3.

Al

Fattah

Allah yang memutuskan nasib manusia, baik di dunia

frrrprn di akhirat. Keputusan Allah
merupakan keputusan yang sangat adil. Dia menetapkan setiap keputusan-Nya
tanpa kekeliruan
sedikit pun. Tidak akan ada seorang pun yang terzalimidengan keputusan-Nya.
Firman Allah swt.:

(Y1 : "t+-,)
Artinya:

lGbkanlah:'Tuhan Ha
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mengumpull<an kib semua, kemudian Dia membert keputuan
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kitadengan benar. Dan Dia-rah Maha pemtei keputusan, Maha Mengehhui."(e.s.daur,;s+1,201

4.

AlQayyum
Al Qayyum artinya Maha Berdiri Sendiri. Allah mengurus segala urusan
makhluk-Nya

sendirian tanpa bantuan siapa pun.
Firman Allah swt.:

(Y :&rr, Jry fub!

Artinya:

p\ $'\t it i a,ri

"Allah, tidakadaTuhan (yang berhakdisembah) selain
Dia. Yang Hidup kekattagiterus menerus

mengurus makhluk-Nya."(e.S.Ali lmran
[3]: 2)

5.

Al Hadi

Al Hadi artinya M3h3 Memberi Petunjuk. Allah sM. memberikan petunjuk
kepada hambahamba-Nya yang Dia kehendaki. Janganlian manusia biasa,
Rasulullah sekali pun tidak dapat
memberikan petunjuk karena yang berkuasa memberi petunjuk
itu hanyalah ltLn, Rt Haol.
Firman Allah swt.:

(o1:cro.o;Jry
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Artinya:
"Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk
kepada orang yang kamu kasihi,
tetapiAllah memberi petuniuk kepada orang.yytg^airenenaa*i-itya,
dan ettan rc6in mengetahui
orang-orang yang mau menerima petunjuk.', (e.S. Al easag
t2gl: 56)

6.

As Salam

^

As Salam artinya Mahasejahtera. Allah tidak membutuhkan apa pun
karena Dia Mahasejahtera.

segalayang adadialam semestia adalah milik-Nya. Jadi, jika r"nrri"
dalam hidupnya, sudah selayaknya meminta keiejahteraan t<epaoa
Allah, As salam.

r"nghffi;;d;teraan

Firman Allah swt.:
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Perbedaan antara Najis dan Hadas

I as dan najis merupakan keadaan tidak suci. Akan tetapi, terdapat

beberapa perbedaan
a--: -: .:!uanya, antara lain:
= s zatnya nyata terlihat atau tercium, sedangkan hadas adalah hal-halyang bersifat abstrak;
- ='a menyucikan najis adalah dengan membersihkan bagian terkena nalijOengan
air atau
=: cersuci lainnya sampai hilang zat, warna, atau baunya, sedangkan cara ienyucikan
'-.:as

-

adalah dengan berwudu, mandi, atau tayamum;
s dapat terjadi/mengenai badan, pakaian, dan tempat, sedangkan hadas hanya terjadi/
-:-3enai badan.
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Mandi, Wudu, dan Thyamum

"

t,tandi
N

i:ndiwajib

''randi wajib adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan niat menghilangkan hadas besar.

S::ab-sebab wajib mandi
3:seorang diwajibkan mandijika berhadas besar, yaitu:

'
2
:
r
I

Bersetubuh(berhubungansuami-isteri).
Keluar mani (sperma).
Keluar darah haid.
Melahirkan.
Keluar darah nifas, yaitu darah setelah melahirkan.

-ecerapa halyang dilarang ketika
berhadas besar
S:seorang yang berhadas besar dilarang melakukan hal-hal berikut:
' Mengerjakan salat.

2
3
r
:

Mengerjakan tawaf.

Menyentuh mushaf Alquran.
MembacaAlquran.
Menetap dimasjid.

lukun mandi

2

Niat.

Mengalirkan air ke seluruh tubuh.

-ata cara mandi

?ta cara mandiwajib adalah sebagai berikut.

' Membaca basmalah (sunah).
2 Mencuci kedua tangan sebanyak tiga kali (sunah).
3. Membasuh kemaluan (sunah).
.i. Berwudu (sunah).
5.
3,
1

Berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, misalnya "Aku berniat mandi untuk
menghilangkan hadas besar setelah haid fardu karenaAllah.,,
Menyiramkan air keseluruh tubuh, kulit, dan rambut.
Menggosok-gosok badan hingga bersih (sunah).
Menertibkan rukun (sunah)
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salat berjamaah dan munfarid.

Triuan Pembelajaran

S#ah

mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu:

' lienjelaskan pengertian salat berjamaah dan munfarid.
Z Menjelaskan keutamaan salat berjamaah atas salat munfarid.
3 Menjelaskan syarat-syarat mendirikan salat berjamaah.
{ Menjelaskan halangan-halangan salat berjamaah.
I Menjelaskan tata cara salat berjamaah dan munfarid.
3- Mempraktikkan salat berjamaah dan munfarid.
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Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat munfarid. Meskipun salat fardu boleh dikerjakan
scara munfarid, tetapi lebih utama dikerjakan secara berjamaah karena banyak kelebihan salat
reriamaah dibandinglan salat munfarid.
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SalatBerjamaah

Salat berjamaah adalah salat yang dikerjakan bersama-sama dua orang atau lebih, salah
satu dari mereka menjadi imam (pemimpin) dan yang lain mengikuti di belikangnya sebagai
rnakmum.

2

Syarat-syaratSatatBerjamaah

a
b.
c.
d.

Salat berjamaah sah jika memenuhisyarat pokok berikut:
Ada imam.
Ada makmum.
Salat dilakukan dalam satu majelis.
Salat makmum sesuaidengan salat imam.

L

Adapun syarat sah salat berjamaah secara rinci adalah sebagai berikut:

Syarat-syaratmenjadiimam

1. Mengetahui syarat, rukun, dan perkara yang membatalkan salat.
2. Bacaannyafasih.

?
4.

?"r3kuJsehat.

Sudah balig.

Satat 8er,ii&aqli
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Suatu hari, ketika Nabi Muhammad saw. berusia dua tahun, terjadi suatu peristiwa yang
uar biasa. la didatangi dua malaikat, mereka membuka baju Nabi Muhammad, kemudian
rembelah dadanya dan menyiramkan air ke dalamnya. Setelah itu, mereka ,"nriup kembali
Cada Nabi Muhammad saw. tanpa luka dan tanpa bekas.
Pada usia dua tahun, Nabi Muhammad saw. dibawa kepada ibunya. Namun, kemudian
dibawa

<embali oleh Halimah, karena di kota sedang terjadi wabah penyakit. Menurut
Halimah Nabi Muhammad

saw. belum cukup kuat untuk menghadapi suasana kotia seperti itu. Pada usia lima tahun,
Nabi
Muhammad saw. diantarkan kembali kepada ibunya. Halitu karena al Haris, suami Halimah,
khawatir
:erjadisesuatu terhadap Nabi Muhammad saw. Dia melihat sesuatu yang berteda dalam
diri Nabi
f/uhammad saw.. Keanehannya ini pun diceritakannya kepada ibunda Nabi Muframmad
saw..

c,

Nabi Muhammad saw. dalam asuhan ibunya Aminah

Sejak usia lima tahun ini Nabi Muhammad saw. tumbuh bersama ibunya. Sehari-harinya

oermain dengan sepupu dari pihak ibunya, terutama dengan pamannya yang sekaligus
saudara
sesusunya Hamzah bin Abdul Muttalib.
Namun, tidak lama Nabi Muhammad saw. merasakan kasih sayang ibunya. Suatu hari ia diajak
cleh ibunya untuk beziarah ke makam ayahnya dan sekaligus bersilaturahmi ke sanak
saudaranya,
<eluarga Najjar dan Khayaz diYatsrib. Dalam perjalanan pulang ke Mekah tibatiba Aminah
sakit.
Tldak lama kemudian Aminah meninggal dan dimakamkan diAbwa, tidak jauh
dari yatsrib.
Akhirnya, Nabi Muhammad saw, kembali ke Mekah ditemani UmmuAiman, hamba sahayanya.

