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Abstract
The article discusses about codicology and texts critics of As-Sittina
Mas’alah (SM) manusscript. The method used is descriptive analytical, and
to critique the script used leager method that is a business to critique the
text by using a good quality of the text to be a leager. SM texts used Arabic
and for scholiast used Cirebon (Sundanese-Javanese)language. SM texts
used Arabic font, and for the scholiast used Pegon. SM texts is written by
Abu Al- ‘Abbās Ahmad Zāhid in year 900 H/1500 after centuries, and
written by ulama in Nusantara at years 1500-1900 after centuries. SM texts
contain the errors, and including; 10 in omission, 3 in dittography 1 in
transposition, 4 in substitution, and 12 deviations in the form of grammar
(Arabic). SM texts contains provisions jurisprudence of Mazhab Imam
Syafi’ī, the script begun from the description of rules Faith and Islam, then
purification procedure, description of the prayer, alms, fasting and
pilgrimage. SM texts was used in Nusantara Islamic schools at years 15001900 after centuries for the lesson fiqih, it’s used because had a simple
meaning for Nusantara people’s (that times in religion transition) for
learning a way of Islam.
Keywords: Text Edition, Manuscript, Fikih Book, As-Sittīna Mas’alah.

417

Jurnal Lektur Keagamaan, Vol. 16, No. 2, 2018: 417 - 441

Abstrak
Artikel ini membahas naskah As-Sittīna Mas’alah (SM) pada aspek teks
maupun fisik yaitu naskahnya. Masalah teks dikaji melalui kritik teks dan
masalah fisik naskah dikaji melalui kodikologi. Metode penelitian yang
digunakan yaitu deskriftif analitik, dan untuk metode kritik naskah
digunakan metode landasan yaitu metode yang diterapkan apabila menurut
tafsiran ada satu atau segolongan naskah yang unggul kualitasnya dibandingkan dengan naskah-naskah lain yang diperiksa dari sudut bahasa, kesastraan, sejarah, dan lain sebagainya sehingga dapat dinyatakan sebagai
naskah yang mengandung paling banyak bacaan yang paling baik. Bahasa
yang digunakan dalam naskah adalah bahasa Arab untuk teks SM dan bahasa Cirebon (Sunda-Jawa) untuk terjemahannya (scholia). Aksara yang digunakan adalah Arab dan Pegon, aksara Arab digunakan pada teks SM dan
Pegon digunakan pada scholia. Teks SM berasal dari Mesir, ditulis oleh Abu
Al-‘Abbās Zāhid sekitar tahun 900 H/ 1400-1500 M, dan disalin oleh ulama
Nusantara sekitar tahun 1500-1900 M. Kesalahan penyalinan yang terdapat
pada teks SM meliputi: omisi 10 kesalahan, ditografi 3 kesalahan,
transposisi 1 kesalahan, subtitusi 4 kesalahan, dan kesalahan dalam bentuk
gramatika bahasa Arab 12 kesalahan. Teks SM berisi fiqih dari Mazhab
Imam Syafi’ī, dimulai dengan penjelasan kaidah Iman dan rukun Islam,
penjelasan pentingnya menimba ilmu agama, penjelasan tata cara bersuci,
salat, zakat, puasa dan ibadah haji. Adapun fungsi sosial naskah SM di
Nusantara adalah sebagai referensi bahan ajar di beberapa pesantren untuk
mata pelajaran fiqih, dipilihnya naskah SM oleh ulama Nusantara sebagai
sumber referensi pengajaran fiqih waktu itu, karena isi uraiannya sederhana
dan isinya mencakup keseluruhan rukun Islam, sehingga dapat memberikan
pemahaman yang mudah bagi masyarakat Nusantara (ketika itu sedang
mengalami masa transisi keberagamaan) untuk menjalankan ibadah sesuai
tata cara ibadah dalam Islam.
Kata Kunci: Edisi Teks, Naskah Kuno, Kitab Fikih, As-Sittīna
Mas’alah.

Pendahuluan
Ibadah dalam Islam didasarkan pada ketentuan Allah Swt.
yang terdapat pada kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan kepada
Nabi Muhammad Saw. Tata cara beribadah disampaikan oleh
Rasul kepada para sahabat secara bertahap, para sahabat kemudian
menyampaikannya kepada para tabi‘īn dan seterusnya sampai
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kepada para imam mazhab, yang salah satunya Mazhab Imam
Syafi’i.
Sebagai seorang ulama imam Syafi’i banyak menulis kitabkitab yang membahas tentang fiqih (tata cara ibadah dalam Islam
tersebut), salah satu karyanya yang terkenal adalah kitab Al-Umm
dan Ar-Risālah. Kitab-kitab fiqih yang ditulis Imam Syafi’ī
kemudian disalin, disadur, dan diberi komentar oleh ulama-ulama
Syafi’īyah/penerusnya yang tersebar ke bagian timur Jazirah Arab,
dan salah satunya adalah oleh Abī ‘Abbās Ahmad Az-Zāhid
dengan judul kitab As-Sittīna Mas’alah (enam puluh masalah/perkara ibadah) .
Kitab As-Sittīna Mas’alah (selanjutnya disingkat SM) di wilayah Nusantara merupakan salah satu kitab yang banyak diajarkan
dan dikaji di pondok-pondok pesantren, sekolah-sekolah resmi,
dan majlis-majlis ta‘līm. Karena itu teks kitab SM banyak disalin,
disadur, maupun diterjemahkan ke dalam bahasa yang digunakan
oleh penyalinnya, sehingga muncul dalam banyak naskah yang
bervariasi bahasa, dan banyak versi antara satu sama lainnya.
Teks SM yang banyak dan berbeda itu penting untuk dikaji
sehubungan dengan teksnya berisi tentang salah satu pengetahuan
tata cara beribadah. Seharusnya umat Islam, terutama penganut
mazhab ini menganggap perlu dan bersikap kritis terhadap teks
naskah-naskah SM manakah yang bersih dari kesalahan. Akan
tetapi, pada kenyataannya tidak sedikit masyarakat yang tidak
peduli terhadap keberadaan naskah-naskah tersebut, hal ini dapat
dimaklumi karena terdapat berbagai kendala untuk memahaminya. Salah satu kendalanya adalah karena naskah-naskah yang
berisi SM masih menggunakan aksara dan bahasa yang asing
untuk masyarakat masa sekarang. Sampai penelitian ini dilakukan
dalam penelusuran ke berbagai tempat baik melalui penelusuran
di lapangan (museum dan masyarakat), maupun melalui media
pustaka yaitu katalog, pustaka, dan media internet ditemukan
tujuh naskah yang berisi kitab SM dalam berbagai versi dan
variasi.
Ajaran fiqih Mazhab Imam Syafi’i sebenarnya telah banyak
diteliti dan ditulis oleh peneliti sebelumnya, seperti salah satunya
Manhaj Aqīdah Imam Syafi’ī yang ditulis oleh Muhammad Saw.
Al-Aql, Ar-Risālah Imām Syafi’ī oleh Syaikh Ahmad Syakir, ke-
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mudian kitab Safīnatu an-Najā yang sangat terkenal di Nusantara
yang ditulis oleh Syeikh Salim bin Sumair Al-Hadromi oleh Sayid
Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami, dll.
Untuk memperkaya tulisan sebelumnya dan untuk mengetahui
informasi dari SM maka dicari bentuk teks SM yang mendekati
aslinya dan bersih dari kesalahan,kemudian diterjemahkan sehingga dapat terbaca oleh masyarakat luas, khususnya di Nusantara.
Filologi
Filologi di Jazirah Arab disebut dengan ilmu “taḥqīq” adalah
penelitian yang cermat terhadap suatu karya yang mencakup halhal benar tidaknya karangan asli pengarang, benar tidaknya isi sesuai mazhab pengarangnya, tingkat kebenaran materi, men- taḥqīq
dan men-takhrīj semua ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadis serta
menyebut sumbernya dalam catatan kaki, juga memberi penjelasan tentang hal-hal yang kurang jelas.1
Di Indonesia filologi dikenal sebagai cabang ilmu sastra yang
objek studinya secara tradisional mempermasalahkan variasi teks.
Dalam perluasan artinya filologi adalah ilmu bahasa dan studi
tentang kebudayaan bangsa-bangsa yang beradab seperti
terungkapkan dalam bahasa, sastra, dan agama mereka, terutama
yang sumbernya didapat dari naskah-naskah lama, sehingga secara umum dapat disebut ilmu tentang naskah-naskah lama atau
naskah kuna. 2
Filologi sebagai ilmu memiliki tujuan untuk mengungkap
informasi yang terdapat di dalam naskah-naskah peninggalan
masa lampau, yaitu berupa teks yang berisi berbagai macam ilmu,
pengetahuan, dan berita tentang miniatur kehidupan masyarakat di
masa lalu.
Naskah Nusantara Islami
1
Nabilah Lubis,1996. Teori, Metode Penelitian Filologi. Jakarta. UIN
Syarif Hidayatullah Publish. Reynolds&Wilson. 1978. Scribes and Scholars.
Calender Press. Oxford., h. 15-16.
2
Partini Sardjono. 1992. Pengantar Pengkajian Sastra. Bandung. Pustaka
Wina., h. 9.
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Merujuk pada buku-buku katalog naskah, bahwa sebagian naskah-naskah peninggalan masa lampau masyarakat Nusantara
dalam bentuk tulisan adalah naskah-naskah Islami. Menurut data
Perpustakaan Nasional RI, dari 9870 naskah yang ada terdapat
naskah Islami yang menggunakan aksara dan bahasa Arab sebanyak 1000 naskah, dan sebagian naskah Islami menggunakan
aksara dan bahasa selain Arab 3.
Menurut data yang lainnya bahwa naskah yang berbahasa
Jawa dan Melayu mendapat perhatian yang paling banyak, terutama dari para sarjana Belanda, kemudian menyusul para sarjana
Indonesia, sedangkan naskah daerah lainnya dan naskah Arab
belum mendapat perhatian. 4
Berdasarkan informasi, bahwa naskah-naskah Islami Nusantara yang berumur sekitar abad ke-17 M atau sebelumnya digolongkan pada naskah masa kuna, dengan aksara dan bahasa yang
digunakannya adalah Sunda kuna dan Jawa kuna. Naskah yang
ditulis sekitar abad ke-18 M digolongkan sebagai naskah masa
peralihan, dengan bahasa Sunda dan Jawa, adapun aksara yang
digunakannya adalah Pegon. Sedangkan naskah yang ditulis sekitar abad ke-19-20 M digolongkan dalam naskah masa baru, pada
naskah digunakan aksara latin dan bahasa Sunda baru.
Di antara naskah-naskah nusantara islami adalah naskahnaskah peninggalan masyarakat pesantren sebagai lembaga pendidikan pribumi pada zaman penjajahan di kawasan Nusantara
yang memiliki aktivitas luar biasa tingginya dalam penyalinan
kitab-kitab keislaman yang berasal dari zaman jauh sebelumnya.
Kebutuhan akan buku atau kitab sumber untuk kajian keagamaan
di pesantren-pesantren ketika itu hanya bisa dipenuhi dengan
upaya penyalinan dari teks-teks yang ada. Teks-teksnya berisi
ajaran yang sangat penting dalam Islam, yaitu tata keimanan dan
ibadah dalam Islam, karena itu pesantren pada periode itu menjadi

