
BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Shalat dalam bahasa adalah doa sedangkan menurut istilah adalah ibadah yang

terdiri dari perkataan, perbuatan tertentu yang di awali dengan takbir al-ihram dan di

akhiri dengan salam1.

Menurut Wahbah Zuhaili defenisi shalat adalah :

الُدَعاء اَْو اَلدُّ َعاء بَِخْیٍراَلّصَالةُ لَُغةً 

artinya: Shalat secara bahasa adalah doa yang baik

Adapun menurut istilah :

2اَْقَواٌل َو اَْفَعاٌل َمْخُصْوَصة ُمْفتَتَِحة بِاالتَّْكبِْیِر ُمْختَتَِمة بِالتَّْسلِْیم

artinya : Sholat adalah suatu perkataan, perbuatan yang khusus yang dibuka dengan

takbir dan di akhiri dengan salam.

Allah juga memerintahkan bahwa melaksanakan shalat semeta-mata karna

Allah SWT sebagaimana yang dikatakan Allah SWT dalam Al-Quran :

َكاةَ َوَذلَِك ِدیُن اْلقَیِّمَ َوَما أُِمُروا إِال  الةَ َویُْؤتُوا الزَّ یَن ُحنَفَاَء َویُقِیُموا الصَّ َ ُمْخلِِصیَن لَھُ الدِّ ةلِیَْعبُُدوا هللاَّ

Artinya : Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan
memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan
lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat; dan
yang demikian itulah agama yang lurus3.

1 Sayid Sabiq, fiqh sunnah,(Cairo: Alfath lia’lam ‘Arobi,tt). Jld. 1,  hal. 63.
2 Wahbah Al-Zuhayli ,Fiqhul Islam Wa Adillatuhu, ( Damsyik : Dar Al-Fikr, 1989 ). jld I, hal. 497.

3 Al-Bayyinah (98) :5



Dalam kitab At-Thabari menjelaskan bahwa ayat ini menerangkan wajib untuk

mengikhlaskan amalan semata-mata karena Allah S.W.T. dan ikhlas itu adalah

amalan hati.4

Dan banyak lagi ayat-ayat allah menyatakan bahwa shalat lima waktu sehari semalam

atas orang mukmin yang sudah mukallaf adalah wajib hukumnya, dalam Islam shalat

memiliki kedudukan yang sangat istimewa yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah yang lain

dan agama bisa tegak karnanya. Dari Muaz Nabi bersabda :

الَة َوِذْرَوةُ َسنَاِمِھ اْلِجھَاد َرْأُس اْألَْمِراْإلْسالَم َوُعُمْوُدهُ الصَّ

Artinya : Islam adalah segala puncak sesuatu dan sholat adalah tiangnya ujung

tombaknya adalah jihad di jalan allah.

Sholat merupakan ibadah pertama yang yang diwajibkan oleh Allah. kewajiban tu

disampaikan kepada Rasulallah pada saat malam isro’ dan mi’roj tanpa perantara. :

الَةُ َعلَى النَّبِيِّ َصلَى ا هللاُ َعلَْیِھ َوَسلََّم لیلة أسرى بِِھ َخْمِسْینَ  ثُمَّ نقصت َحتَّى قَاَل أَنَس فرضت الصَّ

ُجِعلَْت َخْمًسا ثُمَّ نُْوِدَى یَا َرُسْوَل هللاِ اِنَّھُ ال یبدل ْالقَْول لدى َواِنَّ لََك اْلَخْمُس َخْمِسْینَ 

Artinya : Annas R.a. bercerita sholat yang diwajibkan kepada nabi pada saat beliau di
angkat pada malam isro’ yaitu sebanyak lima puluh kali kemudian
dikurangi hingga mencapai lima kali. lalu di panggil rasulallah. wahai
Muhammad sungguh perkataan ku tidak bisa diganti-ganti dengan shalat
lima ini engkau tetap mendapatkan ganjaran lima puluh kali 5.

