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SHALAT TATHAWWU' 
 

SHALAT ISYRAQ 

 

 

Shalat Isyraq adalah Shalat Dhuha yang dikerjakan pada awal 

waktu. Keduanya bukan merupakan 2(dua) shalat yang berbeda. Berkata 

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

”Shalat Isyraq ialah Shalat Dhuha yang dikerjakan pada awal waktu 

terbitnya matahari.” 

 

Keutamaan Shalat Isyraq 

Dari Anas bin Malik y ia berkata, bahwasanya Rasulullah a 

bersabda; 

 

ُش  َْ َ َحخَّٚ َحْطُيَغ اىشَّ ٌَّ َقَؼَد َيْرُمُس اَّللَّ اَػٍت رُ ََ ـََداَة ِكْي َج ِْ َصيَّٚ اْى ٍَ
 ِ ُه اَّللَّ ْ٘ َسٍة َقاَه َقاَه َزُص َْ ُػ َٗ ٍت  ُٔ َمؤَْجِس َحجَّ َّْج َى ِِ َما ٌَّ َصيَّٚ َزْمَؼَخْي رُ

تًة  ٍَّ تًة َحا ٍَّ تًة َحا ٍَّ ٌَ َحا َصيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي   .َصيَّٚ اَّللَّ
 

“Barangsiapa mengerjakan shalat shubuh secara berjama‟ah, lalu ia 

duduk (di masjid) sambil berdzikir kepada Allah hingga matahari terbit, 

kemudian ia melaksanakan Shalat (Isyraq) 2 raka‟at, maka ia seakan-

akan berhaji dan berumrah yang sempurna, sempurna, dan sempurna.”  

(HR. Tirmidzi Juz 2 : 586) 
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Rasulullah a senantiasa duduk ditempat shalatnya setelah menunaikan 

Shalat Shubuh, hingga matahari terbit. Diriwayatkan dari Jabir bin 

Samurah y; 

 

َُ ِإَذا َصيَّٚ اْىَلْجِس َجَيَش ِكْي  ٌَ َما َصيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي َُّ اىَِّْبيَّ َصيَّٚ اَّللَّ أَ
 ُٓ َصَّلَّ ًْةاَحخٍَُّٚ ُش ُحْض َْ  . َحْطُيَغ اىشَّ

 

“Sesunguhnya Nabi a apabila telah mengerjakan Shalat Shubuh, beliau 

duduk ditempat shalatnya hingga terbitnya matahari dengan indahnya.”  

(HR. Muslim Juz 1 : 670) 

 

Waktu Shalat Isyraq 

Waktu Shalat Isyraq dimulai sesudah matahari naik setinggi 

tombak (±1 meter) atau sekitar 15 (lima belas) menit setelah terbit. 
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SHALAT DHUHA 

 

 

Shalat Dhuha disebut juga dengan Shalat Awwabin. Karena Shalat 

Dhuha adalah shalat yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang 

kembali kepada Allah q. Dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

 

 َِ اِاْي َّٗ َي َصََّلُة اْاَ ِٕ َٗ ااٌب  َّٗ َ ٚ ِإ َّ أَ  .َ  يَُ اِكُ  َػَيٚ َصََّلِة اىلُّض

 

”Tidak ada yang (benar-benar) menjaga Shalat Dhuha, kecuali awwab 

(orang-orang orang yang kembali kepada Allah). Dan (Shalat Dhuha) 

tersebut (adalah) Shalat Awwabin (shalatnya orang-orang yang kembali 

kepada Allah).”(HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Hadits ini  

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani tdalam  

Ash-Silsilah Ash-Shahihah Juz 4 : 1994)  

 

Dari Abu Hurairah y ia berkata; 

 

ِّْي َخِيْيِيْي  َصا ْٗ َزْمَؼَخِي aأَ َٗ ٍس  ْٖ ِ َش ِْ ُمو  ٍِ  ًٍ ًِ َرََّلَرِت أَيَّا  ِاَزََّلٍد ِصَيا
 ًَ َّا ُْ أَ ِحَس َقْبَو أَ ْٗ ُْ أُ أَ َٗ  ٚ َ  اىلُّض

 

”Kekasihku (Rasulullah a) pernah berpesan kepadaku dengan 3(tiga) 

hal; puasa 3(tiga) hari setiap bulan, 2 raka‟at shalat Dhuha dan 

melaksanakan shalat witir sebelum tidur.”  

(Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1124 dan Muslim Juz 1 : 721) 
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Keutamaan Shalat Dhuha 

Dari Abu Dzar y dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ٌْ َصَدَقتٌب َكُنوُّض َحْضِبْيَ ٍت َصَدَقتٌب  ِْ أََحِدُم ٍِ  ٚ ٍَ ِ ُصََّل يُْصِبُح َػَيٚ ُمو 
سٌب  ٍْ أَ َٗ ُموُّض َحْنِبْيَسٍة َصَدَقتٌب  َٗ ِيْيَيٍت َصَدَقتٌب  ْٖ ُموُّض َح َٗ ْيَدٍة َصَدَقتٌب  َِ ُموُّض َحْ  َٗ

ِْ َذِىَل  ٍِ يُْجِزُا  َٗ َنِس َصَدَقتٌب  ْْ َُ ِِ اْى يٌب َػ ْٖ َّ َٗ ِف َصَدَقتٌب  ْٗ ْؼُس ََ ِااْى
ٚ َ َِ اىلُّض ٍِ ا  ََ ُٖ ُِ َيْسَمُؼ  َزْمَؼَخا

 

”Dipagi hari setiap persendian dari salah seorang di antara kalian 

harus ada sedekahnya. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap 

bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. 

Setiap bacaan takbir adalah sedekah. Amar ma‟ruf adalah sedekah. 

Nahi munkar adalah sedekah. Dan itu semua dapat dicukupi dengan 2 
raka‟at dari shalat Dhuha yang ia laksanakan.”  

(HR. Muslim Juz 1 : 720, Abu Dawud : 1271) 

 

Dari Abu Darda‟ dan Abu Dzar p, dari Rasulullah a bersabda, Allah 

q berfirman; 

 

 ُٓ اِز أَْزَاَغ َزَمَؼاٍث أَْمِلَل  ِخَس َٖ ِه اىَّْ َّٗ ِْ أَ ٍِ ًَ ِاْزَمْغ ِىْي  َِ  َآ  .ِاْا

 

“Wahai Bani Adam, shalatlah untukKu 4 raka‟at di awal siang, niscaya 

aku mencukupimu di akhirnya.”  

(HR. Tirmidzi Juz 2 : 475, Abu Dawud : 1289, dan Ahmad) 
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Hukum Shalat Dhuha 

Hukumnya Shalat Dhuha adalah Sunnah Mustahabah yang mutlak, 

dan dianjurkan dikerjakan secara rutin. Ini adalah madzhab jumhur. 

