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WAKTU-WAKTU SHALAT 

 

 

llah q telah menentukan waktu-waktu untuk shalat fardhu yang 

lima waktu. Sebagaimana firman-Nya; 

 

ًذا ْٕ ُق ْٕ ٍَ ِكَراًتا َي ْي ُِ ْؤِي ًُ ََْد َػَهى اْن ََلَج َكا ٌَّ انصَّ  ِإ
 

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman.”
1
 

 

Sehingga melakukan shalat fardhu tepat pada waktunya merupakan 

salah satu amalan yang dicintai oleh Allah q. Diriwayatkan dari 

„Abdullah (bin Mas‟ud) y pernah berrtanya kepada Nabi a, ia berkata; 

 

ا َقاَل شُىَّ أَيُّ َقاَل  َٓ ْقِر َٔ ََلُج َػَهى  ِ َقاَل اَنصَّ ِم أََحةُّ ِإَنى اَّللَّ ًَ أَيُّ اْنَؼ
اُا ِ ْ  َ ِثْيِم اَّللَِّ  َٓ ٍِ ُقاَل شُىَّ أَيُّ َقاَل اَْنِ  اِنَ ْ  َٕ   شُىَّ ِت ُّ اْن

 

“Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, Nabi a menjawab, 

”(Mengerjakan) shalat sesuai dengan waktunya.” “Lalu apa?” Nabi a 

bersabda, “Berbakti kepada orang tua.” “Lalu apa lagi?” Nabi a 

menjawab, “Berjihad di jalan Allah.”
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 QS. An-Nisa‟ : 103. 
2 HR. Bukhari Juz 1 : 504 dan Muslim Juz 1 : 85. 

A 
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WAKTU-WAKTU SHALAT 
 

 

Waktu-waktu shalat fardhu adalah : 

 

1. Zhuhur 

Waktu shalat Zhuhur Dimulai dari tergelincirnya matahari sampai 

bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Akan tetapi 

dianjurkan mengakhirkannya ketika udara sangat panas, dengan tujuan 

mendinginkan badan. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

َُّىَ  َٓ ٍْ َ ْيِ  َ  َج اْنَ  ِّرِ ِي ٌَّ ِا َّ ََلِج َ ِئ ا ِتانصَّ ْٔ  ِإَ ا اْاَر َّ اْنَ  ُّ َ  َْتِ ُا

 

“Apabila panas sangat menyengat, maka tunggulah waktu dingin untuk 

menunaikan shalat karena panas yang menyengat itu sebagian dari 

hembusan neraka jahannam.”
3
  

 

2. Ashar 

Waktu shalat Ashar dimulai dari ketika bayangan benda sama 

panjang dengan benda tersebut sampai menguningnya matahari di ufuk 

barat. Tidak dibenarkan mengakhirkan shalat Ashar sampai menguning 

matahir di ufuk barat, kecuali seorang yang dalam keadaan darurat. Hal 

ini berdasarkan sabda Rasulullah a; 

 

 ٍَ ََْد َتْي ُس َحرَّى ِإَ ا َكا ًْ َُاِ ِق َ ْ ِهُس َ ْ ُقُة انشَّ ًُ ِذْهَك َصََلُج اْن
ا ِإ َّ َقِهْيًَل  َٓ َ ِ ْي ََُ َ  أَْ َتًؼا َ  َ ْ ُكُ  اَّللَّ ٌَ َقاَو َ  ْيَ ا ََْ  انشَّ  .َقْ 

 

“Itulah shalat orang munafik, ia duduk mengawasi matahari, sehingga 

ketika matahari itu berada diatara dua tanduk setan, ia berdiri dan 

                                                 
3 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 512 dan Muslim Juz 1 : 615. 
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melakukan shalat empat rakaat dengan sangat cepat tanpa berdzikir 

kepada Allah didalamnya kecuali sedikit saja.”
4
 

 

3. Maghrib 

Waktu shalat Maghrib dimulai dari matahari terbenam sampai 

awan (mega) merah di ufuk barat menghilang. Dianjurkan 

menyegerakan shalat Maghrib dan dimakruhkan mengakhirkannya. Hal 

ini berdasarkan sabda Rasulullah a; 

 

 

 

“Umatku akan tetap berada dalam kebaikan atau didalam fithrah 

selama mereka tidak mengakhrikan shalat Maghrib sehingga bintang-

bintang terlihat gemerlapan.”
5
 

 

