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 SUJUD-SUJUD YANG DISYARI'ATKAN 

 
SUJUD SAHWI 

 

 

Dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َْ ََرا َع اْلأ َّ ُٗ ُضَشاٌط َحرَّٝ الَ َيغأ ٌَ  ُْ َطا يأ َتَش اٌشَّ ِْ أَدأ ََرا َٜ ِتاْلأ ِإَرا ُِٔٛد
 ًَ َث يأُة أَلأ ِٛ َٝ اٌرَّثأ َتَش َفِإَرا ُلِض ا أَدأ َٙ َب ِت ِ ٛ ًَ َفِإَرا ثُ َث ُْ أَلأ ََرا َٝ اْلأ َفِإَرا ُلِض

ُوشأ َوَزا ُوشأ َوَزا اُرأ ُي ارأ ٛأ ِٗ َيُم ِغ َٔفأ َٚ ِء  شأ َّ ٌأ َٓ ا طُُش َتيأ ٓأ . َيخأ ُأ َيُى ٌَ ا  َّ ٌِ
ُأ  ِس أََحُذُو ُأ َيذأ ٌَ ٍَّٝ َفِإَرا  ُأ َص ِسٜ َو ْأ َيذأ ًُ ِإ ُج ًَّ اٌشَّ ُوُش َحرَّٝ َيَظ َيزأ

ٌٌِظ  َٛ َجا ُ٘ َٚ  ِٓ َذَذيأ ُ ذأ َع أ َيغأ ٍأ ٍَّٝ َف ُأ َص  َو

 

“Apabila adzan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut 

hingga dia tidak mendengar adzan tersebut. Apabila adzan selesai 

dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan 

iqamah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqamah selesai 

dikumandangkan, setan pun kembali, ia akan melintas di antara 

seseorang dan nafsunya. Dia berkata, “Ingatlah demikian, ingatlah 

demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya, 

hingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa raka‟at 

dia shalat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa 

raka‟at dia shalat, hendaklah dia bersujud dua kali dalam keadaan 

duduk.” (HR. Bukhari : 1231 dan Muslim : 389) 

 

 

 

 



- 2 - 

 

DEFINISI SUJUD SAHWI 

Sahwi secara bahasa bermakna lupa atau lalai. Sujud sahwi secara 

istilah adalah sujud yang dilakukan di akhir shalat atau setelah shalat 

untuk menutupi cacat dalam shalat karena meninggalkan sesuatu yang 

diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan tidak 

sengaja. 

 

 

HUKUM SUJUD SAHWI  

Hukum sujud sahwi adalah wajib. Karena Nabi a 

memerintahkannya dan juga karena beliau senantiasa melakukannya 

ketika lupa. Pendapat ini yang dipilih oleh ulama‟ Hanafiyah, salah satu 

pendapat dari Malikiyah, ulama‟ Zhahiriyah dan Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyah t. 

 

 

SEBAB-SEBAB SUJUD SAHWI  

Sujud sahwi dilakukan dengan 3(tiga) sebab, antara lain :  

 

1. Pengurangan  (An-Naqsh) 

Pengurangan dalam shalat yang mengharuskan sujud sahwi ada 

dua, antara lain : 

 

a. Pengurangan rukun shalat  

Apabila yang ditinggalkan adalah takbiratul ihram, maka tidak ada 

shalat baginya. Baik ditinggalkan dengan sengaja atau lupa, karena 

sesungguhnya shalatnya belum didirikan. Jika yang ditinggalkan adalah 

rukun shalat selain takbiratul ihram, dan ditinggalkan dengan sengaja, 

maka shalatnya batal menurut kesepakatan para ulama‟. Namun jika 

ditinggalkan karena lupa, maka shalatnya tidak batal, tetapi ada cara 

tertentu untuk memperbaikinya.  
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b. Pengurangan wajib shalat 

Apabila seorang yang shalat meninggalkan wajib dalam shalat 

secara sengaja, maka shalatnya batal. Tetapi jika hal itu dilakukannya 

karena lupa, maka dibagi dalam 3(tiga) kondisi, yaitu : 

 

 Jika mengingatnya sebelum melanjutkan dari tempatnya pada 

shalat tersebut, maka ia harus melakukannya dan tidak ada sesuatu 

atasnya (tidak perlu melakukan sujud sahwi). 

 

 Jika ia mengingatnya setelah melanjutkan dari tempatnya didalam 

shalat, tetapi belum mencapai rukun yang mengikutinya, maka ia 

harus kembali (pada apa yang ditinggalkannya) dan melakukannya, 

kemudian ia menyempurnakan shalatnya hingga salam, lalu sujud 

sahwi dan salam.  

 

 Jika ia mengingatnya setelah mencapai rukun shalat yang 

mengikutinya, maka wajib shalat tersebut batal dan ia tidak boleh 

kembali untuk melaksanakannya. Akan tetapi setelah ia 

menyelesaikan shalatnya ia sujud sahwi terlebih dahulu sebelum 

salam. 

 

 

Misal : 

Ketika seseorang bangkit dari sujud kedua pada raka‟at kedua untuk 

melakukan raka‟at ketiga, tetapi ia lupa melaksanakan tasyahud awal. 

Dan ia mengingatnya sebelum benar-benar berdiri untuk melaksanakan 

raka‟at ketiga, maka ia harus kembali pada posisi duduk untuk 

melakukan tasyahud awal dan menyempurnakan shalatnya. Maka dalam 

hal ini  tidak ada sesuatu kewajiban atasnya untuk melakukan sujud 

sahwi. Namun demikian, apabila ia mengingatnya setelah berdiri namun 

sebelum tegak, maka ia harus kembali ke posisi duduk dan melakukan 

tasyahud awal, kemudian menyelesaikan shalatnya hingga salam, lalu 

sujud sahwi dan salam lagi. Jika ia mengingatnya setelah berdiri tegak, 

hendaklah ia tidak duduk dan tasyahud awal tersebut batal baginya. 
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Kemudian ia harus meneruskan dan menyempurnakan shalatnya, lalu 

sujud sahwi sebelum salam. 

Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu‟bah y, beliau berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

 

 َُّ َرَر ٍِظأ َفِإَرا اعأ َي أ ٍأ ا َف ًّ َُّ َلاِئ َرِر ُأ َيغأ ٍَ ِٓ َف َعَريأ وأ َٓ اٌشَّ
ِِ ُأ  ََ أََحُذُو ِإَرا َلا

 ِٛ ٙأ ِٝ اٌغَّ َذَذ ُ ذأ َع أ َيغأ َٚ ٍِظأ  ا َف َ َي أ ًّ  َلاِئ

 

“Jika salah seorang dari kalian berdiri dari raka‟at kedua (lupa 

tasyahud awal) dan belum tegak berdirinya, maka hendaknya ia duduk. 

Tetapi jika telah tegak, maka janganlah ia duduk (kembali). Namun 

hendaklah ia sujud sahwi dengan dua kali sujud.”  

(HR. Abu Dawud : 1023, Ibnu Majah : 1208.  

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani) 

 

Catatan : 

Apabila seorang meninggalkan sunnah shalat, maka tidak perlu 

sujud sahwi karena perkara sunnah tidak mengapa ditinggalkan. 

 

2. Penambahan (Az-Ziyadah) 

Apabila seseorang menambahkan sesuatu dalam shalatnya, seperti; 

berdiri, duduk, ruku‟ atau sujud dengan sengaja, maka shalatnya batal. 

Jika itu dilakukan karena lupa, dan dia tidak ingat hingga selesainya 

shalat, maka tidak ada kewajiban lain atasnya, kecuali sujud sahwi dan 

shalatnya sah. Jika dia ingat adanya tambahan itu ketika sedang shalat, 

maka dia wajib kembali dan melakukan sujud sahwi, dan shalatnya sah. 

Diriwayatkan dari „Abdullah bin Mas‟ud y ia berkata; 

 

 ِ ُي اَّللَّ ٛأ َٕا َسُع ٍَّٝ ِت َُ -َص ٍَّ َع َٚ  ِٗ يأ ٍَ  َ ُ ٍَٝ اَّللَّ َي - َص ٛأ َٕا َيا َسُع ٍأ ًغا َفُم ّأ َخ
َذ  ِ أَِصيأ ا َراَن »  اٌصَّ َِج َلاَي ِف أ اَّللَّ َِ ًغا. «َٚ ّأ َد َخ ٍَّيأ َلاَي . َلاٌُٛا َص
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« َْ ٛأ َغ ٕأ ا َذ َّ ٔأَغٝ َو أَ َٚ  َْ ٚأ ُوُش ا َذزأ َّ ُوُش َو ُأ أَرأ ٍُُى ثأ ِِ َٔا َتَشٌش  ا أَ َّ َُّ . «ِإَّٔ ثُ
 ِٛ ٙأ ِٝ اٌغَّ َذَذ  .َعَ َذ َع أ

“Rasulullah a pernah shalat bersama kami 5(lima) raka‟at. Kami pun 

mengatakan, “Wahai Rasulullah, apakah engkau menambah dalam 

shalat?” Lalu beliau pun mengatakan, “Memang ada apa tadi?” Para 

sahabat pun menjawab, “Engkau telah mengerjakan shalat 5(lima) 

raka‟at.” Lantas beliau bersabda, “Sesungguhnya aku hanyalah manusia 

seperti kalian. Aku bisa memiliki ingatan yang baik sebagaimana kalian. 

Begitu pula aku bisa lupa sebagaimana kalian pun demikian.” Setelah 

itu beliau melakukan dua kali sujud sahwi.”  

(HR. Bukhari : 1226 Muslim : 572) 

 

Catatan : 

Apabila seorang lupa sehingga menambah satu raka‟at atau lebih, 

lalu ia mengingatnya di tengah-tengah tambahan raka‟at tadi, 

hendaklah ia langsung duduk, lalu tasyahud akhir, kemudian 

salam. Kemudian setelah itu, ia melakukan sujud sahwi sesudah 

salam. 

 

 

3. Keragu-raguan (Asy-Syak) 

Syak (ragu) adalah kebimbangan diantara dua keadaan yang 

muncul. Keraguan tidak diperhitungkan dalam perkara ibadah pada 

3(tiga) hal, antara lain :  

 

 Jika hal tersebut hanya merupakan hayalan seseorang yang bukan 

merupakan kenyataan, seperti was-was.  

 

 Jika hal tersebut muncul secara terus-menerus pada seseorang 

bahwa ia tidak melakukan suatu ibadah kecuali ia meragukannya.  

 

 Jika hal tersebut muncul setelah menyempurnakan ibadah. Maka 

yang demikian tidak diperhitungkan selama ia tidak yakin atasnya, 

dan dalam hal ini ia harus beramal terhadap apa yang ia yakini. 
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LETAK SUJUD SAHWI  

Letak sujud sahwi dibagi menjadi dua, antara lain : 

 

a. Sebelum Salam 

Sujud sahwi dilakukan sebelum salam, jika : 

 

 Seseorang belum melakukan salah satu dari wajib-wajib shalat 

(karena lupa), maka ia melakukan sujud sahwi sebelum salam. 

 

 Seorang mengalami keragu-raguan dalam shalat, lalu tidak nampak 

baginya keadaan yang yakin. Maka ia harus memilih yang paling 

sedikit dan sujud sahwinya adalah sebelum salam. Karena shalatnya 

ketika itu seakan-akan perlu ditambal, disebabkan masih ada yang 

kurang yaitu yang belum ia yakini. 

 

 Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Said Al-Khudri y, bahwasanya 

Nabi a bersabda; 

 

َتًعا؟  ٚأ أَسأ ٍَّٝ أَثأَ ًثا أَ ُأ َص ِس َو ُأ َيذأ ٍَ ِٗ  َف ُأ ِف أ َصَ ِذ ِإَرا َشهَّ أََحُذُو
 ًَ ِٓ َلثأ َذَذيأ ُ ُذ َع أ َُّ َيغأ َٓ  ثُ َم َريأ ا اعأ َِ  ٍَٝ  َ ِٓ َيثأ ٌأ َٚ هَّ  َشِح اٌشَّ َيطأ ٍأ َف

 َٓ غاً َشَفعأ ّأ ٍَّٝ َخ َْ َص ْأ َوا َُ  َفِإ ِ ٍ ْأ يَُغ ُٗ [أَ ٌَ  [ َْ ْأ َوا ِإ َٚ   ُٗ  َصَ َذ
 ِْ َطا يأ ٌٍِشَّ ا  ًّ ِ يأ ََٔرا َذشأ ًَ ا َوا ا َّ ٍَّٝ َذ  َص

