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KITAB SHALAT 
 

 

Allah q telah menentukan waktu-waktu untuk shalat fardhu yang lima 

waktu. Sebagaimana firman-Nya; 

 

ًصج ْٛ ُل ْٛ َِ َٓ ِوَضجًدج  ْي ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ٍَٝ ث َْٔش َع َْ ثٌَّصََلَر َوج  ِإ
 

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman.”
226

 

 
Dan melakukan shalat fardhu tepat pada waktunya merupakan salah 

satu amalan yang dicintai oleh Allah q. Diriwayatkan dari „Abdullah (bin 

Mas‟ud) y, ia pernah bertanya kepada Nabi a; 

 

َُ ِدُّر  َُ أَُّي َلجَي عُ ج َلجَي عُ َٙ ْلِض َٚ  ٍَٝ  َلجَي ثٌََّصََلُر َع
ٌَٝ ثَّلَلِ ًِ أََفُخ ِإ َّ َع ٌْ أَُّي ث

ًِ ثَّللَِ  ْ  َ ِذْي ـِ جُا  َٙ ِؾ ٌْ َُ أَُّي َلجَي ثَ ِٓ ُلجَي عُ  ْ َ
ٌِ ث َٛ ٌْ   ث

 

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

”(Mengerjakan) shalat pada waktunya.” “Lalu apa?” Nabi a bersabda, 

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

“Berjihad di jalan Allah.”
227

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
226

 QS. An-Nisa‟ : 103 
227

 HR. Bukhari Juz 1 : 504, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 85. 
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WAKTU-WAKTU SHALAT 
 

 

Waktu-waktu shalat fardhu adalah : 

 

1. Zhuhur 

Waktu shalat Zhuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga 

bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Akan tetapi 

dianjurkan untuk mengakhirkannya ketika udara sangat panas, dengan 

tujuan untuk mendinginkan badan. Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah 

y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 َُ َٕ َٙ ـِ َؽ ْي ـَ  ْٓ ِِ َقّرِّرِ  ٌْ َْ ِضَ َر ث ِئ ـَ ث ِدجٌَّصََلِر  ْٚ ـَ َْدِّرُا َقُّر  ٌْ  ِإَ ث ثْضَضَ  ث

 

“Jika panas sangat menyengat, maka tunggulah waktu dingin untuk 

melaksanakan shalat (Zhuhur) karena panas yang menyengat itu sebagian 

dari hembusan (Neraka) Jahannam.”
228

  

 

2. Ashar 

Waktu shalat Ashar dimulai ketika bayangan benda sama panjang 

dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari di ufuk barat. Tidak 

dibenarkan mengakhirkan shalat Ashar sampai menguning matahari di ufuk 

barat, kecuali bagi seorang yang dalam keadaan darurat. Rasulullah a 

pernah bersabda tentang orang yang mengakhirkan shalat Ashar hingga 

menguning matahari di ufuk barat; 

 

  َْٔ َٓ َلّْر َْٔش َدْي ُس َفَضٝ ِإَ ث َوج ّْ ُس َ ّْرُلُخ ثٌَط ٍِ ِك َ ْؾ ـِ َٕج ُّ ٌْ َه َصََلُر ث ٍْ ِص
ْيًَل  ٍِ ج ِإَ  َل َٙ ْي ـِ ََٕمَّر أَْ َدًعج َ  َ ْ ُوُّر ثَّلَلَ  ـَ  ََ ِْ َلج  .ثٌَطْيَ ج

 

“Itulah shalat(nya) orang munafik, ia duduk mengawasi matahari hingga 

ketika matahari itu berada di atara dua tanduk setan, ia berdiri dan 

melakukan shalat empat rakaat dengan sangat cepat, ia tidak mengingat 

Allah di dalamnya kecuali sedikit saja.”
229

 

 

 

 

 

                                                 
228

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 512 dan Muslim Juz 1 : 615, lafazh ini milik kedua. 
229

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

413. 
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3. Maghrib 

Waktu shalat Maghrib dimulai sejak matahari terbenam hingga awan 

(mega) merah di ufuk barat menghilang. Dianjurkan menyegerakan shalat 

Maghrib dan dimakruhkan untuk mengakhirkannya. Hal ini berdasarkan 

sabda Rasulullah a; 

 

 ٌَٝ ْؽِّرَح، ِإ َّ ٌْ ُّرٚث ث ُْ  َُؤخِّرِ ٌَ ج  َِ ِفْ َّرِر  ٌْ ٍَٝ ث ْٚ َلجَي َع ِضْ  ِدَخْيٍّر، أَ َِ َ  َصَزثُي أُ
 َُ ْٛ ْْ َصْطَضِذَه ثٌُُٕؾ  .أَ

 

“Umatku akan selalu berada dalam kebaikan atau (selalu) di dalam fitrah 

selama mereka tidak mengakhrikan shalat Maghrib hingga bintang-bintang 

terlihat gemerlapan.”
230

 

 

4. Isya‟ 

Waktu shalat Isya‟ dimulai sejak menghilangnya awan merah hingga 

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; 

 

 ًِ ْي ٍَ ُز ثٌ َِ َخ َعج َ٘ ٍز َفَضٝ َ  ٍَ ٌَْي َُ َ ثَس  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َُ ثٌَِٕذُ  َص أَْعَض
ْْ أَُضَك  َ  أَ ْٛ ٌَ ج  َٙ ْلُض َٛ ٌَ  ُٗ َمجَي ِإَٔ ـَ  ٍَٝ ـََّص َُ َخَّرَػ  ْسِؾِ  عُ َّ ٌْ ًُ ث ْ٘ ََ أَ َٔج َفَضٝ  َٚ

ِضْ   َِ ٍَٝ أُ  َع

 

“Pada suatu malam pernah Nabi a mengakhirkan shalat Isya‟ hingga 

penghuni masjid tidur. Kemudian beliau keluar untuk melakukan shalat 

(Isya‟) dan bersabda, “Sungguh inilah waktunya jika tidak memberatkan 

umatku.”
231

 

 

Berkata Syaikh „Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 5; 

 

َطَمزُ  َّ ٌْ ٌَِه ث  َ ْٓ ِِ   َُٕ ّْ  َ َٚ ِعَطجِا ثٌَضْ ِخْيُّر،  ٌْ ـِ  ث  ًَ  َ ـْ َْ ثْاَ  أَ

“Shalat Isya‟ yang lebih utama adalah mengakhirkan(nya sampai 

pertengahan malam), (jika) hal itu tidak memberatkan (makmumnya).”
232

 

                                                 
230

 HR. Abu Dawud : 418, dengan sanad yang shahih. 
231

 HR. Muslim Juz 1 : 638. 
232

 Taisirul „Allam Syarhu Umdatil Ahkam. 
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Dimakruhkan tidur sebelum Isya‟ dan berbincang-bincang setelahnya, 

kecuali untuk suatu kemaslahatan. Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-

Aslami y, ia berkata;  

 

 ََ ْٛ ُٖ ثٌَٕ َْ َ ْىَّر َوج َٚ ُز  َّ َعَض ٌْ ج ث َٙ َٔ ْٛ ِعَطجَا ثٌَِضْ  َصْ ُع ٌْ َّر ث ْْ  َُؤخِّرِ َْ َ ْسَضِقُخ أَ َوج
ج َ٘ َقِ ْ َظ َدْعَ  ٌْ ث َٚ ج  َٙ ٍَ  .َلْذ

 

“Rasulullah a biasanya suka mengakhirkan shalat Isya‟ yang disebut 

dengan „atamah. Dan beliau tidak suka tidur sebelumnya dan bercakap-

cakap setelahnya.”
233

 

 

Berkata Syaikh „Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 5; 

“Dimakruhkan berbicara setelah shalat Isya‟ sehingga tidak shalat malam 

dan tidak shalat Shubuh berjama‟ah, akan tetapi bukan berarti tidak boleh 

membicarakan ilmu yang bermanfaat untuk kaum muslimin.”
234

 

 

5. Shubuh 

Fajar terbagi menjadi dua, yaitu; fajar kadzib (dusta) dan fajar shadiq 

(benar). Fajar kadzib yaitu cahaya putih yang panjang menjulang yang 

tampak di sisi langit, kemudian cahaya tersebut menghilang 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; 

 

 ِْ ـَْؾَّرث َفْؾُّر  ٌْ ِٗ :  ثَ ْي ـِ  َُ ـَْؾٌّر َصْقُّر َٚ ِٗ ثٌَّصََلُر  ْي ـِ  ًُ َصِق َٚ  ََ َُ ثٌ ََعج ـَْؾٌّر  َُقّرِّرِ
ـِ : أَّْي -ثٌَّصََلُر  َُ - َصََلُر ثٌُّصْذ ِٗ ثٌ ََعج ْي ـِ  ًَ َ ِق َٚ. 

 

“Fajar itu ada dua macam, yaitu; fajar yang diharamkan memakan 

makanan dan diperbolehkan melakukan shalat (Shubuh, yaitu; fajar shadiq) 

dan fajar yang diharamkan melakukan shalat (Shubuh) dan diperbolehkan 

memakan makanan (yaitu; fajar kadzib).”
235

  

 

                                                 
233

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 522, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 647. 
234

 Taisirul „Allam Syarhu Umdatil Ahkam. 
235

 HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim Juz 1 : 687. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4279. 
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Waktu shalat Shubuh dimulai sejak terbit fajar shadiq hingga terbitnya 

matahari. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari „Abdullah bin 

„Amru y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ُس  ّْ ٍُِ  ثٌَط ُْ َصْ  ٌَ ج  َِ َفْؾِّر  ٌْ ِ  ث ْٛ ٍُ ُ  ْٓ ِِ ـِ  ْلُش َصََلِر ثٌُّصْذ َٚ 
“Waktu shalat Shubuh adalah sejak terbitnya fajar (shadiq), (hingga) 

selama matahari belum terbit.”
236

 

 

Di antara dalil yang menjelaskan tentang waktu-waktu shalat fardhu 

adalah hadits yang diriwayatkan dari „Abdullah bin „Amru y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ُْ ٌَ ج  َِ   ِٗ ٌِ ْٛ ًِ َو ُ ًُ ثٌَّرُؽ َْ ِظ َوج َٚ ُس   ّْ ٌَِش ثٌَط ِّر ِإَ ث َزث ْٙ ْلُش ثٌّظُ َٚ
ْلُش َصََلِر  َٚ َٚ ُس   ّْ ُْ َصّْصَفَّر ثٌَط ٌَ ج  َِ َعّْصِّر  ٌْ ْلُش ث َٚ َٚ َعّْصُّر   ٌْ َ ْقُ ِّر ث
 ًِ ْي ٍَ ِّْٔصِؿ ثٌ  ٌَٝ ِعَطجِا ِإ ٌْ ْلُش َصََلِر ث َٚ َٚ ُْ َ ِؽِخ ثٌَطَفُك   ٌَ ج  َِ ْؽِّرِح  َّ ٌْ ث
ُس  ّْ ٍُِ  ثٌَط ُْ َصْ  ٌَ ج  َِ َفْؾِّر  ٌْ ٍُِٛ  ث ُ  ْٓ ِِ ـِ  ْلُش َصََلِر ثٌُّصْذ َٚ َٚ    ِ َ ْٚ  ثْاَ

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

bayangan seseorang sama dengan panjangnya selama belum tiba waktu 

(shalat) Ashar. Waktu (shalat) Ashar ialah selama matahari belum 

menguning. Waktu shalat Maghrib ialah selama awan merah belum 

menghilang. Waktu shalat Isya‟ hingga tengah malam. Dan waktu shalat 

Shubuh sejak terbitnya fajar (shadiq), (hingga) selama matahari belum 

terbit.”
237

  

 

Diriwayatkan pula dari Jabir bin „Abdillah p; 

َمجَي  ـَ  ًُ ُٖ ِؽْذِّرْ  َُ َؽجَا ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص :  أَ
 ُْ َمجَي ُل ـَ َعّْصَّر  ٌْ ُٖ ث َُ َؽجَا ُس عُ ّْ ٌَِش ثٌَط َٓ َزث َّر ِفْي ْٙ ٍَٝ ثٌّظُ ـََّص  ُٗ ٍَ َّص ـَ  ُْ ُل
 َُ ُٗ عُ ٍَ ْغ

ِِ  ُٗ ٍُ ْٚ َلجَي ِظ ُٗ أَ ٍَ ْغ ِِ ًَ َضْ ٍا  َٓ َصجَ  ُو َعّْصَّر ِفْي ٌْ ٍَٝ ث ـََّص  ُٗ ٍَ َّص ـَ
 ُٖ َُ َؽجَا ُس عُ ّْ َؽَذِش ثٌَط َٚ  َٓ ٍَٝ ِفْي ـََّص  ُٗ ٍَ َّص ـَ  ُْ َمجَي ُل ـَ ْؽِّرَح  َّ ٌْ ُٖ ث َؽجَا

َمجَي  ِ ثْي  ـَ َفْؾَّر  ٌْ ُٖ ث َُ َؽجَا َٓ َؼجَح ثٌَطَفُك عُ ٍَٝ ِفْي ـََّص  ُٗ ٍَ َّص ـَ  ُْ َمجَي ُل ـَ َضجَا 
                                                 

236
 HR. Muslim Juz 1 : 612, lafazh ini miliknya, Nasa‟i Juz 1 : 522, dan Abu Dawud : 396. 

237
 HR. Muslim Juz 1 : 612. 
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 ُٖ َُ َؽجَا َفْؾُّر عُ ٌْ َٓ َ َ َ  ث ْٚ َلجَي ِفْي َفْؾُّر أَ ٌْ َٓ َدَّرَق ث ٍَٝ ِفْي ـََّص  ُٗ ٍَ َّص ـَ  ُْ ُل
ًَ َضْ ٍا  ًُ ُو َٓ َصجَ  ِظ َّر ِفْي ْٙ ّظُ ٌْ ٍَٝ ث ـََّص  ُٗ ٍَ َّص ـَ  ُْ َمجَي ُل ـَ ِّر  ْٙ ٌٍِّظُ َؽِ   ٌْ َٓ ث ِِ
 ًَ ًُ ُو َٓ َصجَ  ِظ َعّْصَّر ِفْي ٌْ ٍَٝ ث ـََّص  ُٗ ٍَ َّص ـَ  ُْ َمجَي ُل ـَ َعّْصِّر  ٍْ ٌِ  ُٖ َُ َؽجَا ُٗ عُ ٍَ ْغ ِِ

 َُ ُٗ عُ ْٕ ُْ َ َزْي َع ٌَ ثِفً ث  َٚ ْلًضج  َٚ ْؽِّرَح  َّ ٌْ ْؽِّرِح ث َّ ٍْ
ٌِ  ُٖ َُ َؽجَا  عُ

ِٗ ْي ٍَ ْغ ِِ َضْ ٍا 
 ًِ ْي ٍَ ٍُُظ ثٌ ْٚ َلجَي عُ ًِ أَ ْي ٍَ ِّْٔصُؿ ثٌ َخ  َ٘  َ َٓ ِعَطجَا ِفْي ٌْ ِعَطجِا ث ٍْ ٌِ  ُٖ َؽجَا

 ٍَٝ ـََّص  ُٗ ٍَ َّص ـَ  ُْ َمجَي ُل ـَ َٓ أَْ َفَّر ِؽِ ث  َفْؾِّر ِفْي ٍْ ٌِ  ُٖ َُ َؽجَا ِعَطجَا عُ ٌْ ٍَٝ ث ـََّص
ْلٌش  َٚ  ِٓ  ْ َ َ٘  َٓ ج َدْي َِ َُ َلجَي  َفْؾَّر عُ ٌْ  .ث

“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 saat (shalat) Ashar dan 

berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau (shalat) Ashar ketika segala 

sesuatu menjadi seperti (asli)nya, atau Jabir y berkata, “Bayangan (semua 

benda) sama panjang dengan (benda)nya.” Lalu Jibril j mendatangi  saat 

(shalat) Maghrib dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat 

(Maghrib) ketika matahari telah terbenam. Kemudian Jibril j mendatangi 

saat (shalat) „Isya‟ dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat 

(„Isya‟) ketika awan merah telah hilang. Lalu Jibril j mendatangi saat 

(shalat) Shubuh dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat 

(Shubuh) ketika muncul fajar, atau Jabir y berkata, “Ketika terbit fajar.” 

Keesokan harinya Jibril j kembali mendatangi (Nabi a)) saat (shalat) 

Zhuhur dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka beliau shalat Zhuhur 

ketika bayangan (semua benda) sama panjang dengan (benda)nya. 

Kemudian Jibril j mendatangi saat (shalat) Ashar dan berkata, “Bangun 

dan shalatlah,” maka beliau shalat Ashar ketika  panjang bayangan semua 

benda dua kali panjang (benda)nya. Lalu Jibril j mendatangi beliau saat 

(shalat) Maghrib pada waktu yang sama (dengan yang kemarin dan) tidak 

berubah. Kemudian Jibril j mendatangi saat (shalat) „Isya ketika 

pertengahan malam telah berlalu, atau Jabir y berkata, “Sepertiga malam,” 

maka beliau shalat „Isya‟. Lalu Jibril j mendatangi saat (shalat) Shubuh 

ketika hari sudah sangat terang dan berkata, “Bangun dan shalatlah,” maka 

beliau shalat Shubuh. Kemudian beliau bersabda, “Di antara dua waktu 

tersebut adalah waktu (shalat).”
238

 

 

                                                 
238

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 

250. 
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Waktu-waktu Dilarang Shalat 

Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat adalah : 

 

1. Setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari  

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

Rasulullah a bersabda; 

 

َ  َصََلَر َدْعَ  َصََلِر  َٚ ُس  ّْ َعّْصِّر َفَضٝ َصْؽُّرَح ثٌَط ٌْ َ  َصََلَر َدْعَ  َصََلِر ث
ُس  ّْ ٍَُ  ثٌَط َفْؾِّر َفَضٝ َصْ  ٌْ  ث

 

“Tidak ada shalat sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam. Dan, 

tidak ada shalat sesudah shalat Shubuh hingga matahari terbit.”
239

 

 

2. Ketika matahari terbit hingga meninggi seukuran satu tombak 

 

3. Ketika matahari tepat diatas kepala hingga tergelincir ke arah timur 

 

4. Setelah shalat ashar hingga matahari terbenam 

 

Diriwayatkan dari „Uqbah bin „Amir y, ia berkata; 

 

  َ ٍِّرِ ْْ َُّٔص َٔج أَ ج َٙ ْٕ  َ َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ َعََلُط َ جَعجٍس َوج

ُس َدجِزَؼًز َفَضٝ َصّْرَصِفَ   ّْ ٍُُ  ثٌَط َٓ َصْ  َٔج ِفْي َصج ْٛ َِ  َٓ ِٙ ْي ـِ َْٔمُذَّر   ْْ ْٚ أَ َٓ أَ ِٙ ْي ـِ
ُس  ّْ َٓ َصَ َيُؿ ثٌَط ِفْي َٚ ُس  ّْ ًَ ثٌَط ْي ِّ ْيَّرِر َفَضٝ َص ِٙ ُُ ثٌّظَ َُ َلجِة ْٛ َٓ َ ُم ِفْي َٚ

ِح َفَضٝ َصْؽُّرَح  ْٚ ُؽُّر ٍْ ٌِ 

 

”Ada tiga waktu yang Rasulullah a melarang kami melakukan shalat atau 

memakamkan orang yang meninggal dunia di antara kami. (Yaitu;) ketika 

matahari terbit hingga meninggi (setinggi tombak), ketika matahari berada 

tepat di atas kepala hingga tergelincir, dan ketika matahari akan terbenam 

hingga benar-benar terbenam.”
240
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Nabi a telah menjelaskan sebab dilarangnya shalat pada waktu-waktu 

tersebut melalui sabda beliau kepada „Amr bin „Abasah As-Sulami y; 

 

ُس َفَضٝ  ّْ ٍَُ  ثٌَط ِٓ ثٌَّصََلِر َفَضٝ َصْ  َُ أَْلِّصّْر َع ـِ عُ ِ َصََلَر ثٌُّصْذ ًِّر َص
ج  َٙ ٌَ َِٕتٍ  َ ْسُؾُ   ِفْي َٚ  ٍْ َْٔ  َضْيَ ج َٓ َلّْر ٍُُ  َدْي َٓ َصْ  ٍُُ  ِفْي ج َصْ  َٙ ِئَٔ ـَ َصّْرَصِفَ  
 ًُ ًَ ثٌّظِّرِ َ رٌ َفَضٝ َ ْسَضِم ْٛ ْقُ  َِ َارٌ  ْٛ ُٙ ْط َِ َْ ثٌَّصََلَر  ِئ ـَ  ِ ًِّر َُ َص ُىَفجُ  عُ ٌْ ث

َفْ ُا  ٌْ ًَ ث ِئَ ث أَْلَذ ـَ  ُُ َٕ َٙ َِٕتٍ  صُْسَؾُّر َؽ َْ ِفْي ِئ ـَ ِٓ ثٌَّصََلِر  َُ أَْلِّصّْر َع ـِ عُ ِْ ِدجٌَّر
َُ أَْلِّصّْر  َعّْصَّر عُ ٌْ َ  ث

ٍِّرِ َ رٌ َفَضٝ صَُّص ْٛ ْقُ  َِ َارٌ  ْٛ ُٙ ْط َِ َْ ثٌَّصََلَر  ِئ ـَ  ِ ًِّر َّص ـَ
 ٍْ َْٔ  َضْيَ ج َٓ َلّْر ج َصْؽُّرُح َدْي َٙ ِئَٔ ـَ ُس  ّْ ِٓ ثٌَّصََلِر َفَضٝ َصْؽُّرَح ثٌَط َع

ُىَفج ُ  ٌْ ج ث َٙ ٌَ َِٕتٍ  َ ْسُؾُ   ِفْي َٚ 

“Lakukan shalat Shubuh, kemudian janganlah engkau shalat hingga 

matahari terbit dan meninggi (setinggi tombak) kerena sesungguhnya ia 

terbit di antara dua tanduk setan. Dan saat itulah orang-orang kafir 

bersujud kepadanya. Kemudian lakukan shalat, karena shalat ketika itu 

disaksikan dan dihadiri (oleh para Malaikat) hingga bayangan matahari 

tepat di bawah sebuah tongkat. Kemudian janganlah engkau shalat saat itu, 

karena sesungguhnya saat itu Neraka Jahannam menyala-nyala. Jika 

bayangan matahari telah tergelincir ke arah timur, maka lakukanlah shalat 

sesungguhnya shalat yang dilakukan saat itu disaksikan dan dihadiri (oleh 

para Malaikat) hingga engkau melakukan shalat Ashar. Lalu janganlah 

engkau shalat hingga matahari terbenam, karena sesungguhnya ia 

terbenam di antara dua tanduk setan dan saat itulah orang-orang kafir 

bersujud kepadanya.”
241

   

 

Namun para ulama‟ telah bersepakat bahwa shalat jenazah boleh 

dikerjakan setelah shalat Shubuh dan Ashar.
242

 

 

5. Shalat sunnah setelah iqamah dikumandangkan 

Diriwayatkan dari Abu Harairah y, Rasulullah a bersabda; 

 

َدزَ  ْٛ ْىُض َّ ٌْ ـَََل َصََلَر ِإَ  ث ِش ثٌَّصََلُر  َّ  ِإَ ث أُِلْي

“Jika iqamat shalat telah dikumandangkan, maka tidak ada shalat selain 

shalat wajib.”
243
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242
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Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

“Bagi orang yang melaksanakan shalat sunnah dan iqamah telah 

dikumandangakan, harus benar-benar mempertimbangkan dengan matang, 

apakah ia akan tertinggal takbiratul ihram atau tidak, jika tetap meneruskan 

shalat sunnahnya. Jika ia yakin tidak akan tertinggal takbiratul ihram, maka 

ia boleh meneruskan shalat sunnahnya. Tetapi jika ia yakin akan tertinggal 

takbiratul ihram, maka ia harus menghentikan shalat sunnah dan segera 
bergabung dengan jamaah shalat fardhu.”

244
 

  

Tempat-tempat Dilarang Shalat 

Tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan shalat adalah : 

 

1. Kuburan 

Rasulullah a bersabda; 

 

ج َٙ ٌَْي ث ِإ ْٛ ٍُ َ  صَُّص َٚ   ِ ْٛ ُمُذ ٌْ ٍَٝ ث ث َع ْٛ ُس ٍِ  َ  َصْؾ

 

“Janganlah kalian duduk di atas kubur dan janganlah shalat 

menghadapnya.”
245

 

 

Shalat di tempat yang ada kuburannya menjadikan shalatnya tidak sah. 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

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

kuburan tersebut dibelakang orang-orang shalat, atau di depan mereka, di 
kanan atau di kiri mereka.”

246
 

 

2. Kamar mandi 

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

Rasulullah a bersabda; 

 

 ََ ج َّ َق ٌْ ث َٚ ْمَذَّرَر  َّ ٌْ ْسِؾٌ  ِإَ  ث َِ ج  َٙ ٍُ  ثَْاَْ ُ  ُو

 

“Bumi itu seluruhnya masjid, kecuali kuburan dan kamar mandi.”
247
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3. Penderuman (kandang) unta 

Para ulama‟ telah bersepakat atas tidak diperbolehkannya shalat di 

kandang unta.
248

 Diriwayatkan dari Al-Bara‟ bin „Azib y ia berkata, 

bahwaRasulullah a ditanya tentang shalat di penderuman unta. Beliau 

menjawab; 

 

 ِٓ َٓ ثٌَطَيجِ ْي ِِ ج  َٙ ِئَٔ ـَ  ًِ ِد َذجِ ِن ثْاِ َِ   ْ ـِ ث  ْٛ ٍُ  َ  صَُّص

 

“Janganlah kalian shalat di penderuman unta. Karena sesungguhnya unta 

(suka berkelakuan seperti) setan.”
249

  

 

 

Pengecualian Dari Larangan 

Yang dikecualikan dari larangan-larangan diatas adalah : 

 

1. Diperbolehkan shalat pada waktu-waktu tersebut untuk mengqadha‟ 

shalat, baik itu shalat fardhu maupun shalat sunnah 

Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Anas 

bin Malik y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

ج َ٘ ج ِإَ ث َ َوَّر َٙ َي ٍِّرِ ْْ  َُّص ج أَ َٙ َىَفجَ صُ ـَ ج  َٙ ْٕ ََ َع َٔج  ْٚ َِٔسَ  َصََلًر أَ  ْٓ َِ 

 

“Barangsiapa lupa (untuk melaksanakan) shalat atau tertidur hingga 

melewatkannya, maka kaffaratnya adalah mengerjakannya ketika 

mengingatnya.”
250

 

 

2. Diperbolehkan melakukan shalat-shalat sunnah yang memiliki sebab 

Seperti; shalat tahiyyatul masjid, shalat gerhana, shalat sunnah wudhu, 

dan sebagainya. Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz 5; 

”Yang benar kedua shalat (yaitu; shalat Tahiyyatul Masjid dan shalat 

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

dan (shalat) Tahiyatul Masjid termasuk shalat yang mempunyai penyebab, 

disyari‟atkan pada waktu-waktu terlarang; setelah shalat Ashar dan setelah 

(shalat) Shubuh, sebagaimana waktu-waktu lainnya.”
251
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3. Diperbolehkan melakukan beberapa shalat sunnah sebelum pelaksanaan 

shalat jum‟at, walaupun ketika matahari berada tepat di atas kepala 

Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Salman Al-Farisi y ia 

berkata, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 ْٓ ِِ  ُٓ ِّر ِ٘  َُ َٚ ٍّر  ْٙ ُ  ْٓ ِِ ج ثْ َضَ جَ   َِ ُّر  َٙ َ َضَ  َٚ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ  َ ًٌ ًُ َ ُؽ َ  َ ْؽَضِس
ٍِّرِ   َُ  َُّص ِٓ عُ َْٕي َٓ ثْع ُق َدْي ََل  َُفّرِّرِ ـَ َُ َ ْخُّرُػ   عُ

ِٗ ْٓ ِ ْيِخ َدْيِض ِِ ُس  َّ  َ ْٚ ِٗ أَ ِٕ ْ٘ ُا
َعِز  ُّ ُؾ ٌْ َٓ ث َدْي َٚ  ُٗ َٕ ج َدْي َِ  ُٗ ٌَ َُ ِإَ  ُؼِفَّر  ج َِ َُ ثْاِ ٍَ ِّْٕصُش ِإَ ث َصَى  َ َُ ُٗ عُ ٌَ ج ُوِضَخ  َِ

 ثْاُْخَّرٜ

 

“Tidaklah seorang laki-laki mandi pada hari Jum‟at, lalu ia bersuci dengan 

sebaik-baiknya. Lalu ia menggunakan minyak rambut yang ia miliki atau 

memakai wangi-wangian dari rumahnya. Kemudian ia keluar (menuju 

masjid), ia tidak memisahkan antara dua orang, lalu ia shalat sunnah 

semampunya. Kemudian ia diam ketika khatib berkhutbah, melainkan akan 

diampuni dosanya antara Jum‟at tersebut dan Jum‟at yang lainnya.”
252

 

 

4. Tidak dimakruhkan melakukan shalat di Makkah kapan saja shalat 

tersebut dilakukan 

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Jubair bin Muth‟im 

y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

ٍَٝ أَ ََز َ جَعٍز  َص َٚ َذْيِش  ٌْ َ ث ث َٙ ث أََفً ث َ جَؾ ِد ْٛ َُٕع ّْ َٕجٍؾ َ  َص َِ ْ  َعْذِ   ِٕ َ ج َد
 ًٍ ٌَْي  ْٓ ِِ ْٚ َضجَا  ج ٍ أَ َٙ َٔ   

 

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

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

malam maupun siang.”
253
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Catatan : 

 Apabila seorang mendapatkan satu raka‟at sebelum keluar waktunya, 
maka ia telah mendapatkan shalat pada waktunya. Hal ini berdasarkan 

hadits Abu Hurairah y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

َمْ  أَْاَ َن  ـَ ُس  ّْ ٍَُ  ثٌَط ْْ َصْ  ًَ أَ ـِ َ ْوَعًز َلْذ ْٓ ثٌُّصْذ ِِ ْٓ أَْاَ َن  َِ
َمْ   ـَ ُس  ّْ ْْ َصْؽُّرَح ثٌَط ًَ أَ َعّْصِّر َلْذ ٌْ ْٓ ث ِِ ْٓ أَْاَ َن َ ْوَعًز  َِ َٚ ـَ  ثٌُّصْذ

َعّْصّرَ  ٌْ  .أَْاَ َن ث

 

“Barangsiapa yang telah mengerjakan satu raka‟at shalat Shubuh 

sebelum matahari terbit, maka ia telah mendapatkan shalat Shubuh. 

Dan barangsiapa yang telah mengerjakan satu raka‟at shalat Ashar 

sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapatkan shalat 

Ashar.”
254

  

 

 Apabila seorang meninggalkan shalat karena alasan tertentu, maka ia 
harus menggantikan shalat tersebut dan melaksanakannya secara 

tertib. Ini merupakan ijma‟ ulama‟.
255

 Sebagaimana diriwayatkan dari 

Jabir bin „Abdillah Jabir p; 

  

ُس  ّْ َط ٌْ ج َؼَّرَدِش ث َِ َ ِق َدْعَ   ْٕ َخ ٌْ َُ ث ْٛ ٌَْخ َجِح َؽجَا َ  ِٓ ث َّر ْد َّ َْ ُع أَ
ٍِّرِ   ج َوْ ُس أَُص َِ َي ثَّلَلِ  ْٛ ًَ َ ُسُخ ُوَفجَ  ُلَّرْ ٍص َلجَي َ ج َ ُ  ـََؾَع
 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُس َصْؽِّرَح َلجَي ثٌَِٕذُ  َص ّْ َعّْصَّر َفَضٝ َوجَاِس ثٌَط ٌْ ث

َٔج  َّضْ  َٛ َص َٚ ٌٍَِّصََلِر  َّض َ  َٛ َض ـَ  ِْ ٌَٝ َدْ َقج َٕج ِإ ّْ ُم ـَ ج  َٙ ْيُض ٍَ ج َص َِ ثَّلَلِ  َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ
ج  َ٘ ٍَٝ َدْعَ  َُ َص ُس عُ ّْ ج َؼَّرَدِش ثٌَط َِ َعّْصَّر َدْعَ   ٌْ ٍَٝ ث ـََّص ج  َٙ ٌَ

ْؽِّرَح  َّ ٌْ  .ث
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“Bahwa „Umar bin Khaththab y ketika peristiwa perang Khandaq 

datang setelah matahari terbenam, lalu ia mencela orang-orang kafir 

Quraisy dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak sempat melakukan 

shalat Ashar hingga matahari terbenam.” Lalu Nabi a bersabda, 

“Demi Allah, aku pun belum melakukan shalat.” Maka kami berdiri 

menuju sungai, lalu beliau berwudhu‟ untuk shalat dan kami pun 

berwudhu‟ untuk (shalat). Kemudian beliau melakukan shalat Ashar 

setelah matahari terbenam, dilanjutkan dengan melakukan shalat 

Maghrib setelahnya”
256

 

 

Berkata Syaikh „Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 5; 

“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.”
257

 

 

Namun jika 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 satu shalat wajib, lalu menemukan shalat 
jama‟ah, maka ia shalat bersama jama‟ah dengan berniat shalat yang 

terlewatkan tersebut. Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin 

Baz 5; 

”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.”
258

 

 

 Apabila seorang yang kehilangan akalnya karena usahanya –misalnya;  

tidur, mabuk, dan yang semisalnya,- maka wajib mengqadha‟ shalat 

yang terlewatkan. Namun jika akalnya hilang dengan sendirinya tanpa 

usahanya –seperti; pingsan, koma, dan yang semisalnya,- maka ia 

tidak wajib mengqadha‟ shalat yang terlewatkan tersebut. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 
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 Shalat yang tertinggal diqadha‟ seperti tata cara aslinya. Sebagaimana 

diriwayatkan dalam hadits Abu Sa‟id y –dalam kisah perang 

Khandaq-; 

 

َعّْصَّر  ٌْ ََ ث َُ أََلج ج عُ َٙ ْلِض َٚ   ْ
ـِ ج  َٙ ْي ٍِّرِ ج  َُّص َّ ج َو َ٘ ـََّصََلَ َّر  ْٙ ََ ثٌّظُ ـَ ََلج

ج  َّ ج َو َ٘ ـََّصََل ْؽِّرَح  َّ ٌْ ََ ث َُ أََلج ج عُ َٙ ْلِض َٚ   ْ
ـِ ج  َٙ ْي ٍِّرِ ج  َُّص َّ ج َو َ٘ ـََّصََل

ج َٙ ْلِض َٚ   ْ ـِ ج  َٙ ْي ٍِّرِ  . َُّص

 

“(Rasulullah a) bangkit melakukan shalat Zhuhur, beliau melakukan 

shalat Zhuhur (tersebut) sebagaimana beliau shalat pada waktunya. 

Kemudian beliau bangkit melakukan shalat Ashar, beliau melakukan 

shalat Ashar (tersebut) sebagaimana beliau shalat pada waktunya. Lalu 

beliau bangkit melakukan shalat Maghrib, beliau melakukan shalat 

Maghrib (tersebut) sebagaimana beliau shalat pada waktunya.”
259

 

 

 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; 

“Bagi orang yang tinggal di daerah-daerah yang mataharinya tidak 

terbenam pada musim panas dan tidak terbit pada musim dingin, atau 

di daerah-daerah yang siang harinya berlangsung selama enam bulan 

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

melaksanakan shalat lima waktu per dua puluh empat jam. Dan 

mereka harus memperkirakan waktu-waktunya berdasarkan daerah 

terdekat yang dapat membedakan waktu-waktu shalat fardhu.”
260
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ADZAN 
 

 

Adzan adalah satu bentuk ibadah kepada Allah q dengan cara 

mengumandangkan masuknya waktu shalat melalui dzikir tertentu. Adzan 

merupakan syiar Islam, dan Rasulullah a tidak menyerang suatu kaum yang 

masih terdengar suara adzan pada kaum tersebut. Diriwayatkan dari Anas 

y; 

 

َٕج  ْٚ ِد ْٓ َ ْؽُز ُْ َ ُى ٌَ ج  ًِ ْٛ َٕج َل َْ ِإَ ث َؼَزث ِد َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص أَ
ًٔج أََؼجَ   ْ  أََ ث َّ ٌَُ َ ْس  ْْ ِإ َٚ  ُْ ُٙ ْٕ ًٔج َوَؿ َع َ  أََ ث ِّ  َ ْْ ِئ ـَ ّظُُّر  ْٕ  َ َٚ ـَ  َفَضٝ  ُّْصِذ

 ُْ ِٙ ْي ٍَ  َع

”Bahwa Nabi a ketika menyerang suatu kaum, beliau tidak menyerangnya 

hingga datang waktu shubuh seraya mencermati. Apabila beliau mendengar 

adzan, maka beliau tidak menyerang mereka. Sebaliknya apabila beliau 

tidak mendengar suara adzan, barulah kaum tersebut diserang.”
261

   

 

Seorang muadzin memiliki keutamaan yang sangat besar. Dia akan 

diampuni dosa-dosanya sejauh jarak dengar suara adzannya, dan ia akan 

mendapat pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan  shalat 

bersamanya. Diriwayatkan dari Al-Barra‟ bin „Azib y bahwasanya Nabi a 

bersabda; 

 

 َْ َّ ِّرِ ِإ ُٗ ِد ٌَ ُْ  ُْؽَفُّر  َؤ ِّرِ ُّ ٌْ ث َٚ  َِ َمَ  ُّ ٌْ ٍَٝ ثٌَّصؿِّرِ ث َْ َع ْٛ ٍُ ُٗ َ َّص ََلِةَىَض َِ َٚ  ثَّلَلَ 
 ٍَٝ ْٓ َص َِ ًُ أَْؽِّر  ْغ ِِ  ُٗ ٌَ َٚ َ جِدٍس  َٚ ْٓ َ ْ ٍخ  ِِ  ُٗ َع ِّ  َ ْٓ َِ  ُٗ ُل َٚ َُّص ِّرِ  ِٗ ِص ْٛ َص

 ُٗ َع َِ. 

“Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya mendoakan orang-orang 

yang berada di shaf terdepan. Muadzin akan diampuni dosa-dosanya sejauh 

jarak dengar suara adzannya, ia dibenarkan (disaksikan) oleh setiap yang 

basah (yang tidur) dan yang kering (benda mati)  yang mendengarnya dan 

ia mendapat pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan shalat 

bersamanya”
262
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Seorang muadzin juga akan dimuliakan pada hari Kiamat kelak, yaitu 

ia akan menjadi orang yang paling panjang lehernya pada hari Kiamat. 

Diriwayatkan dari Mu‟awiyah bin Abi Sufyan p ia berkata, Aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

زِ  َِ ِمَيج ٌْ ََ ث ْٛ َٕجًلج َ  ُي ثٌَٕجِا أَْع َٛ َْ أَْ  ْٛ ُٔ َؤ ِّرِ ُّ ٌْ  ثَ

 

“Muadzin adalah orang yang paling panjang lehernya pada Hari 

Kiamat.”
263

 

 

Berkata Syaikh Zakaria Ghulam Qadir Al-Bakistani 5; 

“‟Orang yang paling panjang lehernya‟ dapat berarti orang-orang dengan 

amalan terbanyak. Bisa juga berarti „leher panjang‟ dalam arti yang 

sebenarnya, sebab pada hari Kiamat ketika orang-orang sedang menghadapi 

kesulitan dan dalam keadaan berdesak-desakan, di antara mereka ada yang 

berkeringat sampai lehernya, ada yang berkeringat sampai daun telinganya, 

dan ada pula yang terbenam oleh keringatnya. Dalam kondisi seperti itu para 

muadzin adalah orang-orang dengan leher terpanjang dan kepala tertinggi. 

