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ABSTRAK

Bayu Jatmiko Adi. C0204070. 2009. “Ma’rifati `l-Islāmi wa `l-Īmān: Suntingan 
Teks, Analisis Struktur, dan Fungsi”. Skripsi Jurusan Sastra Indonesia Fakultas 
Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini berjudul, “Ma’rifati `l-Islāmi wa `l-Īmān: Suntingan Teks, 
Analisis Struktur, dan Fungsi”. Teks MAW merupakan naskah Melayu, yaitu 
naskah yang ditulis dengan menggunakan huruf Arab Melayu dan berbahasa 
Melayu. Teks MAW merupakan karya sastra yang berbentuk sastra kitab karena 
isinya mengenai ajaran agama Islam yaitu fikih dan tauhid.

Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana suntingan teks MAW?, 
(2) Bagaimanakah struktur sastra kitab pada teks MAW?, (3) Bagaimana fungsi 
dari teks MAW?

Tujuan penelitian ini adalah (1) menyediakan suntingan teks MAW yang 
baik dan benar , baik dalam arti mudah dibaca karena telah ditransliterasikan dari 
huruf Arab Malayu ke huruf Latin, benar maksudnya isi teks dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena apabila terdapat suatu kesalahan 
sudah dilakukan perbaikan berdasarkan sumber yang jelas, (2) Mendeskripsikan 
struktur penyajian teks, gaya penyajian, pusat penyajian, dan gaya bahasa teks  
MAW, (3) Mengungkapkan fungsi teks MAW. Metode suntingan teks yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode edisi kritik atau edisi standar.
Metode yang digunakan dalam analisis data adalah metode deskriptif, yaitu 
memberikan uraian dan penjelasan serta memaparkan apa yang menjadi pokok 
persoalan.

Berdasakan penelitian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama,
dalam penyuntingan terhadap teks MAW ditemukan kesalahan salin tulis, yaitu 19
lakuna, 25 adisi, 17 subtitusi, 13 digtografi, 2 afearesis, dan 17 apokope. Kedua, 
struktur penyajian teks MAW menggunakan struktur sastra kitab yang terdiri atas
struktur penyajian, gaya penyajian, pusat penyajian, dan gaya bahasa. Struktur 
penyajian terdiri atas isi, pendahuluan, isi, dan penutup. Gaya penyajian tek MAW 
menggunakan gaya penyajian interlinier, yaitu uraian dalam teks MAW yang 
menggunakan bahasa Arab diikuti dengan terjemahan dalam bahasa Melayu. 
Pusat penyajian teks MAW menggunakan metode orang ketiga. Teks MAW 
memiliki empat buah gaya bahasa, yaitu (1) kosa kata yang terdiri atas kosa kata 
Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, (2) ungkapan-ungkapan 
khusus, (3) sintaksis yang terdapat dalam teks MAW adalah penggunan kata dan
serta maka untuk mengawali kalimat, (4) sarana retorika terdiri atas gaya 
penguraian, penguatan, polisindenton, pertentangan, penyimpulan, repetisi 
tautotes dan repetisi anafora.Ketiga, fungsi karya sastra kitab yang ditemukan dari 
teks MAW adalah sebagai penanaman ajaran dan akidah Islam. Teks MAW
memberikan ajaran mengenai fikih dan tauhid.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebudayaan suatu bangsa pada masa sekarang ini merupakan suatu 

rangkaian dari kebudayaan-kebudayaan masa lalu. Tidak ada salahnya bila ingin 

memahami lebih dalam mengenai kebudayaan saat ini, kita meninjau kembali 

tentang kebudayaan-kebudayaan masa lampau. Peninjauan tersebut didasarkan 

karena adanya keterkaitan tentang pandangan, pemikiran dan nilai-nilai yang 

hidup pada masa lampau dengan masa sekarang. Sebagai media pemahaman 

kebudayaan masa lalu, perlu diperhatikan tentang berbagai informasi yang 

berkaitan dengan pandangan, pemikiran, dan nilai-nilai yang hidup di masa lalu.

Informasi tentang kebudayaan masa lampau tersebut dapat diperoleh 

dengan melihat karya-karya tulis klasik atau kuno. Naskah merupakan salah satu 

jenis peninggalan karya tulis klasik masa lampau. Naskah atau karya tulis klasik 

tersebut merupakan dokumen yang berisi pandangan, pemikiran dan nilai-nilai 

yang hidup pada masa lampau baik itu meliputi masalah ekonomi, politik, sosial, 

hukum, ataupun budaya. Informasi yang terdapat dalam naskah, dapat diketahui 

dengan cara mempelajari terlebih dahulu isi (teks) yang terdapat dalam suatu 

naskah.

Bahasa dan aksara yang terdapat dalam naskah kuno umumnya sudah sulit 

dipahami oleh masyarakat awam sekarang ini. Naskah biasanya ditulis dengan 

aksara dan bahasa daerah asal naskah tersebut, sehingga tidak semua orang dapat 

memahami tulisan atau bahasa yang tersaji dalam suatu naskah kuno. Untuk itu 

1
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perlu adanya penelitian tentang naskah-naskah kuno tersebut, agar nantinya isi 

yang terkandung dalam teks suatu naskah dapat dimengerti oleh masyarakat.  Ilmu 

yang berkaitan dengan ini adalah filologi. ”Filologi adalah suatu ilmu yang objek 

penelitiannya naskah-naskah lama” (Edwar Djamaris, 2002:3).

Naskah merupakan peninggalan tertulis masa lampau. Naskah berbeda 

dengan peninggalan tulis pada batu. ”Naskah di sini ialah semua bahan tulisan 

tangan peninggalan nenek moyang kita pada kertas, lontar, kulit kayu, dan rotan”

(Edwar Djamaris, 2002:3). Bentuk dari naskah pun bermacam-macam, ada yang 

berbentuk syair, ada pula yang berbentuk prosa.

Siti Chamamah Soeratno menjelaskan bahwa naskah Nusantara banyak 

yang mengandung teks kegamaan. Naskah-naskah Jawa kuna banyak diwarnai 

agama Hindu dan Budha, sedangkan naskah-naskah Melayu banyak dipengaruhi 

agama Islam (1982:23). ”Jenis dan corak-corak sastra Islam tersebut dapat 

diringkas dan dirumuskan sebagai berikut. sastra rekaan, sastra kesejahteraan, dan 

sastra kitab” (Siti Baroroh Baried, et all,1983:149). Teks Ma’rifati `l-Islāmi wa `l-

īmān termasuk dalam sastra kitab, karena teks tersebut berisi tentang ajaran agama 

(Islam), yaitu fikih dan tauhid. ”Sastra kitab mencakup satu bidang yang luas 

sekali, termasuk di dalamnya ilmu kalam, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf” (Liaw 

Yock Fang, 1991: 286). 

Penelitian ini akan membahas tentang Ma’rifati `l-Islāmi wa `l-īmān yang 

selanjutnya akan di singkat MAW. Dijelaskan dalam Katalogus Koleksi Naskah 

Melayu Museum Pusat tahun 1972, bahwa naskah MAW merupakan fragmen dari 

sebuah Kitab Fikih. ”Ml. 383,... Fragmen dari sebuah Kitab Fikih sampai dengan 

bab puasa. Lalu diuraikan hal-hal makruhnya, dan disinggung juga perkara iman” 
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(Amir Sutaarga, et all., 1972:269). Naskah MAW diperkirakan merupakan 

fragmen dari Kitab Fikih I (Ml. 778 dari Br. 395). Keadaan Kitab Fikih I sudah 

tidak baik lagi. Naskah dengan tebal 226 halaman ini sebagian besar sudah tidak 

terbaca lagi tulisannya. 

Naskah MAW berisi tentang fikih Islam yang meliputi taharah, salat, dan 

puasa serta tauhid yang meliputi rukun Islam, rukun iman, ikhsan, dan sifat wajib 

Allah. Penjelasan tentang taharah dalam naskah ini meliputi macam-macam air 

yang tidak dan yang sah digunakan untuk bersuci, adab membuang hajat, 

beristinjak, mandi wajib, dan berwudu. Penjelasan mengenai salat meliputi syarat 

wajib salat, rukun salat, dan hal-hal yang membatalkan salat. Penjelasan mengenai 

puasa meliputi puasa Ramadan, syarat sah puasa, syarat yang mewajibkan puasa, 

dan penjelasan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Setelah pembahasan

mengenai fikih tersebut, pada halaman 83 terdapat pembukaan teks yang berisi 

bacaan basmallah beserta penjelasan mengenai judul teks. Naskah MAW 

selanjutnya berisi penjelasan tentang Rukun Islam (syahadad, salat, membayar 

zakat, puasa, dan menunaikan ibadah haji), rukun iman ( iman kepada Allah, iman 

kepada Malaikat, iman kepada Nabi/Rasul, iman kepada kitab suci, iman kepada 

hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar). Penjelasan terakhir adalah 

mengenai 20 sifat wajib Allah.

Latar belakang ketertarikan penulis untuk menjadikan naskah MAW 

sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut.

(1) Perlu adanya upaya penyelamatan naskah sebagai peninggalan masa lampau 

yang kondisi fisiknya tidak mungkin bertahan lama. 
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(2) Bentuk tulisan yang tidak mudah dipahami oleh generasi sekarang karena 

menggunakan huruf Jawi atau huruf Arab Melayu.

(3) Sampai saat penelitian ini dilakukan, penulis belum menjumpai penelitian atau 

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain terhadap teks ini.

(4) Tulisan pada naskah masih cukup jelas meskipun ada beberapa yang tidak 

terbaca.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

pendidikan agama, khususnya mengenai ilmu fikih dan tauhid maka penelitian ini 

mengambil judul Ma’rifati `l-Islāmi wa `l-īmān :Suntingan Teks, Analisis 

Struktur, dan Fungsi.

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada suntingan teks, analisis struktur dan fungsi. 

Masalah yang dibahas adalah sebagai berikut.

(1) Suntingan teks bagian transliterasi dibatasi pada transliterasi Arab Melayu-

Latin.

(2) Analisis struktur sastra kitab teks dibatasi pada struktur penyajian teks, gaya 

penyajian, pusat penyajian, dan gaya bahasa teks  MAW

(3) Fungsi teks dibatasi pada pendidikan agama, yaitu tentang fikih dan tauhid 

yang terdapat pada teks MAW.

C. Perumusan Masalah

(1) Bagaimana suntingan teks MAW?
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(2) Bagaimanakah struktur sastra kitab pada teks MAW yang meliputi struktur 

penyajian teks, gaya penyajian, pusat penyajian, dan gaya bahasa teks  MAW?

(3) Bagaimana fungsi teks MAW?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut.

(1) Menyediakan suntingan teks  MAW yang baik dan benar. Baik dalam arti 

mudah dibaca karena telah ditransliterasikan dari huruf Arab Melayu ke huruf 

Latin. Benar maksudnya isi teks dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Mendeskripsikan struktur sastra kitab MAW yang meliputi struktur penyajian 

teks, gaya penyajian, pusat penyajian, dan gaya bahasa teks  MAW.

(3) Mengungkapkan fungsi teks MAW.

E. Manfaat  Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoretis maupun praktis.

Manfaat teoretis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

(1) Dapat memperkaya hasil penelitian filologi.

(2) Sebagai sarana untuk menerapkan teori filologi.

(3) Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain, baik di bidang filologi aupun 

bidang lain.

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut.

(1) Melestarikan warisan budaya nusantara.
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(2) Memperkenalkan teks MAW pada pembaca.

(3) Mengetahui dan mempelajari struktur teks serta isi teks naskah MAW.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat diperlukan dalam suatu penelitian yaitu 

untuk memberi gambaran mengenai langkah-langkah suatu penelitian, sekaligus 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Sistematika penulisan 

dimaksudkan agar penelitian ini menjadi terstruktur, adapun sistematika dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut.

Bab pertama pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah; 

pembatasan masalah (meliputi suntingan teks, analisis struktur dan fungsi 

pendidikan agama yang terdapat dalam MAW), rumusan masalah, tujuan 

penelitian yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang ada, manfaat 

penelitian, yaitu terinci ke dalam manfaat praktis dan manfaat teoretis,  dan 

sistematika penulisan.

Bab kedua landasan teori. Bab ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan 

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Bab ini meliputi 

suntingan teks, struktur sastra kitab, ilmu fikih, ilmu tauhid, fungsi karya sastra 

kitab, dan kerangka pikir.

Bab ketiga metode penelitian. Bab ini akan memberikan gambaran proses 

penelitian yang di dalamnya akan diuraikan tentang pengertian metode, sumber 

data, metode pengumpulan data, metode penyuntingan teks, metode analisis data, 

dan teknik penarikan simpulan.
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Bab keempat suntingan teks. Bab ini menjelaskan mengenai seluk beluk 

teks yang diteliti. Meliputi inventarisasi naskah, deskripsi naskah, ikhtisar isi teks, 

kritik teks, pedoman penyuntingan, dan suntingan teks.

Bab kelima analisis teks. Bab ini berisi analisis struktur teks, yang 

meliputi struktur penyajian teks, gaya penyajian, pusat penyajian dan gaya bahasa, 

serta fungsi ajaran MAW.

Bab keenam penutup. Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan saran.
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Suntingan Teks

Penyuntingan teks merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penelitian 

filologi. Suntingan yang baik akan mempermudah pembaca dalam memahami teks. 

”Menyunting adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan 

memperhatikan segi sistematika penyajian, isi, dan bahasa (menyangkut ejaan, diksi, 

dan struktur kalimat)” (Hasan Alwi,2005:1106). Kegiatan yang dilakukan dalam 

penelitian filologi adalah pengumpulan data, deskripsi naskah, pertimbangan dan 

pengguguran naskah, penentuan naskah yang asli atau naskah yang berwibawa, 

transliterasi, dan suntingan teks. 

Kegiatan yang harus dilakukan dalam penelitian filologi setelah pengumpulan 

data yang berupa inventarisasi naskah adalah deskripsi naskah. Deskripsi naskah ialah 

memaparkan keadaan naskah secara lengkap yakni meliputi judul naskah, keadaan, 

watermark (bila ada), dan garis besar isi cerita. “Metode yang digunakan dalam 

deskripsi naskah ini adalah metode deskriptif. Semua naskah dideskripsikan dengan 

pola yang sama, yaitu nomor naskah, ukuran naskah, keadaan naskah, tulisan naskah, 

bahasa, kolofon, dan garis besar isi cerita” (Edwar Djamaris, 2002:11).

Pertimbangan dan pengguguran naskah dilakukan setelah dilakukannya 

deskripsi naskah. ”Setelah semua naskah dideskripsikan secara cermat dengan pola 

dan unsur yang sama, beberapa unsur tiap naskah itu dapat diperbandingkan sebagai 

8
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bahan pertimbangan dan pengguguran naskah. Metode yang digunakan adalah 

metode perbandingan” (Edwar Djamaris, 2002:13). ”Untuk menentukan teks yang 

paling dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar suntingan, perlu diadakan 

perbandingan naskah” (Siti Baroroh Baried, et all. 1983:66). Ia juga menjelaskan 

bahwa ”langkah-langkah yang harus dilakukan adalah membaca dan menilai (resensi) 

semua naskah yang ada, mana yang dapat dipandang sebagai naskah objek penelitian 

dan mana yang tidak. Teks-teks yang telah dinilai dapat dipakai untuk penelitian, 

selanjutnya diperiksa keasliannya (eksamasi)” (Siti Baroroh Baried, et all. 1983:66). 

Perbandingan naskah ini tidak perlu dilakukan bila naskah yang akan diteliti 

merupakan naskah tunggal. 

Kegiatan selanjutnya adalah penentuan naskah yang asli atau naskah yang 

berwibawa. ”Metode yang digunakan untuk menentukan naskah yang autoratif atau 

yang berwibawa (naskah yang dianggap paling baik dari semua naskah yang ada, 

khususnya dari segi isi dan bahasanya) adalah metode objektif” (Edwar Djamaris, 

2002:15).

Transliterasi sangat penting untuk memperkenalkan teks-teks lama yang 

tertulis dengan huruf daerah karena kebanyakan orang-orang saat ini sudah tidak 

mengenal atau sudah tidak akrab lagi dengan tulisan daerah. “Transliterasi adalah 

penggantian atau pengalihan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang 

lain” (Edwar Djamaris, 2002:19). “Dalam transliterasi perlu diperhatikan tentang 

pedoman yang berhubungan dengan pembagian kata, ejaan, dan pungtuasi” (Siti 

Baroroh Baried, et all. 1983:65).

Suntingan teks
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Kegiatan penting yang juga harus dilakukan dalam penelitian filologi adalah 

penyuntingan teks. “Secara umum penyuntingan teks dapat dibedakan dalam dua hal, 

pertama penyuntingan naskah tunggal, dan kedua penyuntingan naskah jamak, lebih 

dari satu naskah” (Edwar Djamaris, 2002:24). 

B. Struktur Karya Sastra Kitab

“Sastra kitab adalah sastra yang mengemukakan ajaran Islam yang bersumber 

pada ilmu fikh, tasawuf, ilmu kalam, dan tarikh serta riwayat tokoh-tokoh historis”

(Siti Chamamah Soeratno, 1982:149). “Kitab, sejenis karangan keagamaan yang khas 

dalam metode penyampaian isinya, disusun terutama untuk murid-murid pesantren 

(pondok) dan anggota-anggota tarekat sufi” (Braginsky, 1998:275).

Sastra kitab sebagai salah satu ragam sastra Islam mempunyai corak yang 

khusus, yang terlihat dalam struktur (penceritaan). Maksud struktur di sini adalah 

struktur narasi. ”Struktur narasi sastra kitab adalah struktur penyajian teks, sama 

halnya dengan struktur penceritaan dalam sastra fiksi yang berupa plot atau alur” (Siti 

Chamamah Soeratno, 1982:152). 

Struktur sastra kitab terbagi ke dalam empat hal yaitu sebagai berikut.

1. Struktur penyajian

Struktur penceritaan sastra kitab pada umumnya dibagi ke dalam tiga hal yaitu 

bagian pendahuluan, isi, dan bagian penutup. Rinciannya adalah sebagai berikut.

(a) Pendahuluan

Pendahuluan dalam sastra kitab biasanya dimulai dengan bacaan bismillah, 

dilanjutkan dengan puji-pujian dan salawat kepada Nabi Muhammad serta doa 
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kepada para sahabat dan keluarga Nabi Muhammad saw., motivasi penulis 

dan judul.

(b) Isi 

Isi biasanya berupa uraian atau penjelasan mengenai masalah yang menjadi 

topik dalam naskah tersebut.

(c) Penutup

“Bagian penutup atau bagian akhir ini biasanya berupa doa kepada Allah 

SWT, salawat Nabi dan doa kepada keluarga dan para sahabat Nabi 

Muhammad hanya saja pada bagian ini ditutup dengan kata tamat atau kata 

penutup sejenis seperti wa’I-lahu a`lam” (Siti Chamamah Soeratno, 

1982:153).

2. Gaya penyajian

Gaya penyajian di sini adalah cara pengarang yang khusus dalam 

penyampaian ceritanya, pikiran, serta pendapat-pendapatnya. “Setiap karya sastra 

mempunyai gaya sendiri yang membedakannya dengan gaya tulisan orang lain 

dengan mengetahui gaya pengisahannya, maka orang akan mudah mengetahui uraian 

karya sastranya” (Siti Chamamah Soeratno, 1982:160).

3. Pusat penyajian

Pusat penyajian atau pusat pengisahan yang dimaksud adalah orang yang  

menyampaikan sebuah cerita kepada orang lain, sehingga orang yang menyampaikan 

cerita atau ajaran menjadi pusat atau titik pandang cerita yang menyampaikan cerita 

kepada orang lain. “Pusat pengisahan sastra kitab pada umumnya untuk sastra kitab 

yang langsung membentangkan ajaran atau diskusi mempergunakan metode orang 
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ketiga” (Siti Chamamah Soeratno, 1982:211). Penulis naskah seolah berperan sebagai 

guru yang sedang mengajar muridnya. Namun, apabila dalam penyampainnya 

dilakukan oleh tokohnya sendiri, maka dalam penuturannya dipakai kata ganti aku, 

saya, kami, kita dan semacamnya. Pusat penyajian yang demikian itu disebut pusat 

penyajian metode orang pertama.

Apabila pendapat atau buah pikiran disampaikan orang lain, maka tokoh itu 

disebut dengan kata ganti orang ketiga seperti ia, dia, mereka dan sebagainya. 

“Metode pusat penyajian semacam itu disebut dengan metode orang ketiga 

(omniscient author), pengarang mahatahu, sebab si penyampai (pengarang) tahu 

segala-galanya tentang tokoh yang diberikan” (Siti Chamamah Soeratno, 1982:172). 

Dalam hal tersebut pengarang berusaha melaporkan segala sesuatu yang terjadi secara 

langsung pada inti dari permasalahan yang ada.

“Metode orang ketiga ini dibagi menjadi dua cara, yaitu cara romantik–ironik 

dan cara objektif” (Siti Chamamah Soeratno, 1982:211). Cara romantik-ironik ini 

pengarang dengan sengaja memperbesar peranannya, sebab apa yang disampaikan 

berupa kehidupan dan bukan seni, sebaliknya pada metode objektif, pengarang 

membiarkan para tokohnya berbicara dengan berbuat sendiri.

4. Gaya Bahasa 

Gaya bahasa merupakan ciri khas atau kekhususan dari seseorang dalam 

menggunakan bahasa pada sebuah karya sastra atau tulisan sejenisnya. Meninjau gaya 

bahasa seorang pengarang berarti meneliti segala permainan bahasanya yang khusus, 

sejak dari pemilihan kata sampai pada penyusunan kalimat yang menarik pembaca. 

Hutagalung menyampaikan bahwa “penelitian tersebut meliputi  pemilihan ungkapan, 
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perbandingan, dan penyusunan kalimat yang menarik pembaca” (dalam Siti 

Chamamah Soeratno, 1982:179).

Siti Chamamah Soeratno berpendapat bahwa “sastra kitab sebagai ragam 

sastra Islam mempunyai gaya bahasa yang khusus” (1982:211). Istilah-istilah Arab 

dan juga kosa katanya banyak memungut kata-kata Arab. Pemungutan tersebut  

umumnya sesuai dengan pokok isi uraian sastra kitab. Gorys Keraf menjelaskan 

bahwa “gaya  bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas 

yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis” (2000:113). 

E. Fungsi Karya Sastra Kitab

”Nilai karya sastra sebagai nilai seni, dalam masyarakat Melayu tidak 

terpisahkan dari sistem nilai keseluruhan dalam masyarakat, sehingga karya sastra 

mempunyai peranan penting” (Siti Chamamah Soeratno, 1982:76). Peranan tersebut 

dapat menimbulkan adanya fungsi karya sastra di dalam masyarakat. Karya sastra 

kitab memiliki fungsi tersendiri. ”Ditinjau dari isi, sastra kitab mempunyai kegunaan 

untuk penanaman ajaran dan akidah Islam, untuk menguatkan iman, dan meluruskan 

ajaran yang sesat” (Siti Chamamah Soeratno, 1982:209). Pengertian ajaran adalah 

petunjuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui atau dituruti (Hasan Alwi,

2005:17). Dalam melaksanakan ajaran Islam terdapat peraturan-peraturan yang harus 

ditaati. Hukum yang mengatur tata cara beribadah disebut fikih.

Akidah adalah kepercayaan dasar atau keyakinan pokok (Hasan Alwi, 2005:

20). Akidah secara syara’ yaitu iman kepada Allah, para Malaikat-Nya,Kitab-kitab-

Nya, para Rasul-Nya, dan kepada Hari Akhir serta kepada qadar yang baik maupun 
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yang buruk. Hal ini disebut juga sebagai rukun iman (Shalih bin Fauzan bin Abdullah 

al Fauzan, 2001:3). Ada beberapa istilah lain yang sama dengan akidah, yaitu iman 

dan tauhid. Tauhid artinya adalah keesaan Allah (Hasan Alwi,2005:1106). Ajaran 

tauhid adalah tema sentral akidah dan iman, oleh sebab itu akidah dan iman 

diidentikkan dengan istilah tauhid.

C. Ilmu Fikih

Fikih merupakan hukum yang mengatur tata cara beribadah dan melaksanakan 

ajaran Islam. Aturan-aturan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Macam-macam air dan pembagiannya

Sulaiman Rasjid (1990:28-30) dalam bukunya yang berjudul Fikih Islam

menjelaskan pembagian air sebagai berikut. 

a. Air yang suci dan menyucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah 

dipakai untuk menyucikan (membersihkan) benda yang lain. 

b. Air suci tetapi tidak menyucikan.air yang termasuk dalam bagian ini ada tiga 

macam, yaitu: air yang telah berubah salah satu sifatnya, air sedikit (kurang 

dari dua qullah), dan air pohon-pohonan atau buah-buahan.

c. Air yang bernajis. “Air akan berubah menjadi najis jika bercampur dengan 

najis kemudian mengubah salah satu sifatnya, yaitu warna, bau, dan rasanya” 

(Muhammad Nurudin Usman, 2006:21).

d. Air yang makruh dipakai. air yang makruh yaitu yang terjemur pada matahari 

dalam bejana selain bejana emas atau perak, air ini makruh dipakai untuk 

badan, tidak untuk pakaian, terkecuali air yang terjemur di tanah seperti sawah, 
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air kolam, dan tempat-tempat yang bukan bejana yang mungkin berkarat. 

(Sulaiman Rasjid, 1990:28-30).