 
”Apabila seseorang di antara kalian ragu dalam shalat ia tidak 

mengetahui apakah telah shalat 3(tiga) atau 4(empat) raka‟at, maka 

hendaknya ia meninggalkan keraguan dan memantapkan apa yang 

ia yakini kemudian sujud dua kali sebelum salam, maka bila telah 

shalat 5(lima) raka‟at, maka genaplah shalatnya. Apabila ternyata 
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shalatnya telah cukup, maka kedua sujud itu sebagai penghinaan 

kepada setan.” (HR. Muslim : 571)  
 

 

b. Sesudah Salam  

Sujud sahwi dilakukan sesudah salam, jika : 

 

 Seseorang menambahkan suatu gerakan dari jenis gerakan shalat 

karena lupa –seperti berdiri, ruku‟, sujud, atau melaksanakan shalat 

empat raka‟at menjadi 5(lima) raka‟at-. Karena penambahan tersebut 

ia wajib melakukan sujud sahwi sesudah salam, baik teringat 

sebelum salam maupun sesudah salam. Karena sujud sahwi ketika 

itu untuk menghinakan setan. 

 

 Seseorang merasa ragu-ragu, lalu nampak baginya keadaan yang 

yakin. Maka sujud sahwinya sesudah salam, untuk menghinakan 

setan. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Mas‟ud y, bahwasanya  

 

Nabi a bersabda; 

”Jika seorang diantara kalian ragu dalam shalatnya, maka 

hendaklah ia memilih yang benar (yakin) dengan seksama,lalu ia 

sempurnakan, kemudian ia salam, lalu sujud dua kali sesudah 

salam.” (HR. Bukhari) 

 

Catatan : 

 Apabila seseorang belum melakukan salah satu rukun shalat 

(karena lupa). Kemudian teringat sebelum ia sampai pada rukun 

tersebut di raka‟at berikutnya, maka ia wajib kembali 

melaksanakannya berikut rukun sesudahnya. Apabila teringat 

setelah ia sampai pada rukun itu di raka‟at selanjutnya, maka ia 

tidak boleh kembali, raka‟at tersebut dianggap batal dan raka‟at 

yang selanjutnya inilah yang menduduki posisi raka‟at yang 

sebelumnya. Kemudian sujud sahwi sesudah salam (karena ada 

penambahan gerakan). Misalnya : 

 Seseorang lupa duduk diantara dua sujud dan sujud kedua 

pada raka‟at pertama, tetapi kemudian ia teringat ketika 
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bangun dari ruku‟ (i‟tidal) pada raka‟at kedua, maka dia 

harus kembali dan duduk antara dua sujud, lalu sujud, 

kemudian, ia sempurnakan shalatnya dan salam, lalu sujud 

sahwi dan salam lagi. 

 Seseorang lupa sujud kedua dari raka‟at pertama tetapi 

kemudian ia ingat ketika sedang dalam keadaan duduk 

diantara dua sujud pada raka‟at kedua, maka raka‟at pertama 

itu gugur diganti dengan raka‟at kedua; dan raka‟at kedua 

dianggap sebagai raka‟at pertama, kemudian ia sempurnakan 

shalatnya, lalu salam, kamudian sujud sahwi dan salam lagi. 

Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad Shalih Al-Utsaimin t 

dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seseorang telah salam dengan meninggalkan kekurangan, 

seperti; orang yang shalat 3(tiga) raka‟at pada shalat yang 4(empat) 

raka‟at, lalu ia salam, kemudian ia diingatkan akan hal itu, maka ia 

harus berdiri tanpa membaca takbiratul ihram. Kemudian ia 

melaksanakan raka‟at yang keempat, membaca tasyahud akhir dan 

salam, kemudian melakukan sujud sahwi setelah salam. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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TATA CARA SUJUD SAHWI  

Tata cara sujud sahwi adalah : 

 

1. Dilakukan dengan 2(dua) kali sujud 

 

2. Disertai takbir setiap kali akan sujud dan mengangkat kepala 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata; 

 

َعِش  ِ  ٌأ َذٜ َصَ َذ أ ا َُ ِإحأ ٍَّ َع َٚ  ِٗ يأ ٍَ  َ ُ ٍَّٝ اَّللَّ ِ َص َٕا َسُعُٛي اَّللَّ ٍَّٝ ِت َص
ِح  ٍَ ً ا ِف  ِلثأ َُّ أََذٝ ِجزأ ِٓ ثُ َعَريأ َُ ِف  َسوأ ٍَّ َش َفَغ ٌأَعصأ ا ا َِّ ِإ َٚ َش  ٙأ ا اٌظُّ َِّ ِإ
ْأ  اَتا أَ َٙ َش َف َّ  ُ َٚ ٍش  َِ أَتُٛ َتىأ ٛأ َم ٌأ ِف  ا َٚ َضًثا  غأ ُِ ا  َٙ ٌَيأ ََٕذ ِإ َر ِ ِذ َفاعأ غأ َّ ٌأ ا

ِٓ َفَماَي  َيَذيأ ٌأ ََ ُرٚ ا َ ُج َفَما ُْ إٌَّاِط ُلِصَشِخ اٌصَّ َخَشَج َعَشَ ا َٚ ا  َّ ٍَّ َيَرَى
 ِٗ يأ ٍَ  َ ُ ٍَّٝ اَّللَّ ََٕظَش إٌَِّث ُّ َص َد َف َِٔغيأ َأ  َ ُج أَ ِ أَُلِصَشِخ اٌصَّ َيا َسُعَٛي اَّللَّ
 ِ  ً ُأ ذَُص ٌَ ا َصَذَق  ٛأ ِٓ َلاٌُ َيَذيأ ٌأ ُي ُرٚ ا ٛأ ا َيُم َِ ااًل َفَماَي  َّ ِش َٚ ًٕا  يأ ِّ َُ َي ٍَّ َع َٚ
 َُّ َش َفَشَفَع ثُ َُّ َوثَّ َُّ َعَ َذ ثُ َش ثُ َُّ َوثَّ َُ ثُ ٍَّ َع َٚ  ِٓ َعَريأ ٍَّٝ َسوأ ِٓ َفَص َعَريأ ِإالَّ َسوأ