Diperkirakan usia Nabi Muhammad saw. saat itu enam tahun. Meskipun demikian, pangalaman

selama diYatsrib tetap dikenang oleh Nabi Muhammad saw.. Hal ini pernah diceritakannyi
Cia senang bermain layang-layang dan berenang bersama teman-temannya
di yatsrib.

d.

n"n*u

Nabi Muhammad saw. dalam asuhan kakeknya Abdut Muttatib

Nabi Muhammad saw. merupakan cucu kesayangan Abdul Muttalib. Oleh karena itu, ketika
Aminah meninggal dunia, Abdul Muttalib turun tangan sendiri untuk mengasuh
cucunya itu.
Perhatiannya terhadap Nabi Muhammad saw. sangat besar, padahal usiaAbdul Muttalib
saat itu
sudah mendekati usia B0 tahun.
Namun, kasih sayang kakeknya pun tidak berlangsung lama dirasakan oleh Nabi Muhammad

saw.. Ketika usianya mencapai 80 tahun, Abdul Muttalib merasa ajalnya sudah
dekat. Oleh karena itu,
cia memenggilAbi Talib, putera sulungnya, dan meminta untuk mengasuh cucunya
itu. Tldak lama
<emudian dia meninggal dunia. Saat itu Nabi Muhammad saw. baru berusia (delapan)
B
tahun.

e.

Nabi Muhammad saw. dalam asuhan pamannya Abi Talib

AbiTalib adalah saudara kandung Abdullah, ayah Nabi Muhammad saw.. AbiTalib dikenat
Derperasaan halus dan paling dihormati di kalangan Quraisy. Namun, dia miskin
dan banyak
anak' Jika dibandingkan dengan saudara-saudaranya, dia yang paling miskin. Akan
tetapi, karena
amanat dari ayahnya, dialah yang akhirnya mengurus Nabi Muhammad saw,.
Melihat keadaan pamannya yang kesusahan dalam mengurus keluarga, Nabi Muhammad
saw. berusaha untuk membantu pamannya itu. Dia ingin membintu meringankan
beban tanggung
lawab pamannya' Sejak kecil dia mengembalakan kambing-kambing pamannya. Dia sangat
ulet dan tekun, hingga dengan modal keuletannya itu ternakAbiTalib o*eikembang
dengan baik.
Ketika dia berusia 12 tahun, bahkan sumber lain mengatakannya 9 tahun, trta-Oi tUu"nammad
saw. mengutarakan niatnya untuk ikut menemani pamannya berdagang. Pada mulanyaAbiTalib
iidak mengizinkannya, karena perjalanan itu jauh dan meiewati padang pasir yang
sangat luas.

Akan tetapi, Nabi Muhammad saw. bersikeras. Akhirnya, RUi

kemenakannya itu menemani perjalanan dagangnya.

tq*,#i,

ialib pln

ireng'izint<an

ifi,
Illi':=i

53

Mendengar keputusan pamannya, Nabi Muhammad saw. sangat senang. Berangkatlah
Nabi Muhammad saw bersama AbiTalib dan rombongannya menuju Negeri Syam.
Selama dalam perjalanan, rombongan AbiTalib yang membawa Nabi Muhammad saw. itu
selalu dinaungi awan. Ketika tiba di salah satu dusun kecil, rombongan AbiTalib bertemu dengan
seorang pendeta Nasrani bernama Buhaira. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri
Nabi Muhammad saw.. Oleh karena itu, pendeta itu berkata kepada Abi Talib "Sesungguhnya
anak saudara ini kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, segeralah pulang dan jagalah
dia dari gangguan orang-orang Yahudi." Mendengar perkataan itu, AbiTalib pun segera pulang
membawa Nabi Muhammad saw. kemballi ke Mekah. Sejak saat itu, Abi Talib semakin ketat
menjaga kemenakannya itu. Hingga akhirnya dalam asuhan Abi Talib inilah Nabi Muhammad
saw. tumbuh menjadi menusia paling ungguldi dunia ini.

4.

Kehidupan Nabi Muhammad saw. Masa Remaia hingga Dewasa

Nabi Muhammad saw. tumbuh dalam lindungan Allah swt., jauh dari kotoran-kotoran dan
budaya jahiliyah. Beliau tumbuh menjadi orang yang mulia harga dirinya di antara kaumnya,
paling baik akhlaknya, sangat pemalu, sangat jujur, sangat amanah, serla terhindar dari perbuatan
keji dan jahat. Sedemikian rupa sehingga beliau mendapat gelar al amin (orang yang terpercaya).
Ketika Nabi Muhammad saw. berusia 15 tahun, terjadi perang Fijar antara suku Qurasy dan
Qais'Ailan. Beliau mengalami saatterjadinya perang tersebut dan berperan dalam mempersiapkan
anak panah dan tombak untuk paman-pamannya dalam membalas serangan musuh. Sedemikian
rupa sehingga beliau mengenal ketangkasan berkuda dan keberanian berperang.
Disaat sudah mampu bekerja, Nabi Muhammad saw. mulai bekerja mengambala kambing.
Kegiatan ini mengandung nilai usaha yang luhur, pendidikan rohant. latihan merasakan kasih
sayang, kemampuan mengendalikan pekerjaan yang berat, penyaluran udara murni, dan
memperkuat fisik.
Pada saat Nabi Muhammad saw bersia 25 tahun, Abu Talib mengusulkan kepada Khadijah
binti Khuwailid untuk menjadikannya sebagai kepercayaan dalam pemiagaannya. Usulan itu disambut

baik oleh Khadijah. Akhirnya, Nabi Muhammad saw. melakukan perjalanan niaga ke Syam dengan
membawa barang dagangan milik Khadijah, wanita kaya di kota Mekah yang amat disegani.
Untuk memudahkan pekerjaan, Khadijah mengirimkan suruhannya bernama Maisarah untuk

menyeftai dan membantu Nabi Muhammad saw.. Kesopanan, kejujuran, dan kepiawaiannya
dalam berdagang menarik perhatian Maisarah. Perniagaan ini membawa keuntungan yang
banyak. Seluruh kisah perjalanan ini diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. lnilah awal
mula Khadijah mengagumi Nabi Muhammad saw..

5.

Pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Siti Khadiiah
Keluhuran budi pekerti Nabi Muhammad saw. menumbuhkan rasa cinta dalam diri Khadijah.

