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SHALAT QASHAR 
 

 

afar (bepergian jauh) pada umumnya selalu disertai dengan 

kesulitan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

dari Nabi a beliau bersabda; 

 

 ُّ َي ْٕ ََ َٔ  ُّ َشَشاَت َٔ  ُّ َُُع أََحَذُكْى َطَعاَي ًْ ٍَ اْنَعَزاِب َي َفُش ِقْطَعٌح ِي اَنغَّ
 ِّ ِه ْْ ُم ِ َن  أَ ُّ َ َهُ َع ِّجِ َر ًَ ْٓ ََ  .َ ِ َرا َقَ   

 

“Safar adalah sepotong adzab. Salah seorang diantara kalian 

menahan makanannya, minumannya, dan tidurnya. Jika seorang 

telah menyelesaikan urusannya, maka hendaknya segera kembali ke 

(rumah) keluarganya.” (HR. Bukhari Juz 2 : 1710) 

 

Islam adalah agama yang lurus dan mudah. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Umamah y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

ْ ِف َِّح  ُِ ْي تُِعْثُد ِتاْنَح َنِكُِّجِ َٔ ِح  َّ 
َِ ََل ِتانَُّْصَشا َٔ ِديَِّح  ْٕ ُٓ ِ َِّجِي َنْى أُْتَعْث ِتاْنَ 

َححِ  ًْ  انغَّ

 

“Aku tidak diutus dengan membawa agama yahudi dan nashrani, 

akan tetapi aku diutus membawa agama yang lurus dan mudah.”  

(HR. Ahmad) 

 

 

 

 

S 
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Dan diantara kemudahan Islam ketika safar adalah 

diperbolehkannya Shalat Qashar. Sebagaimana firman Allah q; 

 

ِ َرا َٔ  ٍَ ا ِي ْٔ ٌْ َذْ ُصُش َُاٌا أَ  َ َشْتُرْى ِ ي اْاَْسِ  َ َهْ َظ َ َهْ ُكْى ُ 
ا ْٔ ٍَ َكَفُش َُُكُى انَِّزْي ٌْ َيْفِر ٌْ ِخْفُرْى أَ ََلِج ِ   انصَّ

 
”Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah 

mengapa kalian menqashar
 
shalat(kalian), jika kalian takut diserang 

orang-orang kafir.” (QS. An-Nisa’ : 101) 

 

Shalat Qashar juga disyariatkan ketika dalam kondisi aman. 

Diriwayatkan dari Ya‟la bin ‟Umayyah y ia berkata; 

 

ٍِ اْنَخطَّاِب  َش ْت ًَ ٍَ }ُقْهُد ِنُع ا ِي ْٔ ٌْ َذْ ُصُش َُاٌا أَ  َ َهْ َظ َ َهْ ُكْى ُ 
ا ْٔ ٍَ َكَفُش َُُكُى انَِّزْي ٌْ َيْفِر ٌْ ِخْفُرْى أَ ََلِج ِ  ٍَ انَُّاُط  {انصَّ َ َ ْذ أََي

 ِّ ُ َ َهْ  ِ َصهَّ  اَّللَّ َل اَّللَّ ْٕ ُّ َ َغأَْنُد َسُع ُْ ا َ َ ْثَد ِي ًَّ َ َ اَل َ َ ْثُد ِي
ا  ْٕ ا َ َهْ ُكْى َ اْقَثُه َٓ ُ ِت َق اَّللَّ ٍْ َرِنَك َ َ اَل َصَذَقٌح َذَصذَّ َعهََّى َ  َٔ

 ُّ  .َصَذَقَر

”Aku bertanya kepada ‟Umar bin Khaththab y (tentang ayat), 

”Tidaklah mengapa kalian menqashar
 
shalat(kalian), jika kalian 

takut diserang orang-orang kafir.”  Sungguh (sekarang) orang-orang 

sudah (merasa) aman.” ‟Umar bin Khaththab y menjawab, ”Aku 

pernah merasa heran dengan perkara yang (sekarang) membuatmu 

heran. Lalu aku bertanya kepada Rasulullah a tentang perkara 

tersebut, maka Rasulullah a menjawab, ”(Itu adalah) shadaqah 

yang Allah shadaqahkan untuk kalian, maka terimalah shadaqah-

Nya.” (HR. Muslim Juz 1 : 686, lafazh ini miliknya,  

Abu Dawud : 1199, dan Ibnu Majah : 1065)    
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Definisi Shalat Qashar 