َسَفعَ  َٚ َش  َُّ َوثَّ َعَ َذ ثُ َٚ َش   َوثَّ

 

“Rasulullah a mengimami kami shalat pada salah satu dari dua shalat 

petang, mungkin shalat Zhuhur atau Ashar. Namun pada raka‟at kedua, 

beliau sudah mengucapkan salam. Kemudian beliau pergi ke sebatang 

pohon kurma di arah kiblat masjid, lalu beliau bersandar ke pohon 

tersebut dalam keadaan marah. Di antara jamaah terdapat Abu Bakar  

dan „Umar p, namun keduanya takut berbicara. Orang-orang yang suka 

cepat-cepat telah keluar sambil berujar, “Shalat telah diqashar 
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(dipendekkan).” Maka Dzul Yadain berdiri seraya berkata, “Wahai 

Rasulullah, apakah shalat dipendekkan ataukah anda lupa?” Nabi a 

menengok ke kanan dan ke kiri, lalu bersabda, “Betulkan apa yang 

dikatakan oleh Dzul Yadain tadi?” Jawab mereka, “Betul, wahai 

Rasulullah. Engkau shalat hanya dua raka‟at.” Lalu beliau shalat 2(dua) 

raka‟at lagi, lalu memberi salam. Sesudah itu beliau bertakbir, lalu 

bersujud. Kemudian bertakbir lagi, lalu beliau bangkit. Kemudian 

bertakbir kembali, lalu beliau sujud kedua kalinya. Sesudah itu 

bertakbir, lalu beliau bangkit.” 

 (Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari : 1229 dan Muslim : 573) 

 

3. Jika sujud sahwi dilakukan sesudah salam, maka ditutup dengan 

salam lagi 

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits „Imran bin Hushain y; 

 

 َُ ٍَّ َُّ َع ِٓ ثُ َذَذيأ َُّ َعَ َذ َع أ َُ ثُ ٍَّ َُّ َع َعًح ثُ ٍَّٝ َسوأ  .َفَص

 

“Kemudian beliau pun shalat satu raka‟at (menambah raka‟at yang 

kurang tadi). Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud 

sahwi dengan 2(dua) kali sujud. Kemudian beliau salam lagi.”  

(HR. Muslim : 574) 

 

Catatan : 

 Sujud sahwi sesudah salam tidak perlu diawali dengan takbiratul 

ihram, cukup dengan takbir untuk sujud saja. Ini adalah pendapat 

mayoritas ulama‟.  

 

 Tidak perlu melakukan tasyahud (akhir) lagi setelah sujud kedua 

dari sujud sahwi karena tidak ada dalil dari Nabi a yang 

menerangkan hal ini. Adapun dalil yang biasa menjadi pegangan 

bagi yang berpendapat adanya tasyahud lagi, dalilnya adalah dalil-

dalil yang lemah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh 

‟Abdullah bin ‟Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam t. 
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BACAAN SUJUD SAHWI  

Bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan sujud-sujud lain didalam 

shalat. Ibnu Qudamah t berkata dalam kitabnya Al-Mughni 2/432-

433; 

“Dan hendaklah dia membaca di dalam sujud (sahwi)nya apa yang 

dibaca pada sujud dalam shalat, karena sujud sahwi tersebut merupakan 

sujud yang disyari‟atkan, serupa dengan sujud didalam shalat” 

 

Diantara bacaannya adalah; 

 

ٍَٝ َْ َست َِ  اْل أ َحا  ُعثأ

 

”Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi.” (HR. Nasa’i : 1001) 

 

Atau membaca; 

 

 أ 
ٌِ
ِفشأ َُّ ا  أ ُٙ ٍَّ ِذَن اٌ ّأ ِتَح َٚ َٕا  َُّ َستَّ ُٙ ٍَّ ََٔه اٌ َحا  ُعثأ

 

”Maha Suci Engkau ya Allah, Rabb kami. Dan Maha Terpuji Engkau ya 

Allah, ampunilah aku.”  

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari : 794, Muslim : 484) 

 

Atau membaca; 

 

حِ  ٚأ َٚ اٌشُّ َّ َِئَىِح  ٌأ ٌط َسبُّ ا ٚأ  ُعثٌُّٛح ُلذُّ
 

”Maha Suci dan Maha Bersih, Rabb para Malaikat dan Jibril.” 

 (HR. Muslim : 487) 
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Atau membaca; 

 

حِ  َّ َعَظ ٌأ ا َٚ ِشَياِء  ِىثأ ٌأ ا َٚ ِخ  ٛأ ُى ٍَ َّ ٌأ ا َٚ ِخ  ٚأ َ َثُش ٌأ َْ ِر  ا َحا  ُعثأ
 

”Maha Suci Rabb Yang Memiliki keperkasaan, kerajaan, kesombongan, 

dan keagungan.”  (HR. Abu Dawud : 873, Nasa’i : 1049) 

 

Adapun bacaan Subahana man la yanamu wa la yashu adalah tidak ada 

asalnya. Ibnu Hajar t mengatakan dalam At-Talkhis Al-Habir 2/6; 

“Aku telah mendengar sebagian ulama‟ yang menceritakan tentang 

dianjurkannya bacaan; 

 

ٛ ُٙ اَل َيغأ َٚ  َُ َٕا ٓأ اَل َي َِ  َْ َحا  ُعثأ

 

„Maha Suci Dzat yang tidak tidur dan tidak pernah lupa.‟  

Ketika sujud sahwi (pada kedua sujudnya), maka aku katakan, „Aku 

tidak mendapatkan asalnya sama sekali.‟”  

 

Catatan : 

 Apabila seorang terbalik membaca do‟a dalam ruku‟ dan sujud, 

maka wajib melakukan sujud sahwi. Berkata Syaikh ‟Abdul Aziz 

bin ‟Abdullah bin Baz t; 

”Orang yang lupa pada saat ruku‟, ia membaca ‟Subhana Rabbiyal 

A‟la‟ bukan ‟Subhana Rabbiyal ‟Azhim‟, maka ia wajib sujud 

(sahwi), karena telah meninggalkan sesuatu yang wajib karena 

lupa. Adapun jika ia menggabung keduanya dalam ruku‟ dan sujud 

karena lupa, maka ia tidak wajib sujud. Dan jika ia sujud, boleh 

saja, berdasarkan keumuman dalil-dalil. Hal ini (berlaku) untuk 

imam, munfarid (orang yang shalat sendirian), dan (makmum) 

masbuq.” 
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 Seorang makmum harus mengikuti imamnya dalam hal sujud 

sahwi termasuk makmum masbuq, jika makmum masbuq tersebut 

menjumpai lupanya imamnya. Hal ini sebagaimana hadits dari Abu 

Hurairah y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 ِٗ َُّ ِت َذ ُي أ
ٌِ  َُ ا َِ ِ ًَ ااأ ا ُجِع َّ  ِإَّٔ

 

”Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti.”  