Adapun anjuran untuk melakukannya secara rutin, adalah berdasarkan 

hadits dari ‟Aisyah i bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ُْ َقوَّ  ِإ َٗ ا  َٖ ٍُ َٗ ِ َحَؼاَىٚ أَْآ اِه ِإَىٚ اَّللَّ ََ  أََح ُّض اْاَْػ

 

”Amalan yang paling dicintai oleh Allah q adalah yang 

berkesinambungan meskipun sedikit.”  

(Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 6099 dan Muslim Juz 1 : 

783, lafazh ini miliknya) 

 

Waktu Shalat Dhuha 

Waktu shalat Dhuha dimulai sesudah matahari naik setinggi 

tombak, hingga menjelang tergelincirnya matahari ke arah barat. Waktu 

shalat Dhuha yang paling utama adalah ketika panas mulai menyengat, 

pada saat anak-anak unta merasa kepanasan. Dari Zaid bin Arqam y 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َلِج اْىِلَصاهُ  ٍَ َِ ِإَذا َز اِاْي َّٗ  َصََّلُة اْاَ

 

“Shalat Awwabin (Shalat Dhuha) itu ketika anak-anak unta merasa 

panas.” (HR. Muslim Juz 1 : 748)  
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Jumlah Raka’at Shalat Dhuha 

Minimal Shalat Dhuha adalah dilakukan dengan 2 raka‟at dan 

maksimalnya adalah 8 raka‟at. Ini adalah pendapat Malikiyah, 

Syafi‟iyah, dan Hanabilah. Diantara dalil yang menunjukkan jumlah 

raka‟at Shalat Dhuha adalah : 

 

Hadits dari Abu Dzar y dari Nabi a bersabda; 

 

ٚ َ َِ اىلُّض ٍِ ا  ََ ُٖ ُِ َيْسَمُؼ ِْ َذِىَل َزْمَؼَخا ٍِ يُْجِزُا  َٗ 

 

”Dan itu semua dapat dicukupi dengan 2 raka‟at dari shalat Dhuha yang 

ia laksanakan.” (HR. Muslim Juz 1 : 720, Abu Dawud : 1271) 

 

Hadits „Aisyah i, ia berkata; 

 

 ٌَ َصيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي ِ َصيَّٚ اَّللَّ َُ َزُصُ٘ه اَّللَّ ا َما َ ٚ أَْزَاؼًة َيِزْيُد , يَُصي ِي اىلُّض َٗ
 ُ ا َشاَا اَّللَّ ٍَ 

 

“Rasulullah a biasanya shalat Dhuha 4 raka‟at dan menambah seperti 

yang dikehendaki Allah.” (HR. Muslim Juz 1 : 719)  
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Hadits Anas bin Malik y; 

 

 َُّ ٌَ  اىَِّْبيَّ  أَ َصيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي َ ٚ ِصجَّ َزَمَؼاٍث  َصيَّٚ اَّللَّ َُ يَُصي ِي اىلُّض  .َما

 

“Sesungguhnya Nabi a mengerjakan Shalat Dhuha 6 raka‟at.” 

(HR. Tirmidzi dalam Asy-Syama’il. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani t dalam Irwa’ul Ghalil) 

 

„Aisyah i berkata; 

 

 ٌَ َصيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي َِّي , َاْيِخي َآَخَو اىَِّْبيُّض َصيَّٚ اَّللَّ ا ََ َ ٚ َر َكَصيَّٚ اىلُّض
 َزَمَؼاٍث 

 

“Rasulullah a masuk ke rumahku, kemudian beliau shalat Dhuha 8 

raka‟at.” (HR. Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya)  

 
Catatan : 

 Adapun hadits yang menerangkan tentang keutamaan Shalat 

Dhuha 12 raka‟at adalah hadits yang lemah, yang tidak dapat 

dijadikan hujjah. Hadits tersebut diriwayatkan dari Anas y yang 

berbunyi; 

 

ا ِكي  ُٔ َقْصسًة ُ َى َْٚ اَّللَّ َخْي َػْشَسَة َزْمَؼتًة َا ْْ َ ٚ ِر ِْ َصيَّٚ اىلُّض ٍَ
ٍ   اْىَجَّْتِ  َٕ ِْ َذ ٍِ 

 

“Barangsiapa menunaikan shalat Dhuha 12 raka‟at, niscaya Allah 

membangunkan sebuah istana untuknya di Surga dari emas.” 

(HR. Tirmidzi Juz 2 : 473. Hadits ini dilemahkan oleh Syaikh 

Al-Albani t dalam Dha’if At-Targhib wat Tarhib : 403)  
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 Diperbolehkan sesekali waktu mengerjakan shalat sunnah secara 

berjama‟ah (tidak dilakukan secara rutin) dan tidak terlalu sering. 

Diantara dalil dalam masalah ini adalah hadits dari Anas bin Malik 

y, ia berkata; 

 

ي  ِ ٍ أُ َٗ َّا  َ٘ ِإ َّ أَ ُٕ ا  ٍَ َٗ َْا  ٌَ َػَيْي َصيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي َآَخَو اىَِّْبيُّض َصيَّٚ اَّللَّ
ْقِج  َٗ ٌْ ِكْي َؿْيِس  ا َكََلَُصي ِي ِاُن ْ٘ ٍُ ْ٘ ًٍ َخاَىِخي َكَقاَه ُق ًُّض َحَسا أُ َٗ

َْا   َصََّلٍة َكَصيَّٚ ِا

 

”Bahwa Nabi a pernah memasuki rumah yang didalamnya ada 

Aku, ibuku, dan Ummu Haram bibiku. Maka Nabi a bersabda, 

”Berdirilah kalian, aku akan shalat bersama (mengimami) kalian.” 

Shalat itu dikerjakan diluar waktu shalat (wajib). Kemudian beliau 

shalat bersama kami.”  

(Muttafaq’ alaih, HR. Bukhari Juz 1 : 370 dan Muslim Juz 1 : 

660, lafazh ini miliknya)  

 

 Apabila seorang mengerjakan Shalat Dhuha secara berjamaah, 

maka bacaannya tetap sirr (tidak dikeraskan), karena Shalat Dhuha 

termasuk shalat siang hari. Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin 

„Abdullah bin Baz t; 

“Adapun shalat siang hari, seperti; Shalat Dhuha, Shalat Sunnah 

Rawatib Zhuhur, dan Ashar, maka shalat tersebut tergolong Shalat 

Sirriyah.” 