Shalat adalah wasiat terakhir yang di amanahkan oleh Rasul Allah kepada
umatnya sewaktu beliau hendak meninggal dunia6

Ternyata di pelaksanaan shalat tersebut telah di ajarrkan oleh Nabi

Muhammad SAW dengan shalat berjamaah dan pahalanya sangat berlipat ganda yang

4Imam Al-Qurthubi, Al-Jami’ Liahka Al-Quran, (Beurut:  Muksasah Ar-Risalah, 2006). jld.22. Hal.
412

5 H.R. Ahmad, Nasa’i, Turmuzi
6Sayid Sabiq,Loc.cit, jld I, hal.63.



diberikan oleh Allah SWT ketika shalat berjama’ah. sebagai mana sabda beginda nabi

S.A.W.

نْ ل مِ ضَ فْ أَ ةِ اعَ مَ جَ الْ ةُ الَ صَ : "الَصلّى هللا َعلَْیِھ َوَسلّم قَ هللاِ لَ وْ سُ رَ نَّ ا أَ مَ ھُ نْ عَ هللاُ يَ ضِ ر رَ مْ عُ نْ هللا بِ دِ بْ عَ نْ عَ 

.."ةً جَ رَ دَ نَ یْ رِ شْ عِ وَ عٍ بْ سَ بِ ذِّ رْ لفَ اْ ةِ الَ صَ 

Artinya : Dari Abdullah Bin Umar Radhiallahu ‘anhuma bahwasanya rasulallah

bersabda saholat jamaah lebih afdhol dari sholat sendirian sebanyak 27

derajat.7

Dan di dalam shalat berjamaah itu harus ada imam dan ada makmum

sebagaimana yang di sampaikan oleh baginda Nabi SAW di dalam hadist As-Syarif

ا ذَ إِ ھ فَ مَّ بِ تَ ؤْ یُ لِ امُ مَ اْإلِ ا ُجِعلَ مَ نَّ إِ : "قال رسول هللا َصلّى هللا َعلَْیِھ َوَسلّم: هللا عنھ قاليَ ضِ رَ ةَ رَ یْ رَ ي ھُ بِ أَ نْ عَ وَ 

ه دَ مِ مْن حَ هللا لِ عَ مِ سَ :ا قالذَ إِ وَ "عكَ رْ ى یَ تَّ ا حَ وْ عُ كَ رْ تَ الَ ا وَ وْ عُ كَ ارْ فَ عَ كَ ا رَ ذَ إِ وَ : "كبِّروا حتى یُ رُ بِّ كَ تُ َال وا وَ رُ بِّ كَ فَ رَ بَّ كَ 

.دَ جُ سْ ى یَ تَّ ا حَ وْ دُ جُ سْ تَ الَ ا وَ وْ دُ جُ اسْ فَ دَ جِ ا سَ ذَ إِ ؛ وَ دُ مْ حَ الْ كَ ا لَ نَ بّ رَ مَّ ھُ للّ اَ : اوْ لُ وْ قُ فَ 

Artinya : Dari Abu Hurairah R.a. berkata telah bersabada Rasulallah S.A.W.
Sesungguhnya imam itu gunanya untuk di ikuti perbuatannya maka apabila
ia takbir maka takbirlah janganlah kamu takbir sebelum ia takbir. apabila ia
rukuk hendaklah kamu rukuk. jangan kamu rukuk sebelum ia rukuk. apabila
ia i'tidal maka ucapkanlah rabbana lakalhamdu dan apabila ia sujud
hendaklah kamu sujud dan jangan kamu sujud sebelum ia sujud.8.

Hadis ini menjelaskan kewajiban makmum mengikut perbuatan imam dalam

pelaksanaan ibadah salat, dan makmum melaksanakannya setelah imam

melakukannya. Makmum mengucapkan takbiratul ihram, setelah imam selesai

melakukannya. Jika makmum memulai takbiratul ihram sebelum imam

melakukannya, maka salat makmum dianggap tidak sah. Dan makmum melakukan

rukuk, setelah imam sudah dalam posisi rukuk, begitu juga dalam pelaksanaan sujud.

7Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Beurut: dar ibnu kasir, 2002 ). jld I, Hal. 163.
88 Imam Muslim, Shohih Muslim, (beurut: Dar Al-Kutub ‘ilmiah, 1991). jil I, hal. 309



Kemudian makmum mengucapkan salam, setelah imam selesai mengucapkan salam.

Jika makmum mendahului mengucapkan salam, maka salatnya menjadi batalMaka,

makmum tidak boleh mendahului perbuatan imam. Artinya, makmum memulai

perbuatannya setelah imam memulainya, dan makmum belakangan selesai sebelum

imam. Jika makmum serentak mengucapkan takbiratul ihram dengan imam, maka

salat makmum itu tidak sah. Tapi jika makmum mengucapkan salam serentak dengan

ucapan imam, maka salatnya masih dianggap sah. Dan ulama sepakat mengatakan,

jika makmum tanpa ada uzur, tidak mengikuti perbuatan imam hingga dua rukun

salat, maka salat makmum dianggap batal9.

Imam adalah setiap yang diikuti dan di taati dalam keadaan baik atau

buruknya. Dan menunjuk imam adalah sebuah kewajiban Syar’I dan termasuk hal-hal

yang wajib menurut kesepakatan ulama dengan disyaratkan seorang imam itu adalah

seorang muslim, merdeka, laki-laki, berakal, balig, dan berasal dari suku Quraisy.

Namun tidak disyaratkan bani Hasyim atau dari keturunan Ali Ra.10

Adapun kriteria imam dalam shalat di utamakan

1. Mendahulukan sultan atau wakilnya meskipun masjid setempat memiliki imam

yang tetap

2. Imam tetap masjid,

3. Orang yang paling pandai yaitu paling mengetahui hukum-hukum shalat,

4. Orang paling mengetahui sunnah atau hadist,

5. Orang yang paling bagus bacaannya

9Imam Zakaria An-Nawawi, al-Majmu syarah almuhazzab,( Jeddah : makbah Irsyad, tt). Jld. IV, hal.
130.

10 Wahbah Zuhaili, loc,cit.jld. II,hal. 173.



6. Orang yang paling banyak ibadahnya

7. orang yang didahulukan masuk islam

8. Orang yang paling tinggi nasabnya seperti orang Qiraisy

9. Orang yang paling baik akhlaqnya

10. Orang yang paling bagus pakaiannya yaitu paling tampan jika ia memakai baju

baru dan bukan terbuat dari sutra

11. Dahulukan orang yang paling zuhud

12. Diundi di antara mereka11.

Para imam mazhab berbeda pendapat tentang orang yang berhak menjadi

imam. menurut mazhab hambali salah satunya adalah Ibnu Qudamah, orang yang

berhak menjadi imam ialah orang yang paling bagus bacaan Al-Qur’annya.

berdasarkan hadis Abi Sa’id Al-Khudri Ra.

َماَمة أَْقَرُؤھُْم  إَِذا َكانُوا ثَالَثَةٌ فَْلیَُؤمَّھُْم أََحُدھُْم َوأََحقَّھُْم بِاْإلِ

Artinya : Jika tiga orang yang ingin sholat, maka salah satu dari mereka harus ada

yang jadi imam orang yang paling berhak menjadi Imam adalah orang yang

paling bagus bacaan Al-Qur’annya12.

Nabi S.A.W. pernah mendahulukan Abu Bakar untuk menjadi imam, karena ia

menghafal Al-Qur’an disamping ia juga sahabat yang paling pandai. mazhab Ahmad

mendahulukan aqro’13dari pada faqih.14

11Ibid., jld. II, hal. 184

12 Ibnu Qudamah, Al-Muhgni, ( Riadh: Dar ‘alim Al-Kutub, tt ),  jld.II, hal. 181-185

13Seorang yang banyak hafalan Al-Quran dan fasih bacaan Al-Quran, Lihat kamus ibnu manzhur, lisan
al-arab, (qohiroh: dar al-ma’arij ), jil II,  hal 3564.