(HR. Abu Dawud) 

Namun jika lupanya imam itu terjadi sebelum makmum masbuq 

masuk ke dalam jama‟ah (bersama imam tersebut), maka makmum 

tidak harus melakukan sujud sahwi. 

 

 Apabila makmum lupa sedangkan imam tidak, dan makmum 

tersebut bukan makmum masbuq (artinya, mengikuti shalat 

bersama imam dari awal hingga akhir), maka dia tidak wajib sujud 

sahwi, karena jika sujud sahwi, berarti ia telah menyelisihi dan 

kurang mengikuti imam. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad 

bin Shalih Al-Utsaimin t. 

 

 Apabila seorang makmum masbuq lupa pada raka‟at bersama 

imam atau pada raka‟at yang harus ia sempurnakan, maka 

kewajiban sujud sahwi tidak gugur darinya (tetap wajib melakukan 

sujud sahwi). Misalnya; Seorang makmum masbuq, lupa membaca 

Subhana Rabbiyal ‟Azhim dalam ruku‟, maka ia harus 

menyempurnakan shalatnya lalu melakukan sujud sahwi (sebelum 

salam). Berkata Syaikh ‟Abdul Aziz bin ‟Abdullah bin Baz t; 

”Tidak ada sujud sahwi bagi makmum jika ia lupa, kewajibannya 

adalah mengikuti imam, jika ia memulai shalat bersama imam dari 

awal shalat hingga selesai. Adapun masbuq, maka ia sujud sahwi 

bila ia lupa (baik ketika ia masih) bersama imam ataupun (ketika) 
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ia shalat sendiri (setelah imam salam). (Sujud sahwinya itu) setelah 

menyempurnakan shalatnya.” 

 

 

 Apabila seseorang berkewajiban melakukan sujud sahwi sebelum 

dan sesudah salam, maka ia cukup melakukannya sebelum salam. 

Ini adalah pendapat Syaikh ‟Abdullah bin ‟Abdurrahman bin 

Shalih Alu Bassam t dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. „Abdul Karim Ar-Rafi‟i t mengatakan, “Jika 

lupa berulang kali dalam shalat, maka cukup dengan sujud sahwi 

(dua kali sujud) di akhir shalat (sebelum salam).”  

 

 Sujud sahwi juga disyariatkan dalam shalat sunnah. Karena tidak 

ada dalil yang membedakan antara shalat fardhu dengan shalat 

sunnah dalam masalah ini. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh 

kebanyakan ulama‟. 

 

 Tidak disyari‟atkan sujud sahwi dalam shalat jenazah, karena 

asalnya shalat jenazah tidak ada ruku‟ dan sujud. 
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SUJUD TILAWAH 

 

 

Dari Abu Hurairah y, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٗ ٍَ يأ َٚ ُي َيا  ٛأ ِى أ َيُم ُْ َيثأ َطا يأ َرَضَي اٌشَّ َذَج َفَغَ َذ ا أ ََ اٌغَّ أ ُٓ آَد ِإَرا َلَشأَ اتأ
 ُٗ ٍَ ُ ِٛد َفَغَ َذ َف ََ ِتاٌغُّ ُٓ آَد َش اتأ ِِ ٍِ  أُ يأ َٚ اَيِح أَِت أ ُوَشيأٍة َيا  َٚ ِف  ِس َٚ

َ  إٌَّاسُ  ٍِ ُد َف ِد َف ََتيأ ٛأ  ُ ُخ ِتاٌغُّ شأ
ِِ أُ َٚ َ َُّٕح  ٌأ  ا

 

“Apabila anak Adam membaca ayat sajdah kemudian ia sujud maka 

setan akan menjauh sambil menangis dan berkata, ”Oh celaka!” Dalam 

riwayat Abu Kuraib: ”Oh, celakanya aku. Anak Adam diperintahkan 

untuk sujud dan dia bersujud, maka dia mendapatkan Surga. Sedangkan 

aku diperintahkan untuk sujud tetapi aku menolak, maka aku 

mendapatkan Neraka.” (HR. Muslim : 81) 

 

Dari „Abdullah (bin Mas‟ud) y ia berkata; 

 

 ٍَٝ ِ َص ُي اَّللَّ ٛأ ُِ َلاَي َفَغَ َذ َسُع إٌَّ أ َٚ َذجٌ  ا َع أ َٙ ٌَدأ ِفيأ َض ٔأ َسٍج أَ ٛأ ُي ُع َّٚ أَ
ٓأ  ِِ ا  ُٗ أََخَز َوفَّ َر ُٗ ِإالَّ َسُج ً َسأَيأ َف ٍأ ٓأ َخ َِ َعَ َذ  َٚ  َُ ٍَّ َع َٚ  ِٗ يأ ٍَ  َ ُ اَّللَّ

ٍٍَف   ِٓ َخ َح تأ يَّ َِ َٛ أُ ُ٘ َٚ ًَ َواِفًشا  َه َلَر
ٌِ َذ َر ُٗ َتعأ َر ِٗ َفَشأَيأ يأ ٍَ ذَُشاٍب َفَغَ َذ َ 

 

“Surat yang mula-mula diturunkan mengandung ayat sajdah adalah 

Surat An-Najm. Maka Rasulullah a melakukan sujud (tilawah) dan 

orang-orang yang berada di belakangnya (melakukan sujud pula 

mengikutinya), kecuali seorang laki-laki yang hanya mengambil 
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segenggam pasir, lalu bersujud padanya. Maka aku melihatnya terbunuh 

dalam keadaan kafir (sesudah peristiwa itu). Dia adalah Umayyah bin 

Khalaf.” (HR. Bukhari Juz 4 : 4582) 

 

DEFINISI SUJUD TILAWAH 

Secara bahasa tilawah berarti bacaan. Sedangkan secara istilah 

sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajdah 

didalam atau di luar shalat. 