3
T.E. Behrend. 1998. Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4.
Yayasan Obor Indonesia.
4
Nabilah Lubis, 1996. Teori, Metode Penelitian Filologi. Jakarta. UIN
Syarif Hidayatullah Publish. Reynolds&Wilson. 1978. Scribes and Scholars.
Calender Press. Oxford., h. 4.
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skriptorium tempat lahirnya naskah-naskah salinan dalam berbagai disiplin ilmu keagamaan.
Fikih Mazhab Imam Syafi’i
Mazhab menurut bahasa, memiliki dua pengertian, yaitu pertama dari kata “mazhab” yang memiliki arti “telah berjalan, telah
berlalu, dan telah mati” sedangkan pengertian yang kedua adalah
sesuatu yang diikuti dalam berbagai masalah disebabkan adanya
pemikiran.5 Adapun arti “mazhab” menurut istilah para ulama
fiqih adalah aliran pemikiran atau persfektif di bidang fiqih yang
dalam proses perjalanannya menjadi sebuah komunitas dalam
masyarakat Islam di berbagai aspek agama. 6
Kata “Fiqih” menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu
dari kata “ فقها، يفقه، ”فقهfaqiha-yafqahu-fiqhan yang berarti “paham”,7 seperti dalam firman Allah: “Maka mengapa orang-orang
itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?” (Q.S. An Nisā’/4: 78), terdapat kata ()يفقهون
yang berarti ‘mereka tidak memahami’. Fiqih menurut Sabaeni8
adalah mengetahui sesuatu dengan jelas (al-‘ilm bisyai’i ma‘a alfahm). Studi fiqih merupakan studi yang paling luas dalam Islam.
Sejarahnya lebih tua dari pada studi Islam lainnya, begitu banyak
para fuqaha9 telah tampil dalam Islam, sehingga jumlah mereka
tidak dapat dihitung.
Mazhab Syafi’i adalah mazhab fiqih yang dicetuskan oleh
Muhammad bin Idris Asy-Syafi’ī atau yang lebih dikenal dengan
nama Imam Syafi’ī. Beliau bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin ‘Abās bin Utsman bin Syafi’ī bin Saib bin
Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al-Mutthalib bin Abdi
Manaf bin Qushaī Al-Qurasyi Al-Mathalib Asy-Syafi’ī Al-Hijazi
Al-Makki, anak paman Rasulullah Saw. yang bertemu silsilsilah5
Dedi Supriadi. 2008. Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru.
Bandung.Pustaka Setia., h. 1-2.
6
Dedi Supriadi. 2008. Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru.
Bandung.Pustaka Setia., h. 16.
7
Mahmud Yunus, 1973. Kamus Arab-Indonesia.
8
Ahmad Sabaeni. 2008. Ilmu Usul Fiqih. Bandung. Pustaka Setia, h. 34.
9
Para ahli hukum Islam.
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nya dengan Rasulullah pada Abdu Manaf. Imam Syafi’i pernah
berkata: Aku lahir pada tahun 150 H, tahun dimana Imam Abu
Hanifah wafat.10
Menurut sejarah mazhab ini lahir di zaman ketika sedang
terjadi pertentangan antara aliran ahlu hadis dan ahlu ra’yi (berpegang pada akal atau ijtihad), kemudian Imam Syafi’i merumuskan mazhabnya yang berada diantara keduanya 11. Pendapatpendapat lama Imam Syafi’ī mengenai mazhabnya selama berada
di Baghdad tertulis dalam kitab Ar-Risalah sering disebut dengan
Qaul Qādim, dan pendapat-pendapat Imam Syafi’ī selama tinggal
di Mesir disebut dengan Qaul Jādīd, banyak tertulis dalam kitab
Al-Umm.12
Dasar-dasar pokok dari Mazhab Imam Syafi’i bila melihat
kitab Al-Umm,13 yaitu sebagai berikut:
“Ilmu itu bertingkat secara beraturan: pertama-tama adalah AlQur’an dan Al-Hadis apabila telah tetap, kemudian kedua, Ijma ketika
tidak ada dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist, ketiga sahabat Nabi saw (fatwa
sahabat) dan kami tidak tahu dalam fatwa tersebut tidak ada ikhtilaf di
antara mereka, keempat ikhtilaf sahabat Nabi saw, kelima Qiyas, yang
tidak diqiyaskan selain kepada Al-Qur’an dan Al-Hadis karena hal itu
telah ada dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang
teratas…”.

Objek dan Metode
Objek penelitian ini adalah naskah SM yang merupakan koleksi dari museum Geusan Ulun Sumedang, dan setelah merujuk
pada katalog-katalog naskah yang ada di nusantara, ditemukan
naskah-naskah lainnya yang memiliki kekerabatan dengan naskah
tersebut, yaitu: (a) naskah SM koleksi dari EFEO (tidak didapatnya salinan dari naskah ini), (b) naskah SM yang merupakan
10
Ibrahim Al-Fayyumi. 2009. Imam Syafi’i: Pelopor Fikih dan Sastra.
Bandung. Erlangga, h. 2.
11
Badri Yatim. 2001. Sejarah Peradaban Islam, Ed.1, Cet.12 (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada.
12
The Origins of Islamic Law: The Qur’an, the Muwatta and Madinan
Amal, by Yasin Dutton, h.16.
13
Syafi’i. 2004. Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid I: Terjemahan Al-Umm.
Pustaka Indonesia. Jakarta.
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koleksi Abdurahman Wahid, naskah tersebut disimpan di Perpusnas Jakarta, dan naskah SM yang merupakan koleksi Keraton
Cirebon (tidak didapat salinan dari naskah ini), dan (c) naskah SM
yang merupakan koleksi dari museum Sri Baduga Bandung
(naskah ini telah diterjemhakan dan dialihaksarakan oleh Syarief
Hidayat, dkk dari tim Mannasa).
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah dengan cara studi pustaka. Studi pustaka dapat diartikan
membaca naskah yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis
membaca dan memahami naskah-naskah Mazhab Imam Syafi’i
(dalam hal ini SM), kemudian memilih bagian-bagian mana yang
sesuai dengan penelitian. Selanjutnya menentukan data yang akan
dijadikan untuk penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah cara kerja penelitian filologi menurut
Djamaris,14 dan cara kerja kritik teks dari Reynolds & Wilson.
Untuk metode penelitian digunakan metode naskah jamak,
dengan metode edisi teks landasan, yakni metode edisi yang menjadikan naskah yang paling unggul dalam kualitas menyangkut
hasil penelitian kodikologis (fisik naskah) dan kritik teks (tekstologi) sebagai acuan edisi/ suntingan teks.
Hasil dan Pembahasan
Kodikologis Naskah As-Sittīna Mas’alah
Fungsi sosial naskah adalah sebagai buku ajar. Naskah merupakan buku (kumpulan kitab yang salah satunya SM) berisi ajaran
Islam yang akan disampaikan kepada santri. Teks SM berasal dari
Mesir, merupakan referensi pengajaran fiqih bagi ulama
Nusantara pada waktu itu. Sekitar tahun 900-1000 H/1400-1550
M Mesir merupakan salah satu pusat pengkajian ilmu keislaman
dan memiliki ulama yang terkenal di bidang fiqih yaitu Ibnu Hajar
atau Imam Haytami dan Imam Ramlī (merupakan murid Abī
‘Abās Ahmad Zāhid dan merupakan pen-syarah kitab As-Sittīna
Mas’alah), bahkan pada waktu itu Imam Haytami disebut-sebut
sebagai Imam Syafi’ī-nya abad ke-15 M.