Oleh karena itu, suatu hari Khadijah menyuruh budak kepercayaannya, Nafisah, untuk
menyampaikan isi hatinya kepada Nabi Muhammad saw.. Namun, saat itu Nabi Muhammad
saw. belum dapat memutuskan apa-apa karena belum mendapat pertimbangan dari pamannya.

Suatu hari, Nafisah mendatangiAbiTalib untuk membicarakan niat Khadijah. Saat itu juga
AbiTalib memberi keputusan untuk disampaikan kepada Khadijah. Kemudian AbiTalib mengajak
Nabi Muhammad saw. menemui paman Khadijah, Amr ibnulAsad, karena ayah Khadijah sudah
tiada. Kedatangan ini untuk memperbincangkan niat Khadijah. Amr menerima keinginan Khadijah

terhadap Nabi Muhammad saw.. Tidak lama dari waktu pembicaraan tersebut terjadilah
pernikahan Nabi Muhammad saw. dengan Khadijah yang dilangsungkan di rumah Khadijah.
Satu riwayat menyebutkan bahwa usia Nabi Muhammad saw. saat itu 25 tahun, sedangkan
Khadijah berusia 40 tahun.
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Agama lslam Vll

Rasulullah mengemban tugas untuk menjadi uswatun hasanah dan rahmatan lil 'atamin
agar dapat menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Secara ringkas misi Rasulullah
tersebut mencakup:
Membenarkan dan memelihara kebenaran yang sudah ada "musaddiqal lima ma'akum".

1.
2. Mengukuhkan ajaran tauhid yang jelas dan bersih.
3. Menanamkan prinsip persatuan dan persamaan derajat.
4. Memberantas pesimisme dan pemikiran negatif, serta membangkitkan cita-cita, harapan,
kepercayaan, dan kemuliaan dalam jiwa manusia.
5. Memadukan antara agama dan dunia.
6. Menerangkan tujuan dan maksud medan amaldan perjuangan hidup.
. Menjadi pembawa kabar gembira bagi orang-orang yang ber4cuat maslahat dan pemberi peringatan
7

bagi orang yang berlcuat maksiat agar segera menghentikan perbuatannya dan bertobat.

ffi
ffi
'1.
2.
3.
4.

6.

Rangkuman

Dari lahir hingga menjadi rasul, Nabi Muhammad saw. adalah pribadi mulia yang

mendatangkan rahmat bagi umat manusia.
Sebagaipemuda Quraisy, Nabi Muhammad saw. telah mendapatkan penghormatan berupa
julukan alamin yang berarti dapat dipercaya
Nabi Muhammad saw. menikah pada usia 25 tahun.
Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi rasul pada usia 40 tahun.
Pada mulanya, Nabi Muhammad saw. berdakwah dengan cara sembunyi-sembunyi hingga
turun perintah dariAllah swt. untuk berdakwah secara terang-terangan.

Berbagai rintangan beliau hadapi hingga akhirnya beliau berhasil mengemban tugas

kerasulan menyampaikan risalah llahi kepada seluruh umat manusia.

Latihan
Berilah tanda silang (x) pada salah satu hurul a, b, c, atau d di depan jawaban yang
paling tepat!
1.

3.

Tanggal kelahiran Nabi Muhammad saw adalah ....
a. 12 RabiulAwal, tahun Gajah
b. 12 RabiulAkhir, tahun Gajah
c. 12 Muharam, tahun 1 Hijriyah
d. 12 Maulid, tahun 1 Hijriyah
Orang tua Nabi Muhammad saw. adalah ....
a. Abdullah dan SitiAminah
b. Abdul Muttalib dan SitiAminah
c. Abdullah dan Siti Khadijah
d. Abu Talib dan Siti Khadijah
Orang yang menyusui Nabi Muhammad saw. selain ibunya adalah ....

a.
b.
c,
d.

$gjUi'anr

SitiAminah
Halimah Sa'diyah
Ummu Kulsum
Rabiah Adawiyah
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Hukum Nun Mati atau Tanwin
dan Mim Mati
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Standar Komp€tonsi:
Menerapkan hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mim mati.

Tuluan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu:
1. Menjelaskan pengertian hukum nun mati/tanwin dan mim mati.
2, Menyebutkan contoh-contoh bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.
3. Menjelaskan macam-macam hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.
4. Menjelaskan perbedaan antara hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.
5. Mencari hukum bacaan nun mati/tanwin dan mim mati dalam surat.surat pendek pilihan.
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Hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mati maksudnya cara membaca atau melafalkan

nun mati atau tanwin dan mim mati ketika berhadapan dengan huruf hijaiyah yang ada
sesudahnya. Hukum bacaan nun matiatau tanwin dan matiterbagi ke dalam beberapa bagian.
Terdapat beberapa persamaan antara hukum bacaan nun mati atau tanwin dan mati, adaluga
beberapa perbedaan antara keduanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembahasan berikut.
[pa
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Hukum Bacaan Nun Mati atau Tanwin
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Hukum bacaan nun mati atau tanwin ketika menghadapi salah satu huruf hijaiyah terbagi
enam, yaitu izhar halqi, izhar muflak, idgam bigunnah, idgam bilagunnah, iqlab, dan ikhfa.

1.

lzhar Halqi

Secara etimologi, izhar artinya nyata, nampak, terang, atau jelas, sedangkan halqi artinya
tenggorokan. Adapun yang dimaksud izhar halqi adalah nun mati atau tanwin dibaca jelas dengan
bunyi "n" tidak mendengung dan tidak samar-samar, karena berhadapan dengan salah satu da1
enam huruf halqi, yaitu ,,
dan a.

C,

t,

E,

i,

Porhatikan contoh-contoh berikut, kemudian bacalah dengan benar!
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Nun matl menghadapl huruf
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hamzah.

Nun matl menghadapl huruf
ha.
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Fathahtaln menghadapl huruf
hamzah,

Dammahtaln menghadapl
huruf [a,

4.

ldgam Bilagunnah
ldgam bilagunnah adalah memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam huruf sesudahnya

tanpa disertai dengung. Huruf idgam bilagunnah ada dua, yaitu J dan 1. Nun mati atau tanwin
yang menghadapi huruf tersebut harus dibaca idgam, tetapi tidak diseftai idgam dan dibaca pendek
satu harakat saja. Akan tetapi, terdapat pengecualian, yaitu pada Q.S. Al Qiyimah l75l: 27:

gli"U
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*^t^upun dalam ayat tersebut nun mati bertemu huruf ra, tetapi tidak dibaca idgam

melainkan izhar, karena ada saktah yang mengharuskan menahan nafas sejenak dan menjadi
penghalang hukum idgam dalam ayattersebut. Perhatikan contoh-contoh berikut, kemudian bacalah
dengan benar!
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5.

Nun mati menghadapi huruf
lam.
Nun mati menghadapi huruf

ra.
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Kasrahtain menghadapi huruf
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Kasrahtain menghadapi huruf

ta.

lqlab

Secara etimologi, izhar artinya mengubah sesuatu dari bentuk asalnya, sedangkan menurut
ilmu tajwid, iqlab adalah menggantisuara nun matiatau tanwin menjadi bunyi mim dan disertai
dengung karena bertemu dengan huruf iqlab. Huruf iqlab hanya ada satu, yaitu r.-r.
Jadi, jika nun matiatau tanwin bertemu dengan huruf ba maka harus dibaca dengan bunyi
mim dan disertaidengung sepanjang dua harakat. Perhatikan contoh-contoh berikut, kemudian
bacalah dengan benar!
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6.