14Seorang yang paham terhadap ilmu agama. ibid, hal 3450



Sedangkan Mazhab Syafi’I yakni imam Nawawi berpendapat bahwa orang

yang lebih berhak menjadi Imam adalah orang yang paling Afqoh, dan bukan orang

yang Aqro’15.

Yang menjadi sebab perbedaan pendapat di antara mereka, adalah pengertian

hadist Nabi SAW. Sebagai berikut

مْ ھُ فأقدمُ اءً وَ سَ ةِ نَّ ا في السُّ وْ انُ كَ نْ إِ ة فَ نَّ السُّ بِ مْ ھُ مُ لَ عْ أَ اء فَ وَ ة سَ اءَ رَ لقِ ي اْ ا فِ وْ انُ كَ نْ إِ فَ هللاِ ابِ تَ كِ لِ مْ ھُ ؤُ رَ قْ أَ مَ وَ قَ الْ مُّ ؤُ یَ 

ھِ تِ یْ في بَ دُ وْ عُ قْ یَ َال وَ ھِ انِ طَ لْ في سُ لَ جُ الرَّ لُ جُ الرُّ مُّ ؤُ یَ الَ ا وَ مً الَ سْ إِ مْ ھُ مُ دَ قْ أَ فَ اءً وَ سَ ةِ رَ جْ ا في الھِ وْ انُ كَ نْ فإِ ةً رَ جْ ھِ 

"ھِ نِ ذْ إِ بِ الَّ إِ ھِ تِ مَ رِ كْ ى تَ لَ عَ 

Artinya : Yang berhak menjadi imam yang paling menguasai bacaan kitabullah di
antara mereka. dan jika mereka mempunyai kualitas yang sama dengan
bacaan kitab maka yang diutamakan yang menguasai Sunnah. Jika hal ini
mereka sama-sama mengetahui maka yang di utamakan adalah yang lebih
dahulu hijrahnya. jika hal ini mereka sama-sama maka di dahulukan yang
lebih utama masuk islam. Dan seseorang tidak dibenarkan menjadi imam
di wilayah kekuasaan yang lain yang tidak boleh duduk dirumahnya
kecuali atas izinnya.

Hadist diatas Shohehnya sudah disepakati. Namun pengertiannya masih

diperdebatkan. Adapun fuqoha yang memahami pengertian aqro’ sebagai afqoh.

Alasan mereka, bahwa keperluan terhadap afqoh lebih dibutuhkan untuk menduduki

sebegai imam dibandingkan aqrou. Padahal, para sahabat memiliki kepandaian

membaca, sudah tentu mereka lebih dalam pengetahuannya (afqoh) Dan tentu lain

dengan keadaan masyarakat dewasa ini16.

Supaya ini menarik dalam masyarakat komunitas muslim persoalan imam

dalam sholat tidak jarang menjadi perdebatan dan tidak jarang pula orang yang tidak

15Imam Nawawi, raudho at-thlibin, ( Beurut : Dar ‘alam Al-Kutub, 2003 ) jil 1, hal 459-460 dan Ibnu
Rusy, bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid, cet-4, th 1395 H/1975 M, maktabah As-syamilah. Imam
Nwawi, Minhaj At-Thalibiin wa ‘umdatul muftiin (beurut: Dar- Al-Minhaj, 2005). cet ke-I, Hal 121

16ibid



berkompeten menjadi imam berani tampil mengimami jamaah. Dalam hukum islam

telah ditentukan standar kualitas imam, kalau imam berkualitas tentu sholat tersebut

akan berkualitas, begitu juga kebalikannya jikalau imam tidak berkualitas maka

sholat tersebut tentu tidak berkualitas pula.

Persoalan ini dalam hukum Islam sangat diperbincangkan di kalangan

komunitas masyarakat muslim. dan pastinya ulama mazhab telah menuangkan hal ini

dalam kitab-kitab induk mereka (Radhiallahu ‘Anhum). Fenomena itu ternyata dalam

kajian-kajian imam mazhab terjadi perbedaan yang cukup tajam mengenai siapa yang

berhak menjadi imam.

