, jika berupa beras kira-kira 0,75 -1 liter ) seorang miskin sampai kenyang untuk tiap hari tidak berpuasa.  
Adapun izin berbuka karena sakit yang tidak terus-menerus, atau karena dalam perjalanan, atau sebab hamil dan menyusui, maka wajib ganti (qadla) dengan sebab ada nas ayat yang telah disebut terdahulu. Dan dimasukan ke dalam dua golongan itu, wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui, karena sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik : 
“Sesungguhnya Allah telah meringankan bagi musafir untuk tidak berpuasa dan boleh qasar shalat, sedangkan bagi wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui hanya puasa.(Al-Hadits) 
Dengan alasan Hadits ini, maka wajib atas wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui mengganti puasa, tanpa kifarat, baik karena dirinya ataupun karena anaknya, karena Hadits ini mengumpulkan atara musafir, wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui; dimana musafir dengan nas ayat tadi wajib qadla tanpa kifarat. Karena itu, maka wajib atas wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui apa yang wajib atas musafir. 
Puasa ganti, yaitu melakukan puasa beberapa hari seperti ganti hari-hari yang berpuasa tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan, dengan sebab keuzuran yang telah disebut. Dalam hal keadaan puasa-Ramadhan yang harus berturut-turut harinya, maka puasa ganti berbeda di mana tidak wajib berturut-turut. Karena itu, seseorang yang karena uzur telah berbuka puasa, maka boleh melakukan puasa-ganti beturut-turut atau terpisah-pisah, karena sebuah hadits: 
“Qadla-Ramadhan, kalau mau boleh terpisah-pisah, dan kalau mau boleh pula berturut-turut. (Al Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar).
Dalam hal ini, berkata Ibnu Arabi : Hanyasanya wajib berturut-turut dalam bulan Ramadhan, karena keadaannya tertentu dan sungguh tidak ada ketentuan demikian dalam puasa-ganti, maka boleh dengan segala hal.
Diharapkan sangat kepada orang yang harus melaksanakan puasa ganti agar segera melaksanakanya, supaya hutangnya cepat selesai. Boleh juga melambatkan hari-hari puasa ganti dalam keadaan darurat sampai bulan sya’ban mendatang, berdasarkan sebuah Hadist dari Saiyidah Aisyah, yang menceritakan :
“Puasa Ramadhan telah berlalu, dan kami tidak sanggup melaksanakan puasa ganti dalam bulan Sya’ban karena syughul dengan sebab, Rasul, tetapi apabila aku mengakhirkan hari-hari puasa ganti sampai sebelum Ramadhan mendatang sekedar hari-hari yang harus diganti maka wajiblah diqadla dengan segera. Karena itu, apabila datang Ramadhan kedua dan belum melaksanakan jumlah hari puasa ganti itu, maka berdosalah orang yang berbuka karena uzur itu, dan disamping melaksanakan qadla, wajib pula membayar fidyah untuk tiap-tiap satu hari sebanyak satu makanan seorang miskin”.(Al Hadist)
Tentang hak orang yang mengakhirkan puasa ganti sampai setelah lewat Ramadhan kedua, ada sebuah Hadist yang diriwayatkan dari Nabi, di mana beliau bersabda : 
“Siapa yang mendapati Ramadhan, sedangkan dia masih ada hutang dari Ramadhan belum dibayarnya, maka puasanya tidak diterima. Siapa yang berpuasa sunat, sedangkan ia masih ada hutang dari Ramadhan yang belum di bayarnya, maka puasa sunnatnya itu tidak diterima sebelum dia melaksanakan puasa ganti”. (Al Hadist)
Yang dimaksud bahwa puasa Ramadhan kedua tidak diterima dari orang yang mengakhirkan hari-hari puasa qadla, yaitu suatu peringatan keras agar manusia segera menunaikan puasa ganti sebelum datang puasa Ramadhan berikutnya, dan bukanlah maksudnya tidak diterima puasa Ramadhan barikutnya itu.
Adapun orang-orang yang mati dan masih mempunyai hutang Ramadhan, yaitu puasa ganti yang belum dilaksanakan, maka menjadi tanggung jawab “wali” si mati, yaitu tiap-tiap karibnya sekalipun tidak berhak menerima pusaka, dan kata orang, khusus hanya yang menerima pusaka, boleh pilih antara memberi makan atau melaksanakan puasa ganti. 
Menurut sebuah riwayat, bahwa Rasul pernah bersabda : 
“Siapa yang meninggal dan masih mempunyai hutang puasa ganti, maka walinya harus berpuasa untuknya.” (Al Hadist)
Menurut sebuah hadist yang diriwayatkandari Ibnu Umar, bahwa orang yang bertanya kepada Nabi tentang seorang pria yang meninggal dan dia masih mempunyai hutang puasa ganti, maka Rasul menjawab : Boleh diberi makan seorang miskin untuk tiap-tiap satu hari”.
Adapun orang yang berbuka puasa pada bulan Ramadhan tanpa uzur, maka wajib atasnya qadla dan kifarat, menurut pendapat setengah Fuqaha apabila berbukanya itu dengan memakan makanan dan seumpamanya, dan ini pendapat yang kuat, karena orang yang sengaja berbuka  dalam bulan Ramadhan, sesungguhnya dia telah mengerjakan dua dosa: dosa kesengajaan dan dosa penyia-nyian hari wajib. Maka perlu diberi hukuman berat kepadanya, sehingga dia tidak berbuat serupa lagi pada waktu yang lain dan kemudian tetap menghormati bulan suci itu. 
Adapun orang yang berbuka puasa Ramadhan dengan bersetubuh, maka semua imam telah sepakat, bahwa atasnya diwajibkan qadha’ dan kifarat dengan syarat bahwa puasa itu sengaja berbuat dengan pilihan sendiri dan mengetahui haramnya, kifarat yang wajib dalam kasus ini adalah : 
	memerdekakan budak mukmin, jika tidak mampu maka,