Mereka menantikan izin untuk masuk Surga.”
264

 

 

Kalau demikian keutamaan seorang muadzin, maka seharusnya 

seorang muslim berlomba-lomba untuk mendapatkan keutamaan tersebut, 

meskipun dengan mengadakan undian. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ْْ ث ِإَ  أَ ْٚ ُْ َ ِؾُ  ٌَ  َُ ِي عُ َٚ  ثْاَ
ثٌَّصؿِّرِ َٚ َ ثِا  ـِ  ثٌِّٕرِ ج  َِ ُُ ثٌَٕجُا  ٍَ ْٛ َ ْع ٌَ

ث ْٛ ُّ َٙ ِٗ َ ْ َض ْي ٍَ ث َع ْٛ ُّ ِٙ  َ ْسَض

 

”Seandainya manusia mengetahui pahala yang ada di dalam adzan dan 

shaf (barisan) pertama, kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya 

kecuali dengan mengadakan undian, niscaya mereka akan mengadakan 

undian.”
265

 

 

Hukum Adzan 

Hukum adzan adalah fardhu kifayah bagi laki-laki, bukan wanita, baik 

di waktu menetap maupun di perjalanan. 
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Syarat Sahnya Adzan  

Syarat sahnya adzan adalah : 

 

1. Masuknya waktu shalat 

Diriwayatkan dari Malik bin Huwairits y ia berkata Nabi a bersabda; 

 

 ُْ ُْ أََفُ ُو ٌَُى  ْْ ُيَؤ ِّرِ ٍْ ـَ ِإَ ث َفَ َّرِس ثٌَّصََلُر  َٚ 

 

“Apabila waktu shalat telah tiba, maka hendaklah seorang di antara kalian 

menyeru adzan untukmu sekalian.”
266

 

 

2. Niat 

Hal ini berdasarkan keumuman hadits ‟Umar bin Khaththab y, 

Rasulullah n bersabda; 

 

ٜ َٛ َٔ ج  َِ ِّرٍا  ِْ ِ ث ًِّر ٌُِى ج  َّ ِإَٔ َٚ َيجِس  جُي ِدجٌِّٕرِ َّ ج ْثاَْع َّ ِإَٔ
 

“Sesungguhnya setiap  perbuatan
 
tergantung niatnya.  Dan  sesungguhnya  

setiap  orang  (akan dibalas) berdasarkan apa yang dia niatkan.”
267

 

 

3. Berbahasa arab 

Adzan merupakan ibadah dan dzikir maka tidak boleh diganti bahasa 

lain. Demikian madzhab Hanafi, Hambali, dan Syafi‟i. 

 

4. Tertib 

Menurut Jumhur ulama‟ adzan harus tertib sesuai dengan sifat yang 

telah ada dalilnya. 

 

5. Muwalah 
Artinya antara lafazh-lafazh adzan tidak ada senggang waktu yang lama, 

baik itu dengan; diam, tidur, pingsan, berbincang-bincang, dan sebagainya. 

Jika senggang waktunya lama, maka seorang muadzin harus memulai dari 

awal. 

6. Satu Muadzin 

Maksudnya lafazh adzan dari awal hingga akhir dibaca oleh satu 

muadzin (tidak gabungan). 
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7. Tidak boleh ada kesalahan (lahn) 

Kesalahan pada adzan terbagi menjadi dua, antara lain : 

 

a. Kesalahan yang menjadikan adzan tidak sah 

Yaitu jika kesalahan tersebut dapat merubah arti, misalnya; 

melafadzkan ثََّلَلُ أَْوَذّر dibaca  ثََّلَلُ أَْوَذج. Ini merubah arti karena  ٌ أَْوَذج 
merupakan bentuk jamak dari  ٌَوْذّر yang artinya gendang atau beduk. 

 

b. Kesalahan yang menjadikan adzan tetap sah, tetapi dimakruhkan 

Yaitu jika kesalahan tersebut tidak sampai merubah arti, misalnya 

melafadzkan ثََّلَلُ أَْوَذّر dibaca ثََّلَلَ أَْوَذّر dengan memfathahkan huruf ha‟ (ٖ), 
atau ثٌَّصَلَر ٍَٝ ٍَٝ ثٌَّصَلَر dibaca َفَ  َع  dengan memanjangkan huruf َفَيج َع

ya‟ (ّي). Termasuk makruh pula melakukan mulahhan (  ًَ ُِ ٌٓ َف ), yaitu 

mengumandangkan adzan dengan cara melagukannya seakan-akan ia 

menarik lafazh-lafazh yang dilagukan (meliuk-liuk). Adzannya sah tetapi 

makruh hukumnya.  

 

 

Kriteria Muadzin  

Kriteria muadzin adalah : 

 

1. Muslim 

Adapun non muslim, maka adzannya tidak sah dengan kesepakatan 

ulama‟, karena orang kafir tidak diterima ibadahnya sehingga masuk Islam 

terlebuh dahulu. 

 

2. Mumayyiz 

Mumayyiz adalah bisa membedakan antara manfaat dan madharat, 

maka anak kecil yang mumayyiz adzannya sah, sekalipun belum baligh. 

Tamyiz biasanya dimulai sejak anak berusia tujuh tahun. 

 

3. Laki-laki 

Adzan dan iqamah adalah fardhu kifayah bagi laki-laki, bukan wanita. 

Diriwayatkan dari Asma‟ i ia berkata. Rasulullah a bersabda; 

 

ٌز  َِ َ  ِإَلج َٚ  ٌْ َسجِا أََ ث ٍَٝ ثٌِّٕرِ ٌَْيَس َع
“Tidak ada adzan dan iqamah bagi para wanita.”

268
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Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz 5; 

”Tidak disyari‟atkan bagi wanita adzan dan tidak pula iqamah, baik ketika 

mereka muqim (dirumah) ataupun dalam perjalanan. Adzan dan iqamah 

termasuk kekhususan kaum pria. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh 

hadits-hadits shahih dari Rasulullah a.” 

 

Akan tetapi jika seseorang wanita adzan dan iqamah dikalangan 

mereka sendiri tanpa terdengar oleh laki-laki, maka hal itu tidak mengapa. 

„Umar y pernah ditanya; 

“Bolehkah kaum wanita adzan?” beliau marah kemudian menjawab, 

“Apakah aku melarang seorang untuk berdzikir kepada Allah?”
269

 

  

Berkata Imam Asy-Syafi‟i 5; 

”Wanita tidak boleh mengeraskan suaranya. Ia adzan dengan suara pelan 

yang bisa didengar sendiri dan didengar oleh teman-temannya. Demikian 

juga halnya dengan iqamah.” 

 

4. Seorang yang Suaranya Bagus 

Disunnahkan yang menjadi muadzin adalah orang yang suaranya 

bagus. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Mahdzurah y; 

 

ُس  ْٛ ُٗ َص َ رَ  أَْعَؾَذ ْٚ ْقُ  َِ َْ أَِدْ   ُٗ ثْاَ ث َّ ٍَ َع ـَ   

 

“Bahwa Nabi a kagum dengan suara Abu Mahdzurah, kemudian beliau 

mengajarinya adzan.”
270

  
 

5. Mengetahui Waktu 

Seorang yang tidak mengetahui waktu shalat, maka tidak boleh 

melakukan adzan, karena inti tujuan adzan adalah pemberitahuan waktu 

shalat. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 5; 

”Muadzin tidak berkewajiban untuk mengetahui sendiri secara langsung 

tentang tibanya waktu shalat. Karena Ibnu Ummi Maktum y (salah seorang 

muadzin Rasulullah a) adalah seorang yang buta, dan dia tidak akan 

mengumandangkan adzan kecuali setelah diberitahu oleh sahabat yang 

lainya dengan perkataan,  أَْصَذْقَش أَْصَذْقَش (telah Shubuh.., telah 

Shubuh...). Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.”
271
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Catatan : 

Apabila ada beberapa orang yang berebut untuk menjadi muadzin, 

maka yang dipilih adalah orang yang paling bagus suaranya, kemudian 

paling bagus agama dan akalnya, kemudian orang yang dipilih oleh 

para jama‟ah, kalau belum bisa menentukan pilihan juga, maka 

diadakan undian. Berkata Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2; 

”Bila ada dua orang atau lebih yang berebut menjadi muadzin maka 

harus didahulukan orang yang paling bagus suaranya, kemudian paling 

bagus agama dan akalnya, kemudian orang yang dipilih oleh para 

tetangga (jama‟ah), kemudian diadakan undian. Dan, boleh saja 

memilih dua orang muadzin untuk satu masjid.”
272

 

 

 

Hal-Hal yang Disunnahkan Bagi Muadzin  

Hal-hal yang disunnahkan bagi muadzin adalah : 

 

1. Mengharapkan Wajah Allah r dengan Adzannya 

Dari „Utsman bin Abil „Ash y, ia berkata; 

 

  ْ ِِ ْٛ ََ َل ج َِ ْ  ِإ ِٕ ٍْ ثْلَضِ  : َلجَي . َ ج َ ُ َٛي ثَّلَلِ ِثْؽَع َٚ   ُْ ُٙ ُِ ج َِ َش ِإ ْٔ أَ
ِٗ أَْؽًّرث ِٔ ٍَٝ أََ ث ًٔج َ  َ ْ ُخُ  َع َؤ ِّرِ ُِ ثصَِخْ   َٚ   ُْ ِٙ  ِد َّْضَعِف

 

“Wahai Rasulullah, jadikanlah aku imam bagi kaumku.” Beliau bersabda, 

“Engkau adalah imam mereka. ikutilah orang yang terlemah di antara 

mereka (jadikan ia sebagai patokan), dan angkatlah muadzin yang tidak 

mengambil upah dari adzannya.”
273

 

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2; 

”Hendaknya muadzin tidak menerima upah atas adzannya. Namun yang 

bersangkutan boleh menerima imbalan yang diberikan oleh baitul maal 

umat Islam untuk para muadzin, bila mereka melaksanakan tugasnya karena 

Allah.”
274
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2. Suci dari Hadats Besar dan Hadats Kecil 

Adzan merupakan salah satu bentuk dzikir kepada Allah q, dan 

disunnahkan bagi orang yang berdzikir untuk suci dari hadats besar dan 

hadats kecil. Berdasarkan hadits Al-Muhajir bin Qunfudz y; 

 

ُْ َ ُّرْا  ٍَ ـَ َّض ُ  َٛ َٛ َ َض ُ٘ َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ ٍَٝ َُ َع ٍَ  َ ُٗ أََٔ

ْيَه ِإَ  أَِّٔرِ   ٍَ ْْ أَُ َا َع ْ  أَ ِٕ َْٕع ّْ  َ ُْ ٌَ  ُٗ َلجَي ِإَٔ َٚ  ِٗ ْي ٍَ َّرَا َع ـَ َّض َ  َٛ ِٗ َفَضٝ َص ْي ٍَ َع
جَ رٍ  َٙ  َ ٍَٝ ْْ أَْ ُوَّر ثَّلَلَ ِإَ  َع ُش أَ ْ٘  .َوِّر

 

”Bahwa ia mengucapkan salam kepada Rasulullah a, dan beliau sedang 

berwudhu, Nabi a tidak menjawabnya hingga beliau (selesai) berwudhu, 

kemudian menjawabnya dan bersabda, ”Sesungguhnya tidak ada yang 

menghalangiku untuk menjawab salammu, hanya saja aku tidak suka 

menyebut Nama Allah kecuali dalam kedaan suci.”
275

 

 

3. Berdiri Menghadap Kiblat 

Berkata Ibnul Mundzir 5; 

“Telah disepakati bahwa berdiri saat mengumandangkan adzan termasuk 

sunnah. Karena adzan tersebut menjadi lebih terdengar. Dan termasuk 

sunnah adalah menghadap kiblat saat mengumandangkan adzan. Karena 

para muadzin Rasulullah a dahulu adzan sambil menghadap kiblat.” 

 

4. Menolehkan Kepala dan Leher ke Kanan Saat Mengucapkan “Hayya 

„alash Shalah” dan ke Kiri Saat Mengucapkan “Hayya „alal Falah” 

Ini adalah tata cara inilah yang paling shahih dan tata cara inilah yang 

dikuatkan oleh ulama‟ Iraq dan sekelompok ulama‟ dari negeri Khurasan. 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Juhaifah y;  

 

جً   َّ ِض َٚ ًٕج  ْي ِّ  َ ُٗ ٜ ُعَُٕم َٛ ٌَ َفََلِؿ  ٌْ ٍَٝ ث ٍَٝ ثٌَّصََلِر، َفَ  َع ٍََػ َفَ  َع ج َد َّ ٍَ ـَ
ُْ َ ْسَضِ  ْ  ٌَ َٚ 

 

“Ketika Bilal y telah sampai pada ucapan “Hayya „alash shalah, Hayya 

„alal falah” ia menggerakkan lehernya ke kanan dan ke kiri dan ia tidak 

memutar tubuhnya.”
276
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dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 2472. 
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Muadzin hanya menolehkan kepala dan lehernya, sedangkan dadanya 

tetap menghadap kiblat dan kedua kakinya tidak bergeser dari tempat 

semula. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. Adapun menggerakkan dada, 

maka tidak ada dasarnya sama sekali dalam sunnah.
277

 

 

5. Memasukkan Dua Jari ke Dalam Dua Telinga 

Berdasarkan hadits dari Abu Juhaifah y ia berkata; 

  

 ِٗ َْٔي ْ  أُُ  ـِ  ُٖ ِإْصَذَعج َٚ َٕج  ُ٘ ج َ٘ َٚ َٕج  ُ٘ ج َ٘  ُٖ ج ـَ أََصَضَذُ   َٚ  ُْ  َ أَْ ُش ِدََل ً  َُؤ ِّرِ

 

“Aku pernah melihat Bilal y adzan dan aku perhatikan mulutnya kesana-

kemari dan dua jari-jarinya menutup kedua telinganya.”
278
 

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-„Asqalani 5; 

“Tidak ada dalil yang menentukan jari mana yang dimasukkan ke dalam 

telinga ketika adzan. Namun Imam An-Nawawi 5 telah menetapkan 

secara pasti bahwa yang dimasukkan ke dalam telinga adalah Jari Telunjuk. 

Dan penyebutan kata „jari‟ dalam bahasa arab merupakan kiasan dari ujung 

jari.”
279

 

 

Dan di antara para ulama‟ yang berpendapat jari telunjuklah yang 

dimasukkan ke dalam telinga adalah; Hasan Al-Bashri, Muhammad bin 

Sirin, Al-Auza‟i, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, Nu‟man, dan Ibnul 

Hasan n. Di antara faidah memasukkan dua jari ke dalam dua telinga 

adalah; agar suara lebih kuat dan keras, serta agar orang yang jauh atau yang 

tidak mendengar dapat mengetahui bahwa dia sedang adzan.  

 

6. Mengeraskan Suara Ketika Menyeru 

Berdasarkan sabda Nabi a; 

“Tidaklah jin, manusia, dan yang lainnya mendengar suara muadzin 

melainkan akan memberikan kesaksian di hari Kiamat.”
280

 

 

Kecuali apabila dia adzan untuk sendiri atau jama‟ah yang sudah hadir 

saja, maka boleh dengan tidak terlalu mengeraskan suara. 
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 Tamamul Minnah. 
278

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 1 : 197. 
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 Fathul Bari, 2/115. 
280

 HR. Nasa‟i : 625. 
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Bacaan Adzan 

Dari Abu Mahdzurah y ia berkata; 

 

ِٗ ثٌَضّْرِؽْي َ  ْي ـِ َ َوَّر  ـَ  َْ ُٗ ثْاَ ث َّ ٍَ َُ َع ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص  أَ

 

“Bahwa Nabi a mengajarinya adzan lalu beliau menyebut tarji‟ 

(mengulangi dua kali).”
281

 

 

Bacaan adzan adalah sebagaimana hadits dari „Abdullah bin Zaid bin 

„Abdi Rabbih y, dia berkata; 

“Ketika Rasulullah a telah sepakat untuk manabuh lonceng, padahal beliau 

membenci hal itu karena menyerupai kaum nasrani, aku bermimpi 

berpapasan dengan seseorang pria di malam hari. Ia mengenakan dua 

pakaian hijau sambil membawa lonceng. „Aku berkata kepadanya, „Wahai 

hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng?‟ Ia bertanya, „Apakah yang 

engkau perbuat dengannya?‟ Aku menjawab, „Kami menggunakan untuk 

menyeru shalat.‟ Dia berkata, „Maukah aku kutunjukkan (cara) yang lebih 

baik dari itu?‟ Aku berkata; „Tentu‟ Dia berkata, „Katakanlah; 

 

 ثَّلَلُ أَْوَذّرُ  ثَّلَلُ أَْوَذّرُ  ثَّلَلُ أَْوَذّرُ  ثََّلَلُ أَْوَذّرُ 

َٗ ِإ َ ثَّلَلُ  ٌَ ْْ  َ ِإ ُ  أَ َٙ َٗ ِإ َ ثَّلَلُ   أَْض ٌَ ْْ  َ ِإ ُ  أَ َٙ  أَْض

ْٛ ُي ثَّللَِ  ً  ث َ ُ  َّ َق ُِ  ْْ ُ  أَ َٙ ْٛ ُي ثَّللَِ  أَْض ً  ث َ ُ  َّ َق ُِ  ْْ ُ  أَ َٙ  أَْض

ٍَٝ ثٌَّصَلَرِ  ٍَٝ ثٌَّصَلَرِ  َفَ  َع  َفَ  َع

ٍَٝ ثٌَفَلَؿِ  ٍَٝ ثٌَفَلَؿِ   َفَ  َع  َفَ  َع

 ثَّلَلُ أَْوَذّرُ  ثََّلَلُ أَْوَذّرُ 

َٗ ِإ َ ثَّلَلُ  ٌَ   َ ِإ

 

(Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. ‟Allah Maha Besar, Allah Maha 

Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah 

selain Allah, Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak 

disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan 

Allah, Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Marilah 

                                                 
281

 HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa‟i, dan Ibnu Majah. 
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menuju shalat, Marilah menuju shalat. Marilah menuju keberuntungan, 

Marilah menuju keberuntungan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. 

Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah.) 

...... 

Ketika pagi tiba, aku mendatangi Rasulullah a dan kuberitahukan kepada 

beliau tentang apa yang telah kulihat (dalam mimpi). Lalu Rasulullah a 

bersabda, „Sesungguhnya ini adalah mimpi yang benar insya Allah.‟ 

Kemudian beliau menyuruh adzan. Dan Bilal y budak yang dimerdekakan 

oleh Abu Bakar y mengumandangkan adzan dengan lafadz tersebut.”
282

 

  

Adapun dalam adzan Shubuh, setelah membaca, ثٌَفَلَؿ ٍَٝ  َفَ  َع

maka muadzin membaca; 

 

 َِ ْٛ َٓ ثٌَٕ ِِ َِ ثٌََّصََلُر َخْيٌّر  ْٛ َٓ ثٌَٕ ِِ   ثٌََّصََلُر َخْيٌّر 

 

“Shalat lebih baik dari tidur. Shalat lebih baik dari tidur.” 

 

Hal ini berdasarkan hadits dari Anas y ia berkata: 

 

َفْؾّرِ  ٌْ ـِ  ث  ُْ َؤ ِّرِ ُّ ٌْ َٓ ثٌُسَِٕز ِإَ ث َلجَي ث َفََلِؿ َلجَي : ِِ ٌْ ٍَٝ ث ثٌََّصََلُر : َفَ  َع
 َِ ْٛ َٓ ثٌَٕ ِِ  َخْيٌّر 

 

“Termasuk sunnah adalah bila muadzin pada waktu fajar telah membaca 

“Hayya „alal Falah” ia mengucapkan “Ash-Shalaatu Khairum minan 

Naum.”
283

 

 

 

Catatan : 

 Disunnahkan agar muadzin menggabungkan dua takbir dalam satu 

nafas. Dari „Umar bin Khattab y ia berkata, bahwa Rasullah a 

bersabda; 

“Jika muadzin mengatakan „Allahu Akbar, Allahu Akbar.‟ Maka 

hendaklah seorang diantara kalian mengatakan, „Allahu Akbar, Allahu 

Akbar.‟ Kemudian jika mengatakan „Asyhadu allaa ilaaha illallaah.‟ 

Maka dia mengatakan, „Asyhadu allaa ilaaha illallaah.‟ …”
284
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 HR. Abu Dawud : 469, Tirmidzi : 189, dan Ibnu Majah : 706. 
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 HR. Ibnu Khuzaimah. 
284

 HR. Abu Dawud : 527. 
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Berkata Imam Nawawi 5; 

“Disini terdapat isyarat yang menjelaskan bahwa muadzin 

menggabungkan setiap dua takbir dalam satu nafas. Dan pendengar 

juga menjawab seperti itu.”
285

 

 

 Ketika cuaca yang sangat dingin, terjadi angin kencang, atau hujan di 
malam hari yang sekiranya memberatkan jama‟ah untuk berangkat ke 

masjid, maka muadzin disunnahkan membaca; 

 

َفجيِ  ْ  ثٌّرِّرِ
ـِ ث  ْٛ ٍُ  أَ َ َص

 

”Ingatlah, shalatlah di rumah.” 

 

Atau; 

 

 ُْ ِصُى ْٛ ْ  دُُي ـِ ث  ْٛ ٍُ  َص

 

”Shalatlah di rumah-rumah kalian.” 

 

Sebagai ganti ‟Hayya 'Alas Shalah‟, atau setelah membaca ‟Hayya 

'Alal Falah‟, atau setelah selesai mengucapkan lafazh adzan 

semuanya. Perintah untuk shalat dirumah itu bukan suatu kewajiban, 

namun hanya sekedar suatu keringanan. 

 

 Disunnahkan adzan pada awal waktu. Hal ini berdasarkan perkataan 

Jabir bin Samurah y; 

 

ْلِش  َٛ ٌْ ِٓ ث َْ َع ُّر ثْاََ ث َْ ِدََلٌي َ   َُؤخِّرِ َز َضْيًتج. َوج َِ َلج ج أََخَّر ثْاِ َّ ُ َد َٚ. 
 

”Bilal y tidak biasa mengakhirkan adzan dari waktunya dan kadang-

kadang ia sedikit mengakhirkan iqamah.”
286

 

 

                                                 
285

 Syarah Muslim. 
286

 HR. Ibnu Majah : 713. hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul 
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 Khusus untuk waktu shubuh hendaknya dikumandangkan adzan 

pertama sebelum masuk waktunya. Dari Ibnu „Umar p, Nabi a 

bersabda; 

 

 ٍَ ْىُضٛ َِ َِّرِ  ُٓ أُ َٕجِاَّي ِثْد ثْضَّردُٛث َفَضٝ  ُ َٚ ٍُٛث  ُى ـَ  ًٍ ْي ٍَ ُْ ِد َْ ِدََل ً  َُؤ ِّرِ  ِإ

 ُٗ ٌَ َٕجِاّي َفَضٝ  َُمجَي  ُ   َ ٝ َّ َْ َ ُؽَلً أَْع َوج  أَْصَذْقَش أَْصَذْقَش :  َٚ

 

“Sesungguhnya Bilal y akan beradzan pada malam hari maka makan 

dan minumlah sampai Ibnu Maktum y beradzan. Ia (Ibnu Maktum 

y) adalah laki-laki buta yang tidak akan beradzan kecuali setelah 

dikatakan kepadanya: Engkau telah masuk waktu Shubuh engkau 

telah masuk waktu Shubuh.”
287

  
 

Nabi a telah menjelaskan hikmah mendahulukan adzan (pertama) 

Shubuh dari waktunya dengan sabdanya; 

“Janganlah adzan Bilal y menghalangi salah seorang dari kalian 

dari sahur. Karena sesungguhnya dia adzan –atau beliau bersabda; 

menyeru di malam hari agar orang yang shalat malam diantara kalian 

kembali (istirahat) dan juga untuk membangunkan orang yang tidur 

diantara kalian.”
288

 

 

Adzan shubuh yang pertama dilakukan ketika waktu sahur (beberapa 

saat menjelang terbitnya fajar shadiq) dan ini pendapat yang 

ditetapkan oleh Imam An-Nawawi 5. Telah diketahui bahwa jarak 

antara waktu sahur Rasulullah a dengan permulaan shalat shubuh 

beliau itu seukuran waktu yang dibutuhkan untuk membaca sekitar 

50(lima puluh) ayat, sebagaimana dalam hadits dari Zaid bin Tsabit y 

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.  

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar 5; 

“Yaitu ayat yang sedang-sedang, tidak terlalu panjang tapi juga tidak 

terlalu pendek. Membacanya tidak terlalu cepat, tapi juga tidak terlalu 

pelan.”
289

 

 

 Tatswib (ucapkan, “Ash-shalatu khairum minan naum.” „Shalat itu 
lebih baik daripada tidur‟) adalah pada adzan shubuh yang kedua, dan 

inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh „Abdul Aziz bin „Abdullah 

bin Baz 5 dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin 5.  
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 Disunnahkan bagi yang mendengar adzan untuk mengucapkan 

sebagaimana yang diucapkan muadzin. Dari Abu Said Al-Khudri y 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ُْ َؤ ِّرِ ُّ ٌْ ج َ ُمُٛي ث َِ  ًَ ْغ ِِ ـَُمٌُٛٛث  َ ثَا  ُُ ثٌِّٕرِ ْعُض ِّ  ِإَ ث َ 

 

“Apabila engkau sekalian mendengar adzan, maka ucapkanlah seperti 

yang diucapkan muadzin.”
290 

Kecuali pada bacaan  ِثٌَّصَلَر ٍَٝ ٍَٝ ثٌَفَلَؿِ  dan َفَ  َع  dijawab َفَ  َع

dengan َر ِإَ  ِدجَّلَلِ  َٛ َ  ُل َٚ َي  ْٛ  sebagaimana hadits dari „Umar bin  َ َف

Khattab y di dalam shahih Muslim. 

 

 Seorang yang mendengar bacaan muadzin “Ash-Shalaatu Khairum 
minan Naum,” maka juga menjawab, “Ash-Shalaatu Khairum minan 

Naum” berdasarkan keumuman hadits Abu Said Al-Khudri y. Ini 

adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih 

Al-Utsaimin 5 dan Syaikh Abu Malik Kamal 2. Adapun 

jawaban “Shadaqta wa Bararta” haditsnya tidak shahih, sehingga 

tidak dapat dijadikan hujjah. 

 

 Disunnahkan bagi seorang yang telah selesai menjawab adzan agar 

bershalawat kepada Nabi a dengan shalawat Ibrahimiyah (shalawat 

yang biasa dibaca ketika tasyahud akhir). Diriwayatkan dari ‟Abdullah 

bin ‟Amr bin Ash y bahwa ia mendengar Nabi a bersabda; 

 

 ْٓ َِ  ُٗ ِئَٔ ـَ   َ ٍَ ٍُٛث َع َُ َص ج َ ُمُٛي عُ َِ  ًَ ْغ
ِِ ـَُمٌُٛٛث   َْ َؤ ِّرِ ُّ ٌْ ُْ ث ْعُض ِّ ِإَ ث َ 

ج َعْطًّرث  َٙ ِٗ ِد ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ٍََ  َصََلًر َص ٍَٝ َع  َص

 

“Apabila engkau mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa 

yang dia ucapkan. Kemudian bacalah shalawat untukku, karena 

sesungguhnya berangsiapa yang membaca shalawat untukku satu kali 

maka dengan itu Allah akan bershalawat untuknya sepuluh kali.”
291

 

 

                                                 
290

 Muttafaq „alaih. 
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 Disunnahkan pula bagi orang yang telah selesai mendengar adzan 
untuk membaca do‟a seperti pada hadits Jabir dan Sa‟ad bin Abi 

Waqqash p. Diriwayatkan dari Jabir y, Rasulullah a bersabda; 

 

َ ثَا  ُ  ثٌِّٕرِ َّ َٓ َ ْس ْٓ َلجَي ِفي َِ : 

 

“Barangsiapa yang seusai mendengar adzan, lalu mengucapkan; 

 

ً ث َّ َق ُِ ِز آِس  َّ َمجِة ٌْ ثٌَّصََلِر ث َٚ ِز  َِ ِر ثٌَضج َٛ ِٖ ثٌَ ْع  ِ َ٘ َُ َ َح  ُٙ ٍَ  ِْ ثٌ

ًٛاث ُّ ْق َِ ج  ًِ َمج َِ  ُٗ ثْدَعْغ َٚ َز  ٍَ َفِ ي ٌْ ث َٚ َز  ٍَ ِ ي َٛ ٌْ ُٗ  ِْ ث َعْ َص َٚ  ثٌَِ ّي 
 

(Ya Allah, Rabb seruan yang sempurna ini serta shalat yang akan 

didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan 

keutamaan. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang mulia 

sebagaimana engkau janjikan.) 

 

زِ  َِ ِمَيج ٌْ ََ ث ْٛ ُٗ َضَفجَعِض  َ  ٌَ ٍَْش   َف

 

Maka ia layak mendapat syafa‟atku pada hari kiamat.”
292

 

 

Dari Sa'ad bin Abi Waqqash y, dari Rasulullah a, bahwa beliau 

bersabda; 

 

 َْ َؤ ِّرِ ُّ ٌْ ُ  ث َّ َٓ َ ْس ْٓ َلجَي ِفي َِ 

 

”Barangsiapa ketika mendengar muadzin ia mengucapkan; 

 

 ُٖ ً ث َعْذُ  َّ َق ُِ  َْ أَ َٚ  ُٗ ٌَ ُٖ َ  َضِّر َه  ْفَ  َٚ َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ ْْ َ  ِإ ُ  أَ َٙ أَْض
ًٕج  َِ ِا  ْ ََل ِدجْاِ َٚ   ًٛ ُ َ  ٍ َّ َق ُّ ِد َٚ ُٗ َ ِّضيُش ِدجَّلَلِ َ دِج  ٌُٛ ُ َ َٚ 
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”Aku bersaksi bahwasanya tdak iada Rabb yang berhak disembah 

selain Allah  semata, tdak iada sekutu bagi-Nya dan bahwa 

Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Aku ridha dengan 

Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai 

agama.” 

 

 ُٗ ُذ ْٔ  َ ُٗ ٌَ  ُؼِفَّر 

 

Maka dosanya akan diampuni.”
293

 

 

 Disunnahkan melakukan adzan bagi orang yang shalat sendirian. Dari 

Uqbah bin Amir y dia berkata, aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ُْ ًٍ  َُؤ ِّرِ ْ  َ ْأِا َضِّظَيٍز ِدَؾَذ ـِ  ٍُ َٕ ْٓ َ ثِعْ  َؼ ِِ  ًَ َؽ َٚ  ُْعَؾُخ َ دَُه َعَز
 ًَ َؽ َٚ ُي ثَّلَلُ َعَز ْٛ َيُم ـَ ٍِّرِ ،  َٚ َُّص َ ث : ٌٍَِّصََلِر  َ٘ ٌَٝ َعْذِ ّْي  ث ِإ ْٚ ّظُُّر ْٔ ثُ

 ُٗ ُض ٍْ أَْاَخ َٚ ٌَِعْذِ ّْي،  ِّٕرِ ، َلْ  َؼَفّْرُس  ِِ ُُ ثٌَّصََلَر َ َخجُؾ  َٚ ُِمْي  ُْ  َُؤ ِّرِ
َؾَٕزَ  ٌْ  ث

 

”Rabbmu merasa takjub terhadap seorang penggembala kambing di 

puncak gunung. Dia adzan dan mengerjakan shalat. Maka Allah r 

berfirman, ‟Lihatlah hambaKu ini, dia mengumandangkan adzan dan 

shalat karena takut kepadaKu. Sungguh Aku telah mengampuni 

hambaKu ini dan memasukkannya ke Surga.”
294

 

 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

”Dalam hadits ini terdapat faidah dalam bab fiqih, yaitu disunnahkan 

adzan bagi orang yang shalat sendirian.” 

 

 Adzan pada shalat Jum‟at dilakukan ketika imam duduk di atas 
mimbar khutbah. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim 

At-Tuwaijiri 2. 
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 Diperbolehkan melakukan adzan di dalam masjid dengan 
menggunakan mikrofon. Sebagaimana fatwa dari Lajnah Da‟imah, 

sebagai berikut; 

”Adzan di dalam masjid dengan menggunakan mikrofon, baik pada 

hari Jum‟at dan atau pun shalat lima waktu yang lainnya, bukanlah 

suatu bid‟ah. Bahkan itu termasuk nikmat Allah q kepada kaum 

muslimin. Karena mikrofon dapat membantu untuk menyampaikan 

suara adzan lebih jauh dan sekaligus untuk dakwah supaya umat 

manusia kembali kejalan Allah q.”
295

 

 

 Apabila seorang berada di dalam masjid, maka setelah 

dikumandangkan adzan dilarang keluar dari masjid, kecuali dalam 

keadaan darurat, seperti; sakit, memperbarui wudhu karena batal, 

khawatir ketinggalan rombongan safar, menjadi imam dimasjid lain, 

dan sebagainya. Dari Abu Sya‟tsa‟ y, ia berkata; 

 

 ًٌ ََ َ ُؽ َمج ـَ  ُْ َؤ ِّرِ ُّ ٌْ َْ ث ـَ ََ  َّرْ َّرَر  ُ٘ َ  أَِدْ   َِ ْسِؾِ   َّ ٌْ ْ  ث ـِ ًاث  ْٛ ُوَٕج ُلُع
 َٓ ِِ ُٖ َفَضٝ َخَّرَػ  َّرْ َّرَر َدَّصُّر ُ٘  ْٛ ُٗ أَدُ ـَ َْصَذَع ِطْ   ّْ ْسِؾِ  َ  ِّ ٌْ َٓ ث ِِ

ٍَٝ ثَّلَلُ  ُِ َص َمجِ  ٌْ َمْ  َعَّصٝ أََدج ث ـَ َ ث  َ٘ ج  َِ َّرْ َّرَر أَ ُ٘  ْٛ َمجَي أَدُ ـَ ْسِؾِ   َّ ٌْ ث
 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ  َع

 

“Kami pernah duduk-duduk di masjid bersama Abu Hurairah y, maka 

muadzin pun mengumandangkan adzan. Lalu ada seorang laki-laki 

yang bangkit dan berjalan keluar masjid. Kemudian Abu Hurairah y 

mengikutinya dengan pandangannya hingga ia keluar masjid. Lalu 

Abu Hurairah y berkata, “Orang ini mendurhakai Abul Qasim (Nabi 

Muhammad a).”
296

 

 

Berkata Imam An-Nawawi 5; 

“Hadits ini menunjukkan dimakruhkannya keluar dari masjid setelah 

adzan dikumandangkan hingga ia selesai mengerjakan shalat fardhu, 

kecuali karena udzur.” 
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Iqamah 

Iqamah adalah satu bentuk ibadah kepada Allah q dengan cara 

memberitahukan tentang pelaksanaan shalat melalui dzikir tertentu.  

 

Hukum Iqamah 

Hukum iqamah adalah fardhu kifayah. 

 

Bacaan Iqamah 

Diriwayatkan dari Ibnu Umar y yang menyatakan; 

 

 َٕٝ ْغ َِ  َٕٝ ْغ َِ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  ِ ْٙ ٍَٝ َع ُْ َع َْ ثْاََ ث َوج

ِش ثٌَّصََلرُ  َِ ِش ثٌَّصََلُر َلْ  َلج َِ ُي َلْ  َلج ْٛ َّرًر ِإَ  أَََٔه َصُم َِ َّرًر  َِ ُز  َِ َلج ثْاِ َٚ  

 

”Dahulu adzan pada masa Rasulullah a dibaca dua kali dua kali, 

sedangkan iqamah dibaca satu kali satu kali, kecuali engkau membaca, 

”Qad qaamatish shalah Qad qaamatish shalah.” (Shalat telah didirikan. 

Shalat telah didirikan.)”
297

 

 

Bacaan iqamah dengan sebelas kalimat, yaitu : 

 

 ثََّلَلُ أَْوَذُّر 

 ثََّلَلُ أَْوَذّرُ 

َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ ْْ َ  ِإ ُ  أَ َٙ  أَْض

ً ث َ ُ ُٛي ثَّللَِ  َّ َق ُِ  َْ ُ  أَ َٙ  أَْض

ٍَٝ ثٌَّصََلِر   َفَ  َع
َفََلؿِ  ٌْ ٍَٝ ث  َفَ  َع

ِش ثٌَّصَلَُر   َِ َلْ َلج
ِش ثٌَّصَلَرُ  َِ  َلْ َلج
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ثََّلَلُ أَْوَذُّر 
 ثََّلَلُ أَْوَذّرُ  

َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ  َ  ِإ

 

”Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada 

sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa 

Muhammad adalah utusan Allah. Marilah menuju shalat. Marilah menuju 

keberuntungan. Shalat telah didirikan, Shalat telah didirikan. Allah Maha 

Besar, Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah 

selain Allah.”
298

 

 

Atau dengan sepuluh kalimat, yaitu : 

  

 ثََّلَلُ أَْوَذُّر 

 ثََّلَلُ أَْوَذّرُ 

َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ ْْ َ  ِإ ُ  أَ َٙ  أَْض

ً ث َ ُ ُٛي ثَّللَِ  َّ َق ُِ  َْ ُ  أَ َٙ  أَْض

ٍَٝ ثٌَّصََلِر   َفَ  َع
َفََلؿِ  ٌْ ٍَٝ ث  َفَ  َع

ِش ثٌَّصَلَُر   َِ َلْ َلج
ِش ثٌَّصَلَرُ  َِ  َلْ َلج

 ثََّلَلُ أَْوَذّرُ 

َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ  َ  ِإ
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”Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Aku bersaksi bahwa tidak ada 

sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Aku bersaksi bahwa 

Muhammad adalah utusan Allah. Marilah menuju shalat. Marilah menuju 

keberuntungan. Shalat telah didirikan, Shalat telah didirikan. Allah Maha 

Besar. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah.”
299

 

  

 

Catatan : 

 Adzan dan iqamah dilakukan baik di waktu muqim (menetap) maupun 

di perjalanan. Dari Malik bin Huwairits y, ia berkata; 

”Ada dua orang laki-laki datang kepada Nabi a karena hendak 

bepergian, lalu beliau bersabda;  

 

ج َّ ج أَْوَذُّرُو َّ ُى َِ َيُؤ ٌِ  َُ ج عُ َّ َُ أَِلْي َٔج عُ
ـَ َ ِّرِ ج  َّ ج َخَّرْؽُض َّ ُض ْٔ  ِإَ ث أَ

 

"Jika kalian berdua keluar (bepergian) maka kumandangkanlah adzan 

lalu iqamah, kemudian hendaklah orang yang lebih tua di antara 

kalian mengimami kalian berdua.”
300

  

 

 Hendaknya melakukan Tarassul (pelan-pelan) ketika adzan dan hadar 

(cepat-cepat) ketika iqamah. Dari „Umar bin Khattab y ia berkata, 

Nabi a bersabda; 

“Jika Muadzin membaca Allahu Akbar lalu salah seorang diantara 

kalian menjawab Allahu Akbar. Kemudian ketika muadzin membaca 

Asyhadu alla Ilahaillallah, ia menjawab Asyhadu alla Ilahaillallah, 

…”
301

 

 

Berkata Imam Ash-Shan‟ani 5; 

“Hadits ini adalah dalil tentang disyariatkannya tarassul ketika adzan. 

Karena yang dimaksud dengan adzan adalah pemberitahuan bagi 

orang yang jauh. Dan jika adzan dilakukan dengan tarassul tentu 

suaranya akan lebih sampai kepada pendengar. Selain itu, hadits ini 

juga merupakan dalil disyariatkannya hadar ketika iqamah. Karena 

yang dimaksud dengan iqamah adalah pemberitahuan kepada orang 

yang telah hadir (bahwa shalat akan segera dilaksanakan). Maka yang 

lebih sesuai dalam iqamah adalah hadar, supaya iqamah cepat selesai 

sehingga bisa segera melaksanakan tujuan, yaitu shalat.”
302
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 Disunnahkan untuk melakukan shalat sunnah qabliyah antara adzan 

dan iqamah. Berdasarkan hadits dari ‟Abdullah bin Mughaffal y ia 

berkata, Nabi a bersabda; 

 

ٌَِغِز  ـَ  ثٌغَج َُ َلجَي  ِٓ َصََلرٌ عُ َْٔي ِ أََ ث ًِّر َٓ ُو ِٓ َصََلرٌ َدْي َْٔي ِ أََ ث ًِّر َٓ ُو َدْي
ْٓ َضجَا   َّ ٌِ

 

“Antara dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat (sunnah), antara 

dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat (sunnah),” kemudian Nabi 

a bersabda pada kali ketiga, “Bagi siapa yang menginginkannya.”
303

 

 

 Disunnahkan seorang muslim untuk memperbanyak do‟a antara adzan 
dan iqamah, karena waktu tersebut merupakan waktu yang mustajab 

untuk berdoa. Dari Anas y ia berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

زِ  َِ َلج ثْاِ َٚ  ِْ َٓ ثْاََ ث  ثٌَُ َعجُا َ   َُّرُا َدْي

 

“Do‟a antara adzan dan iqamah tidak ditolak.”
304

 

 

 Tidak ada batasan waktu tertentu antara adzan dan iqamah, yang 
terpenting diberikan waktu yang cukup bagi para jama‟ah untuk 

melakukan persiapan menghadiri shalat. Berkata Ibnu Baththal 5; 

“Tidak ada batasan (waktu) dalam hal ini, kecuali kepastian tentang 

masuknya waktu dan berkumpulnya orang hendak shalat.” 