14
Edwar Djamaris. 1991. Metode Penelitian Filologi. Jakarta: Pusat Fakultas Sastra, Universitas Sebelas Maret, h. 23-29.
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Teks SM berada di Nusantara karena banyak ulama Nusantara
yang menimba ilmu ke Mesir dan kitab-kitab yang berasal dari
ulama-ulama Arab menjadi perhatian ulama Nusantara, untuk itu
mereka berusaha mendapatkan salinan kitab-kitabnya. Di Nusantara para ulama mengajarkan kitab-kitab tersebut kepada para santrinya, kemudian para santri menyalin kitab-kitab yang berasal
dari Jazirah Arab tersebut, dan dikarenakan pada sekitar abad ke16-19 M di Nusantara keberadaan kertas terbatas, maka kitabkitab yang banyak dan berbeda judul tersebut disalin pada satu
naskah, contohnya naskah SM yang merupakan koleksi museum
Geusan Ulun Sumedang tersebut.
Teks As-Sittīna Mas’alah
الرحيِـِْم
َّ الر ْْحَ ِن
َّ ِبِ ْسـ ِم هللا

ِ ِ
ِ  َم ْذ َه15ض الو ِاجبـَِة َعلى
ب اال َم ِام الشَّافِعِي
َ ِ َه َذا بَـيَا ُن َما الَبُ َّد مْنهُ م َن ال ُف ُرْو
َ
ٍ َ "طَلَب العِْل ِم فَ ِري:  هللا علَ ِيه و سلَّم17ال النَّيب صلَّى
ِ ِ
 ُك ّل18لى
ْ
َ َ َ ُ َ َ ُّ َ َ َو ق. َرْحَةُ هللا َعليَه
َ
َ ضة َع
ِ َ َ ق.”مسلِ ٍم و مسلِم ٍة
ِ اس ر
اك ِم ْن عِل ِم ال ّديِ ِن اَ ْن
َ  " َك َف:ض َي هللاُ عَ ُنه َما
َ ٍ َال ابْ ُن عَب
َ ُْ َ ُْ
19 ِ
ِ  ج20 "من صلّى: ُ قاَ َل العلَماء رِْحهم هللا."ك جهله
اهالً بِ َك ِفيَ ِة
ع
س
ي
َ
َ تَـ ْعر
ُ ْ َ َ ُ ْ َ يف َما ال
َ َ َ َْ
ُ َُ َ ُ َ ُ

16

Pada naskah tertulis “”علي, termasuk kesalahan pada kelompok gramatika.
Pada naskah tertulis “”الشفعى, termasuk kesalahan pada kelompok gramatika (sharfiyah).
17
Pada naskah tertulis “”صلي,termasuk kesalahan pada kelompok gramatika
(sharfiyah)
18
Pada naskah tertulis “”علي, termasuk kesalahan pada kelompok gramatika
(khatul harfu jar)
19
Pada naskah tertulis “ف
َ ف َيع ِر
َ  ”اَن يَع ِر, termasuk kesalahan pada kelompok
gramatika (nahwiyah) dan kesalahan penyalinan (ditografi) kata “ف
َ ”يَع ِر.
20
Pada naskah tertulis “”صلي, termasuk kesalahan pada kelompok gramatika
(sharfiyah)
15
16
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ِ
ِ ِ َ ا21ف
ِ َّ ضوِء و
ِ
صلّ َى
َ اد
َص
ُّ  قاَ َل اَلن."لص َحةَ في ِه َما
ّ
َ َّيب
َ صالَتُهُ َو ا ْن
َ الصالَة لـَْم تَص ْح
َ ْ ُ ال ُْو
ِ
ِ
ِ هللاُ علَيه23ال النَِّيب صلّى
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُّ َ َ َوق." " َمن يُ ِرد هللاُ بِه َخيـًْرا يُـ َف ّقه ِيف ال ّديِ ِن: هللاُ علَيَه َو َسلَّم
."ض ُل ِم ْن فِ ْق ِه ِيف ال ّديِ ِن
َ اعبِ َد هللاُ بِ َش ٍئ اَْف
ُ  " َم: َو َسلَّم
ِ ِِ ِ
ِ 24ان مثَاَنِيةٌ ََِيب على
ِ ِ
ِ االيـم
، َح ٌّي25ال
َ َ َ ُ َ
َ ْ َوقَـ َواع ُد
َ العْبد اَن يَعلَ َم َها ب َقلبه ا ّن هللاَ َتع
ِ ِ
ِ  وقَـواعِ ُد. َب ٍق، متَ َكلِم،صري
ِ
ِ
 اَن26ُادة
َ  َش َه: ٌاال ْسالَِم مخَ َسة
ٌ  ََس، ُم ِري ٌد، قَادٌر،ٌَعاِل
َ َ َ ٌ ُ ٌ َ ب،يع
28 ِ َّ
ِ 27 ِ َّ  واِقَام،ِالَ اِلَه اِالَّ هللا و اَ َّن ُم َّمدا رسو ُل هللا
ِ الصوم رم
،ضان
َ
ُ َ
ََ ُ َّ  َو, الزَكاة
ْ ُ َ ً َُ َ
ُ وايتاء،الصالَة
29 ِ ِ
ِ
ِ
ِ
. ًَو َح ُّج البَيت ملـَن استَطَاع ا ْليه َسبْيال
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
 اَْو َما يَـ ُق ْوُم، اَْو َح ْج ٍر، ُملَ َوث ِبَاء،السبيلَ ْْي
َّ ب ِم ْن ُك ّلِ َخرٍِج ِم َن
ٌ َواالستْن َجاءُ َواج
ِ ِ ٍِ
ِ
 َو َش ْر ُط اَ ْج َزِء، َوالَ ُمبتَ ٍل، َوالَ ُُْم ََِتٍم،طع ٍوم
ُ  َغ ِري َم، قَال ٍع،َم َق َام ُه َما م ْن ُك ِّل َجامد طَاه ٍر
ِِ
ِ ف النَجس والَ يـْنـتَ ِقل ع ِن املو
ِ
ِ
ِ
اض ِع
ََ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َوَما ْيف َمعنَ ُاه م َن اجلَامد املَذ ُك ْور اَ ْن الَ ََي،اَحلَ ْج ِر
ِ  " بِسـ ِم:  ويـ ُقو ُل عِْن َد دخولِه، علَ ِيه اَجنَِيب30الَ ِذي استـ َقَّر فِي ِه عِْن َد اخلرو ِج والَ يطْرأء
هللا
َ ُ َ َ َ ْ ُُ
ْ َْ
ْ
ُْ ُ
ْ َ َ ٌّ

22

21
Pada naskah tertulis “”صدق, merupakan kesalahan penyalinan (substitusi), huruf “ ”فdengan huruf “ ”قdan ketinggalan penulisan huruf “( ”اomisi).
22
Pada naskah tertulis “”صلي, termasuk kesalahan pada kelompok gramatika
(sharfiyah).
23
Pada naskah tertulis “”صلي, termasuk kesalahan pada kelompok gramatika
(sharfiyah).
24
Pada naskah tertulis “”علي, termasuk kesalahan pada kelompok gramatika
(khatul harfu jar).
25
Pada naskah tertulis “” تعايل ا, diemandasi menurut (khatul lafif maqrun)
26
Pada naskah tertulis “ٌ”شهادة, termasuk kesalahan pada kelompok gramatika (nahwiyah)
27
Pada naskah tertulis “ِ”الصلَواة
َّ berbentuk tulisan gaya “utsmani”
28
29