4. Isya’ 

Waktu shalat Isya‟ dimulai dari ketika awan merah sampai tengah 

malam. Yang dimaksud tengah malam adalah jarak antara waktu 

Maghrib sampai waktu Shubuh. Dianjurkan mengakhirkan shalat Isya‟ 

selama tidak ada kesulitan dalam melakukannya. Diriwayatkan dari 

„Aisyah i, ia berkata; 

 

ْيِم  ُح انهَّ َة َػايَّ َْ َ هََّى َ اَخ َنْيَهٍح َحرَّى َ  َٔ  ِّ ُ َػَهْي أَْػَرَى انَُِّثُ  َصهَّى اَّللَّ
 ٌْ َ  أَ ْٕ ا َن َٓ ْقُر َٕ ُّ َن ْسِ ِ  شُىَّ َخَ َج َ َصهَّى َ َ اَل ِإََّ ًَ ُم اْن ْْ ََاَو أَ َحرَّى  َٔ

ِرْ    أَُاقَّ َػَهى أُيَّ

 

“Pada suatu malam pernah Nabi amengakhirkan shalat Isya‟ hingga 

penghuni masjid tidur. Kemudian beliau keluar dan Shalat (Isya‟) dan 

bersabda, “Sungguh inilah waktunya jika tidak memberatkan umatku.”
6
 

                                                 
4 HR. Muslim Juz 1 : 622, Tirmidzi Juz 1 : 160, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 

413. 
5 HR. Abu Dawud : 414, dengan sanad yang shahih. 
6 HR. Muslim : 638/219. 
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Berkata Syaikh Shalih Alu Bassam t;
7
 

“Shalat Isya‟ yang lebih utama adalah mengakhirkannya sampai 

pertengahan malam, jika memang hal itu tidak memberatkan 

makmumnya.” 

Dimakruhkan tidur sebelum Isya‟ dan berbincang setelahnya, kecuali 

untuk suatu maslahat. Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslamy y ia 

berkata;  

 

ا   َٓ َو َقْثَه ْٕ ُِ اَنَُّ ٌَ َ ْكَ  َكا َٔ ٍْ اَْنِؼَشاِء   َ  ِي ٌْ  َُؤخِّرِ ٌَ َ ْسَرِ ةُّ أَ َكا
ا َْ اْنَ ِ  َس َتْؼَ  َٔ 

 

“Beliau n biasanya suka mengakhirkan shalat Isya‟ tidak suka tidur 

sebelumnya dan bercakap-cakap setelahnya.”
8
 

 

Berkata Syaikh Shalih Alu Bassam t;
9
 

“Dibenci/makruhnya berbicara setelah shalat Isya‟ sehingga tidak shalat 

malam dan tidak shalat fajar berjama‟ah, akan tetapi bukan berarti tidak 

boleh membicarakan ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin.” 

 

5. Shubuh 

Fajar terbagi dua; fajar kadzib (dusta) dan fajar shadiq (benar). 

Fajar kadzib yaitu cahaya putih yang panjang menjulang yang tampak 

disisi langit, kemudian cahaya tersebut sirna yang diikuti dengan 

kegelapan. Sedangkan fajar shadiq yaitu cahaya putih panjang melintang 

yang muncul di ufuk (timur). Cahaya tersebut terus bertambah terang 

hingga matahari terbit. Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
7 Dalam kitabnya Taisirul „Allam. 
8 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 568, Muslim : 647/237, dan selain keduanya. 
9 Dalam kitabnya Taisirul „Allam. 
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 ٌِ َ ْ ٌ  َذْ ُ ُو : اَْنَ ْ ُ  َ ْ َ ا َٔ ََلُج  ِّ اَنصَّ َذِ مُّ ِ ي َٔ ُو اَن ََّؼاَو  َ ْ ٌ   َُ  ِّرِ
ََلُج  ِّ اَنصَّ ْثِ  : أَْي - ِ ي ِّ اَن ََّؼاوُ - َصََلُج اَنصُّ َ ِ مَّ ِ ي َٔ 

 

“Fajar itu ada dua macam yaitu fajar yang diharamkan memakan 

makanan dan diperbolehkan melakukan shalat (fajar shadiq) dan fajar 

yang diharamkan melakukan shalat (Shubuh) dan diperbolehkan makan 

makanan (fajar kadzib).”
10

  