Shalat Qashar adalah meringkas shalat 4(empat) raka‟at, yaitu; 

Shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya‟ menjadi 2(dua) raka‟at. Sedangkan 

Shalat Maghrib dan Shalat Shubuh tidak dapat diqashar. 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas c, ia berkata; 

 

َعهََّى ِ ي  َٔ  ِّ ُ َ َهْ  ُكْى َصهَّ  اَّللَّ ََِث ِّجِ  ٌِ ََلَج َ َه  ِنَغا ُ انصَّ َ َشَ  اَّللَّ
ِ  َسْكَعحًع  ْٕ ِ ي اْنَخ َٔ  ٍِ َفِش َسْكَعَرْ  ِ ي انغَّ َٔ ا   .اْنَحَ ِش أَْسَتعًع

 

”Allah mewajibkan shalat melalui lisan Nabi kalian a; empat raka‟at 

pada saat mukim, dua raka‟at pada saat safar, dan satu raka‟at pada 

saat khauf (takut).”  

(HR. Muslim Juz 1 : 687, Abu Dawud : 1247, dan Ahmad) 

 

Sebab Diperbolehkannya Mengqashar Shalat 

Sebab yang memperbolehkan mengqashar shalat adalah karena 

safar. ‟Aisyah x berkata; 

 

ْد  ًَّ أُِذ َٔ َفِش  ْخ َصََلُج انغَّ ٍِ َ أُِقشَّ ُل َيا ُ ِشَ ْد َسْكَعَرْ  َّٔ ََلُج أَ اَنصَّ
 َصََلُج اْنَحَ شِ 

 

“Shalat itu pada awal diwajibkan adalah dua raka‟at, kemudian 

shalat ketika safar ditetapkan (dua raka‟at) dan shalat mukim 

disempurnakan.”  

(Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1040, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 1 : 685) 
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Hukum Mengqashar Shalat 

Mengqashar shalat ketika safar hukumnya adalah Sunnah 

Mu‟akkadah baik dalam kondisi aman maupun takut. Mengqashar 

shalat merupakan rukhshah (keringanan) dari Allah q, yang 

dianjurkan untuk dilaksanakan. Diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar c ia 

berkata, Rasulullah n bersabda; 

 

ٌْ ذُْ َذ  ُسَخُ   َ يُِحةُّب أَ ٌَّ اَّللَّ  ِ ُِ ُّ ٌْ ذُْ َذ  َيْعِصَ ُر ُِ أَ ا َيْكَش ًَ . َك
 

”Sesungguhnya Allah suka jika rukhshah (keringanan)-Nya 

dilaksanakan, sebagaimana Dia benci bila maksiatnya 

dilaksanakan.”  

(HR. Ahmad. Hadits ini shahih menurut Ibnu Khuzaimah  

dan Ibnu Hibban)  

 

Jika seorang musafir menyempurnakan shalatnya (tidak 

diqashar), maka shalatnya tetap sah. 

 

Batasan Jarak Mulai Diperbolehkannya Mengqashar Shalat 

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai jarak safar yang 

memperbolehkan mengqashar shalat. Dalam hal ini ada lebih dari 

dua puluh pendapat. Dan pendapat yang rajih (yang kuat) –insya 

Allah- adalah bahwa mengqashar shalat boleh dilakukan pada setiap 

perjalanan yang disebut sebagai safar (bepergian jauh) menurut ‟urf 

(kebiasaan), dimana seorang musafir membutuhkan bekal dan 

kendaraan. Berkata  Al-Allamah Ibnul Qayyim t dalam Zadul 

Ma‟ad fi Hadyi Khairil „Ibad Juz 1 hal. 189; 

“Nabi a tidak membatasi bagi umatnya pada jarak tertentu untuk 

mengqashar shalat dan berbuka. Bahkan hal itu mutlak saja bagi 

mereka mengenai jarak perjalanan itu. Sebagaimana Nabi a 

mempersilahkan kepada mereka untuk bertayamum dalam setiap 

bepergian. Adapun riwayat mengenai batas sehari, dua hari, atau tiga 

hari, sama sekali tidak benar.Wallahu a‟lam.” 
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Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah t juga menjelaskan; 

“Setiap nama dimana tidak ada batas tertentu baginya dalam bahasa 

maupun agama, maka dalam hal itu dikembalikan kepada pengertian 

umum saja, sebagaimana bepergian dalam pengertian kebanyakan 

orang, yaitu bepergian dimana Allah q mengaitkannya dengan suatu 

hukum.” 