Ada orang yang punya bacaan yang bagus tidak mengerti dengan bacaan yang

ia baca hanya sekedar bacaan saja tanpa memahami makna yang ia baca. Pada masa

sekarang ini kajian-kajian yang seperti ini sangat banyak sekali.

Dengan demikian setelah penulis menelusuri mengenai imam yang wajib di

ikuti oleh makmum maka penulis berinisiatif ingin meneliti mengenai KRITERIA

IMAM SHALAT STUDY KOMPERATIF ANTARA IMAM NAWAWI

(SYAFI’IYAH) DAN IBNU QUDAMAH (HANABILAH)

B. Batasan masalah

Konsentrasi penulis hanya terbatas dalam masalahKRITERIA IMAM

SHALAT STUDY KOMPERATIF ANTARA IMAM NAWAWI  (SYAFI’IYAH)

DAN  IMAM IBNU QUDAMAH (HANABILAH)

Agar dapat menanggapi setiap pendapat IMAM NAWAWI(SYAFI’IYAH

dan IBNU QUDAMAH (HANABILAH) serta melakukan penelitian dengan lebih

rinci mengenai hukumnya dari pendapat Imam Syafiiah dan Imam hanabilah Maka



dari batasan penelitian ini tidak terkeluar dari judul yang telah dipilih yaitu kriteria

imam shalat study komperatif antara imam Nawawi (Syafi’iyah) dan imam Ibnu

Qudamah (Hanabilah)

C. Rumusan masalah

Dari masalah pokok yang telah disebutkan di atas maka dapatlah dirumuskan

beberapa hal dalam mengaktualisasi judul di atas antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapat imam Nawawi (Syafi’iyah) dan imam Ibnu

Qudamah(Hanabilah)tentang kriteria Imam shalat

2. Apakah dasar hukum yang dipakai oleh imam Nawawi (Syafi’iyah) dan imam

Ibnu Qudamah(Hanabilah)terhadap kriteria Imam shalat

3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muqorin tentang kriteria Imam shalat menurut Imam

Nawawi dan Ibnu Qudamah.

D.Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

A. Untuk mengetahui Pendapat imam Nawawi (Syafi’iyah) dan imam Ibnu Qudamah

(Hanabilah)terhadap kriteriaImam shalat.

B. Untuk mengetahui hukumnya dan argumentasi dalil-dalil yang dipakai oleh imam

Nawawi (Syafi’iyah) dan imam Ibnu Qudamah (Hanabilah)

C. Untuk mengetahui analisis penulis terhadap  pendapat imam Nawawi (Syafi’iyah)

dan imam Ibnu Qudamah (Hanabilah)mengenai kriteria Imam shalat

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:



a. Untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperolehi gelar Sarjana

Syari’ah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

b. Untuk menambah dan memantapkan literature perpustakaan sekaligus sebagai

upaya mengembangkan ilmu pengetahuan.

c. Memastikan masyarakat memahami konsep kompetensi Imam dalam shalat

yang tepat berdasarkan pendapat yang benar dan kuat serta mudah.

E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, penelitian disusun dengan menggunakan

metode penelitian berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dari kajian perpustakaan (Library Research) yaitu membuat penelitian atau

penyelidikan terhadap sesuatu objek yang terdapat dalam buku-buku atau kitab-

kitab,literature-literature dan tulisan yang berkait langsung dengan masalah yang

berkaitan dengan kompetensi imam shalat.

2. Sumber Data

Adalah sebagai sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori antaranya:

A. Sumber Primer, yaitu sumber dari Kitab Imam Nawawi (Syafiiyah) adalah

kitab Roudhoh At-tholibiin karangan Imam Nawawi dan majmu’ syarah al-

muhazzab.Sumber primer, dari kitab Ibnu Qudamah(hanabilah) kitab al

mughni karangan Ibnu qudamah.