Nun mati menghadapi
huruf ba.

Nun mati menghadapi
huruf ba.

I

lrii,,.,.::::::::,,:-:::rj

littl.Ntr.i+

ffii,ffi

fffirt

?tlrr aot- Dammahtain menghadapi
-o
tJ aJJ,
,'rrJ..r.l.c.l
/
v-t l-huruf ba.

i3 6i
t'-

r1L6

Fathahtain menghadapi huruf
ba.

lkhta Haqiqi

Secara etimologi, ikhfa artinya menyembunyikan, sedangkan menurut ilmu tajwid, ikhfa
adalah melafalkan huruf antara izhar dan idgam tanpa disertai tasydid dan disertai dengung.
Adapun ikhfa haqiqi adalah menyamarkan bunyi nun mati atau tanwin dan disertai dengung
karena beftemu dengan salah satu huruf ikhfa. Dinamakan ikhfa haqiqi karena pada kenyataannya
persentase nun mati atau tanwin yang disembunyikan lebih banyak daripada huruf lain.

(J, eJ, J, 3, j, U, &,g,o, gi, L,,b, ca, c!, dan C..lit<a
salah satu huruf tersebut maka harus dibaca samar
dengan
nun mali atau tanwin bertemu
dua harakat. Perhatikan contoh-contoh berikut,
sepanjang
berbunyi"ng" dan disertai dengung
Huruf ikhfa ada lima belas, yaitu

kemudian bacalah dengan benar!
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2.

ldgam Syafawi
ldgam syafawi

adalah memasukkan bunyi mim yang berharakat sukun ke bunyi mim
sesudahnya yang berharakat hidup. Dinamakan idgam syafawi karena huruf
mim merupakan
huruf yang makhrajnya cl_ari bibir. ldgam syafawi OiseUui juga idgam mimi
karena mim mati
menghadapi huruf mim. Selain itu, dinamakan juga idgam riistain atau mutamasilain
karena
huruf yang mati idgam. dan huruf yang diidgamkannya serupa (satu jenis
dan satu makhraj).
Berdasakan penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa huruf idgam
syafawi hanya
ada satu, yaitu huruf Perhatikan contoh-contoh bbrikut, kemudian bacalah-dengln
benarl
1.
Itaf lmat
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Kalimat
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Mim mati menghadapi huruf
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Mim mati menghadapi huruf
mim.

3.
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Kallmat
Mim mati menghadapi huruf
mim.

Mim mati menghadapi huruf
mim.

lhhfa Syatawi

lkhfa syafawi adalah mim mati dibaca samar dan mendengung dengan
kedua bibir tertutup rapat
karena menghadapi huruf ba. Dinamakan ikhfa syafawi kareia n-uruf ying
dibaca ikhfa itu huruf mim
yang makhrajnya dari bibir. Perhatikan contoh-contoh berikut, kemudian
bacalah dengan benar!
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KHlirhet

Mim mati menghadapi huru
ba.

Mim mati menghadapi
r4.l ba.
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Perbedaan Hukum Bacaan Nun Mati atau Tanwin dan Mim Mati

1.

Perbedaan antara tzhar Hatqi dan lzhar Syafawi

a.

porbdaan antara izhar halqidan izhar syafawi, yaitu:
]groqqat beberapa
Huruf izhar halqi ada enam huruf, scdangkan huruf izhar syafawi ada dua puluh
enam,
Penamaan izhar halqi didasarkan pada huruf yang terdapat sesuoah huruf yang
aiDnarran,

b.

c.
d.
e.

2.

a.
b.

p:qqnglgn izhar syafawi didasarkan pada huruf yang aiiznarkannya.
Makhraj huruf yang dilzharkan dalam izhar halqi aaitan lidah (tis'dn), sedangkan
makhraj
huruf yang diizharkan dalam izhar syafawi adalah dua bibir
rsv'atatdi),
Makhraj hurul yang terdapat sesudah sesudah izhar halqi scmuanya darl
tenggorokan.
terdapat
sesuelah
eesudah
lzhar
syafawi
marhrajhya
bcrbede;b6e;.
l9.p.rl
!qry!VanO
lzharhalqidilafalkan dengan bibirtcrbuka, sedangkan izhaisyafawiditafatkin
dongan nibtric,lulip,
Perbedaan dntare lkhfa Haqlqtdan tkhfa $yafawt
Parbedaan entara ikhfa haqiqi dan ikhfa syafawi adalah sebagai berikut:
Huruf lkhfa haqiql ada..lima. belas, sedangkan huruf ikhfa syatiwi tranya
ada satu.
Makhraj huruf yang dirkhfakan daram ikhia haqrqr adarah ribah (risailiseoingka;
makhraj
huruf yang diikhfakan datam tkhfa syafawi adaiah dua bibir (syiraBn)"

Hukum Nun Mati atau Tanwln dan Mim Ma{
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Nun mati atau tanwin yang dibaca jelas dengan bunyi "n" disebut ....
a. izhar
b. ikhfa
c. idgam
d. iqlab
Salah satu contoh ikhfa haqiqiadalah....

2.

"^35;
a. 'ai;;la
JJI

b.

c.
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4.

Hukum yang terdapat dalam kalimat yang digarisbawahi pada ayat di atas adalah ....
ikhfa haqiqi
ikhfa syafawi
idgam bilagunnah
idgam bigunnah
Ayat di bawah iniyang mengandung hukum iqlab adalah ....

a.
b.
c.
d.
5.

a i1 ,F'u W:
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Di bawah iniyang termasuk hukum mim mati adalah ....
izhar halqi, iqlab, dan ikhfa haqiqi
izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgam syafawi
izhar mutlak, idgam bigunnah, dan ikhfa haqiqi
d. idgam bigunnah, idgam bilagunnah, dan iqlab
Hukum mim mati menghadapi huruf r-r adalah ....
a. ikhfa haqiqi
b. ikhfa syafawi
idgam bilagunnah
d. idgam bigunnah
Salah satu contoh idgam syafawiadalah ....

6.

a.
b.

c.

7.

c.

8.

a.
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Firman Allah swt.:

#: *t $ )E bry- u .rip {a.il *
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Artinya:
"Ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang
duduk di sebelah kanan dan
yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya
melainkan ada di
dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.,,(e.S. Oai
17_i g)

7.

ts0l:

Tugas Malaikat Munkar

Malaikat Munkar bertugas di alam kubur, yaitu untuk menanyakan sebagian

pertanggungjawaban seorang manusia selama hidupnya di dunia.

8.

Tugas Malaikat Nakir

Malaikat Nakirtugasnya bersama-sama dengan Malaikat Munkar, yaitu untuk menanyakan
sebagian pertanggungjawaban seorang manusia ielama hidupnya di dunia.

9.

Tugas Malaikat Matik

Malaikat Malik bertugas menjaga neraka, yaitu tempat yang disediakan oleh Allah
untuk
orang-orang.yang mendurhakai-Nya. Allah memberitakan tentang tugas Malaikat
Malik dalam

Q.S. At Tahrim [66] ayat 6.