 

Tempat Mulai Diperbolehkannya Mengqashar Shalat 

Mayoritas ulama‟ berpendapat bahwa mulai diperbolehkannya 

menqashar shalat adalah setelah seorang keluar dari batas negeri 

(daerah tempat tinggal)nya. Diantara dalilnya adalah hadits dari Anas 

bin Malik y, ia berkata; 

 

ا  َُِح أَْسَتعًع ِذْي ًَ َعهََّى ِتاْن َٔ  ِّ ُ َ َهْ  َش َيَع انَُِّثيِّجِ َصهَّ  اَّللَّ ْٓ َصَهْ ُد انظُّب
 ٍِ اْنَعْصَش ِتِز  اْنُحَهْ َفِح َسْكَعَرْ  َٔ. 

 

”Aku Shalat Zhuhur bersama Nabi a di Madinah empat raka‟at, dan 

Shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua raka‟at.”  

(HR. Bukhari Juz 1 : 1039, lafazh ini miliknya  

dan Muslim Juz 1 : 690) 

 

Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah a mulai mengqashar shalat 

setelah keluar dari Madinah. Ibnul Mundzir t berkata; 

”Aku tidak mengetahui bahwa Nabi n melakukan qashar dalam 

beberapa safar, kecuali beliau telah keluar dari Madinah.”  

 

Pada Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 101 Allah q mengaitkan 

antara mengqashar shalat dengan bepergian di muka bumi. Dan tidak 

dianggap berpergian di muka bumi hingga seorang meninggalkan 

bangunan terakhir daerah tempat tinggalnya. 

 



- 6 - 

Batasan Waktu Diperbolehkannya Mengqashar Shalat Bagi 

Musafir 

Apabila seorang musafir tinggal di suatu daerah untuk 

menunaikan kepentingannya, dan ia tidak berniat mukim, maka 

diperbolehkan baginya untuk melakukan qashar hingga 

meninggalkan daerah tersebut, meskipun ia safar dalam waktu yang 

lama. Diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah p ia berkata; 

 

ا َيْ ُصُش  يًع ْٕ ٍَ َي َك ِ ْشِشْي ْٕ َعهََّى ِتَرُث َٔ  ِّ ُ َ َهْ  ِ َصهَّ  اَّللَّ ُل اَّللَّ ْٕ أََقاَو َسُع
ََلجَ  .انصَّ
 

”Rasulullah a tinggal di Tabuk selama dua puluh hari, beliau tetap 

mengqashar shalat.” (HR. Abu Dawud : 1235) 

 

Rasulullah a tetap mengqashar shalat karena belum bertekad 

untuk tinggal di tabuk dan tidak diketahui kapan waktu kembalinya. 

Demikianlah juga yang dilakukan oleh oleh para sahabat, diantaranya 

adalah Ibnu ‟Umar p, ia berkata; 

 

 ٍُ ٍش ِ ْي ُغَضاٍج َقاَل ْت ُٓ ٌَ ِعرَُّح أَْش ٍُ ِتأََرْسَتْ َ ا ََْح َٔ َُا انثَّْهَج  أَِسْيَح َ َهْ 
 ٍِ ُكَُّا ََُصهِّجِ  َسْكَعَرْ  َٔ َش  ًُ  ُ. 

 

”Ketika musim salju dan kami sedang berada di Adzerbaijan selama 

enam bulan, pada suatu penyerangan. Dan kami senantiasa shalat dua 

raka‟at (mengqashar shalat).” 

(HR. Baihaqi Juz 3 : 5263. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani t dalam Irwa’ul Ghalil : 577) 
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Sehingga misalnya seorang safar dari Ponorogo ke Surabaya 

untuk suatu keperluan. Dan ia berencana akan menyelesaikan 

urusannya dalam satu bulan. Sesampainya di Surabaya, ia bermalam 

seminggu di tempat kerabatnya, seminggu kemudian di tempat 

temannya, dan demikian seterusnya. Maka orang tersebut tidak 

dihukumi sebagai orang yang mukim, tetapi ia tetap dianggap 

sebagai musafir. Oleh karena itu ia tetap disyari‟atkan untuk 

mengqashar shalatnya hingga ia kembali. 