 

Adapun waktu shalat Shubuh dimulai dari terbit fajar shadiq hingga 

selama matahari belum terbit. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah a; 

“Waktu shalat fajar adalah dari terbit fajar, selama matahari belum 

terbit.”
11

 

 

Diantara dalil-dalil tentang waktu-waktu shalat fardhu adalah 

hadits dari Abdullah Ibnu Amr y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ِّ  َيا َنْى  ُ ِم َك ُِٕن ٌَ ِظمُّ اَن َّ َكا َٔ ُس   ًْ ِ  ِإَ ا َزاَنْد اَنشَّ ْٓ ْقُد اَنظُّ َٔ
ْقُد َصََلِج  َٔ َٔ ُس   ًْ ْقُد اَْنَؼْصِ  َيا َنْى َذْصَ  َّ اَنشَّ َٔ َٔ َ ْ ُضْ  اَْنَؼْصُ   
ْيِم  َِْصِف اَنهَّ ْقُد َصََلِج اَْنِؼَشاِء ِإَنى  َٔ َٔ َ ُق   ْغِ ِب َيا َنْى َ ِغْة اَنشَّ ًَ اَْن

ٍْ طُُهِٕع اَْنَ ْ ِ  َيا َنْى َذْ ُهْغ  ْثِ  ِي ْقُد َصََلِج اَنصُّ َٔ َٔ َ ِط   ْٔ اَْْلَ
ُس  ًْ  اَنشَّ

 

“Waktu Zhuhur ialah jika matahari telah condong (ke barat) dan 

bayangan seseorang sama dengan tingginya selama waktu Ashar belum 

tiba, waktu Ashar masuk selama matahari belum menguning, waktu 

shalat Maghrib selama awan merah belum menghilang, waktu shalat 

                                                 
10 HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim hadits shahih menurut keduanya. 
11 HR. Muslim : 612 dan Abu Dawud : 392. 
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Isya‟ hingga tengah malam, dan waktu shalat Shubuh semenjak 

terbitnya fajar hingga matahari belum terbit.”
12

  

 

Dan hadits dari Jabir bin „Abdillah p; 

“Bahwasanya Nabi a pernah didatangi Jibril j lalu ia berkata kepada 

Nabi a, “Bangun dan shalatlah!” Maka beliau shalat Zhuhur ketika 

matahari telah tergelincir. Kemudian Jibril j mendatangi lagi saat 

„Ashar dan berkata, “Bangun dan shalatlah!” Lalu Nabi a shalat „Ashar 

ketika bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Kemudian 

Jibril j mendatangi lagi saat Maghrib dan berkata, “Bangun dan 

shalatlah!” Lalu Nabi a shalat Maghrib ketika matahari telah terbenam. 

Kemudian Jibril j mendatangi saat „Isya‟ dan berkata, “Bangun dan 

shalatlah!” Lalu beliau shalat „Isya‟ ketika merah senja telah hilang. 

Kemudian Jibril j mendatangi lagi saat Shubuh dan berkata, “Bangun 

dan shalatlah!” Lalu Nabi a shalat Shubuh ketika muncul fajar, atau 

Jabir y berkata, “Ketika terbit fajar.” 

Keesokan harinya Jibril j kembali mendatangi Nabi a saat Zhuhur 

dan berkata, “Bangun dan shalatlah!” Lalu Beliau shalat Zhuhur ketika 

bayangan semua benda sama panjang dengan aslinya. Kemudian dia 

mendatangi saat „Ashar dan berkata, “Bangun dan shalatlah!” Lalu 

Beliau shalat „Ashar ketika  panjang bayangan semua benda dua kali 

panjang aslinya. Kemudian dia mendatanginya saat Maghrib pada waktu 

yang sama dengan kemarin dan tidak berubah. Kemudian dia 

mendatangi saat „Isya ketika pertengahan malam telah berlalu –atau 

perawi mengatakan, sepertiga malam,– lalu beliau shalat „Isya‟. 