 

 

HUKUM SUJUD TILAWAH  

Hukum sujud tilawah adalah sunnah muakkadah. Ini adalah 

pendapat jumhur (mayoritas) ulama‟, yaitu; Malik, Asy-Syafi‟i, Al-

Auza‟i, Al-Laitsi, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Dawud dan Ibnu Hazm. 

Diantara dalilnya adalah hadits dari Zaid bin Tsabit y ia berkata; 

 

ا َٙ ُ ذأ ِفي ُأ َيغأ ٍَ َُ  َف َُ إٌَّ أ ٍَّ َع َٚ  ِٗ يأ ٍَ  َ ُ ٍَّٝ اَّللَّ ٍَٝ إٌَِّث  ِ َص  َلَشأأُخ َ 

 

”Aku pernah membaca surat Al-Najm di hadapan Nabi a namun beliau 

tidak sujud waktu itu.” (Muttafaq ’alaih) 
 

Juga perkataan ‟Umar bin Khattab y; 

 

ُأ  ٌَ ٓأ  َِ َٚ ٓأ َعَ َذ َفَمذأ أََصاَب   َّ ُ ِٛد َف شُّ ِتاٌغُّ ُّ َٔ ا إٌَّاُط ِإَّٔا  َٙ َيا أَيُّ
 ِٗ يأ ٍَ  َ َُ ُ ذأ َفَ  ِإثأ  َيغأ

 

”Wahai orang-orang kita melewati bacaan ayat-ayat sujud, maka 

barangsiapa yang sujud ia telah mendapat (pahala) dan barangsiapa yang 

tidak sujud tidak mendapat dosa.” (HR. Bukhari : 1077) 
 

Dari sinilah Ibnu Qudamah mengatakan dalam Al-Mughni 3/96; 

”Bahwa hukum sujud tilawah itu sunnah (tidak wajib) dan pendapat ini 

merupakan ijma‟ sahabat (kesepakatan para sahabat).” 
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AYAT-AYAT SAJDAH 

Ayat-ayat sajadah di dalam Al-Qur‟an terdapat pada 15(lima belas) 

tempat. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut. 

 

a. 10(sepuluh) ayat yang disepakati sebagai ayat sajadah, yaitu; 

1. QS. Al-A‟raf ayat 206 

2. QS. Ar-Ra‟du ayat 15 

3. QS. An-Nahl ayat 49-50 

4. QS. Al-Isra‟ ayat 107-109 

5. QS. Maryam ayat 58 

6. QS. Al-Hajj ayat 18 

7. QS. Al-Furqan ayat 60 

8. QS. An-Naml ayat 25-26 

9. QS. As-Sajdah ayat 15 

10. QS. Fushilat ayat 38 (menurut mayoritas ulama‟), QS. Fushilat 

ayat 37 (menurut Malikiyah) 

 

b. 4(empat) ayat yang termasuk ayat sajadah namun diperselisihkan, 

akan tetapi ada dalil shahih yang menjelaskannya, yaitu; 

11. QS. An-Najm ayat 62 (ayat terakhir) 

12. QS. Al-Insyiqaq ayat 20-21 

13. QS. Al-„Alaq ayat 19 (ayat terakhir)  

14. QS. Shad ayat 24 

 

c. 1(satu) ayat yang masih diperselisihkan dan tidak ada hadits marfu‟ 

(hadits yang sampai pada Nabi a) yang menjelaskannya, tetapi banyak 

sahabat yang menganggap ayat ini sebagai ayat sajadah, yaitu;  

15. QS. Al-Hajj ayat 77 
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TATA CARA SUJUD TILAWAH  

Tata cara sujud tilawah adalah : 

 

1. Dilakukan dengan 1(satu) kali sujud 

 

2. Disertai takbir setiap kali akan sujud dan bangkit dari sujud 

Hal ini berdasarkan hadits „Umar y; 

“Biasanya ketika Rasulullah a membacakan kepada kami sebuah surat 

dari Al-Qur‟an yang terdapat ayat sajdah, beliau bertakbir kemudian 

bersujud. Maka kami pun bersujud bersama beliau.” (HR. Abu Dawud) 

 

Catatan : 

 Tidak disyari‟atkan melakukan takbiratul ihram dan salam dalam 

sujud tilawah. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah t mengatakan; 

“Sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah tidaklah disyari‟atkan 

untuk takbiratul ihram, juga tidak disyari‟atkan untuk salam. Inilah 

ajaran yang sudah ma‟ruf dari Nabi a, juga dianut oleh para 

ulama‟ salaf, dan inilah pendapat para imam yang telah masyhur.”   

(Majmu’ Fatawa 23/165) 

 

 Tata cara sujud tilawah sama dengan tata cara sujud dalam shalat, 

yaitu; dengan meletakkan kening, hidung, kedua tangan, kedua 

lutut, kedua telapak kaki, merenggangkan kedua siku dari kedua 

lambung, menjauhkan perut dari kedua paha, dan mengarahkan 

jari-jari kearah kiblat. 

 

 Apabila melakukan sujud tilawah di luar shalat, maka langsung 

sujud tanpa takbir, tasyahud, maupun salam. Ini adalah pendapat 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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BACAAN SUJUD TILAWAH  

Bacaan didalam sujud tilawah sama dengan bacaan sujud dalam 

shalat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad t. Diantara bacaannya 

adalah; 

 

ٍَٝ َْ َست َِ  اْلَ أ َحا    ُعثأ
 

”Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi.” (HR. Nasa’i : 1001) 

 

Atau membaca; 

 

 ُ ُٖ َذَثاَسَن اَّللَّ َتَصَش َٚ  ُٗ َع ّأ َشكَّ َع َٚ  ُٖ َس َّٛ َص َٚ  ُٗ َم ٍَ ٍَِّز  َخ ٌِ   َ ِٙ جأ َٚ َعَ َذ 
 َٓ ٌِِمي َخا ٌأ ُٓ ا َغ  أَحأ

 