 

 Apabila seorang terlewatkan untuk melakukan Shalat Dhuha, maka 

tidak perlu mengqadha‟nya. Berkata Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-Utsaimin t; 

”Shalat Dhuha jika telah terlewat dari waktunya, ya sudah (tidak 

diqadha‟). Sebab Shalat Dhuha terkait dengan waktunya.”   
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SHALAT ISTIKHARAH 

 

 

Shalat Istikharah adalah shalat untuk memohon pilihan kepada 

Allah q dalam suatu urusan yang masih diragukan. Setelah selesai 

melakukan Shalat Istikharah, maka urusan yang dimohonkan pilihannya 

dibiarkan berjalan. Apabila perkara tersebut baik, niscaya Allah q akan 

memberikan kemudahan terhadapnya serta mencurahkan keberkahan 

padanya. Sebaliknya jika perkara tersebut buruk, niscaya Allah q akan 

memalingkan darinya, serta memudahkan apa yang lebih baik bagi 

dirinya dengan izinNya. 

 

Hukum Shalat Istikharah 

Hukum Shalat Istikharah menurut ijma‟ ulama‟ adalah Sunnah. 

 

Doa Istikharah 

Dari Jabir bin ‟Abdillah p, ia berkata; 

”Nabi a mengajari kami istikharah dalam segala urusan, seperti surat 

dari Al-Qur‟an, beliau bersabda; 

 

ٌَّ ِىَيُقْو  ِْ َؿْيِس اْىَلِسْيَلِت رُ ٍِ  ِِ ِس َكْيَيْسَمْغ َزْمَؼَخْي ٍْ ٌْ ِااْاَ ٌَّ أََحُدُم َٕ  ِإَذا 

 

“Bila salah seorang diantara kalian ragu dalam suatu urusan, maka 

hendaklah ia melaksanakan shalat 2 raka‟at diluar shalat fardhu, 

kemudian membaca; 
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 ِْ ٍِ أَْصؤَىَُل  َٗ أَْصَخْقِدُزَك ِاُقْدَزِحَل  َٗ َل  َِ ٌَّ ِإّ ِْي أَْصَخِخيُسَك ِاِؼْي ُٖ اَىيَّ
 ًُ َّْج َػَّلَّ أَ َٗ  ٌُ َ  أَْػَي َٗ  ٌُ َحْؼَي َٗ َ  أَْقِدُز  َٗ ٌِ َكِئََّّل َحْقِدُز  َكْلِيَل اْىَؼِظْي

ْي  ِْ َس َخْيسٌب ِىْي ِكْي ِآْي ٍْ َرا اْاَ َٕ  َُّ ٌُ أَ َْْج َحْؼَي ُْ ُم ٌَّ ِإ ُٖ ِا اىيَّ ْ٘ ـُُي اْى
ُٓ ِىْي  ِٔ َكاْقُدْز َٗ ِجِي ِسْي  ٍْ ْٗ َقاَه َػاِجِو أَ ِسْي أَ ٍْ َػاِقَبِت أَ َٗ َؼاِشْي  ٍَ َٗ

َس َشسٌّ ِىْي  ٍْ َرا اْاَ َٕ  َُّ ٌُ أَ َْْج َحْؼَي ُْ ُم ِإ َٗ  ِٔ ٌَّ َااِزْك ِىْي ِكْي ُٓ ِىْي رُ ْس
َيض ِ َٗ

 ِٔ َٗ ِجِي ِسْي  ٍْ ْٗ َقاَه ِكْي َػاِجِو أَ ِسْي أَ ٍْ َػاِقَبِت أَ َٗ َؼاِشْي  ٍَ َٗ ْي  ِْ ِكْي ِآْي
ْي  ِْ ٌَّ أَْزِض َُ رُ اْقُدْز ِىَي اْىَخْيَس َحْيُذ َما َٗ  ُٔ ْْ ِْي َػ اْصِسْك َٗ ُٔ َػْ ِي  َكاْصِسْك

 ُٔ ْي َحاَجَخ ِ َ يَُض َٗ  َقاَه 

 

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan kepadaMu dengan 

ilmuMu, aku meminta kemampuan kepadaMu dengan kekuasaanMu dan 

aku meminta sebagian dari kemurahanMu yang besar. Karena 

sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedangkan aku tidak mampu. 

Engkau Maha Mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Dan 

Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau 

mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku di dalam agamaku, 

kehidupanku, dan akhir urusanku (atau mengatakan, ”pada masa kini 

dari urusanku dan pada masa depannya”) maka tetapkanlah urusan itu 

untukku. Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku di 

dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku (atau mengatakan, 

”pada masa kini dari urusanku, dan pada masa depannya”) maka 

palingkanlah urusan itu dariku dan palingkanlah aku darinya. Dan 

tetapkanlah untukku yang lebih baik dimanapun adanya, kemudian 

buatlah aku merasa ridha terhadapnya.” Dan ia pun menyebutkan 

kebutuhannya.” (HR. Bukhari Juz 1 : 1109) 
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Catatan : 

 Shalat istikaharah hanya disyari‟atkan ketika bimbang dalam 

masalah yang mubah, bukan untuk masalah yang diharamkan.. 

 

 Shalat Istikharah disyari‟atkan dalam segala urusan, baik dalam 

perkara yang besar, penting, maupun perkara yang biasa-biasa saja. 

Berkata Imam An-Nawawi t; 

”Shalat Istikharah disunnahkan (pelaksanaannya) dalam segala 

perkara, sebagaimana dijelaskan oleh nash hadits yang shahih ini.” 

 

Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‟Asqalani t dalam Fathul Bari 2/184 

mengatakan; 

”Istikharah mencakup urusan besar atau kecil, sebab berapa 

banyak urusan kecil akibatnya besar.” 

 

 Dianjurkan seorang meminta nasihat kepada orang lain sebelum 

melakukan Istikharah. Berkata Imam An-Nawawi t; 

”Sebelum Istikharah seorang disunnahkan untuk meminta nasihat 

dan pertimbangan kepada mereka yang tahu keadaannya. Dan ia 

mempercayai kwalitas agama dan pengetahuannya.” 

 

 Lebih utama jika doa Istikharah dibaca setelah salam, karena 

zhahir hadits menunjukkan hal tersebut. Ini adalah pendapat 

Madzhab Maliki, Syafi‟i, dan Hambali. 

 

 Dianjurkan mengangkat tangan dalam doa Istikharah. Syaikh 

‟Abdullah bin ‟Abdurrahman Al-Jibrin t ketika ditanya tentang 

Shalat Istikharah, beliau menjawab; 

”Setelah engkau melakukan shalat 2 raka‟at dan salam dari 

keduanya, segera berdoa istikaharah, engkau mengangkat kedua 

tanganmu dan berdoa dengan doa (yang) tersebut dalam hadits.”  
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 Diperbolehkan Shalat Istikharah 2 raka‟at untuk beberapa masalah. 

Namun yang paling utama adalah mengemukakan masing-masing 

kebutuhan dengan sekali shalat dan sekali doa.  