Pada naskah tertulis “ ”الّزكواةberbentuk tulisan gaya “utsmani”
Pada naskah tertulis “  ”ان, seharusnya “ = ملنbagi yang…(mampu)”

Pada naskah tertulis “”يطرء, kesalahan penyalinan (omisi) ketinggalan
huruf “”ا,
30
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ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ِ َ ِاَللَه َّم اِ ِّّن اَعوذُب
ب
َ َ "غُ ْف َرن: ج
َ َك اَحلَم ُد َّّلِل الَذ ْي ا
ُ
َ  َواذَا َخ َر،"ك م َن اخلُْبث َواخلَبَائث
ُْ
َ ذه
." َو َعافَ ِّن31َع ِّّن االَ َذى
ٍِ ِ ِ
ِ ِ ُ وفُـروض الو
ِ ِ ِ ِ
،الو ْج ِه
ُ  االََّو ُل نيَةٌ َب لْ َقلب َوََي:ٌض ْوء ستَة
َ ب ُم َق َارنـَتُـ َها َبََّول ُج ْزء م َن
ُ ُ ُْ َ
35
34
33
32
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ ل ُمنتَـ َهى
،ًالدقْ ِن طَْوال
َّ الو ْجه م ْن َمنَابت َش ْع ِر
َ َوالثَاّن غَ ْس ُل
َ الرأْ ِس املُعتَاد ا
ِِ ِ ٍ
ِ ِ 36 ِوِمن وتَ ِد ْاالُ ُذ ِن ا
ِ 38 37
ت َحْنكِ ِه
َ ب َغ ْس ُل ُج ْزء م ْن َرأسه َوََْت
َْ َ
ُ  َوََي، ًل َوتَد االُ ُذن َعرضا
َ
ِ
ٍ وحلِية،39 وعِ َذا ٍر،ٍ وعْنـ َف َقة،ب
ِِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ َ  َو َشار، َو َحاجب،ب غَ ْس ُل ُك ّل َه َدب
َ َ
َ
ُ  َوََي،َوذُقنه
41
40 ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ث
ُ ِ َوالثَال، ٍِْيَةٍ َك ِشي َفة
ْ ب غَ ْس ُل طَاه ٍر َما ا ْستَـ ْر َس َل م َن حل
ُ  َوََي،َخفي َفة َش ْع ًار َوبَ َش ًرا
42 ِ
ِ سح ال َقليِ ِل ِم َن البَ َش َرةِ اَ َّلر
أس اَْو ِم ْن َشع ِرهِ الَ ََي ُر ُج
َّ  َو،غَ ْس ُل يَ َد ِيه َم َع ِمرفَـ َقْي ِه
ُ الرابع َم
ِ َّ  و، َغسل ِرجلَيهِ مع َكعب ِيه43 واخلَ ِامس،َّإس لَومد
ِ
.يب
َّ َِعن َحد
َ َ ََ
َ ُ ِ الر
ُ س اَ َّلَتت
ُ الساد
ُ
ُ
31
32

Pada naskah tertulis“ عداي, kesalahan gramatika (sharfiyah).
Pada naskah tertulis “”غُسل, kesalahan pada kelompok gramatika (nahwi-

yah)
Pada naskah tertulis “”الرسء,
kesalahan penyalinan (omisi) berupa keّ
tinggalan huruf “”ا
34
Pada naskah tertulis “”ايل, kesalahan gramatika (khatul harfu jar)
33

Pada naskah tertulis “”منتهي ا, diemandasi menurut kaidah(khatul lafif
maqrun)
36
Pada naskah tertulis “ ”ايل, kesalahan gramatika (khatul harfu jar)
37
Kesalahan penyalinan (omisi), tertinggal huruf “alif”, bentuk kata seharusnya “”عرضا
35

Pada naskah tertulis dua kali huruf “”و, merupakan bentuk kesalahan penyalinan (ditografi)
39
Pada nasakah tertulis “”عذر, kesalahan pada kelompok gramatika (sharfiyah)
40
Pada naskah tertulis “”حفيفة, kesalahan penyalinan (subtitusi) huruf “”خ
38

dengan huruf “”ح
41
Pada naskah tertulis “”كشفة, kesalahan penyalinan (omisi) tertinggal penulisan huruf “”ي
Pada naskah tertulis ““ الربع, kesalahan penyalinan (omisi) tertinggal
penulisan huruf “ ”ا
43
Pada naskah tertulis ""اخلمس, kesalahan penyalinan (omisi) tertinggal penulisan huruf “ ”ا
42
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ِ سمية اََّو ُل اَلو
ِ 44 ِ وم
ِ
ِ
ِ
،ض ٍة
َ اس َوى ذَل
َ ضم
ُُ
َ َك ُسنَ ٌن من ت
ََ
َ  َوُم،سل َك َفيه ثَالَ ًًث
ُ َضوء غ
45
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
،ٌك َويَبطُلُهُ مخَ َسة
ل
ذ
ري
غ
و
.
مها
ر
ظاه
ْي
االذن
مسح
و
أس
ر
ال
ع
ي
مج
ح
س
م
و
،
اق
ش
ن
ت
س
َ َ َََ
ُ َ
ُ ْ َ َ َ ْ ْ َوا
ِ َِج ِمن السبِيل
ِ َ ِم َن اال46ُاّن نـَ ْوُم غَ ُري امل َم ّكِ ِن َم ْقعَ َدته
ث
ِ َ َوالث،ْي
ُ ِ َو الثَال،رض
َ َ ُ اَالََّو ُل اخلَار
ُ
ِ
48 ِ
47
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ الع
،س امل ْرأةَ ال َكب َرية غَري ُمُْرم
َّ  َو،غماء
َ الغَلَبَةُ َعلى
َ قل ب ُسك ٍر اَو ُجنُون اَو َع
ُ َالراب ُع مل
َ
ِ َاط ِن اَالَصابِ ِع ِمن ن
ِ الذب ِر بِب
ِ َالذ َك ِر و ال َفرِج ا
َّ و اخلَ ِامس َمس
.ِفس ِه اَو َغ ِريه
َ
َ ُ ُّ وخلْ َقة
َ
َ
ُ ُ
49 ِ ِ ِ
ِال الَم ِاء ا
ِ
ِ
 َوبَ َش َرتِِه51 اجلَ ِمي ِع بَ َدنِه50ل
يص
ا
و
،
ة
ي
الن
ا
ب
اج
الو
ل
س
الغ
وض
ر
ـ
ف
و
َ ْ َ ُ ُُ َ
َ َ ُ َ َ ُ ّْ َ
53
52
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
لى
َ ت َما ََْت
َ  َوا َزالَةُ الن. ت قُل َفة غَ َري املَحتُون َو ََبط ِن اُذُنَيه َوص َماخيه
َ َّج
َ َاسة َمن ع
َ ّ َح
55
54 ِِ
ِ
ِ
ٍضة
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ْ ك ُسنَن من تَ ْسمْية َوغَ ْس ُل َك َفْيه ثَالَ ًًث َوُم
َ ت َوَماس َوى ذَل
َ ض َم
ْ َبَ َدنه ا ْن َكان
56
ِ
ِ ك وََيرم َِبحل َد
ٍ ِ ِ
َّ ث مخَ َسةُ اَشيَاءَ اََّو ُُلَا
ُ َو ُخطْبَة،اف
ُ  َوطََو، الصال ُة
َ ُ ُ ْ َ َ  َو َغريُ َذل.َوا ْستْن َشاق
Pada naskah tertulis “”سوي, kesalahan pada kelompok kesalahan gramatika (sharfiyah)
45
Pada naskah tertulis “”الرأس, diemandasi karena merupakan bagian sunahnya wudu’
46
Pada naskah tertulis “”مقعده, kesalahan penyalinan (omisi), tertinggal
huruf “”ت, bentuk kata seharusnya “”مقعدته
44

Pada naskah tertulis “”علي, kesalahan pada kelompok gramatika (khatul
harfu jar)
48
Pada naskah tertulis ““ الربع, kesalahan penyalinan (omisi) tertinggal
penulisan huruf “ ”ا
49
Pada naskah tertulis “”انية, kesalahan gramatika (nahwiyah(
47

Pada naskah tertulis “”ايل, kesalahan pada kelompok gramatika (khatul
harfu jar)
51
Pada naskah tertulis “”بدانه, kesalahan pada kelompok gramatika
(sharfiyah)
52
Pada naskah tertulis “ ”حيت ا, kesalahan gramatika (khatul lafif maqrun)
50

