
 
 

Hāżā Kitāb Majmū’ah asy-Syari’ah al-Kāfiyah Lil’awāmir 
 

Penulis Buku/Kitab : Syaikh H. Muhammad Salih ibn Umar as-Samārāni 
Kata Kunci  : Majmū’āh, asy-Syarī’ah al-Kafiyah 
Bidang Kajian : (297. 4) Fikih 

 
Kitab ini berjudul Majmū’ah asy-Syarī’ah al-

Kāfiyah Lil’awāmir merupakan salah satu kitab yang 
ditulis oleh syaikh Muhammad Salih ibn Umar as-
samarani atau Syaikh Salih Darat, kitab ini 
membahas segala sesuatu yang wajib diketahui 
orang seorang mukmin mukallaf mulai dari masalah 
akidah dan fikih. Kitab ini ditulis menggunakan 
bahasa Jawa agar mudah dibaca dan difahami serta 
diamalkan oleh masyarakat Jawa. 

Kitab ini terdiri dari 279 halaman. Ukurannya 20 
cm x 14 cm. Kategori temanya adalah  “ (297. 4) 
Fikih”.  

Kondisi buku ini baik karena sudah dicetak oleh Penerbit Karya Thaha 
Putera Semarang. Bentuknya prosa, akan tetapi dibagian akhir kitab tertera 
syair ungkapan pujian dari para santriwatinya terhadap kitab ini. Bahasa yang 
digunakan dalam kitab ini adalah Arab dan Jawa dengan aksara Arab pegon. 

Buku ini diperoleh dari toko buku di Kota Semarang Jawa Tengah. Saat 
ini sampelnya ada di Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian 
Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6 lantai 2 Jakarta Pusat. Penelitiannya 
dilakukan pada tahun 2013 oleh Ali Fahrudin, peneliti Puslitbang Lektur, 
Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan 
Diklat Kementerian Agama. Lokasi penelitiannya di Kota Semarang Jawa 
Tengah. 

Kitab ini berisipejelasan tentang rukun Islam, rukun iman, ihsan, sifat-
sifat wajib bagi Allah dan sifat-sifat mustahil bagi Allah, kewajiban seorang 
mukallaf mengetahui naa-nama Rasul yang telah disebutkan dalam al-Qur’an, 
kewajiban seseorang mengetahui nasab Nabi Muhammad, rukun syahadat, 
perkara-perkara wajib dan sunnah, kewajiban taubat bagi seorang yang telah 
melakukan maksiyat, bab salat, bersuci,syarat-syarat wudu’, tayammum, 
mandi, haid, najis-najis, salat-salat yang fardu, syarat salat, salat jama’ah, 
syarat qudwah, jum’ah, fadilah atau keutamaan hari jumah, salat id, halal 
haram, nikah, jual beli, khutbah, rukun-rukun nikah, walimah dan seterusnya. 
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