Kemudian Jibril j mendatangi Nabi a saat hari sudah sangat terang 

dan berkata, “Bangun dan shalatlah!” Lalu Beliau shalat Shubuh 

kemudian berkata, “Diantara dua waktu tersebut adalah waktu shalat.”
13

 

   

 

 

 

 

                                                 
12 HR. Muslim : 612. 
13 HR. Tirmidzi : 150. 
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Catatan : 

 Apabila seseorang mendapatkan satu rakaat sebelum keluar 

waktunya, maka ia telah mendapatkan shalat tersebut. Hal ini 

berdasarkan hadits Abu Hurairah y bahwa Nabi a bersabda; 

 

ُس َ َ ْ  أَْاَ َك  ًْ ٌْ َذْ ُهَغ اَنشَّ ْثِ  َ ْكَؼًح َقْثِم أَ ٍْ اَنصُّ ٍْ أَْاَ َك ِي َي
ُس  ًْ ٌْ َذْغُ َب اَنشَّ ٍْ اَْنَؼْصِ  َقْثَم أَ ٍْ أَْاَ َك َ ْكَؼًح ِي َي َٔ ْثَ   اَنصُّ

 َ َ ْ  أَْاَ َك اَْنَؼْص َ 

 

“Barangsiapa yang telah mengerjakan satu rakaat shalat Shubuh 

sebelum matahari terbit maka ia telah mendapatkan shalat Shubuh 

dan barangsiapa yang telah mengerjakan satu rakaat shalat Ashar 

sebelum matahari terbenam maka ia telah mendapatkan shalat 

Ashar.”
14

  

 

 Apabila seeorang meninggalkan shalat karena alasan tertentu, 

maka harus menggantikan shalat tersebut dan melaksanakannya 

secara tertib. Sebagaimana diterangkan dalam hadits Jabir y 

bahwa „Umar bin Khaththab y pada peristiwa perang Khandaq 

datang setelah matahari terbenam, lalu beliau mencela kaum kafir 

dari kalangan Quraisy, dan berkata, “Wahai Rasulullah! Aku tidak 

sempat melakukan shalat „Ashar hingga matahari terbenam, 

kemudian Nabi a bersabda; 

“Demi Allah aku pun belum melakukannya, „maka beliau 

berwudhu‟ dan kami pun berwudhu‟, selanjutnya beliau melakukan 

shalat „Ashar setelah matahari terbenam, dilanjutkan dengan 

melakukan shalat Maghrib setelahnya….”
15

 

 

 

                                                 
14 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 576 dan Muslim : 608. 
15 HR. Bukhari : 598 dan Muslim : 209. 
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Berkata Syaikh Shalih Alu Bassam t;
16

 

“Hadits ini merupakan dalil bahwa mengqadha‟ shalat sebaiknya 

dilakukan tertib menurut waktunya selama waktu shalat yang hadir 

itu tidak sempit, agar yang tertinggal tidak semakin banyak.” 

Apabila tertib yang dilakukan mengakibatkan berakhirnya waktu 

shalat yang ada, maka dilakukan shalat yang datang waktunya 

terlebih dahulu, kemudian melakukan shalat yang tertinggal. 

 

 Apabila seorang terlewatkan shalat Ashar, kemudian masuk masjid 

dan mendapati shalat Maghrib sudah didirikan, ia harus 

melaksanakan shalat Maghrib bersama imam, kemudian 

mengqadha shalat Ashar. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad 

bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2.  

Diperbolehkan pula seorang yang terlewatkan satu shalat wajib, 

lalu menemukan shalat jama‟ah, maka ia shalat bersama jama‟ah 

dengan berniat shalat yang terlewatkan tadi. Sebagaimana fatwa 

Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz t dalam masalah 

ini. Beliau berkata; 

”Yang disyari‟atkan bagi orang yang disebutkan dalam pertanyaan 

diatas –yaitu, seorang yang belum shalat Zhuhur, kemudian masuk 

masjid dan mendapati shalat Ashar sudah didirikan–, ialah bahwa 

ia shalat bersama jama‟ah yang sedang shalat (dengan) waktu 

sekarang (Ashar) dengan niat shalat Zhuhur. Kemudian ia shalat 

Ashar setelah itu. Karena runtut di dalam shalat itu wajib dan 

runtut tidaklah gugur dengan kekhawatiran ketinggalan Jama‟ah.” 

 

 Apabila seorang yang kehilangan akalnya karena tidur atau mabuk, 

wajib mengqadha shalat yang terlewatkan. Tetapi, apabila akalnya 

hilang dengan sendirinya tanpa usahanya, seperti pingsan (atau 

koma) maka ia tidak wajib mengqadha shalat yang terlewatkan. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. 