”Wajahku sujud kepada Rabb Yang menciptakannya, membentuknya 

(memperindah bentuknya), membelah pendengaran, dan penglihatannya 

(dengan daya dan kekuatanNya). Maha Suci Allah sebagai sebaik-baik 

pencipta.” (HR. Muslim : 771, Abu Dawud : 760, 1414) 

 

Atau membaca; 

 

  ٌِ ا  َٙ ٍأ َع اجأ َٚ ًسا  صأ ِٚ ا  َٙ َضعأ َ ٕ ِ  ِت َٚ ًشا  َذَن أَجأ ٕأ ا ِ  َٙ ٌِ  ِت ُرةأ  َُّ اوأ ُٙ ٍَّ اٌَ
دَ  ُٚ ِذَن َدا ٓأ َ ثأ ِِ ا  َٙ َر ٍأ ا َذَمثَّ َّ ٕ ِ  َو ِِ ا  َٙ ٍأ َذَمثَّ َٚ ًشا  ٕأَذَن ُرخأ  ِ 

 

”Ya Allah, dengan sujud ini catatlah untukku pahala di sisiMu, 

hapuslah dosa dariku, jadikanlah sujud ini sebagai simpanan untukku di 
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sisiMu, dan terimalah sujud ini dariku sebagaimana Engkau telah 

menerimanya dari hambaMu Dawud.” 

(HR. Tirmidzi : 579 lafazh ini miliknya, Ibnu Majah : 1053) 

 

 

Catatan : 

 Tidak disyari‟atkan untuk berwudhu dahulu sebelum melakukan 

sujud tilawah, karena sujud tilawah bukanlah shalat. Sehingga 

orang yang berhadats, bahkan wanita yang haidh dan nifas 

diperbolehkan melakukan sujud tilawah ketika membaca atau 

mendengar ayat sajdah. Namun disunnahkan untuk melakukannya 

dalam keadaan suci. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu „Umar 

p, Asy Sya‟bi, Bukhari, Ibnu Hazm, dan Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyah n. Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p ia berkata; 

“Nabi a pernah melakukan sujud tilawah ketika membaca surat 

An-Najm, lalu kaum muslimin, orang-orang musyrik, jin, dan 

manusia pun ikut sujud.” (HR. Bukhari) 

 

 Tidak disyari‟atkan harus menghadap kiblat. Akan tetapi yang 

lebih utama adalah menghadap kiblat dan tidak boleh seseorang 

meninggalkan hal tersebut, kecuali jika ada udzur. Ibnu Hazm t 

berkata; 

”Sujud ini boleh dilakukan tanpa bersuci dan tanpa menghadap 

kiblat, karena ia bukanlah shalat.”  

 

 Sujud tilawah boleh dilakukan di waktu terlarang untuk shalat. 

Alasannya, karena sujud tilawah bukanlah shalat. Sedangkan 

larangan shalat di waktu terlarang adalah larangan khusus untuk 

shalat. Inilah pendapat yang lebih kuat di antara pendapat para 

ulama‟. Inilah adalah pendapat Imam Syafi‟i, salah satu pendapat 

dari Imam Ahmad, dan pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu Hazm 

n. 

 

 Diperbolehkan seorang melakukan sujud tilawah, meskipun 

auratnya tidak tertutup secara sempurna. Berkata Syaikh ‟Abdullah 

bin ‟Abdurrahman Al-Jibrin t; 
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”Tidak mengapa seorang wanita sujud (tilawah) dalam keadaan 

apapun, meskipun kepalanya terbuka dan sebagainya.”  

 

 

 Didalam shalat jama‟ah yang dijahrkan, apabila imam membaca 

ayat sajdah, lalu imam bersujud karenanya, maka makmum harus 

bersujud mengikuti imam. Tetapi jika imam tidak bersujud, 

makmum tidak perlu bersujud. 

 

 Tidak dibenarkan seorang imam melakukan sujud tilawah pada 

shalat sir (shalat dengan bacaan tidak nyaring). Ini adalah pendapat 

Imam Malik, Abu Hanifah, Syaikh Muqbil, serta Syaikh Al-Albani 

n. Sedangkan hadits yang menerangkan bahwasanya Rasulullah 

a sujud tilawah pada shalat Zhuhur adalah munqathi‟ (terputus 

sanadnya) dan tidak bisa dipakai sebagai dalil. Hal ini diungkapkan 

oleh Syaikh Al-Albani t dalam Tamamul Minnah halaman 272. 

 

 Seorang yang yang mendengarkan bacaan Al-Qur‟an dari seorang 

yang membaca Al-Qur‟an, maka ia ikut bersujud apabila pembaca 

tersebut bersujud, namun jika pembaca tersebut tidak bersujud, 

maka ia tidak perlu bersujud. Pendapat ini yang dipilih oleh Ibnu 

Hajar, Ibnu Qudamah, dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

Utsaimin n. 

 Disyariatkan bagi orang yang sengaja mendengarkan bacaan Al-

Qur‟an untuk sujud tilawah, namun tidak bagi orang yang tidak 

bermaksud mendengarkan (tidak menyimak bacaan). Ini adalah 

pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad dan salah satu pendapat 

Imam Malik, dan pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikh Shalih 

Fauzan dalam Mulakhash Fiqhnya. 

 Apabila seorang membaca atau mendengar ayat sajdah lebih dari 

satu kali, maka ia boleh untuk menunda sujud, lalu sujud sekali 

saja diakhirnya. Namun jika ia telah sujud, lalu membaca ayat 

sajdah lagi, maka yang lebih utama adalah ia sujud lagi. Ini adalah 

madzhab jumhur ulama‟. 

 Apabila seorang membaca atau mendengar ayat sajdah lalu 

terluput untuk melakukan sujud tilawah, maka ia boleh melakukan 



- 22 - 

sujud tilawah jika selang waktunya tidak terlalu panjang. Jika 

jaraknya sudah terlalu panjang, maka ia tidak perlu sujud karena 

telah terluput waktunya. Ini adalah madzhab Syafi‟iyah dan 

Hanabilah. 

