
- 1 - 

FIQIH JUM'AT 
 

 

ari Jum‟at merupakan sebaik-baik hari. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٗ ْي ـِ َٚ  ََ َك آَد ٍِ ِٗ ُخ ْي ـِ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ُظ َي ّْ ِٗ اٌشَّ ْي ٍَ َعْذ َع ٍَ ٍَ َط ْٛ َخْيُش َي
 َِ ْٛ ْي َي ـِ بَعَخ ِإَلَّ  َُ اٌغَّ ْٛ ََل َرُم َٚ ب  َٙ ْٕ ِِ ِٗ أَْخَشَط  ْي ـِ َٚ َجََّٕخ  ٌْ ًَ ا أَْدَخ

َعخِ  ُّ ُج ٌْ  .ا
 

“Sebaik-baik hari dimana ada matahari terbit adalah Hari Jum’at. 

Pada hari tersebut Nabi Adam j diciptakan. Pada hari tersebut ia 

dimasukkan ke dalam Surga. Dan pada hari tersebut pula ia 

dikeluarkan dari Surga. Dan tidaklah Hari Kiamat tidak akan terjadi 

kecuali pada Hari Jum’at.” (HR. Muslim Juz 2 : 854)  

 

Jum‟at yang satu ke Jum‟at berikutnya menjadi penghapus 

dosa, jika diantara keduanya tidak dilakukan dosa-dosa besar. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa  Rasulullah a bersabda; 

 

 َْ َعب َِ ٌَٝ َس ُْ ِإ َعب َِ َس َٚ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ٌَٝ ا َعُخ ِإ ُّ ُج ٌْ ا َٚ ُظ  ّْ َخ ٌْ اُد ا َٛ ٍَ اٌَصَّ
َىَجبِاشَ  ٌْ ََٕت ا َّٓ ِإَرا اْاَز ُٙ َٕ ب َثْي َِ َشادٌت  َىفِّفِ ُِ .

 

“Shalat lima waktu, Jum'at (yang satu) ke Jum’at (yang lain), 

Ramadhan (yang satu) ke Ramadhan (yang lain) merupakan 

menghapus dosa-dosa diantara keduanya, jika (seorang) menjauhi 

dosa-dosa besar.” (HR. Muslim Juz 1 : 233) 

 

 

 

H 



- 2 - 

SHALAT JUM’AT 
 

 

Hukum Shalat Jum’at  

Hukum shalat Jum‟at adalah Fardu ’Ain bagi setiap muslim 

laki-laki yang  baligh, berakal, merdeka (bukan hamba sahaya), dan 

bermukim (bukan musafir). Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

َعخِ  َيب ُّ ُج ٌْ َِ ا ْٛ ْٓ َي ِِ َ ِح  ٌٍِصَّ ِدَ   ْٛ ا ِإَرا ُٔ ْٛ ُٕ َِ َٓ آ ب اٌَِّزْي َٙ ا  أَيُّي ْٛ بْعَع ـَ
 ْْ ُْ ِإ ٌَُى ُْ َخْيشٌت  ُى

ٌِ َجْيَ  َر ٌْ َرُسٚا ا َٚ  ِ ٌَٝ ِرْوِش ااَّ َْ  ِإ ْٛ ُّ ٍَ ُْ َرْع ُز ْٕ . ُو
 

“Wahai orang-orang beriman, apabila (kalian) diseru untuk 

menunaikan Shalat Jum’at, maka bersegeralah kalian mengingat 

Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi 

kalian jika kalian mengetahui.” (QS. Al-Jumu’ah : 9)  

 

Shalat Jum‟at tidak wajib bagi; hamba sahaya, wanita, orang 

sakit, anak-anak, dan musafir. Sebagaimana hadits dari Thariq bin 

Syihab y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

بَعٍخ ِإَلَّ أَْسَثَعخًة  َّ ْي َا ـِ  ٍُ ٍِ ْغ ُِ  ِ ًِّف ٍَٝ ُو اِاتٌت َع َٚ َعُخ َدكُّي  ُّ ُج ٌْ :  اَ
ِشْيطٌت  َِ  ْٚ ْٚ َ ِجيٌّي  أَ َشأَحٌت أَ ِْ ْٚ ِا نٌت  أَ ْٛ ٍُ ّْ َِ  .َعْجذٌت 

“Shalat Jum’at adalah wajib (secara pasti) atas setiap muslim (yang 

dilakukan) dengan berjama’ah, kecuali kepada empat (orang); 

hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit”  

(HR. Abu Dawud : 1067. Hadits ini dishahihkan oleh  

Syaikh Al-Albani t dalam Shahih Abi Dawud : 978) 
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Dan diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

َعخٌت  ُّ ٍش ُا ـِ َغب ُِ  ٍَٝ . ٌَْيَظ َع
 

“Tidak ada kewajiban Shalat Jum’at bagi musafir.”  

(HR. Thabrani : 822. Hadits ini dishahihkan oleh  

Syaikh Al-Albani t dalam Shahihul Jami’ : 5405) 

 

Catatan : 

 Diantara udzur yang memperbolehkan seseorang untuk tidak 

menghadiri shalat Jum‟at, antara lain : 

1. Sakit yang membuat seseorang tidak dapat berjalan 

menuju tempat shalat 

2. Orang buta yang tidak ada penuntun dan tempatnya jauh 

dengan masjid 

3. Orang tua yang sudah renta yang tidak mampu berjalan 

dan mendapatkan tidak kendaraan 

4. Merawat orang sakit dari kalangan kerabat atau sahabat, 

karena takut kerabat atau sahabatnya meninggal ia tidak 

menghadirinya 

5. Takut apabila hartanya dirampas atau hilang 

6. Hujan yang sangat deras dan banjir 

7. Tidak ada pakaian yang menutupi tubuhnya dengan 

semestinya, dan semisalnya. 
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 Lebih utama bagi wanita untuk melaksanakan Shalat Zhuhur 

dirumah, dan tidak Shalat Jum‟at bersama imam. Karena 

rumah wanita lebih baik baginya daripada ia mendatangi 

jama‟ah Jum‟at. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-‟Utsaimin t. Meskipun demikian jika wanita 

tersebut mengikuti Shalat Jum‟at, maka shalatnya sah dan 

gugur baginya kewajiban Shalat Zhuhur. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Asy‟ats, dari Hasan, ia berkata; 

 

 ِ ِي ااَّ ْٛ َ  َسُع َِ َعَخ  ُّ ُج ٌْ َٓ ا ْي ٍِّفِ َٓ يَُص بِاِشْي َٙ ُّ ٌْ َِٔغبُء ا  َّٓ ُو
شِ  ْٙ َٓ اٌلُّي ِِ ب  َٙ َٓ ِث َُّ َيْذَزِجْغ َُ صُ ٍَّ َع َٚ  

ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ. 

 

“Dahulu para wanita Muhajirin melakukan Shalat Jum‟at 

bersama Rasulullah a, kemudian mereka meninggalkan 

Shalat Zhuhur.”  (HR. Ibnu Abi Syaibah 1/207) 

  

 Apabila seorang musafir melewati suatu daerah yang 

melaksanakan Shalat Jum‟at sementara ia mendengar suara 

panggilan adzan dan ia hendak beristirahat di daerah tersebut, 

maka ia wajib mengikuti Shalat Jum‟at di tempat tersebut. 

Dan jika ia menyampaikan khutbah kepada mereka dan 

menjadi imam dalam Shalat Jum‟at tersebut, maka shalat 

mereka semua adalah sah. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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Waktu Shalat Jum’at  

Waktu yang paling utama untuk melaksanakan Shalat Jum‟at 

adalah setelah matahari tergelincir ke barat. Sebagaimana hadits dari 

Salamah bin Al-Akwa y, ia berkata; 

 

ٌَِذ  َُ ِإَرا َصا ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ 
ِ ِي ااَّ ْٛ َ  َسُع َِ   ُ ِّّفِ ُوَّٕب َُٔج

َفْيءَ  ٌْ ُ  ا ََٔزَزجَّ َْٔشِاُ    َُّ ُظ صُ ّْ  .اٌشَّ

 

“Kami (Shalat) Jum‟at bersama Rasulullah a ketika matahari telah 

tergelincir. Lalu kami pulang mengikuti bayangan (kami).”  

(HR. Muslim Juz 2 : 860) 

 

Namun diperbolehkan juga melaksanakan Shalat Jum‟at 

sebelum matahari tergelincir. Sebagaimana diriwayatkan pula dari 

Salamah bin Al-Akwa y, ia berkata; 

 

َْٕصِشُؾ  َٔ  َُّ َعَخ صُ ُّ ُج ٌْ َُ ا ٍَّ َع َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ َ  إٌَِّجيِّفِ َ  َِ  ٝ

ٍِّفِ ُوَّٕب َُٔص
 ِٗ ْي ـِ ًُّي  َْٔغَزِل ًٌّي   ِ ِْ ِذْيَ ب ٍْ ٌِ ٌَْيَظ  َٚ. 

 

“Kami Shalat Jum‟at bersama Nabi a, kemudian kami beranjak 

(pulang) sementara kebun-kebun belum ada bayangan yang dapat 

digunakan untuk berteduh di bawahnya.”  

(HR. Bukhari Juz 4 : 3935) 

 

Hadits diatas menunjukkan bahwa Nabi a dan para sahabatnya 

melakukan Shalat Jum‟at sebelum matahari tergelincir, karena 

mereka pulang sedangkan belum ada bayangan yang dapat digunakan 

untuk berteduh. 



- 6 - 

Dan diriwayatkan dari ‟Abdullah bin Saidan As-Sulami t, 

ia berkata; 

 

َْٔذ ُخْ َت  َىب ـَ ْيِك  ذِّفِ َ  أَِثْي َثْىٍش اٌصِّفِ َِ َعَخ  ُّ ُج ٌْ ْذُد ا ِٙ  َ ُٗ ُٗ رُ َ َ رُ َٚ  
 ُٗ َ َ رُ َٚ  ُٗ َْٔذ ُخْ َجُز َىب ـَ َش  َّ َ  َع َِ َٔب  ْذ ِٙ  َ َُّ بِس صُ َٙ ْصِؿ إٌَّ

ِٔ  ًَ َلْج
َي  ْٛ ْْ أَُل ٌَٝ أَ ْْ ِإ َْٔذ ا َىب ـَ  َْ ب َّ َ  ُعْض َِ َٔب  ْذ ِٙ  َ َُّ بُس صُ َٙ َرَصَؿ إٌَّ

ا َعبَة  ب َسأَْيُذ أََدذًة َّ ـَ بُس  َٙ َي َصاَي إٌَّ ْٛ ْْ أَُل ٌَٝ أَ ُٗ ِإ َ َ رُ َٚ  ُٗ ُخْ َجُز
ِىُشُٖ  ْٔ ََل أُ َٚ ٌَِه   .َر

 

“Aku mengikuti Shalat Jum‟at bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq y, 

khutbah dan shalatnya dilakukan sebelum tengah hari. Kemudian 

kami mengikutinya bersama „Umar y, khutbah dan shalatnya 

dilakukan ketika tengah hari. Lalu kami mengikutinya bersama 

„Utsman y, khutbah dan shalatnya dilakukan ketika (matahari) 

tergelincir. Aku tidak melihat seorangpun mencela dan 

mengingkarinya.” (HR. Ibnu Abi Syaibah 1/206, hadits hasan) 

 

Adapun akhir waktu Shalat Jum‟at adalah hingga masuknya 

waktu Shalat Ashar. Ini adalah pendapat jumhur ulama‟. 

 

Catatan : 

Bagi seorang yang tidak wajib menghadiri Shalat Jum‟at, maka ia 

baru diperbolehkan melakukan Shalat Zhuhur setelah matahari 

tergelincir, meskipun masjid (yang berada di dekat rumahnya) 

telah memulai Shalat Jum‟at sebelum matahari tergelincir. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 

t.  
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Tempat Shalat Jum’at 

Shalat Jum‟at dapat dilaksanakan di tempat yang memenuhi 

persyaratan untuk dirikan shalat berjama‟ah disana. Dan yang lebih 

utama bagi kaum muslimin adalah melaksanakan Shalat Jum‟at 

bersama di Masjid Jami‟. Dari Az-Zuhri t, ia berkata; 

 

 ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ َ  إٌَِّجيِّفِ َ  َِ  َْ ْٛ ُع
ِّ ا َيْجَز ْٛ ْيَفِخ َوبُٔ ٍَ ُذ ٌْ ًَ ِر  ا ْ٘ َّْ أَ أَ

َٕخِ  ِذْي َّ ٌْ َٓ ا ِِ َيبٍي  ِْ ِغْيَشِح ِعزَِّخ أَ َِ  ٍَٝ ٌَِه َع َر َٚ  َُ ٍَّ َع َٚ. 

 

”Dahulu penduduk Dzul Hulaifah berkumpul (Shalat Jum‟at) 

bersama Nabi a. Padahal jaraknya 6(enam) mil (sekitar 15 Km) dari 

Madinah.” (HR. Baihaqi Juz 3 : 5385) 

 

Dari ‟Atha‟ bin Rabbah t, ia berkata; 

 

ىَّخَ  َّ َعَخ ِث ُّ ُج ٌْ َْ ا ْٚ َٕٝ َيْذُعُش ِِ  ًُ ْ٘ َْ أَ  .َوب

 

”Dahulu penduduk Mina menghadiri (Shalat) Jum‟at di Makkah.”  

(HR. Baihaqi Juz 3 : 5386) 

 

Hendaknya tidak mengadakan Shalat Jum‟at lebih dari satu 

tempat di daerah yang sama, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. 

Hal ini untuk menjaga persatuan kaum muslimin.  
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Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‟Asqalani t berkata dalam At-

Talkhish 2/55; 

”Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi a mengizinkan 

seseorang mendirikan shalat Jum‟at di beberapa masjid di Madinah. 

Tidak pula di desa-desa terdekat.” 

 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani t; 

”Hendaknya diusahakan agar tidak memperbanyak tempat 

pelaksanaan Shalat Jum‟at pada satu wilayah, dan hendaknya 

berusaha semaksimal mungkin menyatukan jama‟ah sebagai 

perwujudan menguikuti Nabi a dan para sahabatnya yang ada 

setelahnya. Dengan demikian terwujudlah hikmah pelaksanaan 

Shalat Jum‟at secara sempurna dan bisa melebur perpecahan yang 

diakibatkan dari pelaksanaan di berbagai masjid; besar atau kecil, 

bahkan sebagian masjid hampir saja berdampingan.”   

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin t; 

”Yang kami pahami adalah tidak boleh mendirikan Shalat Jum‟at di 

banyak masjid kecuali jika dibutuhkan, seperti jauhnya jarak tempuh 

atau sempitnya masjid atau takut terjadi fitnah atau hal yang serupa 

dengannya.” 
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Jumlah Jama’ah Shalat Jum’at 

Jumlah jama‟ah dalam Shalat Jum‟at minimal adalah 2(dua) 

orang. Jika seorang sendirian, maka ia tidak wajib untuk melakukan 

Shalat Jum‟at. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, Shidiq 

Hasan Khan, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Al-Albani 

n. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani t; 

”Shalat berjama‟ah sah dilakukan walaupun hanya dengan seorang 

(makmum) bersama seorang imam, sedangkan Shalat Jum‟at 

merupakan salah satu dari shalat-shalat wajib lainnya. Barangsiapa 

yang mensyaratkan tambahan bilangan yang ada pada shalat 

berjama‟ah, maka ia harus menunjukkan dalil pendapat tersebut, dan 

niscaya ia tidak akan mendapatkan dalilnya.” 