Adapun Syaikh Bin Baz t dalam masalah ini barpatokan pada 

masa (waktu), jika pingsannya 3(tiga) hari atau kurang dari itu, 

                                                 
16 Dalam kitabnya Taisirul „Allam. 
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maka wajib qadha‟, dan jika masa pingsan lebih lama dari itu, 

maka tidak diqadha‟. Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah 

bin Baz t; 

”Jika masa pingsan (pingsan/tidak sadarkan diri itu) singkat, 

seperti; 3(tiga) hari atau kurang dari itu, maka wajib qadha‟. 

Karena pingsan pada masa tersebut menyerupai tidur, jadi tidak 

menghalangi qadha‟. Telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat 

g, bahwa mereka telah pingsan selama kurang dari 3(tiga) hari, 

lalu mereka mengqadha‟. Adapun jika masa (pingsan) lebih lama 

dari itu, maka tidak diqadha‟.  

 

 Shalat yang tertinggal diqadha‟ seperti tata cara aslinya. 

Diriwayatkan dalam hadits Abu Said y –dalam kisah perang 

Khandaq-; 

“Lalu Beliau a melakukan shalat Zhuhur dengan baik 

sebagaimana beliau melakukan pada waktunya.”
17

 

 

 Apabila seorang tinggal di daerah yang mataharinya tidak 

terbenam pada musim panas dan tidak terbit pada musim dingin, 

maka harus memperkirakan waktu-waktunya berdasarkan daerah 

terdekat yang dapat membedakan waktu-waktu shalat fardhu. 

Berkata Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2;
18

 

“Bagi orang yang tinggal didaerah-daerah yang mataharinya tidak 

terbenam pada musim panas dan tidak terbit pada musim dingin, 

atau di daerah-daerah yang siang harinya berlangsung selama 6 

bulan berturut-turut –misal daerah kutub-, maka mereka harus 

melaksanakan shalat lima waktu per 24 jam. Dan mereka harus 

memperkirakan waktu-waktunya berdasarkan daerah terdekat yang 

dapat membedakan waktu-waktu shalat fardhu.”   

 

 

 

 

 

                                                 
17 HR. Nasa‟i : I/297 dan Ahmad 3/25. 
18 Dalam kitabnya Mukhtasharul Fiqhil Islami. 
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WAKTU-WAKTU YANG DILARANG SHALAT 
 

 

Waktu-waktu yang dilarang shalat adalah : 

 

1. Setelah Shalat Shubuh Sampai Terbit Matahari  

Dari Abu Sa'id Al-Khudri y berkata bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

َ  َصََلَج َتْؼَ   َٔ ُس  ًْ َ  َصََلَج َتْؼَ  َصََلِج اْنَؼْصِ  َحرَّى َذْغُ َب انشَّ
ُس  ًْ  َصََلِج اْنَ ْ ِ  َحرَّى َذْ ُهَغ انشَّ

 

“Tidak ada shalat sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam. 

Dan, tidak ada shalat sesudah shalat Shubuh hingga matahari terbit.”
19

 

 

2. Ketika Matahari Terbit Sampai Meninggi Seukuran Satu 

Tombak 

 

3. Ketika Matahari Tepat Diatas Kepala Sampai Condong ke Arah 

Barat 

 

4. Setelah Shalat ‘Ashar Sampai Matahari Terbenam 

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari „Uqbah bin „Amir y ia 

berkata; 

 

 ٌْ ََا أَ ا َٓ ُْ َ هََّى َ  َٔ  ِّ ُ َػَهْي ِ َصهَّى اَّللَّ ُل اَّللَّ ْٕ  ُ َ ٌَ َشََلُز َ اَػاٍخ َكا
ُس َتاِزَغًح  ًْ ٍَ َذْ ُهُغ انشَّ ََا ِحْي َذا ْٕ ٍَّ َي ِٓ ََْ ُثَ  ِ ْي  ٌْ ْٔ أَ ٍَّ أَ ِٓ َ  ِ ْي ََُصهِّرِ

                                                 
19 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 586 dan Muslim : 827, lafazh ini miliknya. 
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 ٍَ ِحْي َٔ ُس  ًْ ْيَم انشَّ ًِ ْيَ ِج َحرَّى َذ ِٓ ُو َقاِئُى انظَّ ْٕ  ُ َ ٍَ ِحْي َٔ َحرَّى َذْ َذِ َغ 
ِب َحرَّى َذْغُ َب  ْٔ ُس ِنْهُغُ  ًْ  َذَضيَُّف انشَّ

 

”Ada tiga saat yang Rasulullah a melarang kami melakukan Shalat 

(Jenazah) atau memakamkan orang yang meninggal dunia diantara kami. 

