
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Asal makna shalat menurut bahasa adalah do’a, tetapi yang dimaksudkan

adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul Ihram

dan di sudahi dengan salam1atau doa meminta kebaikan2.

َهى... )بو تالعنك...(َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرَوَأِقِم الصََّالَة ِإنَّ الصََّالَة تـَنـْ



Artinya :“Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan

keji dan mungkar”, (al-Ankabut: 45)3.

Shalat fardhu yang wajib didirikan adalah shalat lima waktu sehari

semalam. Shalat amatlah penting bagi setiap individu muslim. Dalam Islam,

shalat memiliki kedudukan istimewa, yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah

yang lain. Ia merupakan tiang agama, di mana ia tidak dapat berdiri kokoh

1 Muhammad Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 1, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang,
2013), cet. ke-23, hal. 139.

2 Drs, Syahminan Zaini, Bimbingan Praktis Tentang Shalat, (Surabaya: al-Ikhlas, 2009),
cet. ke-2, hal 7.

3 Departemen Agama R.I, al-Qur’an dan Terjemahannya, Proyek Pengadaan Kitab Suci
al-Qur’an, (Jakarta: 1984), cet. ke-17, hal. 401.
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melainkan dengannya4. Dan ia adalah ibadah pertama yang di wajibkan oleh

Allah SWT, kewajiban itu yang di perintahkan kepada Rasulullah SAW secara

langsung tanpa perantara, yaitu melalui perintah kepada Rasul pada saat

peristiwa Isra’ Mi’raj. Dan ia juga merupakan amal pertama yang akan di hisab

di hari kiamat.

Umat Islam sepakat mengatakan bahwa shalat adalah kewajiban bagi

setiap orang Islam yang baligh, berakal dan dalam keadaan suci. Artinya ketika

dia tidak dalam keadaan haid/nifas, sedang gila atau ketika pingsan. Shalat

adalah ibadah yang pelaksanaannya tidak dapat di gantikan oleh orang lain.

Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menggantikan shalat orang lain. Sama

seperti: puasa, seseorang juga tidak boleh menggantikan puasa orang lain5.

Umat Islam juga sepakat bahwa siapa yang mengingkari kewajiban shalat

maka dia menjadi kafir (murtad). Karena kewajiban shalat telah ditetapkan

dengan dalil qath’i dari al-Qur’an, as-Sunnah dan ijma’ seperti yang telah di

jelaskan di atas6.

4 Muhammad Sayyid Sabiq, op.cit., hal. 139-140.

5 Wahbah az-Zuhaily, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Pengantar Ilmu Fiqih, Tokoh-tokoh
Mazhab Fiqh, Niat, Thaharah dan Shalat), Jilid I, (Jakarta: Darul Fikir Gema Insani, 2011), cet.
ke-1, hal. 546.

6 Ibid,
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Ada beberapa orang yang melakukan pelanggaran dan mereka dihukum

sebagai suatu hadd adalah sebagai berikut:

1) Murtad

Yaitu orang yang meninggalkan agama Islam kemudian masuk agama

lain. Bila dalam waktu tiga hari dia mau insaf dan kembali masuk Islam,

maka di bebaskan dari hukuman. Tetapi jika tetap pada kemurtadannya,

maka hukumannya adalah dibunuh dengan pedang sebagai hukuman hadd

kepadanya.

2) Zindik

Yaitu orang yang berpura-pura muslim, padahal dia kafir, seperti orang

yang mendustakan hari kiamat, tidak percaya al-Qur’an sebagai kalamullah

dan sebagainya. Sebagai hukuman apabila ketahuan adalah dibunuh sebagai

sanksi hadd.

3) Tukang sihir

Yaitu orang mengembangkan sihir dan melakukannya (mempraktekkan).

Jika perkataan atau perbuatannya menuju kepada kekafiran, maka

hukumannya di bunuh. Jika tidak, maka diberi kesempatan untuk bertobat.
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4) Meninggalkan shalat

Yaitu orang yang meninggalkan shalat fardhu lima waktu karena lalai

atau karena menolaknya. Hukumannya pertama di peringatkan dan di

perintahkan untuk mengerjakannya, jika menolak, maka dibunuh sebagai

sanksi hadd7.