B. Bahan Sekunder yang lain, yaitu sumber yang merupakan penunjang utama

bagi sumber pokok dan ditambah lagi dengan literature-literature yang

berhubung langsung dengan masalah yang dibahas dalam penelitian seperti ,



kitab fiqh Sunnah karangan Sayid Sabiq, Fiqh Islami Waadil Latuhu karangan

Wahbah Zuhaili, Bidayah Almujtahid karangan Ibnu Rusy, kitab Al-Hawi al-

Kabir Syarah Mukhtasar al-Muzani karangan Abu Hasan Ali Al-Mawardi ,

kitab Hasyiah Bijirimi Ala Nahjul Tullab karangan Syeikh Islam Abu Yahya

Zakariya Al-Ansari, kitab Subulussalam Syarah Bulughul Maram karangan

Imam Muhammad bin Ismail Al-Shan’aani, dan banyak lagi .

C. Sumber Data tertier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus , ensiklopedia,

indeks kumulatif dan sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data-data dari berbagai literatur lalu di tela’ah lalu di

kelompokkan kedalam kategori-kategori atas dasar persamaan dan perbedaan dan

jenis data tersebut, kemudian data tersebut di hubungkan dengan yang lainnya

sehingga akhirnya di peroleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang di teliti.

4. Metode analisis data

Analisa di lakukan dengan tehnik analisa kualitatif, yaitu setelah data-data

terkumpul sedemikian rupa, data tersebut di klarifikasikan kedalam kategori-kategori

berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut. Kemudian data tersebut di uraikan, di

hubungkan, atau di perbandingkan antara satu dengan data yang lainny, sehingga di

peroleh gambaran yang utuh tentang masalahyang di teliti.

4. Teknik Pengambilan Kesimpulan



Yaitu dengan kontent analisis yaitu dengan mengutamakan isi dari sumber

primer dengan menganalisa isi buku atau literature  yang berhubungan dengan

penelitian baik secara teori, konsep, maupun keterangan-keterangan yang berhubung

langsung dengan masalah penelitian, kemudian disusun secara rasional untuk

menjawab masalah penelitian.

5. Metode Penulisan

Untuk pengolahan data dalam rangka memasukkannya ke dalam tulisan ,

penulisan metode ini berpikir sebagai berikut :

a) Metode  deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang dipegang

oleh imam Nawawi dan imam Ibnu Qudamah mengenaikedudukan Imam

sholat

b) Metode induktif, yaitumengemukakan data-data yang berifat

khusus,kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan secara umum

c) Metode deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum,

kemudian dianalisa untuk diambil kesimpulan secara khusus.

Metode komperatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data

atau kedua  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

6. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan dalam skripsi ini menjadi sistematis penulis membuat

sistematika pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai

berikut:



BAB I: adalah bab pembuka dan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang,

Masalah,Identifikasi Masalah, Batasan masalah, pokok masalah, Tujuan dan kegunaan

penelitian, Metoda Penelitian,Sistematika Penulisan.

BAB II: pada ini akan di jelaskan tentang biografi Imam Nawawi dan Ibnu Hazm, yang

meliputi : riwayat hidup, pendidikan, kondisi pemikiran baik secara fiqh, politik, sosial

pada masa mereka masing-masing.

BAB III: bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai kriteria imam shalat

yakni : pengertian Imam, macam-macam imam shalat, tinjauan imam shalat, dalil-dalil

mengenai imam shalat.

BAB IV : bab ini membahas masalah persamaan dan perbedaan pendapat Imam nawawi

dan Ibnu Qudamah mengenai kriteria imam shalat serta dalilnya, bagaimana analisis

istibath hukm yang di gunakan oleh imam nawawi dan Ibnu Qudamah tentang kriteria

imam shalat serta dalinya, bagaimana tinjauan fiqh muqorin terhadap kriteria imam shalat

menurut Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah.

BAB V : adalah bab penutup dari keseluruhan skripsi ini, yang berisikan : kesimpulan

dan saran-saran.