(Yaitu;) ketika matahari terbit sampai meninggi (setinggi tombak), 

ketika matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir, dan ketika 

matahari akan terbenam sampai benar-benar terbenam.”
20

 

 

Nabi a telah menjelaskan alasan dilarangnya shalat dalam waktu-

waktu ini melalui sabda beliau kepada „Amr bin „Asbasah y; 

“Lakukan shalat Shubuh, kemudian janganlah engkau shalat sampai 

matahari terbit dan meninggi kerena sesungguhnya ia terbit diantara 

dua tanduk syaitan, dan saat itu orang-orang kafir bersujud kepadanya. 

Kemudian lakukan shalat, karena shalat ketika itu disaksikan dan 

dihadiri oleh para malaikat sampai bayangan matahari sama dengan 

tingginya sebuah tongkat. Kemudian janganlah engkau shalat saat itu, 

karena saat itu Neraka Jahannam menyala-nyala, lalu jika bayangan 

matahari telah condong ke arah timur, maka lakukanlah shalat 

sesungguhnya shalat yang dilakukan saat itu disaksikan dan dihadiri 

oleh para malaikat sampai engkau melakukan shalat „Ashar. Lalu 

janganlah engkau shalat sampai matahari terbenam, karena 

sesungguhnya ia terbenam diantara dua tanduk syaitan dan saat itulah 

orang-orang kafir bersujud kepadanya.”
21

   

 

Akan tetapi para ulama bersepakat bahwa shalat jenazah boleh 

dikerjakan setelah shalat Shubuh dan Ashar. Sebagaimana yang dinukil 

oleh Ibnu Qudamah t dalam Al-Mughni II/82. 

 

 

                                                 
20 HR. Abu Dawud : 3192. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t dalam 

Shahih Sunan Abi Dawud : 2752. 
21 HR. Muslim : 832/570. 
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5. Dilarang Shalat Sunnah setelah Iqamah 

Dari Abu Harairah y, Nabi a bersabda; 

“Jika iqamat shalat sudah dikumandangkan, maka tidak ada shalat 

selain shalat wajib.”
22

  

 

Berkata Syaikh Al-Albani t;
23

 

“Bagi orang yang melaksanakan shalat sunnah dan iqamah telah 

dikumandangakan, harus benar-benar mempertimbangkan dengan 

matang, apakah dia akan tertinggal takbiratul ihram atau tidak, jika tetap 

meneruskan shalat sunnahnya. Jika dia yakin tidak akan tertinggal 

takbiratul ihram, dia boleh meneruskan shalat sunnahnya. Tetapi jika dia 

yakin akan tertinggal takbiratul ihram, maka dia harus menghentikan 

shalat sunnah dan segera bergabung dengan jamaah shalat fardhu.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 HR. Abu Dawud : 1264. 
23 Majmu‟ah Fatawa Madinatul Munawwarah. 
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TEMPAT-TEMPAT  

YANG DILARANG SHALAT 
 

 

Tempat-tempat yang dilarang shalat adalah : 

 

1. Kuburan 

Shalat ditempat yang ada kuburannya menjadikan shalatnya tidak 

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

“Jika di masjid ada kubur, maka tidak sah shalat padanya. Sama saja 

baik kubur tersebut dibelakang orang-orang shalat, atau di depan 

mereka, di kanan atau di kiri mereka. Bersabda Nabi a; 

“Allah melaknat orang-orang yahudi dan nashara, mereka menjadikan 

kuburan para nabi mereka menjadi tempat ibadah.”
24

.” 