Kriteria orang yang meninggalkan shalat dalam penelitian ini yaitu orang

yang sudah masuk Islam, baligh, berakal serta dapat membedakan mana yang

hak dan mana yang bathil, tetapi orang semacam ini tetap juga meninggalkan

shalat dengan sengaja secara terus-menerus dan menunda dari waktunya

dengan memandang remeh terhadap shalat. Berarti orang ini tidak patut untuk

ditiru. Bila meninggalkan shalat karena sakit atau tidak mampu melakukan

rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka dikatakan kepadanya bahwa kondisi

itu tidak menggugurkan kewajiban shalat dan ia wajib melaksanakannya

semampunya. Bila meninggalkannya karena menyepelekan atau malas ia di

ajak untuk mengerjakannya dan di katakan kepadanya, “engkau harus shalat,

karena bila tidak, maka dibunuh”. Jika ia mau shalat maka selesai masalahnya,

namun bila tidak mau maka ia wajib dibunuh8.

7 Mulyadi, Fiqih, (Solo: Media Karima, 2009), cet. ke-1, hal 16.

8 Ibnu Qudamah, al Mughni Jilid 3(Pembahasan Tentang Shalat Jum’at, Shalat Id, Shalat
Khauf, Shalat Gerhana, Shalat Istisqa, Shalat Jenazah dan Zakat), penerjemah, Amir Hamzah,
(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, hal. 235.
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Sedangkan alasan orang yang meninggalkan shalat ada dua macam dalam

penetapan seperti ini yaitu:

Pertama, boleh jadi ia meninggalkan shalat karena mengingkari

wajibnya, atau menertawakannya. Orang semacam ini terhukum kafir dan

murtad menurut ijma’ kaum muslimin. Kedua, seseorang meninggalkan shalat

karena malas-malasan (takaasul) dan tetap meyakini shalat lima waktu itu

wajib, sibuk dengan urusan duniawi, tergoda hawa nafsu, atau karena was-was

yang di timbulkan oleh setan9.

Di lihat dari hal-hal yang termasuk pelanggaran dan mereka dihukum

sebagai suatu hadd serta alasan orang yang meninggalkan shalat di atas

disebutkan bahwasannya salah satu-satunya adalah meninggalkan shalat

disebabkan malas-malasan. Terjadi perbedaan pendapat mengenai orang

semacam ini para ulama berbeda pendapat bahwa orang yang meninggalkan

shalat karena malas-malasan (takaasul) apakah ia kafir atau fasik. Kalau ia

fasik, apakah ia harus di jatuhi hukuman ta’zir dengan dipukul atau dipenjara?

Dan apabila meninggal dunia orang yang meninggalkan shalat karena malas

(takaasul) tersebut, apakah jasadnya tetap diberlakukan sebagai kaum

muslimin atau tidak?10

9 Yusuf Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Penerjemah: As’ad Yasin, (Jakarta:
Gema Insani Press, 1993), cet. ke-1, hal. 280.

10 Ibid, hal. 281.
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Menurut pendapat yang dipegangi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan,

bahwa orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, kekafiran yang

menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam11. Tidak ada hukuman baginya

kecuali hukuman mati yaitu harus dibunuh12. Namun, sebelumnya orang yang

meninggalkan shalat karena malas (takaasul) tersebut harus diminta supaya

bertobat kepada Allah SWT, kembali kepada Islam dan menunaikan shalat13.

Jika mau memenuhinya maka dianggap cukup, tetapi jika tidak mau

memenuhinya maka orang yang meninggalkan shalat karena malas (takaasul)

tersebut  harus dipotong lehernya14.

Kenyataannya, zhahir nash-nash al-Qur’an dan as-Sunnah menguatkan

pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin

Rahawaih, dan lain-lainnya ini.

Al-Qur’an mengelompokkan tarkush shalah (meninggalkan shalat)

sebagai ciri-ciri orang kafir. Firman-Nya dalam surah al-Mursalat ayat 48 yang

berbunyi:

11 Ibid,

12 Ibnu Qudamah, op.cit., hal. 234.

13 Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Nailul Authar, penerjemah,
Amir Hamzah Fachruddin dan Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1, hal. 259.