berpuasa dua bulan berturut-turut, jika tidak juga mampu, maka
	memberi makan 60 orang miskin

Pelaksanaan kifarat di atas wajib menurut tertib ini. (Abdullah syahatah; 1986:116)
Salah satu keistimewaan ummat Nabi Muhammad adalah diturunkannya malam lailatul qadar setiap tahunnya. Satu malam lailatul qadar itu lebih baik dari pada seribu bulan, artinya apabila orang beribadah pada malam itu nilainya lebih baik dari pada beribadah selama seribu bulan. 
Dalam masalah kapan malam lailaltul qadar itu diturunkan, para ulma berbeda pendapat. Pendapat pertama, turunnya malam lailatul qadar adalah sepanjang tahun, tidak diketahui  kapan terjadinya secara pasti. Pendapat kedua, malam lailatul qadar itu terjadi pada bulan Ramadhan, dan tidak diketahui pula tanggalnya. Dan pendapat yang ketiga, bahwa terjadinya malam lailatul qadar adalah pada tanggal ganjil sepuluh hari yang terakhir pada bulan Ramadhan, terutama 27 Ramadhan. Namun demikian Allah tetap merahasiakan malam qadar itu, agar kaum muslimin setiap malam bulan Ramadhan berlomba-lomba mengerjakan ibadah agar mendapatkan malam qadar. 
Setelah puasa berakhir (sebulan penuh), pada malam hari hingga paginya dianjurkan untuk banyak-banyak membaca takbir, tahmid dan tahlil untuk mengagungkan Asma Allah dan mensyukuri atas kemenangan puasa sebulan penuh dan pada pagi hari dilakukan shalat Idul Fitri, yaitu pada tanggal 1 Syawal, di mana hari itu tidak boleh (haram) orang berpuasa.
Hikmah Ibadah Puasa 
Di samping nilai keimanan dan ketaqwaan di atas, puasa mengandung nilai bagi pendidikan rohani (dan juga jasmani), antara lain : 
	Meningkatkan disiplin rohani 