2. Wudu

a. Tata cara berwudu

(1) Niat wudu

(2) Membaca basmalah

(3) Bersiwak (menggosok gigi)

(4) Membasuh telapak tangan tiga kali

(5) Berkumaur tiga kali

(6) Memasukkan air ke dalam hidung sebanyak tiga kali

(7) Mencuci muka

(8) Membasuh kedua tangan hingga siku

(9) Mencelah-celahi jari tangan

(10) Memulai membasuh dari sebelah kanan

(11) Mengusap kepala

(12) Membasuh telinga

(13) Membasuh kedua kaki sampai mata kaki

(14) Membasuh anggota wudu sebanyak tiga kali

(15) Berhemat dalam menggunakan air

(16) Melakukan rangkaian wudu secara berurutan ((Muhammad Nurudin 

Usman, 2006:24-31).

b. Hal-hal yang membatalkan wudu

(1) Keluar sesuatu dari dubur maupun qubul.
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(2) Hilang akal, baik karenagila, pingsan, mabuk atau karena tidur yang 

nyenyak hingga tidak menyadari apa yang keluar darinya.

(3) Menyentuh alat kelamin dengan tanpa ada pembatas, baik alat kelamin 

sendiri mapun orang lain, baik kelamin laki-laki maupun perempuan.

(4) Memakan daging unta. ((Muhammad Nurudin Usman, 2006:39-41).

3. Mandi

a. Sebab-sebab mandi wajib

(1) bersetubuh

(2) keluar mani

(3) selesai masa haid atau nifas (Muhammad Nurudin Usman, 2006:54-56).

b. Mandi sunah

“Mandi besar yang tergolong mandi sunah antara  lain mandi Jumut, mandi 

pada hari raya, mandi ketika ihram, mandi ketika masuk kota Makah, mandi 

ketika hendak wukuf di Arafah, dan madi sunah bagi orang yang telah 

memandikan jenazah” (Muhammad Nurudin Usman, 2006:56).

4. Salat

a. Syarat salat:

(1)Islam.

(2)Baligh.

(3)Berakal.

(4)Mengetahui masuknya waktu salat.

(5)Suci dari hadas besar dan kecil.

(6)Suci badan, pakaian, dan tempat.
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(7)Menutup aurat

(8)Menghadap Kiblat

b. Waktu-waktu salat 

Muhammad Nurudin Usman (2006:95-97) dalam bukunya yang berjudul 

Panduan Shalat Lengkap menjelaskan tentang waktu-waktu salat sebagai 

berikut.

(1) Waktu salat duhur

Waktu salat Duhur dimulai semenjak matahari mulai tergelincir dari 

pertengahan langit ke arah barat dan berakhir ketika bayangan sesuatu 

sama gengan aslinya.

(2) Waktu salat asar

Waktu salat Ashar dimulai dari berakhirnya salat Duhur, yaitu ketika 

panjang bayangan sama dengan panjangaslinya, dan berakhir sampai 

matahari tenggelam.

(3) Waktu salat Maghrib

Waktu salat maghrib dimulai semenjak terbenamnya matahari hingga 

hilangnya syafaq, yaitu cahaya merah yang terlihat di kaki langit 

sebelah barat setelah matahari tenggelam.

(4) Waktu salat Isya’

Waktu salat Isya’ dimulai semenjak tenggelamnya syafaq dan terus 

berlanjut sampai tengah malam. 

(5) Waktu salat Subuh
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Waktu salat Subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq, yaitu garis 

putih yang melintang dari arah selatan ke utara di kaki langit sebelah 

timur dan berakhir hingga matahari terbit.

c. Perkara yang membatalkan salat 

(1) Berbicara dengan sengaja

(2) Makan dan minum dengan sengaja

(3) Sengaja melakukan garakan-gerakan yang tidak ada hubungannya 

dengan salat

(4) Meninggalkan salah satu syarat atau rukun salat

(5) Tertawa terbahak-bahak (Muhammad Nurudin Usman, 2006:101-104).

5. Puasa

Sulaiman Rasjid (1990:217-222) dalam bukunya yang berjudul Fikih Islam

menjelaskan puasa sebagai berikut.

Syarat wajib puasa adalah sebagai berikut. 

1. Berakal, orang yang gila tidak wajib puasa.

2. Baliq (umur lima belas tahun ke atas).

3. Kuat berpuasa.

Adapun syarat syahnya puasa adalah islam, mumayiz, suci dari darah 

haid dan nifas, dalam waktu yang tidak diperbolehkan puasa padanya. Fardu 

atau rukun puasa adalah (1) Niat pada malamnya, yaitu setiap malam selama 

bulan Ramadhan (2) Menahan diri dari segala yang membatalkan sejak terbit 

fajar sampai terbenam matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa adalah 

makan dan minum, muntah yang disengaja sekalipun tidak ada yang kembali 
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ke dalam, bersetubuh, keluar darah haid atau nifas, gila, keluar mani dengan 

senagaja (karena bersentuhan dengan perempuan atau lainnya). 

D. Ilmu Tauhid

1. Rukun Iman

Moh. Saifulloh Al Aziz S. menjelaskan dalam bukunya yang berjudul 

Fiqih Islam Lengkap bahwa rukun iman terdiri dari iman kepada Allah, iman 

kepada Malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada 

Rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. 

(1) Iman Kepada Allah

Saadan Rahmany (1975:136) dalam bukunya yang berjudul Seruan 

Ilahi menjelaskan bahwa minimum yang wajib kita I’tikadkan sifat-sifat allah  

ta’ala sebagai telah disusun oleh ahli ilmu tauhid sebanyak 20 sifat yaitu 

sebagai berikut.

1. Wujud artinya Allah SWT Ada.

2. Qidam artinya Allah SWT Sudah ada dengan sendirinya tanpa 

permulaan.

3. Baqa artinya Allah SWT Kekal tanpa berkesudahan.

4. Mukhalafatuhu Lil-Hawaadits artinya Allah SWT tidak sama dengan 

segala sesuatu pada Zat, sifat dan perbuatan-Nya.

5. Qiyamuhu Binafsih artinya Allah SWT Berdiri dengan sendiri-Nya 

tanpa menghajati kepada yang menjadikan mengenai Zat, sifat dan 

perbuatan-Nya.
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6. Wahdaniyah artinya Allah SWT Esa.

7. Qudrah artinya Allah SWT Kuasa.

8. Iradah artinya Allah SWT Kehendak.

9. Hayah artinya Allah SWT Hidup.

10. ‘ilmu artinya Allah SWT Mengetahui.

11. Sama’ artinya Allah SWT Mendengar.

12. Bashar artinya Allah SWT Memperhatikan.

13. Kalam artinya Allah SWT Berkata atau Berbicara.

14. Qadirun artinya Allah SWT Maha Kuasa.

15. Muridun artinya Allah SWT Maha Berkehendak.

16. Hayyun artinya Allah SWT Maha Hidup.

17. Alimun artinya Allah SWT Maha Mengetahui.

18. Sami-un artinya Allah SWT Maha Mendengar.

19. Bashirun artinya Allah SWT Maha Melihat.

20. Mutakallimun artinya Allah SWT Maha berkata-kata atau berfirman.

Saadan Rahmany (1975:136) juga menjelaskan bahwa menurut 

perhitungan ahli ilmu kalam terkadang sifat Allah yang 20 dipersingkat 

menjadi 13. Atas jalan tafsir sifat 20 ini dibagi 4: (1) Nafsi (2) Salbi (3) 

Ma’ani (4) Ma’nawiyah. Yang takluk di bawah Nafsi  = zat, hanya satu yaitu 

Wujud. Yang takluk di bawah salbi  = menolak lawan, ada lima yaitu: Qidam 

– Wahdaniyah. Yang takluk di bawah Ma’ani = berdiri pada zat, ada 7 yaitu: 

Qudrah – Kalam. Yang takluk di bawah Ma’nawiyah = yang menguatkan, ada 

7 ayitu: Qadirun- Mutakallimun. 
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(2) Iman kepada Malaikat-Malaikat Allah. Para Malaikat diberi kekuatan oleh 

Allah dengan kekuatan yang luar biasa dan dapat melaksanakan tugas 

yang berat-berat. Mereka tetap mengabdi kepada Tuhan dan tidak pernah 

bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan mereka 

itu adalah hamba-hamba Allah yang suci. (Moh. Saifulloh Al Aziz S., 

2005:22)

(3) Iman kepada Kitab-Kitab Allah. Di antara kitab-kitab Allah yang wajib 

kita ketahui adalah: 

a. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS

b. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud AS

c. Kitab injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS

d. Kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. 

(Moh. Saifulloh Al Aziz S., 2005:23).

(4) Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Para Nabi dan Rasul mempunyai budi 

pekerti yang luhur dan sifat-sifat yang utama, diantaranya adalah:

a. Shiddiq (benar) mustahilnya kidzbu (dusta).

b. Amanah (dapat dipercaya) mustahilnya khianat (tidak dapat 

dipercaya).

c. Tabligh (menyampaikan) mustahilnya kitman (menyembunyikan).

d. Fathanah (cerdik) mustahilnya baladah (bodoh). (Moh. Saifulloh Al 

Aziz S., 2005:25).

(5) Iman kepada Hari Akhir.iman kepada hari akhir adalah empercayai dan 

meyakini bahwa Allah akan menghancurkan alam ini sampai masuknya 
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manusia ke Surga atau ke Neraka. Pada hari itu Allah akan 

membangkitkan dan menghidupkan kembali para makhluk-Nya sesudah 

mati. Dan selanjutnya Allah akan mengadili segala amal perbuatan mereka 

sewaktu di dunia dengan seadil-adilnya. Amalan baik akan dibalas baik 

dan amalan buruk akan dibalas buruk. (Moh. Saifulloh Al Aziz S.,  

2005:27).

(6) Iman kepada Qada dan Qadar. Mempercayai dan meyakini adanya qada 

dan takdir Allah baik dan buruknya. (Moh. Saifulloh Al Aziz S., 2005:30).

2. Rukun Islam

Islam dijawab oleh Rasulullah SAW dengan mengucapkan dua 

kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa di bulan 

Ramadhan, dan Haji (Moh. Saifulloh Al Aziz S., 2005:30).

3. Ihsan

Ihsan adalah akhlaqul karimah, orang ihsan dalam setiap 

mengamalkan ibadah, akan selalu timbul dalam dirinya suatu akhlaq yang 

mulia, karena ia berkeyakinan bahwa setiap amal perbuatannya selalu dalam 

pengawasan Allah, berhadapan dengan Allah dan akan 

dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (Moh. Saifulloh Al Aziz S., 

2005:32)
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F. Kerangka Pikir

Fungsi Teks

Suntingan Teks MAW

Analisis Struktur Teks 
MAW

 Struktur penyajian
 Gaya penyajian
 Pusat penyajian
 Gaya bahasa

Naskah MAWPelestarian karya sastra 
kuno

Metode standar

Teks MAW



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif 

dengan tipe deskriptif. ”Secara umum dinyatakan bahwa metode kualitatif adalah 

metode pengkajian atau metode penelitian suatu masalah yang tidak didesain atau 

dirancang menggunakan prosedur-prosedur statistik” (Edi Subroto, 2007:5). ”Ia juga 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak dirancang dengan mengoprasionalkan 

variabel-variabel seperti dalam penelitian dengan prosedur statistik, melainkan 

dirancang untuk mengkaji orang-orang atau fenomena-fenomena dalam konteks 

kehidupan atau dalam kompleksitasnya” (2007:6).

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah naskah MAW koleksi perpustakaan 

Nasional Republik Indonesia bagian pernaskahan dengan nomor Ml. 383. Naskah ini 

disimpan di Perpustakaan Nasional Jalan  Salemba Raya Nomor 28A Jakarta.

Berdasarkan studi katalog, penulis dapat menyimpulkan bahwa naskah MAW 

merupakan naskah tunggal. Judul naskah MAW terdapat pada katalog yang disusun 

oleh T.E Behren dan juga pada katalog yang disusun oleh Amir Sutaarga. Meskipun 

terdapat pada dua katalog, judul naskah MAW pada kedua katalog tersebut memiliki 

kode naskah yang sama yaitu Ml. 383.
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C. Metode Pengumpulan Data

”Tahap pertama dalam penelitian filologi adalah pengumpulan data yang 

berupa inventarisasi naskah” (Edwar Djamaris, 2002:10). Pengumpulan data dapat di 

lakukan dengan metode studi katalog dan metode studi lapangan. Bani Sudardi 

(2003:44-45) menjelaskan bahwa ada dua cara yang dapat ditempuh dalam 

inventarisasi naskah, yaitu melalui pencarian naskah di lapangan dan pencarian 

naskah melalui katalog. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data

melalui katalog.

D. Metode Penyuntingan Teks

Metode penyuntingan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

standar, yaitu menyunting naskah dengan melakukan pembetulan (kritik teks) yang 

dianggap korup oleh penulis. “Metode standar adalah metode yang biasa digunakan 

dalam penyuntingan teks naskah tunggal” (Djamaris, 2002:24). Metode standar 

menerbitkan naskah dengan pembetulan dari kesalahan-kesalahan kecil dan 

ketidakajegan, sedangkan ejaan disesuaikan dengan ejaan yang berlaku yaitu Ejaan 

Yang Disempurnakan (EYD). Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam metode standar, 

yaitu mentransliterasikan teks, membetulkan kesalahan teks, membuat catatan 

perbaikan/perubahan, memberi komentar tafsiran (informasi di luar teks), membagi 

teks dalam beberapa bagian, dan menyusun daftar kata sukar. Setiap pembetulan yang 

dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan cara memberi penjelasan 

mengenai kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam teks tersebut. Kesalahan-

kesalahan yang ditemukan diberikan pada tempat khusus (aparat kritik) sehingga 
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dimungkinkan adanya penafsiran yang berbeda oleh pembaca lain. Metode ini 

digunakan untuk tujuan memudahkan pembaca atau penulis dalam membaca dan 

memahami teks. 

E. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, atau menjabarkan apa yang 

menjadi masalah. Metode yang digunakan dalam analisis data penelitian ini adalah 

dengan metode kualitatif, karena data berwujud kata-kata dan bukan deretan angka.

Beberapa tahap dalam pengolahan data yaitu tahap deskripsi, tahap analisis, dan tahap 

evaluasi.

(1) Tahap Deskripsi

Tahap deskripsi merupakan langkah pengklasifikasian dan pendeskripsian data 

yang diperoleh secara jelas.

(2) Tahap Analisis

Tahapa analisis di sini adalah melakukan analisis berdasarkan teori-teori yang 

berkenaan dengan masalah.

(3) Tahap Evaluasi 

Tahap ini akan dilakukan pengevaluasian agar hasil penelitian yang diperoleh 

dapat dipertanggungjawabkan.
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F. Teknik Penarikan Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian, penarikan simpulan dilakukan secara 

induktif. Penarikan simpulan secara induktif yaitu penarikan simpulan dari 

pengetahuan khusus ke umum.



BAB IV

SUNTINGAN TEKS

A. Inventarisasi Naskah

Penyuntingan teks ini dilakukan dengan beberapa tahap di antaranya 

adalah inventarisasi naskah. Langkah yang dapat ditempuh dalam inventarisasi 

naskah ini ada dua cara, yaitu melalui pencarian naskah di lapangan dan pencarian 

naskah melalui studi katalog. Inventarisasi naskah pada penelitian ini 

menggunakan studi katalog, yaitu dengan cara mencari informasi tentang naskah 

melalui katalogus naskah. 

Berdasarkan studi katalog yang dilakukan tidak diketemukan naskah 

yang sama, sehingga peneliti berkesimpulan bahwa naskah MAW ini merupakan 

naskah tunggal. Peneliti menemukan judul naskah ini pada katalog yang disusun 

oleh Amir Sutaarga, dkk dengan judul “Makrifat al Islam Wal Iman” (Amir 

Sutaarga, 1972:672). Katalog yang menjadi objek studi katalog adalah sebagai 

berikut.

a) Katalogus koleksi naskah Melayu Museum Pusat oleh Amir Sutaarga tahun 

1972 dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Proyek 

inventarisasi dan dokumen kebudayaan Nasional Dirjen Kebudayaan Jakarta.

b) Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Jilid 4 Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia disunting oleh T.E Behrend tahun 1998 dan diterbitkan 

oleh Yayasan Obor Indonesia dan Ecole Francais D’extreme Orien, Jakarta.

c) Supplement-Catalogus Maleische En Minangkabausche Handschriften oleh 

PH. S. Van Ronkel tahun 1921 diterbitkan Boekhandel en Drukkerij Voorheen 

E.J. Brill Leiden.

28



29

d) Indonesian and Malayan Traditional Manuscripts Held In Public Collections 

in Australia Tahun 1982 oleh George Miller diterbitkan oleh The Library 

Australian National University Canberra.

e) Katalog Ringkas Manuskrip Melayu di Perpustakaan Negara Malaysia tahun 

1984 diterbitkan oleh Perpustakaan Negara Malaysia.

Langkah untuk menguatkan bahwa naskah MAW merupakan naskah 

tunggal harus dilakukan studi lapangan, namun karena keterbatasan kemampuan, 

studi lapangan tidak dapat dilakukan.

B. Deskripsi Naskah

Deskripsi naskah meliputi beberapa hal adalah sebagai berikut.

1. Judul Naskah

Judul naskah yaitu Ma’rifati `l-Islāmi wa `l-īmān. Judul ini terdapat di dalam 

teks, yaitu pada halaman 83. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan tersebut.

Wa `s -s alātu ‘alā sayyidinā muhammadin wa ‘alihi ma‘a `t-
taslīm. Al-hamduli `l-Lāhi `l-ladī laisa kamitlihi šay`. Wa ba‘du fa
hādihi risālatun sammaināhu bi Ma’rifati `l-Islāmi wa `l-īmān.
Artinya, bermula rahmat Allah Taala atas penghuluh kita Muhammad 
dan segala keluargnya serta selamatnya. Segala puji-pujian bagi Allah 
yang tiada seperti-Nya suatu jua pu(n). Dan adapun kemudian dari itu 
maka inilah //(84) [maka inilah] suatu risalah kami namai akan dia 
pengenal agama dan iman (MAW: 83).

2. Tempat Penyimpanan 

Naskah MAW tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia 

(PNRI) Jl. Salemba Raya NO. 28A, Jakarta Bagian Naskah Lama.

3. Nomor Naskah
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Naskah MAW terdaftar dengan nomor Ml. 383. Ml merupakan singkatan dari 

Melayu dan 315 adalah nomor penyimpanan di Perpustakaan Nasional 

Republik Indonesia (PNRI).

4. Ukuran Naskah

a. Ukuran sampul, p x l = 22 x 17

b. Ukuran blok teks, p x l = 14 x 12

c. Ukuran halaman, p x l = 22 x 17

5. Jumlah Halaman

Jumlah halaman ada 105 halaman dan tidak ada halaman kosong.

6. Jumlah Baris

Halaman Jumlah baris

1-25 8 baris

26-104 9 baris

105 2 baris

7. Keadaan Naskah

Keadaan naskah baik, kertas tebal, tulisan jelas terbaca, ditulis dengan tinta 

hitam dan merah, jilidan baik, bersampul kertas marmer berwarna coklat.

8. Huruf Aksara dan Tulisan

a. Jenis tulisan

Jenis tulisan naskah adalah Arab Melayu dan Arab, ditulis dengan 

menggunakan aksara Arab Melayu.
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b. Ukuran huruf

Ukuran huruf pada naskah termasuk berukuran sedang.

c. Bentuk huruf

Bentuk huruf yang dipakai dalam keseluruhan teks adalah tegak lurus.

d. Keadaan naskah

Naskah mudah  dibaca, baik dan jelas, meskipun ada beberapa tulisan yang 

sulit dibaca. Pada tulisan-tulisan yang salah, terdapat tulisan yang dicoret 

oleh pengarang karena salah tulis. 

e. Jarak antarbaris

Jarak antarbaris termasuk longgar. Hal ini dapat dilihat pada contoh 

potongan teks berikut.

f. Goresan pena

Goresan pena pada beberapa teks hampir sama, yaitu tebal.  Perhatikan 

contoh potongan teks berikut.
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g. Warna tinta

Warna tinta pada teks ini adalah hitam dan merah. Tinta merah digunakan 

untuk menuliskan kata tumpuan dan kosa kata Arab. Kata-kata yang tertulis 

dengan tinta warna merah pada hasil print out kurang jelas tulisannya.

h. Pemakaian tanda baca

Peneliti tidak menemukan tanda baca standar seperti titik ataupun koma 

dalam naskah MAW. 

i. Kata tumpuan 

Di dalam naskah terdapat kata-kata tumpuan yang berfungsi sebagai 

pembatas antarkalimat dan antaralinea, misalnya kata dan, maka, syahdan.

Penjelasan tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Syahdan jikalau kemasukan oleh najis air itu maka air itu banyak 
tetapi tiada ia berubah, maka air itu suci menyucikan jua. Maka
adapun yang dikehendaki air yang suka[h] disini yaitu yang kurang 
air itu dari pada dua kulah. Dan air yang banyak itu yaitu air yang 
genap dua kulah yaitu lima ratus ratal (MAW: 13).

9. Cara Penulisan

Cara penulisan teks naskah sama dengan cara penulisan teks Arab, yaitu dari 

kanan ke kiri, begitu pula dalam hal pembacaannya. Halaman pertama 

sampai dengan halaman 82 merupakan isi yang menjelaskan fikih. 

Pendahuluan ada pada halaman 83. Halaman 84 sampai halaman 103 
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merupakan isi yang menjelaskan tauhid. Penutup ada pada halaman 104 

sampai 105.

10. Bahan Naskah

Bahan naskah yang digunakan untuk menulis adalah jenis kertas Eropa.

11. Bahasa Naskah

Bahasa yang digunakan dalam naskah ini adalah Arab dan Melayu. 

Potongan Alquran dan hadis ditulis dengan bahasa Arab dan diterjemahkan 

dalam bahasa Melayu.

12. Keterangan lain

Terdapat  beberapa catch word di dalam teks MAW. Catch word tersebut 

terdapat pada halaman 23, 57, dan 84.

13. Identitas Pengarang

Penulis tidak menemukan identitas pengarang dalam naskah MAW tersebut.

14. Bentuk Naskah

Bentuk teks yang digunakan adalah bentuk prosa.

C. Ikhtisar Isi Teks

Halaman keterangan isi

1-2 Jenis-jenis air 

2-3 Tidak sah bersuci dengan air musta’mal.

3-4 Bersuci dengan air suci dan menyucikan (air mutlak) atau dengan 

tanah
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4-6 Adab masuk ke WC.

6-9 Aturan dalam buang air besar.

9-10 Cara beristinjak.

10-12 Hal yang dilarang dalam buang air besar..

12 Kewajiban beristinjak setelah buang air besar..

12-17 Syarat air yang sah untuk bersuci

17-20 Syarat istinjak

20 Syarat batu yang sah untuk beristinjak

21-22 Rukun beristinjak

22-26 Sebab-sebab yang mewajibkan mandi besar

26-30 Rukun mandi

30-34 Hal-hal yang disunahkan ketika mandi

34-37 Macam-macam mandi sunah

37-45 Menjelaskan tentang fardu dalam berwudu

45-50 Menjelaskan tentang yang disunahkan dalam berwudu

50-51 Syarat yang mewajibkan wudu

51-57 Hal-hal yang membatalkan wudu

57-60 Hal-hal yang dilarang ketika dalam keadaan tidak suci

60-62 Waktu salat fardu

62-64 Syarat yang mewajibkan salat

64-67 Menjelaskan tentang bang (adan) dan qamat

67-68 Rukun salat

68-69 Syarat sembahyang

69-70 Hal-hal yang membatalkan salat
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71-79 Puasa

71-72 Hukum puasa (tentang puasa)

72-73 Syarat puasa dan syarat wajib puasa

73-74 Hal-hal yang membatalkan puasa

74-76 Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa

77-79 Hukum meng-qada puasa

79-80 Menjelaskan tentang kifarat

80-81 Menjelaskan tentang fitrah (zakat fitrah)

81-82 Puasa yang disunahkan

83-84 Doa pembuka dan keterangan judul teks

84-85 Pengenalan tentang Islam

85-86 Rukun Islam (syahadad, salat, membayar zakat, puasa, dan 

menunaikan ibadah haji)

86-93 Rukun iman ( iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, iman 

kepada Nabi/Rasul, iman kepada kitab suci, iman kepada iman 

kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar).

93-95 Ajaran tentang ikhsan.

95-100 Penjelasan mengenai syahadat.

101-103 Sifat Allah.

103-104 Kata tamat disertai keterangan mengenai waktu penyalinan teks.

104-105 Salawat nabi yang terdapat dalam doa tasahud.
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D. Kritik Teks

Berdasarkan kritik teks yang telah dilakukan terhadap teks MAW 

ditemukan beberapa bentuk kesalahan salin tulis yang meliputi: lakuna, adisi, 

substitusi, ditografi, apokope, dan afaeresis. Selain itu, terdapat juga beberapa 

ketidakkonsistenan. Masing-masing penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Lakuna

Lakuna adalah pengurangan huruf, kata, frasa, atau kalimat pada teks.

Tabel 1

No Halaman/ 

Baris

Arab Melayu Transliterasi Edisi

1. 4/7 ke jaban ke jamban

2. 5/8 memelakangi membelakangi

3. 17/8 mengilankan menghilangkan

4. 21/2 mengilankan menghilangkan

5. 21/3 menghilakan menghilangkan

6. 22/5 tangannya 

tanah

tangannya 

dengan tanah

7. 31/9 selailah selesailah
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8. 31/9 mengadap menghadap

9. 34/1 jikau jikalau

10. 54/7 diyakikan diyakinkan

11. 55/5 melebikan melebihkan

12. 60/8 menyakan menyatakan

13. 67/5 segala rukun segala rukun 

salat

14. 70/8 menggera-gera menggerak-gerak

15. 76/9 berpaki berpakai

16. 83/2 sallam wa sallam

17. 85/5 an lā ašhadu an lā

18. 85/5 anna ašhadu anna

19. 86/1 engkau benar engkau

2. Adisi

Adisi adalah penambahan huruf, kata, frasa, atau kalimat pada teks.
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Tabel 2

No Halaman/ 

Baris

Arab Melayu Transliterasi Edisi

1. 8/6 di sanah di sana

2. 14/1 yang da` yang

3. 24/2 tidurnya atau 

jika ia adapun

tidurnya. 