 

Catatan : 

 Apabila seorang musafir bermakmum kepada orang mukim, 

maka ia harus menyempurnakan shalatnya (tidak diqashar). 

Diriwayatkan dari Abu Miljaz, ia berkata; 

”Aku bertanya kepada Ibnu ‟Umar p, ”Seorang musafir 

mendapati dua raka‟at dari shalat satu kaum –orang yang 

mukim,- apakah dua raka‟at tersebut sudah cukup baginya atau 

ia harus melakukan shalat seperti kaum itu?” Lalu beliau 

tertawa dan berkata, ”Ia melakukan shalat seperti mereka.”  

(HR. Baihaqi 3/157. Atsar ini dishahihkan oleh  

Syaikh Al-Albani t) 

 

 Apabila orang mukim bermakmum kepada seorang musafir, 

maka orang musafir tersebut disunnahkan untuk mengqashar 

shalatnya. Sementara orang yang mukim harus 

menyempurnakan shalatnya setelah imamnya salam. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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 Apabila seorang lupa (tidak melaksanakan) shalat di rumah, 

kemudian berangkat safar lalu teringat (shalat yang terlupakan 

tersebut) ketika sedang safar, maka ia boleh mengqadhanya 

secara qashar. Dan jika seorang musafir lupa (tidak 

melaksanakan) shalat ketika safar, sementara ia sudah sampai 

di rumah tempat tinggalnya, maka ia harus mengqadhanya 

secara sempurna (bukan qashar). Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2.   

 

 Bagi seorang mahasiswa yang berasal dari luar kota, dan ia 

telah memiliki asrama di tempat ia belajar, maka ia dianggap 

sebagai seorang yang mukim, bukan musafir. Sehingga tidak 

disyari‟atkan baginya untuk mengqashar shalat di kota tempat 

ia belajar tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik 

Kamal 2. 
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SHALAT JAMA’ 
 

 

Definisi Shalat Jama’ 

Shalat Jama‟ adalah menggabungkan dua shalat dengan 

mengerjakannya pada salah satu waktunya, dan shalat yang dapat 

dijama‟ adalah khusus Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan 

Isya‟. Hal ini berdasarkan hadits dari ‟Abdullah bin ‟Abbas p ia 

berkata; 

 

ِش  ْٓ ٍَ َصََلِج انظُّب ُع َتْ  ًَ َعهََّى َيْ  َٔ  ِّ ِ َصهَّ  اَّللُّب َ َهْ  ُل اَّللَّ ْٕ ٌَ َسُع َكا
اْنِعَشااِ  َٔ ْ ِشِب  ًَ ٍَ اْن ُع َتْ  ًَ َيْ  َٔ ِش َعْ ٌش  ْٓ ٌَ َ َه   ُ اْنَعْصِش ِ َرا َكا َٔ. 

 

”Rasulullah a menjama‟ antara Shalat Zhuhur dengan (Shalat) 

Ashar jika dalam perjalanan, dan menjama‟ (Shalat) Maghrib dengan 

(Shalat) Isya‟.” (HR. Bukhari Juz 1 : 1056)  

 

Macam-macam Menjama’ Shalat 

 Jama‟ dibagi menjadi dua, antara lain :  

 

a. Jama‟ Taqdim adalah menggabungkan antara dua shalat dengan 

mengerjakannya pada waktu pertama. 

Yaitu : Shalat Zhuhur dengan Ashar dikerjakan diwaktu Zhuhur 

       Shalat Maghrib dengan Isya‟ dikerjakan diwaktu Maghrib 

 

b. Jama‟ Ta‟khir adalah menggabungkan antara dua shalat dengan 

mengerjakannya pada waktu kedua. 