Tidak diragukan lagi memperlambat iqamah dari adzan termasuk 

tindakan tolong-menolong yang dianjurkan dalam perkara kebaikan 

dan taqwa. 

 

 Muadzin lebih berkuasa atas adzan, sedangkan imam lebih berkuasa 
atas iqamah. Sehingga muadzin tidak boleh mengumandangkan 

iqamah kecuali dengan aba-aba dari imam, melihat kehadirannya, atau 

berdirinya, dan sebagainya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad 

bin Ibrahim At-tuwaijiri 2. 

 

 Apabila imam tetap yang telah ditunjuk datang terlambat, maka boleh 

mempersilakan salah seorang yang hadir untuk menjadi imam shalat. 

Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz 5; 
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”Jangan tergesa-gesa melakukan iqamah sampai imam memerintahkan 

supaya dilakukan iqamah. Yang demikian itu dalam waktu seperempat 

jam, sepertiga jam, atau kurang lebih dari itu. Apabila ternyata imam 

terlambat datang, maka boleh mempersilakan salah seorang yang hadir 

untuk menjadi imam shalat.” 

 

 Para makmum hendaknya tidak bangkit, setelah mendengar iqamah 
kecuali setelah melihat imam. Ini adalah pendapat jumhur ulama‟. Hal 

ini berdasarkan hadits dari Abu Qatadah y bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

  ِْٔ ْٚ ث َفَضٝ َصَّر ْٛ ُِ ْٛ ََل َصُم ـَ ِش ثٌَّصََلُر  َّ  ِإَ ث أُِلْي

 

“Apabila shalat telah didirikan (yaitu iqamah), maka janganlah 

kalian berdiri hingga melihatku.”
305

 

 

Jika imam berada di dalam masjid, maka hendaknya makmum tidak 

bangkit kecuali melihat imam bangkit, karena bangkitnya imam sama 

maknanya dengan keluarnya imam kepada jama‟ahnya. Ini adalah 

pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2.  

 

 Disyariatkan adzan dan iqamah bagi untuk shalat jama‟ dan shalat 

yang terlewatkan -misalnya karena tertidur atau lupa.- Disebutkan 

dalam sebuah riwayat; 

“Nabi a dan para sahabatnya tertidur pada suatu perjalanan hingga 

shalat shubuh terlewatkan. Ketika itu Nabi a menyuruh Bilal y 

(untuk adzan dan iqamah), lalu Bilal y pun adzan dan iqamah.”
306

 

 

 

 Apabila shalat yang terlewat lebih dari satu –termasuk shalat jama‟-, 
maka cukup adzan sekali dan iqamah untuk tiap-tiap shalat fardhu. 

Berdasarkan hadits Ibnu Mas‟ud y, dia berkata; 

“Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah 

a dari mengerjakan empat shalat pada hari perang Khandaq. Hingga 

berlalulah malam menurut kehendak Allah. Maka beliau menyuruh 

Bilal y adzan kemudian iqamah lalu shalat Zhuhur, kemudian iqamah 

shalat Ashar, kemudian iqamah lalu shalat Maghrib, kemudian iqamah 

lalu shalat Isya‟.”
307
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 Disunnahkan adzan ketika mengakhirkan shalat Zhuhur dan shalat 
Isya‟, jika pada tempat tersebut belum diadzani. Berkata Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2; 

”Bila seseorang mengakhirkan shalat Dzuhur karena cuaca yang 

sangat panas, atau mengakhirkan shalat Isya‟ ke waktu yang paling 

utama maka disunnahkan mengumandangkan adzan ketika hendak 

mengerjakan shalat.”
308

 

 

Berkata ‟Abdullah Al-Fauzan; 

”Namun hal ini jika disuatu tempat yang belum diadzani –seperti tanah 

lapang-. Adapun bila disuatu masjid yang sudah diadzani, maka 

hukumnya tidak wajib karena telah gugur dengan adanya adzan umum 

terebut. Kalau memang ingin adzan juga boleh, tetapi hendaknya tidak 

dengan suara keras agar tidak mengganggu orang yang mendengar.”
309

 

 

 Adzan dan iqamah hanya dilakukan untuk shalat lima waktu dan shalat 
Jum‟at saja. Tidak ada adzan dan iqamah pada shalat Idul Fitri dan 

Idul Adh-ha. Jabir bin Samurah y berkata; 

  

  َ َٚ َّرٍر  َِ ِٓ َؼْيَّر  ِعيَ ْ  ٌْ َُ ث ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َ  ثٌَِٕذ ِّرِ َص َِ ٍَْيُش  َص
زٍ  َِ َ  ِإَلج َٚ  ٍْ ِٓ ِدَؽْيِّر أََ ث َّرَصْي َِ 

 

”Aku shalat dua „Ied (Fitri dan Adh-ha) bukan sekali-dua kali bersama 

Nabi a tanpa adzan dan iqamah.”
310

 

 

 Adapun untuk shalat gerhana menggunakan panggilan khusus, yaitu 
”Ash-Shalatu Jami‟ah” dan disunnahkan mengulangi panggilan 

tersebut beberapa kali jika diperlukan. Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz 

bin ‟Abdullah bin Baz 5; 

”Telah tetap dari Nabi a bahwasanya beliau menyuruh untuk 

memanggil orang untuk shalat gerhana dengan ucapan, ”Ash-Shalatu 

Jami‟ah” (mari berkumpul untuk shalat). Dan sunnahnya orang yang 

memanggil itu mengulang-ulangi ucapan tersebut hingga ia yakin 

bahwa panggilan tersebut telah didengar oleh orang lain. Dan tidak ada 

batasan tertentu pada pengulangannya, sepanjang pengetahuan kami. 

Dan Allah jualah yang berkuasa memberikan taufiq.”  
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 Ada beberapa shalat yang tidak memiliki adzan, iqamah, atau 
panggilan tertentu, seperti; shalat tarawih, shalat jenazah, shalat ‟Ied, 

shalat istisqa‟, dan semisalnya. 

 

 Tidak disyari‟atkan membisikkan adzan dan iqamah di telinga bayi. 

Karena hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut adalah hadits 

palsu. Hadits tersebut adalah; 

 

 ُْ ٌَ ُيْسَّرٜ  ٌْ ِٗ ث ِٔ ْ  أُُ  ـِ  ََ أََلج َٚ  َٕٝ ّْ ُي ٌْ ِٗ ث ِٔ ْ  أُُ  ـِ  َْ ـَ ََ  ٌا  ْٛ ٌُ ْٛ َِ  ُٗ ٌَ   ٌَِ ُٚ  ْٓ َِ
 ِْ ْذَيج َُ ثٌّصِّرِ ُٖ أُ  َصَ َّر

 

“Barangsiapa dianugerahi anak kemudian ia adzan di telinga kanannya 

dan iqamat di telinga kirinya, maka anak itu kelak tidak akan diganggu 

jin.” 

 

Berkata Syaikh Al-Albani 5; 

“Maudhu‟, diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dengan sanad di dalamnya 

terdapat dua orang perawi yang dituduh memalsukan hadits, dan 

perawi yang ketiga dha‟if. Silakan lihat dalam Silsilah Hadits Dha‟if : 

321.” 
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SHIFAT SHALAT 
 

 

Shalat merupakan amalan penting di dalam Islam, karena shalat adalah 

pembeda antara mukmin dan kafir. Diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah 

p, ia berkata, Aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ُىْفِّر َصّْرَن ثٌَّصََلرِ  ٌْ ث َٚ ّْرِن  َٓ ثٌطِّرِ َدْي َٚ  ًِ َٓ ثٌَّرُؽ َْ َدْي  ِإ

 

“Sesungguhnya (jarak) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran 

(adalah) meninggalkan shalat.”
311

  
 

„Abdullah bin Mas‟ud y pernah berkata; 

 

 ُٗ ٌَ  َٓ ََل ِاْ  ـَ  ِ ًِّر ُْ  َُّص ٌَ  ْٓ َِ. 

 
“Barangsiapa yang tidak shalat, maka ia tidak mempunyai agama.”

312
 

 

Berkata pula „Abdullah bin Syaqiq 5; 

 

ُٗ ُوْفٌّر َؼْيُّر  جِي َصّْرُو َّ َٓ ثْاَْع ِِ َْ َضْيًتج  ْٚ ِي ثَّلَلِ َ  َ َّر ْٛ َْ أَْصَقجُح َ ُ  َوج
 .ثٌَّصََلرِ 

 

“Para sahabat Rasulullah a tidak melihat suatu amalan jika ditinggalkan 

(menjadikan) kafir (pelakunya) selain shalat.”
313

 

 

Shalat juga merupakan amal yang pertama kali akan dihisab pada Hari 

Kiamat. Jika seorang shalatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan 

selamat. Dan jika shalatnya kurang, maka ia akan celaka dan merugi. Nabi 

a bersabda; 

 

ٍَُقْش  ْْ َص ِئ ـَ َّصََلُر  ٌْ ِٗ ث ٍِ َّ ْٓ َع ِِ ِز  َِ ِمَيج ٌْ ََ ث ْٛ َعْذُ  َ  ٌْ ِٗ ث ج  َُقجِ ُخ ِد َِ ُي  َٚ أَ
َخِسّرَ  َٚ َمْ  َخجَح  ـَ ََٔمَّصْش   ْْ ِإ َٚ ـَ  َؾ ْٔ أَ َٚ ـَ  ٍَ ـْ َمْ  أَ  .ـَ
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“Amalan yang yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada 

hari Kiamat adalah shalat(nya). Jika shalatnya baik, maka sungguh ia akan 

sukses dan selamat. Dan jika kurang, maka sungguh ia telah celaka dan 

merugi.”
314

 

 

Syarat Sah Shalat 

Syarat sahnya shalat, antara lain : 

 

1. Masuknya waktu shalat 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

ًصج ْٛ ُل ْٛ َِ َٓ ِوَضجًدج  ْي ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ٍَٝ ث َْٔش َع َْ ثٌَّصََلَر َوج  ِإ

 

“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas 

orang-orang yang beriman.”
315

  

 

2. Suci dari hadats besar dan hadats kecil  

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata, Aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ٍ ْٛ ُٙ ًُ ثَّلَلَ َصََلًر ِدَؽْيِّر َ   َ  َ ْمَذ

 

”Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci (berwudhu).”
316

 

 

3. Sucinya pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk 

melaksanakan shalat 

Sucinya pakaian berdasarkan firman Allah q; 

 

ِعَيجَدَه  ّرْ  َٚ ِّٙرِ  َ  ـَ

 

“Dan pakaianmu bersihkanlah.”
317
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Sucinya badan berdasarkan hadits dari Ibnu „Abbas p  ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ًْ َ َوَّرَن  َّضْ  ِثْؼِس َٛ َص َٚ 

 

“Cucilah kemaluanmu dan wudhulah.”
318

 

 

Sucinya tempat berdasarkan perintah Rasulullah a agar menyiram air 

pada bekas kencingnya orang arab badui di dalam masjid. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata; 

 

ُْ ثٌَِٕذُ   ُ٘ ج َٙ َٕ ـَ ُٖ ثٌَٕجُا  َزَؽَّر ـَ ْسِؾِ   َّ ٌْ ْ  َ جِةَفِز ث ـِ َذجَي  ـَ َؽجَا أَْعَّرثِدّ  
 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َّر ثٌَِٕذُ  َص َِ ُٗ أَ ٌَ ْٛ ج َلَ ٝ َد َّ ٍَ ـَ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َص

 ِٗ ْي ٍَ ِّرْ َك َع ْ٘ ـَ ُ جٍا   َِ  ْٓ ِِ ٍح  ْٛ ِدَ ُٔ
 

“Seseorang Badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka 

orang-orang menghardiknya, lalu Nabi a melarang mereka. Ketika ia telah 

selesai kencing, Nabi a menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu 

disiramkan di atas bekas kencing itu.”
319

 

 

4. Menutup aurat 

Berdasarkan firman Allah q; 

 

ْسِؾ ٍ  َ ج َِ  ِ ًِّر َ  ُو ْٕ ُْ ِع ََٕضُى ث ِز  ْٚ ََ ُخُ  ْ  آَا ِٕ  َد

 

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) 

masjid.”
320

   

 

Yang dimaksud dengan kata Az-Ziinah adalah setiap pakaian yang 

menutupi aurat, dan yang dimaksud dengan masjid adalah shalat. Jadi 

makna ayat tersebut adalah tutuplah aurat kalian ketika hendak melakukan 

shalat. 

 

 

                                                 
318
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 Aurat lak-laki antara pusar hingga lutut 
Sebagaimana dalam hadits „Amru bin Syu‟aib, dari bapaknya, dari 

kakeknya y, secara marfu‟ (sampai kepada Nabi a); 

 

َ رٌ  ْٛ ثٌُّرْوَذِز َع َٚ َٓ ثٌُسَّرِر  ج َدْي َِ 

 

“Antara pusar dan lutut adalah aurat.”
321

  

 

 Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua 

telapak tangan 

Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak 
tangan, ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. Berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan dai „Abdullah (bin Mas‟ud) y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

َ رٌ  ْٛ ّْرأَُر َع َّ ٌْ  ثَ

 

“Wanita adalah aurat.”
322

  

 

5. Menghadap kiblat 

Sebagaimana hadits dari Abu Hurairah y Nabi a bersabda terhadap 

orang yang buruk shalatnya; 

 

َز  ٍَ ِمْذ ٌْ ًِ ث َُ ثْ َضْمِذ ُّضَٛا  عُ ُٛ ٌْ ـَ َْ ِذِػ ث ٌَٝ ثٌَّصََلِر  ُش ِإ ّْ  ِإَ ث ُل

 

“Jika engkau hendak shalat, maka berwudhulah dengan sempurna. 

Kemudian menghadaplah (ke) kiblat.”
323

 

 

Menghadap kiblat ketika shalat dirinci sebagai berikut : 

 

 Bagi seorang yang dapat menyaksikan Ka‟bah secara langsung, maka ia 

wajib menghadapkan wajahnya dan tubuhnya ke Ka‟bah. 

 Adapun bagi seorang yang tidak dapat melihat Ka‟bah secara langsung, 

maka wajib menghadap ke arah Ka‟bah (bukan ke Ka‟bahnya), karena 

ini adalah masalah perkiraan. Sebagaimana Rasulullah a juga 

                                                 
321
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menyatakan kiblat dengan perkiraan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ٍَزٌ  ْؽِّرِح ِلْذ َّ ٌْ ث َٚ ْطِّرِق  َّ ٌْ َٓ ث ج َدْي َِ. 

 

“Kiblat (itu) diantara timur dan barat.
324

”
325

 

 

Berkata Syaikh Shalih Al-Fauzan 2; 

”Orang yang tinggal jauh dari Ka‟bah, di belahan bumi mana pun ia 

tinggal, pada waktu shalat ia wajib menghadap ke arah dimana Ka‟bah 

itu berada. Sedikit melenceng ke kanan atau ke kirinya, tidak menjadi 

masalah.”
326

  

 

6. Niat 

Syarat sahnya shalat adalah niat. Berdasarkan keumuman hadits dari 

Amirul Mu‟minin, „Umar bin Al Khaththab y, ia berkata, aku mendengar 

Rasulullah a bersabda; 

 

ٜ َٛ َٔ ج  َِ ِّرٍا  ِْ ِ ث ًِّر ٌُِى ج  َّ ِإَٔ َٚ َيجِس  جُي ِدجٌِّٕرِ َّ ج ْثاَْع َّ  ِإَٔ
 

“Sesungguhnya setiap perbuatan
 
tergantung pada niatnya.  Dan  

sesungguhnya  setiap  orang  (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia 

niatkan.”
327

  

 

 

Catatan : 

 Diperbolehkan shalat dengan tidak menghadap ke kiblat dalam dua 
keadaan, antara lain : 

 Ketika melakukan shalat sunnah bagi seseorang yang berada di 

dalam kendaraan. Para ulama‟ telah bersepakat tentang 

diperbolehkannya melakukan shalat sunnah diatas kendaraan 

dengan mengikuti arah kendaran tersebut, dan tidak disyaratkan 

untuk menghadap kiblat. Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia 

berkata; 
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ِز  ٍَ ٍَٝ ثٌَّرثِف ـُ َع َُ  َُسِذِّر ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ َوج

ج  َٙ ْي ٍَ ْ  َع ٍِّرِ ُٗ َ   َُّص ج َؼْيَّر أََٔ َٙ ْي ٍَ ِصُّر َع ْٛ ُ َٚ  َٗ َؽ َٛ ٍٗ َص ْؽ َٚ ًَ أَُّي  َلِذ
َدزَ  ْٛ ْىُض َّ ٌْ  ث

 

“Rasulullah a (shalat) diatas kendaraan(nya) (menghadap) 

kemana saja (kendaraan tersebut) menghadap, (ketika itu) beliau 

melakukan (Shalat) Witir. Hanya saja beliau tidak melakukan 

shalat wajib (diatas kendaraan).”
328

 

 

 Dalam keadaan takut. Sebagaimana firman Allah q; 

 

 ْْ ِئ ًٔج ـَ ْٚ ُ ْوَذج ِّرَؽجً  أَ ـَ  ُْ  ِخْفُض

 

“Jika engkau dalam Keadaan takut (bahaya), Maka Shalatlah 

sambil berjalan atau berkendaraan.”
329

  

 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

 ٍَٝ ج َع ًِ ث ِ َؽجً  ِلَيج ْٛ ٍُ ٌَِه َص  َ ْٓ ِِ َٛ أََضُ   ُ٘ ٌؾ  ْٛ َْ َخ ْْ َوج ِئ ـَ
ج َٙ ْي ٍِ ْسَضْمَذ ُِ ْٚ َؼْيَّر  َز أَ ٍَ ِمْذ ٌْ ٍِ  ث ْسَضْمَذ ُِ ًٔج  ْٚ ُ ْوَذج ُْ أَ ِٙ ِِ  أَْلَ ث

 

“Apabila rasa takut lebih mencekam dari yang demikian itu, 

maka shalatlah sambil berdiri, sambil berjalan, atau sambil 

berkendaraan, baik menghadap (ke arah) kiblat maupun 

menghadap (kearah) selainnya.”
330

  

 

 Kewajiban shalat tepat waktu lebih penting daripada kewajiban 
menghadap kiblat. Sehingga misalnya seorang telah melakukan shalat 

Zhuhur, kemudian dia safar (naik kendaraan) dan ia mengetahui 

bahwa ia akan sampai tujuan setelah masuk waktu maghrib, maka saat 

itu ia wajib melakukan shalat Ashar diatas kendaraannya. Ini adalah 

pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

                                                 
328
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 Barangsiapa yang mencari arah Kiblat lalu ia shalat menghadap ke 
arah yang disangka olehnya sebagai arah Kiblat, namun ternyata salah, 

maka ia tidak wajib mengulang shalatnya. Dari Amir bin Rabi‟ah y, 

ia berkata; 

 

ٍَْش  ـَ َْضَى ٍز   َّ ٍُ ّْظ َِ ٍز  ٍَ ٌَْي ـِ    َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َ  ثٌَِٕذ ِّرِ َص َِ ُوَٕج 
َٕج ْي ٍَ َّص ـَ َز   ٍَ ِمْذ ٌْ َٕج ث ْي ٍَ ٌَٝ . َع َٕج ِإ ْي ٍَ ُٓ َص َْٔق ُس ِإَ ث  ّْ ٍََعِش ثٌَط ج َ  َّ ٍَ ـَ
ٌَْش  ََٕز ـَ ِز   ٍَ ِمْذ ٌْ ُٗ ثَّللَِ ): َؼْيِّر ث ْؽ َٚ  َُ َغ ـَ ث  ْٛ ٌُ َٛ ج صُ َّ َٕ  (ـَ َْ 

 

“Kami pernah bersama Rasulullah a dalam suatu perjalanan di suatu 

malam yang gelap dan kami tidak mengetahui arah Kiblat. Lalu tiap-

tiap orang dari kami shalat menurut arahnya masing-masing. Ketika 

tiba waktu pagi, kami ceritakan hal itu kepada Rasulullah a. Lalu 

turunlah ayat; “Maka kemanapun kalian menghadap disitulah wajah 

Allah.”
331

 

  

 Hendaknya seorang yang ingin shalat meniatkan dan menentukan 
dengan hatinya shalat yang hendak ia kerjakan. Seperti; Shalat 

Zhuhur, Shalat Ashar, atau shalat sunnahnya. Ini adalah pendapat 

Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Niat imam tidak harus sama dengan niat makmum. Orang yang 
melakukan shalat sunnah boleh bermakmum kepada orang yang 

melakukan shalat wajib, dan sebaliknya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Abu Malik Kamal 2. 

 

 Tidak diperbolehkan merubah niat shalat ketika shalat sudah 
berlangsung, kecuali merubah niat dalam hal berjama‟ah. Misalnya; 

dari shalat sendirian menjadi imam, dari makmum menjadi imam, atau 

dari imam menjadi makmum. Diantara dalilnya hadits yang 

diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p ia berkata; 

 

 َٓ ِِ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ََ ثٌَِٕذُ  َص َمج ـَ ََٔز  ْٛ ُّ ْي َِ ٌَِضْ   َ  َخج ْٕ َز ِع ٍَ ٌَْي ِدُش 
 ًِ ْي ٍَ ْٓ ...ثٌ ِْٔ  َع ـَ ََاثَ  ـَ ََخَ  ِدَيَ َّي   ِٖ ْٓ َ َسجِ  ُش َع ّْ ُم ـَ  ٍَٝ ـََّص  
 ِٗ ِٕ ْي ِّ  َ. 
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”Aku pernah bermalam dirumah bibiku Maimunah i. Nabi a 

bangkit pada malam (tersebut) ... (untuk) melakukan Shalat (Malam). 

Lalu aku pun (ikut) berdiri shalat di sebelah kiri beliau. Lalu beliau 

memegang tanganku dan menggeser posisiku ke sebelah kanan 

beliau.”
332

 

 

 Apabila ada seorang yang shalat dengan menggunakan baju curian, 
maka shalatnya sah tetapi ia berdosa. Berkata Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-„Utsaimin 5;  

“Seorang shalat dengan mengenakan baju curian. Mayoritas ulama‟ 

mengatakan sah, sebab larangan ini tidak berkaitan dengan shalat 

tetapi hanya tentang mencuri baju.”
333

 

 

 

Rukun Shalat 

Rukun Shalat adalah : 

 

1. Berdiri pada shalat fardhu bagi yang mampu 

Allah q berfirman; 

 

ث ْٛ ّظُ ـِ َٓ  َفج ِضْي ِٔ ِ َلج ث َّلِلَ ْٛ ُِ ْٛ ُل َٚ  ٝ َ ْ ُٛ ٌْ ثٌَّصََلِر ث َٚ ثِس  َٛ ٍَ ٍَٝ ثٌَّص  َع

 

”Peliharalah shalat-shalat (kalian), dan (peliharalah) shalat wustha. 

Berdirilah untuk Allah (dalam shalat kalian) dengan khusyu.”
334

  

 

2. Takbiratul ihram 

Diriwayatkan dari „Ali y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُ ْٛ ُٙ ْفَضجُؿ ثٌَّصََلِر ثٌ َ ِِ  ُُ ْي ٍِ ج ثٌَضْس َٙ ٍُ ْي ٍِ َصْق َٚ ج ثٌَضْىِذْيُّر  َٙ ُّ َصْقِّرْ  َٚ 

 

”Kunci shalat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan 

penghalalnya adalah salam.”
335
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3. Membaca Al-Fatihah pada setiap raka’at 

Dari „Ubadah bin Shamit y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ُْ َ ْمَّرْأ  ٌَ  ْٓ َّ ٌِ ِىَضجِح َ  َصََلَر  ٌْ  .ِدَفجِصَقِز ث

 

”Tidak sah shalat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah.” 
336

 

 

4, 5. Ruku’ dan tuma’ninah di dalamnya 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

ث َ ج ْٚ ثْ ُؾُ  َٚ ث  ْٛ ُٕٛث ثْ َوُع َِ َٓ آ ج ثٌَِ ْ  َٙ  أَ ُ

 

”Wahai orang-orang yang beriman, ruku‟lah dan  sujudlah kalian.”
337

 

 

Diriwayatkan dari Abu Mas‟ud Al-Anshari Al-Badri y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

اِ اُ َ  صُْؾزِ  ْٛ ثٌُسُؾ َٚ   ِ ْٛ ـِ  ثٌُّرُو  ُٗ َذ ٍْ ج ُص َٙ ْي ـِ  ًُ ٌُ ثٌَّرُؽ   َصََلرٌ َ   ُِمْي

 

”Tidak sah shalat seorang yang tidak menegakkan punggung di dalam 

ruku‟ dan sujud.”
338

  

 

Adapun tuma‟ninah adalah dengan menenangkan semua persendian –

dengan mengembalikan semua persendian ke tempatnya.- Rasulullah a 

bersabda; 

 

َا  ْٛ ُّض ُٛ ٌْ ُْ َفضِّرٝ  ُْسِذَػ ث ُُ َصََلُر أََفِ ُو َيَ ُ  ... َ  َصِض ـَ َ ّْرَوُ   َٚ َُ  َُىِذُّر  عُ
َصْسَضّْرِخْ   َٚ  ُٗ ٍَ َفجِص َِ  َٓ ِت َّ ِٗ َفَضٝ َصْ  ٍَٝ ُ ْوَذَضْي ِٗ َع  َوَفْي

”Tidak sempurna shalat salah seorang diantara kalian hingga ia 

menyempurnakan wudhunya ... kemudian ia tertakbir dan ruku‟, dengan 

meletakkan kedua tangannya diatas kedua lututnya hingga seluruh 

persendiannya tenang dan lurus.”
339
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Ada yang berpendapat bahwa tuma‟ninah di dalam ruku‟ adalah seukuran 

bacaan yang wajib diucapkan ketika ruku‟. 

 

6, 7. I’tidal setelah ruku’ dan Tuma’ninah di dalamnya 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, Rasulullah a 

bersabda terhadap orang yang buruk shalatnya; 

 

َٓ َ ثِوًعج ِت َّ َُ ثْ َوْ  َفَضٝ َصْ   عُ

 

”Kemudian bangunlah hingga engkau tuma‟ninah (di dalam) berdiri i‟tidal 

tersebut).”
340

 

 

8, 9. Sujud dan tuma’ninah di dalamnya 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p, ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 َٓ َؾِذْي ٌْ ج  ُِّصْيُخ ث َِ َٓ ثْاَْ ِ   ِِ  ُٗ َف ْٔ ْٓ َ   ُِّصْيُخ أَ َّ ٌِ  َ  َصََلَر 

 

”Tidak (sempurna) shalat seseorang yang tidak menempelkan hidungnya ke 

tanah (ketika sujud), (seperti) ia menempelkan dahi(nya ke lantai).”
341

  

 

Anggota sujud ada tujuh, sebagaimana hadits dari Ibnu ‟Abbas p ia 

berkata, bahwa Nabi a bersabda; 

 

 ِٗ ِف ْٔ ٍَٝ أَ ِٖ َع أََضجَ  ِدَيِ  َٚ ُز  َٙ َؾْذ ٌْ ٍُ ثَ ٍَٝ َ ْذَعِز أَْعّظُ ْْ أَْ ُؾَ  َع ّْرُس أَ ِِ أُ
 ِٓ ْي ٍَ ْؽ ثٌّرِّرِ َٚ  ِٓ َيَ ْ  ٌْ ث ِٓ أَِّي ) َٚ ِٓ (ثٌُّرْوَذَضْي ْي َِ َمَ  ٌْ أَْ َّرثِؾ ث َٚ   

 

”Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang; dahi –beliau juga 

berisyarat dengan tangannya ke hidungnya,- kedua (telapak) tangan, kedua 

(lutut) kaki, serta ujung jari-jemari kaki.”
342

   

 

 

 

 

 

 

                                                 
340

 HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397. 
341

 HR. Daraquthni : 348. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shifat 

Shalat. 
342

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 776 dan Muslim Juz 1 : 490, lafazh ini miliknya. 
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10, 11. Duduk diantara dua sujud dan Tuma’ninah di dalamnya 

Berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, Rasulullah a bersabda 

terhadap orang yang buruk shalatnya; 

 

ًٌِسج  َٓ َؽج ِت َّ ـَْ  َفَضٝ َصْ  َُ ثْ   عُ

 

”Kemudian angkatlah hingga engkau duduk (diantara dua sujud) dengan 

tuma‟ninah.” 
343

 

 

12, 13. Duduk dan membaca tasyahud akhir  

Diriwayatkan dari ‟Abdullah (bin Mas‟ud) y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ْيَذجُس  ثٌ ِّرِ َٚ ثُس  َٛ ٍَ ثٌَّص َٚ َََُق  ِٗ ٌِ ًْ ثٌََضِقَيجُس  َيُم ٍْ ـَ ـِ  ثٌَّصََلِر   ُْ ِإَ ث َلَعَ  أََفُ ُو
ٍَٝ ِعَذجِا  َع َٚ َٕج  ْي ٍَ َُ َع ُٗ ثٌََسََل َدَّرَوجصُ َٚ ُز ثَّلَلِ  َّ َ ْف َٚ ج ثٌَِٕذُ   ُٙ ْيَه أَ َ ٍَ َُ َع ثٌََسََل

 َٓ ٌِِقْي ُٖ ... ثَّلَلِ ثٌَّصج ً ث َعْذُ  َّ َق ُِ  َْ ُ  أَ َٙ أَْض َٚ َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ ْْ َ  ِإ ُ  أَ َٙ أَْض
 ُٗ ٌُ ْٛ  ُ َ َٚ 

 

“Jika salah seorang diantara kalian duduk (tasyahud akhir) di dalam 

shalat, maka hendaklah ia membaca; 

”Segala salam hormat milik Allah, shalawat dan kebaikan. Semoga 

keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya senantiasa dilimpahkan 

kepada engkau, wahai Nabi. Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan 

kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi 

bahwasanya tiada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah 

dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-

Nya.”
344

 

 

14. Membaca shalawat Nabi a setelah tasyahud akhir 

Bacaan shalawat Nabi a, adalah : 

 

 َُ ْي ِ٘ ٍَٝ ِإْدَّرث ٍَْيَش َع ج َص َّ ٍ  َو َّ َق ُِ ٍَٝ آِي  َع َٚ   ٍ َّ َق ُِ  ٍَٝ ِ َع ًِّر َُ َص ُٙ ٍَ ثٌَ
 ٍََٚٝ َُ  َع ُٙ ٍَ ِؾْيٌ  ثٌ َِ ْيٌ  

ِّ َُ ِإََٔه َف ْي ِ٘ ٍَٝ آِي َدجِ نْ آِي ِإْدَّرث َع َٚ   ٍ َّ َق ُِ  ٍَٝ  َع
                                                 

343
 HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397. 

344
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 797 dan Muslim Juz 1 : 402. 
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 َُ ْي ِ٘ ٍَٝ ِإْدَّرث ج َدجَ ْوَش َع َّ ٍ  َو َّ َق ُِ َٚ  ٍَٝ َٓ ِإََٔه  َع ْي ِّ ٌَ َعج ٌْ ـِ  ث  َُ ْي ِ٘ آِي ِإْدَّرث
ِؾْي ٌ  َِ ْيٌ   ِّ  َف

 

”Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga 

Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim 

dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha 

Mulia. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan 

keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan keberkahan 

kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha 

Terpuji dan Maha Mulia.”
345

 

 

15. Mengucapkan salam 

Jumhur ulama‟ berpendapat bahwa ucapan salam yang termasuk rukun 

shalat adalah salam yang pertama saja. Hal ini berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan dari „Ali y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُ ْٛ ُٙ ْفَضجُؿ ثٌَّصََلِر ثٌ َ ِِ  ُُ ْي ٍِ ج ثٌَضْس َٙ ٍُ ْي ٍِ َصْق َٚ ج ثٌَضْىِذْيُّر  َٙ ُّ َصْقِّرْ  َٚ 

 

”Kunci shalat adalah bersuci. Pengharamnya adalah takbir dan 

penghalalnya adalah salam.”
346

 

 

16. Tertib antar tiap-tiap rukun 

Hal ini karena Rasulullah a melakukan rukun-rukun shalat dengan 

tertib, dan beliau bersabda; 

 

  ْ ٍِّرِ ِْٔ  أَُص ْٛ ُّ ج َ أَْ ُض َّ ٍُٛث َو  َص

  

“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.”
347

 

 

Dan juga hadits musi‟ (orang yang buruk shalatnya), yang 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata; 

 

                                                 
345

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3190 dan Muslim Juz 1 : 406. 
346

 HR. Tirmidzi Juz 1 : 3, Abu Dawud : 61, dan Ibnu Majah : 275. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 301. 
347

 HR. Bukhari Juz 1 : 605. 
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 ًٌ ًَ َ ُؽ َ َخ ـَ ْسِؾَ   َّ ٌْ ًَ ث َُ َاَخ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ أَ

ُي  ْٛ َّرَا َ ُ  ـَ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ ٍَٝ َُ َع ٍَ َس ـَ َُ َؽجَا  ٍَٝ عُ ـََّص

 ِ ًِّر ُْ صَُّص ٌَ ِئََٔه  ـَ  ِ ًِّر َّص ـَ ََ َلجَي ِثْ ِؽْ   َُ ثٌَسََل ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ثَّلَلِ

 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ٌَٝ ثٌَِٕذ ِّرِ َص َُ َؽجَا ِإ ٍَٝ عُ َْ َص ج َوج َّ ٍَٝ َو ـََّص  ًُ َّرَؽَ  ثٌَّرُؽ ـَ
ْيَه  ٍَ َع َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ُي ثَّلَلِ ْٛ َمجَي َ ُ  ـَ  ِٗ ْي ٍَ َُ َع ٍَ َس ـَ  َُ ٍَ  َ َٚ
ٌَِه َعََلَط   َ ًَ َع ـَ ِ َفَضٝ  ًِّر ُْ صَُّص ٌَ ِئََٔه  ـَ  ِ ًِّر َّص ـَ َُ َلجَي ِثْ ِؽْ   َُ عُ ثٌَسََل
  ْ ِٕ ّْ ٍِّرِ َ ث َع َ٘ ُٓ َؼْيَّر  ج أُْفِس َِ ٌَْقكِّرِ  ثٌَِ ّْي َدَعَغَه ِدج َٚ  ًُ َمجَي ثٌَّرُؽ ـَ َّرثٍس  َِ
 َُ ِْ عُ ُمّْرآ ٌْ َٓ ث

ِِ َعَه  َِ ج َصَيَسَّر  َِ َُ ثْلَّرْأ  ّْر عُ َىذِّرِ ـَ ٌَٝ ثٌَّصََلِر  َش ِإ ّْ َلجَي ِإَ ث ُل
َُ ثْ ُؾْ  َفَضٝ  ج عُ ًّ ـَْ  َفَضٝ َصْعَضِ َي َلجِة َُ ثْ  َٓ َ ثِوًعج عُ ِت َّ ثْ َوْ  َفَضٝ َصْ 

  ْ ـِ ٌَِه   َ ًْ َع ـْ َُ ث ًسج عُ
ٌِ َٓ َؽج ِت َّ ـَْ  َفَضٝ َصْ  َُ ثْ  َٓ َ جِؽً ث عُ ِت َّ َصْ 

ج َٙ ٍِّرِ  .َصََلِصَه ُو

 

”Rasulullah a masuk masjid, lalu ada seorang laki-laki yang masuk 

(masjid) dan shalat. Kemudian ia datang memberi salam kepada Rasulullah 

a. Rasulullah a menjawab salamnya dan bersabda, ”Kembalilah ulangi 

shalatmu, karena engkau belum shalat.” Maka orang tersebut melakukan 

shalat lagi seperti shalatnya yang sebelumnya. Kemudian ia datang 

menemui Nabi a dan memberi salam (kepada beliau). Rasulullah a 

bersabda, ”Wa‟alaikas Salam (bagimu keselamatan), Kembalilah ulangi 

shalatmu, karena engkau belum shalat.” Sampai ia melakukannya sebanyak 

tiga kali. Maka orang tersebut berkata, ”Demi yang telah mengutusmu 

dengan (membawa) kebenaran, aku tidak dapat melakukan yang lebih baik 

selain ini, (maka) ajarilah aku.” Rasulullah a bersabda, ”Jika engkau 

berdiri mengerjakan shalat maka bertakbirlah, kemudian bacalah (ayat) Al-

Qur‟an yang mudah bagimu, lalu ruku‟lah hingga engkau tenang 

(tu‟maninah) dalam ruku‟, kemudian bangunlah hingga engkau tegak 

berdiri, lalu sujudlah hingga engkau tenang dalam sujud, kemudian 

bangunlah hingga engkau tenang dalam duduk. Lakukanlah  yang demikian 

itu dalam semua shalatmu.”
348
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 HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397. 
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Catatan : 

 Apabila seseorang melakukan shalat sambil duduk, hendaknya duduk 
seperti duduk tasyahud (awal; duduk iftirasy), karena inilah yang 

utama. Walaupun diperbolehkan melakukannya sambil bersila, apabila 

ada udzur. Tidak diperbolehkan duduk dengan kedua kaki dilonjorkan 

ke depan, kecuali dalam keadaan darurat. Ini adalah pendapat Syaikh 

Abu Malik Kamal 2. 

 

 Apabila seseorang melakukan shalat sambil berbaring, maka 
dianjurkan melakukannya dengan berbaring ke sebelah kanan dengan 

wajah menghadap ke kiblat. Karena tidur yang disunnahkan dengan 

berbaring ke sebelah kanan. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Bara‟ 

bin Azib y, beliau berkata, Nabi a bersabda; 

 

 ٍَٝ َُ ثّْضَ ِؾْ  َع ٍَّصََلِر عُ
ٌِ َاَن  ْٛ ُّض ُٚ َّضْ   َٛ َض ـَ ْ َؾَعَه  َِ ِإَ ث أََصْيَش 

 ِٓ َّ َه ثْاَْ   ِضمِّرِ
 

”Jika engkau mendatangi tempat berbaringmu, maka berwudhulah 

seperti wudhumu ketika (akan) shalat. Kemudian berbaringlah di atas 

sisi (tubuh)mu yang kanan.”
349

  

 

 Ketika imam menjahrkan bacaan Al-Fatihah (dalam shalat 
berjama‟ah), maka makmum cukup diam mendengarkan bacaan Al-

Fatihah imam (tidak membaca Al-Fatihah). Ini adalah pendapat 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan 

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani n. Berkata Syaikh 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

”Yang pokok dalam masalah ini adalah firman Allah q; 

 

ِإَ ث َٚ  َْ ْٛ ُّ ُْ صُّْرَف ٍَُى ٌََع ث  ْٛ ِّصُض ْٔ أَ َٚ  ُٗ ٌَ ث  ْٛ ُع ِّ جْ َض ـَ  ُْ ُمّْرآ ٌْ  ُلِّرَا ث

 

”Dan apabila dibacakan Al-Qur‟an, Maka dengarkanlah baik-baik, 
dan perhatikanlah dengan tenang agar engkau mendapat rahmat.”

350
  

 

Pendapat ini merupakan pendapat Ibnul Qayyim, Ibnu Taimiyyah, dan 

lain-lain. Setelah mengkompromikan semua dalil yang ada, akhirnya 

mereka menyimpulkan bahwa makmum wajib diam ketika imam 

                                                 
349
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350
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menjahrkan bacaan, dan (makmum) wajib membaca ketika imam 

membaca (dengan) pelan.”
351

 

 

 Bacaan tasyahud; 
 

ج ثٌَِٕذُ   َٙ ْيَه أَ ُ ٍَ َُ َع  ثٌَسََل
 

Diganti dengan; 

 

ٍَٝ ثٌَِٕذ ِّرِ  َُ َع   ثٌَسََل
 

Karena ucapan yang pertama diucapkan ketika Nabi a masih hidup, 

dan ketika Nabi a telah wafat para sahabat mengucapkan, ”Assalamu 

‟alan Nabi.” Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani 5. 