Adapun

4. 35/6, 36/2, 

36/3, 36/5, 

37/8

Nawaitu `l- nawaitu

5. 45/2 masama-sama sama-sama

6. 53/4 rtertutup tertutup

7. 61/5, 61/8 bayayang-

bayayang

bayang-

bayang

8. 67/1 laluh lalu

9. 74/4,80/9 raraya raya
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10. 75/4 mecobbah mencoba

11. 80/8, 91/8, 

91/9

tuah tua

12. 82/1 raha raya raya

13. 83/9-84/1 maka inilah 

maka inilah

maka 

inilah

14. 88/4 ditur diturunkan diturunkan

15. 88/8 ter kemudian kemudian

16. 91/8 mudahlah mudalah

17. 91/9 mudah muda

18. 95/4 dengan la dengan

19. 95/5 da yang yang

20. 98/7-8 dikatakannya 

pada umatnya -



40

makruh

21. 101/7 d dua dua

22. 103/8 la lainnya lainnya

23. 104/2 bulan ra bulan

24. 105/1 pukulu pukul

25. 105/1 alima lima

3. Substitusi

Substitusi adalah pergantian huruf, kata, frasa, atau kalimat pada teks.

Tabel 3

No Halaman/ 

Baris

Arab Melayu Transliterasi Edisi

1. 53/9 berkendaran bersandaran

2. 54/2 demilipan lagi demikian lagi

3. 56/3 laduanya keduanya

4. 72/7, 72/8 mehandarinya menghindarinya

5. 74/3 tika tiga

6. 74/8 malan makan
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7. 74/8 ketika ketiga

8. 76/5 luasa kuasa

9. 76/6, 78/2 demilian laki demikian lagi

10. 76/6 berhalan berjalan

11. 76/4 olinya olehnya

12. 76/5 sekat sehat

13. 77/3 dimalin demikian

14. 86/8 jarjakan kerjakan

15. 95/4 dayang datang

16. 95/6 tersebub tersebut

17. 96/4 laki lagi

4. Ditografi

Ditografi adalah perangkapan huruf, kata, frasa, atau kalimat pada teks.

Tabel 4

No Halaman Arab Melayu Transliterasi Edisi
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/Baris 

1. 8/4 henda hendaklah hendaklah

2. 22/2 beristinjak beristinjak beristinjak

3. 23/2 far farji farji

4. 30/2 mati mati mati

5. 48/3 memanja 

memanjangkan

memanjang

kan

6. 53/3, 24/1, 

64/3, 82/5, 

90/2, 96/8, 

97/1, 

101/2

dan dan dan

7. 63/4 ta tahun tahun

8. 63/8 wa wajiblah wajiblah

9. 88/4 ditur diturunkan diturunkan

10. 100/8 dengan yang 

disuruhkan kamu 

dengan yang 

dengan 

yang 

disuruhkan 
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disuruhkan kamu kamu 

11. 100/9 dengan yang 

disuruhkan kamu 

dengan yang 

disuruhkan kamu

dengan 

yang 

disuruhkan 

kamu

12. 101/7 du dua dua

13. 103/6 la lainnya lainnya

5. Afaeresis

Afaeresis adalah gugurnya fonem awal.

Tabel 5

No Halaman /

Baris

Arab Melayu Transliterasi Edisi

1. 17/1 mikian demikian 

2. 56/2 dapun adapun

6. Apokope

Apokope adalah gugurnya fonem akhir.

Tabel 6

No Baris / Arab Melayu Transliterasi Edisi
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Halaman

1. 3/2 bermu bermula

2. 1/1 na nama

3. 8/18 tia tiada

4. 6/26 perta pertama

5. 4/40, 5/40, 

3/48, 3/52, 

2/53, 4/53

di bawa di bawah

6. 3/41 perempu perempuan

7. 1/57 sekalipu sekalipun

8. 10/2 berlangka berlangkah

9. 6/72 kedu kedua

10. 10/2 langka langkah

11. 70/6 berbatu berbatuk

12. 54/6, 76/5, 

78/3, 91/9

ora orang

13. 70/8 melangka melangkah

14. 83/9 pu pun
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15. 54/6 tidurka tidurkah

16. 95/3 tahuka tahukah

17. 5/103 da dan

E. Pedoman Penyuntingan

Agar mempermudah proses penelitian suatu naskah Melayu, khususnya 

yang menggunakan huruf Arab diperlukan sistem transliterasi atau proses 

penglatinan. Oleh sebab itu, dalam transliterasi naskah Melayu ini diperlukan 

pedoman transliterasi. Pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut.

a. Tanda dan angka yang digunakan dalam penyuntingan

1. Tanda // (dua garis miring) untuk menunjukkan pergantian halaman.

2. Tanda (..) (kurung biasa) untuk menunjukkan penambahan huruf atau suku 

kata oleh penyunting.

3. Tanda [...] (kurung siku) untuk menunjukkan pengurangan huruf atau suku 

kata oleh penyunting.

4. Tanda {...} (kurung kurawal) untuk menulis pembetulan teks yang yang 

penulis anggap kurang sesuai.

5. Tanda <...> menandakan adanya tambahan yang diberikan oleh penulis 

atau penyalin yang disisipkan pada bagian pias atau di antara baris dan 

ditulis dengan huruf kecil.
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6. Angka (1),(2),(3) dan seterusnya  di sebelah kanan dua garis miring (//) 

menunjukkan nomor halaman naskah, sedangkan angka 1,2,3 dan 

seterusnya yang ditulis dalam ukuran kecil di sebelah kanan atas, dapat 

dilihat keterangannya pada catatan kaki.

b. Ketentuan dalam pedoman ejaan

1. Ejaan dalam penyuntingan ini disesuaikan dengan kaidah-kaidah yang 

terdapat pada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

2. Penulisan frasa, kata, dan kalimat bahasa Arab atau bahasa Melayu yang 

arkais ditulis sesuai dengan asal kata dan dicetak miring.

3. Kosa kata yang berasal dari bahasa Arab yang sudah diserap dalam bahasa 

Indonesia disesuaikan dengan KBBI.

4. Kata-kata bahasa Arab yang belum diserap dalm bahasa Indonesia 

diterjemahkan dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Tanda syaddah  (  ّ  ) dilambangkan dengan huruf rangkap.

b. Tanda fathah (َ )menunjukkan bunyi vokal a, tanda kasrah (ِ ) 

menunjukkan vokal i, tanda dommah ( ُ  ) menunjukkan bunyi vokal u.

c. Huruf hamzah ( ء) dilambangkan dengan tanda ( ` ) jika terletak di 

tengah dan di akhir kata.

d. Untuk menunjukkan bahwa bunyi vokal panjang, maka di atasnya diberi 

tanda  ( ֿ ) contoh : ( .(ū = ٯ ) dan ,(ī = ي ) ,(ā = ا
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e. Huruf ta marbuthah ( ة/ة) sebagai konsonan penutup ditransliterasikan 

dengan (t) atau (h) mengikuti ketentuan yang berlaku pada kata-kata 

yang bersangkutan.

f. Huruf ( ع ) ditransliterasikan menjadi ( k ) pada kata-kata yang sudah 

terserap dalam bahasa Indonesia dan menjadi ( ‘ ) pada kata-kata yang 

belum terserap ke dalam bahasa Indonesia.

g. Diftong( و.َ..) dibaca au, dan ( ي.َ..) dibaca ai.

h. Kata sandang (..ال) yang diikuti huruf qamariyah diedisikan dengan al-, 

apabila terletak diawal kalimat. Apabila terletak di tengah kalimat atau 

di tengah frase,maka diedisikan dengan `l-. Sedangkan kata sandang 

 yang diikuti huruf syamsiyah diedisikan menjadi huruf syamsiyah (ال..)

yang mengikutinya.

6. Tabel pedoman transliterasi

Tabel 7

No. Huruf Latin No. Huruf Latin

1 ا ` 16 ط t 

2 ب b 17 ظ z

3 ت t 18 ع ‘

4 ث t 19 غ g

5 ج j 20 ف f
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6 ح h 21 ق q

7 خ k 22 ك k

8 د d 23 ل l

9 ذ d 24 م m

10 ر r 25 ن n

11 ز z 26 ه h

12 س s 27 و w

13 ش š 28 ي y

14 ص s  29 ة a

15 ض d 30 ة… at

Sumber: Pedoman Transliterasi Bahasa Arab, Johannes den Heijer, 1992, Jakarta: INNIS.

Tambahan huruf Arab Melayu

1 ڤ p 4 ڽ/پ ny

2 چ c 5 ڭ/ ک۠ g

3 ڠ ng
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F. Suntingan Teks

(1)…jua ubahnya sekira-kira tiada hilang na(ma)1 airnya yaitu seperti 

kita namai air kesumba atau air cuka atau air mawar atau air kapur atau barang 

sebagainya. Tiada ngapa suci menyucikan jua. Sama ada ubahnya itu nyata seperti 

yang tersebut itu atau dengan kira-kiranya jua seperti tepercik ke dalam air itu 

kemih yang berbau. Dan lagi warnanya seperti warna air jua atau air mawar yang 

serupa dengan air, atau jatuh air yang musta‘mal itu ke dalam air yang mutlak. 

Maka tilik olehmu kepada air yang tepercik  itu atau kemih  yang tepercik ke 

dalam air yang mutlak itu. Halal pada //(2) ditakdirkan kemih itu seperti air 

dakwat masuk kepada air yang mutlak itu. Niscaya berubahlah ia oleh yang masuk 

dalamnya. Maka jadilah air itu najis hukumnya, karena hilang nama air dari 

padanya. 

Dan demikian lagi tiada sah bersuci dengan air yang musta‘mal, yaitu air 

yang terpakai daripada segala fardu seperti mandi jinābat, dan mandi haid, dan 

pada mandi nifas. Dan pada mandi wilādah atau air yang dimandikan pada orang 

yang mati atau pada air yang telah dibasuhkan daripada segala najis, jikalau pada 

najis yang dimaafkan sekalipun. Serta air itu tiada ia sampai kepada dua puluh 

//(3) lima pun ia. Dan kesempurnaan syahadat ia namanya dan kesempurnaan 

salam pun ia namanya. Maka hanyalah bermu(la)2 adapun perihal bersuci 

daripada kemih, dan berak, dan setubuh dengan perempuan. Karena firman Allah 

                                           
1 Tertulis

2 Tertulis
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Taala dalam Quran3 lā yasihh u `l-‘ibādatu z ahiran wa bātinan illā bi `t-t ahārah.

Aratinya “tiada sah segala ibadah zahir dan batin melainkan [dan]4 dengan yang 

suci”. 

Dan adapun bersuci itu tiada hasil melainkan dengan air yang suci, yaitu: 

air yang mutlak, atau dengan tanah karena firman Allah Taala dalam Quran5 yang 

‘az īm, wa in kuntum mardā //(4) au ‘alā safarin au jā‘a ah adun minkum mina `l-

g ā`iti au lāmastumu `n-nisā`a fa lam tajidū mā`an fa tayammamū sa‘īdan 

t ayyibān fa `msah ū bi wujūhikum wa `aidī[ya]kum6. “Bermula jikalau ada kamu 

sakit atau atas berjalan, atau datang suatu daripada berak, atau bersentuh akan 

perempuan, maka tiada kamu peroleh air, maka tayamumlah kamu pada tanah 

yang suci. Maka hendaklah sapu akan muka kamu dan tangan kamu kedua hingga 

siku kamu itu”. 

Pasal pada menyatakan masuk ke ja(m)ban7 mendahulukan kakinya 

yang [kanan]8 kirinya, dan apabila ia keluar dari padanya mendahulukan kakinya 

kanan itu sunah. //(5) Dan jangan membawa yang tersurah dalamnya nama Allah 

atau nama seorang daripada Nabi atau nama Malaikat. Dan jikalau diniatkannya 

menjadi maka yaitu haram. Dan jika yaitu makruh atau diniatkannya azimat maka 

yaitu tiada ngapanya atau lupanya ia kemudian maka ingat ia digenggamnya pada 

                                           
3  teks tersebut bukan merupakan teks Quran.
4 Klebihan penulisan kata
5 QS. An-Nisaa` (43) artinya: “...dan jika kamu sakit atu sedang dalam musafir atau datang dari 
tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, 
maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci; sapulah mukamu dan tanganmu...”

6 Tertulis

7 Tertulis

8 Tertulis
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tangan kanan atau dimasukkan ke dalam mulutnya. Tatkala duduk ia 

memberatkan dirinya pada pihak kirinya. Dan haram pula padang tatkala ia berak 

atau kemih menghadapnya ke Baitulmakdis; dan (d)engan9 mem(b)elakangi10 dia 

mendinding dia jika ada. Jikalau tongkat sekalipun yang //(6) bilang dinding itu 

tingginya enam belas jari atau lebih, dan jauh dari padanya tiga hasta atau kurang. 

Dan haram melihat bulan dan matahari. Jikalau dengan awan yang tebal 

mendinding dia tiada ngapa dan sebagainya.

Apabila sampai kepada tempat yang kita duduk qadā` hājah, maka 

hendak menyingkatkan kain kita sedikit hingga tetapnya duduknya itu. Maka 

menurunkan dia karena menutup auratnya. Dan jika hendak ia berdiri maka ia 

menurunkan kainnya seperti dahulu. Dan sunah jangan berak pada air yang tenang 

pada jalannya singkat. Dan jikalau banyak //(7) air itu tiada ngapa seperti laut 

yang tenang atau telaga yang luas itu pun tiada ngapa. Dan sunah jangan berak 

pada air yang mengalir pada halnya ia sedikit. Dan jikalau ada ia banyak tiada 

ngapa. Dan haram pada air  yang d.w.q.‘.k.n11 sama ada ia banyak atau sedikit, 

dan sama ada air itu mengalir atau air yang tenang. Dan lagi sunah jangan berak 

pada lubang tanah, melainkan jika disehaja digali. Dan jika pada tempat orang 

berkata-kata dengan yang membaca dan pada tempat orang berhimpun jikalau 

dengan perbuatan yang membaca jua. Dan makruh qada` //(8) hājah pada jalan 

orang tetapi dipilih oleh setengah ulama mutahhirin katanya haram berak pada 

jalan padang. Dan lagi sunah jangan kemih pada tempat yang keras sama ada ia 

                                           
9 Tertulis

10 Tertulis

11 Tertulis 
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kayu atau tanah supaya jangan tepercik padanya air kemih itu. Dan apabila tiada 

diperolehnya tempat yang lainnya maka [henda]12 hendaklah di tembok-tembok 

akan tanah itu dahulu, kemudian maka kemih ia di sana[h]13. Dan sunah jangan 

Qad ā` hājah di bawah pohon kalau yang dimakan buahnya, jikalau masanya tiada 

boleh sekalipun. Dan lagi sunah jangan berkata-kata tatkala keluar najis dari 

padanya, //(9) melainkan jika karena hajat maka tiada ngapa. Terkadang wajib itu 

berkata-kata jika sampai pada tempatnya seperti dilihatnya seorang didatangi oleh 

ular atau dilihatnya orang yang buta itu hendak jatuh ia ke dalam perigi atau 

barang sebagainya, maka wajiblah ia memberi ingat. 

Dan lagi sunah berpindah sedikit daripada tempatnya apabila hendak 

berbasuh dengan air serta takut ia tepercik air istinja itu. Dan haram ia berpindah 

dari tempatnya itu jika beristinja dengan bata. Dan sunah lagi  istibra’  daripada 

kemih dengan berdehem-dehem.//(10) Dan mengurut pohon zakarnya serta 

disentik zakarnya dengan perlahan-lahan atau berlangka(h)14 tiga langka(h)15, dan 

memeras belakangnya, dan menghadirkan air atau bata dahulu daripada duduknya. 

Dan mengerjakan segala barang yang telah diadatkannya akan mengeluarkan bagi 

yang tinggal dalam tempat najis itu. 

Bermula haram Qadā` hājah atas yang dimuliakan seperti makanan, dan 

tulang, dan pada segala kubur Islam. Dan makruh jika hampir pada kubur dan 

tersangat makruhnya jika hampir pada wali Allah, dan segala orang yang alim, 

                                           
12 kelebihan penulisan

13 Tertulis

14 Tertulis

15 tertulis



53

dan pada segala orang yang mati syahid, dan pada //(11) segala orang yang mati 

perang sabilillah. 

Syahdan makruh menyela segala sunah yang tersebut itu seperti yang 

berkata-kata dengan tiada hajat, dan makruh menyebut-nyebut nama Allah, dan 

membaca  suatu ayat daripada segala ayat Quran itu selama ada ia dalam jamban. 

Dan demikian lagi makruh menyahut salam orang yang memberi salam pada 

halnya Qadā` hājah. Tetapi jikalau ia bersin dalam Qad ā` hājah maka sunah 

baginya mengucap alhamdulillah dalam hati jua. Dan makruh melihat kelangit, 

dan kanan, dan kiri, dan makruh melihat barang najis yang keluar dari padanya 

melainkan jika dengan hajat.//(12) Dan makruh melihat barang najis berbuat 

dengan barang perbuatan dalam Qad ā` hājah. Dan makruh melanjutkan duduknya 

melainkan karena hajat. Dan apabila telah selesailah ia daripada Qad ā` hājah itu, 

maka wajiblah ia beristinja dengan air atau bata yang suci. Dan apabila ada hadir 

keduanya air dengan bata, maka sunat mendahulukan bata tiga sapu, kemudian 

maka diairi dengan air. 

Maka hendaklah bahwa di air itu suci menyucikan, karena tiada sah 

istinja dan segala mandi fardu atau mandi sunah atau diambil air sembahyang air 

yang munajas. Pada halnya ia sedikit //(13) atau banyak maka berubah air itu oleh 

najis yang tiada dimaafkan. Jikalau tiada ia berubah air itu sekalipun sama ada ia 

… itu rasanya atau baunya atau warnanya maka air itu najislah, jakalau tiada 

suka[h]16 ubahnya sekalipun. 

Syahdan jikalau kemasukan oleh najis air itu maka air itu banyak tetapi 

tiada ia berubah, maka air itu suci menyucikan jua. Maka adapun yang 

                                           
16 Tertulis
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dikehendaki air yang disukat disini yaitu yang kurang air itu daripada dua kulah. 

Dan air yang banyak itu yaitu air yang genap dua kulah yaitu lima ratus rat al. // 

(14)Negeri yang [da‘]17 ada ia atau kurang dua ratal tiada ngapa. Adapun sukat 

bejananya yang empat persegi, panjangnya, dan lintangnya, dan dalamnya sehasta 

enam jari dengan yang uku[ha]ranya18. 

Dan tiada sah istinja itu atau mandi fardu atau mandi sunah atau air 

sembahyang dengan air suci itu tetapi ia tiada menyucikan, yaitu seperti air yang 

berubah salah suatu daripada segala sifat yang tiga itu. Dengan sesuatu segala 

benda yang suci menyampur air itu, seperti air kesumba, dan seperti air kapur, dan 

cuka, dan air mawar. Tetapi jikalau sedikit, //(15) dan jikalau ada ia dua kulah 

maka air berubah, maka yaitu najis atau tiada maka air itu suci tiada menyucikan. 

Adapun jika ada air itu dua kulah pada ketika memakai dia atau kemudian dari 

padanya, maka dihampakan akan dia, maka air suci menyucikan jua dengan syarat 

jangan kurang dari dua kulah. Dan demikian lagi suci menyucikan jua air yang 

dipakai pada sunah air sembahyang,  seperti air berkumur-kumur dan pada air 

kedua kalinya atau pada ketiga kalinya atau pada air sembahyang yang dibaharui 

atau air pada mandi yang sunatkan seperti mandi pada hari Jumat dan barang 

sebagainya, //(16) dengan syarat seperti yang dahulu jangan kurang daripada dua 

kulah. 

Bermula makruh memakai air yang terjemur dalam bejana besi atau 

tembaga atau bejana timah pada negeri yang sangat hangat pada waktu yang 

hangat. Sekira-kira jika dipakai air itu pada tubuh manusia yang hidup, serta 

                                           
17 tertulis

18 tertulis
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diperoleh air yang lainnya lagi tiada diyakinkan akan mudaratnya. Tetapi jikalau 

tiada diperoleh segala syarat yang tersebut itu maka tiada makruh. Tetapi jikalau 

tiada diperoleh akan yang lainnya, maka wajiblah memakai dia atau diyakinkan 

akan mudaratnya, maka yaitulah haram memakai dia. //(17) Maka hendaklah ia 

yatim serta tiada diperoleh akan yang lainnya, dan (de)mikian19 lagi makruh 

memakai air itu sebab sangat hangatnya. Dan jikalau dengan awan sekalipun atau 

dengan air yang sangat sejuk serta diperolehkan yang lain <maka ia>20 makruh.

Bermula syarat istinja dengan bata itu serta tiada diperolehnya akan air 

maka yaitu sebelas perkara. Pertama, jangan kurang daripada tiga sapu jikalau 

dengan sebuah bata yang tiga persegi. Dan kedua, bahwa suci tempat pada tempat 

yang disucikan dengan bau tiada kekal pada tempat itu melainkan yang tiada 

dapat meng(h)ilan(g)kan21 dia dengan bata melainkan //(18) jika dijengkal dengan 

kayu yang kecil yaitu dimaafkanlah daripadanya. Ketiga, melingkup tiap-tiap satu 

sapu itu kepada sekalian tempat najis itu. Dan keempat, bahwa di bata itu suci. 

Dan kelima, bahwa dia keras. Dan keenam, bahwa tiada tersurat atasnya sesuatu 

daripada ayat Quran atau nama Allah atau nama seseorang daripada Nabi atau 

nama seseorang daripada Malaikat. Dan ketujuh, bahwa jangan kurang najis itu 

pada tempat yang hendak disucikan. Dan kedulapan, bahwa jangan kedatangan 

atas tempat itu oleh sesuatu melainkan pahamnya, maka tia(da)22 ngapa //(19) jika 

tiada mengalir dengan dia. Dan kesembilan, bahwa jangan berpindah najis yang 

                                           
19 Tertulis

20 Tertulis

21 Tertulis

22 Tertulis 
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keluar itu daripada tempatnya tetapi tatkala keluarnya. Dan kesepuluh, bahwa 

jangan lampau tahi itu akan safhah dubur yaitu yang rapat keduanya daripada 

kedua kedudukannya dibawah sulba tatkala berdiri, dan jangan lampau kemih itu 

akan hasafah zakar yaitu yang terbuka sebab khitan. Dan kesebelas, bahwa keluar 

tahi itu daripada dubur dan kemih itu keluar daripada kubul, maka basuhlah jalan 

yang sejahtera. Dan adapun jikalau tiada diperoleh salah suatu daripada //(20)

segala syarat yang tersebut itu yang sebelas, maka tiadalah memadai bata itu maka 

wajiblah dibasuh dengan air jua. 

Dan masuk pada hukum bata itu, tiap[n]23 barang yang baku lagi keras ia 

seperti bata, lagi ia suci, lagi kasap, lagi tiada yang dihoramat yakni seperti jenis 

yang dimakan, atau seperti tulang karena ia makanan  jin. Dan tiada ia tersurah 

atas nama Allah, atau nama seseorang daripada segala Nabi, atau nama seseorang 

daripada segala Malaikat, atau tersurah suatu ayat dari padanya Quran atau 

jilidnya jikalau bercerai dari padanya sekalipun. 

Bermula //(21) rukun istinja itu empat perkara, dan pada suatu naskah 

mengatakan tiga perkara. Pertama, meng(h)ilan(g)kan24 rupanya najis; kedua, 

meng(h)ilan(g)kan25 rasanya; dan ketiga, menghila(ng)kan26 baunya. Tetapi tiada 

ngapa tinggal suatu segala sifat najis yang tersebut jikalau sukar menghilangkan 

dia. Dan apabila hilanglah sifat telah tersebut itu pada yakinnya maka sucilah ia, 

tetapi jikalau berbau tangannya maka tangan jua itu najis, maka wajiblah dibasuh. 

                                           
23 Tertulis

24Tertulis

25Tertulis

26Tertulis
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Melainkan jika sukar menghilangkan baunya itu, maka sucilah tangan itu. 

Bermula sunah kemudian //(22) daripada menghilangkan yang telah disebutkan itu 

membasuh lagi dua kali. Dan sunah lagi mendahulukan membasuh dubur daripada 

zakar apabila ia [beristinja]27 beristinja dengan bata. Dan sunah lagi apabila 

beristinja dengan yang kiri, karena makruh dengan tangan yang kanan. Dan 

demikian lagi sunah kemudian daripada istinja itu menggosok tangannya tanah 

atau dengan abu atau dengan daun kayu, dengan barang kayu, kemudian maka 

dibasuh lagi dengan air. 

Bab al-gasli ini pintu pada menyatakan mandi. 

Bermula yang mengwajibkan mandi //(23) itu yaitu dengan enam sebab. 