53

Pada naskah tertulis “”علي, termasuk kesalahan gramatika (khatul harfu

54

Pada naskah tertulis “”بدانه, kesalahan pada kelompok gramatika (shar-

jar)
fiyah)

Pada naskah tertulis " "سوي, kesalahan gramatika (sharfiyah)
Pada naskah tertulis “”الصلَو ِاة
berbentuk tulisan gaya “utsmani”,
َّ
diemandasi menjadi “ ”الصالة
55
56
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ِ
صح ِ
ف َوْحَلَهُ اِالّ اَنْـيَ ُك ْو َن ََتبِ ًعا َ .وََْي ُرُم َِب َجلَناَبَِة مثَاَنِيَةُ اَ ْشيَاءَ َما ُح ِرَم
س املُ ْ َ
اجلُ َمعةَ ،وَم ُ
ِ ِ
ٍِ
ث وقِرأةِ ال ُقرأ َِن اِالّ مااستَ ْش ِ 58
ْيَ ،واِ ّّنِّلِلِ َو ِّاّناِليَ ِه
العاملَِ َ
ن منهُ َكتَسميَة َواحلَم ُدهلل َر ِّ
ب َ
َ
َبحلَ َد َ َ
َ
ِِ
دد فِ ِيهَ ،وََي ُرُم َِبحلَْي ِ
ض
َر ِاج ُعو َنَ ،ويَـ ُق ُ
ص ِد التَّـبَـ ُر ِك َ ،و املك ُ
ول َذلِ َ
ْث ِيف املَ ْسجد َوالتـ ََّر ُ
ك بَِق ْ
َ
ِ
الق.
ومَ ،والطَ ُ
الص ُ
عَ َشرةِ َما ََي ُرُم َِب َجلَنابَة َو َ
ِ
ود الع ْذ ِر و الْعج ِز عنِ استِعم ِال امل ِاء ،و َشرطُه ُدخو ُل الْوقْ ِ
ت
يح التـَّيَ ُم ُم بُِو ُج ُ َ َ ْ َ ْ
َويُبِ ُ
َ َ َ ُ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضهُ اَْربَـ َعةٌ َّاو ُُلَا نِيةٌ استباهة
اب الطُهوِرَ .وفَـ ُرْو ُ
اج الَْيهَ ،والتـ َُّر ُ
ب املَاء ا ْن ا ْحَت َ
َوالطّلَ ُ
60
59
َّسميِة َوتـَ ْق ِدميُ اليُ ْم َن
جح َواليَ َديْ ِنَ ،و َّ
الو ِ
ّ
الَت ِيت ْْ ُ
بَ .و ُسنَنهُ الت ْ
الصالة َ ،وَم ْس ُح َ
63
62
61
ِ
ِ
ِ
ك َويَـْبطُلُهُ َما َيبطُ ُل
تَ ،وغَيَـ ُر ذَل َ
َعلى اليُ ْس َرى َ ،و ََتَفي ُ
ف التّـ ُراب َواملـََُواالَ ُ
64
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ٍة َويُ َ َّ
دها ِيف
َّوف ِل قَـْب َل َّ
ض ْوءََ .والتَّـيَّ ُم ُم ل ُك ِّل َفريِ َ
الو ُ
الصالة َو َبع َ
صليِ به َما َشاءَ م َن النـ َ
ُ
الوْق ِ
ت َوبَـ ْع َد ُه.
َ
الصالَةُ فَ ُشرو ُط وجوِِبا اَربـعةٌ ِ :
الع ْق ُل ،والنِّ َقاءُ ِم َن احلَْي ِ
ض
و
،
غ
و
ل
ـ
ب
ال
و
،
م
ال
س
اال
ا
م
ا
و
ُ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
ْ ُ َُْ َ َ
ْ ُ ُ ْ َ َْ َ
َ
رضيـها ،والتَّميِيـز فَـرائِي ِ
صحتِها مثَاَنِيةٌ  :التَّميِيـز ،و مع ِرفَةُ فَ ِ
طِ 65
ِ
ض َها
ائ
ر
الش
و
.
ى
اس
َوالنِّ َف
ُ
ْ َ َ ْ ُْ َ ْ
ْ ُْ َ َ ْ
ََ َ
َ
ِمن سنَتِها ،ومع ِرفَةُ ُدخوِل الْو ِ
الر ُج ِل َو االَ َمةِ َما
قت يَِقْيـنًا اَْو ظَنًاَ ،و ِسْتـ ُر ال َْع ْوَرةَِ ،و َع ْوَرُة َّ
ْ ُ َ ََ ْ
ُْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الو ْج َح َواْل َك َفْي ظَ ْه ًرا اَْو ََبطنًا،
الركبَةَ ،و عَ ْوَرةُ ْ
ْي ُّ
الس َرةِ َو ُّ
بَـ ْ َ
احلَُرة مجَْي ُع بَ َدِنَا اال َ
57

)َ”, kesalahan gramatika (nahwiyahيرم “ Pada naskah tertulis
", kesalahan pada kelompok gramatikaيستسّن” Pada naskah tertulis
)(sharfiyah
59
الصالة" Pada naskah tidak tertulis kalimat
", merupakan kesalahanاستباحة ّ
)penyalinan (omisi
60
", diemandasi menurut kaidah (khatul lafif maqاليمن" Pada naskah tertulis)run
61
)”, kesalahan gramatika (khatul harfu jarعلي“ Pada naskah tertulis
62
", merupakan kesalahan gramatika, diemandasiيسر" Pada naskah tertulis
)menurut kaidah (khatul lafif maqrun
63
”نصب“ Kesalahan penyalinan (subtitusi), pada naskah tertulis
64
”الصلَو ِاة“ Pada naskah tertulis
َّ berbentuk tulisan gaya “utsmani”, diemanda57
58

”الصالة “ si menjadi

”, merupakan kesalahan penyalinan (subsالشروط“ Pada naskah tertulis”و“ ” denganا“ titusi), huruf
65
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وِ استِ ْقب ُ ِ ِ ِ
ف ،وطَهارةُ الب َد ِن 66ع ِن احل َد ِ
ِ
ِ ِ
اثَ ،وطَ َه َارةُ البَ َدن
ال اْلقْبـلَة االَّ ِيف شدَّة اخلَْو َ َ َ َ
َ ْ َ
َ َ
الصالَةِ
َّوب ،ومو ِ
والث ِ
ِ
َّج ِسى.
ن
ال
ن
ع
ع
ض
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ََْ
َ
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االحراِم ،واْ ِلقيام لِْل َق ِ
الصالَِة مثَاَنِيةٌ ع َشر  :اَلنِّيةُ  ،وتَكِِْبُة ِ
اد ِرَ ،وقَِرأَُة
ض
و
ر
ـ
ف
و
َ ُ ُ ْ ُ َّ
َ َ َ ْ
َ َ َْ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس ُج ْودَُ ،و طُ َمانْيـنَةَُ ،و
الرُك ْوعَُ ،و طُ َمانينَةُ فيهَ ،و اال ْعت َد ُلَ ،و طُ َمانْيـنَةَُ ،و ُّ
الفاََتَ ِةَ ،و ُّ
ِ ِِ
ِ
الصلَ َوُة
س لِلتَ َش ُّه ِد االَ ِخ ِرَ ،و فِ ِيه َّ
ْي َّ
س بَـْ َ
الس َج َدتَـ ْْيَ ،وطُ َمانْيـنَةُ فْيهَ ،و اجلُلـُْو ُ
اجلُلـُْو ُ
71
70
69
ِ
ِ
ِ
َّسل َمةُ االُْوَل َ ،والَ َفا ُظ
ب َ ،وُمالََو ُ
يب َ
ت َوالت ْ
صلّ َى هللا علَيَه َو َسلّمَ ،و تَـْرتْي ُ
لى النّ ّ
َع َ
التَّش ُّه ِد 72مخَسةٌ َكلِم ٍة  ":اَلت ِحي ِ ِ
يب َوَرْحَةُ هللاِ َوبَـ َرَكاتُه،
ات ّّلِل َ ،سالٌَم عَلَْي َ
َ
ّ َ ُ
َ َ
ك أَيُـ َها َ
الن َْ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْي ،أَ ْش َه ُد اَ ْن الَ إلَهَ إالَ اَهللُ َوأَ ْش َه ُد اَ َّن ُُمَ َّم ًدا َر ُس ْو ُل
الصاحل َ
اسالٌَم َعلَينَا َو َعلَ َى عبَاد هللا َ
َ
ِ
ِ
هللاِ اَللَّه َّم صلِّي علَى ُمـ َّم ٍ
ِ
ب َواَله َوَما بَـ ْع َد ُه.
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الصالَِة على ثَالَثَِة اَ ٍ ِ
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َوفُـ ُرْو ُ
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قسام مْ َ َ ُ َ َ ْ ٌ
ض َّ َ َ
ِ
َّش ُّه ِد 73االَ ِخ ِر،
االو ُل اَلنّيِةَُ ،والث ِ
َما ُه َو بَ َدِّنٌ ،فَ َّ
َّاّن تَكبِْيـ َرةُ اْ ِال ْح َرِامَ ،و قَِرأَةِ ال َفاَتَ ِةَ ،و الت َ
76
َّ 75
74
ِ
ِ َّ
ث بَِقيَ ُة
َو َّ
ل َو الثَالِ ُ
لى النَّ ِيب َ
صلى هللا َعليَه َو َسلمَ ،والتَ ْسلي َمةُ االُْو َ
الصلَ َوةُ َع َ