 

 Tidak disyaratkan bagi orang yang telah melakukan Shalat 

Istikharah pasti bermimpi. Akan tetapi pilihannya dapat berupa 

kelapangan hati dalam menerimanya atau kecenderungan hati 

secara tabiat, sesuai dengan pilihan Allah q. Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyyah t berkata dalam Majmu‟ Fatawa 10/539; 

”Jika seorang telah beristikharah kepada Allah, maka segala yang 

hatinya terasa lapang dan urusan yang dimudahkan baginya adalah 

yang Allah pilihkan baginya.” 

 

 Shalat Istikharah dapat digabungkan dengan shalat-shalat sunnah 

lainnya. Berkata Imam An-Nawawi t dalm kitab Al-Adzkar 

3/354; 

”Dilihat secara zhahir, Shalat Istikharah itu dapat dikerjakan 

bersamaan dengan 2 raka‟at shalat sunnah rawatib, atau Tahiyatul 

Masjid, maupun shalat-shalat sunnah lainnya.” 

 

 Shalat Istikharah boleh dikerjakan kapan pun, meskipun bertepatan 

dengan waktu-waktu yang terlarang (untuk shalat), Ini adalah 

pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t. 

 

 Shalat Istikharah boleh dilakukan berulang-ulang. Ini adalah 

pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Tidak diperbolahkan seorang melakukan Shalat Istikharah untuk 

keperluan orang lain. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 

t berfatwa; 

”Istikharah tidak diperbolehkan selain bagi orang yang mempunyai 

hajat, dan tidak diperkenankan seseorang melakukan Istikharah 

untuk menggantikan orang lain.” 
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SHALAT SUNNAH WUDHU 

 

 

Keutamaan Shalat Sunnah Wudhu 

Dari Utsman y, Rasulullah n bersabda; 

 

ا  ََ ِٖ ُد ِكْي ِِ َ  يَُ د ِ ٌَّ َصيَّٚ َزْمَؼَخْي َرا رُ َٕ ُضِ٘ئْي  ُٗ  َ٘  َّْ ؤَ  ضَّ َ٘ ِْ َح ٍَ
 ِٔ ِب ّْ ِْ َذ ٍِ  ًَ ا َحَقدَّ ٍَ  ُٔ ُٔ ُؿِلَس َى  َّْلَض

 

”Barangsiapa berwudhu seperti cara wudhuku ini, kemudian shalat dua 

raka‟at dimana ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, maka 

dosanya yang telah lalu akan diampuni.” 

 (Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 158, Muslim Juz 1 : 226, 

lafazh ini miliknya) 
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Dari Abu Hurairah y, bahwasanya Rasulullah a berkata kepada Bilal 

y setelah shalat Shubuh; 

 

َلَؼتًة َكِئّ ِي  ْْ ٍَ  ًِ ْصََّل َْْدَك ِكي اْْلِ ُٔ ِػ ْيَخ َِ ٍو َػ ََ ِْي ِاؤَْزَجٚ َػ َر َيا ِاََّلُه َحدَّ
ا  ٍَ َِ َيَديَّ ِكي اْىَجَِّْت َقاَه ِاََّلُه  َّْؼَيْيَل َاْي ْيَيَت َخْشُق  ْؼُج اىيَّ َِ َص

ُس  َّٖ ِْ اَّ ِي َ  أََحَط ٍِ َلَؼتًة  ْْ ٍَ ِْْدي  ًِ أَْزَجٚ ِػ ْصََّل َّلًة ِكي اْْلِ ََ ْيُج َػ َِ َػ
ِز  ْ٘ ُٖ اٍز ِإ َّ َصَيْيُج ِاَرِىَل اىطَّ َٖ َّ   َ َٗ ِْ َىْيٍو  ٍِ ا ِكْي َصاَػِت  ًٍّ ا َحا زًة ْ٘ ُٖ َط

َي  ُْ أَُصي ِ ُ ِىي اَ ا َمَخَ  اَّللَّ ٍَ. 

 

”Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang paling engkau 

harapkan didalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar suara 

sandalmu dihadapanku di Surga?” Bilal y menjawab, ”Tidak ada 

sebuah amal yang paling aku harapkan melainkan tidaklah aku bersuci 

pada waktu malam atau siang, kecuali aku melakukan shalat setelahnya 

sebanyak raka‟at yang telah Allah tetapkan untukku.” 

(Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1098 dan Muslim Juz 4 : 

2458, lafazh ini miliknya) 

 

Jumlah Raka’at Shalat Sunnah Wudhu 

Shalat Sunnah Wudhu dilakukan dengan 2 raka‟at atau lebih. 

Berdasarkan hadits Bilal y diatas. 

 

Waktu Shalat Sunnah Wudhu 

Shalat Sunnah Wudhu dilakukan ketika seorang yang telah selesai 

berwudh. Shalat Sunnah Wudhu boleh dilakukan kapanpun, walaupun 

pada waktu-waktu terlarang.  
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SHALAT TAHIYATUL MASJID 

 

 

Apabila seseorang yang memasuki masjid disyari‟atkan untuk 

melakukan Shalat Tahiyatul Masjid sebelum duduk. Hal ini berdasarkan 

hadits Abu Qatadah y, bahwasanya Nabi a bersabda; 

 

 ِِ َي َزْمَؼَخْي ْضِجَد َكََّل َيْجِيْش َحخَّٚ يَُصي ِ ََ ٌُ اْى  .ِإَذا َآَخَو أََحَدُم

 

”Jika salah seorang diantara kaliam masuk ke dalam masjid, maka 

janganlah ia duduk terlebih dahulu sampai ia melakukan shalat 2 

raka‟at.”(HR. Bukhari Juz 1 : 1110 dan Muslim Juz 1 : 714) 

 

Diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p ia berkata; 

 

َؼِت  َُ ًَ اْىُج ْ٘ ٌَ َيْخطُُ  اىَّْاَس َي َصيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي اىَِّْبيُّض َصيَّٚ اَّللَّ َٗ َجاَا َزُجوٌب 
 ِِ ٌْ َكاْزَمْغ َزْمَؼَخْي ُُ َقاَه َ  َقاَه ُق  .َكَقاَه أََصَيْيَج َيا َكََّل

 

”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 dua 

rak‟at.‟” (HR. Bukhari Juz 1 : 888, lafazh ini miliknya dan  

Muslim Juz 2: 875) 
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Hukum Shalat Tahiyatul Masjid 

Hukum shalat tahiyatul masjid adalah Sunnah Mustahabah 

(sunnah yang dianjurkan). Diantara dalil yang memalingkannya dari 

hukum wajib adalah hadits dari Abu Waqid Al-Laitsi y; 

 

ْضِجِد  ََ َ٘ َجاِىشٌب ِكي اْى ُٕ ا  ََ َْ ٌَ َاْي َصيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي ِ َصيَّٚ اَّللَّ َه اَّللَّ ْ٘ َُّ َزُص أَ
 ُ ِ َصيَّٚ اَّللَّ ِه اَّللَّ ْ٘ ُِ ِإَىٚ َزُص َْا ََّلٍس َكؤَْقَبَو ِاْر ُٔ ِإْذ أَْقَبَو َرََّلَرُت  َؼ ٍَ اىَّْاِس  َٗ