10. Tugas Malaikat Ridwan
Malaikat Ridwan bertugas menjaga surga, yaitu tempat yang disediakan Allah
untuk orang-

orang yang menaati-Nya. Allah memberitakan tentang tugas Malaikat Ridwan
dalam e.S. Az
[39] ayat 73.
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Sifat-sifat Malaikat

. Manusia tidak dapat mengetahui rupa malaikat. Hal ini karena malaikat tidak dapat dilihat
dan diraba oleh indra manusia karena kegaibannya. Selain itu, tidak ada keterangan yang
menjelaskan secara gamblang tentang ciri-ciri atau rupa malaikat-malaikat
tersebut. Di dalam
Alquran hanya disebutkan bahwa malaikat itu memilikisayap.
Firman Allah swt.:

.

eii irtli .,:j; etiLi Fti"u3 ;sjl;ir bq ,$;b e+xr *Li i).iLii
(ro:;.btiy

fi$ 1y ,f ,;"

Atbt*ti.;l'-ri qtut

e frJ-

Artinya:
"Segala puii bagiAllah Pencipta langit dan bumi, Yang menjadikan
mataikat sebagai utusan-utusan
(untuk mengurus bebagai macam urusan) yang mempunyai
ffiyap, masing-masiig (ada yang) dua,
tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaan-Nq apa ying axeheiaan-N/a.'sesiiggunnya
'
Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (e.S.Fi!ir
1)

tgsll

Dalam

yang

hadis
diriwayatkan oleh lmam Muslim juga diceritakan bahwa Rasulullah saw.
pernah kedatangan malaikat Jibril dalam wujud manusia berambut
hitam memakai pakaian putih,
kemudian menanyakan tentang lslam, iman, dan ihsan kepada Rasulullah.

4.

Malaikat Selalu Bertasbih kepada Allah
Salah satu sifat malaikat adalah selalu memujiAllah dengan bertasbih. Mereka selalu bertasbih

tanpa henti sepanjang siang dan malam.
Firman Allah swt.:

1

y. :'!y)t> L,:ft

i;qjrr;

.FJr ;.,Lifi.i

Artinya:
"Mereka (malaikat-malaikat) beftasbih tiada henti-hentinya malam dan siang.,,
(O.S. Al Anbiya

5.

l21l:20)

Malaikat Selalu Tunduk pada perintah Allah

Malaikat adalah makhluk yang selalu taat dan patuh kepadaAllah, Mereka tidak pemahmengingkari
perintahAllah sedikit pun. Mereka selalu malaksanakan apa-apa yang diperintahkan
kepada mereka.
Hal tersebut dijelaskan oleh Altah di datam e.s. At Tal;rrim
t66l ayat 6.
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Perbedaan Malaikat dan Makhluk Gaib Lainnya
Selain menciptakan malaikat, Allah menciptakan makhluk gaib lain, yaitu jin, setan, dan

iblis. Namun, ada beberapa perbedaan antara keempatnya, antari lain:
Perbedaan asal kejadian

1.

2.

a. Malaikat diciptakan dari nur (cahaya).
b. Jin, setan, dan iblis diciptakan dariapi.

Perbedaansifat-sifatnya
Malaikat tidak bernafsu, selalu taat kepada Allah, tidak memiliki nafsu, tidak berdosa,
senantiasa beftasbih, tidak memiliki sifat sombong.
b. Jin ada yang taat dan ada yang durhaka.

a.

c.
3.

lblis/setan sifatnya sombong, ingkar, menentiang, durhaka, senantiasa menyesatkan manusia.

Perbedaan tujuan penciptaan
Malaikat diciptakan untuk senantiasa taat dan melaksanakan perintah Allah swt..
Tujuan penciptaan jin sama dengan manusia, yakni untuk menyembah Allah swt..
Tujuan penciptaan setan/iblis (sebenarnya) untuk taat kepadaAllah swt, namun mereka
ingkar, sombong, dan durhaka, maka mereka dilaknat Aliah swt.

a
b'
c.
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Cara Beriman kepada Malaikat
Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua sesudah beriman kepada
Allah.
Beriman kepada malaikat artinya mempercayai bahwa malaikat itu ada sebagai makhluk
Allah.
Beriman kepada malaikat bukan berartiharus menyembah kepadanya, melainkan rrlnya
mempercayai

keberadaannya,
lmdn&fpFde

fi, alai t(a! Ai iHh
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Rangku1nan
1.

2.

4.

5.

Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah swt. dari nur (cahaya), untuk berbakti
kepada-Nya, tunduk kepada kekuasaan-Nya, dan melaksanakan perintah-Nya.
Jumlah malaikatAllah sangat banyak. Tidak seorang pun mengetahuijumlah malaikat selain
Allah. Menurut Ahlusunah Waljamaah, ada sepuluh nama malaifaf yang wajib diketahui
beserta tugastugasnya, yaitu: Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu liepada para
nabi dan rasulAllah, sefta menyampaikan petunjuk kepada orang yang Ailah kehendaki;
Malaikat Mikail bertugas mengatur rezeki seluruh makhluk atas iiin Atiah; Malaikat lzrail
bertugas mencabut nyawa manusia dan makhluk lainnya; Malaikat lsrafil bertugas untuk
meniup sangkakala sebagai tanda tibanya saat hari kiamat dan saat kebangkitanl Malaikat
Raqib bertugas mencatat segala perbuatan baik manusia; Malaikat Atid bertugas mencatat
segala perbuatan buruk manusia; Malaikat Munkar dan Nakir bertugas bersima-sama di
alam kubur untuk menanyakan sebagian pertanggungjawaban seorang manusia selama
hidupnya di dunia; Malaikat Malik bertugas menjaga neraka, yaitu tempit yang disediakan
olehAllah untukorang-orangyang mendurhakai-Nya; Malaikat Ridwan bertugai mJnlaga surga,
yaitu tempat yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang menaati-trlya.
Manusia tidak dapat mengetahui rupa malaikat. Allah hanya memberikan gambaran tentang
malaikat dengan menyebutkan sifat-sifatnya, yaitu tidak berjenis kelamin, tidak makan dan
minum, tidak berjasad seperti manusia, selalu bertasbih dan taat kepada Allah.
Beriman kepada malaikat artinya mempercayai bahwa malaikat itu ada sebagai makhluk
Allah. Beriman kepada malaikat bukan berarti menyembah kepadanya, melainkan hanya
mempercayai keberadaannya.
Hikmah beriman kepada malaikatAllah, antara lain:
a. dapat meningkatkan kualitas diri, dan
b. menjadi orang yang pandai bersyukur.

u i

#fi

Berilah tanda silang (x) pada satah satu huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang
paling tepat!
1.

Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari ....

a, air
b. batu
c, cahaya
d. nyala api

Malaikat yang membagikan rezeki dari Allah untuk makhluk-Nya adalah ....

a. Jibril
b. Mikail
c. lsrafil
d. lzrail

3. bhy
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Ayat di atas menceritakan terntang tugas malaikat ....

a. Jibril
b. Mikail
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c. lsrafil
d. lzrail
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Keria Keras, I]ekur, Ulet, dan
Teliti
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Standar Kompstensi:
Membiasakan perilaku terpuji.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
Menjelaskan pengertian kerja keras, tekun, ulet, dan teliti.
Menunjukkan dalil-dalil kerja keras, tekun, ulet, dan teliti.
Menampilkan contoh-contoh perilaku kerja keras, tekun, ulet, dan t€liti.
Membiasakan perilaku kerja keras, tekun, ulet, dan teliti dalam kehidupan sehari-harl.