14 Yusuf Qaradhawi, op.cit., hal. 281.
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Artinya: “Dan apabila dikatakan kepada mereka: ‘ruku’lah, niscaya mereka

tidak mau ruku”. (QS. al-Mursalat: 48)15

Allah SWT menerangkan keadaan mereka (orang meninggalkan shalat)

pada hari kiamat sebagai akibat meninggalkan shalat itu dengan firman-Nya

dalam surah al-Qalam ayat 42-43 yang berbunyi:

Artinya: “Pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud,

maka mereka tidak kuasa (43). (dalam keadaan) pandangan mereka

tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya

mereka dahulu (di dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam

keadaan sejahtera”. (al-Qalam: 42-43)16

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat juga bahwa orang yang

meninggalkan shalat, tidak perlu dishalatkan dan tidak boleh dikubur di

pemakaman kaum muslimin17. Ini berdasarkan dalam firman Allah SWT dalam

surah at-Taubah ayat 84 yang berbunyi:

15 Departemen Agama R.I, op.cit., hal. 581.

16 Departemen Agama R.I, op.cit., hal. 565.

17 Yusuf Qaradhawi, op.cit., hal. 288-289.
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Artinya: “Janganlah kamu sekali-kali kamu menyalatkan (jenazah) seorang

yang mati diantara mereka (yakni orang-orang munafiq) selamanya,

dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) mereka di kuburnya!

sesungguhnya mereka itu hakikatnya telah kufur kepada Allah dan

Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasiq.” (QS. at-Taubah:

84)18

Imam Ahmad mengatakan bahwa “setiap orang yang meremehkan

perkara shalat, berarti telah meremehkan agama. Seseorang memiliki bagian

dalam Islam sebanding dengan penjagaannya terhadap shalat lima waktu.

Seseorang yang dikatakan semangat dalam Islam adalah orang yang betul-betul

memperhatikan shalat lima waktu. Kenalilah diri kita, wahai hamba Allah.

Waspadalah! janganlah engkau menemui Allah, sedangkan engkau tidak

memiliki bagian dalam Islam. Kadar Islam dalam hatimu, sesuai dengan kadar

shalat dalam hatimu19.

Sementara menurut Imam Syafi’i berpendapat bahwa barang siapa yang

meninggalkan shalat wajib bagi orang yang telah masuk Islam (muslim).

Dikatakan kepadanya: mengapa engkau tidak shalat?. Jika ia mengatakan:

‘kami lupa, maka kita katakan: shalatlah jika engkau mengingatnya. Jika ia

18 Departemen Agama R.I. op.cit., hal. 200.

19 Yusuf Qaradhawi, op.cit., hal. 288-289.
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beralasan sakit, kita katakan kepadanya: ‘shalatlah semampumu. Apakah

berdiri, duduk, berbaring, atau sekedar isyarat saja’. Apabila ia berkata : ‘aku

mampu mengerjakan shalat dan membaguskannya, akan tetapi aku tidak shalat

meskipun aku mengakui kewajibannya’. Maka dikatakan kepadanya : ‘shalat

adalah kewajiban bagimu yang tidak dapat dikerjakan oleh orang lain untuk

dirimu. Ia mesti dikerjakan oleh dirimu sendiri. Jika tidak, kami minta engkau

untuk bertaubat. Jika engkau bertaubat (dan kemudian mengerjakan shalat,

maka diterima). Jika tidak, engkau akan kami bunuh. Karena shalat itu lebih

agung dari pada zakat”20.

Imam Syafi’i juga mengatakan orang yang meninggalkan shalat adalah

fasik dan tidak kafir21. Hukumannya tidak cukup dengan hanya di dera dan di

penjara saja, tetapi ia harus di hukum bunuh22, jika memang terus-menerus

meninggalkan shalat. Namun, hukuman bunuh ini dijatuhkan sebagai hukum

hadd23 baginya bukan karena kafir. Apabila meninggal dunia orang yang

meninggalkan shalat tersebut maka tetap berlaku tindakan hukum dalam hal

dimandikan, dikafani, dishalatkan, serta dimakamkan pemakaman kaum

20 Imam Muhammad bin Idris Syafi’i, al-Umm Jus II, (Beirut: Darul Kutubul Ilmiah,
1990), cet. ke-1, hal. 563.

21 Yusuf Qaradhawi, op.cit., hal. 281.

22 Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Penerjemah:
‘Abdullah Zaki Alkaf, Fiqh Empat Mazhab, (Bandung: Hasyimi, 2010), cet. ke-13, hal. 47.

23 Ibid,
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muslimin24. Sedangkan urusannya di serahkan kepada Allah SWT apabila ia

mati atas dasar Islam.