 

Dan tidak disyaratkan jumlah jama‟ah Jum‟at harus mencapai 

40(empat puluh) orang. Karena dahulu Nabi a pernah melakukan 

Shalat Jum‟at hanya dengan 12(dua belas) orang. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p, ia berkata; 

َعِخ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ب َي ًّة َْ َيْخ ُُت َلبِا َُ َوب ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ َّْ إٌَِّجيَّ َ  أَ
َٕب  ُْ َيْجَك ِإَلَّ ِاْص ٌَ ب َدزَّٝ  َٙ ٌَْي ًَ إٌَّبُط ِإ َفَز ْٔ ب ـَ  َِ ب َٓ اٌشَّ ِِ ـََجبَءْد َعْيشٌت 

َعِخ  ُّ ُج ٌْ ْي ا ـِ ِٖ اْْلَيُخ اٌَِّزْي  ِز َ٘ ٌَْذ  َض ْٔ أَ ـَ ِإَرا}َعَشَش َسُا ًة  ا  َٚ ْٚ َسأَ
ب ًّة َن َلبِا ْٛ َرَشُو َٚ ب  َٙ ٌَْي ا ِإ ْٛ َْٔفعُّي ا ا ًٛة ْٙ ٌَ  ْٚ  .{ِرَجبَسحًة أَ

”Bahwa Nabi a berkhutbah dengan berdiri pada Hari Jum‟at. Lalu 

datang kafilah niaga dari Syam, maka pindahlah manusia (yang 

berada masjid) menuju kepada (kafilah niaga) tersebut, sampai yang 

tersisa hanya 12(dua belas) orang (yang masih berada di dalam 

masjid), lalu turunlah ayat ini yang berkenaan dengan (Shalat dan 

Khutbah) Jum‟at, ”Dan apabila mereka melihat perniagaan atau 

permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka 

tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah).” (QS. Al-Jumu‟ah : 

11).” (HR. Muslim Juz 2 : 863) 
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Tata Cara Shalat Jum’at 

Tata cara Shalat Jum‟at, antara lain : 

 

1. Shalat Jum’at dilakukan dengan dua raka’at 

Diriwayatkan dari ‟Umar y, ia berkata; 

 

ٌَت  ب َّ ِْ َر َعِخ َسْوَعَزب ُّ ُج ٌْ َ َ ُح ا َٚ َ َ ُح اْْلَْظَذٝ  َٚ ِفْ ِش  ٌْ َ َ ُح ا َٚ
 َُ ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ ُْ ُى َِٔجيِّفِ  ِْ ٌَِغب  ٍَٝ  َؼْيُش َلْصٍش َع

 

”Shalat (‟Idul) Fithri, Shalat (‟Idul) Adh-ha, dan Shalat Jum‟at (itu) 

dua raka‟at. (Semuanya) adalah sempurna bukan qashar, berdasarkan 

lisan Nabi kalian a.” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban : 2772,  

dengan sanad yang shahih)  

 

2. Disunnahkan untuk membaca Surat Al-A’la dan Surat Al-

Ghasyiyah atau menbaca Surat Al-Jumu’ah dan Surat Al-

Munafiqun 

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Nu‟man bin Basyir y, 

ia berkata; 

 

ـِي  َٚ  ِٓ ِعْيَذْي ٌْ ـِي ا َُ َيْمَشأُ  ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ 
ِ ُي ااَّ ْٛ َْ َسُع َوب

َؽبِ َيِخ َلبَي  ٌْ ًْ أََربَن َدِذْيُش ا َ٘ َٚ  ٍَٝ َُ َسثِّفَِه اْْلَْع َعِخ ِثَغِجِخ اْع ُّ ُج ٌْ ا
ـِي  ب  ب أَْيعًة َّ ِٙ اِدٍذ َيْمَشأُ ِث َٚ  ٍَ ْٛ ـِي َي َعُخ  ُّ ُج ٌْ ا َٚ ِعْيُذ  ٌْ َ  ا َّ ِإَرا اْاَز َٚ

 ِٓ َ َرْي  اٌصَّ
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”Rasulullah a biasa membaca di dalam (Shalat) ‟Ied dan (Shalat) 

Jum‟at (surat) ”Sabbihisma Rabbikal A’la” (Surat Al-A‟la) dan ”Hal 

ataka haditsul Ghasiyah” (Surat Al-Ghasyiyah). Dan ketika 

berkumpul dalam satu hari (antara) ‟Ied dan Jum‟at, beliau juga 

membaca kedua surat itu pada kedua shalat tersebut”  

(HR. Muslim Juz 2 : 878, lafazh ini miliknya  

dan Abu Dawud : 1122)  

 

Dan diriwayatkan dari Abu Rafi‟ y, ia berkata; 

 

ْوَعِخ  ي اٌشَّ
ـِ َعِخ  ُّ ُج ٌْ َسِح ا ْٛ َمَشأَ َثْعَذ ُع ـَ َعَخ  ُّ ُج ٌْ َشْيَشَح ا ُ٘  ْٛ َٕب أَثُ ٌَ  ٍَّٝ ـََص

 َٓ َشْيَشَح ِدْي ُ٘ أَْدَسْوُذ أََثب  ـَ َْ َلبَي  ْٛ ُم ـِ َٕب ُّ ٌْ اْلِخَشِح ِإَرا َابَءَن ا
ٌٍِت  ِٓ أَِثْي َطب يُّي ْث

ٍِ َْ َع ِٓ َوب َسَرْي ْٛ ُٗ ِإَّٔه َلَشْأَد ِثُغ ٌَ ُذ  ٍْ ُم ـَ َْٔصَشَؾ  ِا
 ٍَّٝ  َ ِ َي ااَّ ْٛ ْعُذ َسُع ِّ َشْيَشَح ِإِّٔفِي َع ُ٘  ْٛ َمبَي أَثُ ـَ ِخ  ـَ ْٛ ُى ٌْ ب ِثب َّ ِٙ َيْمُشأُ ِث

َعخِ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ب َي َّ ِٙ َُ َيْمَشأُ ِث ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع   .ااَّ

 

”Abu Hurairah y (Shalat) Jum‟at bersama kami. Setelah beliau 

membaca Surat Jum‟ah (pada raka‟at pertama), (lalu beliau 

membaca) pada raka‟at kedua ”Idza ja’akal munafiqun” (Surat Al-

Munafiqun). Kemudian aku menemui Abu Hurairah y ketika telah 

selesai (shalat), aku katakan kepadanya, ”Sesungguhnya engkau telah 

membaca dua surat, yang (kedua surat tersebut) biasa dibaca oleh 

‟Ali bin Abi Thalib y di Kufah.” Maka Abu Hurairah y berkata, 

”Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah a membaca keduanya 

pada Hari Jum‟at.” (HR. Muslim Juz 2 : 877) 

 

Tetapi jika imam membaca surat yang lain, maka shalatnya tetap sah.  
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Catatan : 

 Hendaknya yang menjadi imam Shalat Jum‟at adalah orang 

yang berkhutbah, kecuali jika ada udzur. Diriwayatkan dari 

Abu Hurairah y, Sesunguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

َُ َيْخ ُُت  ب َِ اْْلِ َٚ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ِْٔصْذ َي ٌَِصبِدِجَه أَ َذ  ٍْ ِإَرا ُل
َد  ْٛ ٌََؽ َمْذ   .ـَ

 

”Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada Hari 

Jum’at, ”Diamlah.” Sementara imam sedang berkhutbah, 

maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia.”  

(Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 892  

dan Muslim Juz 2 : 851)    

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin t; 

”Yang lebih utama adalah hendaknya orang yang memimpin 

Shalat (Jum‟at) adalah orang yang memberikan khutbah.”  

 

 Apabila seorang berhadats ketika Shalat Jum‟at, maka 

hendaklah ia memegang hidungnya lalu keluar. Diriwayatkan 

dari ‟Aisyah i, Nabi a bersabda; 

 

َْٕصِشْؾ  ٌََي  َُّ  صُ
ِٗ ِف ْٔ َيْأُخْز ِثأَ ٍْ ـَ  ِٗ ْي َ َ ِر ـِ  ُْ  .إََرا أَْدَذَس أََدُذُو

 

”Apabila seorang dari kalian berhadats dalam shalatnya, 

maka hendaklah ia memegang hidungnya lalu keluar.”  

(HR. Abu Dawud : 1114) 
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 Apabila masjid sangat sempit, maka diperbolehkan seorang 

melakukan Shalat di lantai sekitar masjid, selama shaf tersebut 

masih bersambung. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik 

Kamal 2. 

 

 Apabila para jama‟ah berdesakan di masjid, maka hendaknya 

seorang tetap melakukan ruku‟ dan sujud dengan semampunya, 

walaupun pada punggung orang yang ada di hadapannya. Ini 

adalah pendapat Ats-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq n. 

Sebagaimana diriwayatkan dari ‟Umar bin Khaththab y, ia 

berkata; 

 

 ِٗ ِش أَِخْي ْٙ  َ ٍَٝ ُْ َع َيْغُجْذ أََدُذُو ٍْ ـَ  َُ َدب  .ِإَرا اْ َزذَّ اٌضِّفِ

 

”Jika (keadaan) sangat berdesakan, maka bersujudlah salah 

seorang diantara kalian pada punggung saudaranya.”  

(HR. Ahmad dan Baihaqi Juz 3 : 5420, lafazh ini miliknya) 

 

 Apabila seseorang mendapatkan shalat bersama imam 1(satu) 

raka‟at, maka ketika imam salam ia cukup menyempurnakan 

dengan 1(satu) raka‟at berikutnya. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Ibnu ‟Umar p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َمْذ أَْدَسَن  ـَ ب   َ٘ ْٚ َؼْيِش َعِخ أَ ُّ ُج ٌْ ْٓ َ َ ِح ا ِِ ْٓ أَْدَسَن َسْوَعخًة  َِ
َ حَ   .اٌصَّ

 

“Barangsiapa yang mendapatkan satu raka’at Shalat Jum’at 

atau (shalat) lainnya, maka ia telah mendapatkan shalat 

(tersebut).” (HR. Ibnu Majah : 1123. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani t dalam Irwa’ul Ghalil : 622)  
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Namun jika seorang masbuq dan tidak mendapatkan satu 

raka‟at pun bersama imam, maka ia harus melakukan shalat 

sebanyak 4(empat) raka‟at, dengan niat Shalat Zhuhur. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas‟ud y, ia berkata; 
 

ب  َٙ ٌَْي ِ ِإ ًِّف ُيَص ٍْ ـَ َعِخ  ُّ ُج ٌْ َٓ ا ِِ ُٗ َسْوَعخًة  بَرْز ـَ  ْٓ ْٓ سَ َِ َِ َٚ ْوَعخًة أُْخَشٜ 
ب ًِ أَْسَثعًة ُيَص ٍْ ـَ ُْ يُْذِسْن  ٌَ. 

 

”Barangsiapa yang tertinggal satu raka‟at Jum‟at, maka ia 

menambah satu raka‟at lainnya. Dan barangsiapa yang tidak 

mendapati (satu raka‟at), maka ia harus menambah empat 

raka‟at.” (HR. Ibnu Abi Syaibah 1/126, hadits hasan) 

 

 Seorang yang tertinggal Shalat Jum‟at, maka ia harus 

mengqadha’nya dengan Shalat Zhuhur 4(empat) raka‟at. Jika 

ia tertinggal karena udzur, maka ia tidak berdosa. Namun jika 

tertinggal tanpa udzur, maka ia berdosa karena lalai terhadap 

Shalat Jum‟at, dan ia diancam akan ditutup hatinya oleh Allah 

r. Sebagaimana diriwayatkan dari Abul Ja‟ad Adh-Dhamri y 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٗ ِج ٍْ ٍَٝ َل ُ َع ب َطَجَ  ااَّ َٙ ًٔةب ِث ُٚ ب َٙ ٍ  َر َّ ْٓ َرْشَن َصَ ُس ُا َِ. 

 
”Barangsiapa meninggalkan tiga kali Shalat Jum’at karena 

meremehkan, maka Allah akan menutup hatinya.” 
 
(HR. Abu Dawud : 1052, lafazh ini miliknya  

dan Tirmidzi Juz 2 : 500) 
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 Seorang yang telah melakukan Shalat Jum‟at tidak perlu 

melakukan Shalat Zhuhur lagi. Berkata Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-‟Utsaimin t dalam Fatawa Nur alad Darb; 

”Mengerjakan Shalat Zhuhur setelah Shalat Jum‟at adalah 

bid’ah munkar yang tidak disyariatkan dalam Al-Qur‟an 

maupun Sunnah Rasulullah a, bahkan sunnah para khalifah 

yang mendapat pentunjuk. Oleh karena itu dilarang melakukan 

Shalat Zhuhur setelah shalat Jum‟at.” 

 

 Tidak sah menjama‟ antara Shalat Jum‟at dengan Shalat Ashar. 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin t; 

”Tidak sah (menjama‟ antara Shalat Jum‟at dengan shalat 

Ashar), dilihat dari beberapa sisi; Ini adalah qiyas dalam hal 

ibadah, Shalat Jum‟at berdiri sendiri dengan beragam hukum 

didalamnya, dan sangat berbeda dengan Shalat Zhuhur, Qiyas 

ini menyalahi Sunnah secara zhahir.” 

 

 Hendaknya tempat imam tidak lebih tinggi dari tempat 

makmum, kecuali jika ada keperluan (misalnya; untuk 

memberikan contoh tata cara shalat). Jika tidak ada keperluan, 

maka meninggikan tempat imam adalah makruh. Sebagaimana 

hadits dari Hudzaifah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ُْ ِٙ ِِ َمب َِ  ْٓ ِِ   ُ ـَ ٍْ أَْس َىب َِ ْي  ـِ  ُْ ـََ  َيُم  ََ ْٛ َم ٌْ ًُ ا ُا ََّ اٌشَّ  .ِإَرا أَ

 

”Jika seorang mengimami suatu kaum, maka janganlah ia 

berdiri di tempat yang lebih tinggi dari tempat berdiri mereka 

(para makmum).” (HR. Abu Dawud : 598) 

 

 Apabila Hari Jum‟at bertepatan dengan Hari ‟Ied, maka 

kewajiban Shalat Jum‟at menjadi gugur bagi orang-orang yang 

telah mengikuti Shalat ‟Ied. Tetapi mereka tetap wajib 



- 16 - 

melaksanakan Shalat Zhuhur. Ini adalah pendapat jumhur 

ulama‟ Hanabilah dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin t. Hal ini sebagaimana 

dari Zaid bin Arqam y, ia berkata; 

 

َُّ َلبَي  َعِخ صُ ُّ ُج ٌْ ي ا
ـِ   َ َُّ َسخَّ ِعْيِذ صُ ٌْ ٍَّٝ ا  َ  : ْْ ْٓ َ بَء أَ َِ

 ِ ًِّف ُيَص ٍْ ـَ َي  ٍِّفِ  .يَُص

 

”(Nabi a) Shalat ‟Ied, kemudian memberi keringanan dalam 

(Shalat) Jum‟at. Beliau bersabda, ”Barangsiapa yang ingin 

Shalat (Jum’at), maka shalatlah.”  