 

 Shalat yang hanya memiliki satu tasyahud, maka duduk tasyahud 
akhirnya adalah duduk iftirasy. Berkata Syaikh „Abdullah bin 

„Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam 5; 

”Hanabilah (pengikut madzhab Imam Ahmad bin Hambal) 

berpendapat bahwa untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir –pada 

shalat yang hanya mempunyai satu tasyahud- adalah (dengan) duduk 

iftirasy. Sementara untuk tasyahud akhir pada shalat yang memiliki 

dua tasyahud adalah duduk tawarruk.”
352

 

 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

”Apabila shalat yang dilakukan hanya dua raka‟at, seperti Shalat 

Shubuh, beliau (Rasulullah a) duduk iftirasy,
353

 yaitu seperti ketika 

duduk antara dua sujud.”
354
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 Fatawa Al-Madinatul Munawwarah. 
352

 Taisirul ‟Allam Syarhu Umdatil Ahkam. 
353

 Sebagaimana diriwayatkan dari „Aisyah i, tentang sifat shalat Nabi a; 

 

َٕٝ ّْ ُي ٌْ ُٗ ث ٍَ ِّْٕصُخ ِ ْؽ  َ َٚ ُيْسَّرٜ  ٌْ ُٗ ث ٍَ َْ َ ْفِّرُش ِ ْؽ َوج َٚ ِٓ ثٌضَِقَيِز  ِ َ ْوَعَضْي ًِّر ْ  ُو ـِ ُي  ْٛ َْ َ ُم  َوج

”Beliau membaca tahiyyat disetiap dua raka‟at dan duduknya dengan membentangkan kaki 

kiri dan menegakkan kaki kanan (duduk iftirasy).” (HR. Muslim Juz 1 : 498) 
354

 Shifat Shalatin Nabi a. 
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Wajib Shalat 

Wajib shalat, antara lain : 

 

1. Takbir intiqal 

Takbir intiqal adalah takbir yang mengiringi perubahan gerakan, 

termasuk ucapan “Sami‟allahu liman hamidah” dan “Rabbana wa lakal 

hamdu.”  Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, ia berkata; 

 

 َٓ ُّر ِفْي ٌَٝ ثٌَّصََلِر  َُىِذِّر ََ ِإ َُ ِإَ ث َلج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ َوج

  ُ ـَ َٓ َ ّْر ُٖ ِفْي  َ ِّ ْٓ َف َّ ٌِ َ  ثَّلَلُ  ِّ ُي َ  ْٛ َُ َ ُم َٓ َ ّْرَوُ  عُ ُّر ِفْي َُ  َُىذِّرِ َُ عُ ْٛ َ ُم
 ُ ّْ َق ٌْ ٌََه ث َٚ َٕج  ٌُ َ دَ َٛ َلجِة ُ٘ َٚ ُي  ْٛ َُ َ ُم ِ  عُ ْٛ َٓ ثٌُّرُو

ِِ  ُٗ َذ ٍْ  ُص

 

“Apabila Rasulullah a berdiri (untuk) shalat beliau bertakbir ketika berdiri, 

kemudian bertakbir ketika ruku‟, lalu membaca “Sami‟allahu liman 

hamidah” (Allah mendengar orang yang memuji-Nya) ketika beliau 

mengangkat tulang punggungnya dari ruku‟. Saat berdiri beliau membaca 

“Rabbana walakal hamdu” (Wahai Rabb kami hanya bagi-Mu segala 

puji).”
355

 

 

2. Membaca tasbih ketika ruku’ dan sujud 

Dari Hudzaifah y, ia berkata; 

 

 ِٗ ِع ْٛ ْ  ُ ُو ـِ َمجَي  ـَ َّرَوَ   ـَ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ َِ ٍَْيُش  َص

ٍَٝ َْ َ دََ  ثْاَْع ِٖ ُ ْذَقج ِا ْٛ ْ  ُ ُؾ ـِ َٚ  ُِ َعِّظْي ٌْ َْ َ دِّرَِ  ث  .ُ ْذَقج

 

“Aku shalat bersama Rasulullah n. Dalam ruku‟nya beliau membaca, 

“Subhana Rabbiyal Azhim.” (Maha Suci Rabbku Yang Maha Agung). Dan 

dalam sujudnya beliau membaca, “Subhana Rabbiyal „Ala.”(Maha Suci 

Rabbku Yang Maha Tinggi).”
356

 

 

 

 

 

 

                                                 
355

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 657 dan Muslim Juz 1 : 392, lafazh ini miliknya. 
356

 HR. Nasa‟i Juz 2 : 1046. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 333. 
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Ada beberapa riwayat lain bacaan dalam ruku‟ dan sujud, antara lain; 

 

  ٌِْ َُ ث ْؼِفّْر ُٙ ٍَ ِ َن ثٌ ّْ ِدَق َٚ َٕج  َُ َ دَ ُٙ ٍَ ََٔه ثٌ  ُ ْذَقج

 

”Maha Suci Engkau ya Allah. (Wahai) Rabb kami, Engkau Maha Terpuji. 

Ya Allah, ampunilah aku.”
357

 

 

Atau membaca; 

 

ؿِ  ْٚ َٚ ثٌُّر َلَِةَىِز  َّ ٌا َ ُح ثٌ ْٚ  ُ ُذٌٛؿ ُلُ 

 

”Maha Suci dan Maha Bersih, Rabb para Malaikat dan Jibril.”
358

  

 

Atau membaca; 

زِ  َّ َعَّظ ٌْ ث َٚ ِىْذِّرَ جِا  ٌْ ث َٚ ِس  ْٛ ُى ٍَ َّ ٌْ ث َٚ ِس  ْٚ َؾَذُّر ٌْ َْ ِ ّي ث  ُ ْذَقج

 

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

keagungan.”
359

  

 

3. Membaca doa diantara dua sujud 

Dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

“Sesungguhnya Nabi a ketika berada diantara dua sujud, beliau membaca; 

 

 َُ ُٙ ٍَ ٌِْ   ثٌ ثثْؼِفّْر  َٚ  ْ ِٕ ّْ ْ  )ْ َف ِٕ ْع ـَ ثْ  َٚ   ِْٔ ثْؽُذّْر َٚ)   ْ ِٕ ـِ َعج َٚ   ِْٔ  ِ ْ٘ ث َٚ
 ِٓ ثْ ُزْل َٚ 

 

“Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, (cukupilah aku, angkatlah 

[derajat]ku), berilah petunjuk kepadaku, selamatkanlah aku dari 

marabahaya dan berilah aku rizki.”
360

  

 

                                                 
357

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 761 dan Muslim Juz 1 : 484. 
358

 HR. Muslim Juz 1 : 487. 
359

 HR. Abu Dawud : 873 dan Nasa‟i : 1049. 
360

 HR. Abu Dawud : 850. lafazh yang di dalam kurung adalah tambahan dalam riwayat 

Ahmad. 
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4. Tasyahud awal dan duduk di dalamnya 

Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Humaid 

As-Sa‟idi y yang menceritakan shalat Rasulullah a; 

 

َٕٝ ّْ ُي ٌْ ََّٔصَخ ث َٚ ُيْسَّرٜ  ٌْ ِٗ ث ٍِ ٍَٝ ِ ْؽ ٍََس َع ِٓ َؽ ـِ  ثٌَّرْوَعَضْي ٍََس   ِإَ ث َؽ

 

”Apabila beliau duduk pada raka‟at kedua beliau duduk di atas kakinya 

yang kiri dan meluruskan (menegakkan) kaki kanan (duduk iftirasy).”
361

 

 

 

Sunnah Shalat 

Sunnah-sunnah shalat terbagi menjadi dua, yaitu: 

 

A. Sunnah Ucapan 

Sunnah-sunnah shalat yang berupa ucapan, antara lain : 

 

1. Membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram 

Telah diriwayatkan dari Nabi a beberapa lafazh istiftah. Diantaranya 

adalah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, tentang doa istiftah 

Rasulullah a; 

 

ْؽِّرِح  َّ ٌْ ث َٚ ْطِّرِق  َّ ٌْ َٓ ث ج َدجَعْ َس َدْي َّ َٓ َخَ جَ جَّي َو َدْي َٚ   ْ ِٕ َُ َدجِعْ  َدْي ُٙ ٍَ ثٌَ
 ْٓ ِِ   َ ِٕ َٔمِّرِ  َُ ُٙ ٍَ َِٔس  ثٌَ َٓ ثٌَ  ِِ ُح ثْاَْدَيُض  ْٛ ََٕمٝ ثٌغَ ج  ُ َّ َُ َخَ جَ جَّي َو ُٙ ٍَ ثٌَ

 ًْ ؼِ  ِْٔ  ثْؼِس ٍْ ْٓ َخَ جَ جَّي ِدجٌغَ َذَّراِ  ِِ ٌْ ث َٚ جِا  َّ ٌْ  .َٚ ث

 

“Ya Allah, jauhkanlah jarak antara aku dan kesalahanku sebagaimana 

Engkau telah menjauhkan jarak antara timur dan barat. Ya Allah, 

bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana baju putih 

dibersihkan dari noda. Ya Allah, cucilah aku dari kesalahan-kesalahanku 

dengan salju, air, dan es.”
362
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 HR. Bukhari Juz 1 : 794. 
362

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 711 dan Muslim Juz 1 : 598, lafazh ini miliknya. 
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2. Membaca isti’adzah sebelum membaca Al-Fatihah 

Para ulama‟ telah bersepakat atas wajibnya membaca isti‟adzah ketika 

mengawali bacaan Al-Qur‟an. Berdasarkan firman Allah q; 

 

ِئَ ث ُِ  ـَ ِْ ثٌَّرِؽْي َٓ ثٌَطْيَ ج ِِ ـَجْ َضِعْ  ِدجَّلَلِ   َْ ُمّْرآ ٌْ  َلَّرْأَس ث

 

“Apabila engkau membaca Al-Qur‟an hendaklah engkau meminta 

perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.”
363

  

 

Adapun bacaan isti‟adzah yang lengkap adalah sebagaimana yang 

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

 

 َُ ًِ َوَذَّر عُ ْي ٍَ ٌَٝ ثٌَّصََلِر ِدجٌ ََ ِإ َُ ِإَ ث َلج ٍَ  َ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُي ثَّلَلِ َص ْٛ  ُ َ َْ َوج

 َٗ ٌَ َ  ِإ َٚ ٌَٝ َؽُ َن  َصَعج َٚ َه  ُّ َصَذجَ َن ثْ  َٚ ِ َن  ّْ ِدَق َٚ  َُ ُٙ ٍَ ََٔه ثٌ ُي ُ ْذَقج ْٛ َ ُم
 َٓ ِِ  ُِ ْي ٍِ َع ٌْ ْيِ  ث ِّ ُ  ِدجَّلَلِ ثٌَس ْٛ ُي أَُع ْٛ َُ َ ُم ُي ثََّلَلُ أَْوَذُّر َوِذْيًّرث عُ ْٛ َُ َ ُم َؼْيَّرَن عُ

زِ  ّْ َ٘  ْٓ ِِ  ُِ ِْ ثٌَّرِؽْي َْٔف ِ ِٖ ثٌَطْيَ ج َٚ   ِٖ ِٗ َْٔفِغ َٚ   

 

“Rasulullah a jika berdiri (untuk) Shalat Malam beliau bertakbir. Lalu 

membaca, “Maha Suci Engkau, ya Allah. Engkau Maha Terpuji, Maha Suci 

Nama-Mu, Maha Tinggi Kerajaan-Mu dan tidak ada sesembahan (yang 

berhak untuk disembah) selain Engkau.” Kemudian beliau membaca, 

”Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya.” lalu membaca; 

 

زِ  ّْ َ٘  ْٓ ِِ  ُِ ِْ ثٌَّرِؽْي َٓ ثٌَطْيَ ج ِِ  ُِ ْي ٍِ َع ٌْ ْيِ  ث ِّ ُ  ِدجَّلَلِ ثٌَس ْٛ َْٔف ِ ِٖ أَُع َٚ   ِٖ ِٗ َْٔفِغ َٚ   
 

”Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha 

Mengetahui dari, setan yang terkutuk, dari bisikannya, tiupannya, dan 

godaannya.”
364

 

 

3. Menjahrkan dan mensirkan bacaan 

Para ulama‟ telah bersepakat tentang disunnahkannya menjahrkan 

bacaan Al-Fatihah dan Surat pada Shalat Shubuh, pada dua raka‟at pertama 

dari Shalat Maghrib dan dua raka‟at pertama Shalat Isya‟. Mereka juga 

bersepakat atas disunnahkannya mensirkan bacaan pada Shalat Zhuhur, 

                                                 
363

 QS. An-Nahl : 98. 
364

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 242, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 775. 
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Ashar, pada raka‟at ketiga Shalat Maghrib, dan dua raka‟at terakhir Shalat 

Isya‟. Berkata Ibnu Qudamah 5; 

“Telah disepakati secara ijma‟ tentang mustahabnya menjahrkan bacaan 

pada tempat-tempat jahr dan mensirkan pada tempat-tempat sir, serta kaum 

muslimin tidak berselisih pendapat tentang tempat-tempatnya. Atas dasar 

perbuatan Nabi a yang jelas pada penukilan ulama‟ khalaf dari salaf.”
365

 

 

4. Mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, sesugguhnya 

Rasulullah a bersabda; 

 

ج  َِ  ُٗ ٌَ ََلِةَىِز ُؼِفَّر  َّ ٌْ َٓ ث ْي ِِ ُٗ َصْ  ْيُٕ ِِ ـََك َصْ  ث َٚ  ْٓ َِ  ُٗ ِئَٔ ـَ ث  ْٛ ُٕ ِِّرِ ـَ َ  َُ ج َِ َٓ ثْاِ َِ ِإَ ث أَ
 ِٗ ِذ ْٔ  َ ْٓ ِِ  ََ  َصَمَ 

 

“Jika imam mengucap amin, maka ucapkanlah amin. Sesungguhnya orang 

yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin para malaikat, 

(maka) akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.”
366

 

 

5. Membaca surat setelah membaca Al-Fatihah 

Para ulama‟ telah bersepakat tentang disunnahkannya membaca Surat 

setelah membaca Al-Fatihah pada waktu shalat Shubuh, Shalat Jum‟at, dan 

pada dua raka‟at pertama dari shalat-shalat lainnya. Diantara dalilnya adalah 

hadits yang diriwayatkan dari Abu Qatadah y, ia berkata, 

 

ِّر  ْٙ ـِ  ثٌّظُ َيْمَّرأُ  ـَ َٕج  ْ  ِد ٍِّرِ َُ  َُّص ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ َوج

 ِٓ َ َصْي ْٛ  ُ َٚ ِىَضجِح  ٌْ ِٓ ِدَفجِصَقِز ث ٌََيْي ْٚ ِٓ ثْاُ ـِ  ثٌَّرْوَعَضْي َعّْصِّر  ٌْ ث َٚ 
 

“Rasulullah a selalu shalat bersama kami pada dua raka‟at pertama dalam 

shalat Zhuhur dan Ashar beliau membaca Al-Fatihah dan dua surat.”
367

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
365

 Syarhud Durusil Muhimmah. 
366

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 747 dan Muslim Juz 1 : 410. 
367

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 725 dan Muslim Juz 1 : 451, lafazh ini miliknya. 
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6. Menambah doa bangkit dari ruku’ 

Diantaranya tambahan doa setelah mengucapkan ”Rabbana wa lakal 

hamdu” adalah; 

 

ْٓ َضْ ٍا  ِِ ج ِضْتَش  َِ ُا  ًْ ِِ َٚ ج  َّ ُٙ َٕ ج َدْي َِ َٚ ُا ثْاَْ ِ   ًْ ِِ َٚ ثِس  َٚ ج َّ ُا ثٌَس ًْ ِِ
ْؾِ   َّ ٌْ ث َٚ َٕجِا  ًَ ثٌغَ ْ٘ ٌََه َعْذ ٌ )َدْعُ  أَ َٕج  ٍُ ُو َٚ َعْذُ ،  ٌْ ج َلجَي ث َِ َِٔ  ( أََفُك  ج َِ   َ

ٌَْؾ ُ  َه ث ْٕ ِِ َؾ ِّرِ  ٌْ َفُ  َ ث ث ْٕ  َ  َ َٚ َْٕعَش  َِ ج  َّ ٌِ ْعِ َ   ُِ   َ َٚ ج أَْعَ ْيَش  َّ ٌِ. 

 

”Sepenuh langit-langit, sepenuh bumi dan seisinya, dan sepenuh apa saja 

sesudahnya yang Engkau kehendaki. Wahai Dzat Yang memiliki sanjungan 

dan Kejayaan, (yang paling berhak atas ucapan seorang hamba. Dan kami 

semua adalah hamba-Mu). Tidak ada yang dapat menahan apa yang telah 

Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberikan apa yang telah Engkau 

tahan, dan tidaklah bermanfaat kekayaan bagi seseorang yang memilikinya 

(kecuali iman dan amal shalihnya), hanya dari Engkau kekayaan itu.”
368

 

 

7. Berdoa ketika sujud 

Ketika seorang sujud dan telah selesai membaca tasbih sujud, maka ia 

disunnahkan untuk berdoa. Karena waktu sujud merupakan waktu yang 

mustajab untuk berdoa. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu „Abbas p, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ث  ْٛ ُّ ـََعّظِّرِ   ُ ْٛ ج ثٌُّرُو َِ ـَ َ ْٚ َ جِؽً ث   َْ َ ثِوًعج أَ ُمّْرآ ٌْ ْْ أَْلَّرأَ ث ْيُش أَ ِٙ ِإِّٔرِْ  ُٔ َٚ أََ  
ِٗ ثٌَّرَح  ْي ًَ ـِ َؽ َٚ ْْ َعَز  ٌٓ أَ ِّ َم ـَ ـِ  ثٌُ َعجِا   ث  ْٚ  ُ ِٙ ـَجْؽَض ُا  ْٛ ج ثٌُسُؾ َِ أَ َٚ   

 ُْ ٌَُى  . ُْسَضَؾجَح 

 

”Ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk membaca Al-Qur‟an 

ketika ruku' atau sujud. Adapun sewaktu ruku‟ agungkanlah Rabb r, dan 

sewaktu sujud bersungguh-sungguhlah dalam berdoa karena besar harapan 

(doa tersebut) akan dikabulkan untuk kalian.”
369

  

 

 

 

                                                 
368

 HR. Muslim Juz 1 : 478, Abu Dawud : 847. Tambahan lafazh yang di dalam kurung 

adalah menurut riwayat Abu Dawud. 
369

 HR. Muslim Juz 1 : 479. 
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8. Membaca shalawat Nabi a setelah membaca tasyahud awal 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

ُ  ثَّلَلَ  َّ َ ْق َٚ َِٕز  ِِ َ  ثٌغَج ْٕ َٓ ِإَ  ِع ِٙ ْي ـِ ُس  ٍِ ْ  ِصْسَ  َ َوَعجٍس َ  َ ْؾ ٍِّرِ َ ُّص
 ُُ ٍِّرِ َ   َُس َٚ  َٓ ُٙ َٕ ْٛ َدْي َ ْ ُع َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ِٗ َص َِٔذيِّرِ  ٍَٝ ْ  َع ٍِ َٚ َُّص
ُ  ثَّلَلُ  َّ َ ْق َٚ ج  َ٘ َٛ َْٔق ًز  َّ ٍِ َ َوَّر َو َٚ َ ْمُعُ   َٚ ٍِّرِ  ثٌَضجِ َعَز  َُ  َُّص ج عُ ًّ ْي

ٍِ َصْس
ج  ًّ ْي ٍِ ُُ َصْس ٍِّرِ َُ  َُس ْٛ عُ َ ْ ُع َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  

ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ِٗ َص َِٔذيِّرِ  ٍَٝ ْ  َع ٍِّرِ َٚ َُّص
َٕج ُع ِّ   ُْس

 

”Rasulullah Shalat (Witir) sembilan raka‟at. Beliau tidak duduk di 

dalamnya, kecuali pada raka‟at kedelapan. Beliau memuji Allah, 

bershalawat kepada Nabi-Nya a, dan berdoa di dalamnya, (namun) beliau 

tidak mengucapkan salam. Lalu beliau (bangkit) mengerjakan (raka‟at yang) 

kesembilan. Kemudian beliau duduk dengan (membaca) seperti bacaan 

(pada tasyahud awal)nya. Beliau memuji Allah, bershalawat kepada Nabi-

Nya a. Lalu beliau mengucapkan salam (dan) memperdengarkan(nya) 

kepada kami.”
370

 

 

9. Berdoa setelah membaca tasyahud akhir 

Diantara doa yang ma‟tsur setelah tasyahud akhir (sebelum salam), 

adalah; 

َِٕز  ْض ـِ  ْٓ ِِ َٚ َمْذِّر   ٌْ ْٓ َعَ ثِح ثَ ِِ َٚ   َُ َٕ َٙ ْٓ َعَ ثِح َؽ ِِ ُ  ِدَه  ْٛ َُ ِإِّٔرِْ  أَُع ُٙ ٍَ ثٌَ
ـِ ثٌَ َؽجيِ  ِسْي َّ ٌْ َِٕز ث ْض ـِ ْٓ َضّرِّرِ 

ِِ َٚ جِس   َّ َّ ٌْ ث َٚ ْقَيج  َّ ٌْ  .ث

 

“Ya Allah sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu dari siksa 

(Neraka) jahannam, dari siksa kubur, dari cobaan hidup dan mati, dan dari 

keburukan fitnah dajjal.”
371
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 HR. Muslim Juz 1 : 746, Nasa‟i Juz 3 : 1720 lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 

1342. 
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 HR. Muslim Juz 1 : 588. 
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Atau membaca; 

 

ـَجْؼِفّْر  َش  ْٔ َح ِإَ  أَ ْٛ َ  َ ْؽِفُّر ثٌُ ُٔ َٚ ج َوِغْيًّرث  ًّ ٍْ َْٔفِسْ  ظُ ُش  ّْ ٍَ َُ ِإِّٔرِْ  َظ ُٙ ٍَ ثٌَ
 ُُ ُ  ثٌَّرِفْي ْٛ َؽُف ٌْ َش ث ْٔ ْ  ِإَٔه أَ ِٕ ّْ ثْ َف َٚ ِ َن  ْٕ ْٓ ِع ِِ ْؽِفَّرًر  َِ   ٌِْ 

 

”Ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri dengan 

kezhaliman yang banyak dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa selain 

Engkau, maka berilah aku ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku. 

Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”
372

 

 

Atau membaca; 

 

ج  َِ َٚ ُش  ْٕ ٍَ ج أَْع َِ َٚ ج أَْ َّرْ ُس  َِ َٚ ج أََخّْرُس  َِ َٚ ُش  ِْ ج َلَ  َِ   ٌِْ َُ ثْؼِفّْر  ُٙ ٍَ ثٌَ
َٗ ِإَ   ٌَ ُّر َ  ِإ َؤخِّرِ ُّ ٌْ َش ث ْٔ أَ َٚ  َُ َم ِّرِ ُّ ٌْ َش ث ْٔ ِّٕرِ  أَ ِِ  ِٗ ُُ ِد ٍَ َْٔش أَْع ج أَ َِ َٚ ُش  ـْ أَْ َّر

َْٔش   أَ

 

”Ya Allah, ampunilah dosaku yang dahulu dan yang kemudian, yang aku 

sembunyikan dan yang aku tampakkan, sikapku yang berlebih-lebihan, dan 

apa-apa yang lebih Engkau ketahui dari aku. Engkaulah Yang Maha 

Mendahulukan dan Engkaulah Yang Maha Mengakhirkan, tidak ada 

sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Engkau.”
373

  

 

Atau membaca; 

 

ٍَ  ِ ْوِّرَن  ْ  َع َُ  أَِعِّٕرِ ُٙ ٍَ ِٓ ِعَذجَاِصَه ُٚضْىِّرَن ثٌَ ُفْس َٚ 

 

“Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk mengingat-Mu, bersyukur 

kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu dengan baik.”
374

  

 

 

                                                 
372

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 799 dan Muslim Juz 4 : 2705. 
373

 HR. Muslim Juz 1 : 771. 
374

 HR. Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad : 771 dan Abu Dawud : 1522. 
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10. Mengucapkan salam kedua 

Salam yang pertama (ke kanan) adalah rukun shalat, adapun yang 

salam kedua (ke kiri) adalah sunnah. Sebagaimana diriwayatkan dari 

„Aisyah i; 

 

ًز  َّ ْي ٍِ ـِ  ثٌَّصََلِر َصْس  ُُ ٍِّرِ َْ  َُس َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ أَ

ِٓ َضْيًتج َّ كِّرِ ثْاَْ  ٌَٝ ثٌطِّرِ ًُ ِإ ْي ِّ  َ ِٗ ِٙ ْؽ َٚ َمجَا  ٍْ ثِفَ ًر ِص َٚ 

 

“Sesungguhnya Rasulullah a mengucapkan salam ketika shalat (hanya) 

sekali salam dengan menghadapkan wajah agak condong ke samping 

kanan.”
375

 

 

Diantara dalil tentang disunnahkannya untuk melakukan salam yang 

kedua adalah hadits yang diriwayatkan dari „Amir bin Sa‟ad, dari bapaknya 

y, ia berkata; 

 

 ْٓ َع َٚ  ِٗ ِٕ ْي ِّ  َ ْٓ ُُ َع ٍِّرِ َُ  َُس ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ ُْٕش أََ ٜ َ ُ  ُو

 ِٖ ِٖ َفَضٝ أََ ٜ َدَيجَ  َخ ِّرِ  َ َسجِ 

 

“Aku pernah melihat Rasulullah a mengucapkan salam ke kanan dan ke 

kiri, sehingga aku melihat putih(nya) pipi beliau.”
376

 

 

 

B. Sunnah Perbuatan 

Sunnah-sunnah shalat yang berupa perbuatan, antara lain : 

 

1. Membuat pembatas (sutrah) ketika akan shalat 

Hal ini berdasarkan sabda Nabi a; 

 

 ِٗ ْي ٍَ ُْ َع ج َ  َ ْمَ ُ  ثٌَطْيَ ج َٙ ْٕ ِِ  ُْ َيْ  ٍْ ـَ ٌَٝ ُ ْضَّرٍر  ُْ ِإ ٍَٝ أََفُ ُو ِإَ ث َص
 ُٗ  .َصََلَص

 

“Jika seorang diantara kalian melakukan shalat dengan menggunakan 

sutrah, maka mendekatlah pada sutrah tersebut. (Karena) setan tidak akan 

dapat memutuskan shalatnya.”
377

  

                                                 
375

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 296, dengan sanad yang shahih. 
376

 HR. Muslim Juz 1 : 582. 
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Sutrah diletakkan di depan orang yang akan melakukan shalat. Sutrah 

dapat berupa tembok, tiang, tongkat yang ditancapkan, atau yang lainnya. 

Minimal tinggi sutrah adalah seukuran pelana.
378

 Hal ini berdasarkan hadits 

yang diriwayatkan dari Musa bin Thalhah, dari bapaknya y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ْٓ َِ َ   َُذجِي  َٚ  ِ ًِّر ُيَّص ٍْ ـَ  ًِ ْؤِخَّرِر ثٌَّرْف ُِ  ًَ ْغ ِِ  ِٗ  ْ َ َ َٓ ُْ َدْي َّضَ  أََفُ ُو َٚ ِإَ ث 
ٌَِه  َ ثَا َ  َٚ َّر  َِ. 

 

“Jika salah seorang diantara kalian meletakkan (sutrah) seperti pelana 

dihadapannya, maka shalatlah dan janganlah ia mempedulikan orang yang 

lewat di belakang (sutrah) tersebut.”
379

  

 

Hendaknya jarak antara tempat sujud dengan sutrah adalah selebar 

jalan kambing. Diriwayatkan dari Sahl bin Sa‟ad As-Sa‟idi y, ia berkata; 

 

ُّر  َّ ُِ ِؾَ ثِ   ٌْ َٓ ث َدْي َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ ٍَٝ َّص ُِ  َٓ َْ َدْي َوج

 .ثٌَطجرِ 

 

”Jarak antara tempat sujud Rasulullah a dengan tembok adalah selebar 

jalan kambing.”
380

 

 

2. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku’, 

ketika bangkit dari ruku’, dan ketika berdiri dari tasyahud awal 

Diriwayatkan dari Nafi‟ 5; 

 

  َ ـَ ِإَ ث َ َوَ  َ  َٚ  ِٗ  ْ َ َ  َ ـَ  َ َٚ ـِ  ثٌَّصَلِر َوَذَّر   ًَ َْ ِإَ ث َاَخ َّر َوج َّ َٓ ُع َْ ْد أَ
 ِٓ َٓ ثٌَّرْوَعَضْي ِِ  ََ ِإَ ث َلج َٚ  ِٗ  ْ َ َ  َ ـَ  َ ُٖ  َ ِّ ْٓ َف َّ ٌِ َ  ثَّلَلُ  ِّ ِإَ ث َلجَي َ  َٚ  ِٗ  ْ َ َ

 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َِٔذ ِّرِ ثَّلَلِ َص  ٌَٝ َّر ِإ َّ ُٓ ُع َه ْد
ٌِ  َ  َ ـَ  َ َٚ  ِٗ  ْ َ َ  َ ـَ  َ 

 

                                                                                                                            
377

 HR. Abu Dawud : 695 dan Nasa‟i Juz 2 : 748. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Sunan Nasa‟i : 722. 
378

 Pelana adalah ujung kayu yang dipakai sandaran oleh orang yang menunggang unta. 
379

 HR. Muslim Juz 1 : 499, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 335, dan Abu Dawud : 

685. 
380

 Muttafaq ‟alaih. Bukhari Juz 1 : 474 dan Muslim Juz 1 : 508, lafazh ini milik keduanya. 
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“Sesungguhnya Ibnu Umar p jika melakukan shalat ia bertakbir dan 

mengangkat kedua tangannya, ketika (akan) ruku‟ ia mengangkat kedua 

tangannya, ketika membaca, “Sami‟allahu liman hamidah” (Allah 

mendengar orang yang memuji-Nya) ia mengangkat kedua tangannya, 

ketika berdiri dari raka‟at kedua ia (juga) mengangkat kedua tangannya. 

Dan Ibnu „Umar p memarfu‟kan (menghubungkan) hadits tersebut kepada 

Nabiyullah a.”
381

  

 

Mengangkat kedua tangan dapat dilakukan dengan mengangkatnya 

setinggi bahu atau setinggi telinga, membuka jari-jemari lurus ke atas, tidak 

merenggangkan dan tidak pula menggenggamnya. Diriwayatkan dari Abu 

Humaid y, ia berkata; 

 

 ِٗ  ْ َ َ  ُ ـَ ٌَٝ ثٌَّصََلِر َ ّْر ََ ِإ َُ ِإَ ث َلج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ َوج

 ِٗ ِىَذْي ْٕ َِ ج  َّ ِٙ  َفَضٝ  َُقجِ ّْي ِد

 

“Rasulullah a ketika berdiri di dalam shalat, beliau mengangkat kedua 

tangannya setinggi kedua bahunya.”
382

 

 

Dan diriwayatkan pula dari Qatadah y; 

 

  َ ْٚ ُّر ـُ ج  َّ ِٙ َلجَي َفَضٝ  َُقجِ ّْي ِد َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُٗ َ أَٜ َِٔذَ  ثَّلَلِ أََٔ

 ِٗ َْٔي  .أُُ 
 

“Sesungguhnya ia melihat Nabiyullah a (sedang shalat). Lalu Qatadah y 

berkata, “Beliau (mengangkat) kedua (tangan)nya hingga setinggi ujung 

kedua telinganya.”
383

 

 

Dalam riwayat lain; 

 

ُْ َ ْطَذًىج ٌَ َٚ ِ ث  َِ  ِٗ  ْ َ َ  َ ـَ  َ 

“Rasulullah a mengangkat kedua tanganya dengan membuka (jari-jarinya 

lurus keatas), dan tidak menggenggamnya.”
384

  

                                                 
381

 HR. Bukhari Juz 1 : 706, lafazh ini miliknya, Muslim Juz 1 : 390, dan Abu Dawud : 741. 
382

 HR. Abu Dawud : 730. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih 

Sunan Abi Dawud : 663. 
383

 HR. Muslim Juz 1 : 391. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 352. 
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Dalam riwayat lain; 

 

ج َٙ ُّ  ُ َ ُْ ٌَ َٚ  ِٗ َٓ أََصجِدِع ْػ َدْي ُْ  َُفّرِّرِ ٌَ 

 

“Tidak merenggangkan diantara jari-jemarinya dan tidak pula 

menggenggamnya.”
385

 

 

3. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada 

Cara meletakkan tangan pada dada ialah : 

  

 Meletakkan telapak tangan kanan diatas telapak tangan kiri. 

Diriwayatkan dari Wail bin Hujr y, ia berkata; 

 

 َٕٝ ّْ ُي ٌْ ُٖ ث َّضَ  َ َ  َٚ َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ َِ ٍَْيُش  َص

ٍَٝ َصْ ِ ِٖ  ْٜ َع ُيْسَّر ٌْ ِٖ ث  ِ َ ٍَٝ  .َع
 

“Aku pernah melakukan shalat bersama Rasulullah j dan beliau 

meletakkan (telapak) tangan kanannya diatas (telapak) tangan kiri di 

dadanya.”
386

 

 

 Meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. 

Diriwayatkan pula dari Wail bin Hujr y, ia berkata; 

 

ثٌَسجِع ِ  َٚ ثٌَّرْ ِػ  َٚ ُيْسَّرٜ  ٌْ ِٗ ث ِّر َوفِّرِ ْٙ ٍَٝ َظ َٕٝ َع ّْ ُي ٌْ ُٖ ث َّضَ  َ َ  َٚ 

 

“(Rasulullah a) meletakkan (telapak) tangan kanan di atas punggung 

telapak tangan kiri, (di) pergelangan, dan (di) lengan bawah (kirinya)”
387

  

Maksudnya adalah meletakkan tengah telapak tangan kanan diatas 

pergelangan tangan kiri.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
384

 HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 460, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 753. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4761. 
385

 HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 459 dan Hakim Juz 1 : 856, dengan sanad yang shahih. 
386

 HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 479. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟il Ghalil : 352. 
387

 HR. Abu Dawud : 727, Nasa‟i Juz 2 : 889, dan Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 480. 
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 Telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri. 

Diriwayatkan dari Al-Qamah bin Wail, dari bapaknya y, ia berkata; 

 

ـِ  ثٌَّصََلِر  ج  ًّ َْ َلجِة َُ ِإَ ث َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ َ أَْ ُش َ ُ 

 ِٗ ٌِ ج َّ ٍَٝ ِض ِٗ َع ِٕ ْي ِّ  َلَذَض ِدَي

 

”Aku melihat Rasulullah a ketika berdiri shalat, tangan kanannya 

menggenggam (pergelangan) tangan kirinya.”
388

  

 

4. Melihat ke tempat sujud 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

ِّضَ   ْٛ َِ  ُٖ ٍََؿ َدَّصَّر ج َخ َِ َىْعَذَز  ٌْ َُ ث ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ ًَ َاَخ

ج َٙ ْٕ ِِ ِٖ َفَضٝ َخَّرَػ  ِا ْٛ  .ُ ُؾ

 

”Rasulullah a masuk ke dalam Ka‟bah, (beliau shalat di dalamnya, dan) 

penglihatan beliau tetap ke arah tempat sujudnya hingga beliau keluar 

darinya.”
389

 

 

5. Ketika ruku’ posisi punggung lurus dengan ujung kepala, tidak 

mengangkat kepala atau menundukkannya, memegang kedua lutut 

dengan merenggangkan jari jemari, dan menjauhkan kedua tangan 

dari kedua lambung 

Diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

ٌَِه   َ َٓ ْٓ َدْي ٌَِى َٚ  ُٗ ْد ِّٛرِ ُْ َ َّص ٌَ َٚ  ُٗ ْع َ ْأَ  ُْ َ َطخِّرِ ٌَ َْ ِإَ ث َ َوَ   َوج َٚ 

 

“Jika (Rasulullah a) ruku‟, maka beliau tidak meninggikan kepalanya dan 

tidak pula menurunkannya, akan tetapi diantara itu.”
390

 

 

 

 

 

 

                                                 
388

 HR. Nasa‟i Juz 2 : 887 dan Daraquthni : 11, dalam Bab Fi akhadzasy syimali bil yamini 

fish shalah. 
389

 HR. Hakim Juz 1 : 1761. 
390

 HR. Muslim Juz 1 : 498. 
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Diriwayatkan dari Abu Humaid y tentang sifat shalat Nabi a; 

 

 ُٖ َّر ْٙ َّصَّر َظ َ٘  َُ  عُ
ِٗ ْٓ ُ ْوَذَضْي ِِ  ِٗ  ْ َ َ َٓ َى ِْ ِإَ ث َ َوَ  أَ َٚ 

“Dan jika (Rasulullah a) ruku‟, maka beliau meletakkan kedua tangan pada 

kedua lututnya, kemudian merendahkan punggungnya (hingga lurus).”
391

  

 

Di dalam hadits Abu Humaid y juga disebutkan; 

 

 ِٗ ٍَٝ ُ ْوَذَضْي ِٗ َع َّضَ  َ َ ْ  َٛ ـَ َُ َ َوَ   ِٗ  )عُ َٓ أََصجِدِع َّرَػ َدْي ـَ ُٗ َلجِدٌض (َٚ  َو ََٔ
 ِٗ َذْي ْٕ ْٓ َؽ ـَٝ َع َضَؾج ـَ  ِٗ صََّر َ َ ْ  َٚ َٚ ج،  َّ ِٙ ْي ٍَ  َع

 

“Kemudian (Rasulullah a) ruku‟, lalu meletakkan kedua tangannya pada 

lututnya, [beliau merenggangkan jari-jemarinya] seperti beliau 

menggenggam kedua lutut dan merenggangkan kedua (siku) tangannya 

(bagaikan busur), lalu beliau menjauhkan dari lambungnya.”
392

  

 

6. Memperlama ketika i’tidal dan duduk diantara dua sujud 

Diriwayatkan dari Anas y, ia berkata; 

 

 ََ ُٖ َلج  َ ِّ ْٓ َف َّ ٌِ َ  ثَّلَلُ  ِّ َُ ِإَ ث َلجَي َ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ َوج

ُي َلْ   ْٛ َُٔم ِٓ َفَضٝ  َٓ ثٌَسْؾَ َصْي َ ْمُعُ  َدْي َٚ َُ َ ْسُؾُ   َُ عُ َ٘ ْٚ ُي َلْ  أَ ْٛ َُٔم َفَضٝ 
 َُ َ٘ ْٚ  .أَ

 

”Rasulullah a ketika mengucapkan “Sami‟allahu liman hamidah” (Allah 

mendengar orang yang memuji-Nya), beliau berdiri (lama) hingga kami 

berkata (di dalam hati), “Beliau telah lupa.” Kemudian beliau sujud dan 

duduk diantara dua sujud (karena begitu lamanya), hingga kami berkata (di 

dalam hati), ”Beliau telah lupa.”
393

  

 

 

 

 

 

                                                 
391

 HR. Bukhari Juz 1 : 794. 
392

 HR. Abu Dawud : 734, lafazh yang di dalam kurung siku terdapat pada riwayat Abu 

Dawud : 731. 
393

 HR. Muslim Juz 1 : 473. 
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7. Turun untuk bersujud mendahulukan kedua tangan sebelum kedua 

lutut 

Berdasarkan hadits Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ِٗ  ِإَ ث ًَ ُ ْوَذَضْي ِٗ َلْذ َيَ ْ  َ َ ْ  ٌْ َٚ َذِعْيُّر  ٌْ ج َ ْذُّرُن ث َّ ََل َ ْذُّرْن َو ـَ  ُْ  .َ َؾَ  أََفُ ُو

 

“Jika salah seorang diantara kalian bersujud, maka janganlah ia turun 

(sujud) seperti unta menderum, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya 

sebelum kedua lututnya.”
394

 

 

8. Ketika sujud menyentuhkan kening, hidung, dan kedua telapak 

tangan ke tanah (lantai), menjauhkan kedua tangan dari kedua 

lambung, meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau 

kedua telinga, mengangkat kedua siku, merenggangkan kedua lengan, 

menegakkan kedua telapak kaki dengan menyatukan kedua tumit, dan 

menghadapkan jari-jemari kedua kaki ke arah kiblat 

Diriwayatkan dari Abu Humaid y; 

 