Yaitu : Shalat Zhuhur dengan Ashar dikerjakan diwaktu Ashar 

      Shalat Maghrib dengan Isya‟ dikerjakan diwaktu Isya‟ 

 

 

 

 



- 10 - 

Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Mu‟adz 

bin Jabal y ia berkata; 

 

َك ِ َرا اْسَذَحَم  ْٕ ِج َذُث َٔ ٌَ ِ ْي َغْض َعهََّى َكا َٔ  ِّ ُ َ َهْ  ٌَّ انَُِّثيَّ َصهَّ  اَّللَّ أَ
ا ِ َن  اْنَعْصِش  َٓ َع ًَ ٌْ َيْ  ِش ِ َن  أَ ْٓ َش انظُّب ِظ آخَّ ًْ َقْثَم َصْيِغ انشَّ

َم اْنَعْصَش  ِظ َ  َّ ًْ ِ َرا اْسَذَحَم َتْعَذ َصْيِغ انشَّ َٔ ا  ْ عًع ًِ ا َ  ًَ ِٓ  ْ َ ُ َصهِّجِ
ٌَ ِ َرا  َكا َٔ ا ثُىَّ َعاَس  ْ عًع ًِ اْنَعْصَش َ  َٔ َش  ْٓ َصهَّ  انظُّب َٔ ِش  ْٓ ِ َن  انظُّب

ا َيَع اْنِعَشاِا  َٓ ْ ِشَب َحرَّ  يَُصِهْ  ًَ َش اْن ْ ِشِب أَخَّ ًَ اْسَذَحَم َقْثَم اْن
ْ ِشِب  ًَ ا َيَع اْن َْ َم اْنِعَشاِا َ َصََل ْ ِشِب َ  َّ ًَ ِ َرا اْسَذَحَم َتْعَذ اْن َٔ. 

 

“Sesungguhya Nabi a ketika dalam peperangan Tabuk. Apabila 

beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau 

mengakhirkan Zhuhur hingga beliau mengumpulkannya dengan 

Ashar dan beliau menjama‟ keduanya [Jama‟ Ta‟khir]. Jika beliau 

berangkat setelah tergelincir matahari, maka beliau menyegerakan 

Ashar bersama Zhuhur dan melakukan jama‟ (antara) Zhuhur dan 

Ashar [Jama‟ Taqdim], kemudian beliau berjalan. Apabila beliau 

berangkat sebelum Maghrib, maka beliau mengakhirkan Maghrib 

hingga mengerjakannya bersama Isya‟ [Jama‟ Ta‟khir]. Dan jika 

beliau berangkat setelah Maghrib, maka beliau menyegerakan Isya‟ 

dan melakukan (jama‟ antara) Isya‟ dengan Maghrib [Jama‟ 

Taqdim].” (HR. Tirmidzi Juz 2 : 553) 
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Sebab-sebab Diperbolehkannya Menjama’ Shalat  

Sebab-sebab diperbolehkannya menjama‟ shalat, antara lain 

karena : 

 

1. Safar 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

 

ْ ِشِب  ًَ ٍَ َصََلِج اْن ُع َتْ  ًَ َعهََّى َيْ  َٔ  ِّ ُ َ َهْ  ٌَ انَُِّثيُّب َصهَّ  اَّللَّ َكا
َفشِ  اْنِعَشاِا ِ ي انغَّ َٔ 

 

”Nabi a senantiasa menjama‟ antara Shalat Maghrib dan Isya‟ 

ketika safar.” (HR. Bukhari Juz 1 : 1057) 

 

2. Kebutuhan yang mendesak 

Diperbolehkan bagi seorang yang mukim untuk menjama‟ 

shalat karena adanya suatu kebutuhan yang datang tiba-tiba dan 

mendesak, dengan syarat tidak dijadikan sebagai kebiasaan. 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p, ia berkata; 

 

ا  ْ عًع ًِ اْنَعْصَش َ  َٔ َش  ْٓ َعهََّى انظُ َٔ  ِّ ُ َ َهْ  ِ َصهَّ  اَّللَّ ُل اَّللَّ ْٕ َصهَّ  َسُع
ا  َتْ ِش َ َغأَْنُد َعِعْ ذًع ْٕ انضُّب ََل َعَفٍش َقاَل أَتُ َٔ   ٍ ْٕ َُِح ِ ْي َغْ ِش َخ ِذْي ًَ ِتاْن
 ٌْ ْي َ َ اَل أََساَد أَ ُِ ا َعأَْنَر ًَ ٍِ َ ثَّاٍط َك ِنَى َ َعَم َرِنَك َ َ اَل َعأَْنُد ْت

 ِّ ِر ٍْ أُيَّ ا ِي  .ََل يُْحِشَ  أََحذًع

 