(HR. Abu Dawud : 1070 dan Ibnu Majah : 1310. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t dalam  

Shahih Sunan Ibnu Majah : 1082) 

 

Diriwayatkan dari ‟Atha‟ bin Abi Rabah t ia berkata; 

 

ُي  َّٚ َعٍخ أَ ُّ َِ ُا ْٛ ْي َي ـِ َِ ِعْيٍذ  ْٛ ْي َي ـِ َثْيِش  ُٓ اٌضُّي َٕب اْث ٍَّٝ ِث  َ
َٕب  ْي ٍَّ َص ـَ َٕب   ٌَْي ُْ َيْخُشْط ِإ ٍَ ـَ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ٌَٝ ا َٕب ِإ َُّ ُسْد بِس  صُ َٙ إٌَّ

ٌَِه  َٔب َر ََ َرَوْش ب َلَذ َّّ ٍَ ـَ ُٓ َعجَّبٍط ِثبٌ َّبِاِؿ   َْ اْث َوب َٚ ًٔةب   ْدَذا َٚ
َمبَي  ـَ  ُٗ َّٕخِ :  ٌَ  .أََ بَة اٌغُّي

 

”Ibnu Zubair p pernah mengerjakan Shalat (‟Ied) bersama 

kami di Hari ‟Ied di awal siang yang jatuh bertepatan dengan 

Hari Jum‟at. Kemudian kami pergi untuk menunaikan Shalat 

Jum‟at, namun ia (Ibnu Zubair p) tidak keluar kepada kami, 

maka kami shalat sendiri-sendiri. Dan saat itu Ibnu ‟Abbas p 
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sedang berada di Thaif. Ketika Ibnu ‟Abbas p datang, kami 

menceritakan hal itu kepadanya, maka beliau berkata, ”Dia 

(Ibnu Zubair p) telah sesuai Sunnah.”  

(HR. Abu Dawud : 1071) 

 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz t; 

“Tidak mengapa bagi seorang yang (telah melakukan) Shalat 

„Ied untuk tidak melaksanakan Shalat Jum‟at, akan tetapi wajib 

baginya untuk mengerjakan Shalat Zhuhur. Barangsiapa yang 

mengatakan tidak (perlu) Shalat Zhuhur, maka ia salah (keliru), 

karena (wajibnya Shalat Zhuhur) seperti ijma’ Ahlul Ilmi.” 

 

Namun bagi imam tetap diwajibkan untuk mendirikan Shalat 

Jum‟at. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, dari 

Rasulullah a sesungguhnya beliau bersabda; 

 

ِْ  َلذِ  َزا ِعْيَذا َ٘  ُْ ُى ِِ ْٛ ْي َي ـِ   َ َّ َٓ :  اْاَز ِِ  ُٖ ْٓ َ بَء أَْاَضأَ َّ ـَ
 َْ ْٛ ُع ِّّفِ َج ُِ ِإَّٔب  َٚ َعِخ   ُّ ُج ٌْ  .ا

”Sungguh telah berkumpul 2(dua) Hari Raya pada hari kalian 

ini. Barangsiapa yang ingin (mengerjakan Shalat ’Ied), berarti 

ia telah mencukupinya dari Shalat Jum’at. Dan sesungguhnya 

kami akan mengumpulkannya.”  

(HR. Abu Dawud : 1073, lafazh ini miliknya dan  

Ibnu Majah : 1311. Hadits ini dishahihkan oleh  

Syaikh Al-Albani t dalam Shahih Sunan Abi Dawud) 

 

Hal ini dilakukan agar orang yang ingin melaksanakan Shalat 

Jum‟at atau orang yang tidak sempat melaksanakan Shalat ‟Ied 

pada pagi harinya dapat turut melaksanakan Shalat Jum‟at. 

Karena bagi seorang yang tidak sempat mengerjakan Shalat 

‟Ied bersama imam di pagi hari, maka disiang harinya ia wajib 

mengerjakan Shalat Jum‟at. 



- 18 - 

SUNNAH DAN ADAB PADA HARI JUM’AT 
 

 

Diantara sunnah-sunnah dan adab pada Hari Jum‟at, adalah : 

 

1. Membaca Surat Al-Kahfi Pada Malam Jum’at dan Siang 

Harinya 

 Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, bahwasanya Nabi 

a bersabda; 

 

 َٓ ب َثْي َِ ِس  ْٛ َٓ إٌُّي ِِ  ُٗ ٌَ َعِخ أََظبَء  ُّ ُج ٌْ َِ ا ْٛ ْي َي ـِ ِؿ  ْٙ َى ٌْ َسَح ا ْٛ ْٓ َلَشأَ ُع َِ
 ِٓ َعَزْي ّْ ُج ٌْ  .ا

 

”Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada Hari Jum’at, 

maka akan dipancarkan cahaya baginya diantara dua Jum’at.”  

(HR. Baihaqi Juz 3 : 5792. Hadits ini dishahihkan oleh  

Syaikh Al-Albani t dalam Shahihul Jami’ : 6470)  

 

2. Memperbanyak Membaca Shalawat Nabi a Pada Malam 

Jum’at dan Siang Harinya 

 Dari Anas y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ًَ ٍَّٝ َع  َ ْٓ َّ ـَ َعِخ  ُّ ُج ٌْ َخ ا ٍَ ٌَْي َٚ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ٍَيَّ َي َ َح َع ا اٌصَّ ْٚ   َّ أَْوِضُش
ا َُ َعْششًة ٍَّ َع َٚ  

ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ َ حًة َ 

 

“Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada Hari Jum’at dan malam 

Jum’at. Karena barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali, 
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niscaya Allah akan bershalawat (memuji dan ridha) untuknya 

sepuluh kali.”  

(HR. Baihaqi Juz 3 : 5790. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh  

Al-Albani t dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1407) 

 

3. Membaca Surat As-Sajdah dan Surat Al-Insan Ketika Shalat 

Shubuh di Hari Jum’at  

Shalat yang paling utama di sisi Allah q adalah Shalat Shubuh 

di Hari Jum‟at secara berjama‟ah. Dalam Shalat tersebut imam 

disunnahkan membaca Surat As-Sajdah pada raka‟at pertama dan 

Surat Al-Insan pada raka‟at kedua. Hal ini berdasarkan hadits dari 

Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

َعِخ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ْجِخ َي ـِي اٌصُّي َْ َيْمَشأُ  َُ َوب ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ َّْ إٌَِّجيَّ َ  أَ
ًُ }ِة  ِضْي ْٕ َِٔيِخ  {آٌُ َر ـِي اٌضَّب َٚ  ٌَٝ ْٚ ْوَعِخ اْْلُ ي اٌشَّ

ًْ }ـِ َ٘  ٍَٝ أََرٝ َع
ْٓ َ ْيئًةب ُْ َيُى ٌَ ِش  ْ٘ َٓ اٌذَّ ِِ ٌٓت  ِْ ِدْي َغب ْٔ ا اْْلِ سًة ْٛ ْزُو َِ} 

 

”Sesungguhnya Nabi a ketika Shalat Shubuh pada Hari Jum‟at 

membaca ”Alif lam mim tanzil” (Surat As-Sajdah) pada raka‟at 

pertama, dan pada raka‟at kedua membaca ”Hal ata ’alal insani 

hinum minad dahri lam yakun syai’am madzkura” (Surat Al-Insan).”  

(HR. Muslim Juz 2 : 880) 

 

4. Mandi Jum’at 

Mandi Jum‟at adalah Sunnah Muakkadah (sunnah yang sangat 

ditekankan) bagi mereka yang hendak menghadiri Shalat Jum‟at. Ini 

adalah pendapat Ibnu Mas‟ud dan Ibnu ‟Abbas n, serta pendapat 

Jumhur ulama‟. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah a; 
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 ًْ َيْؽَزِغ ٍْ ـَ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ٌَٝ ا ْٓ َابَء ِإ َِ 

 

”Barangsiapa yang mendatangi Shalat Jum’at, maka hendaklah ia 

mandi (terlebih dahulu).” 

 (HR. Bukhari Juz 1 : 877 dan Muslim Juz 2 : 844) 

 

Tetapi hal itu menjadi wajib bagi orang yang memiliki bau 

badan tidak sedap yang dapat mengganggu para Malaikat dan 

jama‟ah lainnya. Dimana bau tersebut tidak dapat dihilangkan, 

kecuali dengan mandi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t dan Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri 

y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ٍُ ٍِ ْذَز ُِ  ِ ًِّف ٍَٝ ُو اِاتٌت َع َٚ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ًُ َي ُؽْغ ٌْ  .اَ

 

“Mandi pada hari Jum’at adalah wajib bagi setiap orang yang 

sudah baligh.” (Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 820,  

dan Muslim Juz 2 : 846) 

 

Catatan : 

 Mandi Jum‟at dikatakan cukup jika dilakukan setelah masuk 

waktu Shubuh. Jika seseorang telah melakukannya diwaktu 

tersebut lalu ia berhadats kecil, maka cukup berwudhu saja, 

tidak perlu mengulang mandi. Diriwayatkan dari 

‟Abdurrahman bin Abza y –beliau adalah salah seorang 

sahabat-; 
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”Bahwasanya ia mandi pada Hari Jum‟at kemudian berhadats 

(kecil), maka ia berwudhu‟ dan tidak mengulang mandinya.”  

(HR. Ibni Abi Syaibah : 5048, dan ’Abdurrazaq : 5323,  

dengan sanad yang shahih)  

 

Akan tetapi yang lebih utama adalah mandi ketika mendekati 

akan berangkat ke masjid. 

 

 Apabila seorang dalam keadaan junub ada Hari Jum‟at, maka 

cukuplah melakukan 1(satu) kali mandi untuk mandi janabah 

dan mandi Jum‟at yang dilakukan dengan dua niat bersamaan. 

Hal ini juga sebagaimana fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da’imah lil 

Ifta’; 

”Barangsiapa yang diwajibkan baginya untuk melaksanakan 

satu mandi wajib atau lebih, maka cukup baginya 

melaksanakan satu kali mandi wajib yang merangkap mandi-

mandi wajib lainnya, dengan syarat dalam mandi itu ia 

meniatkan untuk menghapuskan kewajiban-kewajiban mandi 

lainnya.” (Fatawa Al-Lajnah Ad-Da’imah 5/328) 

 

5. Mengenakan Pakaian Terbaik 

Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٗ ٌِِخ ِصَيبِث ْٓ َ ب ِِ َجُظ  ٍْ َي َٚ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ًُ َي ُؽْغ ٌْ ٍُ ا ٍِ ْذَز ُِ  ِ ًِّف ٍَٝ ُو َع
 ُٗ ْٕ ِِ ظَّ  َِ ُٗ ِطْيتٌت  ٌَ  َْ ْْ َوب ِإ َٚ. 

 

“Hendaknya setiap muslim (yang akan menghadiri Shalat Jum’at) 

mandi pada Hari Jum’at dan memakai pakaian yang bagus. Dan jika 

ia mempunyai minyak wangi, maka pakailah sebagian 

darinya.”(HR. Ahmad) 
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Dan sebaik-baik pakaian adalah yang berwarna putih. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ب  َٙ ْي ـِ ا  ْٛ ُٕ َوفِّفِ َٚ   ُْ ْٓ َخْيِش ِصَيبِثُى ِِ ب  َٙ ِئَّٔ ـَ َجَيبَض  ٌْ ُُ ا ْٓ ِصَيبِثُى ِِ ا  ْٛ َجُغ ٌْ ِا
 ُْ َربُو ْٛ َِ 

 

”Pakailah pakaian berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baik 

pakaian untuk kalian. Dan kafanilah mayit-mayit kalian 

dengannya.”(HR. Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 994,  

Ibnu Majah : 1472, dan Ahmad) 

 

6. Menggunakan Minyak Rambut dan Wewangian  

Dari Salman Al-Farisi y ia mengatakan, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

ٍش  ْٙ ْٓ طُ ِِ ب اْعَزَ بَع  َِ ُش  َّٙ َيَزَ  َٚ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ًٌت َي ًُ َسُا ََل َيْؽَزِغ
ُق  ـََ  يَُفشِّفِ َُّ َيْخُشُط   صُ

ِٗ ْٓ ِطْيِت َثْيِز ِِ ظُّي  َّ ْٚ َي ِٗ أَ ِٕ ْ٘ ْٓ ُد ِِ  ُٓ ِّف ِ٘ يَُذ َٚ
َُ ِإَلَّ  ب َِ َُ اْْلِ ٍَّ ِْٕصُذ ِإَرا َرَى َُّ َي ُٗ صُ ٌَ ب ُوِزَت  َِ ي 

ٍِّفِ َُّ يَُص ِٓ صُ َْٕي َٓ اْص َثْي
َعِخ اْْلُْخَشٜ ُّ ُج ٌْ َٓ ا َثْي َٚ  ُٗ َٕ ب َثْي َِ  ُٗ ٌَ  ُؼِفَش 

 

”Tidaklah seorang laki-laki mandi pada Hari Jum’at, lalu ia bersuci 

dengan sebaik-baiknya. Lalu ia menggunakan minyak rambut yang 

ia miliki atau memakai wangi-wangian dari rumahnya. Kemudian ia 

keluar (menuju masjid), ia tidak memisahkan antara dua orang, lalu 

ia shalat sunnah semampunya. Kemudian ia diam ketika khatib 
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berkhutbah, melainkan akan diampuni dosanya antara Jum’at itu 

dan Jum’at yang lainnya.” (HR. Bukhari Juz 1 : 843) 

 

7. Bersiwak  

Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ْيِت  َٓ اٌ ِّفِ ِِ ظُّي  َّ َي َٚ انٌت  َٛ ِع َٚ  ٍُ ٍِ ْذَز ُِ  ِ ًِّف ٍَٝ ُو َعِخ َع ُّ ُج ٌْ َِ ا ْٛ ًُ َي ُؼْغ
 ِٗ ْي ٍَ ب َلَذَس َع َِ 

 

”Mandi Jum’at wajib atas setiap (laki-laki) baligh (yang akan 

menghadiri Shalat Jum’at), dan bersiwak, serta memakai wewangian 

semampunya.” (HR. Muslim Juz 2 : 846) 

 

8. Bersegera Pergi ke Masjid 

Dari Abu Hurairah y, Sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

َٔخًة  َة َثَذ ب َلشَّ َّ َىأََّٔ ـَ َُّ َساَح  َٕبَثِخ صُ َج ٌْ ًَ ا َعِخ ُؼْغ ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ًَ َي ِٓ اْؼَزَغ َِ
ـِي  ْٓ َساَح  َِ َٚ َة َثَمَشحًة  ب َلشَّ َّ َىأََّٔ ـَ َيِخ 

ِٔ بَعِخ اٌضَّب ـِي اٌغَّ ْٓ َساَح  َِ َٚ
بَعِخ  ـِي اٌغَّ ْٓ َساَح  َِ َٚ  َْ ب أَْلَش َة َوْجشًة ب َلشَّ َّ َىأََّٔ ـَ َضِخ 

ٌِ بَعِخ اٌضَّب اٌغَّ
َغِخ  ِِ ب ٌْخَّ بَعِخ ا ـِي اٌغَّ ْٓ َساَح  َِ َٚ َة َدَابَاخًة  ب َلشَّ َّ َىأََّٔ ـَ اِثَعِخ  اٌشَّ
َ ِاَىُخ  َّ ٌْ َُ َدَعَشِد ا ب َِ ِئَرا َخَشَط اْْلِ ـَ َة َثْيَعخًة  ب َلشَّ َّ َىأََّٔ ـَ

ْوشَ  َْ اٌزِّفِ ْٛ ُع ِّ  .َيْغَز

 



- 24 - 

“Barangsiapa yang mandi pada Hari Jum’at sebagaimana mandi 

janabah, kemudian ia pergi (ke masjid di awal waktu), maka seolah-

olah ia berqurban seekor unta. Barangsiapa berangkat (ke masjid) 

pada saat yang kedua, maka seolah-olah ia berqurban seekor sapi. 

Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang ketiga, maka 

seolah-olah ia berqurban seekor domba jantan yang bertanduk. 

Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang keempat, maka 

seolah-olah ia berkurban seekor ayam. Dan barangsiapa berangkat 

(ke masjid) pada saat yang kelima, maka seolah-olah ia berkurban 

sebutir telur. Jika imam telah keluar (untuk berkhutbah), maka 

malaikatpun hadir untuk mendengarkan khutbah.”  

(HR. Bukhari Juz 1 : 841, lafazh ini miliknya  

dan Muslim Juz 2 : 850) 

 

Catatan : 

 Pembagian kelima waktu tersebut bermula dari saat terbitnya 

matahari sampai masuknya imam (di atas mimbar). Cara 

untuk mengetahui kadar waktu-waktu tersebut adalah dengan 

cara membagi waktu antara terbitnya matahari sampai khatib 

naik ke mimbar menjadi lima bagian. Inilah pendapat yang 

dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin, 

Syaikh Abdullah bin „Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 

n, dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2.  

 

 Adapun bagi Khatib Jum‟at yang lebih utama baginya adalah 

ia berdiam di rumahnya dan berangkat ke masjid menjelang 

khutbah hendak dimulai. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin t.  

 

9. Berjalan Kaki 

Berangkat ke masjid dengan berjalan kaki menunjukkan sikap 

tawadhu’ (rendah hati). Diriwayatkan dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi 

y, Aku mendengar Rasulullah a bersabda; 
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 ُْ ٌَ َٚ َشٝ  َِ َٚ اْثَزَىَش   َٚ َش  َُّ َثىَّ ًَ  صُ اْؼَزَغ َٚ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ًَ َي ْٓ َؼغَّ َِ
ٍح  َٛ ِ ُخ ُ ًِّف ُٗ ِثُى ٌَ  َْ ُػ؛ َوب ٍْ ُْ َي ٌَ َٚ   ُ ِّ بْعَز ـَ  َِ ب َِ َٓ اْْلِ ِِ َٔب  َد َٚ َيْشَوْت  

ب َٙ ُِ ِلَيب َٚ ب  َٙ ُِ ٍَٕخ أَْاشٌت ِ َيب ًُ َع َّ  .َع
 

”Barangsiapa yang mandi pada Hari Jum’at, kemudian ia segera 

berangkat (ke masjid) dengan berjalan kaki, tanpa mengendarai 

kendaraan, (lalu ia) mendekat kepada khatib (ketika khatib 

berkhutbah) dan mendengarkannya, serta tidak berbuat sia-sia, 

maka setiap langkah (kakinya bernilai) pahala setahun, (yaitu) 

puasa dan shalat malamnya.” 

(HR. Abu Dawud : 345, lafah ini miliknya,  

Nasa’i Juz 3 : 1384, dan Ibnu Majah : 1087) 

 

Berkata Imam Nawawi t; 

”Imam Syafi‟i t, para sahabatnya, dan selain mereka bersepakat, 

bagi orang yang ingin menuju Shalat Jum‟at dianjurkan agar 

mendatanginya dengan berjalan kaki. Ia tidak mengendarai apa pun 

dalam perjalanannya, kecuali karena udzur, seperti sakit dan 

semisalnya.”  

 

10. Shalat Tahiyatul Masjid 

Seseorang yang memasuki masjid disyari‟atkan untuk 

melakukan Shalat Tahiyatul Masjid sebelum duduk. Ini pendapat 

yang dipilih oleh Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad n. Hal ini 

berdasarkan hadits Abu Qatadah y, bahwasanya Nabi a bersabda; 

 

 ِٓ َي َسْوَعَزْي ٍِّفِ ٍِْظ َدزَّٝ يَُص ـََ  َيْج ْغِجَذ  َّ ٌْ ُُ ا ًَ أََدَذُو  .ِإَرا َدَخ
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”Jika salah seorang diantara kaliam masuk ke dalam masjid, maka 

janganlah ia duduk terlebih dahulu sampai ia melakukan Shalat 

(Tahiyatul Masjid) 2(dua) raka’at.”  

(HR. Bukhari Juz 1 : 1110 dan Muslim Juz 1 : 714) 

 

Catatan : 

 Duduk sebentar dimasjid tidak menghilangkan kesempatan 

untuk melakukan Shalat Tahiyatul masjid. Ini adalah pendapat 

Syaikh ‟Abdullah bin ‟Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 

t. Sebagaimana Diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p ia 

berkata; 

 

َُ َيْخ ُُت إٌَّبَط  ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ إٌَِّجيُّي َ  َٚ ًٌت  َابَء َسُا
بْسَوْ   ـَ  ُْ ُْ َلبَي ََل َلبَي ُل  َ ـَ ْيَذ َيب  ٍَ َمبَي أََ  ـَ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ َي

 ِٓ  .َسْوَعَزْي

 

”Seseorang datang ketika Nabi a sedang berkhutbah di 

hadapan orang-orang pada Hari Jum‟at, lalu beliau bertanya, 

”Apakah engkau telah melakukan Shalat (Tahiyatul Masjid) 

wahai fulan?” Ia menjawab, ”Belum.” Rasulullah a bersabda, 

”Berdirilah dan lakukanlah Shalat (Tahiyatul Masjid) 2(dua) 

raka’at.” (HR. Bukhari Juz 1 : 888, lafazh ini miliknya  

dan Muslim Juz 2 : 875) 

 

 Apabila seorang datang pada saat adzan dikumandangkan, 

maka ia harus segera melaksanakan Shalat Tahiyatul Masjid 

(tidak menunggu adzan selesai), kemudian mendengarkan 

khutbah. Karena menjawab adzan adalah sunnah, sedangkan 

mendengarkan khutbah adalah wajib. 
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 Apabila seorang masuk masjid dan imam sedang berkhutbah, 

maka ia tetap disyari‟atkan untuk untuk melakukan Shalat 

Tahiyatul Masjid dengan ringkas. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Jabir bin „Abdillah p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َيْشَوْ   ِإَرا ٍْ ـَ َُ َيْخ ُُت  ب َِ اْْلِ َٚ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ُْ َي َابَء أََدُذُو
ب َّ ِٙ ْي ـِ ْص  َّٛ َيَزَج ٌْ َٚ  ِٓ  .َسْوَعَزْي

 

”Jika salah seorang diantara kalian datang (ke masjid) pada 

Hari Jum’at dan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia 

Shalat (Tahiyatul Masjid) dua raka’at dengan ringkas.” 

(HR. Muslim Juz 2 : 875) 

 

 Apabila khatib datang ke masjid setelah matahari tergelincir 

(khutbah hampir dimulai), maka ia langsung naik ke mimbar 

dan berkhutbah, tanpa didahului dengan Shalat Tahiyatul 

Masjid terlebih dahulu. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad 

bin Shalih Al-‟Utsaimin t. 

 

11. Melakukan Shalat Sunnah Semampunya 

Seorang datang ke masjid pada Hari Jum‟at sebelum khutbah 

Jum‟at dimulai, maka ia dianjurkan untuk melakukan shalat sunnah 

semampunya hingga khatib tiba (naik keatas mimbar). Shalat sunnah 

sebelum khutbah Jum‟at dilakukan minimal dengan dua raka‟at, dan 

tidak ada batasan maksimal raka‟atnya. Hal ini berdasarkan hadits 

dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, beliau bersabda; 
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َْٔصَذ َدزَّٝ  َُّ أَ ُٗ صُ ٌَ ب َلَذَس  َِ  ٍَّٝ ـََص َعَخ  ُّ ُج ٌْ َُّ أََرٝ ا ًَ صُ ِٓ اْؼَزَغ َِ
َعِخ  ُّ ُج ٌْ َٓ ا َثْي َٚ  ُٗ َٕ ب َثْي َِ  ُٗ ٌَ َٗ ُؼِفَش  َع َِ ْي  ٍِّفِ َُّ يَُص  صُ

ِٗ ْٓ ُخْ َجِز ِِ َيْفُشَغ 
 ٍَ ًَ َصَ َصَخ أَيَّب ـَعِّفِ َٚ  اْْلُْخَشٜ 

 

”Barangsiapa yang mandi, kemudian ia datang (ke masjid untuk 

melakukan Shalat) Jum’at. Lalu ia shalat (sunnah) semampunya. 

Kemudian ia diam mendengarkan khatib berkhutbah hingga selesai, 

lalu shalat berjama’ah dengannya, maka diampuni dosanya antara( 

Jum’at) itu dan Jum’at yang lain, dan dilebihkan 3(tiga) hari.”  

(HR. Muslim Juz 2 : 857) 

 

Shalat sunnah ini dilakukan ketika seorang datang ke masjid 

pada hari Jum‟at, sebelum khutbah Jum‟at dimulai (bukan setelah 

Adzan Jum‟at), hingga khatib naik ke atas mimbar. Khusus untuk 

hari Jum‟at tidak dimakruhkan melakukan shalat sunnah, walaupun 

ketika matahari berada tepat diatas kepala.   

 

Catatan : 

Tidak ada Shalat Sunnah Qabliyah Jum‟at antara adzan 

(Jum‟at) dengan Shalat Jum‟at. Ini adalah pendapat yang dipilih 

oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi‟i n, dan ini adalah 

pendapat yang masyhur dari Madzhab Ahmad, dan ini adalah 

pendapat yang dipilih oleh Syaikh Al-Albani t. Karena 

Rasulullah a ketika keluar dari rumahnya menuju masjid 

beliau langsung naik keatas mimbar, lalu Bilal y 

mengumandangkan adzan Jum‟at. Setelah adzan selesai, 

Rasulullah a langsung berkhutbah tanpa ada pemisah (Shalat 

Sunnah Qabliyah). Adapun hadits yang menjelaskan bahwa 

Rasulullah a melakukan Shalat Sunnah Qabliyah Jum‟at 

adalah hadits yang sangat lemah. Hadits tersebut berbunyi; 
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 ِٓ ب َسْوَعَزْي َ٘ َثْعَذ َٚ  ِٓ َعِخ َسْوَعَزْي ُّ ُج ٌْ ًَ ا ٍِّفِي َلْج َْ يَُص      .َوب

 

“Beliau (Rasulullah a) melakukan Shalat Qabliyah Jum‟at 

2(dua) raka‟at dan sesudahnya 2(dua) raka‟at.”  

(Hadits ini dilemahkan oleh Syaikh Al-Albani t  

dalam As-Silsilah Adh-Dha’ifah Juz 3 : 1017) 

 

12. Mendekat Kepada Khatib Ketika Khatib Menyampaikan 

Khutbah 

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub y, Sesungguhnya Nabi 

a bersabda; 

 

ًَ ََل َيَضاُي َيَزَجبَعُذ  ُا َّْ اٌشَّ ِئ ـَ ؛ 
َِ ب َِ َٓ اْْلِ ِِ ا  ْٛ اْدُٔ َٚ ْوَش  اُْدُعُشٚا اٌزِّفِ
ب َٙ ٍَ ْْ َدَخ ِإ َٚ َجَِّٕخ  ٌْ ـِي ا َش   .َدزَّٝ يَُؤخَّ

 

”Hadirilah khutbah dan mendekatlah kepada khatib. Karena 

seseorang senantiasa menjauh (dari khatib) hingga ia diakhirkan di 

Surga, meskipun ia(nanti akan) memasukinya.”  

(HR. Abu Dawud : 1108, lafazh ini milknya dan Ahmad) 

 

13. Menghadap Wajah ke Arah Khatib Ketika Khatib Sedang 

Berkhutbah 

Para jama‟ah dianjurkan untuk menghadapkan wajahnya 

kearah khatib, ketika khatib sedang berkhutbah diatas mimbar. 

Karena hal tersebut lebih dapat menghadirkan hati, dapat 

menghindari rasa kantuk, dan akan membuat khatib lebih 

bersemangat. Sebagaimana diriwayatkan dari ‟Abdullah bin Mas‟ud 

y, ia berkata; 
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َجِش  ْٕ ِّ ٌْ ٍَٝ ا ٜ َع َٛ َُ ِإَرا اْعَز ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ 
ِ ُي ااَّ ْٛ َْ َسُع َوب

َٕب ِ٘ ْٛ ُا ُٛ ُٖ ِث َٕب ٍْ  .ِاْعَزْمَج

“Ketika Rasulullah a (berkhutbah) diatas mimbar, kami 

menghadapkan wajah kami ke arah beliau.”  

(HR. Tirmidzi Juz 2 : 509) 

 

Imam Tirmidzi t mengatakan dalam Sunannya di Juz 2 : 509; 

 

 ُ ٍَّٝ ااَّ ْٓ أَْ َذبِة إٌَِّجيِّفِ َ 
ِِ  ُِ ٍْ ِع ٌْ ًِ ا ْ٘ َذ أَ ْٕ َزا ِع َ٘  ٍَٝ ًُ َع َّ َع ٌْ ا َٚ

ََ ِإَرا َخَ َت  ب َِ َْ ِاْعَزْمَجبَي اْْلِ ْٛ ُْ يُْغَزَذجُّي ِ٘ َؼْيِش َٚ  َُ ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ  .َع

 

“Inilah yang diamalkan oleh Ahli Ilmu (para ulama‟) dari kalangan 

sahabat Nabi a dan yang selainnya. Mereka menganjurkan 

menghadap kepada imam ketika sedang berkhutbah.” 

 

14. Diam Saat Khutbah Sedang Berlangsung 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, Sesunguhnya Rasulullah a bersabda; 

َمْذ  ـَ َُ َيْخ ُُت  ب َِ اْْلِ َٚ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ِْٔصْذ َي ٌَِصبِدِجَه أَ َذ  ٍْ ِإَرا ُل
َد  ْٛ  .ٌََؽ

 

”Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada Hari Jum’at, 

”Diamlah.” Sementara khatib sedang berkhutbah, maka sungguh 

engkau telah berbuat sia-sia.”  

(Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 892  

dan Muslim Juz 2 : 851)    
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Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٌََؽب َمْذ  ـَ ٌَْذَصٝ  ظَّ ا َِ  ْٓ َِ. 

 

“Barangsiapa yang menyentuh kerikil, maka sungguh ia telah 

berbuat hal yang sia-sia.”  

(HR. Muslim Juz 2 : 897 dan Tirmidzi Juz 2 : 498) 

 

15. Mendengarkan Khutbah Dengan Khusyu’ 

Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin ‟Amru p, dari Nabi a, 

beliau bersabda; 

 

ََٔفشٍ  َعَخ َصَ َصُخ  ُّ ُج ٌْ ب  :  َيْذُعُش ا َٙ ْٕ ِِ  ُٗ َٛ َدلُّي ُ٘ َٚ  ْٛ ُؽ ٍْ ب َي َ٘ ًٌت َدَعَش َسُا
 ًَّ َا َٚ َ َعضَّ  ًٌت َدَعب ااَّ َٛ َسُا ُٙ ـَ  ْٛ ب َيْذُع َ٘ ًٌت َدَعَش َسُا ْْ َ بَء :  َٚ ِإ

 ُْ ٌَ َٚ ٍد  ْٛ ُعُى َٚ َْٔصبٍد  ب ِثِئ َ٘ ًٌت َدَعَش َسُا َٚ   ُٗ ََٕع َِ ْْ َ بَء  ِإ َٚ   ُٖ أَْعَ ب
َعِخ اٌَِّزْي  ُّ ُج ٌْ ٌَٝ ا بَسحٌت ِإ َي َوفَّ ِٙ ـَ ا  ٌَُ يُْؤِر أََدذًة َٚ  ٍُ ٍِ ْغ ُِ َيَزَخطَّ َسَلَجَخ 

يُ  ْٛ ًَّ َيُم َا َٚ َ َعضَّ  َّْ ااَّ ٌَِه ِثأَ َر َٚ   ٍَ ِصَيبَدِح َصَ َصِخ أَيَّب َٚ ب  َٙ ْي ٍِ ْٓ }:  َر َِ
ب َٙ ٌِ َضب ِْ ُٗ َعْشُش أَ ٍَ ـَ َِٕخ  ٌَْذَغ  .{َابَء ِثب

 

”Ada 3(tiga) kelompok (orang) yang datang menghadiri (khutbah) 

Jum’at; Seseorang yang datang menghadirinya dengan bermain-

main, maka hanya main-mainlah bagian untuknya dari kehadirannya 

(tersebut). Seseorang yang menghadirinya dengan berdoa, maka ia 

adalah seorang yang memohon kepada Allah r. Jika Allah 

menghendaki, maka Allah akan memberinya, dan jika Allah 
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menghendaki, maka Allah akan menahannya. Dan seseorang yang 

datang menghadirinya dengan penuh kekhusyu’an dan diam 

mendengarkan (khutbah), ia tidak melangkahi pundak jama’ah 

lainnya, dan tidak menyakiti seseorang pun, maka (Shalat) 

Jum’atnya tersebut (menjadi) penghapus dosa(nya) (sampai Jum’at 

yang yang akan datang) dengan ditambah 3(tiga) hari. Yang 

demikian itu sebagaimana firman Allah r, ”Barangsiapa membawa 

amalan yang baik, maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat 

amalannya. (QS. Al-An’am : 160)” (HR. Abu Dawud : 1113) 

 

Catatan : 

 Disunnahkan bagi para jama‟ah Jum‟at untuk bershalawat 

kepada Nabi a, ketika mendengar khatib menyebut nama 

beliau. dan diperbolehkan pula bagi seorang yang bersin untuk 

mengucapkan hamdalah secara perlahan. Namun tidak dengan 

suara keras yang dapat mengganggu jama‟ah lainnya. Ini 

adalah pendapat Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‟Abdullah Al-

Fauzan 2. 

 

 Diperbolehkan berbicara –jika ada kemaslahatan-; ketika 

khutbah belum dimulai, ketika khatib sedang duduk diantara 

dua khutbah (ketika khatib diam), atau setelah khutbah selesai. 

Ini adalah pendapat Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‟Abdullah 

Al-Fauzan 2. 

 

 Diperbolehkan berisyarat tanpa berbicara, ketika sedang khatib 

berkhutbah. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin t; 

”Boleh memperingatkan mereka (yang berbicara ketika imam 

berkhutbah) dengan meletakkan tangan anda diatas kedua bibir, 

sebagai isyarat kepada meraka untuk melarang mereka 

berbicara saat khatib berkhutbah tanpa anda harus berbicara 

kepada mereka.” 
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 Apabila seorang merasa mengantuk, maka hendaknya ia 

berpindah ke tempat yang lain. Hal ini berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar p, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

ٌَِه  ِٗ َر ِغ ٍِ ْج َِ  ْٓ ِِ ْي  َّٛ َيَزَذ ٍْ ـَ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ُْ َي ََٔعَظ أََدُذُو  .ِإَرا 

 

”Jika salah seorang diantara kalian merasa mengantuk pada 

Hari Jum’at, maka berpindahlah dari tempat itu.” 

(HR. Tirmidzi Juz 2 : 526, lafazh ini miliknya  

dan Abu Dawud : 1119) 

 

 Apabila seorang teringat shalat fardhu yang belum dikerjakan 

(karena lupa atau karena ketiduran) ketika khutbah sedang 

berlangsung, maka hendaknya ia langsung berdiri dan 

mengqadha’nya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah a; 

 

ب َ٘ ب ِإَرا َرَوَش َٙ َي ٍِّفِ ْْ يَُص ب أَ َٙ بَسرُ َىفَّ ـَ ب  َٙ ْٕ ََ َع َٔب  ْٚ َِٔغَي َ َ حًة أَ  ْٓ َِ 

 

”Barangsiapa lupa (belum mengerjakan) shalat atau tidur 

hingga melewatkannya maka kaffaratnya adalah (segera) 

mengerjakannya ketika mengingatnya.”  

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 572 dan  

Muslim Juz 1 : 684, lafazh ini miliknya) 

 

16. Shalat Sunnah Ba’diyah Jum’at 

Dianjurkan bagi seorang yang telah melakukan Shalat Jum‟at 

untuk melakukan Shalat Sunnah Ba‟diyah Jum‟at sebanyak 2(dua) 

atau 4(empat) raka‟at, shalat tersebut boleh dilakukan di masjid atau 

dirumah, dan yang lebih utama adalah dilakukan dirumah. 
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Diriwayatkan dari Abu Hurairah y bahwasanya Rasulullah a 

bersabda; 

 

ب ب أَْسَثعًة َ٘ ِ َثْعَذ ًِّف ُيَص ٍْ ـَ َعَخ  ُّ ُج ٌْ ُُ ا ٍَّٝ أََدُذُو  ِإَرا َ 

 

”Jika salah seorang diantara kalian telah melakukan Shalat Jum’at, 

maka lakukanlah shalat sunnah 4(empat) raka’at setelahnya.”  

(HR. Muslim Juz 2 : 881, lafadz ini miliknya,  

Abu Dawud : 1118, dan Tirmidzi : 522) 

 

Diriwayatkan pula dari Ibnu ‟Umar p; 

 

ْي  ـِ  ِٓ ٍِّفِي َسْوَعَزْي ُيَص ـَ َْٕصِشَؾ  َعِخ َدزَّٝ َي ُّ ُج ٌْ ٍِّفِي َثْعَذ ا َْ ََل يَُص َىب ـَ
  ِٗ َثْيِز

 

”Bahwasanya Nabi a tidak shalat setelah (Shalat) Jum‟at hingga 

beliau pergi dan melakukannya (sebanyak) 2(dua) raka‟at di 

rumahnya.”  

(HR. Bukhari : 937 dan Muslim Juz 2 : 822, lafadz ini miliknya) 

 

Catatan : 

 Apabila seseorang ingin melakukan Shalat Sunnah Ba‟diyah 

Jum‟at di masjid, maka hendaknya ada pemisah antara Shalat 

Jum‟at dengan Shalat Sunnah Ba‟diyah tersebut, baik dengan 

berbicara atau dengan keluar terlebih dahulu. Diriwayatkan dari 

As-Sa‟ib bin Yazid y, beliau berkata; 
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ُذ  ّْ َُ ُل ب َِ َُ اْْلِ ٍَّ ب َع َّّ ٍَ ـَ َسِح  ْٛ ْمُص َّ ٌْ ـِي ا َعَخ  ُّ ُج ٌْ ُٗ ا َع َِ ٍَّْيُذ   َ
ب  َّّ ٌَ َمبَي ََل َرُعْذ  ـَ ٌَيَّ  ًَ ِإ ًَ أَْسَع ب َدَخ َّّ ٍَ ـَ ٍَّْيُذ  َص ـَ ْي 

ِِ َمب َِ ْي  ـِ
 ْٚ َُ أَ ٍَّ ب ِثَصَ ٍح َدزَّٝ َرَى َٙ ٍِّفِ ـََ  رَُص َعَخ  ُّ ُج ٌْ ٍَّْيَذ ا َذ ِإَرا َ  ٍْ َع ـَ
 ْْ ٌَِه أَ َٔب ِثَز ْش َِ َُ أَ ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ 

ِ َي ااَّ ْٛ َّْ َسُع ِئ ـَ َرْخُشَط 
َْٔخُشطَ   ْٚ َُ أَ ٍَّ ََٔزَى ًَ َ َ حًة ِثَصَ ٍح َدزَّٝ   ِ َٛ  ََل رُ

 

”Aku melakukan Shalat Jum‟at bersama (Mu‟awiyah y)) di Al-

Maqshurah. Ketika imam salam, aku berdiri di tempatku 

(untuk) melakukan shalat (sunnah di tempat tersebut). Ketika 

beliau masuk, beliau berkata kepadaku, ”Janganlah engkau 

ulangi apa yang telah engkau lakukan. Jika engkau telah selesai 

melakukan Shalat Jum‟at, maka janganlah engkau langsung 

menyambungnya dengan shalat (sunnah) hingga engkau 

berbicara atau keluar. Karena Rasulullah a memerintahkan hal 

tersebut kepada kami, (yaitu) jangan menyambung Shalat 

(Jum‟at) dengan shalat (sunnah) hingga kami berbicara atau 

keluar.” (HR. Muslim Juz 2 : 883, lafadz ini miliknya  

dan Abu Dawud : 1129) 

 

17. Memperbanyak Doa Pada Waktu yang Mustajab 

 Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, 

Sesungguhnya beliau bersabda; 

 

ا ِإَلَّ  ب َخْيشًة َٙ ْي
ـِ  َ ٌُت َيْغأَُي ااَّ ٍِ ْغ ُِ ب  َٙ ُم ـِ ا َٛ ٌََغبَعخًة ََل يُ َعِخ  ُّ ُج ٌْ ـِي ا  َّْ ِإ

َي َعبَعخٌت َخِفْيَفخٌت  ِ٘ َٚ ُٖ َلبَي  ُٖ ِإيَّب  أَْعَ ب
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“Sesungguhnya pada Hari Jum’at ada satu waktu yang tidaklah 

seorang muslim berdoa satu kebaikan kepada Allah bertepatan 

dengan waktu tersebut, kecuali Allah akan memberikannya 

kepadanya.” (HR. Muslim Juz 2 : 852 dan Ahmad) 

 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama‟ untuk 

menentukan kapan waktu yang mustajab tersebut, mereka berselisih 

dalam dua pendapat, yaitu : 

 

1. Waktu mustajab tersebut adalah saat imam duduk diatas mimbar 

hingga Shalat Jum‟at selesai dilaksanakan. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, ia berkata; 

 

 ِ ِي ااَّ ْٛ ْٓ َسُع ْعَذ أََثبَن َيْذُذُس َع ِّ َش أََع َّ ِٓ ُع ِ ْث ٌِْي َعْجُذ ااَّ َلبَي 
 ُْ ََٔع ُذ  ٍْ َعِخ َلبَي ُل ُّ ُج ٌْ ِْ َعبَعِخ ا ْي َ ْأ ـِ  َُ ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ
ُي  ْٛ َُ َيُم ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ 

ِ َي ااَّ ْٛ ْعُذ َسُع ِّ ُي َع ْٛ ُٗ َيُم ْعُز ِّ َع
َ حُ  ْْ َرْمَعٝ اٌصَّ ٌَٝ أَ َُ ِإ ب َِ ٍَِظ اْْلِ ْْ َيْج َٓ أَ ب َثْي َِ َي  ِ٘. 

 

“‟Abdullah bin „Umar p berkata kepadaku, “Apakah engkau 

mendengar bapakmu (meriwayatkan) hadits dari Rasulullah a 

tentang waktu (yang mustajab untuk berdoa pada Hari) Jum‟at?” Aku 

menjawab, “Ya, aku mendengarnya. Ia berkata aku mendengar 

Rasulullah a bersabda, “(Waktu tersebut adalah) antara imam duduk 

(diatas mimbar) hingga Shalat (Jum‟at) selesai.”  

(HR. Muslim Juz 2 : 853) 

 

2. Waktu mustajab tersebut adalah setelah Ashar hingga 

tenggelamnya matahari. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin 

‟Abdillah p, dari Rasulullah a, beliau bersabda; 
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ٌُت َيْغأَُي  ٍِ ْغ ُِ ب َعْجذٌت  َٙ ْي ـِ َاُذ  ْٛ ََٕزب َعْشَشَح َعبَعخًة ََل يُ َعِخ ِاْص ُّ ُج ٌْ َُ ا ْٛ َي
َعْصشِ  ٌْ ب آِخَش َعبَعٍخ َثْعَذ ا َ٘ ْٛ ُغ ِّ َز ٌْ ب ـَ  ُٖ ُٖ ِإيَّب َ َ ْيئًةب ِإَلَّ آَرب  .ااَّ

 

”Hari Jum’at (terdiri dari) 12(dua belas) waktu. Tidaklah seorang 

hamba yang menemukan (waktu yang mustajab) di dalamnya (lalu) 

ia (berdoa) meminta sesuatu kepada Allah, kecuali Allah akan 

memberikan kepadanya. Carilah (waktu mustajab tersebut) diakhir 

waktu setelah ’Ashar.”  