1.
2.
3.
4.
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lslam rnenganjurkan pemeluknya untuk berperilaku terpuji dan menghindarkan perilaku tercela.
Oleh karena itu, umat lslam harus mengetahui mana perilaku yang baik dan mana yang buruk.
Berikut ini akan kita pelajari beberapa perilaku terpuji, yaitu kerja keras, tekun, ulet, dan teliti.
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Pengertian dan Dalll KerJa Keras

lstiiah kerja keras terdiri atas dua kata, yaitu kerja dan keras. Kerja artinya kegiatan melakukan
sesuatu, hal yang dilakukan, dan perayaan, sedangkan karas artinya padat, kuat, tidak mudah
berubah, gigih, sungguh-sungguh, semangat kuat, tidak mongenal lelah, dan tidak lemah. Jadi,
kerja keras dapat diartikan sebagai berikut:
Melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh
Gigih dalam melakukan sebuah pekerjaan
Melakukan sesuatu tanpa mengenal lelah
Sesuatu yang dilakukan dengan niat yang kuat
Tidak mudah mengubah niat karena mendapat hambatan
Tidak lemah dalam menghadapi cobaan
Selalu bersemangat dalam melakukan pekerjaan

a.
b.
c.
d.
e.
f,
g.

Allah Mahaadil. Dia tidak berat sebelah terhadap makhluk-Nya. Allah tidak hanya

memerintahkan untuk mementingkan akhirat. Akan tetapi, Allah juga memerintahkan manusia
untuk memperjuangkan dunianya.
Firman Allah swt:

(vv : ;o.ail]1
Artinya:

6lr
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*
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c'J

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Attah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat,
dan ianganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi ." (O.S. Al Qaqas
l2gl:77)
Kslia
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fekun, ule!, dan feliti
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2.

Contoh Perilaku Teliti

Ketika melakukan uji kompetensidalam suatu pelajaran, teman-teman Daniselalu berusaha
agar dapat keluar dari kelas lebih dulu. Mereka selalu tergesa-gesa karena ingin disebut pandai
atau hanya karena ingin cepat istirahat dan "nongkrong" di kantin sekolah.
Lain halnya dengan Dani, ia selalu mengerjakan soal demi soal dengan hati-hati, ia tidak
ingin cepat keluar kelas hanya karena ingin disebut pandai atau hanya untuk santai beristirahat.
Walaupun sebenarnya Dani sering lebih dulu menyelesaikan semua soal ujiannya, ia tidak langsung

keluar kelas, melainkan ia periksa kembali pekerjaannya dariawal. la ingin memastikan bahwa
semua soal sudah dikerjakannya dengan benar, tidak terlewat ataupun keliru.
Hasilnya sungguh menakjubkan, usaha Danitidak sia-sia. la selalu mendapatkan nilaiyang

sangat memuaskan. Adapun jika mendapat nilai yang kecil, ia tetap merasa puas karena semuanya
sudah diusahakannya dengan maksimal. la tidak pernah menyesaldengan usahanya.

Cara Membiasakan Perilaku Teliti
a.
b.

c.
d.

e.
f.

Supayatebiasatelitiatau cermatdalam melakukan sesuatu, lakukanlah beberapa haldibawah ini:
Biasakan rapi dan teratur dalam mengerjakan sesuatu.
Jangan mudah terpengaruh orang lain.
Lakukan check and recheck sebelum memutuskan suatu masalah.
Sebaiknya hati-hati dalam segala hal.
Percayalah kepada diri sendiri,
Biasakan menyenangi keteraturan dan ketertiban.

ffi
1.

2.

Rangkum,n

Kerja keras artinya melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, gigih, tanpa mengenal
lelah, disertai niat yang kuat, tidak mudah mengubah niat karena mendapat hambatan,lidak
lemah dalam menghadapicobaan, dan selalu bersemangat.
Tekun adalah sikap rajin, keras hati, dan bersungguh-sungguh. Orang yang tekun memiliki
tekad yang kuat. Kemudian diwujudkan dengan usaha yang rajin sungguh-sungguh. Didalam
berusaha tidak asal-asalan dan bermalas-malasan.
Ulet berartitahan uji, kuat, tidak mudah putus, tidak getas, tidak rapuh; tidak mudah putus asa
dalam mencapaicita-cita atau keinginan. Ulet juga bisa diartikan dengan berusaha terus dengan
giat dan berkemauan keras serta menggunakan segala kemampuannya untuk meraih keinginannya.
Orang yang ulet, selain ia bekerja keras dan tekun, ia juga akan mempergunakan dan mengerahkan

semua kemampuan dan potensi diri yang dimilikinya untuk mencapai tujuan yang telah dicita4.

citakannya. la tidak cepat menyerah dan tidak ada istilah putus asa pada dirinya.
Teliti berartitidak gegabah, cermat, seksama, dan hati-hatidalam mengerjakan suatu pekerjaan.
lslam sangat menganjurkan untuk cermat dan teliti dalam situasi dan pekerjaan apa pun. Sebab,

suatu tindakan yang dilakukan tanpa ketelitian tidakakan menimbulkan hasilyang memuaskan,
bahkan bisa saja menimbulkan penyesalan. Misalnya, jika ada seseorang yang mengatakan
suatu kejelekan tentang sahabatmu, kamu jangan langsung melakukan tindakan emosional,
tetapi terlebih dahulu harus konfirmasi dengan sahabatmu itu.
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Standar Kompetensi:
Memahami tata cara salat Jumat.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
Menjelaskan pengertian salat Jumat.
Menjelaskan syarat mendirikan salat Jumat.
Menjelaskan perbuatan sunah yang terkait dengan salat Jumat.
Menyebutkan beberapa halangan melaksanakan salat Jumat.
Menyebutkan beberapa persiapan untuk melaksanakan salat Jumat.
Menjelaskan tata cara salat Jumat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. MempraktikkansalatJumat.
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HariJumat merupakan salah satu hari raya umat lslam. Di hari iniAllah telah memerintahkan
ibadah Jumat yang menjadi pertemuan akbar kamu muslimin setiap minggunya. Banyak hikmah
dan keutamaan yang dapat kita pelajaridari pensyariatan ibadah pada haii ini, yaitu ibadah salat
Jumat.
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Pengertian dan Dasar Hukum Salat Jumat
Salat Jumat adalah salat berjamaah pada hari Jumat yang dilaksanakan pada watu zuhur

dan didahului oleh khotbah.

Para ulama sependapat bahwa hukum salat Jumat adalah fardu 'ain, yaitu wajib bagi setiap
muslim dewasa, merdeka, dan tetap dalam negeri untuk melakukannya. Salat Jumatlni tidak
wajib bagi perempuan, anak-anak, hamba sahaya, dan orang yang sedang bepergian atau sakit.
Firman Allah swt.:

"6fir
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Artinya:
"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan satat pada hari
Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkantah juat beli. Yang demikian itu
lebih baik bagimu jika kamu mengetahul.,,(e.S. Al Jumu,ah t62]; gj
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Sabda Rasulullah saw.:
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Artinya:

"DariAbu Said r.a. dari Nabisaw., beliau bersabda: Setiap orang muslim hendaktah mandi
pada hariJumat, mengenakan pakaian yang terbaik, dan jika ida, hendaklah ia memakai
wangi-wangian. " (H. R. Ahmad)

4.
5.
6.