 َٓ ِِ  ُٗ َض َٙ َؽْذ َٚ  ُٗ َف ْٔ َٓ أَ َى ِْ َْ ِإَ ث َ َؾَ  أَ َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص أَ
 ِٗ ِىَذْي ْٕ َِ  َٚ ِٗ َفْ  َّضَ  َوَفْي َٚ َٚ  ِٗ َذْي ْٕ ْٓ َؽ ِٗ َع ََٔقٝ َ َ ْ  َٚ  ثْاَْ ِ  

 

”Sesunguhnya Nabi a ketika bersujud, maka beliau (benar-benar) 

menekankan hidung dan keningnya ke lantai, menjauhkan kedua tangannya 

dari kedua lambungnya, dan meletakkan kedua telapak tangan sejajar 

dengan kedua pundaknya.”
395

  

 

Disebutkan dalam riwayat Wail bin Hujr y; 

 

 ِٗ َْٔي ِٗ ِدِقَ ثَا أَُ  ًَ َوَفْي ـََؾَع َُ َ َؾَ    عُ

 

“Kemudian (Rasulullah a) sujud, dan beliau meletakkan kedua telapak 

tangannya di hadapan kedua telinganya.”
396

 

 

                                                 
394

 HR. Abu Dawud : 840. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 595. 
395

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 270. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 360. 
396

 HR. Nasa‟i Juz 2 : 889, dengan sanad yang shahih. 
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Dijelaskan pula dalam hadits Abu Humaid y; 

 

ًَ ِد َْ َّرثِؾ  ثْ َضْمَذ َٚ ج  َّ ِٙ َ  َلجِدِ  َٚ ْفَضِّرٍش  ُِ ِٗ َؼْيَّر  َّضَ  َ َ ْ  َٚ ِئَ ث َ َؾَ   ـَ
زَ  ٍَ ِمْذ ٌْ ِٗ ث ْي ٍَ  أََصجِدِ  ِ ْؽ

 

”Jika (Rasulullah a) sujud, beliau meletakkan kedua tangannya dengan 

tidak melebarkannya (jari-jemari), tidak juga mengepalkannya, dan 

menghadapkan jari-jemari kaki ke arah kiblat.”
397

  

 

Dari Al-Barra bin „Azib y Rasulullah a bersabda; 

 

َمْيَه  ـَ ّْر ِِ   ْ ـَ ثْ  َٚ ـََ ْ  َوَفْيَه    ِإَ ث َ َؾْ َس 

 

”Jika engkau hendak sujud, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu dan 

angkatlah kedua sikumu.”
398

  

 

Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin Buhainah y; 

 

 َٚ ِٗ َفَضٝ َ ْذُ   ْ َ َ َٓ َّرَػ َدْي ـَ  ٍَٝ َْ ِإَ ث َص َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص أَ
 ِٗ  َدَيجُ  ِإْدَ ْي

 

”Bahwasanya Nabi a ketika shalat, beliau merenggangkan kedua (lengan) 

tangannya, sehingga terlihat putih kedua ketiaknya.”
399

 

 

Dan diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

ٍَزَ  ِمْذ ٌْ ِٗ ث ْسَضْمِذًَل ِد َْ َّرثِؾ أََصجِدِع ُِ  ِٗ ُٗ َ جِؽً ث َ ثِصج َعِمَذْي َؽْ صُ َٛ  ـَ

 

”Aku menjumpai (Rasulullah a) sedang sujud dengan kedua tumit yang 

dirapatkan dan ujung jari-jemari kaki dihadapkan ke Kiblat.”
400

  

 

 

                                                 
397

 HR. Bukhari Juz 1 : 794. 
398

 HR. Muslim Juz 1 : 494. 
399

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 383, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 495. 
400

 HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 654. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shifat Shalat. 
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9. Duduk Iftirasy
401

 ketika duduk diantara dua sujud 

Para ulama‟ telah bersepakat bahwa duduk di dalam shalat adalah 

dengan duduk iftirasy. Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

َٕٝ ّْ ُي ٌْ ُٗ ث ٍَ ِّْٕصُخ ِ ْؽ  َ َٚ ُيْسَّرٜ  ٌْ ُٗ ث ٍَ ٍََس َ ْفِّرُش ِ ْؽ َْ ِإَ ث َؽ  َوج

 

”(Rasulullah a) ketika duduk (diantara dua sujud) menghamparkan kaki 

kiri dan menegakkan kaki kanan (duduk iftirasy).”
402

  

 

10. Duduk sejenak (duduk istirahat) setelah sujud ketika hendak 

berdiri untuk raka’at yang kedua atau raka’at yang keempat  

Disunnahkan setelah selesai dari sujud yang kedua dari raka‟at yang 

pertama dan ketiga, duduk sejenak sebelum berdiri menuju raka‟at yang 

kedua atau yang keempat. Hal ini berdasarkan hadits dari Malik bin 

Huwairits Al-Laitsi y; 

 

 ْٓ ِِ ْصٍّر  ِٚ   ْ ـِ  َْ ِئَ ث َوج ـَ    ْ ٍِّرِ َُ  َُّص ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُٗ َ أَٜ ثٌَِٕذَ  َص أََٔ
َّي َلجِعً ث ِٛ ْض َفَضٝ َ ْسَض َٙ ْٕ  َ ُْ ٌَ  ِٗ  َصََلِص

 

”Bahwasanya ia melihat Nabi a melakukan shalat. Jika beliau berada pada 

raka‟at ganjil, maka beliau tidak berdiri hingga beliau duduk (istirahat 

sejenak) dengan tegak.”
403

  

 

11. Bertumpu ke lantai dengan kedua tangan ketika hendak berdiri 

menuju raka’at yang baru 

Diriwayatkan dari Malik bin Huwairits y; 

 

 ََ َُ َلج ٍَٝ ثْاَْ ِ  عُ َ  َع َّ ثْعَض َٚ ٍََس  َِٔيِز َؽ ِٓ ثٌَسْؾَ ِر ثٌغَج ُٗ َع َ  َ ْأَ  ـَ  .ِإَ ث َ 

 

“Jika Rasulullah a mengangkat kepala dari sujud yang kedua beliau duduk 

(istirahat sejenak) dan bertumpu pada lantai (dengan kedua tangannya), 

kemudian berdiri.”
404

  

 

 

                                                 
401

 Duduk Iftirasy adalah duduk dengan menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki 

kanan. 
402

 HR. Abu Dawud : 783. 
403

 HR. Bukhari Juz 1 : 789. 
404

 HR. Bukhari Juz 1 : 790. 
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Berkata Imam Asy-Syafi‟i 5; 

“Inilah yang kami ambil. Kemi menyuruh orang yang bangkit dari sujud 

(untuk) duduk (sejenak) dalam shalat, (lalu) bertumpu pada lantai dengan 

kedua tangannya bersama-sama, (untuk) mengikuti Sunnah. Karena hal 

tersebut lebih menyerupai sikap tawadhu‟ dan lebih mudah bagi orang yang 

shalat. Selain itu juga lebih sesuai, agar tidak terjungkal ke belakang atau 

hampir terjungkal.”
405

 

 

12. Duduk iftirasy ketika tasyahud yang pertama dan duduk 

tawarruk
406

 ketika duduk tasyahud akhir 

Sebagaimana hadits Abu Humaid As-Sa‟idi y yang menceritakan 

shalat Rasulullah a; 

 

  َٕٝ ّْ ُي ٌْ ََّٔصَخ ث َٚ ُيْسَّرٜ  ٌْ ِٗ ث ٍِ ٍَٝ ِ ْؽ ٍََس َع ِٓ َؽ ـِ  ثٌَّرْوَعَضْي ٍََس  ِإَ ث َؽ
ََّٔصَخ ثْاُْخَّرٜ   َٚ ُيْسَّرٜ  ٌْ ُٗ ث ٍَ ََ ِ ْؽ ـِ  ثٌَّرْوَعِز ثْاَِخْيَّرِر َلَ  ٍََس  ِإَ ث َؽ َٚ

 ِٗ ْمَعَ ِص َِ  ٍَٝ َلَعَ  َع َٚ 

 

”Jika (Rasulullah a) duduk pada raka‟at kedua beliau duduk di atas kakinya 

yang kiri dan meluruskan (menegakkan) kaki kanan (duduk iftirasy). Dan 

jika beliau duduk pada raka‟at terakhir beliau memajukan kakinya yang kiri 

dan meluruskan kaki yang kanan dan beliau duduk di atas pinggulnya 

(duduk tawarruk).”
407

  

 

13. Mengangkat jari telunjuk dan berisyarat dengan jari telunjuk 

ketika tasyahud, dengan menggerak-gerakkannya dari awal doa 

sampai akhir doa, dan memfokuskan pandangan pada telunjuk 

tersebut 

Cara mengangkat jari telunjuk pada saat tasyahud ada dua, yaitu : 

 

a. Dengan cara menggenggamkan semua jari tangan kanan kecuali jari 

telunjuk, mengangkat jari telunjuk, lalu berisyarat (dengan menggerak-

gerakkan) jari telunjuk tersebut.  

b. Dengan cara menggenggamkan jari manis dan jari kelingking tangan 

kanan, sedangkan ibu jari dibentuk lingkaran dengan jari tengah, lalu jari 

telunjuk diangkat dan berisyarat dengan jari telunjuk (dengan 

menggerak-gerakkan) jari telunjuk tersebut. 

                                                 
405

 Al-Umm, 1/117. 
406

 Duduk Tawarruk adalah duduk dengan menempatkan pinggul ke lantai, menjadikan kaki 

kiri berada di bawah betis kanan, dan menegakkan telapak kaki kanan. Namun terkadang 

boleh menghamparkan telapak kaki kanan. 
407

 HR. Bukhari Juz 1 : 794. 
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Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p; 

 

 ِٗ َّضَ  َ َ ْ  َٚ ـِ  ثٌَّصََلِر  ٍََس  َْ ِإَ ث َؽ َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص أَ
ج َٙ َ َعج ِد ـَ  ََ ج َٙ ْد ٍِ  ثْاِ َٕٝ ثٌَِضْ  َص ّْ ُي ٌْ ُٗ ث َ  ِإْصِذَع ـَ  َ َٚ  ِٗ ٍَٝ ُ ْوَذَضْي ٝ  )َع َِ  َ َٚ

ج َٙ ٌَْي ِٖ ِإ ج(ِدَذَّصِّر َٙ ْي ٍَ ج َع َٙ ُيْسَّرٜ َدجِ  ُ ٌْ ِٗ ث ٍَٝ ُ ْوَذِض ُيْسَّرٜ َع ٌْ ُٖ ث  َ َ َٚ  . 

 

“Sesungguhnya Rasulullah a ketika duduk (tasyahud) di dalam shalat 

meletakkan kedua tangannya pada kedua lutut, dan mengangkat jari kanan 

yang dekat dengan ibu jari (yaitu jari telunjuk), lalu dengannya beliau 

berdoa (dan memfokuskan pandangannya pada jari tersebut). Sedangkan 

tangan kirinya diletakkan pada lutut sebelah kiri dengan 

membentangkannya.”
408

 

 

Adapun dalil tentang menggerak-gerakkan telunjuk adalah hadits yang 

diriwayatkan pula dari Wail bin Hujr y ia berkata, menceritakan shalat 

Rasulullah a; 

 

ج َٙ ْٛ ِد ج َ ْ ُع َٙ ُو ُٗ  َُقّرِّرِ َّرأَْ ُض ـَ  ُٗ َ  ِإْصَذَع ـَ  َ َُ  عُ

 

“Kemudian Rasulullah a mengangkat jari (telunjuk)nya dan aku melihat 

beliau menggerak-gerakkannya dengan berdoa.”
409

 

 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

“Hadits ini menunjukkan bahwa menurut Sunnah menggerakkan jari 

telunjuk berlangsung sampai salam.”
410

 

 

Dan gerakan jari telunjuk ketika tasyahud lebih keras dirasakan oleh 

setan daripada pukulan besi. Rasulullah a bersabda; 

 

ِٕٝ ثٌَسَذجَدزُ  َقِ ْ ِ  َ ْع ٌْ َٓ ث ِِ  ِْ ٍَٝ ثٌَطْيَ ج َ  أََضُ  َع ِٙ ٌَ. 

 

“(Gerakan) jari telunjuk lebih keras (dirasakan) setan daripada (pukulan) 

besi.”
411

  

                                                 
408

 HR. Muslim Juz 1 : 580. Tambahan lafazh di dalam kurung adalah menurut riwayat 

Nasa‟i Juz 2 : 1160. 
409

 HR. HR. Nasa‟i Juz 2 : 889 dan Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 714. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 367. 
410

 Shifat Shalat. 
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Catatan : 

 Beberapa riwayat lain bacaan doa istiftah, antara lain; 

 

ثِس  َٚ ج َّ ـَجِ َّر ثٌَس  ًَ ْي ـِ ِإْ َّرث َٚ  ًَ يَىجِةْي ِِ َٚ  ًَ َُ َ َح َؽْذَّرثِةْي ُٙ ٍَ ثٌ
ج  َّ ْي ـِ َٓ ِعَذجِاَن  ُُ َدْي َْٔش َصْقُى جَاِر أَ َٙ ثٌَط َٚ َؽْيِخ  ٌْ َُ ث ٌِ ثْاَْ ِ  َعج َٚ

َِٔه ِإََٔه  ٌَْقكِّرِ ِدِئْ  َٓ ث ِِ  ِٗ ْي ـِ َؿ  ٍِ ج ثْخُض َّ ٌِ   ِْٔ  ِ ْ٘ َْ ِث ْٛ ُف ٍِ ِٗ َ ْخَض ْي ـِ َوجُٔٛث 
 ٍُ ْسَضِمْي ُِ ٌَٝ ِصَّرثٍا  ْٓ َصَطجُا ِإ َِ ِ ّْي  ْٙ  َص

 

“Ya Allah, Rabb Jibril, Mikail, dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, 

Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang tampak. Engkau 

memutuskan perkara di antara hamba-hamba-Mu dalam masalah-

masalah yang mereka perselisihkan. Berilah aku petunjuk dari 

kebenaran yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Sesungguhnya 

Engkau memberikan petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki 

ke jalan yang lurus.”
412

  

 

Atau membaca; 

 

 َٗ ٌَ َ  ِإ َٚ ٌَٝ َؽُ َن  َصَعج َٚ َه  ُّ َصَذجَ َن ثْ  َٚ ِ َن  ّْ ِدَق َٚ  َُ ُٙ ٍَ ََٔه ثٌ ُ ْذَقج
 َؼْيَّرنَ 

“Maha Suci Engkau, ya Allah. Engkau Maha Terpuji, Maha Suci 

Nama-Mu, Maha Tinggi Kerajaan-Mu dan tidak ada sesembahan 

(yang berhak untuk disembah) selain Engkau.”
413

  

 

Atau membaca; 

 

أَِصْيًَل  َٚ َْ ثَّلَلِ دُْىَّرًر  ُ ْذَقج َٚ ِ َوِغْيًّرث  ُ  َّلِلَ ّْ َق ٌْ ث َٚ  ثََّلَلُ أَْوَذُّر َوِذْيًّرث 

“Allah Maha Besar dengan sebesar-besarnya. Segala puji bagi Allah 

dengan sebanyak-banyaknya. Dan Maha Suci Allah pada pagi hari 

dan sore hari.”
414

  

                                                                                                                            
411

 HR. Ahmad. 
412

 HR. Muslim Juz 1 : 770. 
413

 HR. HR. Muslim Juz 1 : 399, Tirmidzi Juz 2 : 243, dan Abu Dawud : 775. 
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Atau membaca;  

 

 ِٗ ْي ـِ َذجَ ًوج  ُِ ًذج  ً ث َوِغْيًّرث َ يِّرِ ّْ  َف
ِ ُ  َّلِلَ ّْ َق ٌْ  ثَ

 

“Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, dan 

yang diberkahi.”
415

  

 

 Sutrah Imam merupakan sutrah bagi makmum. Diriwayatkan dari Ibnu 

‟Abbas y, ia berkata; 

 

ُي  ْٛ  ُ َ َٚ  ََ ْفِضََل ْزُس ثْ ِ َ٘ َٔج ِتٍ  َلْ   َِ ْٛ َٔج َ  أَ َٚ  ٍْ ٍَٝ أََصج ُش َ ثِوًذج َع ٍْ أَْلَذ
َٓ َ َ ِّي  َّرْ ُس َدْي َّ ـَ  ًٕٝ ِّ ْ  ِدجٌَٕجِا ِد ٍِّرِ َُ  َُّص ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ثَّلَلِ
 ُْ ٍَ ـَ ـِ  ثٌَّصِؿِّر  ُش  ٍْ َاَخ َٚ َْ َصّْرَصُ   ُش ثْاََصج ٍْ ـَ َْ َ  ُش  ٌْ ََٕز ـَ ثٌَّصؿِّرِ 

ٍََ  أََف ٌ  ٌَِه َع ِىّْر َ  ْٕ ُ . 

 

“Aku datang dengan naik keledai betina, ketika itu aku sudah 

mendekati baligh dan Rasulullah a sedang mengimami manusia di 

Mina. Lalu aku lewat di depan shaf, kemudian aku turun dan 

melepaskan keledai (tersebut) mencari makanan. Lalu aku masuk di 

dalam shaf dan tidak ada seorangpun yang mengingkari perbuatanku 

itu.”
416

  

 

 Mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram boleh bersamaan 

dengan takbir, boleh sebelum takbir, dan boleh pula sesudah takbir. 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

“Rasulullah a kadang mengangkat kedua tangan bersamaan dengan 

takbir, terkadang sesudah ucapan takbir, dan terkadang sebelum 

ucapan takbir.”
417

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
414

 HR. Muslim Juz 1 : 601. 
415

 HR. Muslim Juz 1 : 600. 
416

 HR. Bukhari Juz 1 : 471 dan Muslim Juz 1 : 504, lafazh ini miliknya. 
417

 Shifat Shalat. 
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 Diperbolehkan terkadang membaca surat setelah Al-Fatihah pada 
raka‟at ketiga dan raka‟at keempat. Hal ini berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y; 

 

ـِ   ِّر  ْٙ ْ  َصََلِر ثٌّظُ ـِ َْ َ ْمَّرأُ  َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌِِٕذَ  َص أَ
 ِٓ ـِ  ثْاُْخَّرَ ْي َٚ َٓ آَ ًز  ِ َ ْوَعٍز َلْ َ  َعََلِعْي ًِّر ْ  ُو ـِ  ِٓ ٌََيْي ْٚ ِٓ ثْاَ ثٌَّرْوَعَضْي

َس َعْطَّرَر آَ زً  ّْ  َلْ َ  َخ

 

“Sesungguhnya Nabi a membaca surat (setelah Al-Fatihah) pada dua 

raka‟at pertama dalam Shalat Zhuhur kurang lebih (sebanyak) tiga 

puluh ayat. Dan pada dua raka‟at yang lain sekitar lima belas ayat.”
418

  

 
 Diperbolehkan shalat diatas sesuatu yang dihamparkan diatas tanah. 

Ini merupakan kesepakatan para ulama‟. Berkata Syaikh Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani 5; 

“Diperbolehkan shalat dan sujud diatas sesuatu yang dihamparkan 

diatas tanah. Tirmidzi menceritakan dari mayoritas ahli ilmu dari 

kalangan sahabat Rasulullah a dan yang datang setelah mereka, 

mereka berpendapat, bahwa tidak mengapa shalat diatas tikar dan 

permadani.” 

 

 Diperbolehkan duduk diantara dua sujud dengan menegakkan kedua 
telapak kaki dan duduk diatas kedua tumit, inilah yang dinamakan 

dengan iq-a.‟ Hal ini berdasarkan hadits dari Thawus t, ia berkata; 

 

َٕج  ٍْ ُم ـَ َ  ثٌُسَُٕز  ِ٘ َمجَي  ـَ  ِٓ ْي َِ َمَ  ٌْ ٍَٝ ث ْلَعجِا َع ـِ  ثْاِ ِٓ َعَذجٍا  َٕج ِ ْد ٍْ َل
 ٍَٝ َِٔذيِّرَِه َص َ  ُ َُٕز  ِ٘  ًْ ُٓ َعَذجٍا َد َمجَي ْد ـَ  ًِ ُٖ َؽَفجًا ِدجٌَّرُؽ ََّٕرث ٌَ ُٗ ِإَٔج  ٌَ

 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ  .ثَّلَلُ َع

 

“Kami bertanya kepada Ibnu „Abbas p tentang iq-a‟ diatas kedua 

kaki, lalu ia berkata, “Itu adalah Sunnah.” Lalu kami bertanya 

kepadanya, “Sesungguhnya kami melihat bahwa keadaan itu tidak 

menjadikan nyaman bagi seseorang.” Lalu Ibnu „Abbas c berkata, 

“Bahkan itu adalah Sunnah Nabimu a.”
419

 

                                                 
418

 HR. Muslim Juz 1 : 452. 
419

 HR. Muslim Juz 1 : 536 dan Abu Dawud : 845. 
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 Tata cara shalat kaum wanita sama seperti tata cara shalat kaum laki-
laki. Adapun hadits yang menerangkan bahwa sujud wanita berbeda 

dengan laki-laki haditsnya lemah, yang tidak dapat dijadikan sebagai 

hujjah. Hadits tersebut berbunyi; 

 

ٌَْيَسْش  ّْرأََر  َّ ٌْ َْ ث ِئ ـَ ٌَٝ ثْاَْ ِ   ُِ ِإ ٍَْق ج َدْعُض ثٌ ِّ ـََ  ج  َّ ِإَ ث َ َؾْ صُ
 ًِ َؽ َه َوجٌّرِّرِ

ٌِ  َ  ْ   .ـِ

 

“Jika kalian berdua sujud, maka sempitkanlah sebagian daging ke 

lantai. Karena sesungguhnya wanita dalam hal ini tidak seperti kaum 

laki-laki.”
420

 

 

 

Hal-hal yang diperbolehkan Ketika shalat 

Hal-hal yang diperbolehkan ketika shalat, antara lain : 

 

1. Menggendong anak kecil 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Qatadah y, ia berkata; 

 

َْٕش  َز ِد َِ ج َِ ًٌ أُ ِِ َٛ َفج ُ٘ َٚ   ْ ٍِّرِ َْ  َُّص َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ أَ

ِٓ ثٌَّرِدْيِ   َعجِظ ْد ٌْ ِاَِد  ث َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ ِْٕش َ ُ  ََٕخ ِد َزْ 

ج َٙ َّضَع َٚ ِإَ ث َ َؾَ   َٚ ج  َٙ ٍَ َّ ََ َف ِئَ ث َلج  .ـَ
 

“Sesungguhnya Rasulullah a shalat dengan menggendong Umamah putri 

Zainab (putri Rasulullah a) dengan Abul Ash bin Ar-Rabi‟. Jika beliau 

berdiri, beliau menggendongnya dan jika beliau sujud beliau 

meletakkannya.”
421

 

 

2. Mencegah orang yang akan lewat dihadapannya 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, Rasulullah a 

bersabda; 

 َٓ ْْ َ ْؾَضجَز َدْي ـَ ََ ثَا أََفٌ  أَ َٓ ثٌَٕجِا  ِِ  ُٖ ٌَٝ َضْ ٍا َ ْسُضُّر ُْ ِإ ٍَٝ أََفُ ُو ِإَ ث َص
 ٌْ َٛ َضْيَ ج ُ٘ ج  َّ ِئَٔ ـَ   ُٗ ٍْ ُيَمجِص ٍْ ـَ ْْ أََدٝ  ِئ ـَ   ُٗ ْع ـَ َيْ  ٍْ ـَ  ِٗ  ْ َ َ 

                                                 
420

 Hadits Mursal. Hadits ini didha‟ifkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah adh-

Dha‟ifah Juz 6 : 2562. 
421

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 494 dan Muslim Juz 1 : 543, lafazh ini miliknya. 
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”Jika salah seorang diantara kalian shalat menghadap ke arah sutrah 

(pembatas)nya dari manusia. Kemudian ada seseorang yang akan lewat di 

hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya dan jika ia memaksa, maka 

cegahlah dengan keras. Karena sesungguhnya (perbuatannya) itu adalah 

(atas dorongan) setan.”
422

  

 

3. Membunuh ular, kalajengking, atau binatang lain yang 

membahayakan 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ـِ  ثٌَّصََلِر   ِٓ َاْ  َٛ ٍُٛث ثْاَْ  َعْمَّرَح : ثُْلُض ٌْ ث َٚ َقَيَز  ٌْ  ثَ

 

”Bunuhlah Al-Aswadain (meskipun) di dalam shalat, (yaitu;) ular dan 

kalajengking.”
423

  

 

4. Membetulkan shaf 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p, ia berkata; 

 

 ًِ ْي ٍَ َٓ ثٌ ِِ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ََ ثٌَِٕذُ  َص َمج ـَ ََٔز  ْٛ ُّ ْي َِ ٌَِضْ   َ  َخج ْٕ َز ِع ٍَ ٌَْي ِدُش 
... ِٗ ِٕ ْي ِّ  َ ْٓ ِْٔ  َع ـَ ََاثَ  ـَ ََخَ  ِدَيَ َّي   ِٖ ْٓ َ َسجِ  ُش َع ّْ ُم ـَ  ٍَٝ ـََّص  . 

 

”Aku pernah bermalam dirumah bibiku Maimunah i. Nabi a bangkit pada 

malam (tersebut) ... (untuk) melakukan Shalat (Malam). Lalu aku pun (ikut) 

berdiri shalat di sebelah kiri beliau. Lalu beliau memegang tanganku dan 

menggeser posisiku ke sebelah kanan beliau.”
424

  

 

5. Membenarkan bacaan imam ketika ia salah dalam bacaan Al-

Qur’annya 

Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin ‟Umar p; 

 

ج  َّ ٍَ ـَ  ، ِٗ ْي ٍَ ِذَس َع ٍَ ـَ ج  َٙ ْي ـِ َمَّرأَ  ـَ ٍَٝ َصََلًر  َُ َص ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص أَ
َٕجا َلجَي  َع َِ ٍَْيَش  َّْٔصَّرَؾ َلجَي ِاَُدِ ِّر أََص ، َلجَي :  ث ُْ ََٕعَها:  ََٔع َِ ج  َّ  ـَ

 

                                                 
422

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 487, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 505. 
423

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 2 : 390, Nasa‟i Juz 3 : 1202, Abu Dawud : 921, lafazh ini 

miliknya, dan Ibnu Majah : 1245. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 1147. 
424

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 117 dan Muslim Juz 1 : 763, lafazh ini miliknya. 
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”Sesungguhnya Nabi a shalat, (kemudian) beliau membaca (suatu surat) 

dan beliau salah (dalam membacanya). Setelah selesai shalat beliau 

bersabda kepada Ubay y, ”Apakah engkau shalat bersama kami?” Ia 

menjawab, ”Ya.” Kemudian beliau bersabda, ”Apakah yang menghalangimu 

(untuk membenarkan bacaanku)?.”
425

 

 

6. Merapikan baju dan menggaruk badan 

Diriwayatkan dari Jarir Adh-Dhabbi, dari bapaknya y, ia berkata; 

 

َ  َ َزثُي  َٚ  ِٖ ٍَٝ ُ ْ ِػ َ َسجِ  ُٗ َع َٕ ْي ِّ َّضَ  َ  َٚ ـِ  ثٌَّصََلِر   ََ ّ  ِإَ ث َلج ٍِ َْ َع َوج
ْٚ َ ُقُه َؽَسَ ُٖ  ُٗ أَ َد ْٛ ـَ َع ٍِ ْْ  ُّْص ج َ َوَ  ِإَ  أَ َِ َضٝ  َِ ٌَِه َفَضٝ َ ّْرَوَ    .َوَ 

 

”‟Ali y jika sedang melakukan shalat, beliau meletakkan tangan kanan 

pada pergelangan tangan kiri, dan senantiasa beliau seperti itu hingga beliau 

ruku‟ kecuali jika hendak merapikan pakaiannya atau menggaruk 

badannya.”
426

    

 

7. Meludah pada baju atau sapu tangan 

Diriwayatkan dari Jabir y, dari Rasulullah a, beliau bersabda; 

 

 َٓ ََل َ ْذُّصَم ـَ  ِٗ ِٙ ْؽ َٚ  ًَ ٌَٝ ِلَذ َصَعج َٚ َْ ثَّلَلَ َصَذجَ َن  ِئ ـَ   ْ ٍِّرِ ََ  َُّص ُْ ِإَ ث َلج َْ أََفَ ُو ِإ
 ْْ ِئ ـَ ُيْسَّرٜ  ٌْ ِٗ ث ٍِ ِٖ َصْقَش ِ ْؽ ْٓ َ َسجِ  َيْذُّصْك َع ٌْ َٚ  ِٗ ِٕ ْي ِّ  َ ْٓ َ  َع َٚ  ِٗ ِٙ ْؽ َٚ  ًَ ِلَذ
ٍَٝ َدْعٍض  ُٗ َع ُٗ َدْعَ  َد ْٛ ٜ َع َٛ  َ َُ َىَ ث عُ َ٘  

ِٗ ِد ْٛ ًْ ِدَغ َيُم ٍْ ـَ ِٗ َدجِاَ رٌ  ٍَْش ِد  َعِؾ

 

”Sesungguhnya jika salah seorang diantara kalian melakukan shalat, maka 

Allah q berada dihadapannya, maka jangan sekali-kali ia meludah ke 

hadapannya, tidak juga ke samping kanannya, meludahlah kesamping kiri 

di bawah kaki kiri. Jika tidak tertahankan, maka lakukanlah seperti ini pada 

bajunya.” Kemudian beliau a melipatkan satu bagian bajunya pada 

sebagian yang lainnya.”
427

  

 

 

 

 

                                                 
425

 HR. Abu Dawud : 907. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih 

Sunan Abi Dawud : 803. 
426

 HR. Ibnu Abi Syaibah : 164. 
427

 HR. Muslim Juz 4 : 3006, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 485. 
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8. Memberikan isyarat kepada orang yang mengajak bicara  

Diriwayatkan dari Jabir y, ia berkata; 

 

  ِٕ ٌَٝ َد ٌك ِإ ٍِ  َ ْٕ ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  ْ ِٕ ٍْ أَْ َ 

َىَ ث َ٘  ِٖ ٌِْ  ِدَيِ  َمجَي  ـَ  ُٗ ُض ّْ ٍَ َى ـَ  ِٖ ٍَٝ َدِعْيِّر ْ  َع ٍِّرِ َٛ  َُّص ُ٘ َٚ  ُٗ ـَ ََصْيُض ِك  ٍِ ّْصَ  ُّ ٌْ  ،ث
َىَ ث َ٘   ٌِْ َمجَي  ـَ  ُٗ ُض ّْ ٍَ َُ َو َّرَغ َلجَي . عُ ـَ ج  َّ ٍَ ـَ  ِٗ ُب ِدَّرْأِ  ِِ ْٛ ُٗ َ ْمَّرأُ  ُ ُع َّ َٔج أَْ  أَ

َه ِإَ  أَِّٔرِْ   َّ ٍِّرِ ْْ أَُو ْ  أَ ِٕ ََٕع ّْ  َ ُْ ٌَ  ُٗ ِئَٔ ـَ  ُٗ ٌَ ُضَه  ٍْ ـِ  ثٌَِ ّْي أَْ َ  َش  ٍْ َع ـَ ج  َِ
  ْ ٍِّرِ ُْٕش أَُص  ُو

 

”Rasulullah a mengutusku (untuk sebuah kebutuhan), sedangkan beliau 

(pergi menuju) Bani Musthaliq. Lalu aku mendatanginya ketika beliau 

sedang melakukan shalat di atas untanya. Kemudian aku berbicara 

kepadanya, maka beliau memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini. 

Lalu aku berbicara kepadanya, maka beliau (memberikan isyarat dengan 

tangannya) seperti ini. Aku mendengarnya beliau membaca (ayat) juga 

memberikan isyarat dengan kepala. Setelah selasai (shalat) beliau bersabda, 

”Apa yang telah engkau lakukan terhadap tugas yang aku bebankan 

kepadamu, karena sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk 

berbicara denganmu kecuali karena aku sedang shalat.”
428

 

  

9. Menjawab salam dengan berisyarat 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar p; 

 

ٌِِذََليٍ  ُش  ٍْ ُم ُْ :  ـَ ِٙ ْي ٍَ َُ َ ُّرُا َع ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ َوْيَؿ َ أَْ َش َ ُ 

ْ ا َلجَي  ٍِّرِ َٛ  َُّص ُ٘ َٚ  ِٗ ْي ٍَ َْ َع ْٛ ُّ ٍِّرِ ث  َُس ْٛ َٓ َوجُٔ ُٗ :  ِفْي َدَسَ  َوَف َٚ َىَ ث،  َ٘ ُي  ْٛ  َ ُم

 

”Aku bertanya pada Bilal y, ”Bagaimana engkau melihat cara Rasulullah 

a menjawab salam mereka ketika beliau sedang shalat?” Bilal y 

menjawab, ”Begini, ia membuka telapak tangannya.”
429

  

 

 

 

 

                                                 
428

 HR. Bukhari Juz 1 : 1159 dan Muslim Juz 1 : 540, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 

926. 
429

 HR. Abu Dawud : 927, dengan sanad yang shahih. 
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10. Mengangkat kepala ketika sujud untuk mengetahui keadaan imam 

Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin Syaddad p, dari bapaknya, ia 

berkata; 

 

ُي ثَّلَلِ  ْٛ َٕج َ ُ  ْي ٍَ َُ َخَّرَػ َع ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ِعَطجِا َص ٌْ ْ  ِإْفَ ٜ َصََلَصِ  ث ـِ
ُي ثَّلَلِ  ْٛ  ُ َ ََ َضَمَ  ـَ ًٕج  ْٚ ُفَسْي ًٕج أَ ًٌ َفَس ِِ َٛ َفج ُ٘ َٚ َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َص

ِٗ َ ْؾَ ًر  َْٔ  َصََلِص َّرث ْٙ َٓ َظ ـََسَؾَ  َدْي  ٍَٝ ـََّص ٌٍَِّصََلِر  َُ َوَذَّر  ُٗ عُ َّضَع َٛ ـَ
ِي ثَّلَلِ  ْٛ ِّر َ ُ  ْٙ ٍَٝ َظ َّصِذُ  َع ٌْ ِإَ ث ث َٚ ـَْعُش َ أَِ ْ   َّر ـَ ج َلجَي أَِدْ   َٙ ٌَ ٍَٝ أََ ج َص

 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ُي ثَّلَلُ َع ْٛ ج َلَ ٝ َ ُ  َّ ٍَ ـَ ِاّْي  ْٛ ٌَٝ ُ ُؾ َّرَؽْعُش ِإ ـَ َٛ َ جِؽٌ   ُ٘ َٚ
َُ ثَّلَلِ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َي ثَّلَلِ ِإََٔه َص ْٛ ثٌَّصََلَر َلجَي ثٌَٕجُا َ ج َ ُ 

ُٗ َلْ  َفَ َط  ََٕٕج أََٔ ج َفَضٝ َظ َٙ َض ٍْ َْٔ  َصََلِصَه َ ْؾَ ًر أََ  َّرث ْٙ َٓ َظ َ َؾْ َس َدْي
  ْ ِٕ ٍَ ِٕ  ثْ َصَق َٓ ثْد ٌَِى َٚ  ْٓ ُْ َ ُى ٌَ ٌَِه   َ ًُ ٌَْيَه َلجَي ُو َفٝ ِإ ْٛ ُ  ُٗ ْٚ أََٔ ٌّر أَ ِْ أَ

 ُٗ ُٗ َفَضٝ  ُْمِ َ  َفجَؽَض ٍَ ْْ أَُعِؾِّر ُش أَ ْ٘ َىِّر  .ـَ

 

”Rasulullah a datang kepada kami pada salah satu shalat ‟Isya‟ (maghrib 

atau ‟Isya‟) dengan menggendong Al-Hasan atau Al-Husain p. Maka 

Rasulullah a maju (menjadi imam) dan meletakkannya, lalu beliau 

bertakbir untuk shalat. Kemudian beliau shalat dan sujud (bersama) mereka 

dengan sangat lama.” Bapakku berkata, ”Kemudian aku mengangkat kepala, 

ternyata ada seorang anak kecil di punggung Rasulullah a, ketika beliau 

sedang sujud. Lalu aku kembali sujud.” Setelah menyelesaikan shalat, para 

sahabat bertanya, ”Wahai Rasulullah a, sesungguhnya engkau telah sujud 

dalam shalat dengan sangat lama, sehingga kami menyangka telah terjadi 

sesuatu atau telah datang wahyu kepadamu,” beliau menjawab, ”Semua itu 

tidak terjadi, akan tetapi cucuku telah menaikiku dan aku tidak ingin 

tergesa-gesa hingga ia merasa puas.”
430

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
430

 HR. Nasa‟i Juz 2 : 1141, dengan sanad yang hasan. 
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11. Meraba kaki orang yang sedang tidur karena ada kebutuhan 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

ِئَ ث  ـَ   ْ ٍِّرِ َٛ  َُّص ُ٘ َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ِز ثٌَِٕذ ِّرِ َص ٍَ ْ  ِلْذ
ـِ   ْ ٍِ ُ  ِ ْؽ ُِ ُش أَ ْٕ ُو

ج َٙ َ ْاصُ َِ  ََ ِئَ ث َلج ـَ ج  َٙ ْعُض ـَ َّر ـَ   ِْٔ َز َّ  .َ َؾَ  َؼ

 

”Aku pernah menjulurkan kakiku ke  arah kiblat Nabi a sedangkan beliau 

tengah melakukan shalat. Jika beliau sujud, maka beliau  meraba (kakiku) 

dan aku mengangkatnya dan jika beliau berdiri, maka aku menjulurkannya 

kembali.”
431

  

 

12. Berjalan sedikit karena ada kebutuhan 

Dari Aisyah i, ia berkata; 

 

 ِٗ ْي ٍَ َذجُح َع ٌْ ث َٚ َذْيِش  ٌْ ـِ  ث   ْ ٍِّرِ َُ  َُّص ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َٚ ِؽْتُش 

ـِ   َذجُح  ٌْ َصَفِش ث َٚ َٚ  ِٗ ِٔ َىج َِ  ٌَٝ َُ َ َؽَ  ِإ ْ  عُ
ٌِ ـَ  َض ـَ َطٝ َفَضٝ  َّ ـَ ٌٍَك  ْؽ ُِ

زِ  ٍَ ِمْذ ٌْ  ث

 

”Aku datang (ke rumah) sedangkan Rasulullah a sedang shalat di dalam 

rumah, dan pintunya tertutup. Maka beliau pun berjalan menuju pintu dan 

membukakannya untukku, kemudian beliau kembali ke tempat shalatnya.” 

Dan ‟Aisyah i, menyebutkan (bahwa) pintu itu (berada) di arah kiblat.”
432

  

 

13. Menengok ke samping karena ada kebutuhan 

Diriwayatkan dari Jabir y, ia berkata; 

 

 ُٛ أَْد َٚ َٛ َلجِعٌ   ُ٘ َٚ  ُٖ َ ثَا َٚ َٕج  ْي ٍَ َّص ـَ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ ِثْضَضَىٝ َ ُ 

َٔج  َمَعْ  ـَ َٕج  ٌَْي ـَ ََضجَ  ِإ ج  ًِ َٔج ِلَيج ـَُّرآ َٕج  ٌَْي َضَفَش ِإ ٌْ ج ـَ  ُٖ ُ  ثٌَٕجَا َصْىِذْيَّر ِّ َدْىٍّر  ُْس
ًاث ْٛ ِٗ ُلُع َٕج ِدَّصََلِص ْي ٍَ َّص  ـَ
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1151, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 512. 
432

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz : 601, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 922. 
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”Rasulullah a sedang menderita sakit, maka kami shalat di belakang beliau 

yang (shalat dengan) duduk, dan Abu Bakar y memperdengarkan takbir 

beliau kepada manusia. Kemudian beliau menengok kepada kami dan 

melihat kami yang (shalat dengan) berdiri. Lalu beliau memberikan isyarat 

kepada kami, maka kami pun duduk. Dan kami melakukan shalat dengan 

duduk (seperti shalat beliau).”
433

  

 

14. Membuka sandal atau yang semisalnya karena ada kebutuhan 

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

 

 ِٗ ْي ٍَ َْٔع   َ ٍَ ِٗ ِإْ  َخ ٍِّرِ  ِد َْصَقجِد َُ  َُّص ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ ج َ ُ  َّ َٕ َدْي

 ُْ ُٙ ٌَ َِٔعج ث  ْٛ َم ٌْ َُ أَ ْٛ َم ٌْ ٌَِه ث ج َ أَٜ َ  َّ ٍَ ـَ  ، ِٖ ْٓ َ َسجِ  ج َع َّ ُٙ َّضَع َٛ  ـَ

 

“Suatu hari kami shalat bersama Rasulullah a. Ketika shalat telah dimulai 

tiba-tiba beliau melepas sandalnya, lalu meletakkan di samping kirinya. 