”Rasulullah a menjama‟ (antara) Zhuhur dan ‟Ashar di Madinah, 

(padahal beliau) tidak berada dalam (keadaan) takut dan tidak pula 

(sedang) safar.” Abu Zubair bertanya kepada Sa‟id, “Untuk apa 

beliau melakukan hal itu?” Sa‟id menjawab, “Aku telah menanyakan 
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kepada Ibnu „Abbas p sebagaimana pertanyaanmu kepadaku. Maka 

Ibnu ‟Abbas p menjawab, ”Agar tidak memberatkan seorangpun 

dari umatnya.” (HR. Muslim Juz 1 : 705, lafazh ini miliknya dan  

Abu Dawud : 1210) 

 

Berkata Syaikh Muhammd Nashiruddin Al-Albani t; 

”Jika seseorang berada di daerah tempat tinggalnya, dengan kata lain 

tidak sedang bepergian, maka ia harus memelihara shalat tepat pada 

waktunya dengan berjama‟ah. Akan tetapi jika orang tersebut 

mendapatkan halangan untuk melaksanakan shalat tepat pada 

waktunya dengan berjama‟ah, maka ia boleh melaksanakan shalat 

dengan jama‟ baik dengan Jama‟ Taqdim atau Jama‟ Ta‟khir.” 

 

3. Hujan yang memberatkan untuk mendatangi masjid 

Jika terjadi hujan yang sangat deras yang memberatkan seorang 

untuk mendatangi masjid, maka diperbolehkan baginya untuk 

menjama‟ shalat. Diriwayatkan dari Musa bin ‟Uqbah; 

 

اْنِعَشاِا  َٔ ْ ِشِب  ًَ ٍَ اْن ُع َتْ  ًَ ٌَ َيْ  ٍِ َ ْثِذ اْنَعِضْيِض َكا َش ْت ًَ  ُ ٌَّ أَ
َتْ ِش  ٍِ انضُّب َج ْت َٔ ُ ْش َٔ َغ َِّة  ًُ ٍِ اْن ٌَّ َعِعْ َذ ْت أَ َٔ َطُش  ًَ ٌَ اْن اْْلِخَشِج ِ َرا َكا
 ٌَ ْٕ ا يَُصهُّب ْٕ ٌِ َكاَُ َيا َيِشْ َخُح َرِنَك انضَّ َٔ  ٍِ ًَ ْح ٍِ َ ْثِذ انشَّ أََتا َتْكِش ْت َٔ

ٌَ َرِنَك  ْٔ ِكُش ُْ ََل يُ َٔ ْى  ُٓ  .َيَع

 

”Sesungguhnya ‟Umar bin Abdul Aziz pernah menjama‟ antara 

Maghrib dengan Isya‟ di akhir waktu, ketika terjadi hujan. 

Sedangkan Said bin Musayyab, ‟Urwah bin Az-Zubair, Abu Bakar 

bin ‟Abdurrahman, dan para ulama‟ zaman itu (ikut) shalat 

(bermakmum) dibelakangnya. Namun mereka tidak mengingkari 

perbuatan tersebut.” (HR. Baihaqi Juz 3 : 5347) 

 

 



- 13 - 

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

”Boleh menjama‟ antara Maghrib dan Isya‟, antara Zhuhur dan Ashar 

karena hujan yang memberatkan untuk keluar ke masjid. Demikin 

pula dengan lumpur dan banjir yang mengalir di pasar-pasar, karena 

pada hal tersebut ada kesulitan. (Ini menurut) pendapat terkuat dari 

dua pendapat ulama‟.”  

 

Catatan : 

 Seorang musafir tidak wajib berjama‟ah dengan imam mukim, 

namun hendaknya sesama musafir tetap melaksanakan shalat 

secara berjama‟ah diantara mereka. Berkata Syaikh Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani t; 

”Shalat jama‟ah yang digugurkan (bagi musafir) adalah shalat 

jama‟ah bersama masyarakat setempat, sedangkan untuk 

sesama musafir mereka tetap wajib mendirikan shalat 

berjama‟ah.” 

 

 Orang yang hendak menjama‟ disunnahkan untuk 

mengumandangkan adzan, kemudian iqamah dan mengerjakan 

shalat yang pertama. Lalu mengumandangkan iqamah dan 

mengerjakan shalat yang kedua. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2.   