Menumbuhkan disiplin akhlak
	Menumbuhkan dan memupuk solidaritas sosial yang cukup tinggi
	Meningkatkan kesehatan dan ketahanan jasmani (badan)
Menjernihkan pikiran dan jiwa

10. Ibadah Haji, Pelaksanaan dan Hikmahnya
Haji adalah pergi ke Mekkah untuk mengerjakan ibadah tawaf, sa’i, wukuf, dan manasik haji lainnya dengan niat memenuhi perintah Allah dan mencari keridhaan-Nya.
Macam (cara melaksanakan) haji 
Haji di pandang dari segi niat ihramnya ada tiga macam, yakni : 
	Ifrad, yaitu apabila orang melakukan ihram dari miqatnya dengan niat untuk mengerjakan haji saja. Kemudian setelah selesai amalan-amalan hajinya, barulah ia melakukan ihram untuk mengerjakan umrah.

Tamattu’ yaitu apabila orang melakukan ihram dari miqat negerinya dengan niat untuk umrah saja. Setelah selesai semua amalan umrahnya, kemudian ia ihram lagi dari Mekkah untuk haji.
	Qiran, yaitu apabila orang melakukan ihram dari niat haji dan umrah bersama-sama.

Dari ketiga cara pelaksanaan haji diatas, manakah yang terbaik untuk dilaksanakan. Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat;
Menurut mazhab Syafi’i haji Ifrad dan tamattu’ lebih baik dari pada haji qiran, karena orang yang mengerjakan haji ifrad dan tamattu’ itu mengerjakan haji dan umrah dengan semua unsurnya masing-masing. Sedangkan orang yang melakukan haji qiran hanyalah mengerjakan amalan haji saja.
Menurut mazhab Hanafi mengerjakan haji yang utama adalah qiran, tamattu’ dan ifrad.
Menunaikan ibadah haji adalah wajib hukumnya, kewajiban haji ini diperintahkan pada tahun keenam Hijriyah, menurut mayoritas ulama. Hal ini berdasarkan firman Allah:
“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. (QS. Ali Imran : 97). 
Ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat : 
	Islam

Dewasa
Sehat akalnya
Mampu melaksanakan ibadah haji
Rukun Haji
Rukun Haji adalah sesuatu yang tidak sah hajinya melainkan dengan melakukannya, dan tidak dapat diganti dengan membayar dam (menyembelih binatang).
Rukun haji ada enam, yaitu : 
Ihram, yakni niat mulai mengerjakan haji atau umrah atau kedua-duanya.
Wukuf (hadir) di Arafah, dimulai sejak tergelincir matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah hingga terbit fajar.
Tawaf, yaitu keliling Ka’bah. Tawaf  rukun ini disebut tawaf ifadhah.
Sa’i, yaitu lari-lari kecil di antara bukit Safa dan Marwah.
Tahalul, yaitu mencukur atau menggunting rambut
Melaksanakan rukun-rukun tersebut dengan tertib.

Wajib Haji
Wajib Haji adalah sesuatu yang perlu dikerjakan, bila tidak mengerjakan wajib haji maka tidak mempengaruhi sahnya ibadah haji, akan tetapi dapat digantikan dengan menyembelih binatang. 
Hal-hal yang wajib dikerjakan dalam ibadah haji adalah :	
	Ihram dari miqad (tempat memulai ihram yang telah ditentukan dan juga waktu tertentu) 

Bermalam di Muzdalifah dan mabit di masy’aril haram
	Bermalam di Mina
	Melontar (tiga) jumrah (ula, wustha, dan aqabah) di Mina