(HR. Nasa’i Juz 3 : 1389. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh  

Al-Albani t dalam Shahihut Targhib wat Tarhib : 703) 

 

Seorang muslim dapat memperbanyak doa pada kedua waktu 

tersebut (saat imam duduk diatas mimbar dan setelah Ashar). Dan 

hendaknya lebih bersungguh-sungguh pada waktu setelah Ashar, 

karena waktu ini yang diharapkan lebih mustajab. Berkata Ibnul 

Qayyim t; 

”Menurut hemat saya, waktu shalat juga merupakan waktu yang 

diharapkan terkabulnya doa. Jadi keduanya merupakan waktu 

mustajab, meskipun waktu yang dikhususkan disini ialah waktu 

terakhir setelah shalat Ashar.” 
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LARANGAN-LARANGAN DALAM  

IBADAH JUM’AT 
 

 

Larangan-larangan dalam ibadah Jum‟at, antara lain : 

 

1. Dimakruhkan Mengkhususkan Qiyamul Lail Pada Malam 

Jum’at dan Berpuasa Pada Siang Harinya 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ََ ْٛ ا َي ْٛ ََل َرُخصُّي َٚ ٌِْي  َيب ٍَّ ِٓ اٌ ْٓ َثْي ِِ  ٍَ َعِخ ِثِمَيب ُّ ُج ٌْ َخ ا ٍَ ٌَْي ا  ْٛ ََل َرْخَزصُّي
 ُٗ ُِ ْٛ ٍَ َيُص ْٛ ْي َ  ـِ  َْ ْٛ ْْ َيُى َِ ِإَلَّ أَ ِٓ اْْلَيَّب ْٓ َثْي ِِ  ٍَ َعِخ ِثصَيب ُّ َج ٌْ ا

 ُْ  .أََدُذُو

 

”Jangan mengkhususkan malam Jum’at dengan melakukan Qiyamul 

Lail (Shalat Tahajud) diantara malam-malam yang lain. Dan jangan 

pula mengkhususkan Hari Jum’at dengan berpuasa diantara hari-

hari kalian yang lain, kecuali puasa (sunnah) yang biasa kalian 

lakukan (dan bertepatan dengan hari itu).”   

(HR. Muslim Juz 2 : 1144) 

 

2. Tidak Diperbolehkan Membuat Halaqah (Duduk Melingkar) 

di Masjid Sebelum Shalat Jum’at 

Sebagaimana diriwayatkan dari „Amr bin Syu‟aib dari 

Bapaknya, dari Kakeknya o; 

 

َعخِ  ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ َ ِح َي ًَ اٌصَّ ٍُّيِك َلْج ِٓ اٌزََّذ ٝ َع َٙ َٔ. 
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“(Rasulullah a) melarang membuat halaqah sebelum Shalat 

Jum‟at.” (HR. Abu Dawud : 1079) 

 

Termasuk dalam larangan ini adalah membuat halaqah kajian di 

masjid sebelum Shalat Jum‟at. 

 

3. Diharamkan Melakukan Transaksi Jual Beli Setelah 

Terdengar Adzan Jum’at Bagi Orang yang Berkewajiban 

Melaksanakan Shalat Jum’at 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

َعخِ  َيب ُّ ُج ٌْ َِ ا ْٛ ْٓ َي ِِ َ ِح  ٌٍِصَّ ِدَ   ْٛ ا ِإَرا ُٔ ْٛ ُٕ َِ َٓ آ ب اٌَِّزْي َٙ ا  أَيُّي ْٛ بْعَع ـَ
 ْْ ُْ ِإ ٌَُى ُْ َخْيشٌت  ُى

ٌِ َجْيَ  َر ٌْ َرُسٚا ا َٚ  ِ ٌَٝ ِرْوِش ااَّ َْ  ِإ ْٛ ُّ ٍَ ُْ َرْع ُز ْٕ . ُو
 

“Wahai orang-orang beriman, apabila (kalian) diseru untuk 

menunaikan Shalat Jum’at, maka bersegeralah kalian mengingat 

Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi 

kalian jika kalian mengetahui.” (QS. Al-Jumu’ah : 9)  

 

Jual beli yang dilakukan setelah terdengar adzan Jum‟at (bagi orang 

yang berkewajiban melaksanakan Shalat Jum‟at) adalah batal dan 

tidak sah. Ini adalah pendapat yang masyhur dikalangan Malikiyah 

dan Hanabilah. 

 

Termasuk yang diharamkan pula melakukan akad-akad yang 

semisal dengan dengan jual-beli. Sebagaimana yang dikatakan oleh 

Khalil t dalam Mukhtasharnya; 

”Akad jual-beli, sewa menyewa, perwalian, perkonsian, penyerahan, 

dan syuf‟ah (hak membeli lebih dahulu) menjadi batal dengan 

dikumandangkannya adzan (Jum‟at) kedua.”  
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4. Diharamkan Melakukan Safar Setelah Terdengar Adzan 

Jum’at Bagi Orang yang Berkewajiban Melaksanakan Shalat 

Jum’at 

Seorang yang wajib melaksanakan Shalat Jum‟at tidak 

diperbolehkan bepergian pada Hari Jum‟at setelah masuk waktu 

Jum‟at. Ini adalah pendapat madzhab Maliki dan Hambali. Ibnul 

Qayyim t berkata dalam Zadul Ma’ad 1/382;  

“Tidak boleh safar pada Hari Jum‟at bagi orang yang wajib Jum‟at 

setelah masuk waktu Jum‟at.” 

 

Ibnu Jizzi t mengatakan; 

”Boleh bepergian pada hari Jum‟at sebelum tergelincir matahari, 

namun ada pula yang mengatakan makruh. Sementara itu, mereka 

(ulama‟ madzhab Maliki) semua sepakat bahwa bepergian menjadi 

terlarang setelah tergelincir matahari (masuk waktu Jum‟at).”  

 

5. Tidak Diperbolehkan Melangkahi Pundak-pundak Orang 

Lain 

 Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin ‟Amru bin Al-‟Ash p, 

sesungguhnya Nabi a bersabda; 

 

ا شًة ْٙ ُ  ُٗ ٌَ َْٔذ  َرَخ َّٝ ِسَلبَة إٌَّبِط َوب َٚ ٌََؽب   ْٓ َِ َٚ. 

 

”Barangsiapa yang berbuat sia-sia, dan melangkahi pundak-pundak 

orang lain, maka ia hanya mendapat pahala Zhuhur (tidak mendapat 

pahala Jum’at).”  

(HR. Abu Dawud : 347, dengan sanad yang hasan) 
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Dan diriwayatkan pula dari Jabir bin ‟Abdillah p, ia berkata; 

 

 ُ ٍَّٝ ااَّ  َ ِ ُي ااَّ ْٛ َسُع َٚ َعِخ   ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ْغِجَذ َي َّ ٌْ ًَ ا َّْ َسُا ًة َدَخ أَ
َُ َيْخ ُُت  ٍَّ َع َٚ  َٗ ْي ٍَ ًَ . َع َجَع ِ .َيَزَخ َّٝ إٌَّبَط ـَ ُي ااَّ ْٛ َمبَي َسُع ـَ  
 َُ ٍَّ َع َٚ  َٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ َْٔيَذ  َ  آ َٚ َمْذ آَرْيَذ  ـَ ٍِْظ   .ِاْا

 

“Sesungguhnya seorang masuk ke dalam masjid pada Hari Jum‟at, 

sedangkan Rasulullah a sedang berkhutbah. Orang tersebut 

melangkahi (pundak) manusia. Maka Rasulullah a bersabda 

(kepadanya), “Duduklah, karena engkau telah menyakiti (orang 

lain), (sedangkan) engkau terlambat.”  

(HR. Abu Dawud : 1118 dan Ibnu Majah : 1115,  

lafazh ini miliknya) 

 

Dikecualikan dari larangan ini bagi khatib yang tidak 

mendapatkan jalan menuju mimbar, maka diperbolehkan baginya 

untuk melewati jama‟ah. 

 

6. Tidak Diperbolehkan Menyuruh Orang Lain Berdiri 

Sementara Ia Menduduki Tempatnya 

 Dari Jabir y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ِٖ ْمَعِذ َِ  ٌَٝ ٌَِؿ ِإ ٌُِيَخب  َُّ َعِخ صُ ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ُٖ َي ُْ أََخب َّٓ أََدُذُو َّ ََل يُِمْي
ا ْٛ َغُذ ـْ ُي ِا ْٛ ْٓ َيُم ٌَِى َٚ  ِٗ ْي ـِ َيْمُعَذ   .ـَ

 

”Janganlah salah seorang diantara kalian ketika Hari Jum’at 

menyuruh saudaranya untuk berdiri, kemudian ia menuju tempat 
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duduknya dan duduk ditempat tersebut. Tetapi hendaklah ia berkata, 

”Lapangkanlah.” (HR. Muslim Juz 4 : 2178)  

 

7. Dimakruhkan Melakukan Ihtiba’ (Duduk Dengan Memeluk 

Kedua Kaki) 

 Ketika khatib sedang berkhutbah pada Hari Jum‟at, maka para 

jama‟ah dimakruhkan duduk dengan memeluk kedua kaki. 

Sebagaimana diriwayatkan dari ‟Abdullah bin ‟Amr Al-‟Ash p, ia 

berkata; 

 

َعِخ   ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ْدِزَجبِء َي ِٓ اْْلِ َُ َع ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ 
ِ َي ااَّ ْٛ ٝ َسُع َٙ َٔ

َُ َيْخ ُُت  ب َِ اْْلِ َٚ ِٕي   .َيْع

 

”Rasulullah a melarang ihtiba’ (duduk dengan memeluk kedua 

kaki) pada Hari Jum‟at, yaitu ketika imam sedang berkhutbah.”  

(HR. Abu Dawud : 1134. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh  

Al-Albani t dalam Shahih Sunan Abi Dawud : 1017) 

 

Catatan : 

Ihtiba’ tidak mengapa dilakukan diluar waktu khutbah Jum‟at, 

jika tidak menjadikan tersingkapnya aurat. Berkata Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin t; 

”Larangan ihtiba’ tidak hanya ketika khutbah Jum‟at dan selain 

khutbah, akan tetapi perbuatan ini dilarang jika manusia takut 

akan tersingkap auratnya. Seperti melakukan ihtiba’ dengan 

mengenakan sarung dimana jika melakukannya akan tersingkap 

auratnya. Jika tidak menjadikan tersingkap aurat, maka hal itu 

tidak mengapa dilakukan diluar waktu khutbah Jum‟at.” 
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KHUTBAH JUM’AT 
 

 

Hukum Khutbah Jum’at 

Khutbah Jum‟at adalah syarat sahnya Shalat Jum‟at, tidak sah 

Shalat Jum‟at tanpa adanya khutbah Jum‟at. Karena Rasulullah a 

senantiasa melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya sama 

sekali. Jika ada sekelompok kaum muslimin melakukan Shalat 

Jum‟at tanpa didahului dengan khutbah, maka Shalat Jum‟at mereka 

tidak sah. Khutbah Jum‟at terdiri dari dua khutbah yang dipisah 

dengan duduk. Diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar p, ia berkata; 

 

ٍط  ْٛ ٍُ ب ِثُج َّ ُٙ َٕ ًُ َثْي َْ َيْفِص َوب َٚ ٌُت  َٛ َلبِا ُ٘ َٚ  ِٓ َْ َيْخ ُُت ُخْ َجَزْي  .َوب

 

”(Rasulullah a) biasa berkhutbah (Jum‟at) dua kali dengan berdiri 

dan beliau memisahkan kedua (khutbah tersebut) dengan duduk.”  

(HR. Darimi : 1558) 

 

Tata Cara Khutbah Jum’at 

Tata cara khutbah Jum‟at, antara lain : 

 

1. Berkhutbah dengan menggunakan mimbar 

Mimbar yang digunakan untuk berkhutbah terdiri dari 3(tiga) 

tingkat bertangga, dan letaknya disebelah kanan tempat imam. 

Khatib berkhutbah pada tingkat tangga yang kedua, dan duduk pada 

tingkat tangga yang ketiga. Dalil dalam hal ini adalah hadits yang 

diriwayatkan oleh Anas bin Malik y yang panjang dan terdapat 

kalimat; 

 

ٌَِضخِ  ٍَٝ اٌضَّب َيْمُعُذ َع َٚ  ِْ ُٗ َدَسَاَزب ٌَ ا  َجشًة ْٕ
ِِ  ُٗ ٌَ   َ ِٕ ُص ... ـَ
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“Maka orang tersebut membuat untuk beliau mimbar dua tingkat dan 

beliau duduk pada tingkat yang ketiga…”  

(HR. Ad-Darimi 1/19 dan Abu Ya’la 1/19) 

 

Adapun ukuran mimbar yang digunakan oleh Rasulullah a adalah 

sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu An-Najjar; 

“(Bahwa) panjang mimbar Rasulullah a adalah 2(dua) hasta 1(satu) 

jengkal dan 3(tiga) jari, dan lebarnya 1(satu) hasta.” 

 

2. Menghadapkan wajah kepada para jama’ah kemudian 

memberi salam 

Diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p; 

 

 َُ ٍَّ َجَش َع ْٕ ِّ ٌْ َْ ِإَرا َ ِعَذ ا َُ َوب ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ َّْ إٌَِّجيَّ َ   .أَ

 

”Sesungguhnya Nabi a apabila naik mimbar, beliau mengucapkan 

salam.”  

(HR. Ibnu Majah : 1109. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh  

Al-Albani t dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 5 : 2076) 

 

Hendaknya para jama‟ah menjawab salamnya khatib dengan 

suara pelan. Dan hukum menjawab salamnya khatib bagi para 

jama‟ah adalah Fardhu Kifayah. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin t.  

 

3. Duduk diatas mimbar setelah memberi salam kepada para 

jama’ah 

Khatib dianjurkan untuk tetap duduk di mimbar hingga 

muadzin selesai mengumandangkan adzan. Hal ini berdasarkan 

riwayat dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 
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 ِٓ َُ َيْخ ُُت ُخْ َجَزْي ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ َْ إٌَِّجيُّي َ  ٍُِظ :  َوب َْ َيْج َوب
 َُّ َيْخ ُُت  صُ ـَ  َُ ْٛ َُّ َيُم َْ صُ

َؤرِّفِ ُّ ٌْ ُٖ ا َجَش َدزَّٝ َيْفَشَغ  أَُسا ْٕ ِّ ٌْ ِإَرا َ ِعَذ ا
َيْخ ُُت  ـَ  َُ ْٛ ُُّي َيُم َُ  َص ٍَّ ـََ  َيَزَى ٍُِظ   .َيْج

 

“Nabi a berkhutbah (Jum‟at) dengan dua khutbah. Beliau duduk 

ketika telah naik mimbar, hingga muadzin selesai 

(mengumandangkan adzan), kemudian beliau berdiri berkhutbah. 

Lalu beliau duduk (setelah khutbah pertama) dan beliau tidak 

mengucapkan (apapun). Kemudian beliau berdiri menyampaikan 

khutbah (yang kedua).”  