Maka hanyalah sebab yang pertama, jimak  yaitu apabila masuk hasafah atau 

dengan kira-kiranya kepada [far]28 farji perempuan atau dubur daripada yang 

audah.  Jikalau daripada orang yang mana atau kekanak atau binatang sekalipun 

sama hašafah itu selamat atau pantang. Dan sama ada ia keluar mani itu atau tiada 

tetap tiada wajib dimandikan orang yang mati itu. Dan binatanglah dan yang 

dipantang zakarnya dan adapun kanak-kanak yang junub itu maka wajiblah atas 

walinya menyuruh akan dia mandi. Dan //(24) [dan]29 sebab yang kedua, keluar 

maninya. Dan jikalau tiada dengan sebab jimak sekalipun, sama ada keluarnya itu 

dalam tidurnya [atau jika ia]30. 

Adapun hal mani itu tiga perkara. Suatu, daripada yang tiga itu terpancar 

keluarnya; dan kedua, berasalah keluarnya; ketiga, akan alamat mani halnya 

                                           
27 tertulis rangkap berturut-turut
28 kelebihan penulisan

29 penulisan rangkap berturut-turut dalam teks
30 kelebihan penulisan dalam teks
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kurang warnanya pada halnya basah seperti bau tepung yang basah. Dan jika pada 

halnya kurang warnanya seperti putih telur. Dan jika diperoleh sala suatu segala 

ngalamat yang tiga itu, maka wajib ia mandi. Jika tiada maka tiada. 

Syahdan jikalau keluar suatu daripada zakarnya, maka syak //(25) ia 

meniga ini atau bukankah, maka wajiblah ia kiar. Jika dijadikannya mani maka 

wajiblah ia mandi dengan tiada wajib membasuh dia. Dan jika dijadikannya ia 

<bukan>31 mani, maka wajiblah membasuh dia dengan tiada wajib mandi tetapi  

yang terafdal membasuh dia dan mandi. 

Kemudian maka mengambil air sembahyang ia supaya keluar daripada 

syak. Dan sebab yang ketiga, mati ia pada halnya Islam lagi tiada ia perang 

sabilillah, maka wajiblah kita mandi. Sebab yang keempat, putus haid perempuan. 

Dan sebab kelima, putus //(26) nifas perempuan. Dan sebab yang keenam, 

wilādah artinya apabila beranak, perempuan dengan tiada dibasuh. 

Bermula segala syarat mengwajibkan mandi junub itu tiga perkara. 

Pertama, Islam; dan kedua, akal di ketika mumayyiz; dan ketiga, jangan ada yang 

menegahkan  sampai air kepada kulitnya atau yang mengubahkan air itu. 

Bermula rukun mandi junub itu tiga perkara. Perta(ma)32, niat 

dipersatukan dengan air. Maka nyata bunyinya  nawaitu raf'a `l-h adati `l-akbari.

Artinya, sehajaku mengangkatkan hadas yang besar; atau nawaitu gasla `l-

janābati fardān 'alayya li `l-Lāhi ta‘āla. Artinya, sehajaku mandi junub fardu 

atasku karena Allah //(27) Taala; atau diniatkannya seperti katanya nawaitu g asla 

li `s-s alāti fardān 'alayya li `l-Lāhi ta‘āla. Artinya, sehajaku mandi karena aku 

                                           
31 tambahan oleh penyalin teks yang ditulis diantara baris

32 Tertulis
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hendak sembahyang; atau diniatkannya karena bersuci yaitu seperti dikatanya 

nawaitu `t -tahārati li `s-s alāti fardān 'alayya li `l-Lāhi ta‘āla. (Artinya)33, 

sehajaku bersuci karena aku hendak sembahyang. Maka segala niat yang tiga 

tersebut itu memadailah pada segala mandi itu, tetapi tiada kita wajib berniat pada 

tatkala memandikan mayat melainkan sunah jua. Maka hanyalah maka inilah lafaz

niatnya. Nawaitu g asla `l-janāzati fardān 'alayya li `l-Lāhi ta‘āla. (Artinya)34, 

sehajaku mandikan mayat fardu//(28) atasku karena Allah Taala; atau mandi haid 

demikian niatnya. Nawaitu raf‘a `l-h adāti `l-h a‘idi fardān 'alayya li `l-Lāhi

ta‘āla. Artinya, sehajaku mandi mengangkat hadas haid fardu atasku karena Allah

Taala; atau mandi wilādah demikian niatnya. Nawaitu raf‘a `l-hadāti `l-nifāti 

(fardān 'alayya li `l-Lāhi ta‘āla)35. Artinya, sehajaku mengangkatkan hadas nifas 

fardu atasku karena Allah Taala; atau mandi wilādah demikian niatnya. Nawaitu 

raf‘a `l-h adāti `l-wilādati fardān 'alayya li `l-Lāhi ta‘āla. Artinya, sehajaku 

mengangkatkan hadas  wilādah fardu atasku karena Allah Taala. Dan segala niat 

ini pada masing-masing yang tersebut itu jua. Dan adapun jikalau diniatkannya 

oleh perempuan itu raf‘a `l-janā //(29) bati. Maka tiada suatu atasnya daripada 

segala sifat jinabat halnya haid jua atau baliknya, tetapi apabila ia  galat maka sah 

jua. Dan jikalau di-sehaja-nya ia tiada sah karena ia seperti orang bermain-main. 

Syahdan sunah me-lafaz-kan niat segala yang tersebut itu supaya mufakat dengan 

lidah itu dengan hati. 

Dan rukun yang kedua, membasuh najis jikalau ada pada tubuhnya 

badannya dahulu daripada mandi itu. Dan rukun yang ketiga, meratakan air 
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kepada katanya, dan kukunya, dan segala rambutnya dan jikalau tebal sekalipun, 

dan kepada segala tubuhnya yang zahir, dan kepada yang zahir daripada 

duburnya, //(30) dan kepada farjinya. Jika ada ia perempuan tatkala ia duduk 

bertinggung dan kepada yang di bawa(h)36 kulupnya orang yang tiada khitan. 

Syahdan jikalau [mati]37 mati orang yang belum punya khitan maka sukar 

mengeluarkan hašafah-nya niscaya wajiblah ditimbakan itu akan kita membasuh 

hašafah-nya kemudian maka dimandikan dia.

 Bermula sunah tatkala mandi itu berkumur-kumur, dan memasukkan air 

ke hidung, dan sunah lagi menghilangkan yang y.q.l.q38 seperti tahi, dan kemih, 

dan mani. Dan mandi kemudian dari itu, maka sunah lagi mengambil air 

sembahyang dan mengekalkan wudunya hingga selesai//(31) ia daripada mandi. 

Dan meratakan air kepada segala yang berlipat-lipat daripada badannya. Dan 

menyelat-nyelat segala rambutnya, dan jenggotnya, dan segala remanya. 

Kemudian maka cucurkan air itu maka atas sebelumnya yang kanan, dan yang di

hadapan, dan yang di belakang, dan yang di kiri. Dan sunah menggosok segala 

tubuhnya dengan kasal dan mengucap bismillah pada pertamanya dan kemudian 

dari padanya maka sunah mengambil air sembahyang. Dan pada suatu riwayat 

daripada hadis barang siapa selesai daripada mandi junub, kemudian maka ia 

mengambil air sembahyang. Apabila sel(es)ailah39 ia dari padanya maka 
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meng(h)adap40 //(32) kiblat ia sunah membaca ašhadu an lā ilāha illā `l-Lāhu

wah dahu lā šarīka lahu wa ašhadu anna Muhammadan  ‘abduhū wa Rasūluhu Al-

lāhumma `j’alnī [min ‘ibadika]41 mina `t-tawwābīna wa j’alnī mina `l-

mutat ahhirīna wa j’alnī min ‘ibādika `s- sālihīna subh ānaka `l-Lāhumma wa 

tah iyyatuhum fīhā salāmun wa ākiru da’wāhum anni `l-hamda li `l-Lāhi rabbi `l-

‘ālamīn. 

Dan sunah bagi perempuan itu tatkala sudah mandi haid ia atau mandi 

nifas, memasukkan kasturi atau barang sebagainya daripada segala bauan. Dan 

yang terafdal barang yang sangat hangatnya dibubuh pada kapas, maka sapukan 

dalam farjinya, pada tempat yang wajib dibasuh. Tiada //(33) yang di dalamnya 

itu karena disuruhkan dengan dia oleh Nabi sallā `l-Lāhu ‘alāihi wa sallam, dan 

makruh menangkankan dia. Dan jika tiada diperoleh bauan atau tiada 

dikehendakinya maka dibubuh tanah yang liat itu memadailah. 

Bermula barang siapa mandi jinābat pada hari Jumah maka diniatkannya 

keduanya, maka hasillah keduanya itu atau tiada ia maka hasillah barang yang 

diniatkannya. Dan barang siapa kedatangan junub suruh dengan hadas yang kecil 

niscaya memadai[ya]lah42 baginya segala jua mandi. Maka hasillah keduanya itu 

suruh tiada-tiada wajib mengambil air wudu jika tiada diniatkannya sekalipun, 

karena hadas kecil //(34) itu mengikat jua kepada hadas yang besar. Tetapi 
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jika(la)u43 kedatangan hadas-hadas yang kecil kemudiannya maka wajib lagi 

mengambil air sembahyang dengan tertibnya. 

Bermula mandi pada hari Jumat itu sunah bagi barang yang berkehendak 

ia hadir pada masjid Jumah tatkala masuk waktunya. Dan waktunya yaitu terbit 

fajar. Tetapi terafdol mandi itu apabila hendak berjalan kepadanya, dan demikian 

inilah niatnya. Nawaitu g usla li yaumi `l-jum‘ati sunnattan li `l-Lāhi ta‘āla. Dan 

kemudian lagi sunah mandi pada hari raya. Kedua sama ada orang itu laki-laki 

//(35) atau perempuan yang lain daripada haid dan nifas dan jikalau dan nifas 

sekalipun. Dan demikian inilah niatnya. Nawaitu g usla li yaumi `l-īdi sunnattan li 

`l-Lāhi ta‘āla. Dan adapun waktunya itu kemudian daripada tengah malam. Dan 

sunah mandi tatkala gerhana matahari atau bulan, dan demikian inilah niatnya.

Nawaitu [`l-]44gusla li kusūfi `š-šamsi sunnattan li `l-Lāhi ta‘āla. Dan sunah lagi 

mandi hendak sembahyang minta hujan, dan demikian inilah niatnya. Nawaitu [`l-

]gusla li `l-‘istiqāi sunnatan  li `l-Lāhi ta‘āla. Dan mu‘akad mandi orang yang 

memandikan mayat, dan demikian //(36)  inilah niatnya. Nawaitu g usla li gusli `l-

mayyiti sunattan li `l-Lāhi (ta‘āla)45. Dan sunah mandi kemudian berbekam, dan 

demikian niatnya. Nawaitu [`l]46guslā li ihtijāmi sunattan li `l-Lāhi ta‘āla. Atau 

orang yang kafir jikalau masuk Islam itu pun sunah mandi, demikian niatnya.

Nawaitu [`l-]47gusla li `1-islām sunattan li `l-Lāhi ta‘āla. Dan sunah mandi bagi 

orang yang gila, orang yang pitam, apabila sembuh daripada gilanya atau pitam 
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demikian niatnya. Nawaitu [`l-]48gusla li `l-ifāqati mina `l-junūnī au mina `l-

g amni ‘alāihi sunattan li `l-Lāhi ta‘āla, itu jika tiada disesuatu yang 

mengwajibkan mandi dalam kafirnya atau dalam gilanya.// (37)  Dan adapun 

jikalau ada sesuatu yang mengwajibkan mandi dalam kafirnya atau dalam gilanya 

maka wajiblah ia mandi. Kemudian daripada Islamnya atau sembuh daripada 

keduanya jiklau ia mandi atau dalam kafirnya atau dalam gilanya sekalipun. Dan 

sunah mandi tatkala berhimpun serta orang yang banyak. 

Bab al-wudu‘i ini pintu pada menyatakan mengambil air sembahyang 

Bermula fardu mengambil air sembahyang itu yaitu enam perkara. 

Pertama, niat yang diperantakan dengan air. Demikianlah niatnya, nawaitu raf‘a

`l-h adāt. Artinya, sejaku mengangkatkan hadas; atau nawaitu [`l-]49t ahārati ‘an 

`l-h adat. //(38)  Artinya, sehajaku bersuci daripada hadas. Maka niat yang 

keduanya itu memulai jua kepada yang lain daripada silsilatu `l-baul50 dan kepada 

orang yang mustahādah. Dan adapun niat orang yang mustah ādah dan silsilatu `l-

baul itu yaitu seperti nawaitu [lilah astijābati]51 [`l-]52ttahārati li `s-s alāt.

Artinya, sehajaku bersuci karena sembahyang; atau nawaitu istibahati `s - s ālāt.

Artinya, sehajaku mengharuskan semabahyang atau tawaf atau menjabat Quran; 

atau diniatkannya nawaitu `l-53wud u’. Artinya, sehajaku mengambil air 
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sembahyang. Maka niat itu memadai[i]lah54 kepada orang yang silsilatu `l-baul

atau orang yang mustah ādah. Dan adapun tempat niat itu //(39)  dalam hati, tetapi 

sunah me-lafaz -kan dia dengan lidah supaya mufakat ia dengan hati. Dan 

memqārinahkan niat itu dengan yang pertama membasuh dari muka supaya dapat 

dinamai, karena niat yang sah. Perbedaan niat dengan qas ad itu dua bagi. Suatu 

perbedaannya, qas ad itu terdahulu daripada fiil atu kemudiannya. Dan kedua 

perbedaannya, niat itu beserta dengan fiil karena tiada sah segala pekerjaan sunah 

atau fardu melainkan menyertakan niat dengan pekerjaan. Jika tiada maka tiada, 

maka jika berniat ia pada sama tengah membasuh muka memulai jua niatnya itu, 

tetapi wajib //(40) mengulang membasuh yang dahulu daripada niat itu.

 Dan fardu yang kedua yaitu membasuh muka hingga had yang namai

muka panjangnya dan lebarnya. Dan panjangnya yaitu barang antara tempat 

tumbuh rambut di kepala pada adat orang yang kebanyakan dan bawa(h)55

dagunya. Dan lintangnya yaitu barang antara dua telinga dan di bawa(h)56 kedua 

rahang. Maka wajib dibasuh itu zahirnya dan tiada wajib dibasuh batinnya seperti 

liang hidung, dan mulut, dan mata tiada wajib membasuh barang yang dalam had

muka itu daripada ke mulutnya, dan bulunya jikalau tebal sekalipun. Melainkan 

batin yang tebal yang keluar daripada //(41) had muka dan jenggot yang tebal dan 

tudung  yang tebal. Maka yang ketiganya itu memulai membasuh zahirnya jika 

laki-laki dan perempu(an)57. Adapun jikalau daripada  kuntā dan perempuan itu 
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wajib membasuh zahirnya dan batinnya karena ia jarang adanya pada kuntā dan 

perempuan. Dan adapun murad daripada yang tebal itu yaitu yang tiada kelihatan 

kulitnya tatkala kita berhadapan. Dan wajib membasuh sedikit yang diluar had 

muka pada sekalian muka, keliling muka, dan remanya  jikalau panjang sekalipun 

supaya yakinkan membasuh sekalian muka itu. 

Dan //(42) fardu yang ketiga membasuh tangan kedua serta siku kedua 

atu kirinya pada ġalib58 adat manusia. Dan jika tiada ada baginya siku, maka 

barang yang tumbuh dalamnya daripada baul atau lainnya jikalau panjang 

sekalipun. Dan batin faur59 yang terbuka kepalanya da(n)60 batin luka yang pada 

tempat fardu melainkan jikalau sangat dalamnya pada gang memulai dibasuh pada 

zahirnya tia(da)61 dengannya batin.

Syahdan jikalau seorang mempunyai dua muka, atau tangan sebelah, 

atau dua kakinya sebelah niscaya wajiblah membasuh sekaliannya; atau seorang 

dua kepalanya memulai me[m]nyapu62  sedikit salah suatu daripada keduanya. 

Dan jikalau seseorang //(43) puntung setengah hastanya, niscaya wajib ia 

membasuh yang tinggal atau puntung daripada hingga sikunya, maka wajib ia 

membasuh kepala atau [lang]63 lengannya [dan wajib membasuh]64 atau diatasnya 

puntung, maka sunah membasuh barang tinggal daripada lengannya. Dan wajib 
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membasuh sedikit lampau daripada sikunya bagi orang yang selamat supaya 

yakinlah ia kepada melengkapi membasuh tangannya. 

Dan fardu yang keempat menyapu atau menitik sedikit daripada 

kepalanya, kulitnya, atau rambutnya yang dalam had kepala jikalau sehelai jua 

atau setengah helai sekalipun. Maka yang terafdal jika tiada menyapu sekalian 

kepala serta menyapu ubunnya. Dan jika disapu //(44) hujung rambutnya yang 

keluar daripada had kepalanya yaitu jika diturunkan pada pihak turunnya maka 

tiada memadai sapu itu. Dan harus serta tiada makruh membasuh kepala akan 

ganti menyapu dia. Dan fardu yang kelima, membasuh kaki kedua serta mata kaki 

kedua atau sekira-kiranya. Dan barang yang wajib dibasuh pada tangannya maka

yaitu wajib dibasuh pada kaki. Dan fardu yang keenam, tertib yaitu mendahulukan 

muka daripada  siku kedua dan mendahulukan kepala daripada mata kaki kedua. 

Syahdan masa‘il seorang dibasuh oleh seorang mukanya, dan seorang 

lagi membasuh tangannyalah //(45) kedua, dan seorang lagi menyapu kepalanya, 

da(n)65 seorang lagi membasuh mata kakinya kedua. Maka keempatnya orang itu 

[ma]sama-sama66 membasuhkan pada tempat yang dibasuh pada satu ketika jua, 

dengan izinya yang dibasuh itu dengan niatnya juga. Maka hilanglah hadas pada 

mukanya tiada hilang pada tempat yang lainnya karena tiada dengan tertib. Tetapi 

jikalau menyelam orang yang muh adat itu dalam air serta berniat ia akan wudu, 

sah jua wudunya jikalau tiada ia berhenti dalam air itu sekira-kira akan tertib 

sekalipun. 
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Bermula sunah wudu itu yaitu memba-//(46) suh tapak tangannya kedua 

dahulu daripada memasukkan ke dalam bejana. Dan kedua, mengucap bismillah 

dengan sempurnanya yaitu seperti Bismi ’l-lāhi ’r-rah māni `r-rahīm tatkala 

membasuh tapak tangannya kedua. Dan apabila tinggal bismillah pada 

pertamanya maka  sunah mengucap pada pertengahannya, Bismi ’l-lāhi ’r-

rah māni `r-rahīm fi awwalihi wa ākirihi. Dan ketiga, mengekalkan niat daripada 

permulaannya hingga sampai kepada akhirnya. Dan keempat, bersiwak ia pada 

lintang giginya dengan segala tiap-tiap yang kasap lainnya daripada jarinya 

kemudian daripada membasuh tapak tangannya kedua. Dan kelima, berkumur-

kumur ia serta memasukkan //(47) air ke hidung pada tiap-tiap tiga cibuk. 

Berkumur-kumur serta memasukkan air kehidung. Dan sunah mubālaġah lain 

daripada orang puasa tetapi ia makruh. Dan keenam, menyapu sekalian kepalanya, 

dan yang terafdal bahwa pertemukan telunjuknya kedua, serta diletakkan ibu 

tangannya pelipisnya kedua bahunya. Maka dilalukannya tangannya itu kepada 

kehadapan, apabila ada rambutnya itu raba[h]67. Dan ketujuh, menyapu telinganya 

kedua serta disusukkannya telunjuknya kepada liang telinganya kedua, dan ibu 

tangannya pada belakang telinganya kedua. Syahdan disapu telinga itu tiga-tiga

kali. Dan kedulapan, membasuh tiga-tiga kali segala //(48) anggota beserta 

mengkosok segala yang dibasuh itu. Dan kesembilan, mendahulukan kanan atas 

kiri. Dan kesepuluh, tatkala membasuh mukanya hingga ubun-ubunnya lalu di 

bawa(h)68 dagunya. Dan kesebelas, [m.m.n.j]69 memanjangkan tahajīl yaitu 
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melebihi membasuh tangan hingga baunya. Dan kedua belas, membasuh kaki 

hingga lutut. Dan ketiga belas, (me)nyelat70 segala jari tangannya. Dan keempat 

belas, (me)nyelat-nyelat71 segala jari kakinya. Dan kelima belas, (me)nyelat-

nyelat72 jenggot yang tebal. Dan keenam belas, sunah menyapu di atas dastar73

jikalau sukar membelai dia dengan sekali sapu. Dan ketujuh belas, muwalāt tetapi

//(49) wajib pada orang silsilatu `l-baul dan orang yang mustah ādah. Dan sunah 

kemudian daripada selesai ia mengambil air sembahyang [mengu]74, dan 

mengucap syahadat pada halnya menghadap kiblat, serta menadahkan tangannya, 

kedua maka inilah lafaz-nya as hadu an lā ilāha illā `l-Lāhu wahdahu lā šarika

lahu wa ašhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa rasuluhu Al-Lāhumma j’alnī 

mina `t-tawwābīna wa j’alnī mina `l-mutat ahhirīna wa j‘alnī min ‘ibādika `s-

s ālihīna subhānaka `l-Lāhumma wa bihamdika ašhadu an lā ilāha illā anta 

astaġfiruka wa atubu ilaika wa sallā `l-Lāhu wa sallama ‘alā sayyidinā 

muh ammadin wa’alā āli muh ammadin, //(50) dan lagi membaca Innā anzalnāhu

hingga kepada akhirnya. Dan makruh minta tolong jika tiada dengan ‘udzur, tetapi 

sunah mengirimkan air pada anggotanya. Dan lagi makruh menyapu bekas air 

sembahyang itu dengan kainnya, dan makruhlah berkata-kata tatkala mengambil 

air sembahyang jika tiada karena hajat. Dan sunah menghadap kiblat, dan sunah 
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minum sedikitlah daripada air sembahyangnya, dan banyak lagi sunatnya 

disebutkan dalam kitab yang besar. 

Bermula segala syarat yang mengwajibkan wudu itu yaitu bahwa ada ia 

Islam; dan kedua, mumayyiz; dan ketiga, bahwa tiada ada sesuatu yang 

menegahkan sampai air pada anggotanya atau mengubahkan dia. //(51)  Dan 

keempat, bahwa ada air mutlak yaitu air suci lagi menyucikan seperti [suci air]75

yang tersebut dahulu pada bab al-istih adah. Dan kelima, bahwa mengetahui ia 

wudu itu fardu, dan jikalau tiada diketahui fardunya, dan sunah sekalipun. Dan 

makruh melebihi membasuh daripada tiga-tiga kali. Dan haram ia berwudunya 

dengan air yang diwakafkan, dan makruh mengurangi air itu daripada secuput dan 

melebihi mengucurkan air yang banyak itu jikalau tepi sungai sekalipun. 

Bab asbābu `l-hadat ini pintu pada menyatakan segala sebab hadas kecil 

yang dinamai pada setengah kitab itu yang membinasakan //(52)  wudu.

Bermula yang membinasakan air sembahyang itu empat perkara. Suatu, 

barang keluar daripada suatu daripada dua jalan melainkan mani, yaitu kubul dan 

dubur atau daripada yang terbuka di bawa(h)76 pusa(t)nya77, serta tertutup 

tempatnya keluarnya yang asli itu dan batal wudunya. Atau di batas pusatnya pada 

halnya tiada tertutup tempat keluarnya yang asli tiada batal wudunya. Adapun 

jikalau tiada dijadikn Allah Taala baginya kubul dan dubur, maka keluar suatu 

dari padanya jikalau pada mulutnya sekalipun, niscaya batal wudunya. Atau 
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tertutup salah satu daripada jalannya yang asli, maka keluar suatu dari bawa(h)78

//(53)  pusatnya yang patut keluar kepada yang tertutup yaitu kubul. Maka keluar 

di bawa(h)79 pusatnya kemih atau darah, batalah wudunya. Jika tahi tiada batal 

wudunya karena tempat keluarnya terbuka yaitu dubur. Dan [dan]80 demikian lagi 

jikalau [r]tertutup81 duburnya pada halnya itu keluar di bawa(h)82 pusatnya tahi 

atau darah, batal wudunya. Dan jikalau kemih tiada batal. 

Dan yang kedua, hilang akalnya karena gilanya atau karena pitam, 

mabuk atau karena tidur. Jikalau seketika juga sekalipun melainkan tidur yang 

tetap kedudukannya maka tiada batal wudunya. Jikalau 

berkendaran{bersandaran}83 atau bersandar ia kepada suatu, sekira-kira jikalau 

diambil//(54)  tempat bersandarnya jatuh atau b.r.q.m.s.h.b84 pada hal tiada 

renggang dibawa kedudukannya, tiada batal wudunya. Dan 

demilipan{demikian}85 lagi ngantuk tiada batal wudu jikalau ada setengah 

daripada segala alamat-alamatnya seperti menengar  kata orang yang disisinya. 

Jikalau tiada dipahamkan maknanya sekalipun. Dan demikian lagi tiada batal 

wudu, seperti ora(ng)86 yang syak tidurka(h)87 ia atau ngantuk saja atau 
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diyaki(n)kan88 atau diyakinkan darinya tidur. Tetapi syak ia tetapkan keduduknya 

atau tiada diyakinkan dirinya serta terbuka kedudukannya tetapi syak ia adakah 

terbuka kedudukannya dahulu. //(55)  Daripada jikanya atau kemudian atau 

diyakinkan dirinya mampu tetapi tiada ingat ia akan tidurnya, maka yaitu tiada 

batal wudunya. Pada sekalian itu bersalahan jikalau yakin ia akan mampu tatapi 

syak ia akan dirinya tidurkah atau tiadakah maka yaitu batal wudunya, karena 

mampu itu melebi(h)kan89 salah suatu daripada dua taraf syak yaitu tidur. 