67

)”, termasuk kelompok kesalahan (sharfiyahبدانه“ Pada naskah tertulis
َوطَ َه َارةُ “ Kesalahan penyalinan (ditografi), yaitu berupa pengulangan frase

66
67

“ البَ َدن

”, merupakan kesalahan dalam bentuk gramatikaانية“ Pada naskah tertulis
)(nahwiyah
69
يب“ Kesalahan penyalinan (transposisi), kesalahan letak
”و َّ
َ
الصلوة علي النّ ّ
70
”, termasuk kesalahan pada kelompok gramatikaصلي“ Pada naskah tertulis
)(sharfiyah
71
)”, kesalahan gramatika (khatul lafif maqrunاالويل ا“ Pada naskah tertulis
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”,التشهد“ Pada naskah tertulis
kesalahan penyalinan (gramatika, baik seْ
)cara sharfiyah dan nahwiyah
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”, kesalahan penyalinan (gramatika, baik seالت ْشهد“ Pada naskah tertulis)cara sharfiyah dan nahwiyah
74
)”, kesalahan gramatika (khatul harfu jarعلي“ Pada naskah tertulis
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”, kesalahan pada kelompok gramatika (shar-صلي“ Pada naskah tertulis

75

)fiyah
) “ , kesalahan gramatika (khatul lafif maqrunاالُْويلَ“ Pada naskah tertulis
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ِ  و، ال ُقنوت77َ فاَاالَبعاض ِستةٌ أَوُلا,صالَةِ أَبعاض وهيئات
ِ ال ُف ُر
القيَ ُام
َّ  َو ُسنَ ُن ال.وض
ٌ َ ََ ٌ َ
َُ َ ُ َ
َ ُُ
79
78
ِ فِيه، هللا علي ِه وسلّم80َّيب صلّى
ِ
َّ  َو،ُس لَه
َ  َوالت،ُلَه
ْ َ َ ََ
ُ َّش ُّه ُد االََّول َواجلُ ُلو
َ َ ِّ الصلَ َوُة َعلى الن
82
81
ِ ِ
ِ َ الصلَوُة على اَلِِه ِيف الت
ِ
ِ
يت
َ " اَللَّ ُه َّم اَ ْهد ِّن فْي َم ْن َه َذ:  َو الَ َفا ُظ ال ُق ُنوت.َّش ُّهد االَخ ِر
َ َ َ َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َشَّر
َِ ت َوَبَرْك
َ ت َوقنـ ِي ب َرْحَت
َ لّن في َما اَ ْعطَْي
َ ت َوتـَ َولَي ِّن فْي َم ْن َتوالّْي
َ ََوعَاف ِّن فْي َم ْن عَاف
ِ ضي والَ يـ ْقضى علَي
ِ
ت
َ ْ َ َ ُ َ ِ َّك تَـ ْق
َ ت فَاِن
َ ََماق
َ ت َوالَيُعُِّز َم ْن َع
َ ْادي
َ ك َوانَّهُ الَيُذ ُل َم ْن َولَْي
َ ضْي
83
ٍ
ِ
ِ
ِ ك وصلّي اَللَه َّم َعلى ُمُ َّمد رس
ول
َ ت َربَّـَنا َوتَـ َعالَْي
َ تَـبَ َارْك
َ َ َ ب َعلَْي
ُ ت َونَ ْستَـ ْغف ُرَك اَللَّ ُه َّم َونَ ُتو
َُ
َ ُ
ِ
ِ  اَلِِه و84َّيب اْالُِم ِي وعلى
اض ِستَّةٌ اِ ْن تـََرَك َها عَ ْم ًدا اَْو
ُ َ َو االَبع."ص ْحبِه َوََب ِرك َوسلّم
ََ
َ َ َ ّ ِّ الن
ِ
ِ  س،َشهوا
ِ
َت الَيَ ْس ُج ُد
ُ  َواُلَْيأ.َّه ِو فَالَ َشْي َئ َعلَْيه
ْ  فَا ْن تـَ َرَك ُس ُج ْو َد الش،َّه ِو
ْ ج َد للش
َ َ ًْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َع
و
و
ا
نه
م
و
ه
ي
ـ
ب
ك
ن
م
ذو
ح
،
م
ا
ر
ح
اال
د
ن
ع
ن
ي
د
الي
ع
ف
ر
،ا
نه
م
ة
ثري
ك
ي
ه
َّ ِل
َ َ َ َ َ َْ َْ
َ َ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َْ َ ٌَ َ َ لس ْه ِو َها َو
ِ  ََْتت ص ْد ِرهِ وفَـو َق سرتِِه و ُدعاء87 اليسرى86 على85اليمن
ض ُرُه هللا
ِ َاال ْفتِت
َ اح َواَ ْح
ُ َ َ َُ ْ َ َ َ
َْ ُ َ َ َ ُْ
88ِ
ِ
ِ
ِ
. السنَ ِن امل ْش ُه ْوَرة
ُّ ك م َن
َ  َوغَ ُري ذَل,ًاَ ْك َِبَكبِ ًريا َو ُسْب َحا َن هللاِ بُك َْرةً َو اصْيال
َ
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Pada naskah tidak tertulis, merupakan kesalahan penyalinan (omisi)
berupa ketinggalan penulisan kata “”اوُلا
78
Pada naskah tertulis “”التشهد,
kesalahan penyalinan (gramatika, baik seْ
cara sharfiyah dan nahwiyah)
79
Pada naskah tertulis “”علي, kesalahan gramatika (khatul harfu jar)
80
Pada naskah tertulis “”صلي, kesalahan pada kelompok gramatika (sharfiyah)
81
Pada naskah tertulis “”علي, kesalahan gramatika (khatul harfu jar)
Pada naskah tertulis “”التشهد,
kesalahan penyalinan (gramatika, baik seْ
cara sharfiyah dan nahwiyah)
83
Pada naskah tertulis “”علي, kesalahan gramatika (khatul harfu jar)
84
Pada naskah tertulis “”علي, kesalahan gramatika (khatul harfu jar)
85
Pada naskah tertulis " "اليمّن ا, kesalahan gramatika (khatul lafif maqrun)
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Pada naskah tertulis “”علي, kesalahan gramatika (khatul harfu jar)
Pada naskah tertulis ""اليسري ا, kesalahan gramatika (khatul lafif maqrun)