(HR. Abu Dawud : 1092. Hadits ini dishahihkan oleh  

Syaikh Al-Albani t dalam Shahih Abi Dawud : 1002) 

 

4. Muadzin mengumandangkan adzan Jum’at ketika khatib 

duduk diatas mimbar 

Adzan Jum‟at dilakukan sekali, yaitu ketika khatib duduk diatas 

mimbar. Diriwayatkan dari As-Sa-ib bin Yazid y, ia berkata; 

 

َجشِ  ْٕ ِّ ٌْ ٍَٝ ا َُ َع ب َِ ٍُِظ اْْلِ َٓ َيْج َعِخ ِدْي ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ ُٓ َي َْ اٌزَّْأِرْي  َوب

 

“Adzan pada Hari Jum‟at (dilakukan) ketika khatib duduk duduk 

diatas mimbar.” (HR. Baihaqi Juz 3 : 5473) 

 

5. Khutbah dilakukan dengan berdiri 

Khutbah Jum‟at wajib dilakukan dengan berdiri bagi yang 

mampu. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi‟i t. Hal ini 

berdasarkan firman Allah q; 
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ب ًّة َن َلبِا ْٛ َرَشُو َٚ 

 

”Mereka meninggalkan engkau sedang berdiri (berkhutbah)”  

(QS. Al-Jumuah : 11) 

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir t dalam kitabnya Tafsir Al-

Qur’anul ’Azhim 4/367; 

 

ٌَٝ ِٗ َرَعب ٌِ ْٛ ْي َل ـِ ب}:  َٚ ًّة َن َلبِا ْٛ َرَشُو َٚ}  ََ ب َِ َّْ اْْلِ ٍَٝ أَ ًٌت َع ْي ٌِ َد
ب ًّة َعِخ َلبِا ُّ ُج ٌْ ََ ا ْٛ  .َيْخ ُُت َي

 

”Dalam firman Allah q, ”Mereka meninggalkan engkau sedang 

berdiri (berkhutbah)” adalah dalil yang menunjukkan bahwa imam 

berkhutbah pada Hari Jum‟at dalam keadaan berdiri.” 

 

Diriwayatkan dari Ka‟ab bin Ujrah y; 

 

َمبَي  ـَ ا  ُِ َيْخ ُُت َلبِعذًة ٌَْذَى َِّفِ ا ِٓ أُ ِٓ ْث َّ ْد َعْجُذ اٌشَّ َٚ ْغِجَذ  َّ ٌْ ًَ ا َدَخ
 ٌَٝ ُ َرَعب َلبَي ااَّ َٚ ا  َخِجْيِش َيْخ ُُت َلبِعذًة ٌْ َزا ا َ٘  ٌَٝ ا ِإ ُٚ ْٔلُُش ِإَرا}اُ َٚ 

ب ًّة َن َلبِا ْٛ َرَشُو َٚ ب  َٙ ٌَْي ا ِإ ْٛ َْٔفعُّي ا ا ًٛة ْٙ ٌَ  ْٚ ا ِرَجبَسحًة أَ ْٚ  .{َسأَ

 

”Ketika ia masuk ke dalam suatu masjid, sementara ‟Abdurrahman 

bin Ummul Hakam sedang berkhutbah dengan duduk, ia pun berkata, 

”Perhatikanlah orang yang buruk ini, ia berkhutbah dengan duduk, 

padahal Allah q telah berfirman, ”Dan apabila mereka melihat 

perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya 
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dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri (berkhutbah).” (QS. 

Al-Jumuah : 11)” (HR. Muslim Juz 2 : 864, lafazh ini miliknya  

dan Baihaqi Juz 3 : 5495)  

 

6. Memulai khutbah dengan membaca hamdalah, syahadat, 

shalawat kepada Nabi a, dan mengucapkan ’Amma Ba’du 

Ibnul Qayyim t berkata dalam Zadul Ma’ad 1/189; 

”Tidak pernah Rasulullah a berkhutbah kecuali beliau memulainya 

dengan hamdalah, dan menyebutkan namanya yang jelas dalam 

syahadat tersebut.” 

 

Muqaddimah khutbah tersebut terangkum dalam Khutbatul Hajah. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas‟ud y, ia berkata; 

 

َٕب  َّ ٍَّ َُ َع ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ ِ ُي ااَّ ْٛ ٌَْذبَاِخ َسُع  : ُخْ َجَخ ا
 

”Rasulullah a telah mengajarkan kepada kami Khutbah Hajah, 

(yaitu membaca) : 

 

ْٓ ُ ُشِٚس  ِِ  ِ َُٔعُٛر ِثباَّ َٚ  ُٖ َْٔغَزْؽِفُش َٚ  ُٗ َْٔغَزِعيُٕ َٚ  ُٖ ُذ َّ َْٔذ  ِ َذ ِاَّ ّْ َذ ٌْ َّْ ا ِإ
َٕب ُفِغ ْٔ َٕب )أَ ٌِ ب َّ َئبِد أَْع َعيِّفِ َٚ) ًْ ٍِ ْٓ يُْع َِ َٚ  ُٗ ٌَ  ًَّ ِع ُِ ـََ    ُ ِٖ ااَّ ِذ ْٙ ْٓ َي َِ  

 َّْ أَ َٚ  ُٗ ٌَ ُٖ ََل َ ِشيَه  ْدَذ َٚ  ُ َٗ ِإَلَّ ااَّ ٌَ ْْ ََل ِإ ُذ أَ َٙ أَْ  َٚ  ُٗ ٌَ بِدَ   َ٘ ـََ  
 ُٗ َسُعٌُٛ َٚ  ُٖ ا َعْجُذ ذًة َّّ َذ ُِ. 

َّٓ  َيب رُ ْٛ ُّ ََل َر َٚ  ِٗ َ َدكَّ رَُمبِر ُٕٛا ارَُّمٛا ااَّ َِ َٓ آ ب اٌَِّزْي َٙ ُْ  أَيُّي ُز ْٔ أَ َٚ ِإَلَّ 
 َْ ْٛ ُّ ٍِ ْغ ُِ. 
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اِدَذحٍ َيب َٚ َْٔفٍظ   ْٓ ِِ  ُْ َمُى ٍَ ُُ اٌَِّزْ  َخ ا َسثَُّى ْٛ ب إٌَّبُط ارَُّم َٙ ٍََك أَيُّي َخ َٚ
َِٔغبءًة  َٚ ا  ب ِسَابَلًة َوِضْيشًة َّ ُٙ ْٕ

ِِ َثشَّ  َٚ ب  َٙ َا ْٚ ب َص َٙ ْٕ َ اٌَِّزْ  ِِ ارَُّمٛا ااَّ َٚ
 َْ َ َوب َّْ ااَّ ََ ِإ اْْلَْسَدب َٚ  ِٗ َْ ِث ْٛ بَرَغبَءٌُ ُْ َسِلْيجًة ْيُى ٍَ  .َع

ا َيب َلًة َعِذْيذًة ْٛ ا َل ْٛ ٌُ ْٛ ُل َٚ  َ ا ارَُّمٛا ااَّ ْٛ ُٕ َِ َٓ آ ب اٌَِّزْي َٙ ٍِخْ . أَيُّي ُْ  يُْص ٌَُى
ْٓ يُِ ِ  ااََّ  َِ َٚ  ُْ َثُى ْٛ ُْ ُرُٔ ٌَُى َيْؽِفْش  َٚ  ُْ ٌَُى ب َّ بَص  أَْع ـَ َمْذ  ـَ  ُٗ ٌَ ْٛ َسُع َٚ

ب ًّة ا َعِلْي صًة ْٛ  .ـَ

 

”Sesungguhnya segala puji bagi Allah. Kita memuji-Nya, meminta 

pertolongan kepada-Nya dan memohon ampun kepada-Nya. Kami 

berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan (keburukan 

amal kami). Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada 

yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan (oleh 

Allah), maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Aku 

bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain 

Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa 

Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.” 

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah 

dengan sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan jangan sekali-kali 

kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim.  

(QS. Ali-„Imran : 102) 

Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb kalian yang 

telah menciptakan kalian dari seorang diri (Adam j) dan darinya 

Allah menciptakan istrinya (Hawa) dan dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 

bertaqwalah kepada Allah yang dengan Nama-Nya kalian saling 

meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. 

Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian. (QS. An-Nisa‟ : 1) 
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Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah 

dan ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan 

memperbaiki amalan-amalan kalian dan akan mengampuni dosa-

dosa kalian. Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, 

maka sesungguhnya ia telah menang dengan kemenangan yang 

besar. (QS. Al-Ahzab : 70 - 71) 

(HR. Abu Dawud : 2118, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 6 : 3277, 

dan Ibnu Majah : 1892. Lafazh yang ada didalam kurung  

adalah tambahan dalam riwayat Tirmidzi Juz 3 : 1105) 

 

Setelah membaca Khutbah Hajah diatas, kemudian mengucapkan,  ب َِّ أَ
:َثْعُذ   (adapun setelah itu;). Dan setelah mengucapkan ”Amma 

ba’du” mengucapkan; 

 

 َّْ ِئ ذٍ (أَْ َذَق )ـَ َّّ َذ ُِ ْذُ   َ٘ ْذِ   َٙ ٌْ َخْيَش ا َٚ  
ِ ٌَْذِذْيِش ِوَزبُة ااَّ   ا

 َُ ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ بَ  َٙ ْذَذَصبرُ ُِ ِٛس  ُِ َ شَّ اْْلُ َٚ ْذَذَصٍخ  )  ُِ  ًَّ ُو َٚ
ًَّ (ِثْذَعخٌت  ُو َٚ ٌَخٌت   ـِي إٌَّبسِ ) ِثْذَعٍخ َظَ  ٌٍَخ  ًَّ َظَ  ُو َٚ )

 

”Sesungguhnya (sebenar-benar) perkataan adalah Kitabullah, 

sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad a dan seburuk-

buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. (Setiap 

perkara yang diada-adakan adalah bid’ah), setiap bid’ah adalah 

kesesatan (dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka).” 

(HR. Muslim Juz 2 : 867. Lafazh yang didalam kurung  

adalah tambahan dalam riwayat Nasa’i Juz 3 : 1578)  
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7. Membaca ayat Al-Qur’an di dalam Khutbah 

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah y, ia berkata; 

 

ب َيْمَشأُ  َّ ُٙ َٕ ٍُِظ َثْي ِْ َيْج َُ ُخْ َجَزب ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ ٍَِّٕجيِّفِ َ 
ٌِ َْٔذ  َوب

َيْزُوُش إٌَّبَط  َٚ  َْ ُمْشآ ٌْ  .ا
 

“Nabi a biasa berkhutbah (Jum‟at) dengan dua khutbah dan beliau 

duduk diantara keduanya. Beliau membaca (ayat) Al-Qur‟an, dan 

memperingatkan manusia.”  

(HR. Muslim Juz 2 : 862, lafazh ini miliknya  

dan Abu Dawud : 1094) 

 

8. Tidak memperbanyak kata dan tidak tergesa-gesa dalam 

berkhutbah 

Rasulullah a bersabda; 

 

ا  ْٛ ٍُ أَِطْي ـَ  ِٗ ِٙ ْم ـِ  ْٓ ِِ ِئَّٕخٌت  َِ  ِٗ ِلَصِش ُخْ َجِز َٚ  ًِ ُا َي َ َ ِح اٌشَّ ْٛ َّْ طُ ِإ
ا ِْ ِعْذشًة َجَيب ٌْ َٓ ا

ِِ  َّْ ِإ َٚ ٌُْخْ َجَخ  ا ا ْٚ اَلِصُش َٚ َ َح   .اٌصَّ
 

“Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya 

khutbahnya merupakan tanda kedalaman pemahaman (agama)nya. 

Maka panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah. 

Sesungguhnya diantara penjelasan dapat menyihir 

(mempengaruhi).” (HR. Muslim Juz 2 : 869) 
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‟Aisyah i juga berkata; 

 

ٌَْذِذْيَش  ْٓ َيْغُشُد ا ُْ َيُى ٌَ  ٍَُّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ 
ِ َي ااَّ ْٛ َّْ َسُع ِإ

 ُْ  .َوَغْشِدُو

 

”Sesungguhnya Rasulullah a tidak tergesa-gesa (dalam) berbicara 

seperti tergesa-gesanya kalian.”  

(HR. Bukhari Juz 3 : 3375 dan Muslim Juz 4 : 2493) 

 

9. Hendaknya khatib menjiwai khutbahnya 

Diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p, ia berkata; 

 

 ُٖ َٕب ْد َعْي شَّ َّ َُ ِإَرا َخَ َت اْد ٍَّ َع َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ ِ ُي ااَّ ْٛ َْ َسُع َوب

ُي  ْٛ ِزُس َاْيٍش َيُم ْٕ ُِ  ُٗ ُٗ َدزَّٝ َوأََّٔ اْ َزذَّ َؼَعُج َٚ  ُٗ رُ ْٛ َعَ  َ  َٚ
 ُْ بُو غَّ َِ َٚ  ُْ َذُى  َ جَّ

 

”Rasulullah a apabila berkhutbah; kedua matanya memerah, 

suaranya meninggi, dan kemarahannya memuncak. Sehingga seolah-

olah beliau (panglima perang) yang meperingatkan pasukan(nya), 

yang berkata, ”(Musuh menyerang) kalian pada pagi hari dan sore 

hari!” (HR. Muslim Juz 2 : 867) 

 

Imam An-Nawawi t berkata; 

”Hadits tersebut menunjukkan bahwa disunnahkan bagi khatib untuk 

memantapkan urusan khutbah, meninggikan suaranya, membesarkan 

perkataannya, dan hendaknya pembicaraannya sesuai dengan bagian 

yang dibicarakan, dari targhib (penekanan) atau tarhib (ancaman). 
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Dan dimungkinkan kemarahan terlihat sungguh-sungguh pada waktu 

ia memperingatkan suatu urusan yang sangat besar, dan mengancam 

dengan seruan yang sangat penting.” 

 

10. Dilakukan dengan dua kali khutbah 

 Khutbah Jum‟at wajib dilakukan dengan dua kali khutbah, 

karena Rasulullah a dan para sahabatnya o senantiasa melakukan 

hal tersebut. Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

 ِٓ َُ َيْخ ُُت ُخْ َجَزْي ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ َْ إٌَِّجيُّي َ    َوب

 

“Nabi a senantiasa berkhutbah (Jum‟at) dengan dua khutbah.” 

(HR. Abu Dawud : 1092. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh  

Al-Albani t dalam Shahih Abi Dawud : 1002) 

 

11. Duduk diantara dua khutbah dan tidak berbicara dalam 

duduk tersebut 

Sebagaimana diriwayatkan dari ‟Ibnu ‟Umar p, ia berkata; 

 

ب َّ ُٙ َٕ ِٓ َيْمُعُذ َثْي َُ َيْخ ُُت ُخْ َجَزْي ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ َْ إٌَِّجيُّي َ   .َوب

 

”Nabi a berkhutbah dengan dua khutbah, beliau duduk diantara 

keduanya.” (HR. Bukhari Juz 1 : 886) 
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Diriwayatkan pula dari Jabir bin Samurah y, ia berkata; 

 

َُّ َيْمُعُذ َلْعَذحًة  ب  صُ ًّة َُ َيْخ ُُت َلبِا ٍَّ َع َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ َسأَْيُذ إٌَِّجيَّ َ 

 ُُ ٍَّ  .ََل َيَزَى

 

”Aku melihat Nabi a berkhutbah dengan berdiri, lalu beliau duduk 

dan tidak berbicara.”  