Dan yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang 

helat. Jika keduanya diingininya pada orang yang pertengahan inginnya sama ada 

ia di-sehaja atau lupanya, dukakah atau tiada atau orang yang mati. Tetapi pada 

yang hidup juga tiada satu jua pun. Pada //(56)  orang yang mati dan yang 

menyentuh itu seperti suntuh juga keduanya batal wudunya. (A)dapun90 kuntā

yang muskil itu jikalau bersentuh ia dengan laki-laki atau dengan perempuan tiada 

batal wudu laduanya{keduanya}91. Dan tiada membatalkan wudu kana-kanak

yang tiada dikeingininya kepada orang yang pertengahan tiada pada orang yang 

sangat syahwatnya dan yang muhrim mu‘abat, yaitu yang muhrim nikahnya 

dengan dia sen(an)tiasa92. Dan tiada membinasakan wudu itu rambut atau gigi 

atau kuku. 
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Dan yang keempat, menjabat qubul manusia yang wad eh  atau dirinya 

jikalau zakar yang telah terpuntung atau tempatnya yang terpuntung //(57)  

sekalipu(n)93. Tetapi yang telah [dipuntung] dipuntung pada khitan itu tiada 

membatalkan wudu karena ia tiada dinamai zakar. Dan demikian lagi halqah

duburnya pada dirinya atau pada lainnnya jikalau daripada kana-kanak atau mayat 

sekalipun dengan pertapak tangannya atau dengan perut jarinya atau dengan 

tangganya atau hujungnya yang cenderung kepada perutnya sedikit sekalipun. 

Adapun yang menghilangkan wudu pada farji yaitu antara dua tangannya juga. 

Adapun orang yang akil balig apabila ia hadas, haram atasnya 

mengerjakan sembahyang fardu atau sunah atau sembahyang jenazah atau sujud 

tilawah atau sujud syukur atau //(58)  [atau] khatbah Jumah atau tawaf, sama ada 

ia sunah atau fardu atau menaggung mushaf atau menjabat daunnya atau 

memegang jilidnya yang berhubung dengan dia atau kendi dan peti <pada halnya 

keduanya kas ia bagi mushaf>94 yang dalamnya mushaf. Dan demikian lagi haram 

menanggung ia, haram atau menjabat barang disurat dalamnya Quran seperti luh

dengan qasad dibaca. Dan adapun yang disurat itu dengan tiada qasad dibaca 

seperti yang disurat karena ajimat, atau karena mencoba kalam, dan barang 

sebagainya, maka tiada haram menjabat dia dan menanggung dia atau menaggung 

mushaf serta lainnya//(59) dengan qasad lainnya. Adapun jikalau di-qasad kan 

mushaf saja atau mushaf serta lainnya, maka yaitulah haram. Dan halal 

menaggung tafsir jikalau banyak hurufnya tafsir daripada huruf Quran. Jikalau 

banyak huruf Quran atau bersamaan  keduanya maka yaitu haram menanggung 
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atau menjabat dia. Dan demikian lagi haram membalik waraq Quran dengan kayu, 

jika bercerai waraqahnya maka terangkat dengan kayu itu maka haramlah. 

Bermula haram sebab janabah itu yaitu barang yang haram sebab hadas 

dan mengaji Quran dengan menjabat dia, dan berhenti dalam//(60) masjid atau 

berulang dalamnya. Dan haram, sebab haid atau nifas barang yang haram, maka 

orang junub, yaitu seperti puasa selama belum putus haidnya atau nifasnya barang 

yang haram atau dan watī. Dan mengambil syak barang yang antar pusat 

perempuan dan lainnya jikalau belum lagi putus haidnya atau nifasnya. Tetapi sah 

juga talaqnya  karena sebab haramnya itu daripada lanjut iddahnya  hanya wa `l-

Lāhu a‘lam. 

Ini pintu pada menya(ta)kan95 segala waktu yang difardukan Allah Taala dalam 

sehari semalam itu lima waktu 

Maka hanyalah pertama, waktunya <sah> // (61) sebab terbit fajar yang 

s adik, dan yaitu m.l.t.ng96 cahayanya daripada ditepinya langit serta kekal ia 

hingga terbit matahari. Dan bermula waktu ikhtiarnya bahwa jangan lampau 

daripada cahaya matahari yang terbit. Dan kedua, waktu duhur dan pertama 

waktunya tatkala gelincir matahari, dan akhir waktunya jadi baya[ya]ng-bayang97

suatu seperti lainnya daripada rimbang matahari dan yaitu awal waktu asar. <Dan 

ketiga waktu asar sah>98 dan ketiga, waktunya hingga masuk matahari dan waktu 
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ikhtiar bahwa jangan jadi baya[ya]ng-bayang99 itu dua sepertinya. Dan keempat,

waktu magrib, dan awal waktunya apabila masuk matahari dan kekallah waktunya 

//(62) hingga masuk usfuk yang merah qaul qadīm. Dan kelima, waktu isyak 

bermula pertama waktunya dengan masuk usfuk dan kekal waktunya hingga 

sampai kepada fajar. Dan waktunya ikhtiar itu bahwa jangan lampau daripada tiga 

bagi malam. Dan makruh duduk berkata-kata kemudian daripada sembahyang 

isyak melainkan dengan kebaji[di]kan100, dan sunah menyegerakan sembahyang 

pada awal waktunya, dan sunah bersujut-sujut pada waktu duhur sebab sangat 

hangat dan tersesat pada negeri yang hangat.

Bermula adapun syarat yang mengwajibkan sembahyang itu empat 

perkara. Pertama, Islam sama ada ia laki-laki atau perempuan; //(63) dan kedua,

balig; dan ketiga, akal; dan keempat, suci ia daripada haid dan nifas. Dan tiada 

qada-nya orang jikalau ia masuk Islam melainkan orang yang murtat. Dan 

demikian lagi budak-budak, tiada [dan]101 disuruh oleh walinya bagi budak-budak 

yang tujuh [ta]tahun102 umurnya. Dan dipukul atasnya bagi yang sepuluh tahun 

umurnya dan tiada mempunyai haid atau orang yang gila atau orang pitam 

bersalahan bagi orang yang mabuk. Dan jikalau sembuh daripada keduanya serta 

ada lagi kira-kira dapat takbiratulihram [wa]wajiblah103 semabahyang. Dan 
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jikalau haid ia atau gila pada awal //(64) waktu, dan wajiblah sembahyang pada 

ketika jika sekira-kara didapat fardu, dan jika tiada maka tiada.

Dan sunah bang dan qamat, dan hanya sahnya dikerjakan keduanya itu 

bagi orang yang sembahyang [dan]104. Dan sunah membaca As-s alātu jāmi’ah

pada hari raya kedua dan sepertinya dengan suara yang nyaring. Dan jika ada 

orang yang banyak qada-nya sunah bang sekali saja yang pertama juga dan sunah 

bagi perempuan yang sembahyang berjamaah itu qamat, tiada ia bang atasanya 

yang masyhur, dan adapun lafaz bang itu duakali-duakali dan lafaz  qamat sekali-

sekali melainkan lafaz pada qad qāmati ` s-s alā(h)105 //(65) [h]106 itu wakil. Dan 

sunah tatwīb itu pada waktu subuh, dan bahwa dikerjakan bang itu pada hal ia 

berdiri karena mengadap, dan disyaratkan bang tertib dan berturut-turut.

Bermula syarat orang yang bang tiga perkara. Pertama, Islam; dan 

kedua, mumayyiz; dan ketiga, laki-laki. Dan makruh bang bagi orang yang tiada 

berair sembahyang, dan bagi orang yang junub sebelum dia mandi. Dan jikalau ia 

qamat  tersangat makruhnya. Dan sunah yang sangat suaranya, dan yang bagi

{bagi}107 suaranya, dan orang yang adil. Dan qamat itu terafdal dari padanya 

//(66) tiada dapat yang itu melainkan pada subuh dahulu daripada waktu. Dan 

adapun orang yang bang pada tengah malam harus, tetapi sunah dua kali bang 

pada masjid. Seorang yakni sekali dahulu daripada fajar, dan sekali kemudian dari 

padanya. Dan bagi yang menengar  sunah menurut seperti barang kata orang yang 

bang, melainkan hayya ‘alā keduanya maka berkata yang menengar  itu lā haulā 
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wa lā quwwata illā bi `l-Lāhi`l-‘aliyyi `l-‘ad īm. Melainkan pada kairun mina `n-

naum, maka menyahut ia sadaqta wa bari[r]ta108. Dan sunah bagi tiap-tiap orang 

membaca salawat atas Nabi sallā `l-Lāhu ‘alāihi wa sallam kemudian daripada 

//(67) bang, maka lalu[h]109 membaca Al-lāhumma rabba hādihi `d-da‘wati `t-

tāmmati wa `s-s alāti `l-qā‘imāti āti sayyidinā muhammadini `l-wasīlata [wa]110

wa `l-fad īlata wa `d-darajata `l-‘āliyāta `r-rafī‘ata wa b‘athu maqāman 

mah mūdani `l-ladī wa‘adtahu innaka lā tuklifu `l-mī‘ād. 

Ini pintu pada menyatakan segala rukun (salat)111 yaitu sembilan belas 

banyaknya. Pertama, niat; dan kedua, takbiratulikram; dan ketiga, berdiri fardu

bagi orang yang kuasa, serta batal berdirinya; dan keempat, membaca fatihah.

Dan kelima, menyahaja rukuk; dan keenam, berhenti dalamnya; dan ketujuh,

menyahaja iktidal; dan kedulapan, //(68) berhenti dalamnya; dan kesembilan,

sujud dan sekurang-kurangnya sampai mukanya kepada tempat sejudnya; dan 

kesepuluh, berhenti dalamnya. Kesebelas, duduk pada antara dua sujud; dan kedua 

belas, sujud yang kedua; dan ketiga belas, berhenti dalamnya; dan keempat belas,

berhenti dalamnya; dan kelima belas, duduk yang kemudian; dan keenam belas,

tahiat yang kemudian; dan ketujuh belas, membaca salawat atas Nabi sallā `l-

Lāhu ‘alāihi wa sallam; dan kedulapan belas, tertib; dan kesembilan belas,

memberi salam yang pertama juga. 

Ini pintu pada menyatakan segala sarat sembahyang //(69) dahulu 

daripada masuk lima perkara. Pertama, mengetahukan waktu; dan kedua,
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mengadap kiblat; ketiga, menutup auratnya. Laki-laki barang antara pusatnya dan 

lututnya, seperti aurat perempuan yang ngabdi dan yang merdehka itu barang 

yang lainnya daripada mukanya dan tapak tangan kedua. Dan keempat, suci 

daripada najis kainnya dan tubuhnya; dan kelima, mengambil air sembahyang.

Ini pasal pada menyatakan segala yang membatalkan sembahyang yaitu,

berkata-kata dengan disehaja lain daripada perkataan sembahyang. Dan kedua,

berdahan-dahan dengan berturut-turut tiga kali; dan ketiga, //(70) hilang air 

sembahyangnya; dan keempat, berubah niatnya yaitu seperti sembahyang pada 

waktu zuhur maka niatkannya ashar. Dan kelima, terbuka auratnya; dan keenam,

makan akan suatu jikalau sedikit sekalipun; dan ketujuh, terpalin(g)112 daripada 

kakbah; dan kedulapan, minum dengan di-sehaja; dan kesembilan, tertawa atau 

menangis atau berbatu(k)113 tiap-tiap atau mengarang yaitu sekenanya jika nyata 

sangat suaranya batal, jika tiada maka tiada. Dan kesepuluh, banyak kerjanya 

dalam sembahyang seperti menggera(k)-gerak114 tiga kali berturut-turut atau 

melangka(h)115 tiga kali berturut-turut.

Ini kitab yang menyatakan segala //(71) hukum puasa 

Bermula wajib puasa pada Ramadan dengan sempurna, bulan Sa‘ban

tiga puluh hari. Dan malam itu melihat bulan serta sabit penglihatannya dengan 

seorang orang yang kepercayaan, atau dua orang. Bermula syaratnya seorang 

dengan sifat yang kepercayaan lagi merdehka, dan laki-laki. Dan barang siapa 
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berjalan pada negeri yang tiada melihat bulan kepada negeri yang melihat bulan,

maka didapatinya orang negeri itu hari raya. Syarat orang itu lagi puasa ia, maka 

hari rayalah, serta orang yang empunya negeri kemudian maka qada sahaya. //(72)

Dan barang siapa sembahyang hari raya dalam negeri, maka berjalan ia pada 

halnya laju parah sampai kepada negeri jauh, maka yang empunya negeri itu lagi 

puasa. Maka baiklah mangkat bagi orang yang puasa jua menahan pada hari itu 

juga hingga masuk matahari.

Ini pasal pada menyatakan segala syarat mengsahkan puasa. Pertama,

Islam; dan kedu(a)116, akal; dan ketiga, putus daripada haid; dan keempat, suci 

daripada nifas; dan keenam, mehandarinya {menghindarinya}117 daripada 

minum; dan ketujuh, mehandarinya {menghindarinya}118 daripada jimak dalam 

tiap-tiap hari daripada pertama fajar datang kepada masuk matahari. //(73) Ini 

pasal pada menyatakan segala syarat yang menguwajibkan puasa. Pertama, islam;

dan kedua, akal; dan ketiga, balig; dan keempat, apabila masuk Ramadan, yaitu 

adanya genap tiga puluh Sa‘ban, atau melihat bulan serta yakin penglihatannya.

Ini yang menyatakan segala yang membatalkan puasa. Suatu, akan lupa 

akan berniat. Dan kedua, barang yang masuk daripada segala lubang pada halnya 

sehaja. Dan ketiga, setubuh dengan perempuan, dan jikalau perempuan setubuh 

dengan laki-laki. Dan keempat, murtad; dan kelima, gila atau pitam; dan keenam,

haid; dan ketujuh, nifas. Dan tiada ngapa jika pitam sebentar //(74) maka sembuh.

Dan tiada sah puasa pada hari raya haji, dan haram puasa sunah pada yang syak
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pada kedua. Dan demikian lagi pada hari Tasyrik tika {tiga}119 hari yaitu 

kemudian daripada hari [ra]raya120 haji. Dan haram puasa sunah pada hari yang 

syak melainkan dengan sebab seperti puasa qada dan nadar.

Bermula sunah berlekas berbuka dengan suatu yang manis, atau haram 

itu pasal jika kita yakin akan masuk matahari, jika tiada maka haram. Dan kedua,

membatalkan malan {makan}121 sahur. Dan ketika {ketiga}122, memeliharakan 

dirinya daripada berkata-kata dusta. Dan keempat, //(75) jangan mengupat orang 

atau barang yang dihalalkan Allah Taala, maka haramlah. Dan kelima,

memeliharakan darinya daripada syahwat. Dan keenam, mandi jikalau junub ia 

daripada fajar. Dan ketujuh, memeliharakan darinya daripada mengeluarkan 

darah, dan mencium perempuan, dan me(n)cob[b]a[h]123 segala makanan. Dan 

kedulapan, tatkala buka itu membaca Al-lāhumma laka sumtu (wa bika 

amantu)124 wa ‘alā rizqika aftartu fa taqabal minnī innaka anta `s-samī‘u `l-

’az īm. Dan sunah lagi membaca tatkala kita makan sahur Al-lāhumma bāriklanā fī

mā razaqtanā wa qinā ‘adaba `n-nār. Dan berniat afdal memperbanyak 

sadaqanya dan tilawat al Quran //(76) pada Ramadan. Dan bahwa iktikaf dalam 

masjid istimewa pula yang pada sepuluh hari pada akhir Ramadan karena mudah-

mudahan bertemu dengan lailatulkadar.
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Bermula tiada wajib pu(asa)125 budak-budak dan orang yang gila serta 

kuasa ia. Dan suruhkan ulinya {olehnya}126 budak itu yang tujuh tahun umurnya 

apabila luasa {kuasa}127. Dan harus bagi orang yang sakit itu buka apabila ia 

sangat (tidak kuasa)128. Dan demilian {demikian}129 laki {lagi}130 bagi orang 

yang berhalan {berjalan}131 yang jauh pada halnya harus per[pa]ginya132. Dan 

jikalau seorang berpagi-pagi puasa kemudian datang penyakit harus ia buka. Dan 

jikalau berjalan tiada harus buka dan jikalau berpaki {berpakai}133 berjalan itu 

sakit //(77) keduanya puasa maka kemudian hendak ia buka harus.

Maka jikalau mukim orang yang berjalan itu atau sembuh daripada 

penyakitnya haram keduanya buka, dan fardu keduanya qada. Dan dimalin

{demikian}134 lagi perempuan yang haid, dan yang menangguhkan niat, dan lagi 

wajib qada orang yang buka sebab pitam, dan murtad. Tiada orang yang kafir asli.

Dan barang siapa di-qada-nya puasa maka mati ia sebelum dapat di-qada-nya,

maka tiada harus walinya mempuasakan dia, dan tiada berdosa orang yang mati 

itu. Dan jikalau mati ia kemudian daripada dapat dibayarnya tiada wajib walinya 
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mempuasakan dia. //(78) Tetapi mengeluarkan daripada penangkalanya bagi tiap-

tiap secuput beras, dan seperti demilian {demikian}135 laki {lagi}136 orang ada 

nazarnya atau kifarat. Dan adapun orang yang bunting dan ora(ng)137 yang 

men(y)usui138, maka jika buka ia keduanya pada halnya takut akan keduanya atas 

dirinya wajib qada dengan tiada memberi padanya itu atas anak keduanya. Maka 

lazimlah qada serta memberi fidiah yaitu puasa serta memberi secuput beras 

dengan tiap-tiap puasanya. Dan barang siapa melibatkan qadanya di Ramadan 

serta dapat ia meng-qada dia hingga sampai ia pada Ramadan yang lain, maka 

wajiblah //(79) meng-qada dia, serta memberi buka tiap-tiap hari secuput. Atau 

mati sebelum memberi qada-nya maka mati, disuruh warisnya mengeluarkan 

daripada (h)artanya139 yang mati itu pada tiap-tiap hari dua cuput karena qada-

nya, dan secuput kerena melibatkan qada-nya. Dan adapun dua pun orang yang 

diberikannya itu yaitu seperti orang yang fakir dan orang yang miskin. Dan harus 

baginya memberikan semuanya dengan seorang orang, bermula jenisnya seperti 

jenis fitrah.

Bermula wajib memberi kifarat sebab berbuka dalam Ramadan sehari 

karena setubuh dengan perempuan dewasa ia. Sebab bukanya //(80) dalam 

Ramadan dan memberi kifarat sebab setubuhnya, dan itu yaitu melepaskan 

merdehka seorang yang Islam. Maka jika tiada diperawalinya maka puasa ia dua 
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bulan berturut-turut. Maka jika tiada kuasa ia maka memberi makan ia pada enam 

puluh orang yang miskin.

Maka jikalau kuasa daripada sekalian makalah pada datahnya bermula 

mengeluarkan fitrah itu pada akhiranya Ramadan wajib bagi tiap-tiap orang yang 

segala Islam laki-laki atau perempuan, budak-budak atau orang tua[h]140. Dan 

waktunya masuk matahari pada malam hari [ra]raya141 hingga masuh matahari 

//(81) daripada hari raya karena hak itu dalam hadis saumu `l-insāni muta‘allaqun

baīna `s-samā’i wa `l-ardi h attā yukrija `l-fitrah, artinya “puasa segala manusia 

itu digantungkan ia pada antara langit dan bumi hingga dikeluarkan zakat fitrah”.

Dan terlebih afdal memberi fitrah itu tatkala pergi sembahyang hari raya. Dan 

apabila masuk matahari maka luput waktunya.

Ini pintu pada menyatakan segala puasa yang disunahkan, yaitu sunah 

puasa pada hari Senin pada tiap-tiap bulan. Dan kedua, pada hari Kamis. Dan 

ketiga, pada hari ‘arafah yaitu hari yang sembilan pada bulan haji dahuluh 

daripada hari raya. Dan keempat, pada sembilan hari bulan //(82) kemudian 

daripada hari [raha]142 raya. Dan kelima, pada sepuluh hari bulan Muharam. Dan 

keenam, pada ayya(mu)143 `l-bid  yaitu tiga belas bulan, atau ampat belas, atau 

lima belas bulan pada tiap-tiap. Dan ketujuh, pada enam hari bulan Sawal yaitu 

kemudian daripada Ramadan. Dan [dan]144 terafdol bagi barang siapa 
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mengerjakan dia berturut-turut kemudian daripada ‘id. Bermula makruh puasa 

pada tiap-tiap hari Jumah dan tiap-tiap pada hari Sabtu dengan tiap-tiap bulan.

Dan tiada hari s.s145 puasa sunah pada lainnya wa `l-Lāhu a‘lamu da‘in suruh tuan 

paginya meng-kašar.

Turun kepada Muhammad  Qasim turun pada Muhammad Jailani //(83)

 ‘Arafa bi `l-Lāhi ta‘āla fī dunyā ilā `d-dāri `l-akīri  selamat atas 

penghuluh nabi kita Muhammad Rasūlu `l-Lāh s allā `l-Lāhu ‘alāihi (wa)146

sallam. 

Bismi ’l-lāhi ’r-rahmāni ’r-rahīm.

Wa `s -s alātu ‘alā sayyidinā Muhammadin wa `ālihi ma‘a `t-taslīm. Al-

h amdu li `l-Lāhi `l-ladī laisa kamitlihi šai`. Wa ba‘du fa hādihi risālatun 

sammaināhu bi Ma’rifati `l-Islāmi wa `l-īmān. Artinya, bermula rahmat Allah

Taala atas penghuluh kita Muhammad dan segala keluargnya serta selamatnya.

Segala puji-pujian bagi Allah yang tiada seperti-Nya suatu jua pu(n)147. Dan 

adapun kemudian dari itu maka inilah //(84) [maka inilah]148 suatu risalah kami 

namai akan dia pengenal agama dan iman.
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Wa lianna Jibrā`ila jā`a ilā Rasūli `l-Lāhi s allā `l-Lāhu ‘alāihi

wasallama wa huwa yas`alu Rasūla `l-Lāhi sallā `l-Lāhu ‘alāihi wasallama mina 

`l-islāmi wa `l-īmāni wa `l-ih sān. Artinya, bermula dari karena bahwasahnya

datang Jibrā`il kepada Rasulullah sallā `l-Lāhu ‘alāihi wasallam, pada hal yaitu 

menanyai ia akan  Rasulullah sallā `l-Lāhu ‘alāihi wasallam  daripada Islam.

Katanya, “‘Allimnī mina `l-islām”. Fa qāla Rasūlu `l-Lāhi s allā `l-Lahu ‘alāihi

wa sallama, “Buniya `l-Islāmu ‘alā kamsin šahādatu an lā ilāha illā `l-Lāhu wa 

anna Muhammadan Rasūlu `l-Lāhi s allā `l-Lāhu ‘alāihi wa sallama //(85) wa 

tuqīmu `s-s alāta  wa tu`tī `z-zakāta wa tasūmu Ramadāna wa tahujju `l-baita bi 

`š-šarti `l-ma‘lūmi. Fa qāla sadaqta yā Muhammad”. Artinya, “Ajarkan olehmu

akan daku daripada Islam”. Maka kata Rasūlu `l-Lāhi s allā `l-Lāhu ‘alāihi wa 

sallam, “Diperbuat Islam itu atas lima perkara. Pertama, syahadat (ašhadu)149 an 

lā ilāha illā `l-Lāhu wa (ašhadu)150 anna Muhammadan Rasūlu `l-Lāh. Artinya, 

saksi aku bahwa tiada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya melainkan Allah,

dan bahwasannya nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan kedua, kaudirikan 

sembahyang. Dan ketiga, kauberikan zakat. Dan keempat, kaupuasakan pada 

bulan Ramadan. Dan kelima, kaunaikkan haji ke Baiti `l-haram jikalau //(86)

peroleh engkau syarat yang maklum”. Maka berkata Jibrā`il, “(Benar)151 engkau 

ya Muhammad. Tumma yas`alu aid an ilā Rasūlu `l-Lāhi s allā `l-Lāhu ‘alāihi

wasallama ‘allimnī mina `l-īmān yā Muhammad. Fa qāla Rasūlu `l-Lāhi sallā `l-

Lāhu ‘alāihi wasallama ‘inna `l-īmana huwa `an tu`mina ‘alā sittatin `l-āwwalu 

āmantu bi `l-Lāhi wa Malāikatihi wa kutubihi wa Rusūlihi wa `l-yaumi `l-ākiri wa 
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qadrihi kairihi wa šarrihi mina `l-Lāhi ta‘āla”. Artinya, maka bertanya Jibrā`il

kepada Rasulullah sallā `l-Lāhu ‘alāihi wa sallam daripada iman. Katanya, 

“{Ajarkan}152 olehmu akan dia daku iman hai Muhammad”. Maka sabda 

Rasulullah sallā `l-Lāhu ‘alāihi wa sallam, “Bahwasanya iman //(87) itu yaitu 

seperti bahwa engkau percaya akan enam perkara. Pertama, percayakan Allah

Taala ada ia dengan tiada permulaan ada-Nya dan tiada berkesudahan ada-Nya 

dahulu seperti ada-Nya sekarang. Dan kedua, percaya engkau akan Malaikat 

bahwasanya Malaikat itu tiada diciptakan dengan laki-laki dan tiada diciptakan 

dengan perempuan, karena tiada ia beranak dan tiada diperanakkan. Dan binasa 

nyawa dan tiada ia ‘asi  pada Tuhannya pada musim-musim yang disuruhkan oleh 

Allah Taala.