SUJUD SYUKUR 

 

 

Sujud syukur termasuk petunjuk Rasulullah a dan para 

shahabatnya o. Diriwayatkan dari Abu Bakrah y ia berkata;  

 

ِ aإٌََِّث ُّ  ًشا َّلِلَّ  َخشَّ َعاِجًذا ُشىأ
ِٗ َش ِت ٚأ تُش ِ ُٖ أَ ٌش َيُغشُّ ِأ ُٖ أَ َْ ِإَرا أََذا  َوا

ٌَٝ َذَعا َٚ  َذَثاَسَن 
 

”Bahwasanya Nabi a dahulu apabila mendapatkan sesuatu yang 

menggembirakan atau diberitahu tentang hal itu, maka beliau menunduk 

sujud dalam rangka syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta‟ala.” 

(HR. Tirmidzi : 2774, Ibnu Majah : 1394 lafazh ini miliknya) 

 

Juga hadits Ka‟ab bin Malik y; 

”Bahwasanya ketika datang kabar gembira bahwa Allah menerima 

taubatnya ia bersujud.” (HR. Bukhari : 4418, Muslim : 2769)  

 

 

DEFINISI SUJUD SYUKUR 

Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang 

disebabkan karena mendapatkan nikmat yang besar atau terhindar dari 

suatu bencana. Misalnya; ketika seseorang baru dikarunia anak oleh 

Allah q,, setelah dalam waktu yang lama menanti kehadiran anak, 

selamat dari musibah besar, menemukan barang berharga yang hilang, 

dan semisalnya.  
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HUKUM SUJUD SYUKUR 

Hukum sujud syukur adalah disunnahkan ketika ada sebabnya. 

Inilah pendapat ulama‟ Syafi‟iyah dan Hanabilah. Diriwayatkan dari 

‟Abdurrahman bin Auf y ia berkata; 

 

 ُٗ َُّ َسَفَع َسأأَع ُ َٛد  ثُ َُ َف ََطاَي اٌغُّ ٍَّ َع َٚ  ِٗ يأ ٍَ  َ ُ ٍَّٝ اَّللَّ َعَ َذ إٌَِّث ُّ َص
َلاَي  ًشا:  َٚ ِ ُشىأ ُخ َّلِلَّ  أ  َفَغَ ذأ

ِٔ َش  أ  َفَثشَّ
ِٔ ًَ آَذا ِشيأ َّْ ِجثأ  ِإ

 

”Nabi y pernah sujud beliau melamakan sujud itu setelah mengangkat 

kepala beliau bersabda, ”Sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan 

membawa kabar gembira maka aku bersujud syukur kepada Allah.”  

(HR. Ahmad dan dinilai shahih oleh Hakim)  
 

 

TATA CARA SUJUD SYUKUR 

Tata caranya sujud syukur adalah : 

 

1. Dilakukan dengan 1(satu) kali sujud 

 

Catatan : 

 Tata cara sujud sahwi sama dengan tata cara sujud dalam shalat. 

 

 Tidak disyari‟atkan takbir, tasyahud, dan salam dalam sujud 

syukur. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah t mengomentari 

perkataan para ulama‟ yang mengharuskan bertakbir, tasyahud, 

dan salam untuk sujud syukur, beliau mengatakan; 

“Perkataan mereka sama sekali tidak ada dasarnya, tidak dari Nabi 

a dan juga tidak dari seorang pun dari kalangan para shahabat. 

Akan tetapi itu hanya sekedar pendapat akal pikiran mereka yang 

disebabkan pengqiyasan sujud syukur ini kepada masalah shalat.”  
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(Majmu’ Fatawa 23/169) 

 

 

BACAAN SUJUD SYUKUR  

Tidak ada do‟a khusus dari Nabi a untuk sujud syukur. 

Hendaknya didalam sujud tersebut diisi dengan memperbanyak syukur 

kepada Allah q. Imam Syaukani t berkata; 

“Bagi yang melakukan sujud syukur selayaknya memperbanyak syukur 

kepada Allah q, karena maksud sujud ini adalah syukur kepada Allah 

yang telah memberinya nikmat.” (As-Sailul Jarar 1/285) 

 

Catatan : 

 Tidak disyaratkan menghadap kiblat, juga tidak disyaratkan harus 

berwudhu, suci pakaian, dan tempatnya, karena sujud syukur 

bukanlah shalat. Namun hal tersebut hanyalah disunnahkan saja 

dan bukan syarat. Demikian pendapat yang dianut oleh Syaikhul 

Islam Ibnu Taimiyah t. 

 

 Tidak dimakruhkan melakukan sujud syukur di waktu terlarang 

untuk shalat karena sujud syukur bukanlah shalat. Sedangkan 

larangan shalat di waktu terlarang adalah larangan khusus untuk 

shalat. 

 

 Tidak diperbolehkan melakukan sujud syukur didalam shalat. Jika 

seseorang melakukan sujud syukur dalam shalat, maka batallah 

shalatnya. Ini adalah pendapat ulama‟ Syafi‟iyah, Hanabilah, dan 

pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2. 

 

 Tidak disyari‟atkan untuk sujud syukur karena mendapatkan 

nikmat yang sifatnya terus-menerus. Misalnya; nikmat nafas, 

nikmat hidup, bisa merasakan nikmatnya shalat, dan semisalnya. 

Ulama‟ Syafi‟iyah dan ulama‟ Hambali berpendapat; 
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َمِطعُ  ٕأ ا اَل َذ َٙ ُِ ِْلََّٔ َع َشاِس إٌ ِ ّأ ِر ُد اِلعأ ٛأ  ُ َشُ  اٌغُّ  الَ يُشأ

“Tidak disyari‟atkan (disunnahkan) untuk sujud syukur karena 

mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus yang tidak 

pernah terputus.” 

MARAJI’ 

 

 

1. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin Ismai‟l Al-Bukhari. 
2. Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, ‟Abdul ‟Azhim bin 

Badawi Al-Khalafi. 

3. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-

Asqalani. 

4. Fatawa Mar’atul Muslimah Kullu ma Yuhimmul Mar’atul 

Muslimah fi Syu’uni Diniha wa Dunyaha, Abu Malik Muhammad 

bin Hamid bin ‟Abdul Wahhab. 

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

Muslimatin minal Ahkam, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.  

6. Mukhtasharul Fiqhil Islami, Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri. 

7. Risalah fi Sujudis Sahwi, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 

8. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-

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

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

10. Taisirul ’Allam Syarhu Umdatil Ahkam, ‟Abdullah bin 

‟Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam.  
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