Ketika (para sahabat) melihat Nabi a, maka mereka melepas sandal 

mereka.”
434

  

 

15. Shalat Sunnah dengan melihat mush-haf  

Diperbolehkan shalat sunnah dengan membaca mushhaf. Adapun 

ketika shalat fardhu, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.Diriwayatkan 

dari Al-Qasim y; 

 

 َْ َْٔش  َعجِةَطزَ  أَ ـِ   َوج ّْصَقِؿ َصْمَّرأُ  ُّ ٌْ ِ ـَُش  ث ًِّر ْ   ّْي َص َْ  ـِ َ ج َِ  َ. 

 

”Sesungguhnya ‟Aisyah i pernah melakukan shalat pada (bulan) 

Ramadhan dengan membaca mush-haf.”
435

  

 

16. Mengulang-ulang bacaan ayat dalam shalat sunnah 

Diriwayatkan dari Abu Dzar y, ia berkata; 

 

َُ ِد َ زٍ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ََ ثٌَِٕذُ  َص ثْاَ ُز  َفَضٝ َلج َٚ ج  َ٘ ُا ـَ  َُّراِّرِ ْْ }أَْصَذ  ِإ

َْٔش  ِئََٔه أَ ـَ  ُْ ُٙ ٌَ ْْ َصْؽِفّْر  ِإ َٚ ُْ ِعَذجُاَن  ُٙ ِئَٔ ـَ  ُْ ُٙ ْد ُُ  صَُع ِّرِ َقِىْي ٌْ َعِزْ ُز ث ٌْ  {ث
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 HR. Muslim Juz 1 : 413. 
434

 HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟ul Ghalil : 284. 
435

 HR. ‟Abdurrazaq, 2/240. 
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”Nabi a berdiri (shalat malam) dengan (membaca) ayat dan mengulang-

ulangnya sampai masuk waktu Shubuh. Ayat tersebut (adalah),
436

 “Jika 

Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-

hamba-Mu. Dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya 

Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” 
437

 

 

Namun kejadian seperti ini tidak pernah diriwayatkan terjadi dalam 
shalat fardhu. Karena itu tidak mengulang-ulang ayat pada shalat fardhu 

adalah lebih utama. 

 

17. Berdehem 

Diriwayatkan dari ‟Ali y, ia berkata; 

 

 ِْ ْ َخََل َِ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ َِ   ٌِْ  َْ ، :  َوج ًِ ْي ٍَ ًَ ِدجٌ ْ َخ َِ

ج ِ  َٙ ًَ ِدجٌَٕ ْ َخ َِ َٚ.  ٌِْ ـَ  َٕ َْٕق ٍِّرِ  َص َٛ  َُّص ُ٘ َٚ  ُٗ ُْٕش ِإَ ث أََصْيُض ُى ـَ  . 

 

“Aku mempunyai dua pintu masuk kepada Rasulullah a; pintu masuk 

(ketika) malam dan pintu masuk (ketika) siang. Jika aku mendatanginya 

ketika beliau shalat beliau berdehem untukku.”
438

  

 

18. Menangis 

Diriwayatkan dari Muttarif, dari Bapaknya y, ia berkata; 

 

ِٗ أَِزْ ٌز َو َِزْ ِز  ـِ ْٛ ٌَِؾ َٚ   ْ ٍِّرِ َٛ  َُّص َ٘ ُٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع أََصْيُش ثٌَِٕذَ  َص
ْ  َ ْذِىْ   ِٕ ّْرَؽً َِ ْع ِّ ٌْ  .ث

 

”Aku mendatangi Rasulullah a yang sedang melakukan shalat, di dalam 

dadanya ada sebuah rintihan seperti suara air mendidih dalam wadah, yaitu 

beliau menangis.”
439

  

 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

”Adapun menangis, maka hal itu disyari‟atkan di dalam shalat dan 

selainnya, jika ia bersumber dari kekhusyu‟an dan menghadapkan (hati) 

kepada Allah, tanpa dibuat-buat.” 
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 QS. Al-Maidah : 118. 
437

 HR. Ahmad, Nasa‟i Juz 2 : 1010, dan Hakim Juz 1 : 879, lafazh ini miliknya. 
438

 HR. Nasa‟i Juz 3 : 1212 dan Ibnu Majah : 3708, lafazh ini miliknya. 
439

 HR. Nasa‟i Juz 3 : 1214, lafazh ini miliknya dan Ibnu Khuzaimah Juz 2 : 900. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihut Targhib wat Tarhib : 544. 
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19. Mengucapkan ”Subhanallah” bagi laki-laki dan menepuk tangan 

bagi wanita, ketika akan mengingatkan imam dalam shalat berjama’ah 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ج  َّ ِإَٔ َٚ  ِٗ ٌَْي َضَفَش ِإ ٌْ ـَ ث ُٗ ِإَ ث َ َذ ِئَٔ ـَ ـُ  ُيْسِذِّر ٍْ ـَ  ِٗ ْ  َصََلِص ـِ ُٗ َضْ ٌا  َٔجِد  ْٓ َِ
َسجاِ  ٌٍِِّٕرِ ـُ   .ثٌَضّْصِفْي

 

”Barangsiapa mengingatkan sesuatu (kesalahan) di dalam shalat 

(berjama‟ah), maka hendaklah ia bertasbih. Kerena sesungguhnya jika 

(ada) seorang (yang) bertasbih, (maka imam akan) menoleh kepadanya. 

Dan sesungguhnya bertepuk tangan
440

 (hanya) untuk perempuan saja.”
441

  

 

20. Mengucapkan ”Alhamdulillah” ketika bersin di dalam shalat 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas y; 

 

ً ث  ّْ ََََٚ َف ِٗ ٌِ   ُ ّْ َق ٌْ َمجَي ثَ ـَ ُٖ ثٌَْٕفِس  َلْ  َفْفَز َٚ ًَ ثٌَّصَؿ  َ َخ ـَ َْ َ ُؽًَل َؽجَا  أَ
 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ُي ثَّلَلِ ْٛ ج َلَ ٝ َ ُ  َّ ٍَ ـَ  ِٗ ْي ـِ َذجَ ًوج  ُِ ًذج  َوِغْيًّرث َ يِّرِ
 ُُ ٍِ َضَى ُّ ٌْ ُُ ث َمجَي أَ ُُى ـَ  َُ ْٛ ُم ٌْ ََ ث ـَ ََ  جِس  َّ ٍِ َى ٌْ ُُ َدج ٍِّرِ َضَى ُّ ٌْ ُُ ث ُٗ َلجَي أَ ُُى َصََلَص

ًٌ ػِ  َمجَي َ ُؽ ـَ ًْ َدْ ً ج  ُْ َ ُم ٌَ  ُٗ ِئَٔ ـَ ج  َٙ ج اْ ِد َٙ ُض ٍْ ُم ـَ ِْٔ  ثٌَْٕفِس  َلْ  َفْفَز َٚ ُس 
ج َٙ ُع ـَ ُْ َ ّْر ُٙ ج أَ ُ َٙ َٔ ْٚ ًٍَىج َ ْذَضَ ُ  َِ َْٕ  َعَطَّر  ٌََمْ  َ أَْ ُش ثْع َمجَي   .ـَ

 

”Sesungguhnya seorang laki-laki datang dan masuk ke dalam shaf (shalat), 

lalu ia bersin dan mengucapkan; 

 

ََ ِٗ ٌِ   ُ ّْ َق ٌْ ِٗ anثَ ْي ـِ َذجَ ًوج  ُِ ًذج  ً ث َوِغْيًّرث َ يِّرِ ّْ   َف

 

(Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, dan dengan 

penuh keberkahan di dalamnya)  
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 At-Tashfih adalah dengan memukulkan satu telapak tangan kepada telapak tangan 

bagian luar yang lainnya. 
441

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1160 dan Muslim Juz 1 : 421, lafazh ini miliknya. 
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Ketika Rasulullah a selesai shalat, beliau bertanya, “Siapakah (diantara) 

kalian yang telah berbicara (di dalam shalat)?” (Tetapi) mereka tidak ada 

yang mengaku. Maka Rasulullah a kembali bertanya, “Siapakah (diantara) 

kalian yang telah mengucapkannya? Sesungguhnya tidak mengapa 

mengucapkannya” Maka berkatalah laki-laki tersebut, “Aku datang lalu aku 

bersin, maka aku mengatakannya.” Rasulullah a bersabda, “Sesungguhnya 

aku melihat dua belas malaikat berlomba-lomba untuk membawa naik 

ucapan (tersebut).”
442

  

 

Mengucapkan ”Alhamdulillah” ketika bersin di dalam shalat 

merupakan hal yang disyari‟atkan. Namun bagi jama‟ah yang lain tidak 

diperbolehkan untuk menjawab orang yang bersin (dengan mengucapkan 

“Yahamukallah”). Berdasarkan dari Muawiyah bin Al-Hakam y, ia 

berkata; 

 

 َٓ ِِ  ًٌ َُ ِإَ  َعَ َس َ ُؽ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ َِ   ْ ٍِّرِ َٔج أَُص َٕج أَ َدْي

 ُٖ َيج ِْ ًَ أَ ثْعَى َٚ ُش  ٍْ ُم ـَ  ُْ ِ٘ َُ ِد َْدَّصجِ  ْٛ َم ٌْ ِٔ  ث ج َِ َّر ـَ َه ثَّلَلُ  ُّ ُش َ ّْرَف ٍْ ُم ـَ  َِ ْٛ َم ٌْ ث
ج  َّ ٍَ ـَ  ُْ ِ٘ َخجِ  ـْ ٍَٝ أَ ُْ َع ِٙ َْ ِد َْ ِ ْ  ْٛ ث َ ْ ِّردُ ْٛ ٍُ َؾَع ـَ   ٌََ َْ ِإ ْٚ ّظُُّر ْٕ ُْ َص ج َضْ ُُٔى َِ
 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُي ثَّلَلِ َص ْٛ  ُ َ ٍَٝ ج َص َّ ٍَ ـَ ْ  َ َىَش  ٌَِىِّٕرِ   ْ ِٕ َٔ ْٛ ُض ُّ ُْ َ ّْص ُٙ َ أَْ ُض
ج  ًّ ْي ٍِ ُٓ َصْع ُٖ أَْفَس َ  َدْعَ  َٚ  ُٗ ٍَ ج َلْذ ًّ ٍِّرِ َع ُِ ج َ أَْ ُش  َِ   ْ ِِّرِ أُ َٚ  َٛ ُ٘ ِذ َِدْ   ـَ  َُ ٍَ  َ َٚ
ِٖ ثٌَّصََلَر َ    ِ َ٘  َْ ْ  َلجَي ِإ ِٕ َّ َ  َضَض َٚ   ْ ِٕ َ  َّضّْرَد َٚ   ِْٔ ّْر َٙ ج َو َِ ثَّلَلِ  َٛ ـَ  ُٗ ْٕ ِِ 

ِلَّرثَاُر  َٚ ثٌَضْىِذْيُّر  َٚ ـُ  َٛ ثٌَضْسِذْي ُ٘ ج  َّ َِ ثٌَٕجِا ِإَٔ ْٓ َوََل ِِ ج َضْ ٌا  َٙ ْي ـِ ـُ  ٍُ َ ّْص
 ِْ ُمّْرآ ٌْ  ث

 

”Aku pernah shalat bersama Rasulullah a. Ketika ada seorang yang bersin 

aku berkata, ”Yarhamukallah” (Semoga Allah merehamatimu). Maka orang 

melihatku dengan tajam. Maka aku berkata, “Celakalah kalian, apa urusan 

kalian melihatku?” Mereka (justru) memukulkan tangan-tangan mereka 

pada paha-paha mereka. Ketika aku melihat mereka (berisyarat agar aku) 

diam dan aku pun diam. (Setelah) Rasulullah a (selasai) shalat, maka demi 

bapak dan ibuku, maka tidaklah aku mendapatkan seorang pengajar yang 

lebih baik dalam (metode) pengajarannya sebelum atau setelahnya selain 
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 HR. Muslim Juz 1 : 600, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 404, Nasa‟i Juz 2 : 901, 

Abu Dawud : 763, dan Ibnu Majah : 3802. 
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beliau. Demi Allah, beliau tidak memarahiku, tidak memukulku, dan tidak 

mencelaku. Beliau bersabda, ”Sesungguhnya shalat ini tidak pantas di 

dalamnya ada percakapan manusia sedikit pun. Sesungguhnya (bacaan di 

dalam) shalat itu adalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur‟an.”
443

 

 

 

Hal-hal yang terlarang Ketika shalat 

Hal-hal yang terlarang ketika shalat, antara lain : 

 

1. Mengangkat pandangan ke langit 

Para ulama‟ telah bersepakat atas terlarangnya mengangkat pandangan 

ke langit ketika shalat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, sesungguhnya 

Rasulullah a bersabda; 

 

جِا  َّ ٌَٝ ثٌَس ـِ  ثٌَّصََلِر ِإ َ  ثٌُ َعجِا  ْٕ ُْ ِع ِ٘ ُْ أَْدَّصجِ  ِٙ ِع ـْ  َ ْٓ ٌَ َع ث َٛ َٓ أَْل َي ِٙ َض ْٕ ٌََي
 ُْ ُ٘ َٓ أَْدَّصجَ  ٌَُضْخَ َف  ْٚ  .أَ

 

”Hendaklah orang-orang benar-benar berhenti untuk mengangkat 

pandangan mereka ke langit ketika berdoa di dalam shalat, atau (kalau 

tidak) niscaya (pandangan) mereka akan disambar.”
444

  

 

2. Memandang sesuatu yang memalingkan 

Dari Anas y, ia berkata; 

 

 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َمجَي ثٌَِٕذُ  َص ـَ ج  َٙ َِٔخ َدْيِض ِٗ َؽج ٌَِعجِةَطَز َ َضَّرْس ِد  ٌَ َْ ِلَّرث َوج
ْيِ ْ   ِِ َُ أَ ٍَ  َ َٚ  ْ ْ  َصََلِصْ  َعِّٕرِ ـِ   ٌِْ ُٖ َصْعِّرُ   ْ ُّر ِٚ ُٗ َ  َصَزثُي َصَّصج ِئَٔ ـَ   

 

“Tirai milik ‟Aisyah i menutupi samping rumahnya. Maka Nabi a 

bersabda kepadanya, ”Singkirkanlah tiraimu ini dariku, karena sungguh 

gambar-gambarnya selalu memalingkanku dalam shalatku.”
445
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3. Menoleh tanpa ada keperluan 

Dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

ـِ  ثٌَّصََلِرا  ِضَفجِس  ٌْ ِٓ ثْ ِ َُ َع ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ ٌُْش َ ُ  َ  َ

َمجَي  َعْذ ِ : ـَ ٌْ ْٓ َصََلِر ث ِِ  ُْ ُٗ ثٌَطْيَ ج ُس ٍِ َٛ ِثْخِضََلٌا َ ْخَض ُ٘ 
 

“Aku bertanya kepada Rasulullah a tentang (hukum) menoleh (tanpa ada 

keperluan) di dalam shalat. Beliau menjawab, ”Ia adalah copetan yang 

dilakukan setan terhadap shalat(nya) seorang hamba.”
446

  

 

4. Berkacak pinggang 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y; 

 

ْخَضِّصًّرث ُِ  ًُ َ  ثٌَّرُؽ ٍِّرِ ْْ  َُّص ٝ أَ َٙ َٔ  ُٗ  أََٔ

 

“Sesungguhnya Rasulullah a melarang seorang shalat (dengan) berkacak 

pinggang.”
447

  

 

5. Sadl dan isbal 

As-Sadl adalah menyelimutkan diri dengan baju dan memasukkan 

tangan ke dalamnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y; 

 

ـِ  ثٌَّصََلرِ  ِٓ ثٌَسْ ِي  ٝ َع َٙ َٔ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ  .أَ

 

”Sesungguhnya Rasulullah a melarang sadl di dalam shalat.”
448

 

 

Adapun isbal adalah mengulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki. 

Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ـَِف  ثٌَٕج ِ  َزثِ   َٓ ثْاِ ِِ  ِٓ َىْعَذْي ٌْ َٓ ث ِِ  ًَ ج أَْ َف َِ. 

 

“Kain sarung yang ada di bawah mata kaki, maka berada di dalam 

neraka.”
449

  

                                                 
446

 HR. Bukhari Juz 1 : 718 dan Abu Dawud : 910. 
447

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1162 dan Muslim Juz 1 : 545. 
448

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 378 dan Abu Dawud : 643. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6883. 
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6. Menggulung rambut dan menyingsingkan pakaian 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas y, ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٗ ُٔ َٚ ٍَٝ َ ْذٍ   ْْ َ ْسُؾَ  َع َُ أَ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َّر ثٌَِٕذُ  َص ِِ ْْ َ ْىِفَش َّي أُ  أَ
َيجَح  ثٌغِّرِ َٚ  .ثٌَطْعَّر 

 

”Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh anggota badan, dilarang 

untuk menahan rambut dan (dilarang untuk) menyingsingkan pakaian.”
450

  

 

7. Menguap 

Jika seorang terpaksa ingin menguap ketika shalat, maka hendaklah ia 

berupaya untuk menahannya semampunya. Hal ini berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

ج ثْ َضَ ج َ  َِ  ُْ َيْىِّظ ٍْ ـَ  ُْ ِئَ ث َصَغجَاَح أََفُ ُو ـَ  ِْ َٓ ثٌَطْيَ ج ِِ  ثٌََضَغجُاُح 

 

”Menguap itu termasuk perbuatan setan. Jika seseorang diantara kalian 

menguap, maka hendaklah ia menahan semampunya.”
451

  

 

8. Meludah ke arah kiblat atau ke samping kanan 

Diriwayatkan dari Anas y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

  َ َٚ  ِٗ  ْ َ َ َٓ َٓ َدْي ََل َ ْذُزَل ـَ   ُٗ َٕجِؽْ  َ دَ ُ  ُٗ ِئَٔ ـَ ـِ  ثٌَّصََلِر   ُْ َْ أََفُ ُو ِإَ ث َوج
 ِٗ ِِ ِٗ َصْقَش َلَ  ٌِ ج َّ ْٓ ِض ْٓ َع ٌَِى َٚ   ِٗ ِٕ ْي ِّ  َ ْٓ  َع

 

“Jika salah seorang diantara kalian shalat, maka sesungguhnya ia sedang 

bermunajat kepada Rabbnya. Maka janganlah sekali-kali ia meludah ke 

hadapannya (ke arah kiblat), dan janganlah ia (meludah) ke samping 

kanannya. Tetapi (jika ia ingin meludah, hendaknya ia (meludah) ke 

samping kiri di bawah telapak kakinya.”
452

  

 

 

 

 

                                                                                                                            
449

 HR. Bukhari Juz 5 : 5480. 
450

 HR. Bukhari Juz 1 : 782 dan Muslim Juz 1 : 490, lafazh ini miliknya. 
451

 HR. Bukhari Juz 3 : 3115 dan Muslim Juz 4 : 2994, lafazh ini miliknya. 
452

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 397 dan Muslim Juz 1 : 551, lafazh ini miliknya. 



  

192

9. Menjalinkan jari-jemari 

Dimakruhkan menjalinkan jari-jemari bagi seorang yang sedang 

shalat. Hal ini berdasarkan keumuman hadits dari Abu Hurairah y, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ْ  َصََلٍر َفَضٝ َ ّْرِؽَ   ـِ  َْ ْسِؾَ  َوج َّ ٌْ َُ أََصٝ ث  عُ
ِٗ ْ  َدْيِض ـِ  ُْ َّض َ أََفُ ُو َٛ ِإَ ث َص

َىَ ث َ٘  ًْ ََل َ ُم ِٗ :  ـَ َٓ أََصجِدِع  .َٚ َضَذَه َدْي

 

”Jika salah seorang diantara kalian berwudhu‟ dirumahnya, kemudian 

pergi ke masjid, maka senantiasa ia mendapatkan pahala shalat hingga ia 

pulang. Maka janganlah ia melakukan seperti ini.” Beliau menjalinkan jari-

jemarinya.”
453

  

 

10. Membaca Al-Qur’an ketika ruku’ dan sujud 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ْٚ َ جِؽً ث َْ َ ثِوًعج أَ ُمّْرآ ٌْ ْْ أَْلَّرأَ ث ْيُش أَ ِٙ ِإِّٔرِْ  ُٔ َٚ  أََ  

 

”Ketahuilah bahwa aku benar-benar dilarang untuk membaca Al-Qur‟an 

ketika ruku' atau sujud.”
454

  

 

11. Membersihkan kerikil dari tempat sujud  

Para ulama‟ telah bersepakat atas makruhnya mengusap kerikil yang 

ada di hadapan orang yang sedang shalat. Karena hal tersebut dapat 

menghilangkan sikap tawadhu‟ dan menghilangkan perhatian orang yang 

sedang shalat. Diriwayatkan dari Abu Dzar y, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

 ُٗ ُٙ ثِؽ َٛ َز صُ َّ َْ ثٌَّرْف ِئ ـَ ٌَْقَّصٝ   ـِ ث َس ّْ ََل َ  ـَ ـِ  ثٌَّصََلِر   ُْ ََ أََفُ ُو  ِإَ ث َلج

 

”Jika seseorang diantara kalian mendirikan shalat, maka janganlah ia 

mengusap butir-butir pasir (yang ada di tempat sujudnya), karena 

sesungguhnya itu merupakan rahmat (yang) selalu bersamanya.”
455

  

 

                                                 
453

 HR. Hakim Juz 1 : 744. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 445. 
454

 HR. Muslim Juz 1 : 479. 
455

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 945, Tirmidzi Juz 2 : 379, dan Nasa‟i Juz 3 : 1191, lafazh ini 

milik keduanya. 
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12. Menempelkan kedua lengan ke lantai ketika sujud 

Dari Anas y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ِخ  ٍْ َى ٌْ ِذَسجَا ث ْٔ ِٗ ث ُْ ِ َ ثَعْي َ  َ ْذُسْ  أََفُ ُو َٚ ِا  ْٛ ـِ  ثٌُسُؾ ث  ْٛ  .ِثْعَضِ ٌُ

 

”Bersikap pertengahanlah ketika sujud, dan janganlah salah seorang 

diantara kalian membentangkan kedua lengannya (menempel ke lantai), 

seperti yang dilakukan oleh anjing.”
456

  

 

13. Shalat dengan menahan untuk buang hajat, dan hal-hal lain yang 

dapat mengganggu ketenangan hati 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari „Aisyah i ia 

berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 ِْ ُٗ ثْاَْخَذَغج ُع ـِ َٛ  َُ ث ُ٘   َ َٚ   ٍَ  َ  َصََلَر ِدَقْ َّرِر َ َعج

 

”Tidak (sempurna) shalat (yang dikerjakan setelah) makanan dihidangkan 

dan shalat seseorang yang menahan buang air kecil dan besar.”
457

  

 

14. Shalatnya seorang laki-laki dengan pundak yang terbuka 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ُٗ َضْ اٌ  ْٕ ِِ  ِٗ ٍَٝ َعجِصَمْي ٌَْيَس َع ثِفِ   َٛ ٌْ ِح ث ْٛ ـِ  ثٌغَ  ُْ ٍِّرِ  أََفُ ُو  َ   َُّص

 

”Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian shalat hanya dengan 

satu pakaian, yang tidak ada penutup sedikit pun di atas pundaknya.”
458

  

 

Larangan di atas menunjukkan atas makruhnya hal tersebut, bukan 

menunjukkan keharaman. Karena jika seseorang telah menutup auratnya, 

maka shalatnya sah meskipun tidak meletakkan sesuatu di atas pundaknya, 

namun perbuatan tersebut dibenci. 

 

 

 

 

 

                                                 
456

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 788 dan Muslim Juz 1 : 493, lafazh ini milik 

keduanya. 
457

 HR. Muslim Juz 1 : 560 dan Abu Dawud : 89. 
458

 HR Muslim Juz 1 : 516. 



  

194

15. Berisyarat dengan kedua telapak tangan ke samping kanan dan kiri 

ketika mengucapkan salam 

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah y, ia berkata; 

 

 ُْ ْيُى ٍَ َُ َع َٕج ثٌََسََل ٍْ َُ ُل ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ َِ َٕج  ْي ٍَ ُوَٕج ِإَ ث َص

َمجَي  ـَ  ِٓ َذْي ِٔ َؾج ٌْ ٌَٝ ث ِٖ ِإ أََضجَ  ِدَيِ  َٚ ُز ثَّلَلِ  َّ َ ْف َٚ  ُْ ْيُى ٍَ َُ َع  ثٌََسََل
ُز ثَّلَلِ َّ َ ْف َٚ

َٔجُح  ج أَْ  َٙ ُْ َو ََٔ َْ ِد َْ ِ ْ ُى ْٛ تُ ِِ ْٛ ََ صُ َُ َعََل ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ

 ُُ ٍِّرِ َُ  َُس  عُ
ِٖ ـَِخِ   ٍَٝ ُٖ َع  َ َ  َ َ َ ْْ ُْ أَ ج َ ْىِفْ  أََفُ ُو َّ ٍس ِإَٔ ّْ ًٍ َض َخْي

 ِٗ ٌِ ج َّ ِض َٚ  ِٗ ِٕ ْي ِّ  َ ٍَٝ ْٓ َع َِ  ِٗ ٍَٝ أَِخْي  .َع

 

”Dahulu jika kami (mengakhiri) shalat bersama Rasulullah a, kami berkata, 

”Assalamu ‟alaikum warahmatullah, Assalamu ‟alaikum warahmatullah.” 

(Dan) berisyarat dengan tangannya ke samping (kanan dan kiri). Maka 

Rasulullah a bersabda, ”Untuk apa kalian lakukan isyarat dengn tangan-

tangan kalian, seperti buntut unta yang bergerak-gerak? Sesungguhnya 

salah seorang di antara kalian cukup meletakkan tangannya pada pahanya, 

lalu mengucapkan salam kepada saudaranya yang berada (di samping) 

kanan dan kirinya.”
459

  

  

16. Mendahului imam 

Dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ُٗ َ ْأَا  َي ثَّلَلُ َ ْأَ  ْٛ ْْ َ ُق َِ أَ ج َِ ًَ ثْاِ ُٗ َلْذ ُ  َ ْأَ  ـَ ج َ ْخَطٝ ثٌَِ ّْي َ ّْر َِ أَ
ج ٍ  َّ  .ِف

 

”Tidaklah salah seorang diantara kalian takut jika ia mengangkat 

kepalanya sebelum imam, (karena) Allah akan merubah kepalanya menjadi 

kepala keledai.”
460

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
459

 HR. Muslim Juz 1 : 431 dan Abu Dawud : 998. 
460

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 659 dan Muslim Juz 1 : 427, lafazh ini miliknya. 
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Pembatal Shalat 

Hal-hal yang dapat membatalkan shalat, antara lain:  

 

1. Yakin adanya hadats 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

 ِٗ ْي ٍَ ًَ َع ـَ َْضَى ِٗ َضْيًتج  ِٕ ـِ  َدْ   ُْ َؽَ  أََفُ ُو َٚ َْ َ  :  ِإَ ث  ُٗ َضْ ٌا أَ ْٕ ِِ  اأََخَّرَػ 
ْٚ َ ِؾَ  ِ ْ ًقج ًصج أَ ْٛ َ  َص َّ ْسِؾِ  َفَضٝ َ ْس َّ ٌْ َٓ ث ِِ  َٓ  ـَََل َ ْخُّرَؽ

 

“Apabila salah seorang diantara kalian merasakan sesuatu dalam 

perutnya, kemudian ia ragu-ragu apakah ia mengeluarkan sesuatu (angin) 

atau tidak, maka janganlah sekali-kali ia (membatalkan shalatnya dan) 

keluar dari masjid, (kecuali jika) ia mendengar suara atau mencium 

bau(nya).”
461

  

 

2. Meninggalkan salah satu rukun shalat atau syarat sah shalat dengan 

sengaja  

Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah a terhadap orang yang buruk 

shalatnya; 

 

 ِ ًِّر ُْ صَُّص ٌَ ِئََٔه  ـَ  ِ ًِّر َّص ـَ  ِثْ ِؽْ  

 

”Kembalilah ulangi shalatmu, karena engkau belum shalat.”
462

 

 

3. Makan dan minum dengan sengaja 

Makan dan minum dengan sengaja membatalkan shalat, baik itu 

dilakukan pada shalat fardhu maupun shalat sunnah. Karena hal yang 

membatalkan shalat fardhu juga membatalkan shalat sunnah. Berkata Ibnul 

Mundzir 5; 

”Para ulama‟ telah bersepakat bahwa barangsiapa yang makan dan minum 

dalam shalat fardhu, maka ia wajib mengulangi shalatnya.”
463

 

 

 

 

 

 

                                                 
461

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 137 dan Muslim Juz 1 : 362, lafazh miliknya. 
462

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397. 
463

 Al-Ijma‟, 40. 



  

196

4. Berbicara dengan sengaja, bukan untuk kepentingan shalat 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatka dari Zaid bin Arqam y, 

ia berkata; 

 

 ُُ ٍِّرِ َُ  َُى ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ِ  ثٌَِٕذ ِّرِ َص ْٙ ٍَٝ َع   ثٌَّصََلِر َع
ـِ  ُُ ٍَ ََٕضَى ٌَ ْْ ُوَٕج  ِإ

ٌَْش  ََٔز ِٗ  َفَضٝ  ُٗ ِدَقجَؽِض َٔج َصجِفَذ َٓ ): أََفُ  ِضْي ِٔ ِ َلج ث َّلِلَ ْٛ ُِ ْٛ ُل َٔج  (َٚ ّْر ِِ ـَ ُ
 َِ َىََل ٌْ ِٓ ث َٕج َع ْي ِٙ ُٔ َٚ ِس   ْٛ  .ِدجٌُسُى

 

”Dahulu di masa Nabi a kami biasa berbicara di waktu shalat, salah 

seorang diantara kami berbicara kepada temannya (yang berada di 

sampingnya) tentang keperluannya. Sampai turun ayat, ”Dan hendaklah 

kalian berdiri karena Allah (dalam shalat kalian) dengan khusyu.”
464

 Maka 

kami pun diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara (di dalam 

shalat).”
465

  

 

Dan juga hadits yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Al-Hakam y, 

ia berkata Rasulullah a bersabda; 

 

َِ ثٌَٕجِا  ْٓ َوََل ِِ ج َضْ ٌا  َٙ ْي ـِ ـُ  ٍُ ِٖ ثٌَّصََلَر َ  َ ّْص  ِ َ٘  َْ ـُ  ِإ َٛ ثٌَضْسِذْي ُ٘ ج  َّ ِإَٔ
 ِْ ُمّْرآ ٌْ ِلَّرثَاُر ث َٚ ثٌَضْىِذْيُّر  َٚ   

 

”Sesungguhnya shalat ini tidak pantas di dalamnya ada percakapan 

manusia sedikit pun. Sesungguhnya (bacaan di dalam) shalat itu adalah 

tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur‟an.”
466

 

 

5. Tertawa sampai terbahak-bahak 
Para ulama‟ telah bersepakat atas batalnya shalat yang disebabkan 

karena tertawa terbahak-bahak. Adapun tersenyum, maka kebanyakan 

ulama menganggap bahwa hal itu tidaklah merusak shalat. Diriwayatkan 

dari Jabir y, ia berkata; 

 

َمّْرَلَّررُ  ٌْ ْٓ َصْمَ ُ  ث ٌَِى َٚ ُُ َ  َ ْمَ ُ    .ثٌََضَذَس

”Tersenyum itu tidak membatalkan shalat, tetapi yang membatalkan (shalat 

adalah) tertawa.”
467

 

                                                 
464

 QS. Al-Baqarah : 238. 
465

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1142 dan Muslim Juz 1 : 539, lafazh ini miliknya. 
466

 HR. Muslim Juz 1 : 537. 
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Dzikir sesudah Shalat fardhu 

Dzikir-dzikir sesudah shalat fardhu, antara lain : 

1. Membaca istighfar tiga kali; 

 

 .أَْ َضْؽِفُّر ثَّلَلَ أَْ َضْؽِفُّر ثَّلَلَ أَْ َضْؽِفُّر ثَّللََ 

 

“Aku memohon ampun kepada Allah. Aku memohon ampun kepada Allah. 

Aku memohon ampun kepada Allah.”
468

 

 

2. Lalu membaca; 

 

َُ َصَذجَ نْ  َه ثٌَسََل ْٕ ِِ َٚ  َُ َْٔش ثٌَسََل َُ أَ ُٙ ٍَ َِ  َ  َ ج َس ثٌ ْوَّرث ثْاِ َٚ َؾََلِي  ٌْ  .ث ث

 

“Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mulah keselamatan itu. Maha 

Suci Engkau, wahai Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan.”
469

 

 

3. Lalu membaca; 

 

 ِ ًِّر ٍَٝ ُو َٛ َع ُ٘ َٚ   ُ ّْ َق ٌْ ُٗ ث ٌَ َٚ ُه  ٍْ ُّ ٌْ ُٗ ث ٌَ  ُٗ ٌَ ُٖ َ  َضِّرْ َه  ْفَ  َٚ َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ َ  ِإ
َفُ   ْٕ  َ  َ َٚ َْٕعَش  َِ ج  َّ ٌِ ْعِ َ   ُِ   َ َٚ ج أَْعَ ْيَش  َّ ٌِ   َِٔ ج َِ   َ َُ ُٙ ٍَ َضْ ٍا َلِ ْ ٌّر ثٌ

ٌَْؾ ُ  َه ث ْٕ ِِ َؾ ِّرِ  ٌْ  .َ ث ث

 

”Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak 

ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan 

Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat 

menahan apa yang telah Engkau berikan, tidak ada yang dapat 

memberikan apa yang telah Engkau tahan dan tidaklah bermanfaat 

kekayaan bagi seseorang (kecuali iman dan amal shalihnya), hanya dari 

Engkaulah kekayaan itu .”
470

 

                                                                                                                            
467

 HR. Ibnu Abi Syaibah 1/387. 
468

 HR. Muslim Juz 1 : 591. 
469

 HR. Muslim Juz 1 : 592. 
470

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 808 dan Muslim Juz 1 : 593, lafazh ini milik 

keduanya. 
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4. Lalu membaca; 

 

 ِ ًِّر ٍَٝ ُو َٛ َع ُ٘ َٚ   ُ ّْ َق ٌْ ُٗ ث ٌَ َٚ ُه  ٍْ ُّ ٌْ ُٗ ث ٌَ  ُٗ ٌَ ُٖ َ  َضِّرْ َه  ْفَ  َٚ َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ َ  ِإ
ُٗ  َضْ ٍا َلِ ْ ٌّر َ   ٌَ  ُٖ َْٔعُذُ  ِإَ  ِإ َج   َ َٚ َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ َر ِإَ  ِدجَّلَلِ َ  ِإ َٛ َ  ُل َٚ َي  ْٛ َف

 َٓ  ْ ُٗ ثٌ ِّرِ ٌَ  َٓ ِّصْي ٍِ ْخ ُِ َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ ُٓ َ  ِإ َقَس ٌْ َٕجُا ث ُٗ ثٌغَ ٌَ َٚ  ًُ َفْ  ٌْ ُٗ ث ٌَ َٚ ُز  َّ ْع ثٌِّٕرِ
 َْ ْٚ ُّر ـِ َىج ٌْ َٖ ث ْٛ َوِّر ٌَ َٚ. 

 

”Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak 

ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan 

Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan 

melainkan dengan (izin) Allah. Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk 

disembah) selain Allah dan kami tidak mengabdi selain kepada-Nya. Bagi-

Nya segala karunia, bagi-Nya segala anugerah dan bagi-Nya segala pujian 

yang baik. Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain 

Allah, (dengan) mengikhlaskan agama kepada-Nya, meskipun orang-orang 

kafir membencinya.”
471

 

 

5. Lalu membaca; 

Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahu Akbar 33x, untuk 

melengkapi yang keseratus dengan membaca; 

 

 ِ ًِّر ٍَٝ ُو َٛ َع ُ٘ َٚ   ُ ّْ َق ٌْ ُٗ ث ٌَ َٚ ُه  ٍْ ُّ ٌْ ُٗ ث ٌَ  ُٗ ٌَ ُٖ َ  َضِّرْ َه  ْفَ  َٚ َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ َ  ِإ
  .َضْ ٍا َلِ ْ ّرٌ 

 

”Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak 

ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan 

Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
472
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 HR. Muslim Juz 1 : 594. 
472

 HR. Muslim Juz 1 : 597.  
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Rasulullah a menjelaskan tentang keutamaan membaca dzikir ini 

adalah; 

 

َذْقّرِ  ٌْ ًَ َزَدِ  ث ْغ ِِ َْٔش  ْْ َوج ِإ َٚ  ُٖ  .ُؼِفَّرْس َخَ جَ ج

 

“(Niscaya akan) diampuni kesalahan-kesalahannya, meskipun sebanyak 

buih (di) lautan.”
473

 

 

6. Lalu membaca Al-Ikhlash dan Mu‟awwidzatain (Surat Al-Falaq dan An-

Naas).
474
 

 

7. Lalu membaca Ayat Kursi; 

 

ٌَ  ثََّلَلُ  ْٛ َٔ   َ َٚ ٌَٕز   ِ ُٖ َُ َ  َصْ ُخُ  ْٛ َمُي ٌْ َقُ  ث ٌْ َٛ ث ُ٘ َٗ ِإَ   ٌَ ـِ   َ  ِإ ج  َِ  ُٗ ٌَ
ْٓ َ ث ثٌَِ ّْي َ ْطَف ُ  َِ ـِ  ثْاَْ ِ   ج  َِ َٚ ثِس  َٚ ج َّ ج  ثٌَس َِ  ُُ ٍَ ِٗ َ ْع ِٔ ُٖ ِإَ  ِدِئْ   َ ْٕ ِع

 ُْ ُٙ َف ٍْ ج َخ َِ َٚ  ُْ ِٙ َٓ أَْ ِ   ج َضجَا  َدْي َّ ِٗ ِإَ  ِد ِّ ٍْ ْٓ ِع ِِ َْ ِدَطْ ٍا  ْٛ َ   ُِقْي ُ َٚ
 ُٗ ِ َ  ُوّْرِ ُي َٚ   ُ ٍِ َع ٌْ َٛ ث ُ٘ َٚ ج  َّ ُٙ ُٖ ِفْفّظُ ُا ْٛ َ  َ تُ َٚ ثْاَْ َ   َٚ ثِس  َٚ ج َّ  ثٌَس

 ُُ َعِّظْي ٌْ  .ث

 

“Allah (yang) tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain 

Dia. Yang Maha Hidup (Kekal) lagi Maha Terjaga (terus-menerus 

mengurus makhlukNya), tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur. 

Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak 

ada yang dapat memberi syafa‟at di sisi-Nya kecuali dengan izin-Nya. Dia 

Maha Mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang 

mereka dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu-Nya, melainkan 

apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak 

merasa berat memelihara keduanya dan Dia Maha Tinggi lagi Maha 

Agung.”
475
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 HR. Muslim Juz 1 : 597. 
474

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2903. 
475

 QS. Al-Baqarah : 255. 
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Keutamaan membaca Ayat Kursi setiap selesai shalat adalah 

sebagaimana disebutkan dalam hadits; 

 

ِي  ْٛ َٓ ُاُخ َدْي َٚ  ُٗ َٕ ًَ َدْي ُْ َ ُق ٌَ ِ َصََلٍر  ًِّر ْ  ُادُِّر ُو ـِ ُىّْرِ  ِّرِ  ٌْ ْٓ َلَّرأَ آَ َز ث َِ
ُس  ْٛ َّ ٌْ َؾَِٕز ِإَ  ث ٌْ  .ث

 

“Barangsiapa yang membaca ayat kursi setiap selesai shalat (fardhu), 

maka tidak ada penghalang antara dirinya dengan masuk Surga, kecuali 

kematian.”
 476
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 HR. Ibnus Sunni. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah 

Ash-Shahihah Juz 2 : 972. 
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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. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ِئَ ث  ـَ  َْ َ  ثْاََ ث َّ ُٗ ُّضَّرثٌا َفَضٝ  َ َ ْس ٌَ  ُْ ِْ أَْاَدَّر ثٌَطْيَ ج َٜ ِدجْاََ ث ِإَ ث ُِٔٛا
ًَ َ ْخ ُُّر  ْ ُخ أَْلَذ ِٛ َٝ ثٌَضْغ ِئَ ث ُلِ  ـَ ج أَْاَدَّر  َٙ َح ِد ِّٛرِ ِئَ ث عُ ـَ  ًَ ُْ أَْلَذ َٝ ثْاََ ث ُلِ 

ُي ثْ ُوّْر َوَ ث ثُْ ُوّْر َوَ ث ْٛ ِٗ َ ُم َْٔفِس َٚ ّْرِا  َّ ٌْ َٓ ث ْٓ َ ْ ُوُّر َفَضٝ . َدْي ُْ َ ُى ٌَ ج  َّ ٌِ
 ٍَٝ ُْ َص ُْ َو ُْ َ ْ ِ  أََفُ ُو ٌَ ِئَ ث  ـَ  ٍَٝ ُْ َص ْْ َ ْ ِ ٜ َو ًُ ِإ ًَ ثٌَّرُؽ َ َّظ

ٌٌِس  َٛ َؽج ُ٘ َٚ  ِٓ َيْسُؾْ  َ ْؾَ َصْي ٍْ  ـَ

 

“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.”
477

 

 

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 n. 

 

 

 

 

 

                                                 
477

 HR. Bukhari : 1231 dan Muslim : 389. 
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Sebab-Sebab Sujud Sahwi  

Sujud sahwi dilakukan dengan 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.  

 

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 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 di dalam 

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, 
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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. Kemudian ia harus 

meneruskan dan menyempurnakan shalatnya, lalu sujud sahwi sebelum 

salam. 

 

Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu‟bah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

 َُ ِئَ ث ثْ َضَض ـَ ْس 
ٍِ َيْؾ ٍْ ـَ ج  ًّ َُ َلجِة ُْ َ ْسَضِض ٍَ ـَ  ِٓ َٓ ثٌَّرْوَعَضْي

ِِ  ُْ ََ أََفُ ُو ِإَ ث َلج
 ِٛ ْٙ ِٝ ثٌَس َ ْسُؾْ  َ ْؾَ َص َٚ ْس  ٍِ ـََلَ َ ْؾ ج  ًّ  َلجِة

 

 

 

 
“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.”
478

 

 

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 ثَّلَلِ  ْٛ َٕج َ ج َ ُ  ٍْ ُم ـَ ًسج  ّْ َُ َخ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ َٕج َ ُ  ٍَٝ ِد َص

ْ  أَِزْ َ   ج َ ثنَ   ثٌَّصَلَِر َلجَي ـِ َِ ًسج. َٚ ّْ ٍَْيَش َخ َٔج َدَطٌّر »َلجَي . َلجٌُٛث َص ج أَ َّ ِإَٔ
 َْ ْٛ َس ْٕ ج َص َّ َْٔسٝ َو أَ َٚ  َْ ْٚ ج َصْ ُوُّر َّ ُْ أَْ ُوُّر َو ٍُُى ْغ ِِ» . ِٝ َُ َ َؾَ  َ ْؾَ َص عُ

 ِٛ ْٙ  .ثٌَس

 

                                                 
478

 HR. Abu Dawud : 1023 dan Ibnu Majah : 1208. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5. 
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“Rasulullah a pernah shalat bersama kami 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 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.”

479
 

 

3. Keragu-raguan (Asy-Syak) 

Syak (ragu) adalah kebimbangan diantara dua keadaan yang muncul. 

Keraguan tidak diperhitungkan dalam perkara ibadah pada 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. 

 

Catatan : 

 Apabila seorang meninggalkan sunnah shalat, maka tidak perlu sujud 

sahwi karena perkara sunnah tidak mengapa ditinggalkan. 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
479

 HR. Bukhari : 1226 dan Muslim : 572. 



  

205

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; 

 

ْٚ أَْ َدًعجا  ٍَٝ أَْعََلًعج أَ ُْ َص ُْ َ ْ ِ  َو ٍَ ـَ   ِٗ ْ  َصََلِص ـِ  ُْ ِإَ ث َضَه أََفُ ُو
 ْْ ًَ أَ ِٓ َلْذ َُ َ ْسُؾُ  َ ْؾَ َصْي َٓ  عُ ج ثْ َضْيَم َِ  ٍَٝ ِٓ َع َيْذ ٌْ َٚ َيْ َّرِؿ ثٌَطَه  ٍْ ـَ

 َٓ سجً َضَفْع ّْ ٍَٝ َخ َْ َص ْْ َوج ِئ ـَ   َُ ٍِّرِ ُٗ [ َُس ٌَ[ ٍَٝ َْ َص ْْ َوج ِإ َٚ   ُٗ  َصََلَص
 ِْ ٌٍَِطْيَ ج ج  ًّ ََٔضج َصّْرِؼْي ًَ ث َوج ج َّ  َص

 
”Apabila seseorang di antara kalian ragu dalam shalat ia tidak 

mengetahui apakah telah shalat tiga atau empat raka‟at, maka 

hendaknya ia meninggalkan keraguan dan memantapkan apa yang ia 

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

lima raka‟at, maka genaplah shalatnya. Apabila ternyata shalatnya 

telah cukup, maka kedua sujud itu sebagai penghinaan kepada 

setan.”
480

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
480

 HR. Muslim : 571. 
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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 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.”
481

 

 

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 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 5 dan 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

                                                 
481

 HR. Bukhari. 
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 Apabila seseorang telah salam dengan meninggalkan kekurangan, 
seperti; orang yang shalat tiga raka‟at pada shalat yang 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. 

 

 

Tata Cara Sujud Sahwi  

Tata cara sujud sahwi adalah : 

 

1. Dilakukan dengan dua kali sujud 

 

2. Disertai takbir setiap kali akan sujud dan mengangkat kepala 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata; 

 

ج  َِ َعِط ِّرِ ِإ ٌْ َُ ِإْفَ ٜ َصََلَصْ  ث ٍَ  َ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َٕج َ ُ ُٛي ثَّلَلِ َص ٍَٝ ِد َص

ْسِؾِ   َّ ٌْ ِز ث ٍَ ـِ  ِلْذ َُ أََصٝ ِؽْ ًعج  ِٓ عُ   َ ْوَعَضْي
ـِ  َُ ٍَ َس ـَ َعّْصَّر  ٌْ ج ث َِ ِإ َٚ َّر  ْٙ ثٌّظُ

َخَّرَػ  َٚ ج  َّ ٍَ ْْ َ َضَى جَدج أَ َٙ ـَ َّر  َّ ُع َٚ َِ أَدُٛ َدْىٍّر  ْٛ َم ٌْ ـِ  ث َٚ ْؽَ ًذج  ُِ ج  َٙ ٌَْي ََٕ  ِإ ـَجْ َض
َمجَي َ ج َ ُ َٛي ثَّلَلِ  ـَ  ِٓ َيَ ْ  ٌْ ََ ُ ٚ ث َمج ـَ ُْ ثٌَٕجِا ُلِّصَّرِس ثٌَّصََلُر  َ َّرَعج
ًٕج  ْي ِّ  َ َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ََّٕظَّر ثٌَِٕذُ  َص ـَ َِٔسْيَش   َْ أَُلِّصَّرِس ثٌَّصََلُر أَ
 ِٓ ِ ِإَ  َ ْوَعَضْي ًِّر ُْ صَُّص ٌَ ث َصَ َق  ْٛ ِٓ َلجٌُ َيَ ْ  ٌْ ُي ُ ٚ ث ْٛ ج َ ُم َِ َمجَي  ـَ جً   َّ ِض َٚ
َ َؾَ   َٚ َُ َوَذَّر  َ  عُ ـَ َّر ـَ َُ َوَذَّر  َُ َ َؾَ  عُ َُ َوَذَّر عُ َُ عُ ٍَ  َ َٚ  ِٓ ٍَٝ َ ْوَعَضْي ـََّص

ـَ َ   َ َٚ َُ َوَذَّر   عُ

 

“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 (dipendekkan).” Maka Dzul 

Yadain berdiri seraya berkata, “Wahai Rasulullah, apakah shalat 

dipendekkan ataukah anda lupa?” Nabi a menengok ke kanan dan ke kiri, 
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lalu bersabda, “Betulkan apa yang dikatakan oleh Dzul Yadain tadi?” 

Jawab mereka, “Betul, wahai Rasulullah. Engkau shalat hanya dua raka‟at.” 

Lalu beliau shalat 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.”
482

 

 

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

salam lagi 

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits „Imran bin Hushain y; 

 

 َُ ٍَ  َ َُ ِٓ عُ َُ َ َؾَ  َ ْؾَ َصْي َُ عُ ٍَ  َ َُ ٍَٝ َ ْوَعًز عُ  .ـََّص

 

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

tadi). Lalu beliau salam. Setelah itu beliau melakukan sujud sahwi dengan 

dua kali sujud. Kemudian beliau salam lagi.”
483

 

 

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 5. 

 

 

Bacaan Sujud Sahwi  

Bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan sujud-sujud lain di dalam 

shalat. Berkata Ibnu Qudamah 5; 

“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 di dalam shalat.”
484

 

 

 

 

                                                 
482

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari : 1229 dan Muslim : 573. 
483

 HR. Muslim : 574. 
484

 Al-Mughni, 2/432 - 433. 
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Diantara bacaannya adalah; 

 

ٍَٝ َْ َ دِّرَِ  ثاْع  ُ ْذَقج

 

”Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi.”
485

 

 

Atau membaca; 

 

  ٌِْ َُ ث ْؼِفّْر ُٙ ٍَ ِ َن ثٌ ّْ ِدَق َٚ َٕج  َُ َ دَ ُٙ ٍَ ََٔه ثٌ  ُ ْذَقج

 

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

Allah, ampunilah aku.”
486

 

 

Atau membaca; 

 

ؿِ  ْٚ َٚ ثٌُّر َلَِةَىِز  َّ ٌْ ٌا َ ُح ث ْٚ  ُ ُذٌٛؿ ُلُ 
 

”Maha Suci dan Maha Bersih, Rabb para Malaikat dan Jibril.”
487

 

 

Atau membaca; 

 

زِ  َّ َعَّظ ٌْ ث َٚ ِىْذِّرَ جِا  ٌْ ث َٚ ِس  ْٛ ُى ٍَ َّ ٌْ ث َٚ ِس  ْٚ َؾَذُّر ٌْ َْ ِ ّي ث  ُ ْذَقج
 

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

keagungan.”
488

 

 

Adapun bacaan Subahana man la yanamu wa la yashu adalah tidak 

ada asalnya. Berkata Ibnu Hajar Al-„Asqalani 5; 

“Aku telah mendengar sebagian ulama‟ yang menceritakan tentang 

dianjurkannya bacaan; 

 ْٛ ُٙ َ  َ ْس َٚ  َُ َٕج  َ  َ ْٓ َِ  َْ  ُ ْذَقج

(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.”
489

  

                                                 
485

 HR. Nasa‟i : 1001. 
486

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 794 dan Muslim : 484. 
487

 HR. Muslim : 487. 
488

 HR. Abu Dawud : 873 dan Nasa‟i : 1049. 
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Catatan : 

 Apabila seorang terbalik membaca doa dalam ruku‟ dan sujud, maka ia 
wajib melakukan sujud sahwi. Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin 

‟Abdullah bin Baz 5; 

”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.”
490

 

 

 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; 

 

 ِٗ َُ ِد ُيْؤَص
ٌِ  َُ ج َِ ًَ ثْاِ ج ُؽِع َّ  ِإَٔ

 

”Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti.”
491

 

 

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 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
489

 At-Talkhis Al-Habir, 2/6. 
490

 Tuhfatul Ikhwan. 
491

 HR. Abu Dawud. 
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 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 5; 

”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) 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 5 dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

Berkata „Abdul Karim Ar-Rafi‟i 5; 

“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 
 

 

Secara bahasa tilawah berarti bacaan. Sedangkan secara istilah sujud 

tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajdah di dalam 

atau di luar shalat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, Rasulullah a 

bersabda; 
 

 ُٗ ٍَ  ْ َٚ ُي َ ج  ْٛ ُْ َ ْذِىْ  َ ُم ـََسَؾَ  ثْعَضَزَي ثٌَطْيَ ج ََ ثٌَسْؾَ َر  ُٓ آَا ِإَ ث َلَّرأَ ثْد
َؾَُٕز  ٌْ ُٗ ث ٍَ ـَ ـََسَؾَ   ََ ِدجٌُسُؾِٛا  ُٓ آَا َّر ثْد ِِ ٍِ  أُ  ْ َٚ ثَ ِز أَِدْ  ُوَّرْ ٍخ َ ج  َٚ ـِ  ِ  َٚ

َ  ثٌَٕج ُ  ٍِ ـَ ـَ ََدْيُش  ِا  ْٛ ّْرُس ِدجٌُسُؾ ِِ أُ َٚ 
 

“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.”
492

 

 

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

 

 ٍَٝ ُي ثَّلَلِ َص ْٛ ـََسَؾَ  َ ُ  ُِ َلجَي  ثٌَْٕؾ َٚ ج َ ْؾَ رٌ  َٙ ْي ـِ ٌَْش  َز ْٔ َ ٍر أَ ْٛ ُي ُ  َٚ أَ
ْٓ صَُّرثٍح  ِِ ُٗ أََخَ  َوَفج  ُٗ ِإ َ َ ُؽَلً َ أَْ َض َف ٍْ ْٓ َخ َِ َ َؾَ   َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ثَّلَلُ َع

ٍٍَؿ   ِٓ َخ َيَز ْد َِ َٛ أُ ُ٘ َٚ ًّرث  ـِ ًَ َوج ٌَِه َلَض ُٗ َدْعَ  َ  َّرأَْ َض ـَ  ِٗ ْي ٍَ ـََسَؾَ  َع
 

“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 segenggam pasir, lalu bersujud 

padanya. Maka aku melihatnya terbunuh dalam keadaan kafir (sesudah 

peristiwa itu). Dia adalah Umayyah bin Khalaf.”
493

 

 

 

 

                                                 
492

 HR. Muslim : 81. 
493

 HR. Bukhari Juz 4 : 4582. 
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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 n. Diantara dalilnya 

adalah hadits dari Zaid bin Tsabit y ia berkata; 

 

ج َٙ ْي ـِ ُْ َ ْسُؾْ   ٍَ ـَ   َُ َُ ثٌَْٕؾ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ٍَٝ ثٌَِٕذ ِّرِ َص  َلَّرْأُس َع

 

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

tidak sujud waktu itu.”
494 

 

Juga perkataan ‟Umar bin Khaththab y; 

 

 ُْ ٌَ  ْٓ َِ َٚ َمْ  أََصجَح   ـَ ْٓ َ َؾَ   َّ ـَ ُّر ِدجٌُسُؾِٛا  ُّ َٔ ج ثٌَٕجُا ِإَٔج  َٙ َ ج أَ ُ
 ِٗ ْي ٍَ َُ َع ََل ِإْع ـَ  َ ْسُؾْ  

 

”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.”
495

 

 

Berkata Ibnu Qudamah 5; 

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

merupakan ijma‟ sahabat (kesepakatan para sahabat).”
496

 

 

Ayat-ayat Sajdah 

Ayat-ayat sajadah di dalam Al-Qur‟an terdapat pada 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 
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495
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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 

 

 

Tata Cara Sujud Tilawah  

Tata cara sujud tilawah adalah : 

 

1. Dilakukan dengan 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.”
497

 

 

 

Catatan : 

 Tidak disyari‟atkan melakukan takbiratul ihram dan salam dalam 

sujud tilawah. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 5; 

“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.”
498
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 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 ke arah 

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. 

 

 

Bacaan Sujud Tilawah  

Bacaan di dalam sujud tilawah sama dengan bacaan sujud dalam 

shalat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad 5. Diantara bacaannya adalah; 

 

ٍَٝ َْ َ دِّرَِ  ثاَْع    ُ ْذَقج
 

”Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi.”
499

 

 

Atau membaca; 

 

ُٖ َصَذجَ َن ثَّلَلُ  َدَّصَّر َٚ  ُٗ َع ّْ َضَك َ  َٚ  ُٖ  َ َٛ َص َٚ  ُٗ َم ٍَ ٍَِ ّي َخ ٌِ   َ ِٙ ْؽ َٚ َ َؾَ  
 َٓ ٌِِمي َخج ٌْ ُٓ ث  أَْفَس

 

”Wajahku sujud kepada Rabb Yang menciptakannya, membentuknya 

(memperindah bentuknya), membelah pendengaran, dan penglihatannya 

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

pencipta.”
500

 

 

Atau membaca; 

 

  ٌِ ج  َٙ ٍْ ثْؽَع َٚ ْزً ث  ِٚ ج  َٙ َّضْ  َعِّٕرِ  ِد َٚ َ َن أَْؽًّرث  ْٕ ج ِع َٙ ٌِ  ِد َُ ثْوُضْخ  ُٙ ٍَ ثٌَ
اَ  ُٚ ْٓ َعْذِ َن َاث ِِ ج  َٙ َض ٍْ ج َصَمَذ َّ ِّٕرِ  َو ِِ ج  َٙ ٍْ َصَمَذ َٚ َ َن ُ ْخًّرث  ْٕ  ِع

 

                                                 
499
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”Ya Allah, dengan sujud ini catatlah untukku pahala di sisi-Mu, hapuslah 

dosa dariku, jadikanlah sujud ini sebagai simpanan untukku di sisiMu, dan 

terimalah sujud ini dariku sebagaimana Engkau telah menerimanya dari 

hamba-Mu Dawud.”
501

 

 

 

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.”
502

 

 

 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. Berkata Ibnu Hazm 

5; 

”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 5; 

”Tidak mengapa seorang wanita sujud (tilawah) dalam keadaan 

apapun, meskipun kepalanya terbuka dan sebagainya.”  
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 Di dalam 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 5.
503

 

 

 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. 

 

 Disyari‟atkan 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 2. 

 

 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 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. 
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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. Sujud syukur 

termasuk petunjuk Rasulullah a dan para shahabatnya o. Diriwayatkan 

dari Abu Bakrah y, ia berkata;  

 

َُ ثٌََِٕذُ   ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ِٗ َخَّر َص َّر ِد ْٚ دُطِّرِ ُٖ أَ ٌّر َ ُسُّر ِْ ُٖ أَ َْ ِإَ ث أََصج  َوج
ٌَٝ َصَعج َٚ ِ َصَذجَ َن   َ جِؽً ث ُضْىًّرث َّلِلَ

 

”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.”
504

 

 

Juga hadits Ka‟ab bin Malik y; 

”Bahwasanya ketika datang kabar gembira bahwa Allah menerima 

taubatnya ia bersujud.”
505

  

 

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; 

 

 ُٗ َ  َ ْأَ  ـَ  َ َُ ـَ ََ جَي ثٌُسُؾَٛا  عُ  َُ ٍَ  َ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َ َؾَ  ثٌَِٕذُ  َص

َلجَي  ِ ُضْىًّرث:  َٚ ـََسَؾْ ُس َّلِلَ    ِْٔ َذَطَّر ـَ    ِْٔ ًَ آَصج َْ ِؽْذِّرْ   ِ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.”
506
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Tata Cara Sujud Syukur 
Tata caranya sujud syukur adalah dengan melakukan 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 5 mengomentari perkataan para 

ulama‟ yang mengharuskan bertakbir, tasyahud, dan salam untuk sujud 

syukur, ia 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.”
507
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Bacaan Sujud Syukur  

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

dalam sujud tersebut diisi dengan memperbanyak syukur kepada Allah q. 

Berkata Imam Syaukani 5; 

“Bagi yang melakukan sujud syukur selayaknya memperbanyak syukur 

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

telah memberinya nikmat.”
508

 

 

 

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 5. 

 

 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 di dalam 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; 

 

َمِ  ُ  ْٕ ج َ  َص َٙ ُِ ِأََ َع َّرثِ  ثٌِّٕرِ ّْ ُا ِ ْ ِض ْٛ   َ  ُْطَّرُ  ثٌُسُؾ

 

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

mendapatkan nikmat yang sifatnya terus-menerus yang tidak pernah 

terputus.” 
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SHALAT BERJAMA’AH 
 
 

Shalat berjama‟ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat 

sendirian. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

َٓ َاَ َؽزً  ِعْطِّرْ  َٚ َف ِّرِ ِدَسْذٍ   ٌْ ْٓ َصََلِر ث ِِ  ًُ  َ ـْ جَعِز أَ َّ َؾ ٌْ  .َصََلُر ث

 

“Shalat berjama‟ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat 

sendirian.”
509

 

 

Seorang yang melaksanakan shalat berjama‟ah di masjid, maka 

langkahnya akan menghapuskan kesalahannya dan mengangkat derajatnya. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ْٓ دُُيِٛس  ِِ ٌَٝ َدْيٍش  َطٝ ِإ َِ  َُ  عُ
ِٗ ـِ  َدْيِض َّر  َٙ ْٓ َصَ  َِ  ْٓ ِِ ِّرْ َ ًز  ـَ ٌَِيْمِ َ   ثَّلَلِ 

  ُ ـَ ثْاُْخَّرٜ َصّْر َٚ ج َصُقُ  َخِ ْيَتًز  َّ ُ٘ ُٖ ِإْفَ ث َصج َٛ َْٔش َخْ  َّرثِةِض ثَّلَلِ َوج ـَ
 .َاَ َؽزً 

 

”Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan kaki ke salah satu 

rumah dari rumah-rumah Allah (yaitu; masjid) untuk melaksanakan salah 

satu fardhu dari fardhu-fardhu (yang telah) Allah tetapkan (padanya), maka 

setiap langkah (kaki)nya yang satu menghapus kesalahan dan yang lain 

mengangkat derajat.”
510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
509

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 619 dan Muslim Juz 1 : 650, lafazh ini miliknya. 
510

 HR. Muslim Juz 1 : 666. 



  

222

Barangsiapa yang ingin meninggal dunia dalam keadaan sebagai 

seorang muslim dan bertemu dengan Allah q sebagai seorang muslim, 

maka hendaklah ia menjaga shalat fardhunya secara berjama‟ah di masjid. 

Berkata „Abdullah (bin Mas‟ud) y; 

 

ثِس  َٛ ٍَ ُؤَ ِا ثٌَّص َ٘  ٍَٝ ْظ َع ـِ ُيَقج ٍْ ـَ ج  ًّ ٍِ ْس ُِ َمٝ ثَّلَلَ َؼً ث  ٍْ ُ  ْْ ُٖ أَ ْٓ َ َّر َِ
 َٓ ِٙ َٕجَاٜ ِد  َفْيُظ  ُ

 

“Barangsiapa yang (ingin) bertemu dengan Allah besok (pada Hari Kiamat) 

sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia menjaga shalat (fardhu) di 

tempat dimana ia diseru (yaitu; di masjid).”
511

 

 

Dan Allah q mengancam orang-orang yang senantiasa meninggalkan 

shalat berjama‟ah, bahwa mereka nanti tidak akan dapat bersujud ketika 

mereka diseru untuk bersujud pada Hari Kiamat. Allah q berfirman; 
 

 َْ ْٛ ـَََل َ ْسَضِ ْيُع ِا  ْٛ ٌَٝ ثٌُسُؾ َْ ِإ ْٛ َٚ ُْ َع ْٓ َ جٍق  ََ  ُْىَطُؿ َع ْٛ َخجِضَعًز . َ 
 َْ ْٛ ُّ ٌِ ُْ َ ج ُ٘ َٚ ِا  ْٛ ٌَٝ ثٌُسُؾ َْ ِإ ْٛ ث  ُْ َع ْٛ َلْ  َوجُٔ َٚ ُْ ِ ٌٌَز  ُٙ ُم َ٘ ُْ َصّْر ُ٘  .أَْدَّصجُ 

 

“Pada hari betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka 

mereka tidak dapat (melakukannya). Pandangan mereka tunduk ke bawah, 

dan mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu (ketika di 

dunia) diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.”
512

 

 

Berkata Ka‟ab Al-Ahbar 5; 

 

جَعجِس  َّ َؾ ٌْ ِٓ ث َْ َع ْٛ ُف ٍَ َٓ َ َضَخ ـِ  ثٌَِ ْ  ِٖ ثْاَ ُز ِإَ    ِ َ٘ ٌَْش  ََٔز ج  َِ. 

 

“Tidaklah ayat ini diturunkan, kecuali berkenaan dengan orang-orang yang 

meninggalkan (shalat) berjama‟ah.”
513
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Hukum Shalat Berjama’ah 

Hukum shalat berjama‟ah bagi laki-laki adalah Sunnah Muakkadah 

(sangat ditekankan), yang tidak layak untuk dilalaikan. Ini adalah pendapat 

madzhab Hanafi, mayoritas ulama‟ madzhab Maliki, dan salah satu 

pendapat yang dinukil oleh Imam Ahmad 5. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َّر  ُِ َُ آ ُيْقَ ُخ عُ ـَ َّر ِدَقَ ٍخ  ُِ ْْ آ ُش أَ ّْ َّ َ٘ ٌََمْ    ِٖ َْٔفِسْ  ِدَيِ  ثٌَِ ّْي  َٚ
ٌَٝ ِ َؽجٍي  ٌَِؿ ِإ َُ أَُخج ََ ثٌَٕجَا عُ َيُؤ ـَ َّر َ ُؽًَل  ُِ َُ آ ج عُ َٙ ٌَ  َْ ُيَؤَ  ـَ ِدجٌَّصََلِر 
ُٗ َ ِؾُ   ُْ أََٔ ُ٘ ُُ أََفُ  ٍَ ْٛ َ ْع ٌَ  ِٖ َْٔفِسْ  ِدَيِ  ثٌَِ ّْي  َٚ  ُْ ُٙ َص ْٛ ُْ دُُي ِٙ ْي ٍَ َق َع ـَ َُفِّرِّر

ِعَطجاَ  ٌْ َ  ث ِٙ ٌََط  ِٓ ََٕضْي ِٓ َفَس جَصْي َِ ّْر ِِ  ْٚ ًٕج أَ ْي ِّ  .َعّْرًلج َ 
 

”Demi (Allah) yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku ingin 

memerintahkan (seseorang untuk) mengumpulkan kayu bakar hingga 

terkumpul. Kemudian aku perintahkan shalat dan (dilakukan) adzan. Lalu 

aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia. Kemudian aku (akan 

mendatangi orang-orang) yang tidak menghadiri (shalat berjama‟ah), dan 

akan kubakar rumah-rumah mereka. Demi (Allah) yang jiwaku berada di 

tangan-Nya, seandainya salah seorang diantara mereka mengetahui bahwa 

ia akan mendapatkan daging gemuk atau (akan mendapatkan) dua tulang 

paha yang baik, niscaya ia akan hadir (berjama‟ah dalam Shalat) Isya‟.”
514

  
 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

 ُٗ َي ثَّلَلِ ِإَٔ ْٛ َمجَي َ ج َ ُ  ـَ  ٝ َّ ًٌ أَْع َُ َ ُؽ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع أََصٝ ثٌَِٕذَ  َص
 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َي ثَّلَلِ َص ْٛ ـََس ََي َ ُ  ْسِؾِ   َّ ٌْ ٌَٝ ث ِْٔ  ِإ ُا ْٛ ٌِْ  َلجِةٌ  َ ُم ٌَْيَس 
َمجَي  ـَ  ُٖ ٌَٝ َاَعج َٚ ج  َّ ٍَ ـَ  ُٗ ٌَ ـََّرَخَع   ِٗ ْ  َدْيِض ـِ   ْ ٍِّرِ ُيَّص ـَ  ُٗ ٌَ َع  ْْ  َُّرخِّرِ َُ أَ ٍَ  َ َٚ

ـَ َِؽْخ  ُْ َلجَي  ََٔع َمجَي  ـَ َ ثَا ِدجٌَّصََلِر  ُ  ثٌِّٕرِ َّ ًْ َصْس َ٘. 
 

”Seorang laki-laki tuna netra mendatangi Nabi a dan berkata, ”Wahai 

Rasulullah, sungguh aku ini tidak mempunyai seorang penuntun yang dapat 

menuntunku ke masjid.” Ia meminta kepada Rasulullah a agar diberikan 

keringanan untuk melaksanakan shalat (fardhu) di rumahnya. Maka 
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Rasulullah a memberikan keringanan kepadanya. Ketika ia akan pergi, 

Rasulullah a memanggilnya dan bertanya, ”Apakah engkau mendengar 

panggilan adzan untuk shalat?” Ia menjawab, ”Ya.” (Maka) beliau 

bersabda, ”(Kalau begitu), datangilah (panggilan tersebut).”
515

 

 

Adapun untuk kaum wanita, mereka tidak wajib untuk mengikuti 

shalat berjama‟ah di masjid, ini adalah ijma‟ para ulama‟. Namun mereka 

diperbolehkan untuk mengikuti shalat berjama‟ah di masjid, di tempat yang 

terpisah dari laki-laki dengan tabir penutup yang sempurna. 

Diperbolehkannya bagi wanita untuk mengikuti shalat berjama‟ah di masjid 

dengan syarat mereka menghindari hal-hal yang dapat membangkitkan 

syahwat dan menimbulkan fitnah, seperti; tidak memakai wangi-wangian 

dan tidak memakai perhiasan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

َٓ َصِفََلٌس  ُ٘ َٚ  َٓ ٌَِيْخُّرْؽ  ْٓ ٌَِى َٚ َسجِؽَ  ثَّلَلِ،  َِ جَا ثَّلَلِ  َِ ث ِإ ْٛ َُٕع ّْ  .َ َص

 

”Janganlah kalian  menghalangi para hamba wanita Allah menghadiri 

masjid-masjid Allah. Tetapi jika mereka hendak keluar (ke masjid), 

(hendaklah) mereka tidak menggenakan wangi-wangian.”
516

 

 

Meskipun wanita diperbolehkan untuk mengikuti shalat berjama‟ah di 

masjid, namun shalat mereka di dalam rumah-rumah mereka adalah lebih 

utama. Diriwayatkan dari Ummu Humaid As-Sa‟idiyyah i, ia mendatangi 

Rasulullah a dan berkata; 
 

َمجَي َلْ   ـَ َعَه  َِ َُ ِإِّٔرِْ  أُِفُخ ثٌَّصََلَر  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ َ ج َ ُ 

ْٓ َصََلِصِه  ِِ ْ  َدْيِضِه َخْيٌّر  ـِ َصََلصُِه  َٚ ِعْ   َِ َٓ ثٌَّصََلَر  ْي ُش ثََِٔه َصِقذِّرِ ّْ ٍِ َع
ْ  َاثِ ِن  ـِ ْٓ َصََلِصِه  ِِ ْ  ُفْؾَّرِصِه َخْيٌّر  ـِ َصََلصُِه  َٚ ْ  ُفْؾَّرِصِه  ـِ

  ْ ـِ َصََلصُِه  َٚ ِه  ِِ ْٛ ْسِؾِ  َل َِ   ْ ـِ ْٓ َصََلِصِه  ِِ ْ  َاثِ ِن َخْيٌّر  ـِ َصََلصُِه  َٚ
ْسِؾِ ّْي  َِ   ْ ـِ ْٓ َصََلِصِه  ِِ ِه َخْيٌّر  ِِ ْٛ ْسِؾِ  َل َِ 
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”Wahai Rasulullah a, sesungguhnya aku senang shalat bersamamu.” Maka 

Rasulullah a bersabda, “Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau 

senang shalat bersamaku. (Namun) shalatmu di rumahmu lebih baik 

daripada shalatmu di kamarmu. Shalatmu di kamarmu lebih baik daripada 

shalatmu di tempat tinggalmu. Shalatmu di tempat tinggalmu lebih baik 

daripada shalatmu di masjid kaummu. Dan shalatmu di masjid kaummu 

lebih baik daripada shalatmu di masjidku.”
517

 

 

 

Udzur yang Memperbolehkan Untuk Meninggalkan Shalat Berjama’ah 

Udzur yang memperbolehkan seorang laki-laki untuk meninggalkan 

shalat berjama‟ah, antara lain : 

 

1. Hujan 

2. Dingin yang sangat 

Ketika cuaca yang sangat dingin, terjadi angin kencang, atau hujan 

yang sekiranya memberatkan jama‟ah untuk berangkat ke masjid, maka 

muadzin disunnahkan membaca,  َِفجي ْ  ثٌّرِّرِ
ـِ ث  ْٛ ٍُ  Ingatlah, shalatlah) أَ َ َص

di rumah). Sehingga tidak wajib untuk menghadiri shalat berjama‟ah di 

masjid. 

 

3. Sakit 

Berkata Ibnu Mundzir 5; 

“Aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama‟ 

bahwa orang yang sakit boleh meninggalkan shalat berjama‟ah karena 

sakitnya.”
518

 

 

4. Rasa takut 

Rasa takut yang mengancam keselamatan, keluarga, atau harta 

seseorang. 

 

5. Makanan yang telah dihidangkan  

Makanan yang telah dihidangkan dihadapan orang yang berkeinginan 

untuk makan. 
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6. Menahan hadats 

Diriwayatkan dari „Aisyah i ia berkata, aku mendengar Rasulullah 

a bersabda; 

 

 ِْ ُٗ ثْاَْخَذَغج ُع ـِ َٛ  َُ ث ُ٘   َ َٚ   ٍَ  َ  َصََلَر ِدَقْ َّرِر َ َعج

 

”Tidak (sempurna) shalat (yang dikerjakan setelah) makanan dihidangkan 

(bagi orang yang berkeinginan untuk makan) dan shalat seseorang yang 

menahan buang air kecil dan air besar.”
519

 

 

7. Memakan bawang dan yang sejenisnya, jika baunya masih tersisa 

Diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah p, dari Nabi a, beliau 

bersabda; 

 

ََلِةَىَز  َّ ٌْ َْ ث ِئ ـَ َٔج  ْسِؾَ  َِ  َٓ ََل َ ْمَّرَد ـَ ُىَّرثَط  ٌْ ث َٚ  ََ ْٛ ثٌغُ َٚ  ًَ َذَّص ٌْ ًَ ث ْٓ أََو َِ
 ََ ْٛ آَا ُٗ َدُٕ ْٕ ِِ ج َ َض ََ ٜ  َّ ِِ  .َصَض ََ ٜ 

 

“Barangsiapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan lobak, 

maka janganlah ia mendekati masjid kami. Karena Malaikat akan 

terganggu dengan apa-apa yang mengganggu Bani Adam.”
520

 
 
 

Tempat Shalat Berjama’ah 

Shalat berjama‟ah boleh dilakukan pada semua tempat yang suci. 