Memotong kuku, mencukur kumis, dan menyisir rambut.
Berangkat ke masjid lebih awal dan duduk pada saf pertama.
Salat tah iyatulmasjid.
Sabda Rasulullah saw.:
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Artinya:
"DariJabir r.a. dia berkata: Ada seorang laki-taki masuk masjid pada hariJumat, sedangkan
Rasulullah sedang berkhotbah, maka Rasulultah bertanya, "Apakah kamu sudah salat?,,
Laki-lakiitu maniawab, Belum, Rasulullah bersabda: Kerjakanlah salatsebanyakdua rakaat!"
(H.R. Jamaah)

7.

Memperbanyak membacaAlquran, zikir, doa, dan selawat kepada NabiMuhammad saw..
I
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Rukun Khotbah Jumat

Menurut jumhur ulama, rukun khotbah Jumat ada enam, yaitu:
Mengucapkan puji syukur kepada Allah swt..
Mengucapkan dua kalimat syahadat.
Membaca selawat kepada Rasulullah saw..
Benvasiat agar ber.takwa kepada Allah swt..
Membaca ayat Alquran pada salah satu khotbah.
Berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat pada khotbah kedua.

Adapun bahasa yang digunakan, sebagian ulama mengatakan harus menggunakan bahasa
Arab walaupun jamaahnya tidak memahami. Tentu hal iniLkan kehilangan tungsi
untuk saling
mengingatkan agar dapat meningkatkan takwa dan perbaikan masyarakat jikaiidak
dipahami.
Sementara Allah tidak pernah menurunkan seorang rasul pun kecuali dengan bahasa yang
digunakan oleh kaumnya, seperti yang tercantum dalim Alquran.
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Rangkuman
1'
2.

Salat Jumat adalah salat berjamaah pada hari Jumat yang dilaksanakan pada watu
zuhur

dan didahului oleh khotbah.
Hukum salat Jumat adalah fardu 'ain, yaitu wajib bagi setiap muslim dewasa, merdeka,
dan
tetap dalam negeri. Salat Jumat ini tidak wajib bagi perempuan, anak-anak, hamba
sahaya,

dan orang yang sedang bepergian atau sakit.
J.
4.
5.

Syarat wajib salat Jumat adalah lslam, berakal, balig atau dewasa, merdeka, laki-laki,
sehat,
dan menetap di suatu negeri (tidak sedang dalam perjalanan).
Syarat sah salat Jumat adalah dilaksanakan ditempat yang sudah tetap, pada waktu zuhur,
berjamaah, dan didahuluioleh dua khotbah.
Hal-halyang disunahkan pada hariJumat, di antaranya mandisebelum pergisalatJumat; memakai
pakaian yang paling baik; mgmakai wangi-wangian; memotong kuku, mencukur
kumis, dan menyisir
rambut; berangkat ke masjid lebih awal dan duduk pada saf pertama; salat tahiyatulmasjid;
serta
mempebanyak membacaAlquran, zikir, doa, dan selawat kepada Nabi Muhammad saw.

L
Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang
palingtepat!
1.

2.

Salat Jumat dinamakan salat Jumat karena ....

a. dilaksanakan sebanyak dua rakaat
b. dilaksanakan dengan didahului khotbah
c. dilaksanakan pada hariJumat
d. dilaksankan secara berjamaah

Berjamaah dalam melaksanakan salat Jumat hukumnya ....

a. sunah
b. wajib

c.
d.

sah

tidak sah
Berikut iniyang 0daktermasuk syarat khotbah Jumat adalah ..,..
a, membaca selawat
b. suci dari hadas

c.

d.

berdiri
menutup aurat

Orang yang diwajibkan salat Jumat adalah ....
a. anak-anak
b. muslim balig

c.

d.

hambasahaya

musafir
Membaca selawat, syahadat, dan wasiat takwa termasuk . ,.,
rukun khotbah
b. syarat sah khotbah
rukun salat Jumat
d. syarat sah salat Jumat

a.

c.
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Memahami tatia cara salat jamak dan qasar.

Tujuan Pembelalaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
Menjelaskan pengertian salat jamak dan qasar.
Menjelaskan syarat-syarat melaksanakan salat jamak dan qasar.
Menyebutkan macam-macam salat yang bisa dijamak dan diqasar.
Menjelaskan tata cara salat jamak dan qasar.
Mempraktikkan salat jamak dan qasar.

1.
2.
3.
4.
5.

rrtrrrrrtrrrrrrtrrrxtgrrtHgt*tHi#*ff
s6ffi *trs#
Salat fardu sudah ditentukan waktu dan jumlah rakaatnya. Namun, dalam kondisi-kondisi
tertentu, salat fardu tersebut dapat dilaksanakan bukan dalam waktu dan jumlah rakaat yang

seharusnya, yaitu dengan adanya kebolehan salat jamak dan qasar.
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Salat Jamak

1.

Pengertian dan Dasar Hukum SalatJamak

Salat jamak adalah mengumpulkan dua salat dan mengerjakannya dalam satu waktu,
baik
dalam waktu salat pertama maupun pada waktu salat kedua. Misalnya, menjamak
antara salat
zuhur dan asar dikerjakan pada waktu zuhur atau pada waktu asar
Hukum salat jamak ini boleh bagi orang yang dalam keadaan darurat. Hal ini didasarkan pada
contoh dari Rasulullah, sebagaimana diceritakan dalam hadis dari Mu,az.
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Salat Jamak Qasar

Salat jamak qasar artinya melakukan dua salat dalam satu waktu, baik dilakukan dalam
waktu salat yang pertama maupun dalam waktu salat yang kedua, sekaligus mengqasarnya.
Salat yang dapat dijamak qasar adalah salat zuhur, asar, din isya. Adapuisalat migrib dapat

dijamak, tetapi tidak dapat diqasar.
Salat jamak qasar dapat dilakukan pada waktu salat yang peftama
fiamak qasar taqdim).
Misalnya, jamak qasar zuhur dan asar. Salat zuhur dan asar dilakukan pJoa wat<iu zuhur, yaitu
pertama melakukan salat zuhur dua rakaat, setelah selesai kemudian melaksanakan asar dua
rakaat. Dapat pula dilaksanakan pada waktu salat yang kedua (jamak qasar takhir). Misalnya,
jamak qasar zuhur dan asar. Salat zuhur dan asar dilakukan pada waktu asar, yaitu peftama
melakukan salat zuhur dua rakaat, setelah selesai kemudian melaksanakan asar dua rakaat.
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Hikmah Diperbolehkannya Salat Jamak dan easar

Hikmah diperbolehkannya menjamak dan mengqasar salat di antaranya:
Tidak memakan waktu lama karena dua salat dikumpulkan dalam satu waktu ditambah dengan
meringkas salat.
Hati tenang karena tidak diburu waktu dan kewajiban dapat terpenuhi dengan baik.

Rangkumalr
1.

2.
3.

4.
5.