 

 Apabila seorang musafir telah tinggal di tempat tujuannya, 

maka tidak menjama‟ shalat adalah lebih utama. Namun ia 

tetap disyari‟atkan untuk mengqashar shalatnya. Berkata 

Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz t; 

”Tidak menjama‟ lebih afdhal (utama) jika musafir itu 

diam/tinggal, tidak dalam perjalanan. Sebagaimana yang 

dilakukan oleh Nabi a saat di Mina pada haji Wada‟. Beliau 

mengqashar shalat dan tidak menjama‟.”  
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Berkata Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan 2; 

”Apabila dia (musafir) menetap di sebuah tempat, maka yang 

sunnah adalah melakukan shalat sesuai waktunya.” 

 

 Bagi seorang musafir tidak perlu mengerjakan Shalat sunnah 

rawatib, kecuali Shalat Sunnah Fajar. Ibnu ‟Umar p ketika 

melihat banyak orang yang melakukan Shalat Nafilah (Shalat 

Sunnah) didalam perjalanan, beliau berkata; 

 

ُد َصََلِذي ًْ ًَ ا َاَْذ ُُْد ُيَغثِّجِحًع ْٕ ُك  َن

 

”Seandainya aku melakukan Shalat Nafilah, niscaya aku akan 

melakukan shalat (fardhuku) dengan itmam (sempurna, tidak 

diqashar).” (HR. Muslim Juz 1 : 689, lafazh ini miliknya dan 

 Tirmidzi Juz 2 : 544) 

 

Berkata Ibnul Qayyim t dalam Zadul Ma‟ad 1/315; 

“Beliau (Nabi a) tidak pernah meninggalkannya, yaitu Shalat 

Sunnah Fajar dan Shalat Witir, baik pada saat safar maupun 

saat bermukim. Pada saat bepergian, beliau rutin mengerjakan 

Shalat Sunnah Fajar dan Witir dibandingkan semua shalat 

sunnah lainnya.” 

 

Adapun shalat-shalat sunnah yang memiliki sebab-sebab 

tertentu, seperti; Shalat Sunnah Wudhu, Shalat Sunah 

Tahiyyatul Masjid, Shalat Dhuha, dan sebagainya, maka bagi 

seorang musafir tetap dianjurkan untuk mengerjakannya. 

 

 

 

 



- 15 - 

 Seorang pilot, sopir, nahkoda kapal, masinis, dan orang-orang 

yang terus-menerus berada di perjalanan boleh mengambil 

rukhshah (keringanan) safar, seperti; Shalat jama‟, Qashar, 

berbuka puasa, dan semisalnya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2.   

 

 Seorang musafir yang telah menjama‟ shalat tidak wajib 

mengulangi shalat setelah tiba di tempat tinggalnya, meskipun 

waktu shalat masih ada. Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin 

„Abdullah bin Baz t; 

“Jika ia menjama‟ dan mengqashar shalat dalam perjalanan, 

kemudian tiba di tempat mukimnya sebelum masuk waktu 

shalat kedua atau pada waktu shalat kedua, ia tidak harus 

mengulanginya, karena ia telah melaksanakan sesuai dengan 

tuntunan syar‟i. Tetapi jika ia melaksanakan (shalat) lagi 

bersama jama‟ah, maka itu sunnah baginya.”     
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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Qawa’idul Fiqhiyyah, Ahmad Sabiq bin „Abdul Lathif Abu 

Yusuf. 

2. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil ’Aziz, ‟Abdul ‟Azhim bin 

Badawi Al-Khalafi. 

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

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

Surah As-Sulami At-Tirmidzi. 

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

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

Hajar Al-„Asqalani. 

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

Muslimatin min Ahkam, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid 

Salim. 

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

Nashiruddin Al-Albani. 

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

10. Majmu’ah Fatawa Madinatul Munawwarah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

11. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin Ibrahim bin 

„Abdullah At-Tuwaijiri. 

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

Syaibani. 

13. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib 

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

14. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. 

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

Amru Al-Azdi As-Sijistani. 

16. Sunan Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid bin „Abdillah Ibnu 

Majah Al-Qazwini. 

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

Al-Baihaqi. 
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18. Taisirul ’Allam Syarhu Umdatil Ahkam, „Abdullah bin 

‟Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam.  

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

20. Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatin Muhammatin Tata’allaqu bi 

Arkanil Islam, „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz. 

21. Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, ‟Abdul Ghani Al-

Maqdisi. 

 