Pada naskah tertulis “”املشهور, kesalahan penyalinan (omisi), ketinggalan
penulisan huruf “”ة
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و يـبطُلُه َّ ِ
ث عم ًدا اَو سهوا ،وقُـوع جنَ ِ
لى
َ َْ ُ
الصالَة َع َش َرةُ اَ ْشيَاء  :احلَ َد ُ َ ْ ْ َ ْ ً َ ْ ُ َ
اسة َع َ
ِ 90
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الع ْوَرةِ اِ ْن ِلَ يَ ْس ُـَتَها ِيف احلَ ِالَ ،واْل َكالَ ُم
ف
ش
ك
و
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احل
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ا
ه
ت
ل
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ري
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ن
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ه
ْ
َ
َ ََ ْ ُ َ
بَ َدنه اَو ثـَ ْوبِ ْ َ ْ َ َ
ت متَـوالِي ٍ
ات ،و َ ٍ
ٍ
ٍ
اح ِ
ات اَ ِو الوثـْب ِة ال َف ِ
ِ
شةَ ،واَ ْك ُل
ََ
ض َرََب ُ َ َ
العَ ْم ُدَ ،والعَ َم ُل ال َكث ُر َكثَالَث ُحطَُو َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
،و
فحَ ،و االَن ُ
َو َش ْر ُ
ب َعم ًداَ ،واست َ
ْي َ
دَب ُر القبلَة َوتـَ َفيُّـ ُر النّيَةَُ ،وال َقه َق َهةُ َو البُ َكاءَُ ،والنَ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرك ِن قَبل َتََامهَ ،و ِّ
الزيَ َد ُة
طع ُّ
التَـنَخنُ ُخ االَّ ِيف فَاَتَة َوتَ َش ُّهد االَخ ِر اذَا امتَـنَ َع من ق َرأَِتَا َوقَ ُ
َ
رض ِمن فُـر ِ
ِيف فَ ٍ
وض َها اِالّ ِيف فَ ِاَتَ ِة َوتَ َش ُه ِد االَ ِخ ِر.
ُ
ِ
ِ
عليها اَذَا ٌن َواَقَ َامةٌ  ,فاَاِن اَذَنَت“
املرأةُ َك َّ
س َ
االر ُجل ِيف اجلَمي ِع َما ذُك َر غَ َري اَنـ َ
َو ْ
َّها لَْي َ
نـَ ْفسها اَو اجلماعة النِسا ء 91ج َاز لَكِن الَ تَـرفَع صوتَـها ،وتَـرفَع ي َديـها عِنْ َد ِ
اال ْحرامِ
ْ ْ ُ َْ َ َ ْ ُ َ ْ َ
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ْ َ
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َ
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ل َمنكبَ َيها َ َ َ ُ َّ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ ُّ َ ُ َ َ َ
َ
ٍ
ِ 95
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َرة النّ َساء اَو ُُمَارم َج َاز،
َو ُّ
الس َجود َوالَ ََتْ َه ُر املَْرأَة بق َرأَة فَاان َج َه َرت َوح َد َها اَو ِبَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
الر ُج ٍل,
يس ِر ِبالَف َّ
ستاءذَنَت َ
فَاان ا َ
لي ظَهر َكف َيهااالَ َ
ض َربَت ببَطن َكف َيها االميَان َع َ
الصالَةِ ُم َِ
يف َجلَ َست فَااِن َجلَ َستُ متَـ َرابِ َعةً َمثَالً َج َاز.
َوتَِقع ُد املرأَُة ِيف َّ
فَت َشةً َك َ
َ
الصالَةِ على 96اجلِنَازةِ اِحد ع َشر ,االََّو ُل ِ
القيام لِل َق ِ
اد ِر ,والنِّ
ض
ت
ال
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ة
ي
وض
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َّ
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َ
َ
97
ت فَ ِ
ِ ِِ
ول  :أُصلّ ِي َعلى ه ِذهِ ِ
وما اَربَ ُع
اجلنَ َازِة اَو َه َذا امليِّ ِ ً
َ
لل َفرضيَة َويَـ ُق ُ َ
وم ُأم ً
رضا ا َم ًاما اَ َ
َ
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)”, kesalahan gramatika (khatul harfu jarعلي“ Pada naskah tertulis
) Kesalahan penyalinan (gramatika), bentuk kesalahan (sharfiyah
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او نفسها“ Kesalahan penyalinan (omisi), pada naskah tidak ditulis kalimat
”اجلماعة النساء
92
”, termasuk kesalahan pada kelompok gramatikaايل“ Pada naskah tertulis
)(khatul harfu jar
93
”, termasuk kesalahan pada kelompok gramatikaايل“ Pada naskah tertulis
)(khatul harfu jar
94
”, termasuk kesalahan pada kelompok gramatikaايل“ Pada naskah tertulis
)(khatul harfu jar
95
”ال َتهر قرأِتا “ Pada naskah tertulis
96
”, termasuk kesalahan gramatika (khatul harfuعلي“ Pada naskah tertulis
)jar
97
”هذا اجلنازة “ Kesalahan penyalinan (omisi) frase
89
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ٍ ِتَك
ِ  النَيب صلّي هللا ع98الصلَوةُ على
ِِ ِِ ِ
,ليه َو َسلَّم
َ
َ ّ
َ
َ َ َ َّ  والتاسع َو، َو الثَام ُن ق َرأَة ال َفاَتَة،برية
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ِ
ِ
ِ َّ الصح ِة
ِ
ِ لع نَفلَ ِيه اِن َكا َن َجنس
يف َعلى ظَه ِرمهَا اِن َكا َّن
ُ ْي اَو ُمتَـنَج ِسْي َويَق
َّ
ُ الصالَة ُح
َ
.طَ ِه ِرين
ِ ب
ِ ِ 103 َّ و
ِِ ِ ِ
ِ ُص ِاِبَا املسروفَةٌ ِيف ال ُكت
.الف ِقه
َ الزَكاةُ َواجبَةٌ ف
َ
ُ ُ َ يما َو َجبَت فيه بن
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ِْي ذَخلَت ِيف جوف
ِ ٍ
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
َ َ َومن ُك ّل ع،ّن
َ
ِّ َ َوا َنزَل امل، َومجَ ٍاع، َو َشرب،عَن املُفطََرات من طَعَام
.لص ِوم ُمُتَ ًارا
ٍ ُِمن َمن َف ٍد َمفت
َّ ِ َعالِ ًما َِب لتَّح ِر ِمي ذَكًِرا ل،وح
ِ 104 واحل ُّج و ِاجب ع
ِ ب
ِ ُاع اِلَ ِيه َسبِيالً َواَح َك ُامهُ َمع ِرفَةٌ ِيف ُكت
. َتـََّــت. الف ِقه
َ َلى َمن استَط
َ َ ٌ َ َ َ
.لص َواب
َّ َوهللا اَعلَم َِب
Terjemahan Kitab As-Sittina Mas’alah
Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. Ini merupakan penjelasan mengenai ketentuanketentuan wajib pada Mazhab Imam Syafi’ī yang dirahmati oleh
Allah Swt. Nabi Saw., bersabda: “Menimba ilmu itu wajib bagi
setiap orang muslim baik laki-laki ataupun perempuan”. Ibnu
Abbas r.a berkata: “Sempurnakanlah dirimu dengan ilmu agama,
ketahuilah apa yang belum engkau ketahui”. Telah berkata para
ulama yang dirahmati Allah Swt: “ Barang siapa salat tanpa
menyempurnakan wudu maka salatnya tidak sah , sebelum
membenarkan tata cara keduanya”. Nabi Saw. bersabda: “Barang
Pada naskah tertulis “”علي, kesalahan gramatika (khatul harfu jar)
Pada naskah tertulis “”العشر, kesalahan gramatika (khatul lafif maqrun)
100
Pada naskah tertulis “”عدّن ا, kesalahan gramatika (khatul lafif maqrun)
98
99

Pada naskah tertulis “”االويل ا, kesalahan gramatika (khatul lafif maqrun)
Pada naskah tertulis “”علي, kesalahan gramatika (khatul harfu jar)