(HR. Abu Dawud : 1095. Hadits dihasankan oleh Syaikh  

Al-Albani t dalam Shahih Sunan Abi Dawud : 1005) 

 

Para ulama‟ berpendapat bahwa duduk diantara dua khutbah 

adalah sekedar duduk untuk istirahat, lamanya duduk tersebut adalah 

seperti seorang membaca surat Al-Ikhlash.  

 

12. Berdoa dengan berisyarat menggunakan jari telunjuk 

Khatib dianjurkan untuk mendoakan kaum muslimin dan 

jama‟ah yang hadir. Ibnu Qudamah t berkata dalam Al-Mughni 

3/181; 

”Dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang beriman, dan 

orang-orang yang hadir (jama‟ah). Jika ia mendoakan para pemimpin 

dari umat Islam agar Allah memberikan kebaikan, itu dipandang baik 

sekali, karena jika pemimpin atau pengusaha muslimin tersebut baik, 

niscaya kebaikan itu pun merupakan kebaikan untuk umat Islam. 

Maka mendoakan pemimpin berarti mendoakan kaum muslimin. Hal 

yang demikian itu mustahab (dianjurkan), bukan dimakruhkan.” 

 

Dan disunnahkan berdoa dengan berisyarat menggunakan jari 

telunjuknya, bukan dengan mengangkat kedua tangannya. 

Diriwayatkan dari ‟Ammarah bin Ruaibah y, ia berkata; 

 



- 54 - 

 ِٓ بَرْي َ٘  ُ َمبَي َلجََّخ ااَّ ـَ  ِٗ ب َيَذْي عًة ـِ َجِش َسا ْٕ ِّ ٌْ ٍَٝ ا َْ َع ا َٚ ْش َِ  َٓ َسأَٜ ِثْشَش ْث
 ٍَٝ ب َيِضْيُذ َع َِ  َُ ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ 

ِ َي ااَّ ْٛ ٌَْمْذ َسأَْيُذ َسُع  ِٓ َيَذْي ٌْ ا
أََ بَس ِة  َٚ َىَزا  َ٘  ِٖ َي ِثَيِذ ْٛ ْْ َيُم َذخِ إِ أَ َغجِّفِ ُّ ٌْ ِٗ ا  ْ َجِع

 

”Ia melihat Bisyir bin Marwan diatas mimbar (sedang khutbah dan 

berdoa dengan) mengangkat kedua tangannya. Maka ‟Ammarah y 

berkata, ”Semoga Allah memburukkan kedua tanganmu ini, karena 

sungguh aku telah melihat Rasulullah a tidak lebih dari 

mengisyaratkan dengan tangannya begini. Ia berisyarat dengan jari 

telunjuknya.”  

(HR. Muslim Juz 2 : 874, lafazh ini miliknya dan Ahmad) 

 

Catatan : 

 Disunnahkan bagi para jama‟ah Jum‟at untuk mengamini doa 

khatib, namun tanpa mengeraskan suara. Ini adalah pendapat 

Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‟Abdullah Al-Fauzan 2. 

 

 Para jama‟ah tidak perlu mengangkat tangan untuk mengamini 

doa khatib. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 

t; 

”Sesungguhnya jika mereka (para jama‟ah) melakukannya 

(mengangkat tangan untuk mengamini doa khatib), maka 

mereka berdosa menurut pendapat yang benar.”  

 

 Adapun berdoa meminta hujan ketika khutbah Jum‟at, maka 

khatib dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya pada 

waktu berdoa. Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik 

y ia berkata; 
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َٛ َداِس  َْٔذ  َْ ْٓ َثبٍة َوب ِِ َعٍخ  ُّ ََ ُا ْٛ ْغِجَذ َي َّ ٌْ ًَ ا َّْ َسُا ًة َدَخ أَ
ٌُت َيْخ ُُت  َُ َلبِا ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ 

ِ ُي ااَّ ْٛ َسُع َٚ َمَعبِء  ٌْ ا
َُّ َلبَي َيب  ب صُ ًّة َُ َلبِا ٍَّ َع َٚ  

ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ ِ َي ااَّ ْٛ ًَ َسُع بْعَزْمَج ـَ
َٕب  َ يُِؽضُ بْدُع ااَّ ـَ  ًُ ُج َمَ َعِذ اٌغُّي ْٔ ا َٚ اُي  َٛ ِْ ٍََىِذ اْْلَ َ٘  ِ َي ااَّ ْٛ َسُع
 َُّ ُٙ ٍَّ َُّ َلبَي اٌَ  صُ

ِٗ َُ َيَذْي ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ 
ِ ُي ااَّ ْٛ َ  َسُع ـَ َش ـَ

َٕب َُّ أَِؼْض ُٙ ٍَّ َٕب اٌَ َُّ أَِؼْض ُٙ ٍَّ َٕب اٌَ  أَِؼْض
 

“Bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari 

Jum‟at melalui pintu yang menghadap ke arah Darul Qadha‟, 

saat itu Rasulullah a sedang berdiri berkhutbah. Lalu orang 

tersebut menghadap Rasulullah a dengan berdiri, dan berkata, 

“Wahai Rasulullah, harta benda telah hancur, jalan-jalan telah 

terputus, maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan 

kepada kami. Maka Rasulullah a mengangkat kedua 

tangannya lalu berdoa, “Ya Allah, turunkanlah hujan kepada 

kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, 

turunkanlah hujan kepada kami.” 

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 968  

dan Muslim Juz 2 : 897)  

 

Dan Anas y mengatakan; 

 

 ْٓ ِِ ْي َ ْيٍء  ـِ  ِٗ ُ  َيَذْي ـَ َُ ََل َيْش ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ َْ إٌَِّجيُّي َ  َوب
ـَُ  َدزَّٝ َيَشٜ َثَيبَض  ُٗ َيْش ِإَّٔ َٚ ْعِزْغَمبِء  ـِي اَْلِ ِٗ ِإَلَّ  ُدَعبِا

 ِٗ  .ِإْثَ ْي
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“Nabi a tidak pernah mengangkat kedua tangannya (tinggi-

tinggi) sedikitpun dalam berdoa, kecuali ketika meminta hujan. 

Dan sesungguhnya beliau mengangkat (kedua tangannya) 

hingga terlihat putih kedua ketiaknya.”  

(HR. Bukhari Juz 1 : 984 lafazh ini miliknya  

dan Muslim Juz 2 : 895) 

 

 Tidak disyaratkan harus bersuci dalam berkhutbah, namun 

bersuci merupakan bagian dari kesempurnaan khutbah. Ini 

adalah pendapat madzhab Hanafi, pendapat ini pula yang 

masyhur dikalangan madzhab Maliki, satu riwayat dari Imam 

Ahmad t, dan salah satu dari dua pendapat Imam Asy-

Syafi‟i t. Mereka mengatakan,  

”Bersuci adalah Sunnah dan merupakan (syarat) kesempurnaan 

(khutbah).” 

 

 Khutbah tidak disyaratkan dengan berbahasa Arab. Bahkan 

Imam Abu Hanifah t memperbolehkan khutbah dengan 

tidak menggunakan bahasa arab, meskipun orang tersebut 

mampu dan mahir dalam berbahasa arab. Karena khutbah 

merupakan nasihat, maka hendaknya disampaikan dengan 

bahasa yang di dapat difahami oleh para jama‟ah. Allah q 

berfirman; 

 

ب َِ َٚ  ُْ ُٙ ٌَ  َٓ ُيَجيِّفِ ٌِ  ِٗ ِِ ْٛ ِْ َل َغب ٍِ ٍي ِإَلَّ ِث ْٛ ْٓ َسُع ِِ َٕب  ٍْ  أَْسَع

”Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan 

bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan 

terang kepada mereka.” (QS. Ibrahim : 4) 

 

Dan Imam Nawawi t pernah mengatakan; 

”(Berkhutbah dengan berbahasa arab adalah) Mustahab 

(sunnah) dan tidak disyaratkan (harus dengan berbahasa arab). 
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Karena yang dimaksudkan khutbah adalah nasihat dan 

pengajaran. Keberadaannya boleh dicapai dengan bahasa apa 

saja.” 

 

 Apabila khatib tidak dapat menyempurnakan khutbah 

Jum‟atnya, (misalnya; karena sakit atau yang lainnya), maka 

kondisinya dirinci sebagai berikut : 

 Jika khatib belum menyelesaikan khutbah pertama, maka 

salah seorang makmum berdiri menggantikannya dan 

memperbarui lagi khutbahnya dengan dua kali khutbah 

kemudian shalat.  

 Jika khatib telah menyelesaikan khutbah yang pertama, 

maka salah seorang makmum berdiri menggantikannya 

dan menyampaikan khutbah yang kedua, kemudian shalat. 

Ini adalah fatwa dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin t. 

 

 Diperbolehkan memotong khutbah untuk suatu keperluan yang 

penting. Diantara dalilnya adalah hadits Humaid bin Hilal, ia 

berkata, telah berkata Abu Rifa‟ah y; 

 

َٛ َيْخ ُُت َلبَي  ُ٘ َٚ  َُ ٍَّ َع َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ ٌَٝ إٌَِّجيِّفِ َ  ْيُذ ِإ َٙ َز ْٔ ِا
ِٗ ََل  ِٕ ْٓ ِدْي ًٌت َؼِشْيتٌت َابَء َيْغأَُي َع ِ َسُا َي ااَّ ْٛ ُذ َيب َسُع ٍْ َم ـَ
 ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ ِ ُي ااَّ ْٛ ٍَيَّ َسُع ًَ َع أَْلَج ـَ ُٗ َلبَي  ب ِدْيُٕ َِ َيْذِسْ  

أُِرَي ِثُىْشِعٍي َدِغْجُذ  ـَ ٌَيَّ  ٝ ِإ َٙ َز ْٔ ُٗ َدزَّٝ ِا َرْشَن ُخْ َجَز َٚ  َُ ٍَّ َع َٚ
 ِٗ ْي ٍَ ُ َع ٍَّٝ ااَّ  َ ِ ُي ااَّ ْٛ ِٗ َسُع ْي ٍَ َمَعَذ َع ـَ ا َلبَي  ُٗ َدِذْيذًة َّ اِا َٛ َل
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 َُّ أََر ـَ  ُٗ َُّ أََرٝ ُخْ َجَز ُ صُ ُٗ ااَّ ُّ ٍَّ ب َع َّّ
ِِ ْي  ِٕ ُّ ٍِّفِ ًَ يَُع َاَع َٚ  َُ ٍَّ َع َٚ

ب َ٘  .آِخَش

”Aku sampai kepada Nabi a dan beliau sedang berkhutbah. 

(Maka) dikatakan, ”Wahai Rasulullah, seorang laki-laki asing 

datang (ingin) bertanya tentang agamanya, ia tidak mengetahui 

(tentang) agamanya.” Maka Rasulullah a datang kepadaku dan 

meninggalkan khutbahnya hingga beliau sampai kepadaku. 

Beliau diberikan kursi yang aku kira tiangnya dari besi. 

Rasulullah a duduk diatas kursi itu dan mulai mengajarkanku 

sesuatu yang Allah ajarkan kepadanya, lalu beliau kembali 

menuju khutbahnya dan menyempurnakannya sampai akhir 

(khutbah).” (HR. Muslim Juz 2 : 876) 

 

Dan dikisahkan bahwa pada masa ‟Ali bin Abi Thalib y, ada 

seorang suami telah meninggal dunia, sedangkan ia 

meninggalkan seorang isteri, dua orang anak perempuan, 

seorang ayah, dan seorang Ibu. Ahli warisnya merasa kesulitan 

dalam membagi warisannya. Maka mereka mendatangi ‟Ali bin 

Abi Thalib y yang waktu itu sedang berkhutbah di atas 

mimbar di Kufah. Ketika ‟Ali bin Abi Thalib y mengatakan di 

dalam khutbahnya; 

”Segala puji bagi Allah yang telah memutuskan dengan 

kebenaran secara pasti dan membalas setiap orang dengan apa 

yang ia usahakan, dan kepada-Nya tempat berpulang dan 

kembali.”  

Lalu tiba-tiba beliau ditanya tentang masalah warisan tersebut. 

Maka beliau menjawab di tengah-tengah khutbahnya,  

”Dan isteri itu mendapatkan, seperdelapan menjadi 

sepersembilan (di’aulkan).” Kemudian beliau melanjutkan 

kembali khutbahnya. Dan masalah ini dikenal dengan Masalah 

Mimbariyyah, karena ‟Ali y memecahkan masalah tersebut 

ketika tengah berada di atas mimbar di Kufah. 
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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Ajwibah An-Nafi’ah ’an As-ilati Lajnah Masjidil Jami’ah, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Ismai‟l Al-Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin 

Surah As-Sulami At-Tirmidzi. 

4. Al-Jumu’atu Adabun wa Ahkamun wa Dirasatun Fiqhiyyatum 

Muqaranah, Jabir bin „Abdul Qayyum As-Saidi. 

5. Al-Mulakhkhashul Fiqhi, Shalih bin Fauzan bin ‟Abdullah Al-

Fauzan. 

6. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil ‘Aziz, „Abdul „Azhim bin 

Badawi Al-Khalafi. 

7. As-Silsilah Adh-Dha’ifah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

8. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

9. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ahmad bin ‟Ali bin 

Hajar Al-„Asqalani. 

10. Fiqhus Sunnah, As-Sayyid Sabiq. 

11. Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma Yajibu an Ta’rifahu Kullu 

Muslimatin min Ahkam, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid 

Salim.  

12. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

13. Hadyun Nabi a fi Khutbatil Jumu’ah, Anis bin Ahmad bin 

Thahir. 

14. Kitabul Adab, Fuad „Abdul „Aziz Asy-Syalhub. 

15. Kullu Syai’an Yaumul Jumu’ah, Mubdi‟ Al-Qathr. 

16. Minhajul Muslim, Abu Bakar Jabir Al-Jaza‟iri.  

17. Mu’jamul Ausath, Thabrani. 

18. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin Ibrahim bin 

„Abdullah At-Tuwaijiri. 

19. Mushannaf Ibni Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah. 

20. Musnad Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-

Syaibani. 
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21. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib 

Al-A’immah, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 

22. Shahih Ibni Hibban, Muhammad bin Hibban bin Ahmad bin 

Hibban At-Tamimi. 

23. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi. 

24. Shahihul Jami’ish Shaghir, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

25. Shahihut Targhib wat Tarhib, Muhammad Nashiruddin Al-

Albani. 

26. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy‟ats bin 

Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

27. Sunan Ad-Darimi, „Abdullah bin „Abdurrahman bin Al-Fadhl 

bin Baharim Ad-Darimi. 

28. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin Yazid bin „Abdillah Ibnu 

Majah Al-Qazwini. 

29. Sunanul Baihaqil Kubra, Ahmad bin Husain bin „Ali bin Musa 

Al-Baihaqi. 

30. Tafsirul Qur’anil ‘Azhim, Abul Fida‟ Ismail bin Amr bin Katsir. 

31. Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam, „Abdullah bin 

„Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam.  

32. Taisirul Fiqh, Shalih bin Ghanim As-Sadlan. 

33. Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, „Abdul Ghani Al-

Maqdisi. 

34. Panduan Shalat Jum’at, Yazid bin ‟Abdul Qadir Jawaz. 