 

2. Kamar Mandi 

Dari Abu Sa‟id Al-Khudry y, ia mengatakan bahwasanya 

Rasulullah a bersabda; 

 

اوَ  ًَّ اْنَ  َٔ ْ َثَ َج  ًَ ا َيْسِ ٌ  ِإ َّ اَْن َٓ  اَْْلَْ ُ  ُكهُّ

 

“Bumi itu seluruhnya masjid kecuali kuburan dan kamar mandi.”
25

 

 

 

3. Penderuman Unta 

Dari Al-Bara‟ bin „Azib y, dia mengatakan bahwasanya 

Rasulullah a ditanya tentang shalat di penderuman unta. Beliau 

menjawab; 

“Janganlah kalian shalat di penderuman unta. Karena sesungguhnya 

unta suka berkelakuan seperti syaitan.”
26

  

 

                                                 
24 Muttafaq „alaih. 
25 HR. Abu Dawud : 492, Tirmidzi : 236 dan Ibnu Majah : 745. 
26 HR. Abu Dawud : 493, Ibnu Majah : 769, dengan sanad  yang shahih. 
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PENGECUALIAN DARI LARANGAN 
 

 

Yang dikecualikan dari larangan-larangan diatas adalah : 

 

1. Diperbolehkan Pada Waktu-waktu Tersebut Mengqadha Shalat, 

Baik Itu Shalat Fardhu ataupun Shalat Sunnah 

Hal ini berdasarkan keumuman sabda Rasulullah a; 

 

ا َْ ا ِإَ ا َ َكَ  َٓ َي ٌْ  َُصهِّرِ ا أَ َٓ اَ ذُ ا َ َك َّ َٓ ُْ ََاَو َػ  ْٔ ََِسَ  َصََلًج أَ  ٍْ  َي

 

"Barangsiapa lupa shalat atau tidur hingga melewatkannya maka 

kaffaratnya adalah mengerjakannya ketika mengingatnya.”
27

 

 

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2;
28

 

”Boleh mengqadha shalat fardhu pada lima waktu (terlarang) tersebut.” 

 

2. Diperbolehkan Melakukan Shalat Sunnah yang Memiliki Sebab 

Seperti; shalat tahiyyatul masjid, shalat gerhana, shalat sunnah 

wudhu, dan sebagainya. Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin 

Baz t; 

”Yang benar kedua shalat (yaitu; shalat tahiyyatul masjid dan shalat 

gerhana) itu boleh (dilakukan), bahkan disyari‟atkan, karena shalat 

gerhana dan tahiyatul masjid termasuk shalat yang mempunyai 

penyebab, disyariatkan pada waktu-waktu terlarang, setelah shalat Ashar 

dan setelah Shubuh. Sebagaimana waktu-waktu lainnya.” 

 

 

 

 

                                                 
27 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 597 dan Muslim : 684, lafazh ini miliknya. 
28 Dalam kitabnya Mukhtasharul Fiqhil Islami. 
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3. Diperbolehkan Melakukan Beberapa Shalat Sunnah Sebelum 

Pelaksanaan Shalat Jum’at, Walaupun Ketika Matahari Berada 

Tepat Diatas Kepala 

Dalilnya adalah sabda Nabi a; 

“Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum‟at, lantas bersuci sebaik-

baiknya, mengenakan minyak wangi rumahnya. Kemudian keluar dan 

tidak memisahkan antara dua orang, lalu shalat sunnah semampunya. 

Setelah itu ia diam ketika imam berkhutbah, melainkan akan diampuni 

dosa-dosanya antara Jum‟at yang satu dengan Jum‟at yang lain.”
29

 

  

 

4. Tidak Dimakruhkan Melakukan Shalat di Makkah Kapan Saja 

Shalat Tersebut Dilakukan 

Hal ini sebagaimana hadits dari Jubair bin Muth‟im y bahwa Nabi 

a bersabda; 

 

َصهَّى أَ ََّح  َٔ َ ا اْنَثْيِد  َٓ َُُؼٕا أََحً ا َطاَف ِت ًْ َُاٍف َ  َذ ُِ  َػْثِ  َي َ ا َت
ا ِ  َٓ انَُّ َٔ ْيِم  ٍَ انهَّ  َ اَػٍح َااَء ِي

 

“Wahai Bani Abdi Manaf, janganlah kamu melarang siapa pun yang 

thawaf di Baitullah ini dan melakukan shalat kapan saja ia suka, baik 

malam maupun siang.”
30

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 HR. Bukhari : 883. 
30 HR. Tirmidzi : 868 dan Ibnu Majah : 1254, lafazh ini miliknya. 
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