Salat jamak adalah mengumpulkan dua salat dan mengerjakannya dalam satu waktu, baik
dalam waktu salat pertama maupun pada waktu salat kedua.
Salat yang dapat dijamak adalah salat zuhur dengan asar dan salat magrib dengan isya.
Cara pelaksanaan salat jamak ada dua macam, yaitu jamak taqdim dan jamak t"mir.Salat qasar adalah salat yang diringkas jumlah rakaatnya, yaitu yang asalnya empat diringkas

menjadidua rakaat.
Salah satu hikmah diperbolehkannya menjamak dan mengqasar salat adalah dapat

terlaksananya kewajiban dengan tenang serta tidak memakan waktu lama karena dua salat
dikumpulkan dalam satu waktu dan meringkasnya.

Latihan
l.
1.
2.

,$aret

Berilah tanda silang (x) pada salah satu huruf a, b, c atau d di depan jawaban yang
palingtepat!
Salat jamak adalah mengerjakan dua salat fardu dalam satu ....

a. tempat
b. rakaat

c.
d.

waktu
tujuan
Mengerjakan salat zuhur dan asar pada waktu asar disebut ....
a. jamak taqdim
c. jamakqasar
b. jamak takhir
d. qasar
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Memahami sejarah Nabi Muhammad saw.

Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat:
Menjelaskan misi kerasulan Nabi Muhammad saw. untuk menyempurnakan akhlak mulia.
Menjelaskan misi kerasulan Nabi Muhammad saw. untuk membangun manusia yang mulia dan bermailfaat.
Menjelaskan misi kerasulan Nabi Muhammad saw. sebagai rahmat bagi alam semesta.

1.
2.
3.

4' Menjelaskan misikerasulan NabiMuhammad saw. sebagaipembawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat.
5. Menceritakan perjuangan Nabi Muhammad saw. dalam menghadapi masyarakat Mekah.
6 Menceritakan perjuangan para sahabat Nabi Muhammad saw. dalam menghadapi masyarakat Mekah.
7' Meneladani perilaku Nabi Muhammad saw. dan para sahabat untuk diterafkan dalam liehidupan sehari-hari.
a r r I I r r I r a r r a r r r r I f
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T'idak ada satu pun perbuatan Allah yang sia-sia tanpa hikmah. Demikian pula Allah mengutus

Nabi Muhammad saw., pasti ada tujuan tertentu. Pemikiran ini mendorong para ulama untuk
menelusuri misi kerasulan Nabi Muhammad saw. melalui firman{irman Allah ataupun hadis
Rasulullah. Penelusuran itu pun menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya bahwa Nabi

Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan sebagai rahmatan lil alamin.
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Membangun Manusia Mulia dan Bermanfaat

NabiMuhammadsaw. diutusditengah-tengah masyarakatyang peradaban rendahdan berkarakter
keras. Oleh karena itu, beliau diutus dengan mengemban beberapa tugas pokok, di antaranya:

1.

Mengajarkan Keesaan Allah

Masyarakat Arab jahiliyah mempunyai kebiasaan menyembah berhala dan benda-benda
yang dianggap sebagaituhan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad saw. beftugas mengajarkan
kepada manusia untuk mengesakan Allah dan memberantas kemusyrikan. Baca daipahami
Q.S. AlAnbiyi 121):25.

2.

Memberikan Kabar Gembira dan peringatan

Kedatangan Nabi Muhammad saw. meneguhkan hatiorang-orang yang bebuat baik dengan
kabar gembira bahwa perbuatan mereka akan mendapat balasan yang baik pula dariAllah swt..

Sementara orang-orang yang berbuat maksiat mendapat peringatan agar menghentikan

perbuatannya karena perbuatan maksiat itu akan mendapatkan azab yang peOin OariRllah. Baca
dan pahami Q.S. Fdtir l35l:2a.
Misi Kerasulan Nabi Muhammad saw.
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Namun, apa pun yang mereka hadapi, mereka tetap berpegang kepada ajaran yang disampaikan

Rasulullah. Kekuatan iman yang teftanam dalam dada mereka menjadi suatu kekuatan dahsyat
yang tidak dapat ditaklukkan dengan tipu daya dan kekejaman kaum kafir Quraisy.

ffit
1.

Ranskuman

Tugas pokok Nabi Muhammad saw. sebagai rasulAllah di antaranya:
Mengajarkan tauhid (mengesakan Allah).
b. Memberikan kabar gembira (bagi orang-orang yang beriman) dan peringatan (bagi orangorang yang menyimpang dari syariatAllah).
Memperbaiki budi pekefti manusia.
Rasulullah saw. dikatakan sebagai rahmatan lil 'alamin karena beliau diutus bukan untuk
satu kaum saja, melainkan membawa misi untuk kesejahteraan hidup semua manusia di
dunia dan di akhirat serta menciptakan keharmonisan dengan alam sekitarnya.
Strategi Rasulullah pada periode awal perjalanan dakwahnya adalah melakukan dakwah secara
sembunyi-sembunyi di kalangan famili dan kerabat dekatnya sendiri.
Hal yang menonjol dari diri Rasulullah selama perjalanan dakwahnya adalah keluhuran budi
pekerti dan contoh yang baik (dakwah bil hal).
Hal-hal yang patut diteladani dari diri Rasulullah dan para sahabatnya ketika berdakwah,
khususnya ketika menghadapi kaum kafir Mekah adalah keluhuran budi pekerti, kesabaran,
keuletan, ketekunan, sefta kekuatan dan keteguhan imannya.

a.

c.

2.

3.
4.
5.
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l.
1.
2.
3.
4.

Berilah tanda silang (x) pada salah satu hurut a, b, c atau d di depan jawaban yang
palingtepat!
Setiap rasul, termasuk Nabi Muhammad saw. bedugas untuk mengajarkan kepada manusia
agar mengesakan Allah. Hal tersebut dijelaskan dalam....
a. Q.S. Fafir l3d:2a
c. Q.S. Al Qalam [68]: a
b. Q.S. AlAnbiyd l21l:25
d. Q.S. AlAhzdb [33]: 21
NabiMuhammad saw. diutus untuk....
BangsaArab
Kaum Quraisy

a.
b. Banilsrail

c.

d.

semuabangsa

Karena kebobrokan moral dan rendahnya peradaban, Bangsa Arab mendapat sebutan .. ..
a. Arab qadimiyah
c. Arab jahiliyah
b. Arab bakhlun
d. Arab majnun
Dalil yang menjelaskan bahwa dalam diri rasul terdapat teladan yang baik bagi umatnya

adalah....

5.
6.

a.
b.

c. Q.S. Al Qalam [68]: 4
d. Q.S. AlAhzib [33]: 21
Q.S. AlAnbiyd l21l:25
Pada zaman sebelum lslam, masyarakat Mekah pada umumnya menyembah ....
a. Allah
c. berhala
Q.S. Fa[ir 135]:24

b.

d.

raja
nenekmoyang
Di bawah iniyang fldaktermasuk misi kerasulan Nabi Muhammad saw. adalah ....

a.
b.

kedamaian

membawa
membangun manusia menjadi lebih

Misi Kerasulan Nabi Muhafiimsd.sw

baik

c.
d.

sebagai rahmat bagi alam semesta
menyebarkan teror di masyarakat

lr.
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