Dan ketiga, percaya engkau akan kitab-Nya yaitu Kalāmu `l-Lāh suatu 

sifat daripada segala //(88) sifat Allah dan tiada Ia huruf dan tiada Ia suara. Qadīm

Ia selamanya ada zat-Nya itu serta ada Ia bersifat Hayat dan ‘Ilmu dan Kalam.

Dan adapun yang disurat pada kertas adaan yang di-lafaz -kan pada lidah itu 

m.j.d.ny.153 bukan Ia qadīm, dan [ditur]154 diturunkan tiap-tiap pada segala nabi-

Nya. Dan setengah dinamai akan dia Tauriah, dan setengah dinamai akan dia Injil,

dan setengah dinamai akan dia dan lain daripada demikian itu lagi banyak. Dan 

setengah dinamai akan dia Quran yaitu nasha daripada segala dahulunya karena 
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[ter]155 kemudian ia diturunkan. Dan yaitu diturunkan kapada nabi Muhammad, 

//(89) karena ia penghulu kepada segala dinamai sayyidu `l-anbiyā`.

Dan keempat, percaya engkau akan segala pesuruh-Nya yaitu segala 

Nabi-Nya. Dan yang dibilangkan pada kita seketi dua lapis empat ribu, tetapi tiada 

kita tahu akan sebanyak-banyaknya melainkan Allah jua yang lebih tahu. Dan 

adapun yang pertama daripada segala nabi-Nya itu Adam, dan kesudah-kesudahan

segala nabi yaitu nabi Muhammad sallā `l-Lāhu ‘alāihi wa sallam yaitu sayyidu 

`l-awwalīna wa `l-ākirīn. Artinya, penghuluh segala yang dahulu dan segala yang 

kemudian sekaliannya daripada segala makhluk Allah. Sama ada ia nabi atau 

lainnya, dan sama ada ia manusia, dan jin //(90)  masuk dinamanya ia akan umat 

Muhammad sekalian pada umumnya.  

Dan [dan]156 wajib kita mengetahui barang yang wajib, dan barang yang 

mustahil, dan barang yang jaiz pada nabi kita Muhammad sallā `l-Lāhu ‘alāihi wa 

sallam. Bermula yang wajib akan dia yaitu benar; dan kedua, kepercayaan; dan 

ketiga, menyampaikan. Dan yang mustahil akan dia yaitu dusta; dan kedua,

mempertukarkan; dan ketiga, mengurungkan pada segala barang yang disuruhkan.

Dan yang jaiz padanya yaitu seperti sakit; dan kedua, makan; dan ketiga, beristeri 

dan jua yang terlebih daripada segala makhluk-Nya.

Dan kelima, percaya engkau hari yang kemudian //(91) yaitu hari 

Kiamat. Dan di sanalah kelihatan zahir segala pekerjaan manusia yang dibunyikan 

dalam dunia. Dan kiriman kenabian pun memberi yakin surat segala amal 

manusia, amal yang baik, dan amal yang jahat. Adapun yang mukmin itu 
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dihajatkan daripada hadapannya, serta menyembahkan dengan tangan kanan. Dan 

diha[n]ja(t)kan157 surat orang yang kafir daripada bila kanan serta menyimak 

dengan tangannya yang kiri. Dari hadapannya menerus kebalikannya serta 

menangis ia melihat suratnya lalu menyesal diri. Maka orang yang tua[h]158

menyesal bagi orang yang muda[h]lah159, dan orang yang muda[h]160 menyesal 

bagi ora(ng)161 yang tua[h]162. Maka jadi [berta]163 //(92) bertangis-tangisanlah

tatkala melihat ia siksa pada hari Kiamat.

Dan keenam, percaya engkau untung baik dan jahat daripada Allah

Taala, yakni yang dikehendak baik dan jahat ini, yaitu kafir dan iman. Dan seperti 

haram dan halal itu dijadikan Allah Taala semata sekalian. Seperti firman Allah

Taala di dalam Quran, Inna `l-Lāha ta‘āla kaliqu `l-kulli mina `š-šarri wa `l-kairi 

wa lākinna `l-iktiyāra wājibun164. Artinya, “Bahwasanya Allah Taala itu

menjadikan sekalian daripada jahat dan baik tetapi kita wajib ikhtiar karena Allah

Taala itu menyuruh kita sekalian mengerjakan yang baik dan ditangguhkan kita 

akan mengerjakan yang jahat”. //(93) Seperti firman Allah Taala, Wa’mur bi `l-

ma’rūfi wanha ‘ani `l-munkar165. Dan firman Allah Taala dalam Quran, Man jā`a 
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163 Kelebihan penulisan dari penyalin teks
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bi `l-h asanati fa lahū ‘ašru amtālihā wa man jā`a bī `s-sayyi`ati fa lā yujzā illā 

mitlihā166. Artinya, “Barang siapa mengerjakan dengan suatu kebajikan maka 

baginya sepuluh kebajikan, dan barang siapa mengerjakan suatu kejahatan maka 

tiada kebalas, melainkan seperti firman-Nya juga. Maka pahamkan olehmu 

demikian maka yaitu rukun iman pun ia dan r.f.p167 iman ia”. 

Tumma sa`ala Jibrā`ilu aidan ‘alā Rasūli `l-Lāhi s allā `l-Lāhu ‘alāihi

wa sallam biqaulihi ‘allimni ‘ani `l-[islām]168ihsan //(94) [fa qāla Rasūlu `l-Lāhi

s allā `l-Lāhu wa sallama biqaulihi ‘allimni ‘ani `l-ih sāni]169 fa qāla wa `l-ihsānu 

an ta‘buda rabbaka ka annaka tarāhu fa in lam takun tarāhu fa innahu yarāk.

Artinya, maka bertanya Jibrā`il pula atas Rasulullah sallā `l-Lāhu ‘alāihi wa 

sallam dengan katanya, “Ajarkan olehmu akan daku daripada ihsān!” Maka kata 

Rasulullah sallā `l-Lāhu ‘alāihi wa sallam, “Bermula ihsān itu bahwa kausembah 

Tuhanmu seperti bahwasannya kaulihat Ia, maka jika tiada ada engkau (melihat-

Nya, maka Allah tetap)170 melihat akan dikau”. Maka berkata Jibrā`il, “Benar 

katamu ya Muhammad”.

Fa ġāba fa qāla Rasūlu `l-Lāhi sallā `l-Lāhu ‘alāihi wa sallama atadrī 

mani `s-sā`ilu yā ‘Umar. Fa qāla wa `l-Lāhu Rasūluhu //(95) a‘lamu  fa qāla 

Rasūlu `l-Lāhi hadā Jibrā`ilu jā`a ilaikum yu‘allimukumu `d-dīn. Artinya, maka 
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gaiblah. Maka berkata Rasulullah bagi Umar, “Tahuka(h)171 siapa yang bertanya 

itu hai Umar?”.  Maka berkata, “Allah juga yang lebih tahu dengan [la]172 suruh-

Nya”. Maka berkata Rasulullah sallā `l-Lāhu ‘alāihi wa sallam, “Inilah Jibrā`il

{datang}173 kepada kamu mengajarkan kamu sekalian agama Islam”. Maka 

pahamkan oleh demikian itu dan rukun Islam itu. Yang telah {tersebut}174 pada 

permulaan kitab ini yang lima perkara seperti syahadat dan sembahyang datang 

kepada akhirnya.

Bermula adapun //(96) artinya syahadat itu yaitu mengenal dan 

menyatakan serta tiada syak pada keadaan-Nya atas Ia. Dan adapun rukun 

syahadat itu empat perkara. Pertama, itbāt dāti `l-Lāhi ta‘āla Qadīm, dan laki 

{lagi}175 Kekal, dan laki {lagi}176 Sayyidī, dan Dia sendiri-Nya, dan lagi 

mendirikan Ia bagi lain-Nya. Dan itbātu sifati `l-Lāhi ta‘āla bahwasanya Ia 

bersifat Hayat, dan Mengetahui, dan Berkata, dan Kuasa, dan Berkehendak, dan 

Menengar , dan [dan]177 Melihat, dan Ia jua Yang Hidup,  dan Yang 

Menghidupkan, dan Yang Berkata, dan Yang Kuasa, dan Yang Berkehendak, dan 

//(97) [dan]178 Yang Menengar , dan Melihat. Dan lagi Ia bersifat Qadīm dan 

Kekal, dan bersalahan segala yang bahar, dan berdiri Ia dengan sendiri-Nya, dan 

Esa Ia pada zat-Nya dan pada sifat-Nya dan pada fiil-Nya. Dan ketiga, itbātu
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af‘āli `l-Lāh dan yaitu wajib kita menyungguhkan dalam hati bahwa Allah Taala

berbuat alam ini semata sekalian dengan sendiri-Nya tiada dengan pegawai dan 

tiada dengan kira-kira tiada dengan pikir. Karena <bahwasanya>179 firman Allah

Taala dalam Quran, Inna `l-Lāha ta‘āla fa‘‘alun limā yurīd180. Artinya, “Allah

Taala berbuat segala alam ini bagi barang yang dikehendaki-Nya”.// (98) Karena 

Ia Esa pada zat-Nya, dan Esa Ia segala sifat-Nya, dan segala fiil-Nya. Dan 

keempat, itbāt sidqi Rasūli l-Lah, dan yaitu wajib kita bahwa menyungguhkan 

nabi kita Muhammad sallā `l-Lāhu ‘alāihi wa sallam yaitu benar pada barang 

yang dikatakan dan segala pekerjaannya. Sekali-sekali tiada suatu ia yang 

didatangkan Jibrā`il itu fardu dikatanya fardu, ada yang sunah itu dikatakannya 

sunah. Seperti demikian lagi haram dan makruh dikatakannya pada segala 

umatnya haram dan makruh [dikatakannya pada umatnya makruh]181.

Disuruhkannya pada segala umatnya laki-laki dan perempuan yang akil 

balig mengerjakan segala yang sunah dan fardu. Dan wajib //(99) kita percaya dan 

mengikut serta mengerjakan pada segala sabdanya. Dan barang siapa megerjakan 

fardu itu dari pahala akan dia dan meninggalkan dia disiksa, maka yaitu arti fardu.

Maka yang sunah itu barang siapa megerjakan dia diberi pahala dan tiada disiksa 

atas yang meninggalkan dia, tetapi ia kurang kemuliaan. Karena sabda Nabi sallā 

`l-Lāhu ‘alāihi wa sallam, “Barang siapa meninggalkan sunah bukan ia daripada 

aku karena lawannya fardu itu haram, dan lawannya sunah itu makruh, dan 

meninggalkan fardu haram, dan meningggalkan sunah itu makruh”.

                                           
179 tambahan oleh penyalin teks yang ditulis di antara baris
180 QS. al-Buruj (16), artinya: “Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya”.
181 kelebihan penulisan
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Bermula syahadat itu fardu //(100) daripada segala manusia laki-laki dan 

perempuan yang akil balig mengatakan dengan lidahnya lafaz  syahadat. Dan 

menyungguhkan dengan hatinya akan maknanya itu fardu qath‘ī namanya. Dan 

sempurnanya mengatakan dengan lidahnya. Dan kedua, menyungguhkan dengan

hatinya akan maknanya. Dan ketiga, mengerjakan segala anggotanya akan barang 

yang disunahkan kita sekalian daripada Allah Taala yang disampaikan oleh nabi-

Nya. Seperti firman Allah Taala, Wa`mur bi `l-ma‘rūfi wānha ‘ani `l-munkar182.

Artinya, “Kerjakan oleh kamu dengan yang disuruhkan kamu [dengan yang 

disuruhkan kamu]183 dan jauhi olehmu daripada segala yang di- //(101) teguhkan 

kamu”. Demikian itulah dinamai mukmin yang sebenarnya, dan [dan]184 iman 

yang sempurna.

Pada syariat bersalahan dengan hakikat dan mungkin lagi wajib kita 

ketahui akan mana yang wajib pada Allah Taala, dan mana yang jaiz, dan mana 

yang mustahil. Dan demikian lagi wajib pula kita ketahui akan mana yang wajib 

pada Rasulullah, dan mana yang jaiz, dan mana yang mustahil. 

Dan yang wajib pada-Nya yaitu seperti zat-Nya dan segala sifat-Nya 

yang [d]185 dua puluh itu. Selama ada zat itu adalah Ia bersifat Hayat, dan ‘Ilmu,

dan Kalam, dan Kodrat, dan Iradat, dan Sama’, dan Basar. //(102) Itulah yang 

dinamai sifat ma’ani. Dan Ia jua Yang Hidup, dan Ia jua Yang Mengetahui, dan Ia 

jua Yang Kuasa, dan Ia jua Yang Berkehendak, dan Ia jua Yang Menengar , dan 
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Ia jua Yang Melihat, dan Ia jua Yang Berkata. Dan inilah demikiannya sifat

maknawi karena maka dinamai sifat maknawi karena memaknakan segala sifat 

yang dahulu-Nya. Dan lagi pula Allah Taala bersifat ia Wujud yaitu ada. Maka 

ada-Nya tiada didahului oleh Adam dan tiada dihubung akan Dia daripada Adam.

Dan ada-Nya dahulu seperti ada-Nya sekarang, maka yaitu ada sendiri-Nya dan 

mengadakan bagi lainnya dengan barang yang //(103) dikehendaki-Nya yaitu 

dinamai zat. Dan lagi pula sifat-Nya Qadīm, dan Baqa-Nya, dan Mukalafatun Lil

Hawādīt artinya bersalahan daripada segala yang baharu. (Allah bersifat 

Qiyāmuhu Binafsihi)186, artinya Allah Taala itu berdiri sendiri-Nya. Itulah artinya 

kuasa Allah Taala tiada ibu, tiada bapak, da(n)187 tiada anak, tiada diperanakkan,

tiada saudara-Nya, tiada keluarga-Nya, tiada bangsa-Nya, tiada sebangsa, dan 

tiada jenis-Nya. Jadi sendiri-Nya amat kaya tiada [la]188 lain-Nya itulah Baqa

namanya, tiada mati. <Pada barang kataku>189. Laisa kamitlihi wa huwa samī‘un

basirun. Amat menengar, lā ilāha illā `l-Lahu Muhammadan Rasūlu `l-Lah.

//(104)

Tamat. 

Surat ini enam belas satu hari, bulan, pukul[u]190 [a]191lima, bulan 

[ra]192 Jumadil Akhir.
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At-tahiyyātu li `l-Lāhi as-salāmu ‘alaika ayyuha `n-nabīyyu wa rahmatu 

`l-Lāhi wa barakātuhu, as-salāmu ’alainā  wa ‘alā ‘ibādi `l-Lāhi `s -sālihīn.

Ašhadu an lā ilāha illā `l-Lāhu wa ašhadu anna Muhammadan Rasūlu `l-Lāhi

Al-lāhumma s alli ‘alā Muhammadin wa ‘alā āli Muhammadin. At-tahiyyātu `l-

mubārakātu `s-s alawātu `t-tayyibātu li `l-Lāh. As-salāmu’alaika ayyuhā `n-

nabīyyu wa rahmatu `l-Lāhi wa barakātuhu, as-salāmu ’alainā wa ‘alā ‘ibādi `l-

Lāhi `s -s ālihīn. Ašhadu an lā ilāha illā `l-Lāhu wa as hadu anna //(105)

Muhammadan Rasūlu `l-Lāhi  Al-lāhumma s alli ‘alā Muhammadin wa ‘alā āli 

Muhammadin. Kemudian lantas membaca kamā sallaita.
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BAB V

ANALISIS STRUKTUR DAN FUNGSI

A. Analisis Struktur

Struktur yang dianalisis pada penelitian ini meliputi struktur penyajian teks 

MAW, pusat penyajian MAW, dan gaya bahasa teks MAW.

1. Struktur Penyajian Teks MAW

Struktur teks MAW terdiri dari isi, pendahuluan, isi, dan penutup. Skema 

struktur teks MAW adalah sebagai berikut.

                                                          I
A1-B1-C1(a-b-c-d-e-f) -D1(a-b-c-d-e) –E1(a-b-c-d-e) –F1(a-b-c-d-e-f) –

                                               II                                        III

G1(a-b-c-d-e-f-g-h)       A2(a-b-c)-B2-C2          A3(a-b-c)-B3-C3      

        IV

A4-B4-C4

Simbol-simbol tersebut di atas diuraikan sebagai berikut.

I. Isi 

A1: Penjelasan mengenai jenis-jenis air. Hal tersebut dapat dilihat 

pada kutipan berikut “Dan demikian lagi tiada sah bersuci 

dengan air yang musta‘mal, yaitu air yang terpakai daripada 

segala fardu seperti mandi jinābat, dan mandi haid, dan pada 

mandi nifas.” (MAW:1).

94
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B1: Penjelasan mengenai adab masuk ke WC dan aturan dalam 

buang air besar. Kutipan yang menerangkan hal tersebut adalah 

sebagai berikut. “Pasal pada menyatakan masuk ke ja(m)ban 

mendahulukan kakinya yang [kanan] kirinya, dan apabila ia 

keluar dari padanya mendahulukan kakinya kanan itu sunah.” 

(MAW:4).

C1: Istinja.

a. Penjelasan mengenai tata cara beristinja. Hal ini dapat dilihat 

pada kutipan berikut. “Dan lagi sunah berpindah sedikit 

daripada tempatnya apabila hendak berbasuh dengan air serta 

takut ia tepercik air istinja itu” (MAW:9).

b. Penjelasan mengenai hal-hal yang dilarang dan dimakruhkan 

ketika buang air besar. Hal ini dapat dilihat pada kutipan 

berikut. 

Bermula haram Qadā` hājah atas yang dimuliakan 
seperti makanan, dan tulang, dan pada segala kubur 
Islam. Dan makruh jika hampir pada kubur dan tersangat 
makruhnya jika hampir pada wali Allah, dan segala 
orang yang alim, dan pada segala orang yang mati 
syahid, dan pada //(11) segala orang yang mati perang 
sabilillah. (MAW:10).

c. Penjelasan mengenai air yang sah digunakan dalam istinja 

atau bersuci. Kutipan yang menerangkan hal tersebut adalah 

sebagai berikut. “Maka hendaklah bahwa di air itu suci 

menyucikan, karena tiada sah istinja dan segala mandi fardu 

atau mandi sunah atu diambil air sembahyang air yang 

munajas” (MAW:12).
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d. Menjelaskan syarat istinja dengan batu. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan berikut. “Bermula syarat istinja dengan 

bata itu serta tiada diperolehnya akan air maka yaitu sebelas 

perkara” (MAW:17).

e. Menjelaskan syarat batu yang digunakan untuk beristinja. 

Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. “ Dan masuk pada 

hukum bata itu, tiap[n] barang yang baku lagi keras ia seperti 

bata, lagi ia suci, lagi kasap, lagi tiada yang dihoramat yakni 

seperti jenis yang dimakan, atau seperti tulang karena ia 

makanan  jin” (MAW:20).

f. Penjelasan mengenai rukun istinja. Berikut ini kutipan yang 

menjelaskan tentang hal tersebut. “Bermula //(21) rukun 

istinja itu empat perkara, dan pada suatu naskah mengatakan 

tiga perkara….” (MAW:21).

D1: Mandi besar.

a. Hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Kutipan yang 

menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut. “Bermula 

yang mengwajibkan mandi //(23) itu yaitu dengan enam 

sebab….” (MAW:22-23).

b. Syarat yang mewajibkan mandi junub. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan berikut. “Bermula segala syarat 

mengwajibkan mandi junub itu tiga perkara. Pertama, Islam; 

dan kedua, akal di ketika mumayyiz; dan ketiga, jangan ada 
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yang menegahkan sampai air kepada kulitnya atau yang 

mengubahkan air itu.” (MAW:26).

c. Rukun mandi junub. Kutipan yang menjelaskan tentang 

rukun mandi junub adalah sebagai berikut. “Bermula rukun 

mandi junub itu tiga perkara….” (MAW:26).

d. Menjelaskan mengenai hal-hal yang disunahkan ketika 

mandi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. “Bermula 

sunah tatkala mandi itu berkumur-kumur, dan memasukkan 

air ke hidung, dan sunah lagi menghilangkan yang y.q.l.q 

seperti tahi, dan kemih, dan mani”. (MAW:30).

e. Menjelaskan macam-macam mandi sunah. Kutipan mengenai 

hal tersebut adalah sebagai berikut. “Bermula mandi pada 

hari Jumat itu sunah bagi barang yang berkehendak ia hadir 

pada masjid Jumah tatkala masuk waktunya….” (MAW:34)

E1: Wudu.

a. Menjelaskan tentang hal-hal yang wajib dilakukan ketika 

berwudu. Kutipan tentang hal tersebut adalah sebagai berikut. 

“Bermula fardu mengambil air sembahyang itu yaitu enam 

perkara….” (MAW:37).

b. Menjelaskan hal-hal yang disunahkan dalam wudu. Hal ini 

dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Bermula sunah wudu itu yaitu memba-//(46) suh tapak 
tangannya kedua dahulu daripada memasukkan ke dalam 
bejana. Dan kedua, mengucap bismillah dengan 
sempurnanya yaitu seperti Bismi ’l-lāhi ’r-rahmāni `r-
rah īm tatkala membasuh tapak tangannya kedua.
(MAW:45-46).
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c. Menjelaskan syarat yang mewajibkan wudu. Berikut ini 

adalah kutipan yang menjelaskan hal tersebut. “ Bermula 

segala syarat yang mengwajibkan wudu itu yaitu bahwa ada 

ia Islam; dan kedua, mumayyiz; dan ketiga, bahwa tiada ada 

sesuatu yang menegahkan sampai air pada anggotanya atau 

mengubahkan dia.” (MAW:50).

d. Menjalaskan hal-hal yang membatalkan wudu. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan berikut. “Bermula yang membinasakan 

air sembahyang itu empat perkara….” (MAW:52).

e. Menjelaskan mengenai hal-hal yang dilarang ketika dalam 

keadaan tidak suci. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

“ Adapun orang yang akil balig apabila ia hadas, haram 

atasnya mengerjakan sembahyang fardu atau sunah atau 

sembahyang jenazah atau sujud tilawah atau sujud syukur 

atau //(58)  [atau] khatbah Jumah atau tawaf,…” (MAW:57).

F1: Salat.

a. Menjelaskan waktu salat. Kutipan yang menjelaskan hal 

tersebut adalah sebagai berikut. “Ini pintu pada menya(ta)kan 

segala waktu yang difardukan Allah Taala dalam sehari 

semalam itu lima waktu” (MAW:60).

b. Syarat yang mewajibkan salat. Hal ini dapat dilihat pada 

kutipan berikut. “Bermula adapun syarat yang mengwajibkan 

sembahyang itu empat perkara….” (MAW:62).



99

c. Menjelaskan bang (azan) dan qamat. Kutipan yang 

menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut, “ Dan 

sunah bang dan qamat, dan hanya sahnya dikerjakan 

keduanya itu bagi orang yang sembahyang [dan]. Dan sunah 

membaca As-salātu jāmi’ah pada hari raya kedua dan 

sepertinya dengan suara yang nyaring.” (MAW:64).

d. Menjelaskan rukun salat. Kutipan yang menjelaskan rukun 

salat tersebut adalah sebagai berikut. “Ini pintu pada 

menyatakan segala rukun (salat) yaitu sembilan belas 

banyaknya….” (MAW:67).

e. Penjelasan syarat sembahyang (salat). Hal ini dapat dilihat 

pada kutipan berikut. “Ini pintu pada menyatakan segala sarat 

sembahyang //(69) dahulu daripada masuk lima perkara….” 

(MAW:68-69).

f. Penjelasan mengenai hal-hal yang menbatalkan salat. Hal ini 

dapat dilihat pada kutipan berikut. “Ini pasal pada 

menyatakan segala yang membatalkan sembahyang yaitu,

berkata-kata dengan disehaja lain daripada perkataan 

sembahyang….” (MAW:69).

G1: Puasa.

a. Penjelasan tentang puasa wajib bulan Ramadan. Hal ini dapat 

dilihat pada kutipan berikut. “Ini kitab yang menyatakan 

segala //(71) hukum puasa. Bermula wajib puasa pada 



100

Ramadan dengan sempurna, bulan Sa‘ban tiga puluh hari”

(MAW:71).

b. Penjelasan mengenai syarat sah puasa. Kutipan yang 

menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut. “Ini pasal 

pada menyatakan segala syarat mengsahkan puasa. Pertama,

Islam; dan kedu(a), akal; dan ketiga, putus daripada haid; dan 

keempat, suci daripada nifas….” (MAW:72).

c. Penjelasan mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Hal 

tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. “Ini yang 

menyatakan segala yang membatalkan puasa. Suatu, akan 

lupa akan berniat. Dan kedua, barang yang masuk daripada 

segala lubang pada halnya sehaja …”(MAW:73).

d. Penjelasan tentang hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Hal 

ini dapat dilihat pada kutipan berikut. “Bermula sunah 

berlekas berbuka dengan suatu yang manis, atau haram itu 

pasal jika kita yakin akan masuk matahari, jika tiada maka 

haram….” (MAW:74).

e. Penjelasan hukum qada. Hal ini dapat dilihat pada kutipan 

berikut. 