 ُ ِ َصيَّٚ اَّللَّ ِه اَّللَّ ْ٘ َقَلا َػَيٚ َزُص َ٘ اِحدٌب َقاَه َك َٗ   َ َٕ َذ َٗ  ٌَ َصيَّ َٗ  ِٔ َػَيْي
ا  ٍَّ أَ َٗ ا  َٖ ا َكَسأَٙ ُكْسَجتٌب ِكي اْىَ َيَقِت َكَجَيش ِكْي ََ ُٕ ا أََحُد ٍَّ ٌَ َكؤَ َصيَّ َٗ  ِٔ َػَيْي
 ِ ُه اَّللَّ ْ٘ ا َكَسَؽ َزُص ََّ ا َكَي بًة ِٕ ا اىزَّاِىُذ َكؤَْآَاَس َذا ٍَّ أَ َٗ  ٌْ ُٖ اْْلَخُس َكَجَيش َخْيَل
 ٌْ ُٕ ا أََحُد ٍَّ ِِ اىََّْلِس اىزَََّّلَرِت أَ ٌْ َػ ٌَ َقاَه أََ  أَْخِبُسُم َصيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي َصيَّٚ اَّللَّ
ا  ٍَّ أَ َٗ  ُٔ ْْ ٍِ  ُ ا اْْلَخُس َكاْصَخْ َيا َكاْصَخْ َيا اَّللَّ ٍَّ أَ َٗ  ُ ُٓ اَّللَّ ا َٗ ِ َكآ ٙ ِإَىٚ اَّللَّ َٗ َكؤَ

 ُٔ ْْ ُ َػ  .اْْلَخُس َكؤَْػَسَ  َكؤَْػَسَ  اَّللَّ

 

“Bahwasanya ketika Rasulullah a sedang duduk dalam masjid bersama 

para jama‟ah, tiba-tiba datanglah 3(tiga) orang. 2(dua) orang (dari 

mereka) mendatangi Rasulullah a, dan yang seorang pergi. Lalu 

Rasulullah a diam. Adapun salah seorang dari keduanya (ketika) 

melihat celah di majelis itu, maka ia pun duduk ditempat yang kosong 

itu, sedangkan orang yang kedua duduk dibelakang mereka. Sedangkan 

orang yang ketiga langsung pergi. Setelah Rasulullah a selesai (dari 

majelisnya), beliau bersabda, “Maukah kalian aku kabarkan tentang 

3(tiga) orang (tadi)? Adapun seorang dari mereka, ia datang menemui 

Allah, maka Allah datang menemuinya. Yang seorang lagi, ia malu, 

maka Allah malu terhadapnya. Dan yang seorang lagi, dia berpaling, 

maka Allah berpaling darinya.” (HR. Bukhari Juz 1 : 66) 
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Waktu Shalat Tahiyatul Masjid 

Shalat Tahiyatul Masjid dilakukan ketika seorang memasuki 

masjid, sebelum duduk. Shalat Tahiyatul Masjid boleh dilakukan 

kapanpun, walaupun pada waktu-waktu terlarang. 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.” 

 

Catatan : 

 Duduk sebentar dimasjid tidak menghilangkan kesempatan untuk 

melakukan Shalat Tahiyatul masjid. Ini adalah pendapat Syaikh 

‟Abdullah bin ‟Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam t. 

 

 Apabila seorang telah berwudhu, lalu ia masuk kedalam masjid, 

setelah adzan, maka ia disyari‟atkan untuk melakukan 3(tiga) 

shalat, yaitu; Shalat Sunnah Wudhu. Shalat Tahiyatul Masjid, dan 

Shalat Qabliyah. Maka dalam kondisi demikian, ia diperbolehkan 

untuk melakukan shalat 2 raka‟at dengan niat 3(tiga) shalat 

tersebut dan insya Allah ia akan mendapatkan pahala 3(tiga) shalat. 

Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari Qaidah 

Fiqhiyyah;   

 

ْج  اذَ إِ  ََ ُِ  اْجَخ ِْ  ِػَباَآَحا ٍْْش  ٍِ اِحدٍ  ِج ا ِاْمَخَلٚ َٗ ََ ُٖ ْْ  ِاِلْؼوٍ  َػ

اِحدٍ  َُ  اذَ إِ  َٗ آُ  َما ْ٘ ْقُص ََ ا اْى اِحدًة َٗ.  

 

”Apabila berkumpul 2(dua) ibadah yang 1(satu) jenis, maka 

dengan mengerjakan salah satunya sudah mencukupi untuk 

keduanya, jika maksudnya sama.” 
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SHALAT SUNNAH SEBELUM KHUTBAH JUM’AT DIMULAI 

 

 

Apabila 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). Dari Abu 

Hurairah y dari Nabi a beliau bersabda; 

َّْصَج َحخَّٚ َيْلُسَؽ  ٌَّ أَ ُٔ رُ ا َقَدَز َى ٍَ َؼَت َكَصيَّٚ  َُ ٌَّ أََحٚ اْىُج ِِ اْؿَخَضَو رُ ٍَ
َؼِت اْاُْخَسٙ  َُ َِ اْىُج َاْي َٗ  ُٔ َْ ا َاْي ٍَ  ُٔ َٔ َؿَلَس َى َؼ ٍَ ْي  ٌَّ يَُصي ِ  رُ

ِٔ ِْ ُخْطَبِخ ٍِ
 ًٍ َو َرََّلَرَت أَيَّا َكل ِ َٗ 

”Barangsiapa yang mandi pada hari Jum‟at, kemudian datang ke 

masjid untuk shalat (sunnah) semampunya. Setelah itu diam sambil 

mendengarkan khatib berkhutbah hingga selesai, lantas shalat 

berjama‟ah dengannya, maka diampuni dosanya antara Jum‟at itu dan 

Jum‟at yang lain, dan dilebihkan3(tiga) hari.”  