Tawaf wada, yaitu tawaf sebagai perpisahan karena akan meninggalkan Makkah dan kembali ke negerinya. 
Hikmah ibadah haji 
Untuk saling mengenal dan tukar-menukar informasi dan pengalaman di antara umat Islam sedunia yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan umat, baik dalam bidang agama/spiritual, maupun dalam material. 
Untuk menggalang persatuan umat dan kerjasama antar negara Islam yang saling menguntungkan dalam berbagai bidang, misalnya ekonomi, pendidikan, penelitian, kebudayaan, politik, keamanan dan pertahanan.
Untuk mendidik disiplin, persamaan derajat, ketahanan mental dalam menjalankan tugas kewajiban bagaimanapun beratnya (seperti ibadah haji), bersikap kasih sayang terhadap sesama manuisia, terhadap orang-orang yang lemah/miskin, rendah hati, gotong-royong, dan ikhlas beramal.
Untuk mendapat keridhaan dan pengampunan dari Allah, karena telah menjalankan perintah-Nya dan telah menunaikan ibadah Haji itu.

11. MUAMALAH, PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUPNYA
Perkataan mua’malat mengandung makna pengaturan hubungan (antar manusia). Hubungan yang diatur syariat adalah hubungan perdata dan hubungan publik. Hubungan perdata adalah hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan benda. Hubungan publik adalah hubungan individu dengan masyarakat (umum) atau Negara. Dalam syari’at Islam tidak dipisahkan antara hubungan individu dengan individu, individu dengan benda (perdata), hubungan individu dengan umum (masyarakat atau negara) yang disebut hubungan publik.
Hukum perdata dengan hubungan publik tidak dapat dicerai pisahkan, kendatipun dapat dibedakan. Di dalam Al-Qur’an  terdapat 228 ayat syariat mu’amalat. Diantara 228  ayat syariat mu’amalat ini ada yang sifatnya zanni yang qath’i. Yang zani mengandung berbagai kemungkinan arti, dapat di kembangkan melalui ijtihad atau penalaran manusia yang memenuhi syarat.
Yang qathi sudah jelas artinya, tidak dimungkinkan diartikan lain selain dari makna yang terdapat dalam ayat itu. 
Contohnya adalah syari’at (hukum) yang mengatur soal perkawinan dan kewarisan yang akan dibicarakan. Yang zanni, melalui ijtihad sebagai sumber pengembangan menampung pertumbuhan dan  perkembangan masyarakat yang senantiasa berubah dari masa ke masa. 
Dengan ijtihad sebagai metodenya tidak ada masalah yang timbul dalam masyarakat yang tidak dapat di pecahkan dan ditentukan. Masalah bayi tabung, pencangkokan cornea mata dan ginjal misalnya, dan masalah-masalah kemasyarakatan yang timbul akibat perkembangan ilmu dan teknologi dapat saja ditentukan hukumnya dan dipecahkan masalahnya dengan mempergunakan ijtihad. Sebagaimana telah diuraikan di muka, kaidah asal mua’malat adalah ibadah atau ja’iz artinya boleh saja dilakukan asal tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan ketentuan Rasul yang sudah qath’i serta jiwa agama Islam pada umumnya. 
Tujuh puluh ayat atau sekitar tiga puluh persen ayat mu’amalah adalah mengenai keluarga atau syari’at yang mengatur hubungan individu dalam keluarga. Karena pentingnya kedudukan keluarga dalam Islam, maka hubungan dalam keluarga itu diatur secara rinci dan qath’i dalam syari’at Islam. Karena itu pula dalam uraian berikut akan dibicarakan ; (1) keluarga, (2) perkawinan, (3) kewarisan dengan menunjuk beberapa ayat Al-Qur’an sebagai akibat syari’at yang mengaturnya. Ini sekedar contoh syari’at Islam yang luas, yang meliputi bidang hidup dan kehidupan manusia dalam keluarga, masyarakat dan negara. 
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