Berdasarkan hadits yang dari Ibnu Umar r.a, bahwa Rasulullah SAW

bersabda:

ُهَما قَالَ  : ُسْوَل اِهللا َصَلى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ قَاَل رَ :َعْن ِاْبُن ُعَمْر ِبْن الَخطَاب َرِضَي اُهللا َعنـْ

َويُِقْيُموا ،ِهللاَوَانَّ ُمَحمًَّدا َرُسْوُل , ُهللاأِمْرُت اَنْاُقَاِتَل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا أْن َال إَلَه إّال 

َلُهْم ِاالَِّبَحقِّ اِالْسَالِم فَِاذا فـََعُلوا َذِلَك َعَصُموا ِمنِّى ِدَماَءُهْم وأْمَوا،َويـُْؤتُوا الزََّكاةَ , الصََّالةَ 

.)رواه الُبَخاِرى َوُمْسِلمُ .(ِهللاَوِحَسابـُُهْم َعَلى ا،

Artinya :“Abdullah putra Umar ibnu Khaththab r.a. berkata, “bahwa
Rasulullah saw bersabda: aku diperintahkan untuk memerangi
manusia sehingga mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan
melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu Rasul Allah, dan
mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Apabila mereka telah
melakukan itu, maka berarti mereka telah memelihara jiwa dan
harta mereka dariku, selain dikarenakan hak Islam, sedang hisab
mereka terserah kepada Allah”. (HR. Bukhari dan Muslim)25

Hadits di atas menunjukkan bahwasannya orang yang telah menyatakan

dua kalimat syahadat, ia akan tetap diperangi selagi mereka tidak mau

mendirikan shalat, sekalipun tidak kafir.

24 Al Hafizh Syihabbuddin Ahmad bin Ali bin Hajar Al Asqalani, Ringkasan Targhib wa
Tarhib, penerjemah, Abu Usamah Fatkhur Rokhman,( Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), cet. ke-1,
hal. 105.

25 Muhammad Nashiruddin al AlBani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Gema Insani
Press, 2005), cet. ke-1, hal. 5.
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Oleh karena itu, setiap orang yang mengaku dirinya sebagai muslim

wajib mengoreksi dirinya, bertobat kepada Rabbnya, meluruskan keyakinan

terhadap agamanya dan rajin menegakkan shalat. Hal ini wajib sebagaimana

kewajiban setiap muslim untuk memutuskan hubungan dengan orang yang

meninggalkan shalat dalam hal ini orang yang terus-menerus meninggalkannya

padahal telah diberi nasihat, disuruh berbuat yang ma’ruf dan dicegah dari

berbuat yang mungkar. Seseorang bukanlah hanya meyakini (membenarkan)

bahwa shalat lima waktu itu wajib. Namun haruslah di sertai dengan

melaksanakannya (inqiyad). Karena iman bukanlah hanya dengan tashdiq

(membenarkan), namun harus pula di sertai dengan inqiyad (melaksanakannya

dengan anggota badan).

Dari paparan di atas, dapat dilihat adanya khilafiah antara Imam Syafi’i

dan Imam Ahmad bin Hanbal, untuk itu penulis tertarik untuk membahas

masalah ini dengan judul “Tindakan Hukum Terhadap Orang Yang

Meninggalkan Shalat Dalam Perspektif Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad

Bin Hanbal”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang di bahas, maka

penulis membatasi penulisan ini pada tindakan hukum terhadap orang yang

meninggalkan shalat dalam perspektif Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin

Hanbal.
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C. Rumusan Masalah

Dengan mengingat pembatasan masalah seperti yang dinyatakan sebelum

ini, maka perumusan masalah di susun dengan beberapa pertanyaan sebagai

berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang

tindakan hukum terhadap orang yang meninggalkan shalat?

2. Bagaimana argumentasi yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan Imam

Ahmad bin Hanbal tentang tindakan hukum terhadap orang yang

meninggalkan shalat?

3. Kenapa berbeda pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang

melakukan tindakan hukum terhadap orang yang meninggalkan shalat?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di sebutkan di atas, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pendapat Imam Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal

tentang tindakan hukum terhadap orang yang meninggalkan shalat?

b. Untuk mengetahui bagaimana argumentasi yang digunakan oleh Imam

Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal tentang tindakan hukum terhadap

orang yang meninggalkan shalat?
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c. Untuk mengetahui kenapa berbeda pendapat Imam Syafi’i dan Imam

Ahmad bin Hanbal yang melakukan tindakan hukum terhadap orang

yang meninggalkan shalat?

2) Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah

SWT, serta menambah ilmu, memperluas wawasan dan cakrawala

berfikir terutama bagi penulis di bidang kajian fiqh dan hukum.

b. Sebagai sebuah karya ilmiah dan kiranya dapat menambah serta

mengembangkan wawasan penulis dalam menghasilkan karya yang

bagus dan benar.

c. Sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan

Hukum.

d. Sebagai bahan rujukan dan informasi khususnya kepada mahasiswa dan

masyarakat tentang tindakan hukum terhadap orang yang meninggalkan

shalat

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah kajian perpustakaan (library research), yakni

dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur dan tulisan yang

berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu tentang tindakan

hukum terhadap orang yang meninggalkan shalat dalam perspektif Imam

Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hanbal.
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2. Sumber data

Sumber data yang di gunakan adalah sumber data sekunder. Sumber

data sekunder tersebut terdiri dari:

a. Bahan hukum Primer, yaitu sumber-sumber yang memberikan data

langsung26. Sumber data primer dalam hal ini adalah kitab al-Umm Jus II

karangan Imam Muhammad bin Idris Syafi’i dan kitab al-Mughni Jilid III

karangan Ibnu Qudhamah dalam memaparkan pendapat Imam Ahmad

bin Hanbal.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang mendukung dan melengkapi

sumber data primer27. Adapun sumber-sumber tersebut adalah artikel-

artikel serta buku lain yang menunjang dan mempunyai kaitan dengan

permasalahan yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti: Kamus Bahasa

Indonesia, Esiklopedi Hukum Islam, dan beberapa buku lain yang

menunjang  dan sebagainya.

26 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiyah (Dasar-dasar Metode Teknik),
Bandung: Tarsito: 1990), cet. ke-1, hal. 134.

27 Ibid,
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3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

dengan mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang

diteliti, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Kemudian mengadakan telaah buku dan mencatat materi-materi dari dalam

buku-buku tersebut yang berkaitan dengan judul penelitian. Setelah itu,

catatan tersebut di klasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok permasalahan

yang di bahas dan melakukan pengutipan baik secara langsung maupun

tidak langsung pada bagian-bagian yang dapat di jadikan sumber rujukan

untuk nantinya di sajikan secara sistematis.

4. Metode Analisa Data

Data-data yang di kumpulkan, di analisa dengan menggunakan teknik

konten analisis, yaitu teknik analisis isi dengan menganalisa data-data yang

telah di dapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat, latar belakang

budaya atau situasi penulis.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan penelitian ini penulis menggunakan

beberapa metode, yaitu:

a. Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang

dipegang oleh Syafi’i dan Hambali tentang tindakan hukum terhadap

orang yang meninggalkan shalat.
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b. Metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum,

kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan secara khusus.

c. Metode induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus,

kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum.

d. Metode komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-

data atau pendapat yang telah diperoleh dan selanjutnya dari data tersebut

diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan

pendapat mana yang paling dianggap kuat dari masing-masing pendapat.

F. Sistematika Penelitian

Untuk lebih jelas dan mudah di pahami pembahasan dalam penelitian ini,

penulis memaparkan dalam sistematika penulisan  sebagai berikut:

BAB I: Terkait tentang Pendahuluan. Di dalam bab ini memuat Latar

Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, serta

Sistematika Penelitian.

BAB II: Berkaitan tentang Riwayat Hidup Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad

Bin Hanbal yang meliputi: Kelahiran, Pendidikan, Guru-guru dan

Murid-murid Imam Syafi’i dan Ahmad serta Karya-karya mereka.
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BAB III: Tinjauan Umum tentang Ibadah Shalat Dalam Islam Yang

Menyangkut: Pengertian Shalat, Syarat-syarat Shalat dan Rukun

Shalat, Azab/ancaman bagi Orang Yang Meninggalkan Shalat serta

Hikmah Shalat.

BAB IV: Analisis Tindakan Hukum Terhadap Orang Yang Meninggalkan

Shalat, Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Ahmad Bin Hanbal,

Argumentasi serta Analisis.

BAB V: Kesimpulan Dan Saran

DAFTAR PUSTAKA