(HR. Muslim Juz 2 : 857) 

Dari Salman Al-Farisi y ia mengatakan bahwa Nabi a bersabda; 

 ُِ  ِٕ يَُد َٗ ٍس  ْٖ ِْ طُ ٍِ ا اْصَخَطاَع  ٍَ ُس  َّٖ َيَخَط َٗ َؼِت  َُ ًَ اْىُج ْ٘ َخِضُو َزُجوٌب َي ـْ َ  َي
 ٌَّ ِِ رُ َْْي َِ اْر ُم َاْي ٌَّ َيْخُسُس َكََّل يَُلس ِ  رُ

ِٔ ِْ ِطْيِ  َاْيِخ ٍِ شُّض  ََ ْٗ َي ِٔ أَ ِْ ْٕ ِْ ُآ ٍِ
 ُٔ َْ ا َاْي ٍَ  ُٔ ًُ ِإ َّ ُؿِلَس َى ا ٍَ ٌَ اْْلِ ِْْصُج ِإَذا َحَنيَّ ٌَّ َي ُٔ رُ ا ُمِخَ  َى ٍَ يَُصي ِي 

َؼِت اْاُْخَسٙ َُ َِ اْىُج َاْي َٗ 

”Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum‟at, lalu bersuci 

dengan sebaik-baiknya. Setelah itu berminyak rambut atau memakai 

wangi-wangian dari rumahnya. Kemudian keluar (menuju masjid), tidak 

memisahkan antara dua orang, lalu shalat sunnah semampunya. Lantas 

diam ketika imam berkhutbah, melainkan diampuni dosanya antara 

Jum‟at itu dan Jum‟at yang lain.” (HR. Bukhari Juz 1 : 843) 
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Jumlah Raka’at  

Shalat sunnah sebelum khutbah jum‟at dilakukan minimal dengan 

2 raka‟at, dan tidak ada batasan maksimal raka‟atnya. Berdasarkan 

kedua hadits diatas. 

 

Waktunya 

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 Setelah adzan 

dikumandangkan dan 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 keluar dari rumahnya, menuju masjid dan 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 sebelum 

Shalat jum‟at haditsnya sangat lemah. Hadits tersebut berbunyi; 

 

 ِِ ا َزْمَؼَخْي َٕ َاْؼَد َٗ  ِِ َؼِت َزْمَؼَخْي َُ َُ يَُصي ِي َقْبَو اْىُج      .َما

 

“Beliau (Rasulullah a) melakukan shalat sebelum (Shalat) Jum‟at 

2 raka‟at dan sesudahnya 2 raka‟at.”  

(Hadits ini dilemahkan oleh Syaikh Al-Albani t dalam 

 Ash-Silsilah Adh-Dha’ifah Juz 3 : 1017) 
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SHALAT SUNNAH SETELAH SHALAT JUM’AT 

 

 

Dianjurkan bagi seorang yang telah melakukan Shalat Jum‟at 

untuk melakukan shalat sunnah setelah shalat Jum‟at sebanyak 2 atau 4 

raka‟at, boleh dilakukan di masjid atau dirumahnya, dan jika dilakukan 

dirumah, maka itu lebih utama.  Diriwayatkan dari Abu Hurairah y 

bahwasanya Rasulullah a bersabda; 

 

ا ا أَْزَاؼًة َٕ ِ َاْؼَد َؼَت َكْيُيَصو  َُ ٌُ اْىُج  ِإَذا َصيَّٚ أََحُدُم

”Jika salah seorang diantara kalian melakukan shalat Jum‟at, maka 

lakukanlah shalat sunnah 4 raka‟at setelahnya.”  

(HR. Muslim Juz 2 : 881, lafadz ini miliknya, Abu Dawud : 1118, 

Tirmidzi : 522) 

 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar p; 

 

  ِٔ ِِ ِكْي َاْيِخ َْْصِسَف َكُيَصي ِي َزْمَؼَخْي َؼِت َحخَّٚ َي َُ َُ َ  يَُصي ِي َاْؼَد اْىُج َكَنا
 

”Bahwasanya Nabi a tidak shalat setelah Jum‟at hingga beliau pergi 

dan melakukannya sebanyak 2 raka‟at di dalam rumahnya.”  

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

 Apabila seseorang ingin melakukan shalat sunnah setelah Jum‟at di 

dalam masjid, maka hendaknya ada pemisah diantara keduanya 

(Shalat Jum‟at dengan Shalat Sunnah) dengan pembicaraan atau 

dengan keluar terlebih dahulu. Diriwayatkan dari As-Sa‟ib bin 

Yazid y, beliau berkata; 

 

ُج  َْ ًُ ُق ا ٍَ ٌَ اْْلِ ا َصيَّ ََّ َزِة َكَي ْ٘ ْقُص ََ َؼَت ِكي اْى َُ ُٔ اْىُج َؼ ٍَ َصيَّْيُج 
ا  ََّ ا َآَخَو أَْزَصَو ِإَىيَّ َكَقاَه َ  َحُؼْد َى ََّ ْي َكَصيَّْيُج َكَي ٍِ َقا ٍَ ِكْي 
 ْٗ ٌَ أَ ا ِاَصََّلٍة َحخَّٚ َحَنيَّ َٖ َؼَت َكََّل َحَصيَّ َُ َكَؼْيَج ِإَذا َصيَّْيَج اْىُج

  َ ُْ َّا ِاَرِىَل أَ ْس ٍَ ٌَ أَ َصيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي ِ َصيَّٚ اَّللَّ َه اَّللَّ ْ٘ َُّ َزُص َحْخُسَس َكِئ
َّْخُسسَ   ْٗ ٌَ أَ ََّخَنيَّ ِصَو َصََّلةًة ِاَصََّلٍة َحخَّٚ  َ٘  حُ

 

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

Maqshurah. Setelah salam, aku lalu berdiri ditempatku (melakukan 

shalat Jum‟at) dan melakukan shalat (sunnah ditempat tersebut). 

Ketika beliau masuk, beliau mengutus seorang kepadaku, ia 

berkata, ‟Janganlah engkau ulangi apa yang engkau lakukan. Jika 

engkau selesai melakukan shalat Jum‟at, maka janganlah langsung 

menyambungnya dengan Shalat (Sunnah) hingga engkau berbicara 

atau keluar. Karena Rasulullah a memerintahkan hal itu kepada 

kami, (yaitu) jangan menyambung shalat (Jum‟at) dengan Shalat 

(Sunnah) hingga kami berbicara atau keluar.”  

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

Abu Dawud : 1129) 
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SHALAT KETIKA PULANG DARI SAFAR 

 

 

Dianjuran melaksanakan shalat 2 raka‟at ketika di masjid ketika 

seorang pulang dari safar (bepergian), sebelum kembali ke rumahnya. 

Ka‟ab bin Malik y meriwayatkan; 

 

 ِِ ِٔ َزْمَؼَخْي ْضِجِد َكَسَمَغ ِكْي ََ ِْ َصَلٍس َاَدأَ ِااْى ٍِ  ًَ َُ ِإَذا َقِد   َما

 

“Bahwasanya (Nabi a) dahulu ketika datang dari bepergian, beliau 

masuk ke masjid, kemudian melaksanakan shalat 2 raka‟at sebelum 

duduk.”  

(HR. Bukhari Juz 3 : 2922 dan Muslim Juz 4 : 2769, lafazh ini 

miliknya) 

 

Imam An-Nawawi t mengatakan; 

“Hadits diatas menganjurkan untuk mengerjakan shalat 2 raka‟at di 

masjid ketika seorang kembali dari safarnya pada awal kedatangannya. 