101
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Pada naskah tertulis “ ”الّزكواةberbentuk tulisan gaya “utsmani”,
diemandasi menjadi “”الّزكاة
104
Pada naskah tertulis “”علي, kesalahan gramatika (khatul harfu jar)
103
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siapa yang diberi kebaikan oleh Allah, maka dia akan
dipahamkan mengenai ilmu agama”. Dan Nabi Saw. bersabda:
“Tidak ada ibadah kepada Allah yang lebih utama selain dari
pada paham akan ilmu agama”.
Qawā’id iman yang wajib diimani oleh hamba Allah itu ada
delapan, yakni meyakini dengan hati bahwa Allah Swt. itu Mahahidup, Maha Mengetahui, Mahakuasa, Maha Berkehendak, Maha
Mendengar, Maha Melihat, Maha Berbicara, dan Mahakekal.
Rukun Islam ada lima, yakni: syahadat (bahwa sesungguhnya
tiada tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah),
mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, melaksanakan haji ke baitullah bagi yang memiliki kemampuan menjalankannya.
Bersuci itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang mengalami adanya yang keluar dari dua jalan (buang kotoran), dengan
mengambil air atau tanah atau apapun yang terdapat pada tempat
yang bersih (sesuatu yang bukan untuk dimakan, tidak haram dan
tidak membatalkan, seperti batu misalnya). Dan ketika akan
masuk ke kamar mandi hendaklah membaca: “Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan setan laki-laki dan setan
perempuan”, dan ketika keluar dengan membaca “Aku bersyukur
kepada Allah yang telah menghilangkan kejelekan pada diriku,
dan mengampuniku” .
Fardu wudu’ itu ada enam: yang pertama niat pada hati, wajib
membacakannya pula, yang kedua membasuh wajah dari batas
rambut sampai dagu, dari daun telinga yang satu dan yang satunya
lagi secara bersamaan, membasuh kulit kepala sampai ke bawah
dekat leher, wajib meminum air dan mengeluarkan lagi atau
berkumur, wajib membasuh secara perlahan, menyeluruh hingga
bersih, yang ketiga membasuh tangan sampai ke ujungnya, yang
keempat membasuh rambut, atau hanya mengusapkannya saja,
yang kelima membasuh kedua kaki sampai ke ujungnya, dan yang
keenam tertib. Disunnahkan membaca basmalah, membasuh
dengan seksama, menghirup air, membasuh telinga dan yang
lainnya sebanyak tiga kali.
Hal yang membatalkan wudu’ itu ada lima: yang pertama
adalah adanya yang keluar dari dua jalan, yang kedua tidur dengan
posisi terlentang pada bumi, yang ketiga hilangnya akal akibat
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lupa, gila, dan ayan, yang keempat, menyentuh wanita yang sudah
baligh (usia yang telah terkena kewajiban menjalankan ibadah)
dan bukan muhrim (keluarga), yang kelima menyentuh kelamin
dan dubur.
Fardu mandi wajib itu adalah: niat, mengguyurkan air ke
seluruh badan, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki, membersihkan najis dari badan. Disunahkan membaca basmalah,
membasuh dengan seksama masing-masing sebanyak tiga kali,
berkumur, menghirup air, dan berurutan.
Hal yang diharamkan ketika berhadast ada lima macam, yaitu:
yang pertama salat, tawāf, khutbah Jumat, menyentuh muṣḥaf AlQur’an, membacanya dan membawanya kecuali membacanya
karena lupa atau tidak berniat untuk membacanya. Dan yang
diharamkan ketika sedang junub yaitu ada delapan macam, sama
hal nya seperti apa yang diharamkan ketika berhadas; membaca
Al-Qur’an, kecuali membaca lafaz darinya yang tidak
dimaksudkan untuk membaca, seperti membaca aku bersyukur
kepada Allah Tuhan sekalian alam sesudah makan dan minum,
membaca sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali
kepada-Nya ketika terkena musibah, dan bagi yang sedang junub
dilarang memasuki mesjid. Diharamkan sepuluh pekerjaan atas
wanita yang sedang haid, sama halnya seperti apa yang telah
diharamkan ketika sedang junub: salat, puasa, dan ṭalāq.
Diperbolehkan melakukan tayamum ketika sedang sakit, dan
karena tidak ditemuinya tempat air atau jauh dari tempat air ketika
waktu salat sudah datang, sebagai gantinya yaitu tanah yang suci
dan bersih. Dan fardu tayamum itu ada empat, yaitu ; yang
pertama adalah niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan,
dan tertib. Dan disunahkan mendahulukan yang sebelah kanan,
menepuk-tepukan tanah (meringankan), dan hal yang membatalkan tayamum seperti halnya yang membatalkan wudu’. Dan tayamum itu dilakukan untuk menunaikan setiap yang wajib, dan salat
dengan tayamum itu boleh, baik salat wajib ataupun salat sunat
yang dilakukan sebelum dan sesudah salat wajib. Syarat wajib
dilakukannya salat itu ada lima yaitu Islam, baligh, berakal,
terbebas dari haid dan nifas.
Syarat sah salat ada delapan yaitu: tamyīz (ma’rifat, fardiyatiha/mengetahui fardu salat), tamyīz (membedakan mana yang
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wajib dan mana yang sunah), mengetahui waktu salat (memasuki
waktunya dengan yakin atau ragu-ragu), menutup aurat, baik lakilaki ataupun perempuan, bagi perempuan menutup seluruh
badannya baik yang tampak ataupun tidak tampak hingga ke ujung
kaki kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, membersihkan
badan dari hadas, membersihkan pakaian dan tempat salat dari
najis. Fardu salat itu ada delapan belas, yaitu: takbiīratul ihrām,
berdiri bagi yang mampu, membaca surat al-Fātihah, ruku’, dan
dengan keadaan tenang ketika mengerjakannya/jeda, i’tidal dan
dengan keadaan tenang ketika sedang mengerjakannya/jeda, sujud
dan dengan keadaan tenang ketika sedang mengerjakannya/jeda,
duduk diantara dua sujud dan dengan tenang ketika sedang
mengerjakannya/jeda, duduk untuk tasyahud akhir, salam, pada
tasyahud akhir di dalamnya dibacakan salawat kepada Nabi Saw.
dan yang terakhir tertib. Bacaan yang dibaca ketika tasyahud
akhir itu ada lima kalimat yaitu: ”at-tahiyatulillah, salāmu ‘alaika
ayuhā an-Nabiyyu wa rahmatullahi wabarakātuhu, salāmun
‘alaināwa ‘alā ‘ibadihi as-Salihin, Allahumma salli ‘alā sayyidinā
Muhammad wa ‘alā ali sayidinā Muhammad”, itu merupakan
wajib, juga kepada keluarganya.
Fardu salat itu terbagi menjadi tiga, yaitu hati, lisan dan
badan. Pertama adalah niat, yang kedua adalah takbiīratul ihrām,
membaca surat al-Fātihah, tasyahud akhir, membaca salawat
kepada Nabi Saw., dan wali Allah, dan yang ketiga diterima seluruh fardu. Dan sunahnya salat itu ab’ad dan hay’ayt, maka untuk
ab’ad itu ada enam: qunut, berdiri, tasyahud awal, duduk,
shalawat atas Nabi saw, di dalamnya salawat kepada keluarganya
pada tasyahud akhir. Dan lafaz qunut yaitu: “Allahumma ahdiniy
fiman hadayt wa ‘afiniy fiyman ‘afaiyt wa tawalaniy fiyman
tawalayt wa bāriklaniy fiymā a’tayt wa qiniy biraḥmatika mā
qaḍayt fa innaka taqḍi wa lā yuqḍā ‘alaika wa innahu lā yudilu
man walayt wa lā yuizzu man ‘ādayt tabārakta rabbanā wa tālaita
wa nastagfiruka, Allahumma natūbu ‘alaika wa ṣalli ‘alā Nabi
Muḥammadin rasūli an-Nabiyyi al-umiyi wa ālihi wa ṣaḥbihi wa
bārik wa sallam”. Disunahkan apabila lupa terhadap salah satu
dari enam rukun itu dengan melakukan sujud sahwi, dan apabila
meninggalkan sujud sahwi pun tidak membuat batal salatnya. Dan
sunat hay’āt itu bukan sujud karena lupa, dan sunat ini banyak
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seperti: mengangkat tangan ketika takbīratul ihrām di atas
bahunya, mendahulukan tangan kiri atas kanannya yang letakan di
bawah dadanya dan di atas pusarnya, dan membaca doa iftitah.
Doa iftitah: “Allahu akbar kabira wal hamdulillahi katsira wa
subḥānallahi bukratan wa aṣīlan” dan selain itu merupakan
sunah al-masyhūri. Dan yang membatalkan salat itu ada sepuluh
yaitu: hadas, lupa, terkena najis pada badan juga baju, terlihatnya
aurat, berbicara, banyak bergerak, melakukan tindakan atau memukul, berjalan, makan, minum, tidak menghadap kiblat, tidak
mengawalinya dengan niat, tertawa, menangis, mengobrol, merintih, tidak membaca Surah al-Fātihah dan tasyahud akhir, memutuskan salah satu rukun sebelum selesainya salat.
Perempuan itu sama seperti lak-laki dalam jamaah, selain pada
azan dan iqāmat, maka apabila perempuan melakukan azan untuk
dirinya sendiri dan jemaah perempuan diperbolehkan, akan tetapi
suaranya jangan dikeraskan. Apabila hendak melakukan
takbīratul ihrām perempuan mengangkat tangannya hanya sampai
bahu, untuk kaum laki-laki mengangkat tangannya sampai pada
bagian telinganya. Ketika ruku’ dan sujud hendaklah memiringkan badan, dan bacaan salat bagi perempuan hendaklah di dalam
hati saja, untuk perempuan gerakannya pun harus hati-hati, tidak
seperti laki-laki ketika salat dan duduknya.
Fardu salat jenazah itu ada sebelas yaitu: pertama berdiri bagi
yang mampu, berniat, memperhatikan syarat fardu-nya, mengucapkan “uṣallī alā hāżihi al-jināzah aw haża al-mayyiti farḍan
imāman aw ma’mūman arba’u takbiyratin”, membaca Surah alFātihah, salawat kepada Nabi Saw. berdoa untuk mayit yaitu:
“Allahummagfirlahu war hamhu”, dan yang terakhir salam. Disyaratkan atas salat itu bersih dari najis dan meninggalkan apa
yang diharamkan. Sesungguhnya zakat itu wajib hukumnya, hal
tersebut bisa dilihat pada pembahasan di kitab-kitab fiqih.
Fardu puasa di bulan Ramadan itu dua, salah satunya itu
adalah niat di dalam hati pada tiap-tiap malam, mencegah dari halhal yang membatalkannya seperti makan, minum, zima, keluar air
mani, menjaga pandangan dari apa-apa yang terlihat (yang
diharamkan untuk dilihat).
Ibadah haji itu wajib hukumnya bagi setiap muslim yang memiliki kemampuan untuk menjalannkannya. Hukum haji bisa
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diketahui pada kitab-kitab fiqih. Selesai. Hanya Allah Yang Maha
Mengetahui segala sesuatu.
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