Maka jikalau mukim orang yang berjalan itu atau 
sembuh daripada penyakitnya haram keduanya buka,
dan fardu keduanya qada. Dan dimalin {demikian} lagi 
perempuan yang haid, dan yang menangguhkan niat,
dan lagi wajib qada orang yang buka sebab pitam, dan 
murtad. (MAW:77).

f. Penjelasan tentang kifarat. Kutipan yang menjelaskan tentang 

hal tersebut adalah sebagai berikut. “Bermula wajib memberi 
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kifarat sebab berbuka dalam Ramadan sehari karena setubuh 

dengan perempuan dewasa ia” (MAW:79).

g. Penjelasan tentang zakat fitrah. Hal ini dapat dilihat pada 

kutipan berikut. “Maka jikalau kuasa daripada sekalian 

makalah pada datahnya bermula mengeluarkan fitrah itu 

pada akhiranya Ramadan wajib bagi tiap-tiap orang yang 

segala Islam laki-laki atau perempuan, budak-budak atau 

orang tua[h]” (MAW:80).

h. Penjelasan tentang puasa sunah. Hal ini dapat dilihat pada 

kutipan berikut. “Ini pintu pada menyatakan segala puasa 

yang disunahkan, yaitu sunah puasa pada hari Senin pada 

tiap-tiap bulan. Dan kedua, pada hari Kamis….” (MAW:81).

II. Pendahuluan 

A2: 

a. Basmalah. Pendahuluan dibuka dengan bacan basmalah 

yaitu, “Bismi ’l-lāhi ’r-rah māni ’r-rahīm” (MAW:83).

b. Selawat kepada Nabi Muhammad saw. “Wa `s -s alātu ‘alā 

sayyidinā Muhammadin wa ‘alihi ma‘a `t-taslīm”

(MAW:83).

c. Hamdalah. Bacan hamdalah adah pujian kepada Allah SWT. 

“Al-h amdu li `l-Lāhi `l-ladī laisa kamitlihi šai`” (MAW:83).

B2: Kata wa ba‘du, diterjemahkan “dan kemudian dari itu”. Kata itu 

merupakan unkapan tetap untuk menyudahi pembukaan.

” Wa ba‘du fa hādihi risālatun...” (MAW:83).
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C2: Judul teks. Kutipan mengenai judul teks adalah sebagai berikut. 

“...fa hādihi risālatun sammaināhu bi Ma’rifati `l-Islāmi wa `l-

īmān” (MAW:83).

III. Isi

A3: Penjlasan mengenai rukun Islam, rukun iman, dan ikhsan. 

Bagian ini berisi percakapan antara Jibril dan Nabi Muhammad 

saw.

a. Rukun Islam. Kutipan mengenai rukun Islam adalh sebagai 

berikut.

Maka kata Rasūlu `l-Lāhi sallā `l-Lāhu ‘alāihi wa sallam,
“Diperbuat Islam itu atas lima perkara. Pertama, syahadat 
(ašhadu) an lā ilāha illā `l-Lāhu wa (ašhadu) anna 
Muhammadan Rasūlu `l-Lāh artinya, saksi aku bahwa 
tiada Tuhan yang disembah sebenarnya melainkan Allah,
dan bahwasannya nabi Muhammad itu pesuruh Allah. 
Dan kedua, kaudirikan sembahyang. Dan ketiga,
kauberikan zakat. Dan keempat, kaupuasakan pada bulan 
Ramadan. Dan kelima, kaunaikkan haji ke baiti `l-h aram
jikalau //(86) peroleh engkau syarat yang maklum”
(MAW:85-86).

b. Rukun iman. Kutipan mengenai rukun iman adalah sebagai 

berikut. “Maka sabda Rasulullah salla `l-Lāhu ‘alaihi wa 

sallam, “Bahwasanya imam //(87) itu yaitu seperti bahwa 

engkau percaya akan enam perkara” (MAW:86-87).

c. Ikhsan. Kutipan yang menjelaskan tentang ikhsan adalah 

sebagai berikut. “Maka kata Rasulullah salla `l-Lāhu ‘alaihi 

wa sallam, “Bermula ihsān itu bahwa kausembah Tuhanmu 

seperti bahwasannya kaulihat Ia, maka jika tiada ada engkau 
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(melihat-Nya, maka Allah tetap) melihat akan dikau”” 

(MAW:94).

B3: Penjelasan mengenai syahadat. Kutipan mengenai hal tersebut 

adalah sebagai berikut. “Bermula adapun //(96) artinya 

syahadat itu yaitu mengenal dan menyatakan serta tiada syak 

pada keadaa-Nya atas Ia” (MAW:96).

C3: Penjelasan mengenai sifat wajib Allah SWT. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan berikut. “Dan yang wajib pada-Nya yaitu 

seperti zat-Nya dan segala sifat-Nya yang [d] dua puluh itu” 

(MAW:101).

IV. Penutup  

A4: Kata “tamat”.

B4: Keterangan waktu penulisan teks. Kutipan yang menyatan hal 

tersebut adalah sebagai berikut. “ Surat ini enam belas satu

hari, bulan, pukul[u] [a]lima, bulan [ra] Jumadil akhir.” 

(MAW:104). 

C4: Selawat Nabi yang terdapat pada doa tasahud.

Ada yang berbeda dari struktur teks MAW dengan struktur teks sastra 

kitab pada umumnya. Pada struktur teks MAW di atas, pendahuluan berada di 

tengah-tengah, yaitu setelah bagian isi yang pertama. Hal tersebut dikarenakan 

bagian isi yang pertama pada struktur teks MAW merupakan fragmen dari Kitab 

Fikih sampai dengan bagian puasa. Hal ini dapat dilihat pada kutipan dari katalog 

yang disusun oleh Amir Sutaarga dkk. berikut. ”Ml. 383,.... Fragmen dari sebuah 

Kitab Fikih sampai dengan bab puasa. Lalu diuraikan hal-hal makruhnya, dan 
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disinggung juga perkara iman” (Amir Sutaarga dkk., 1972:269). Bagian 

selanjutnya diteruskan dengan pembahasan mengenai teks MAW itu sendiri mulai 

dari pendahuluan, isi, dan penutup. 

2.  Gaya Penyajian Teks MAW

Teks MAW menggunakan gaya penyajian bentuk interlinier. 

Selawat kepada Nabi Muhammad saw, puji-pujian kepada Allah, dan 

keterangan judul dijelaskan dalam bahasa Arab kemudian diterjemahkan 

ke dalam bahasa Melayu. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Wa `s-s alātu ‘alā sayyidinā Muhammadin wa ‘alihi ma‘a `t-taslīm.
Al-h amdu li `l-Lāhi `l-ladī laisa kamitlihi šai`. Wa ba‘du fa hādihi 
risālatun sammaināhu bi Ma’rifati `l-Islāmi wa `l-īmān. Artinya, bermula 
rahmat Allah Taala atas penghuluh kita Muhammad dan segala keluargnya 
serta selamatnya. Segala puji-pujian bagi Allah yang tiada seperti-Nya 
suatu jua pu(n). Dan adapun kemudian dari itu maka inilah //(84) [maka 
inilah] suatu risalah kami namai akan dia pengenal agama dan iman.
(MAW:83).

Pembahasan rukun Islam, rukun iman, dan ikhsan yang merupakan 

percakapan antara Jibril dan Nabi Muhammad saw. disajikan pula dalam 

bentuk interlinier. Berikut ini kutipan yang menjelaskan hal tersebut.

Wa lianna Jibrā`ilu jā‘a ilā Rasūlu `l-Lāhi s allā `l-Lāhu ‘alāihi 
wasallama wa huwa yas`alu Rasūlu `l-Lāhi s allā `l-Lāhu ‘alāihi 
wasallama mina `l-islāmi wa `l-‘īmāni wa `l-ih sān. Artinya, bermula dari 
karena bahwasahnya datang Jibrā`il kepada Rasulullah sallā `l-Lāhu
‘alāihi wasallam, pada hal yaitu menanyai ia akan  Rasulullah `l-Lāhi
s allā `l-Lāhu ‘alāihi wasallam  daripada Islam (MAW:84).

3.   Pusat Penyajian Teks MAW

Teks MAW diungkapkan dengan gaya penyajian yang cenderung 

menggurui. Pengarang menguraikan hal-hal yang berhubungan dengan 

ilmu fikih dan tauhid. Diuraikan hukum-hukum mengenai hal-hal yang 
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boleh dihalalkan, disunahkan, dimakruhkan dan diharamkan. Semuanya 

diuraikan oleh pengarang sendiri. Kutipan yang menjelaskan tentang hal 

tersebut adalah sebagai berikut. “Adapun orang yang akil balig apabila ia 

hadas, haram atasnya mengerjakan sembahyang fardu atau sunah atau 

sembahyang jenazah atau sujud tilawah atau sujud syukur atau //(58)  

[atau] khatbah Jumah atau tawaf,…” (MAW:57-58).

Pengarang juga menceritakan percakapan Jibril dan Nabi 

Muhammad saw. yang  membahas mengenai rukun Islam, rukun iman, 

dan ikhsan. 

Wa lianna Jibrā`ilu jā‘a ilā Rasūlu `l-Lāhi s allā `l-Lāhu ‘alāihi 
wasallama wa huwa yas`alu Rasūlu `l-Lāhi sallā `l-Lāhu ‘alāihi 
wasallama mina `l-islāmi wa `l-‘īmāni wa `l-ih sān. Artinya,
bermula dari karena bahwasahnya datang Jibrā`il kepada 
Rasulullah sallā `l-Lāhu ‘alāihi wasallam, pada hal yaitu menanyai 
ia akan  Rasulullah `l-Lāhi s allā `l-Lāhu ‘alāihi wasallam  
daripada Islam (MAW:84).

Pada teks tersebut tampak pengarang memperbesar peranannya, 

yaitu ia memberikan ajaran fikih dan tauhid kepada tokoh. Berdasarkan 

hal tersebut maka metode penyajian cenderung kepada metode romantik-

ironik. Sebenarnya dalam teks tersebut tidak ada tokoh yang 

sesungguhnya. Tokoh dalam kaitan ini adalah kaum muslimin pada 

umumnya. Tokoh dihadirkan dengan kata ganti orang ketiga, seperti ia, 

dia, mereka, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

berikut. ”Dan makruh bang bagi orang yang tiada berair sembahyang, dan 
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bagi orang yang junub sebelum dia mandi. Dan jikalau ia qamat  tersangat 

makruhnya” (MAW:65).

4.  Gaya Bahasa

(a)  Kosa Kata

Teks MAW terdapat kosa kata bahasa Arab yang merupakan 

istilah-istilah dalam fikih dan tauhid. Perinciannya tentang hal itu

adalah sebagai berikut.

Kosa kata Arab istilah fikih dan tauhid dalam teks MAW

Tabel 9
Kosa Kata Arab Istilah Fikih dan Tauhid

No Kosa Kata Fikih Penjelasan

1. ‘udzur Lanjut.

2. audah Dewasa.

3. Ayyamu `l-bid Hari putih

4. Bab al-gasli Bab membersihkan diri.

5. ġalib Umum.

6. hasafah zakar Ujung zakar.

7. had Batas.

8. Istibra’ Mengeluarkan tinja yang trsisa pada dubur/air 

seni pada kemaluan sesudah buang air.

9. kašar Mengganti.

10. kiar Pilihan yang terbaik antara dua perkara untuk 
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dilaksanakan atau ditinggalkan.

11. kuntā Waria.

12. mandi jinābat Mandi junub..

13. munajas Yang menajiskan.

14. musta‘mal Air yang telah terpakai.

15. mustahadati Perempuan yang sedang haid.

16. muwalāt Berturut-turut membasuh anggota demi 

anggota, jangan sampai orang yang berwudu 

itu menyela wudunya dengan pekerjaan lain 

yang menurut kebiasaan dianggap telah 

menyimpang daripadanya.

17. qadā` `l-hājah Melaksanakan hajat.

18. rat al Satuan liter.

19. silsilatu `l-baul Orang yang ditimpa kencing setiap saat

20. safhah Bagian.

21. tatwib Mengucapkan “as-s alatu kairun minan naum” 

setelah “haiya ‘alal falah” pada waktu azan 

subuh.

22. wilādah Beranak/melahirkan.

No Kosa Kata Tauhid Penjelasan

1. itbāt penetapan

2. qadīm abadi

3. Kalāma `l-Lāh Firman Allah
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4. Sayyidi `l-anbiyā para Nabi yang mulia

Sumber: 

Sabiq, Sayyid. 1990. Fikih Sunah 1. Bandung: PT. Al-Ma’arif.

Hasan Alwi. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.

(b) Ungkapan

Ungkapan merupakan ucapan-ucapan khusus yang sudah 

tetap atau sudah menjadi formula khusus. Ungkapan khusus dalam 

bahasa Arab tersebut adalah sebagai berikut.

1. (Allah) Taala (MAW:3), yang artinya Allah Maha Tinggi (Hasan 

Alwi, 2005:1116).

2. Sala `l-Lāhu ‘alaihi wa sallam (MAW:33), yang berati semoga 

Salawat dan salam tetap kepadanya (Suci Antari, 2008:167). 

Ungkapan ini biasanya ditempatkan di belakang kata Nabi 

Muhammad atau Rasulullah.

3. Wa `l-Lāhu a‘lam (MAW:60), yang artinya dan Allah Maha Tahu 

(Hasan Alwi, 2005:1268).

(c) Sintaksis 

Teks MAW sebagai salah satu karya sastra kitab banyak 

mendapatkan pengaruh sintaksis bahasa Arab. Pengaruh di sini dapat 

dilihat misalnya dalam pemakaian kata penghubung dan serta maka 

yang dipakai sebagai pembuka kalimat. 
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1. Dan

Dalam bahasa Arab terdapat pemakaian kata wa (و) yang secara 

etimologis berarti dan. dalam bahasa Arab, kata Wa (dan) dapat 

dipakai untuk mengawali kalimat. Kata dan untuk mengawali 

kalimat tersebut tidak berfungsi sebagai penghubung kata yang 

digabungkan, melainkan sebagai kata tumpuan. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan berikut. ” Dan lagi sunah berpindah sedikit 

daripada tempatnya apabila hendak berbasuh dengan air serta takut 

ia tepercik air istinja itu. Dan haram ia berpindah dari tempatnya 

itu jika beristinja dengan bata” (MAW:9).

2. Maka 

Dalam penulisan kalimat-kalimat Melayu, selain terdapat 

pemakaian kata dan, juga digunakan kata maka sebagai kata 

tumpuan. Kata maka dalam bahasa Arab adalah fa (ف). Kutipan 

yang menyatakan hal tersebut adalah sebagai berikut. ” Maka jika 

tiada diperawalinya maka puasa ia dua bulan berturut-turut. Maka 

jika tiada kuasa ia maka memberi makan ia pada enam puluh orang 

yang miskin.” (MAW:80).

(d) Sarana Retorika

1. Gaya Penguraian

Teks MAW menggunakan gaya bahasa penguraian (analitik), yaitu 

menguraikan isi gagasan secara terperinci. Kutipan yang 

menerangkan hal tersebut adalah sebagai berikut. 
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Bermula syahadat itu fardu //(100) daripada segala manusia 
laki-laki dan perempuan yang akil balig mengatakan dengan 
lidahnya lafaz syahadat, dan menyungguhkan dengan 
hatinya akan maknanya itu fardu qath‘ī namanya. Dan 
sempurnanya mengatakan dengan lidahnya. Dan kedua,
menyungguhkan dengan hatinya akan maknanya. Dan 
ketiga, mengerjakan segala anggotanya akan barang yang 
disunahkan kita sekalian daripada Allah Taala yang 
disamapaikan oleh nabi-Nya. (MAW:100).

2. Penguatan

Penguatan pernyataan dalam teks MAW ditunjukkan dengan 

menggunakan kata lagi, dan lagi, serta demikian lagi. Hal tersebut 

dapat dilihat pada beberapa kutipan berikut.

Dan masuk pada hukum bata itu, tiap[n] barang yang baku 
lagi keras ia seperti bata, lagi ia suci, lagi kasap, lagi tiada 
yang dihoramat yakni seperti jenis yang dimakan, atau seperti 
tulang karena ia makanan  jin (MAW:20).

Dan demikian lagi sunah kemudian daripada istinja itu 
menggosok tangannya (dengan) tanah atau dengan abu… 
(MAW:22).

Dan lagi makruh menyapu bekas air sembahyang itu dengan 
kainnya, dan makruhlah berkata-kata tatkala mengambil air 
sembahyang jika tiada karena hajat (MAW:50).

3. Polisindenton

Teks MAW banyak menggunakan sarana retorika dengan kata 

penghubung dan serta atau. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

berikut. 

Adapun orang yang akil balig apabila ia hadas, haram atasnya 
mengerjakan sembahyang fardu atau sunah atau sembahyang 
jenazah atau sujud tilawah atau sujud syukur atau //(58)  [atau] 
khatbah Jumah atau tawaf,… (MAW:57).
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Dan ketujuh, memeliharakan darinya daripada mengeluarkan darah,
dan mencium perempuan, dan me(n)cob[b]a[h] segala makanan
(MAW:75).

4. Pertentangan

Sarana retorika yang dipakai untuk mempertentangkan dua hal 

yang dilarang dan yang diperbolehkan atau sebaliknya. Kutipan 

yang menyatahan hel tersebut adalah sebagai berikut. “Dan apabila 

hilanglah sifat telah tersebut itu pada yakinnya maka sucilah ia, 

tetapi jikalau berbau tangannya maka tangan jua itu najis, maka 

wajiblah dibasuh” (MAW:21).

5. Penyimpulan

Sarana retorika ini berupa gaya penyimpulan suatu uraian dengan 

kata maka..., yaitu penyimpulan uraian sebelumnya atau di atasnya. 

Hal ini terlihat pada kutipan berikut. “Jika dijadikannya mani maka

wajiblah ia mandi dengan tiada wajib membasuh dia. Dan jika 

dijadikannya ia <bukan> mani, maka wajiblah membasuh dia 

dengan tiada wajib mandi …” (MAW:25).

6. Repetisi tautotes

Repetisi tautotes ditunjukkan dengan kata yang muncul beberapa 

kali dalam satu konstruksi. Repetisi tautotes yang terdapat dalam 

teks MAW dapat dilihat pada kutipan berikut. “Atau mati sebelum 

memberi qada-nya maka mati, disuruh warisnya mengeluarkan 

daripada (h)artanya yang mati itu pada tiap-tiap hari dua cuput 

karena qada-nya, dan secuput kerena melibatkan qada-nya.” 

(MAW:79).
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Pada kutipan di atas, kata “qada-nya” muncul beberapa kali dalam 

satu konstruksi.

B. Analisis Fungsi 

Pada hakikatnya setiap karya sastra mempunyai fungsi tersendiri.

Ditinjau dari isi yang terkandung di dalamnya, teks MAW memiliki fungsi 

sebagai penanaman ajaran dan akidah Islam. Hal tersebut karena teks MAW 

berisi ajaran fikih dan tauhid. Penjelasan mengenai pelajaran fikih dan tauhid 

yang terdapat pada teks MAW adalah sebagai berikut. 

Fikih 

Macam-macam air

Teks MAW mengajarkan tentang jenis-jenis air, seperti air air suci 

dan menyucikan, air suci tapi tidak menyucikan, dan air yang terkena najis.

Pada teks ini juga menjelaskan bahwa tiada sah bersuci dengan air musta’mal

atau air yang telah terpakai. ”Dan demikian lagi tiada sah bersuci dengan air 

yang musta‘mal, yaitu air yang terpakai daripada segala fardu seperti mandi 

jinābat, dan mandi haid, dan pada mandi nifas.” (MAW:2). Bersuci 

hendaknya menggunakan air suci dan menyucikan atau dengan tanah.

Dan adapun bersuci itu tiada hasil melainkan dengan air yang suci, 
yaitu: air yang mutlak, atau dengan tanah karena firman Allah Taala 
dalam Quran yang ‘azīm, wa in kuntum mardā //(4) au ‘alā safarin au 
jā‘a ah adun minkum mina `l-g ā`iti au lāmastumu `n-nisā`a fa lam 
tajidū mā`an fa tayammamū sa‘īdan tayyibān fa `msah ū bi wujūhikum 
wa `aidī[ya]kum. “Bermula jikalau ada kamu sakit atau atas berjalan, 
atau datang suatu daripada berak, atau bersentuh akan perempuan, 
maka tiada kamu peroleh air, maka tayamumlah kamu pada tanah 
yang suci. Maka hendaklah sapu akan muka kamu dan tangan kamu 
kedua hingga siku kamu itu” (MAW:3-4).
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Bersuci hendaklah memakai air yang menyucikan, karena tidak sah 

apabila bersuci dengan air yang tidak menucikan. “Maka hendaklah bahwa di 

air itu suci menyucikan, karena tiada sah istinja dan segala mandi fardu atau 

mandi sunah atu diambil air sembahyang air yang munajas.” (MAW:12). 

Bersuci juga tidak sah apabila menggunakan air yang suci tetapi tidak 

menyucikan. 

Dan tiada sah istinja itu atau mandi fardu atau mandi sunah 
atau air sembahyang dengan air suci tetapi ia tiada menyucikan, yaitu 
seperti air yang berubah salah suatu daripada segala sifat yang tiga itu. 
Dengan sesuatu segala benda yang suci menyampur air itu, seperti air 
kesumba, dan seperti air kapur, dan cuka, dan air mawar (MAW:12).

Air yang terjemur sinar matahari pada bejana besi atau logam 

sebaiknya jangan digunakan karena hukumnya makruh. “Bermula makruh 

memakai air yang terjemur dalam bejana besi atau tembaga atau bejana timah 

pada negeri yang sangat hangat pada waktu yang hangat.” (MAW:16).

Adab buang air besar

 Ada beberapa aturan ketika kita masuk ke toilet/WC, diantaranya 

adalah sebagai berikut.

1. Mendahulukan kakinya yang kiri ketika mau masuk dan 

mendahulukan kaki kanan ketika akan keluar. ”Pasal pada menyatakan 

masuk ke ja(m)ban mendahulukan kakinya yang [kanan] kirinya, dan 

apabila ia keluar dari padanya mendahulukan kakinya kanan itu 

sunah.” (MAW:4).

2. Dilarang membawa sesuatu yang di dalamnya tertulis nama Allah, 

nama Nabi, ataupun nama Malaikat. ”Dan jangan membawa yang 
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tersurah dalamnya nama Allah atau nama seorang daripada Nabi atau 

nama Malaikat.” (MAW:5).

3. Tidak diperbolehkan menghadap ke Baitulmakdis apabila membuang 

hajat di tempat terbuka. ”Dan haram pula padang tatkala ia berak atau 

kemih menghadapnya ke Baitulmakdis.” (MAW:5).

Beberapa aturan dalam buang air besar adalah sebagai berikut.

1. Apabila telah sampai pada tempat melakukan buang hajat, maka kita 

menaikkan kain/pakaian kita sebelum duduk. Setelah duduk kemudian 

diturunkan lagi kainnya untuk menutupi auratnya. ” Apabila sampai 

kepada tempat yang kita duduk qadā` hājah, maka hendak 

menyingkatkan kain kita sedikit hingga tetapnya duduknya itu. Maka 

menurunkan dia karena menutup auratnya. Dan jika hendak ia berdiri 

maka ia menurunkan kainnya seperti dahulu.” (MAW:6).

2. Jangan berak pada air yang tenang dan sedikit dan pada air yang 

mengalir tetapi sedikit.

Dan sunah jangan berak pada air yang tenang pada jalannya 
singkat. Dan jikalau banyak //(7) air itu tiada ngapa seperti 
laut yang tenang atau telaga yang luas itu pun tiada ngapa. 
Dan sunah jangan berak pada air yang mengalir pada halnya ia 
sedikit. Dan jikalau ada ia banyak tiada ngapa (MAW:7).

3. Jangan berak pada lubang tanah, kecuali apabila lubang yang sengaja 

dibuat. ”Dan lagi sunah jangan berak pada lubang tanah, melainkan 

jika disehaja digali.” (MAW:7).

4. Menghindari buang air pada jalan yang dilalui manusia. ” Dan makruh 

qada` //(8) hājah pada jalan orang tetapi dipilih oleh setengah ulama 

mutahhirin katanya haram berak pada jalan padang.” (MAW:7-8).
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5. Menghindari buang air kecil di tempat yang keras. ”Dan lagi sunah 

jangan kemih pada tempat yang keras sama ada ia kayu atau tanah 

supaya jangan tepercik padanya air kemih itu.” (MAW:8).

6. Menghindari buang air di bawah pohon yang buahnya biasa dimakan. 

” Dan sunah jangan  Qad ā` hājah di bawah pohon kalau yang 

dimakan buahnya, jikalau masanya tiada boleh sekalipun.” (MAW:8).

7. Dilarang berbicara saat buang air. ”Dan lagi sunah jangan berkata-

kata tatkala keluar najis dari padanya, //(9) melainkan jika karena 

hajat maka tiada apa.” (MAW:8-9).

Hal-hal yang harus dihindari ketika buang air besar adalah sebagai 

berikut.

1. Membuang air pada makanan, tulang, dan pada makam orang Islam. 

“Bermula haram Qadā` hājah atas yang dimuliakan seperti makanan, 

dan tulang, dan pada segala kubur Islam.” (MAW:10).

2. Menghindari berbicara, menyebut nama Allah, membaca ayat-ayat 

Quran, dan menjawab salam pada saat buang air atau pada saat 

berada di dalam toilet/WC. “Syahdan makruh menyela segala sunah 

yang tersebut itu seperti yang berkata-kata dengan tiada hajat, dan 

makruh menyebut-nyebut nama Allah, dan membaca  suatu ayat 

daripada segala ayat Quran itu selama ada ia dalam jamban. Dan 

demikian lagi makruh menyahut salam orang yang memberi salam 

pada halnya Qad ā` hājah.” (MAW:11).

3. Selesai membuang air, maka wajib beristija dengan air atau bata

yang suci. “Dan apabila telah selesailah ia daripada Qad ā` hājah itu, 
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maka wajiblah ia beristinja dengan air atau bata yang suci. Dan 

apabila ada hadir keduanya air dengan bata, maka sunat 

mendahulukan bata tiga sapu, kemudian maka diairi dengan air.” 

(MAW:12).