Shalat ini diniatkan karena kembali dari safar dan bukan Shalat 

Tahiyatul Masjid.” 
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SHALATNYA PENGANTIN BARU SEBELUM JIMA’ 

 

 

Dianjurkan bagi seorang suami untuk mengerjakan shalat bersama 

isterinya setelah aqad nikah, sebelum jima‟. Hal ini berdasarkan riwayat 

dari Abu Sa‟id y, mantan budak Abu Usaid, ia berkata; 

 

 ُ ِْ أَْصَ اِا اىَِّْبي ِ َصيَّٚ اَّللَّ ٍِ ا  ََّلسًة ُث  ْ٘ ، َكَدَػ كٌب ْ٘ ُي َْ ٍَ َّا  أَ َٗ ْجُج  َّٗ َحَز
ُحَرْيَلُت، َقاَه  َٗ ْ٘ َذز ٍ  أَْا َٗ ٍآ  ْ٘ ْضُؼ ٍَ  ُِ ٌْ ِاْا ِٖ ٌَ ِكْي َصيَّ َٗ  ِٔ ِج :  َػَيْي ََ أُِقْي َٗ

ََّلُة، َقاَه  ا : اىصَّ ْ٘ ، َكَقاىُ ًَ ْ٘ َذز ٍ ِىَيَخَقدَّ َ  أَاُ َٕ ْٗ :  َقاَه ! ِإَىْيَل : َكَر أَ
ا  ْ٘ ، َقاَه : َمَرِىَل؟ َقاىُ ٌْ ، :  ََّؼ كٌب ْ٘ ُي َْ ٍَ َّا َػْبدٌب  أَ َٗ  ٌْ ِٖ ُج ِا ٍْ َكَخَقدَّ

ا ْ٘ ِّي َكَقاىُ ْ٘ َُ َػي ِ ٌَّ َصِو  : َٗ ، رُ ِِ ِ َزْمَؼَخْي ُيَل َكَصو  ْٕ ِإَذا َآَخَو َػَيْيَل أَ
 ُُ َشْؤ َٗ ٌَّ َشْؤَُّل  ، رُ

ِٓ ِْ َشس ِ
ٍِ  ِٔ ْذ ِا َّ٘ َحَؼ َٗ ا َآَخَو َػَيْيَل،  ٍَ ِْ َخْيِس  ٍِ  َ اَّللَّ

ِيَل  ْٕ  .أَ
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”Aku baru saja menikah dan saat itu aku berstatus sebagai seorang 

budak. Kemudian aku mengundang beberapa sahabat Nabi a, 

diantaranya Ibnu Mas‟ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah o. Dan iqamahpun 

dikumandangkan. Lalu Abu Dzar y bersiap untuk maju kedepan 

(menjadi imam). Namun para sahabat berkata kepadaku, ”Majulah 

engkau (untuk menjadi imam). Aku bertanya, ”Begitukah?” Mereka 

menjawab, ”Ya, benar.” Akhirnya aku maju mengimami mereka, 

padahal aku seorang budak. Selanjutnya mereka mengajari aku dan 

berkata, ”Apabila engkau hendak berjima‟ dengan isterimu, hendaklah 

engkau mengerjakan shalat 2 raka‟at. Kemudian mintalah kepada Allah 

kebaikan dari apa yang masuk padamu, dan berlingdunglah kepadaNya 

dari kejahatannya. Setelah itu urusan terserah engkau dan isterimu.” 

(HR. Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah. Atsar ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani t dalam Adabuz Zifaf) 
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SHALAT TAUBAT 

 

 

Apabila seorang muslim terjerumus melakukan dosa, maka ketika 

itu diwajibkan baginya untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah 

q dan disyari‟atkan untuk melakukan Shalat Taubat. Ketahuilah bahwa 

sesungguhnya Allah q Maha Penghapus dosa dan Maha Penerima 

taubat. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar y ia berkata, Aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 َ ِلُس اَّللَّ ـْ ٌَّ َيْضَخ ي رُ
ٌَّ يَُصي ِ ُس رُ َّٖ ًُ َكَيَخَط ْ٘ ٌَّ َيُق ا رُ بًة ّْ ُ  َذ

ِّ ِْ َزُجٍو يُْر ٍِ ا  ٍَ
ِٓ اْْلَيَت  ِر َٕ ٌَّ َقَسأَ  ُٔ رُ ُ َى َِ }ِإ َّ َؿَلَس اَّللَّ اىَِّرْي َٗ  ْٗ ا َكاِحَشتًة أَ ْ٘ ِإَذا َكَؼُي

ٌْ َذَمُسٗا اَّللََّ  ُٖ ُلَض ّْ ا أَ ْ٘ َُ َا  َ َي ْ٘ ُّ ِلُس اىرُّض ـْ ِْ َي ٍَ َٗ  ٌْ ِٖ ِا ْ٘ ا ِىُرُّ ْٗ َلُس ـْ َكاْصَخ
 ٌْ َى َٗ  ُ َُ  ِإ َّ اَّللَّ ْ٘ َُ ٌْ َيْؼَي ُٕ َٗ ا  ْ٘ ا َكَؼُي ٍَ ا َػَيٚ  ْٗ  .{يُِصسُّض

 

“Tidaklah seorang melakukan dosa, lalu ia beranjak untuk bersuci, 

melakukan shalat, kemudian memohon ampun kepada Allah, malainkan 

Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian beliau membaca firman 

Allah q;“Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan 

perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, 

lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang 

dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak 

meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” (QS. 

Ali „Imran : 135)” 

(HR. Tirmidzi Juz 2 : 406, Abu Dawud : 1521, Ibnu Majah : 1395. 

Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani t  

dalam Shahih Sunan Abi Dawud) 
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WAKTU SHALAT TAUBAT 

Shalat Taubat dilakukan ketika seorang bertaubat dari perbuatan 

dosa. Shalat Taubat boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang 

(untuk shalat), karena taubat hukumnya wajib untuk disegerakan. Ini 

adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah t. 
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SHALAT HAJAT 

 

 

Apbila seorang muslim menginginkan suatu hajat (keperluannya), 

maka hendaklah ia berwudhu, dan melakukan shalat 2 raka‟at, lalu 

memohonkan hajatnya kepada Allah q. Hal ini berdasarkan sabda Nabi 

a; 

 

ا  ٍَ  ُ ُٓ اَّللَّ ا أَْػَطا ََ ُٖ َُّض ِِ يُِخ ٌَّ َصيَّٚ َزْمَؼَخْي َا رُ ْ٘ ُض ُ٘ ؤَ َكؤَْصَبَؾ اْى ضَّ َ٘ ِْ َح ٍَ
ا سًة َؤخَّ ٍُ  ْٗ َّلًة أَ َؼجَّ ٍُ  َصؤََه 

 

“Barangsiapa yang berwudhu lalu membaguskan wudhunya, kemudian 

shalat 2 raka‟at dengan menyempurnakan, maka Allah akan 

memberinya apa yang ia minta, baik yang mendesak atau tidak 

mendesak.” (HR. Ahmad, dengan sanad yang shahih) 

 

Berkata Syaikh ‟Abdullah bin ‟Abdurrahman Al-Jibrin t; 

”Adapun shalat hajat, hadits yang menerangannya tidak masyhur, tetapi 

tidak mengapa melakukannya dan berdoa didalamnya setelah salam, 

karena ada kisah doa Abu Musa y dan doa Rasulullah a kepada 

saudaranya setelah melakukan shalat 2 raka‟at.” 
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SHALAT TASBIH 

 

 

Shalat Tasbih adalah shalat sunnah yang dilakukan dengan bentuk 

khusus. Dinamakan Shalat Tasbih karena didalamnya banyak terdapat 

ucapan tasbih. Pada setiap raka‟at terdapat 75(tujuh puluh lima) tasbih. 

 

Hukum Shalat Tasbih  

Para ulama‟ berselisih tentang hukumnya. Hal ini dikarenakan 

perbedaan pendapat mereka tentang keabsahan hadits tentang Shalat 

Tasbih. Hadits tersebut adalah :  

 

Dari Ibnu Abbas bin Abdul Mutthalib y, ia berkata; 

“Wahai Abbas, wahai Pamanku, maukah engkau menerima 

pemberianku, hadiahku, dan bingkisanku? Maukah engkau aku 

tunjukkan 10(sepuluh) perkara? Apabila engkau melaksanakannya, 

niscaya Allah akan mengampuni dosamu yang pertama dan yang 

terakhir, yang lama dan yang baru, yang tidak disengaja dan yang 

disengaja, yang kecil dan yang besar, yang samar dan yang terang. 

10(sepuluh) keutamaan itu adalah hendaknya engkau melaksanakan 

shalat 4 raka‟at yang pada setiap raka‟atnya engkau membaca Al-

Fatihah dan surat lainnya. Jika engkau telah selesai membaca pada 

raka‟at pertama ucapkan dalam keadaan berdiri; 

 

 َُ دُ  اَّللَِّ  ُصْبَ ا َْ اْىَ  سًة  َٗ ِٖ َٔ  ِى َ ِإَى ُ  ِإ َّ  َٗ ُ  اَّللَّ اَّللَّ   أَْمَبسُ  َٗ

 

(Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Sesembahan yang 

berhak disembah selain Allah dan Allah Maha Besar).  

 

Sebanyak 15(lima belas) kali. Kemudian ruku‟ dan bacalah (doa di atas) 

dalam keadaan ruku‟ sebanyak 10(sepuluh) kali, kemudian bangunlah 

dari ruku‟ dan membacanya sebanyak 10(sepuluh) kali. Kemudian 

engkau bersujud dan membacanya dalam keadaan sujud sebanyak 

10(sepuluh) kali, kemudian engkau duduk dari sujud dan membacanya 

10(sepuluh) kali, kemudian engkau bersujud dan membacanya 
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10(sepuluh) kali, kemudian engkau duduk dari sujud dan membacanya 

10(sepuluh) kali. Semuanya 75(tujuh puluh lima) kali dalam 1 raka‟at. 

Lakukanlah itu dalam 4 raka‟at. Dan jika engkau dapat 

melaksanakannya dalam sehari 1(satu) kali, maka lakukanlah. Jika tidak, 

maka sekali dalam sepekan. Kalau tidak, maka sekali dalam sebulan. 

Kalau tidak, maka sekali dalam setahun. Dan kalau tidak, maka sekali 

seumur hidup.” 

(HR. Abu Dawud : 1297, Ibnu Majah : 1387, Ibnu Khuzaimah, dan 

Thabrani. Hadits ini dilemahkan oleh para ulama’ diantaranya; 

Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnul Arabi, Ibnul Jauzi,  

dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah n) 

 

Pendapat yang Rajih 

Pendapat yang rajih (kuat) dalam masalah ini adalah bahwa Shalat 

Tasbih adalah Tidak Disyari’atkan. Dan ini adalah Madzhab Imam 

Ahmad t. Imam Ahmad t mengatakan; 

“Shalat Tasbih tidak menakjubkanku.” Ditanyakan kepada beliau, 

“Mengapa?” Beliau menjawab, “Karena tidak ada 1(satu) hadits 

shahihpun mengenai hal itu,” seranya mengisyaratkan dengan tangannya 

seperti orang yang menolak. 

 

Imam An-Nawawi t juga mengatakan; 

“Mengenai hukum mustahab perlu diteliti lebih lanjut, karena haditsnya 

Dha‟if (lemah). Didalamnya terjadi perubahan tata cara shalat yang 

sudah dikenal. Oleh karena itu, semestinya tidak dikerjakan dengan 

tanpa adanya hadits shahih, sementara hadits-haditsnya tidak shahih.” 

 

Maka sebaiknya kita tidak perlu melakukannya, karena hadits yang 

menerangkannya diperselisihkan tentang keabsahannya oleh para 

ulama‟. Hal ini juga sejalan dengan Qaidah Fiqhiyyah; 

 

سُ  ْٗ َِ اْىِخََّلِف  اَْىُخُس  أَْكَلُو  ٍِ

 

“Keluar dari perselisihan (para ulama‟ adalah) lebih utama.” 
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MARAJI’ 

 
1. Adabuz Zifaf fi Sunnatil Muthahharah, 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 At-Tirmidzi. 

4. Al-Qawaidul Fiqhiyyah, Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf. 

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

Al-Khalafi. 

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

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

8. Bughyatul Mutathawwi’ fi Shalatith Thathawwu’, Muhammad bin ‟Umar 

bin Salim Bazmul. 

9. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, Ahmad bin Hajar Al-„Asqalani. 

10. Dha’if At-Targhib wat Tarhib, Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

11. Fatawa Mar’atul Muslimah Kullu ma Yuhimmul Mar’atul Muslimah fi 

Syu’uni Diniha wa Dunyaha, Abu Malik Muhammad bin Hamid bin 

‟Abdul Wahhab. 

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

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

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

Nashiruddin Al-Albani. 

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

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

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

17. Musnad Ahmad, Ahmad bin Hambal Asy-Syaibani. 

18. Shahih Ibnu Hibban, Ibnu Hibban. 

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

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

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

21. Shahihul Matjar Ar-Rabih fi Tsawabil ’Amalish Shalih, Zakaria Ghulam 

Qadir Al-Bakistani. 

22. Sunan Abu Dawud, Abu Dawud. 

23. Sunan Ibnu Majah, Ibnu Majah. 

24. Syarhul Asbabil Asyaratil Mujibah li Mahabbatillah, ‟Abdul ‟Aziz 

Musthafa. 

25. Taisirul ’Allam Syarhu Umdatil Ahkam, „Abdullah bin ‟Abdurrahman 

Ibnu Shalih Alu Bassam.  

26. Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatin Muhammatin Tata’allaqu bi Arkanil 

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