Teks MAW ini juga mengajarkan tentang tata cara beristinjak atau 

bersuci setelah buang air. 

Dan lagi sunah berpindah sedikit daripada tempatnya apabila 
hendak berbasuh dengan air serta takut ia tepercik air istinja itu. Dan 
haram ia berpindah dari tempatnya itu jika beristinja dengan bata. Dan 
sunah lagi  istibra’  daripada kemih dengan berdehem-dehem.//(10)
Dan mengurut pohon zakarnya serta disentik zakarnya dengan 
perlahan-lahan atau berlangka(h) tiga langka(h), dan memeras
belakangnya, dan menghadirkan air atau bata dahulu daripada 
duduknya. Dan mengerjakan segala barang yang telah diadatkannya 
akan mengeluarkan bagi yang tinggal dalam tempat najis itu
(MAW:9-10).

Mandi

Ada enam hal yang mewajibkan mandi, yaitu jimak atau 

berhubungan badan, keluar mani,  meninggal dunia, perempuan yang putus 

haid, perempuan yang putus nifas, dan melahirkan anak. 

Rukun mandi junub di jelaskan ada tiga hal, yaitu niat, membasuh 

najis yang ada pada tubuhnya terlebih dahulu, dan rukun yang ketiga, 

meratakan air ke seluruh tubuh. 

Bermula rukun mandi junub itu tiga perkara. Perta(ma), niat 
dipersatukan dengan air….

Dan rukun yang kedua, membasuh najis jikalau ada pada 
tubuhnya badannya dahulu daripada mandi itu. Dan rukun yang ketiga, 
meratakan air kepada katanya, dan kukunya, dan segala rambutnya dan 
jikalau tebal sekalipun, dan kepada segala tubuhnya yang zahir, dan 
kepada yang zahir daripada duburnya, //(30) dan kepada farjinya
(MAW:26-30).

Hal-hal yang disunahkan dalam mandi adalah sebagai berikut.
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1. Berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, menghilangkan najis 

seperti kotoran, air kencing, dan juga mani. “ Bermula sunah 

tatkala mandi itu berkumur-kumur, dan memasukkan air ke hidung, 

dan sunah lagi menghilangkan yang y.q.l.q seperti tahi, dan kemih, 

dan mani.” (MAW:30).

2. Menyela rambut dan janggut. “Dan menyelat-nyelat segala 

rambutnya, dan jenggotnya, dan segala remanya.” (MAW:30).

3. Berwudu. “Dan mandi kemudian dari itu, maka sunah lagi 

mengambil air sembahyang dan mengekalkan wudunya hingga 

selesai//(31) ia daripada mandi.” (MAW:30-31).

4. Bagi perempuan, setelah mandi haid atau mandi nifas, sunah 

memberi wewangian pada kemaluannya.

Dan sunah bagi perempuan itu tatkala sudah mandi haid ia 
atau mandi nifas, memasukkan kasturi atau barang 
sebagainya daripada segala bauan. Dan yang terafdal barang 
yang sangat hangatnya dibubuh pada kapas, maka sapukan 
dalam farjinya, pada tempat yang wajib dibasuh (MAW:32).

Waktu yang disunahkan untuk mandi adalah ketika akan 

melaksanakan salat Jumat, pada hari raya, selesai haid atau nifas bagi 

perempuan, ketika gerhana matahari atau bulan, ketika akan melaksanakan 

salat minta hujan, selesai memandikan mayat, orang setelah orang kafir 

masuk Islam, apabila seseorang sembuh dari gila, dan sunah mandi ketika 

ingin berkumpul dengan orang banyak.

Wudu

Pelajaran selanjutnya yang terdapat dalam teks MAW adalah 

mengenai wudu. Pelajaran tersebut meliputi fardu (yang diwajibkan) dalam 
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wudu, yang disunahkan dalam wudu, syarat yang mewajibkan seseorang 

berwudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. 

Fardu atau yang diwajibkan dalam wudu ada enam hal, di antaranya 

adalah sebagai berikut.

1. Niat.

2. Membasuh wajah, yaitu antara tempat tumbuhnya rambut di kepala 

sampai dengan bawah dagu, antara dua telinga, dan dibawah kedua 

rahang.

3. Membasuh kedua tangan sampai dengan siku.

4. Mengusap kepala.

5. Membasuh kedua kaki sampai dengan mata kaki.

6. Tertib.

Beberapa hal yang disunahkan dalam berwudu adalah sebagai berikut.

1. Membasuh kedua telapak tangan.

2. Mengucap bismillah dengan sempurna ketika membasuh telapak 

tangan.

3. Niat.

4. Menggosok gigi.

5. Berkumur-kumur dan memasukkan air kehidung.

6. Menyapu kepalanya.

7. Menyapu telinga luar dan dalam.

8. Membasuh tiga kali pada setiap yang dibasuh.

9. Mandahulukan yang kanan daripada yang kiri.
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10. Ketika membasuh muka, batasnya sampai pad ubun-ubunnya hingga 

dibawah dagu.

11. Membasuh tangan hungga bahunya.

12. Membasuh kaki hingga lutut.

13. Menyela jari tangannya.

14. Menyela jari kakinya.

15. Menyela janggutnya.

16. Apabila telah selesai kemudian menghadap Kiblat dan mengucap 

syahadad, kemudian membaca as hadu an lā ilāha illā `l-Lāhu

wah dahu lā šarika lahu wa ašhadu anna Muhammadan ‘abduhu wa 

rasuluhu Al-Lāhumma j’alnī mina `t-tawwābīna wa j’alnī mina `l-

mutatahhirīna wa j‘alnī min ‘ibādika `s-s ālihīna subhānaka `l-

Lāhumma wa bihamdika ašhadu an lā ilāha illā anta astaġfiruka wa 

atubu ilaika wa sallā `l-Lāhu wa sallama ‘alā sayyidinā muhammadin 

wa’alā āli muhammadin

Syarat yang mewajibkan wudu adalah Islam, mumaziz, tidak ada yang 

menghalangi, ada air mutlak, dan mengetahui bahwa wudu tersebut wajib. 

Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. 

Bermula segala syarat yang mengwajibkan wudu itu yaitu bahwa ada 
ia Islam; dan kedua, mumayyiz; dan ketiga, bahwa tiada ada sesuatu 
yang menegahkan sampai air pada anggotanya atau mengubahkan dia. 
//(51)  Dan keempat, bahwa ada air mutlak yaitu air suci lagi 
menyucikan seperti [suci air] yang tersebut dahulu pada bab al-
istih adah. Dan kelima, bahwa mengetahui ia wudu itu fardu, dan 
jikalau tiada diketahui fardunya, dan sunah sekalipun (MAW:50-51).

Teks MAW menjelaskan bahwa ketika seseorang berwudu, sebaiknya 

menghindari membasuh lebih dari tiga-tiga kali, karena makruh. Diharamkan 
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berwudu dengan air yang telah diwakafkan. Ketika berwudu seseorang harus 

menggunakan air secukupnya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di 

berikut. “Dan makruh melebihi membasuh daripada tiga-tiga kali. Dan haram 

ia berwudunya dengan air yang diwakafkan, dan makruh mengurangi air itu 

daripada secuput dan melebihi mengucurkan air yang banyak itu jikalau tepi 

sungai sekalipun.” (MAW:51).

Hal-hal yang membatalkan wudu ada empat, yaitu keluar sesuatu dari 

dua jalan yaitu kubul dan dubur, hilang akal, bersentuh kulit dengan lawan 

jenis, menyentuh kemaluan atau dubur dengan telapak tangan.

Salat

Bab selanjutnya yang diajarkan dalam teks MAW adalah tentang salat. 

Waktu salat yang difardukan oleh Allah adalah lima waktu, yaitu saat terbit 

fajar (subuh), waktu duhur, waktu asar, waktu magrib, dan waktu isak. Waktu 

salat Subuh dimulai dari terbitnya fajar shadiq, yaitu garis putih yang 

melintang dari arah selatan ke utara di kaki langit sebelah timur dan berakhir 

hingga matahari terbit. Waktu salat Duhur dimulai semenjak matahari mulai 

tergelincir dari pertengahan langit ke arah barat dan berakhir ketika bayangan 

sesuatu sama gengan aslinya. Waktu salat Ashar dimulai dari berakhirnya 

salat Duhur, yaitu ketika panjang bayangan sama dengan panjangaslinya, dan 

berakhir sampai matahari tenggelam. Waktu salat maghrib dimulai semenjak 

terbenamnya matahari hingga hilangnya syafaq, yaitu cahaya merah yang 

terlihat di kaki langit sebelah barat setelah matahari tenggelam. Waktu salat 

Isya’ dimulai semenjak tenggelamnya syafaq dan terus berlanjut sampai 

tengah malam. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut ini. 
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Ini pintu pada menya(ta)kan segala waktu yang difardukan Allah 
Taala dalam sehari semalam itu lima waktu 

Maka hanyalah pertama, waktunya <sah> // (61) sebab terbit 
fajar yang s adik, dan yaitu m.l.t.ng cahayanya daripada ditepinya 
langit serta kekal ia hingga terbit matahari. Dan bermula waktu 
ikhtiarnya bahwa jangan lampau daripada cahaya matahari yang terbit.
Dan kedua, waktu duhur dan pertama waktunya tatkala gelincir 
matahari, dan akhir waktunya jadi baya[ya]ng-bayang suatu seperti 
lainnya daripada rimbang matahari dan yaitu awal waktu asar. <Dan 
ketiga waktu asar sah> dan ketiga, waktunya hingga masuk matahari 
dan waktu ikhtiar bahwa jangan jadi baya[ya]ng-bayang itu dua 
sepertinya. Dan keempat, waktu magrib, dan awal waktunya apabila 
masuk matahari dan kekallah waktunya //(62) hingga masuk usfuk
yang merah qaul qadīm. Dan kelima, waktu isyak bermula pertama 
waktunya dengan masuk usfuk dan kekal waktunya hingga sampai 
kepada fajar. Dan waktunya ikhtiar itu bahwa jangan lampau daripada 
tiga bagi malam (MAW:60-62).

Syarat yang mewajibkan salat ada empat hal, yaitu Islam, balig, akal, 

dan suci dari haid dan nifas. “Bermula adapun syarat yang mengwajibkan 

sembahyang itu empat perkara. Pertama, Islam sama ada ia laki-laki atau 

perempuan; //(63) dan kedua, balig; dan ketiga, akal; dan keempat, suci ia 

daripada haidnya dan nifas.” (MAW:62-63). Salat wajib hukumnya bagi 

orang Islam. 

Dan tiada qada-nya orang jikalau ia masuk Islam melainkan 
orang yang murtat. Dan demikian lagi budak-budak, tiada [dan]
disuruh oleh walinya bagi budak-budak yang tujuh [ta]tahun umurnya.
Dan dipukul atasnya bagi yang sepuluh tahun umurnya dan tiada 
mempunyai haid atau orang yang gila atau orang pitam bersalahan
bagi orang yang mabuk. Dan jikalau sembuh daripada keduanya serta 
ada lagi kira-kira dapat takbiratulihram [wa]wajiblah semabahyang. 
Dan jikalau haid ia atau gila pada awal //(64) waktu, dan wajiblah 
sembahyang pada ketika jika sekira-kara didapat fardu, dan jika tiada 
maka tiada (MAW:63-64).

Rukun salat adalah sebagai berikut..

1. Niat.

2. Takbiratulikram.

3. Berdiri bagi orang yang kuasa.
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4. Membaca fatihah.

5. Rukuk. 

6. Berhenti sebentar.

7. Iktidal

8. Berhenti sebentar.

9. Sujud 

10. Berhenti sebentar.

11. Duduk di antara dua sujud.

12. Sujud yang kedua.

13. Berhenti sebentar.

14. Duduk. 

15. Tahiat/ tasahud.

16. Membaca salawat atas nabi sala `l-Lāhu ‘alaihi wa sallam.

17. Tertib.

18. Salam.

Syarat salat ada lima hal. Syarat  tersebut adalah mengetahui waktu 

salat, menghadap kiblat, menutup auratnya, suci dari najis, dan 

berwudu.Syarat tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut.

Ini pintu pada menyatakan segala sarat sembahyang //(69)
dahulu daripada masuk lima perkara. Pertama, mengetahukan waktu;
dan kedua, mengadap kiblat; ketiga, menutup auratnya. Laki-laki 
barang antara pusatnya dan lututnya, seperti aurat perempuan yang 
ngabdi dan yang merdehka itu barang yang lainnya daripada mukanya 
dan tapak tangan kedua. Dan keempat, suci daripada najis kainnya dan 
tubuhnya; dan kelima, mengambil air sembahyang (M AW:68-69).

Hal-hal yang membatalkan salat diantaranya adalah berbicara selain 

bacaan dalam salat, banyak bergerak (lebih deari tiga kali berturut-turut), 
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batal wudunya, berbeda niatnya, terbuka auratnya, makan, tidak menghadap 

Kakbah, minum, dan tertawa atau menangis. 

Ini pasal pada menyatakan segala yang membatalkan 
sembahyang yaitu, berkata-kata dengan disehaja lain daripada 
perkataan sembahyang. Dan kedua, berdahan-dahan dengan berturut-
turut tiga kali; dan ketiga, //(70) hilang air sembahyangnya; dan 
keempat, berubah niatnya yaitu seperti sembahyang pada waktu zuhur 
maka niatkannya ashar. Dan kelima, terbuka auratnya; dan keenam,
makan akan suatu jikalau sedikit sekalipun; dan ketujuh, terpalin(g) 
daripada kakbah; dan kedulapan, minum dengan di-sehaja; dan 
kesembilan, tertawa atau menangis atau berbatu(k) tiap-tiap atau 
mengarang yaitu sekenanya jika nyata sangat suaranya batal, jika tiada 
maka tiada. Dan kesepuluh, banyak kerjanya dalam sembahyang 
seperti menggera(k)-gerak tiga kali berturut-turut atau melangka(h) 
tiga kali berturut-turut (MAW:69-70).

Puasa

Hukum puasa adalah wajib pada bulan Ramadan. “Ini kitab yang 

menyatakan segala //(71) hukum puasa. Bermula wajib puasa pada Ramadan 

dengan sempurna, bulan Sa‘ban tiga puluh hari.” (MAW:70-71).

Syarat puasa adalah Islam, berakal sehat, tidak sedang haid, suci dari 

nifas, menghindari makandan minum, dan menghindari bersetubuh. Syarat 

yang mewajibkan puasa yaitu Islam, berakal baik, balig, dan waktunya pada 

bulan Ramadan. Penjelasan mengenai syarat tersebut terdapat pada kutipan 

berikut. 

Ini pasal pada menyatakan segala syarat mengshahkan puasa.
Pertama, Islam; dan kedu(a), akal; dan ketiga, putus daripada haid;
dan keempat, suci daripada nifas; dan keenam, mehandarinya
{menghindarinya} daripada minum; dan ketujuh, mehandarinya
{menghindarinya} daripada jimak dalam tiap-tiap hari daripada 
pertama fajar datang kepada masuk matahari. //(73) Ini pasal pada 
menyatakan segala syarat yang menguwajibkan puasa. Pertama, islam;
dan kedua, akal; dan ketiga, balig; dan keempat, apabila masuk 
Ramadan, yaitu adanya genap tiga puluh Sa‘ban, atau melihat bulan 
serta yakin penglihatannya (MAW:72-73).
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Hal-hal yang membatalkan puasa antara lain adalah lupa tidak 

mengucapkan niat, masuknya barang pada segala lubang (seperti makan dan 

minum), bersetubuh, murtad, gila, haid, dan nifas. Puasa tidak sah bila 

dilakukan pada hari raya haji dan pada hari Tasyrik yaitu tiga harikemudian 

daripada hari raya Haji. Haram puasa sunah pada hari yang syak (ragu) 

melainkan ada sebabnya, seperti puasa qada dan nadar. Orang yang tidak 

melaksanakan puasa karena halangan, maka ia wajib menggantinya pada hari 

lain.

Ini yang menyatakan segala yang membatalkan puasa. Suatu,
akan lupa akan berniat. Dan kedua, barang yang masuk daripada 
segala lubang pada halnya sehaja. Dan ketiga, setubuh dengan 
perempuan, dan jikalau perempuan setubuh dengan laki-laki. Dan 
keempat, murtad; dan kelima, gila atau pitam; dan keenam, haid; dan 
ketujuh, nifas. Dan tiada ngapa jika pitam sebentar //(74) maka 
sembuh. Dan tiada sah puasa pada hari raya haji, dan haram puasa 
sunah pada yang syak pada kedua. Dan demikian lagi pada hari 
Tasyrik tika {tiga} hari yaitu kemudian daripada hari [ra]raya haji.
Dan haram puasa sunah pada hari yang syak melainkan dengan sebab 
seperti puasa qada dan nadar (MAW:73-74).

Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa adalah sebagai berikut.

1. Berbuka dengan yang manis.

2. Makan sahur.

3. Memelihara diri dari berkata dusta.

4. Menjaga diri untuk tidak memaki seseorang atau barang yang 

dihalalkan Allah.

5. Menjaga diri dari syahwat.

6. Mandi apabila junub.

7. Menjaga diri untuk tidak mengeluarkan darah.

8. Tidak mencium perempuan.
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9. Tidak makan dan minum.

10. Ketika berbuka membaca Al-lāhumma laka s umtu (wa bika 

amantu) wa ‘alā rizqika aftartu fa taqabal minnī innaka anta `s-

samī‘u `l-’azīm.

11. Seseorang juga disunahkan membaca Al-lāhumma bāriklanā fī mā 

razaqtanā wa qinā ‘adaba `n-nār ketika akan sahur.

12. Memperbanyak amal dan membaca Quran.

13. Beriktikaf dalam masjid pada sepuluh hari yang akhir.

Bagi orang yang mampu, maka wajib baginya untuk mengeluarkan 

zakat fitrah. “Maka jikalau kuasa daripada sekalian makalah pada datahnya

bermula mengeluarkan fitrah itu pada akhiranya Ramadan wajib bagi tiap-tiap 

orang yang segala Islam laki-laki atau perempuan, budak-budak atau orang 

tua[h].” (MAW:80). Hal tersebut diperkuat dengan sebuah hadis yang 

berbunyi s aumu `l-insāni muta‘allaqun baīna `s-samā’i wa `l-ardi h attā

yukrija `l-fitrah, artinya puasa segala manusia itu digantungkan ia pada antara 

langit dan bumi hingga dikeluarkan zakat fitrah. Batas waktu akhir 

penyerahan zakat fitrah tersebut adalah sebelum salat hari raya.

Puasa yang disunahkan antara lain adalah puasa hari Senin dan 

Kamis, puasa pada hari Arafah (tanggal 89 bulan Haji), pada sepuluh hari 

bulan Muharam, pa tengah bulan (tanggal 13,14,15) pada tiap-tiap bulan 

Qamariyah, dan pada enam hari bulan Sawal. 
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Tauhid

Selain pelajaran fikih di atas, teks MAW juga memberikan pelajaran 

tentang tauhid. Pelajaran tauhid yang di bahas adalah mengenai rukun Islam, 

rukun iman dan tentang sifat Allah. 

Rukun Islam

Rukun Islam terdiri terdiri dari syahadad, salat, zakat, puasa dan 

menunaikan ibadah haji.

Maka kata Rasūlu `l-Lāhi sallā `l-Lāhu ‘alāihi wa sallam,
“Diperbuat Islam itu atas lima perkara. Pertama, syahadat (ašhadu) an 
lā ilāha illā `l-Lāhu wa (ašhadu) anna Muhammadan Rasūlu `l-Lāh
artinya, saksi aku bahwa tiada Tuhan yang disembah sebenarnya 
melainkan Allah, dan bahwasannya nabi Muhammad itu pesuruh 
Allah. Dan kedua, kaudirikan sembahyang. Dan ketiga, kauberikan 
zakat. Dan keempat, kaupuasakan pada bulan Ramadan. Dan kelima,
kaunaikkan haji ke baiti `l-haram jikalau //(86) peroleh engkau syarat 
yang maklum” (MAW:85-86).

Rukun Iman

Rukun iman terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada Malaikat, 

iman kepada Nabi/Rasul, iman kepada kitab suci, iman kepada iman kepada 

hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Penjelasan mengenai rukun 

iman tersebut terdapat dalam beberapa kutipan berikut.

1. Pertama, percayakan Allah Taala ada ia dengan tiada permulaan 

ada-Nya dan tiada berkesudahan ada-Nya dahulu seperti ada-Nya 

sekarang (MAW:87).

2. Dan kedua, percaya engkau akan Malaikat bahwasanya Malaikat 

itu tiada diciptakan dengan laki-laki dan tiada diciptakan dengan 

perempuan, karena tiada ia beranak dan tiada diperanakkan…. 

(MAW:87).



127

3. Dan ketiga, percaya engkau akan kitab-Nya yaitu Kalāma `l-Lāh …

(MAW:87).

4. Dan keempat, percaya engkau akan segala pesuruh-Nya yaitu 

segala nabi-Nya…. (MAW:89).

5. Dan kelima, percaya engkau hari yang kemudian //(91) yaitu hari 

Kiamat…. (MAW:90-91).

6. Dan keenam, percaya engkau untung baik dan jahat daripada Allah

Taala, yakni yang dikehendak baik dan jahat ini, yaitu kafir dan 

iman…. (MAW:92).

Ikhsan

Penjelasan mengenai ikhsan ditunjukan pada kutipan berikut. “ Maka 

kata Rasulullah sallā `l-Lāhu ‘alāihi wa sallam, “Bermula ihsān itu bahwa 

kausembah Tuhanmu seperti bahwasannya kaulihat Ia, maka jika tiada ada 

engkau (melihat-Nya, maka Allah tetap)1 melihat akan dikau”. Maka berkata 

Jibrā`il, “Benar katamu ya Muhammad”.” (MAW:94). 

Sifat wajib bagi Allah

Penjelasan mengenai sifat wajib bagi Allah merupakan pembahasan 

yang terakhir dari teks MAW. Allah memiliki 20 sifat. Dua puluh sifat Allah 

tersebut adalah sebagai berikut.

1. Wujud artinya Allah SWT Ada.

                                               
1 kekurangan penulisan dalam teks
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2. Qidam artinya Allah SWT Sudah ada dengan sendirinya tanpa 

permulaan.

3. Baqa artinya Allah SWT Kekal tanpa berkesudahan.

4. Mukhalafatuhu Lil-Hawaadits artinya Allah SWT tidak sama 

dengan segala sesuatu pada Zat, sifat dan perbuatan-Nya.

5. Qiyamuhu Binafsih artinya Allah SWT Berdiri dengan sendiri-Nya 

tanpa menghajati kepada yang menjadikan mengenai Zat, sifat dan 

perbuatan-Nya.

6. Wahdaniyah artinya Allah SWT Esa.

7. Qudrah artinya Allah SWT Kuasa.

8. Iradah artinya Allah SWT Kehendak.

9. Hayah artinya Allah SWT Hidup.

10. ‘Ilmu artinya Allah SWT Mengetahui.

11. Sama’ artinya Allah SWT Mendengar.

12. Bashar artinya Allah SWT Memperhatikan.

13. Kalam artinya Allah SWT Berkata atau Berbicara.

14. Qadirun artinya Allah SWT Maha Kuasa.

15. Muridun artinya Allah SWT Maha Berkehendak.

16. Hayyun artinya Allah SWT Maha Hidup.

17. Alimun artinya Allah SWT Maha Mengetahui.

18. Sami-un artinya Allah SWT Maha Mendengar.

19. Bashirun artinya Allah SWT Maha Melihat.

20. Mutakallimun artinya Allah SWT Maha berkata-kata atau 

berfirman.



BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian terhadap teks MAW, dapat disimpulkan hal-hal 

sebagai berikut.

(1) Suntingan terhadap teks MAW tidak dapat ditransliterasi dengan sempurna. 

Ditemukan kesalahan salin tulis, yaitu 19 lakuna, 25 adisi, 17 subtitusi, 13

digtografi, 2 afearesis, dan 17 apokope.

(2) Struktur penyajian teks MAW menggunakan struktur sastra kitab yang terdiri 

atas struktur penyajian, gaya penyajian, pusat penyajian, dan gaya bahasa. 

Struktur penyajian terdiri atas pendahuluan, isi, dan penutup. Gaya penyajian 

tek MAW menggunakan gaya penyajian interlinier. Uraian dalam teks MAW 

yang menggunakan bahasa Arab diikuti dengan terjemahan dalam bahasa 

Melayu. Pusat penyajian teks MAW menggunakan metode orang ketiga. Dari 

segi bahasa, teks MAW memiliki empat buah gaya bahasa, yaitu (1) kosa kata 

yang terdiri atas kosa kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa 

Indonesia, (2) ungkapan-ungkapan khusus, (3) sintaksis yang terdapat dalam 

teks MAW adalah penggunan kata dan serta maka untuk mengawali kalimat, 

(4) sarana retorika terdiri atas gaya penguraian, penguatan, polisindenton, 

pertentangan, penyimpulan, repetisi tautotes dan repetisi anafora.

(3) Fungsi yang ditemukan dari teks MAW adalah sebagai penanaman ajaran dan 

akidah Islam. Teks MAW memberikan ajaran mengenai fikih dan tauhid.
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B. Saran

Penelitian ini hanya menghadirkan suntingan teks, analisis struktur sastra 

kitab yang meliputi struktur penyajian, gaya penyajian, pusat penyajian, dan daya 

bahasa, dan analisis fungsi. Penulis yakin bahwa penelitian ini masih banyak 

kekurangan dan perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya guna 

memperoleh pemahaman yang sempurna terhadap teks MAW. Upaya penelitian 

secara terus-menerus akan sangat bermanfaat dalam perkembangan budaya di 

masa yang akan datang.

.
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