Sebagaimana keumuman hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah 

p, bahwa Nabi a bersabda; 
 

ج  َّ ـَ َ ُ ً ث  ْٛ ُٙ  َ َٚ ْسِؾً ث  َِ ٌَِ  ثْاَْ ُ   ٍَْش  ًٍ ُؽِع ِضْ  َ ُؽ َِ ْٓ أُ ِِ ُٗ   أَْاَ َوْض
ًِّرِ  ُيَّص ٍْ ـَ   ثٌَّصََلُر 

 

“Dijadikan bumi ini untukku sebagai masjid (tempat shalat) dan alat untuk 

bersuci (pengganti air), maka siapa pun dari umatku yang menemui waktu 

shalat hendaklah ia (segera) shalat.”
521
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Dan yang paling utama adalah melaksanakan shalat berjama‟ah di 

masjid. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ْىُضَٛدزَ  َّ ٌْ ِٗ ِإَ  ث ـِ  َدْيِض ّْرِا  َّ ٌْ ًَ ثٌَّصََلِر َصََلُر ث  َ ـْ َْ أَ  .ِإ

 

”Sesungguhnya shalat yang paling utama adalah shalatnya seseorang di 

rumahnya, kecuali shalat fardhu (yang utama adalah dilakukan di 

masjid).”
522

 

 

 

Jumlah Peserta Shalat Berjama’ah 

Para ulama telah bersepakat bahwa minimal shalat jama‟ah adalah 

dilakukan oleh dua orang; satu orang menjadi imam dan yang yang lainnya 

menjadi makmum. Dan semakin banyak jumlah makmum dalam shalat 

jama‟ah, maka semakin dicintai oleh Allah r. Diriwayatkan dari Ubay bin 

Ka‟ab y, bahwa Rasulullah a bersabda; 
 

  َ َِ  ًِ َصََلُر ثٌَّرُؽ َٚ  ُٖ ْفَ  َٚ  ِٗ ْٓ َصََلِص ِِ ًِ أَْزَوٝ  َ  ثٌَّرُؽ َِ  ًِ َصََلُر ثٌَّرُؽ
 ٌَٝ َٛ أََفُخ ِإ ُٙ ـَ ث أَْوَغَّر  ْٛ ج َوجُٔ َِ َٚ  ًِ َ  ثٌَّرُؽ َِ  ِٗ ْٓ َصََلِص ِِ ِٓ أَْزَوٝ  ْي ٍَ ثٌَّرُؽ

 ًَ َؽ َٚ  .ثَّلَلِ َعَز 
 

”Shalat seorang bersama satu orang, lebih baik daripada shalatnya 

sendirian. Shalat seorang bersama dua orang, lebih baik daripada 

shalatnya bersama satu orang. Dan jika lebih banyak, maka itu lebih 

dicintai oleh Allah r.”
523

 

 

 

Orang yang Berhak Menjadi imam 

Orang yang paling berhak menjadi imam secara berurutan adalah : 

  

1. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur‟an dan menguasai ilmu shalat 

2. Orang yang paling mengetahui Sunnah 

3. Orang yang lebih dahulu hijrahnya 

4. Orang yang lebih dahulu masuk Islam 
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Diriwayatkan dari Abu Mas‟ud Al-Anshari y ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

 

 ُْ ُٙ ُّ ٍَ ـَ َْع ثًا  َٛ ِمَّرثَاِر َ  ٌْ ـِ  ث ث  ْٛ َْ َوجُٔ ِئ ـَ  
ٌِِىَضجِح ثَّلَلِ  ُْ ُ٘ ََ أَْلَّرُا ْٛ َم ٌْ َُ ث َ ُؤ

ْؾَّرِر  ِٙ ٌْ ـِ  ث ث  ْٛ ْْ َوجُٔ ِئ ـَ ْؾَّرًر  ِ٘  ُْ ُٙ ُِ ـَ َْلَ  ثًا  َٛ ـِ  ثٌُسَِٕز َ  ث  ْٛ ْْ َوجُٔ ِئ ـَ ِدجٌُسَِٕز 
ج ًّ ٍْ  ِ ُْ ُٙ ُِ ـَ َْلَ  ثًا  َٛ  َ 

 

”Hendaknya suatu kaum diimami oleh orang yang paling banyak hafalan 

Al-Qur‟an diantara mereka. Jika dalam hal (hafalan) mereka sama, maka 

orang yang paling faham tentang Sunnah diantara mereka. Jika dalam hal 

Sunnah mereka sama, maka orang yang paling dahulu berhijrah diantara 

mereka. Dan jika dalam hal hijrah mereka sama, maka orang yang lebih 

dahulu masuk Islam diantara mereka.”
524

 

 

5. Orang yang lebih tua umurnya 

Diriwayatkan dari Malik bin Huwairits y ia berkata, Nabi a 

bersabda;  

 

ج َّ ج أَْوَذُّرُو َّ ُى َِ َيُؤ ٌِ  َُ ج عُ َّ َُ أَِلْي َٔج عُ
ـَ َ ِّرِ ج  َّ ج َخَّرْؽُض َّ ُض ْٔ  ِإَ ث أَ

 

“Jika kalian berdua keluar (bepergian), maka kumandangkanlah adzan lalu 

iqamah, kemudian hendaklah yang menjadi imam diantara kalian berdua 

adalah orang yang lebih tua diantara kalian berdua.”
525

 

 

6. Namun jika suatu masjid memiliki imam tetap, maka imam tetap tersebut 

adalah orang yang paling berhak untuk menjadi imam 

Dari Abu Mas‟ud Al-Anshari y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 
 

ِٗ ِإَ   ِض َِ ٍَٝ َصْىِّر ِٗ َع ْ  َدْيِض ـِ َ  َ ْمُعْ   َٚ  ِٗ ِٔ َ ج ٍْ  ُ  ْ ـِ  ًَ ًُ ثٌَّرُؽ َٓ ثٌَّرُؽ َِ َ  َ ُؤ
 ِٗ ِٔ  ِدِئْ 
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”Janganlah seseorang mengimami orang lain di tempat kekuasaannya. Dan 

janganlah ia duduk di rumahnya; di tempat kehormatannya, kecuali dengan 

seizinnya.”
526

  

 

 

Posisi Imam dan Makmum 

Jika makmum hanya satu orang laki-laki, maka makmum tersebut 

berdiri disebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Ini adalah pendapat 

Jumhur ulama‟. Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin ‟Abbas p, ia berkata; 

 

 ِٖ ْٓ َ َسجِ  ُش َع ّْ ُم ـَ ٍز  ٍَ ٌَْي َُ َ ثَس  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َ  ثٌَِٕذ ِّرِ َص َِ ٍَْيُش  َص
 ْٓ ْ  َع ِٕ ٍَ َؾَع ـَ َ ثِةْ   َٚ  ْٓ ِِ َُ ِدَّرْأِ ْ   ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ُي ثَّلَلِ ْٛ ـَ ََخَ  َ ُ 
 ِٗ ِٕ ْي ِّ  َ 

 

”Aku pernah shalat bersama Nabi a pada suatu malam. Aku berdiri di 

samping kirinya. Lalu Rasulullah a memegang kepalaku dari belakang dan 

memindahkanku ke sebelah kanannya.”
527

 

 

Jika makmum laki-laki tersebut lebih dari satu orang, maka posisinya 

adalah dibelakang imam, ini adalah ijma‟ para ulama‟. Dan makmum wanita 

berada di belakang makmum laki-laki. Hal ini sebagaimana diriwayatkan 

dari Anas y, ia berkata; 

 

 ٌُ َ ِضْي َٚ ُش  ّْ ُم ـَ  ٍُ ْي ٍَ َِّرِ ُ  ْ  َدْيِش أُ ـِ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ٍَٝ ثٌَِٕذُ  َص َص
َٕج َف ٍْ ٍُ َخ ْي ٍَ  ُ َُ أُ َٚ  ُٗ َف ٍْ  َخ

 

”Rasulullah a (pernah) shalat di rumah Ummu Sulaim i. Aku dan seorang 

anak yatim berdiri di belakang Rasulullah a, sedangkan Ummu Sulaim i 

(berdiri) di belakang kami.”
528

 

 

Shaf shalat berjama‟ah dimulai dari tengah. Berkata Syaikh „Abdul 

„Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Shaf dimulai dari tengah, di belakang imam dan bagian kanan shaf lebih 

afdhal dari pada bagian kirinya. Dan yang wajib adalah tidak membuat shaf 

(baru) sampai sempurna dulu shaf yang ada di depannya.”
529
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Cara Meluruskan Shaf 

Para ulama telah bersepakat atas adanya perintah untuk mengatur 

lurusnya shaf di dalam shalat berjama‟ah. Diantara adalah dengan 

mengucapkan : 

 

ث ْٛ َصَّرثُص َٚ  ُْ ُى ـَ ْٛ ث ُصُف ْٛ ُّ   أَِلْي

 

”Luruskanlah shaf kalian dan rapatkanlah.”
530

 

 

Atau mengucapkan; 

 

َ َز   ِٛ َْ َصْس ِئ ـَ  ُْ ُى ـَ ْٛ ث ُصُف ْٚ ُٛ ِؾ َ  ْٛ َِ ثٌَّصََلرِ ثٌُّصُف ج َّ ْٓ َص ِِ   

 

”Luruskanlah shaf kalian, karena meluruskan shaf adalah bagian dari 

kesempurnaan shalat.”
531

 

 

Atau mengucapkan; 

 

 ُْ دُُى ْٛ ٍُ ُؿ ُل ٍِ َضْخَض ـَ ث  ْٛ ُف ٍِ َ  َصْخَض َٚ ث  ْٚ ُٛ  ِثْ َض

 

“Luruskanlah dan janganlah kalian berselisih, sehingga akan berselisih 

hati-hati kalian.”
532

 

 

Atau mengucapkan; 

 

ث ْٚ ُٛ ث ِث َض ْٚ ُٛ ث ِث َض ْٚ ُٛ  ِث َض

 

”Luruslah, luruslah, luruslah.”
533

  

 

                                                                                                                            
529

 Tukhfatul Ikhwan. 
530

 HR. Bukhari Juz 1 : 687. 
531

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 690, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 433. 
532

 HR. Muslim Juz 1 : 432.  
533

 HR. Nasa‟i Juz 2 : 813. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih 

Sunan Nasa‟i : 783. 
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Atau mengucapkan; 

 

 َٚ َٕجِوِخ  َّ ٌْ َٓ ث ث َدْي ْٚ َفجُ  َٚ َؾ  ْٛ ث ثٌُّصُف ْٛ ُّ ث أَِلْي ْٛ ْيُٕ ٌِ َٚ   َ َٚ  ُْ ُِٔى ث َٛ ِد َْ ِ ّْي ِإْخ
ْٓ َلَ َ  َصِفج  َِ َٚ ُٗ ثَّلَلُ  ٍَ َص َٚ ًَ َصِفج  َص َٚ  ْٓ َِ َٚ  ِْ ٌٍَِطْيَ ج ـُُّرَؽجٍس  ث  ْٚ َصَ ُ 

ُٗ ثَّلَلُ   .َلَ َع

 

”Luruskanlah shaf, sejajarkanlah pundak, lunaklah terhadap tangan-

tangan saudara kalian, dan janganlah kalian biarkan ada lubang-lubang 

untuk setan. Barangsiapa menyambung shaf, maka Allah akan 

menyambungnya. Dan barangsiapa memutus shaf, maka Allah akan 

memutusnya.”
534

 

 

 

Bacaan Surat di Dalam Shalat 

Berikut ini adalah riwayat tentang bacaan surat yang dibaca ketika 

shalat, antara lain : 

Shalat Shubuh 

 Membaca Surat At-Takwir 

Diriwayatkan dari „Amru bin Harits y; 

 

 ُٗ َُ َ ْك  أََٔ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َ  ثٌَِٕذَ  َص ِّ َفْؾِّر َ  ٌْ ـِ  ث ًِ ِإَ ث }َ أُ  ْي ٍَ ثٌ َٚ
 {َعْسَعَس 

 

“Sesungguhnya ia mendengar Nabi a membaca (surat) ketika Shalat 

Shubuh, “Wal laili idza „as‟as”
535

 (Demi malam apabila telah hampir 

meninggalkan gelapnya).”
536

 

 

 

 

                                                 
534

 HR. Abu Dawud : 666. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih 

Sunan Abu Dawud : 482. 
535

 QS. At-Takwir. 
536

 HR. Muslim Juz 1 : 456. 
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 Membaca Surat Qaaf 

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah y, ia berkata; 

 

 ِْ ُمّْرآ ٌْ ث َٚ َفْؾِّر ِدك  ٌْ ـِ  ث َْ َ ْمَّرأُ  َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص ِإ
ُٗ َدْعَ  َصْخِفْيًفج َْ َصََلصُ َوج َٚ ِؾْيِ   َّ ٌْ  ث

 

“Sesungguhnya Nabi a membaca (surat) di dalam Shalat Shubuh dengan, 

“Qaaf, wal Qur‟anil Majid.”
537

 (Qaaf, Demi Al-Quran yang sangat mulia). 

Dan shalat beliau setelah itu ringan.”
538

 

 

Shalat Zhuhur dan Shalat Ashar 

 Membaca Surat Al-A‟la 

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah y; 

 

َُ َ دِّرَِه  ـِ ثْ  ِّر ِدَسِذِّر ْٙ ـِ  ثٌّظُ َْ َ ْمَّرأُ  َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص أَ
ٌَِه   َ ْٓ ِِ ِي  َٛ ـِ ِد َْ  ـِ  ثٌُّصْذ َٚ  ٍَٝ  .ثْاَْع

 

“Bahwa Nabi a membaca (surat) di dalam Shalat Zhuhur dengan 

“Sabbihisma Rabbikal A‟la.”
539

 (Sucikanlah Nama Rabb-mu Yang Maha 

Tinggi) dan di dalam Shalat Shubuh dengan yang lebih panjang dari itu.”
540

 

 

 Membaca Surat Al-Lail 

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah y, ia berkata; 

 

ـِ   َٚ ًِ ِإَ ث َ ْؽَطٝ  ْي ٍَ ِّر ِدجٌ ْٙ ـِ  ثٌّظُ َُ َ ْمَّرأُ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص َوج
ٌَِه   َ ْٓ ِِ ُي  َٛ ـِ أَْ  ـِ  ثٌُّصْذ َٚ ٌَِه   َ َٛ َْٔق َعّْصِّر  ٌْ  .ث

 

                                                 
537

 QS. Qaaf. 
538

 HR. Muslim Juz 1 : 458. 
539

 QS. Al-A‟la. 
540

 HR. Muslim Juz 1 : 460. 
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“Nabi a membaca (surat) di dalam Shalat Zhuhur dengan “Wal laili idza 

yaghsya.”
541

 (Demi malam jika menutupi (cahaya siang), dan di dalam 

Shalat Ashar seperti itu. Di dalam shalat Shubuh lebih panjang dari itu.
542

 

 

Shalat Maghrib 

 Membaca Surat Al-Mursalat 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

َٛ َ ْمَّرأُ  ُ٘ َٚ  ُٗ َعْض ِّ َقجِ ِط َ  ٌْ ُْٕش ث ًِ ِد َفْ  ٌْ ََ ث َْ أُ ـًج}ِإ ّْرَ ََلِس ُعّْر ُّ ٌْ ث َٚ} 
ْعُش  ِّ ج َ  َِ ج َاِخُّر  َٙ َ ُر ِإَٔ ْٛ ِٖ ثٌُس  ِ َ٘ ْ  ِدِمَّرثَاِصَه  ِٕ ٌََمْ  َ َوّْرَص   ََٕ ٌَْش َ ج دُ َمج ـَ

ْؽِّرِح  َّ ٌْ ـِ  ث ج  َٙ َُ َ ْمَّرأُ ِد ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ. 

 

“Sesungguhnya Ummul Fadhl binti Harits i telah mendengarnya dan ia 

sedang membaca, “Wal mursalaati „urfa.”
543

 (Demi malaikat-malaikat yang 

diutus untuk membawa kebaikan). Lalu ia berkata, ”Wahai anakku, demi 

Allah sesungguhnya engkau telah mengingatkanku dengan bacaan suratmu 

ini, sesungguhnya surat itu adalah surat terakhir yang aku dengarkan (dari) 

Rasulullah a yang beliau baca di dalam Shalat Maghrib.”
544

  

 

 Membaca Surat At-Thur 

Diriwayatkan dari Jubair bin Muth-im, dari bapaknya y, ia berkata; 

 

ْؽِّرِح  َّ ٌْ ـِ  ث   ِ ْٛ َُ َ ْمَّرأُ ِدجٌ ُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ ْعُش َ ُ  ِّ  َ 

 

“Aku telah mendengar Rasulullah a membaca (surat) di dalam Shalat 

Maghrib dengan “At-Thur.”
545
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 QS. Al-Lail. 
542

 HR. Muslim Juz 1 : 459. 
543

 QS. Al-Mursalat. 
544
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545
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Shalat Isya’ 

 Membaca Surat At-Tin 

Diriwayatkan dari Al-Barra‟ bin „Azib y, ia berkata; 

 ِٓ ْي َمَّرأَ ِدجٌضِّرِ ـَ ِعَطجَا  ٌْ َُ ث ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ َِ ٍَْيُش  َص

 ِْ ْٛ ثٌَزْ ُض َٚ. 

“Aku pernah Shalat Isya‟ bersama Rasulullah a, beliau membaca “Wat 

Tiini waz Zaitun.”
546

 (Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun).”
547

 

 

 Membaca Surat Asy-Syams, Al-A‟la, Al-Alaq, dan Al-Lail 

Diriwayatkan dari Jabir y, ia berkata; 

 

 ُْ ِٙ ْي ٍَ َي َع َٛ  َ ـَ ِعَطجَا  ٌْ ِٗ ث َّْٔصجِ ّْي ِاَْصَقجِد ًِ ثْاَ ِٓ َؽَذ َعجُ  ْد ُِ  ٍَٝ َص
ٍََػ  ج َد َّ ٍَ ـَ ٌك  ـِ َٕج ُِ  ُٗ َمجَي ِإَٔ ـَ  ُٗ ْٕ َعجٌ  َع ُِ ـَ َْخَذَّر   ٍَٝ ـََّص َٕج  ِِ  ًٌ َّْٔصَّرَؾ َ ُؽ ج ـَ
ج  َِ  ُٖ ـَ َْخَذَّر  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ ٍَٝ ًَ َع ًُ َاَخ ٌَِه ثٌَّرُؽ  َ
ًٔج َ ج  َضج ـِ  َْ ْٛ ْْ َصُى َُ أَصُِّرْ ُ  أَ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُٗ ثٌَِٕذُ  َص ٌَ َمجَي  ـَ َعجٌ   ُِ َلجَي 
َُ َ دِّرَِه  ـِ ثْ  َ ذِّرِ َٚ ج  َ٘ ُّضَقج َٚ ِس  ّْ جْلَّرْأ ِدجٌَط ـَ َش ثٌَٕجَا  ّْ َِ َعجُ  ِإَ ث أَ ُِ

ًِ ِإَ ث َ ْؽَطٝ ْي ٍَ ثٌ َٚ ُِ َ دِّرَِه  ِثْلَّرْأ ِدجْ  َٚ  ٍَٝ  .ثْاَْع
“Muadz bin Jabal Al-Anshari y Shalat Isya‟ bersama sahabatnya dan ia 

memperlama shalat tersebut. Lalu keluarlah salah seorang laki-laki dari 

(makmumnya) dan ia shalat (sendiri). Kemudian Muadz y diberitahu 

tentang kejadian tersebut. Muadz y berkata, “Sesungguhnya ia adalah 

seorang munafik.” Ketika sampai perkataan itu kepada laki-laki tersebut, 

laki-laki tersebut mendatangi Rasulullah a menyampaikan apa yang 

dikatakan Muadz y (kepadanya). Lalu Nabi a bersabda kepada Muadz 

y,”Apakah engkau ingin menjadi seorang pemfitnah, wahai Muadz? Jika 

engkau mengimami manusia, maka bacalah “Wasyamsi wadhuhaha,
548

 

Sabbihisma Rabbikal A‟laa,
549

 Iqra‟ bismi Rabbika,
550

 dan Wal laili idzaa 

yaghsyaa.
551

”
552

 

                                                 
546

 QS. At-Tin. 
547

 HR. Muslim Juz 1 : 464. 
548

 QS. Asy-Syams. 
549

 QS. Al-A‟la. 
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Makmum Masbuq (makmum yang terlambat) 

Makmum yang terlambat tidak perlu terburu-buru untuk masuk ke 

dalam jama‟ah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

َُٕز  ُُ ثٌَسِىْي ْيُى ٍَ َْ َع ْٛ ُط ّْ ج َص َ٘ ْٛ أَصُ َٚ  َْ ْٛ ج َصْسُع َ٘ ْٛ ََل َصْ صُ ـَ ِش ثٌَّصََلُر  َّ ِإَ ث أُِلْي
ث ْٛ ُّ ـَ َِص  ُْ جَصُى ـَ ج  َِ َٚ ث  ْٛ ٍُ َّص ـَ  ُْ ج أَْاَ ْوُض َّ  ـَ

 

”Jika iqamat telah dikumandangkan, maka jaganlah kalian terburu-buru, 

berjalanlah (dengan) tenang. Apa yang kalian dapatkan (bersama imam), 

maka kerjakanlah. Dan apa yang tertinggal, maka sempurnakanlah.”
553

 

 

Makmum masbuq hendaknya segera mengikuti gerakan imam dalam 

kondisi apapun. Diriwayatkan dari Mu‟adz bin Jabal y ia berkata, Nabi a 

bersabda; 

 

 َُ ج َِ َُٕ  ثْاِ ج َ ّْص َّ َْٕ  َو َيّْص ٍْ ـَ ٍَٝ َفجٍي  َُ َع ج َِ ثْاِ َٚ ُُ ثٌَّصََلَر   .ِإَ ث أََصٝ أََفُ ُو

 

“Jika salah seorang diantara kalian (mendatangi) shalat (jama‟ah) dan 

imam berada pada suatu keadaan, maka hendaklah ia melakukan seperti 

yang sedang dilakukan oleh imam.”
554

 

 

Seorang makmum masbuq dianggap mendapatkan satu raka‟at, jika ia 

mendapatkan ruku‟ bersama imam. Ini adalah pendapat Ibnu „Umar, Ibnu 

Mas‟ud, Zaid bin Tsabit o, dan ini adalah madzhab Jumhur ulama‟. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ج َضْيًتج،  َ٘ ْٚ َ  َصَعُ  َٚ ث،  ْٚ ـَجْ ُؾُ  ٌا  ْٛ ُٓ ُ ُؾ َْٔق َٚ ٌَٝ ثٌَّصََلِر  ُْ ِإ ِإَ ث ِؽْتُض
َمْ  أَْاَ َن ثٌَّصََلرَ  ـَ ْٓ أَْاَ َن ثٌَّرْوَعَز  َِ َٚ. 

 

                                                                                                                            
550

 QS. Al-„Alaq. 
551

 QS. Al-Lail. 
552
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553

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 866 dan Muslim Juz 1 : 602, lafazh ini milik 
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Shahihul Jami‟ : 261. 
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“Jika kalian mendatangi shalat jama‟ah (pada saat) kami sedang sujud, 

maka sujudlah dan itu jangan dihitung (satu raka‟at). Dan barangsiapa 

yang mendapati (imam) sedang ruku‟, maka ia telah mendapatkan (satu 

raka‟at) shalat.”
555

 

 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Apabila seorang makmum mendapati imam sedang ruku‟ (lalu ia pun 
ruku‟), maka ia terhitung mendapatkan raka‟at tersebut, sekalipun ia belum 

selesai membaca tasbih ruku‟ (yaitu; Subhana Rabbiyal „Azhim), kecuali 

setelah imam bangkit dari ruku‟.”
556

 

 

Catatan : 

 Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling depan. Hal ini 

sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

َسجِا  ِؾ ثٌِّٕرِ ْٛ َخْيُّر ُصُف َٚ ج  َ٘ ج آِخُّر َ٘ َضُّر َٚ ج  َٙ ٌُ َٚ َؽجِي أَ َخْيُّر ُصُفِٛؾ ثٌّرِّرِ
ج َٙ ٌُ َٚ ج أَ َ٘ َضُّر َٚ ج  َ٘  آِخُّر

”Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang pertama dan seburuk-

buruknya adalah yang paling belakang. Dan sebaik-baik shaf wanita 

adalah yang paling belakang dan seburuk-buruknya adalah yang 

pertama.”
557

  

 

 Apabila kaum wanita bermakmum di belakang kaum laki-laki, maka 
shaf yang paling baik adalah yang paling belakang. Namun jika 

mereka shalat berada di belakang imam wanita, maka yang paling 

baik adalah shaf yang paling depan. Hal ini berdasarkan keumuman 

hadits yang diriwayatkan dari Al-Barra‟ bin „Azib y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

يِ  َٚ ِؾ ثْاَ ْٛ ٍَٝ ثٌُّصُف َْ َع ْٛ ٍُ ُٗ  َُّص ََلِةَىَض َِ َٚ  ًَ َؽ َٚ َْ ثَّلَلَ َعَز  .ِإ

“Sesungguhnya Allah r dan para Malaikat-Nya bershalawat 

(mendoakan rahmat) kepada orang-orang yang berada di shaf yang 

pertama.”
558

 

                                                 
555

 HR. Abu Dawud : 893. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 468. 
556

 Tukhfatul Ikhwan. 
557

 HR. Muslim Juz 1 : 440. 
558

 HR. Abu Dawud : 664. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 1839. 
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 Orang yang paling berhak berada di belakang imam adalah orang yang 

berilmu dan bertaqwa. Diriwayatkan dari Abu Mas‟ud y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 َٓ َُ ثٌَِ ْ  ُْ عُ ُٙ َٔ ْٛ ٍُ  َ َٓ َُ ثٌَِ ْ  ٝ عُ َٙ ثٌُٕ َٚ  
َِ ٌُٛ ثْاَْفََل ْٚ ُْ أُ ُى ْٕ ِِ   ْ ِٕ ٍِ َي ٌِ

 ُْ ُٙ َٔ ٍُٛ  َ 

 

”Hendaklah yang di belakangku adalah orang-orang yang berakal 

dan berilmu diantara kalian. Setelah itu orang-orang yang mendekati 

(tingkatan) mereka. Setelah itu orang-orang yang mendekati 

(tingkatan) mereka.”
559

 

 

 Imam disunnahkan untuk mensirrkan bacaan basmalah, ketika shalat 

jahriyah. Ini adalah madzhab Hambaliyah, Ashabur ra‟yi, dan ini 

adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 

5. Berdasarkan hadits Anas y; 

 

 ٌَٝ َٝ ثَّلَلُ َصَعج َّر َ ِّض َّ ُع َٚ أََدج َدْىٍّر  َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص أَ

َْ ثٌَّصََلَر ِح  ْٛ ث َ ْفَضِضُق ْٛ ج َوجُٔ َّ ُٙ ْٕ َٓ }َع ْي ِّ ٌَ َعج ٌْ ََََََ َ حِّرِ ث ِٗ ٌِ   ِ ّْ َق ٌْ  {ث

 

“Bahwa Nabi a, Abu Bakar, dan „Umar p membuka shalat dengan 

“Alhamdulillahi Rabbil „Alamin (Segala puji bagi Allah, Rabb 

semesta alam).”
560

 

 

 Seorang imam disunnahkan untuk meringankan shalat dengan tidak 
mengabaikan kesempurnaan shalat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y, bahwa Nabi a bersabda; 

 

َىِذْيَّر  ٌْ ث َٚ ُُ ثٌَّصِؽْيَّر  ِٙ ْي ـِ  َْ ِئ ـَ ْؿ  ُيَخفِّرِ ٍْ ـَ ُُ ثٌَٕجَا  ََ أََفُ ُو ِإَ ث أَ
ِ َوْيَؿ َضجاَ  ًِّر ُيَّص ٍْ ـَ  ُٖ ْفَ  َٚ  ٍَٝ ِئَ ث َص ـَ ِّرْ َض  َّ ٌْ ث َٚ ثٌَ ِعْيَؿ  َٚ 
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 HR. Muslim Juz 1 : 432. 
560

 HR. Bukhari Juz 1 : 710, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 399. 
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”Jika salah seorang diantara kalian menjadi imam, maka hendaknya 

ia meringankan shalatnya. Karena sesungguhnya diantara mereka 

(para makmum) ada; anak kecil, orang yang lanjut usia, orang yang 

lemah, dan ada pula orang yang sakit. (Namun) jika ia shalat sendiri, 

maka (silakan) ia shalat sekehendaknya.”
561

 

 

 Tidak diperbolehkan seorang laki-laki mengimami wanita yang bukan 
mahramnya seorang diri. Hal ini berdasarkan keumuman sabda 

Rasulullah a; 

 

َّرأٍَر  ِْ ًٌ ِدج َْ َ ُؽ َٛ ٍُ َْ َ  َ ْخ ِئ ُْ ـَ ج ثٌَطْيَ ج َّ ُٙ َغ ٌِ   َعج

 

“Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki berdua dengan seorang 

wanita, karena yang ketiganya adalah setan.”
562

 

 

 Jika seorang wanita menjadi imam shalat untuk jama‟ah wanita, maka 
ia berdiri di tengah-tengah shaf terdepan, bukan di depan shaf. 

Diriwayatkan dari Raithah Al-Hanafiyah; 

“Bahwa „Aisyah i mengimami para wanita, dan ia berdiri di tengah-

tengah mereka (di shaf depan) di dalam shalat wajib.”
563

 

 

Diriwayatkan pula dari „Ammar Ad-Duhni, dari seorang wanita 

kaumnya yang digelari Hujairah, dari Ummu Salamah i; 

“Bahwa ia mengimami mereka shalat dan ia berdiri (pada shaf depan) 

di tengah-tengah (mereka).”
564

 

 

 Anak kecil yang sudah mumayyiz sah untuk menjadi makmum dan 
menjadi imam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Diriwayatkan dari 

„Amru bin Salamah y ia berkata, Nabi a bersabda; 

ًٔج  ُْ ُلّْرآ ُْ أَْوَغُّرُو ُى َِ َيُؤ ٌِ َٚ  ُْ ْْ أََفُ ُو ُيَؤ ِّرِ ٍْ ـَ ِئَ ث َفَ َّرِس ثٌَّصََلُر  ـَ
  ْ ِّٕرِ ِِ ًٔج  ْٓ أََفٌ  أََوْغُّر ُلّْرآ ُْ َ ُى ٍَ ـَ ث  ْٚ ََّٕظُّر ُْ ...ـَ ِٙ َٓ أَْ ِ ْ  ِْٔ  َدْي ْٛ ُِ َمَ  ـَ  

 َٓ ْي ِٕ ْٚ َ ْذِ  ِ  ُٓ ِ شِّرٍ أَ َٔج ْد أَ َٚ 
 

                                                 
561

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 90 dan Muslim Juz 1 : 467, lafazh ini miliknya. 
562

 HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 3 : 1171. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1813. 
563

 HR. „Abdurrazaq, 3/141, Daraquthni, 1/404, dan Baihaqi 3/131. 
564

 HR. „Abdurrazaq, 3/140, Daraquthni, 1/405, dan Baihaqi 3/131. 
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”Jika waktu shalat telah datang, maka hendaknya salah seorang 

diantara kalian mengumandangkan adzan dan hendaknya yang 

menjadi imam (shalat) kalian adalah orang yang paling banyak 

hafalan Al-Qur‟an(nya).” „Amru y berkata, ”Lalu mereka mencari-

cari dan tidak ada seorang pun yang lebih banyak hafalan Al-

Qur‟an(nya) melebihi diriku. ... Maka mereka memajukanku (untuk 

menjadi imam) padahal aku baru berumur enam atau tujuh tahun.”
565

 
 

 Apabila imamnya shalat dengan duduk, maka semua makmum harus 

shalat dengan duduk. Ini adalah pendapat madzhab Ahmad, Ishaq, Al-

Auza‟i, Dawud, dan Ibnu Hazm n. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ث  ْٛ جْ َوُع ـَ ِإَ ث َ َوَ   َٚ ث  ْٚ ُّر َىذِّرِ ـَ ِئَ ث َوَذَّر  ـَ  ِٗ َُ ِد ُيْؤَص
ٌِ  َُ ج َِ ًَ ثْاِ ج ُؽِع َّ ِإَٔ

ِإَ ث  َٚ   ُ ّْ َق ٌْ ٌََه ث َٕج  َُ َ دَ ُٙ ٍَ ث ثٌَ ْٛ ٌُ ْٛ ُم ـَ  ُٖ  َ
ِّ ْٓ َف َّ ٌِ َ  ثَّلَلُ  ِّ ِإَ ث َلجَي َ  َٚ

ًاث  ْٛ ث ُلُع ْٛ ٍُ َّص ـَ ٍَٝ َلجِعً ث  ِإَ ث َص َٚ ج  ًِ ث ِلَيج ْٛ ٍُ َّص ـَ ج  ًّ ٍَٝ َلجِة َص
 َْ ْٛ ُع َّ  .أَْؽ

 

”Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir 

maka bertakbirlah. Jika ia ruku‟, maka ruku‟lah. Jika ia 

mengucapkan “Sami‟allahu liman hamidah,” maka ucapkanlah 

“Allahumma Rabbana lakal hamdu.” Jika ia shalat dengan berdiri, 

maka shalatlah dengan berdiri. Dan jika ia shalat dengan duduk, 

maka shalatlah kalian semua dengan duduk.”
566

 

 

Berkata Syaikh „Abdullah bin „Abdurrahman bin Shalih Alu Bassam 

5; 

 

ًٌِسج  ٍَٝ َؽج ََ ِإَ ث َص ج َِ َْ ثْاِ َِ -أَ ِمَيج ٌْ ِٓ ث ِٖ َع ُٗ - ٌَِعْؾِز َف ٍْ ٍَٝ َخ َص
َضجَدَعِز  ُّ ٍْ ٌِ ، َصْقِمْيًمج  َِ ِمَيج ٌْ ٍَٝ ث َٓ َع ث َلجِاِ ْ  ْٛ ْٛ َوجُٔ ٌَ َٚ ً ج  ْٛ ٍُ َْ ُؽ ْٛ ُِ  ْ َّ ٌْ ث

ْلِضَ ثاِ  ثْ ِ َٚ. 
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 HR. Bukhari Juz 4 : 4051, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 585. 
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“Apabila imam shalat dengan duduk –karena yang tidak mampu untuk 

berdiri,- (maka) makmum di belakangnya (harus ikut shalat dengan) 

duduk, meskipun mereka mampu untuk shalat dengan berdiri, dalam 

rangka mengikuti (imam).”
567

  

 

 Apabila imam batal shalatnya di tengah-tengah shalat, maka ia harus 
memutus shalatnya dan menunjuk salah satu makmum untuk 

menggantikan dan melanjutkan shalatnya. Berkata Syaikh „Abdul 

„Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Seorang imam disyari‟atkan menunjuk seseorang untuk 

menggantikannya, agar menyempurnakan shalat berjama‟ah. 

Sebagaimana yang dilakukan oleh „Umar bin Khaththab y ketika ia 

ditikam (dari belakang) sementara ia sedang shalat (sebagai imam). 

Lalu ia menunjuk „Abdurrahman bin „Auf y sebagai pengganti. 

Kemudian („Abdurrahman bin „Auf y) menyempurnakan shalat 

jama‟ah Fajar/Shubuh. Jika imam tidak menunjuk pengganti, maka 

hendaklah salah seorang dari jama‟ah (yang ada di belakangnya) maju 

menggantikannya, lalu menyempurnakan shalat jama‟ah tersebut.”
568

 

 

 Apabila imam ingat bahwa ia berhadats setelah salam, maka imam 

harus mengulangi shalatnya sedangkan makmumnya tidak perlu 

mengulanginya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟, diantaranya 

imam Malik, Asy-Syafi‟i, Ahmad, Abu Tsaur, dan Al-Muzani n. 

 

 Disunnahkan bagi seorang imam untuk berpaling menghadap ke arah 
makmum sesudah salam, setelah membaca; 

 

َُ َصَذجَ نْ  َه ثٌَسََل ْٕ ِِ َٚ  َُ َْٔش ثٌَسََل َُ أَ ُٙ ٍَ َؾََلِي  َ  َ ج َس ثٌ ٌْ ث ث
 َِ ْوَّرث ثْاِ َٚ. 

 

“Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mulah keselamatan itu. 

Maha Suci Engkau, wahai Yang Memiliki keagungan dan 

kemuliaan.”
569

 

                                                 
567

 Taisirul „Allam Syarhu Umdatil Ahkam. 
568

 Tukhfatul Ikhwan. 
569

 Diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

َؾََلِي  ٌْ َُ َصَذجَ ْوَش َ ج َ ث ث َْٕه ثٌَسََل ِِ َٚ  َُ َْٔش ثٌَسََل َُ أَ ُٙ ٍَ ُي ثٌَ ْٛ ج َ ُم َِ ْمَ ثٌ  
ِِ ُْ َ ْمُعْ  ِإَ   ٌَ  َُ ٍَ َُ ِإَ ث َ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص َوج

 َِ ْوَّرث ثْاِ َٚ. 
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Sebagaimana diriwayatkan dari Samurah bin Jundub y, ia berkata; 

 

َٕج  ْي ٍَ ًَ َع ٍَٝ َصََلًر أَْلَذ َُ ِإَ ث َص ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص َوج
 ِٗ ِٙ ْؽ َٛ  .ِد

“Biasanya Nabi a jika telah selesai mengerjakan shalat, beliau 

menghadapkan wajahnya kepada kami.”
570

 

 

 Dimakruhkan seorang menjadi imam suatu kaum, sementara kaum 

tersebut tidak menyukainya. Diriwayatkan dari Abu Umamah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َّرأَرٌ  ِْ ث َٚ َعْذُ  ثْاِدُك َفَضٝ َ ّْرِؽَ   ٌْ ُْ ثَ ُٙ َٔ ُْ آَ ث ُٙ ُز َصََلصُ ِٚ َعََلَعٌز َ  صَُؾج
 َْ ْٛ ُ٘ ُٗ َوجِ  ٌَ  ُْ ُ٘ َٚ  ٍَ ْٛ َُ َل ج َِ ِإ َٚ ج َ جِخٌ   َٙ ْي ٍَ ج َع َٙ ُؽ ْٚ َز َٚ  .َدجَصْش 

“Ada tiga golongan yang shalat mereka tidak melampaui telinga 

mereka, (yaitu); hamba sahaya yang melarikan diri (dari tuannya) 

hingga ia kembali, seorang wanita yang bermalam dalam keadaan 

suaminya marah kepadanya, dan seorang yang menjadi imam suatu 

kaum sementara mereka benci kepadanya.”
571

 

 

 Hendaknya tempat imam tidak lebih tinggi dari tempat makmum, 

kecuali jika ada kebutuhan –misalnya; untuk memberikan contoh 

tentang tata cara shalat.- Jika tidak ada kebutuhan, maka meninggikan 

tempat imam adalah makruh. Sebagaimana hadits dari Hudzaifah y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ُْ ِٙ ِِ َمج َِ  ْٓ ِِ   ُ ـَ ٍْ أَْ  َىج َِ   ْ ـِ  ُْ ََل َ ُم ـَ  ََ ْٛ َم ٌْ ًُ ث ََ ثٌَّرُؽ  .ِإَ ث أَ

”Jika seorang mengimami suatu kaum, maka janganlah ia berdiri di 

tempat yang lebih tinggi dari tempat berdiri (para makmum).”
572

 

                                                                                                                            
“Nabi a jika selesai salam beliau tidak (merubah posisi) duduk(nya), kecuali setelah 

membaca, “Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mulah keselamatan itu. Maha Suci 

Engkau, wahai Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan.” 

 (HR. Muslim Juz 1 : 592) 
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 HR. Bukhari Juz 1 : 809, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2275. 
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 HR. Tirmidzi Juz 2 : 360, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 593, dan Ibnu Majah : 970. 

Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 3057. 
572

 HR. Abu Dawud : 598. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 392. 
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 Adapun untuk makmum, maka diperbolehkan posisinya lebih tinggi 
daripada imam, karena tidak ada dalil yang melarangnya. Namun 

posisi makmum harus tetap berada di belakang imam. Ini adalah 

pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Makmum wajib mengikuti imam dan diharamkan untuk mendahului 
imam di dalam shalat. Dan barangsiapa mendahului imam secara 

sengaja, maka batallah shalatnya. Hal ini berdasarkan keumuman 

hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ث  ْٛ جْ َوُع ـَ ِإَ ث َ َوَ   َٚ ث  ْٚ ُّر َىذِّرِ ـَ ِئَ ث َوَذَّر  ـَ  ِٗ َُ ِد ُيْؤَص
ٌِ  َُ ج َِ ًَ ثْاِ ج ُؽِع َّ  ِإَٔ

”Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, 

maka bertakbirlah. Jika ia ruku‟, maka ruku‟lah.”
573

 

 

 Apabila makmum tidak mendengar bacaan Al-Fatihah imam dalam 
shalat jahriyah, maka makmum tersebut harus membaca Al-Fatihah 

sendiri, ia tidak diperbolehkan hanya diam saja. Ini adalah pendapat 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Diperbolehkan bagi seorang makmum yang berada di luar masjid 

untuk tetap mengikuti jama‟ah bersama imam, selama shafnya masih 

bersambung. Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 

5; 

“Jika shaf-shaf tersebut bersambung, maka diperbolehkan. Demikian 

pula jika para makmum di luar masjid (masih) melihat shaf-shaf yang 

ada di depannya, atau (masih) mendengarkan (suara).”
574

 

 

 Diperbolehkan orang yang shalat fardhu bermakmum kepada orang 

yang shalat sunnah, demikian pula sebaliknya. Diriwayatkan dari Jabir 

bin „Abdillah p, ia berkata; 

 

 ُٗ َِ ْٛ َُ َ ْ ِصْ  َل َُ عُ ٍَ  َ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َ  ثٌَِٕذ ِّرِ َص َِ   ْ

ٍِّرِ َعجٌ   َُّص ُِ  َْ َوج
 ُْ ِٙ ْ  ِد ٍِّرِ ُيَّص  ـَ

“Muadz (bin Jabal) y shalat bersama Nabi a, lalu ia mendatangi 

kaumnya dan shalat (kembali) bersama mereka.”
575
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 701 dan Muslim Juz 1 : 417, lafazh ini miliknya. 
574

 Tukhfatul Ikhwan. 
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 Diperbolehkan seorang yang mukim bermakmum kepada orang yang 

musafir, demikian pula sebaliknya. Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p; 

 

َىَز  َِ  ََ َْ ِإَ ث َلِ  ُٗ َوج ْٕ ٌَٝ َع َٝ ثَّلَلُ َصَعج ٌَْخ َجِح َ ِّض َٓ ث َّر ْد َّ َْ ُع أَ
 ٌَ ْٛ ِئَٔج َل ـَ  ُْ ث َصََلَصُى ْٛ ُّ َىَز أَِص َِ  ًَ ْ٘ ُي َ ج أَ ْٛ َُ َ ُم ِٓ عُ ُْ َ ْوَعَضْي ُٙ ٌَ  ٍَٝ َص

 .َ ْفّرٌ 
 

“Bahwa ‟Umar y ketika tiba di Makkah, ia shalat bersama penduduk 

Makkah dua raka‟at. Kemudian ia berkata, “Wahai penduduk Makkah, 

sempurnakanlah shalat kalian, karena sesungguhnya aku adalah 

seorang musafir.”
576

 

 

 Seorang laki-laki tidak diperbolehkan dan tidak sah shalat di belakang 
imam wanita. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. Berdasarkan 

keumuman sabda Rasulullah a; 

 

َّرأَرً  ِْ ُْ ِث ُ٘ َّر ِْ ث أَ ْٛ ٌَ َٚ  ٌَ ْٛ ـَ َل ٍِ ْٓ  ُْف ٌَ. 

 

“Suatu kaum tidak akan pernah beruntung, (jika) mereka 

menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita.”
577

 

 

 Apabila seorang berhadats ketika shalat berjama‟ah, maka hendaklah 

ia memegang hidungnya lalu keluar. Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, 

Nabi a bersabda; 

 

َّْٕصِّرْؾ  ٌََي  َُ  عُ
ِٗ ِف ْٔ َيْ ُخْ  ِد َ ٍْ ـَ  ِٗ ْ  َصََلِص ـِ  ُْ  .ِإَ ث أَْفَ َط أََفُ ُو

 

”Apabila seorang dari kalian berhadats dalam shalatnya, maka 

hendaklah ia memegang hidungnya lalu keluar.”
578
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 HR. Bukhari Juz 1 : 679, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 465. 
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 HR. Baihaqi Juz 3 : 5111. 
577
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578
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 Orang yang masbuq bersama imam dihitung awal shalatnya dan apa 
yang diqadha‟nya adalah akhir shalatnya. Berkata Syaikh „Abdul 

„Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Apa yang didapati oleh orang yang masbuq bersama imam dihitung 

awal shalatnya dan apa yang diqadha‟nya adalah akhir shalatnya.”
579

 

 

 Apabila seorang melihat ada orang lain yang mengerjakan shalat 
fardhu sendirian, maka ia disunnahkan untuk shalat bersamanya. 

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

pernah melihat seorang laki-laki sedang mengerjakan shalat sendirian, 

lalu beliau bersabda; 

 

 ُٗ َع َِ   ْ ٍِّرِ ُيَّص ـَ َ ث  َ٘  ٍَٝ ًٌ َ َضَّصَ ُق َع  أََ  َ ُؽ

 

”Tidaklah ada seseorang yang bersedekah kepada orang ini, (agar) 

shalat bersamanya.”
580

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
579

 Tukhfatul Ikhwan. 
580

 HR. Tirmidzi Juz 1 : 220 dan Abu Dawud : 574, lafazh ini miliknya. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Sunan Abu Dawud : 537. 
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SHALAT SUNNAH RAWATIB 
 

 

Shalat Sunnah Rawatib adalah shalat sunnah yang dilaksanakan 

sebelum atau sesudah Shalat Fardhu. Diantara fungsi Shalat Sunnah adalah 

untuk menyempurnakan Shalat Fardhu. Nabi a bersabda; 

 

ٌَّْصََل  ِٗ ث ٍِ َّ ْٓ َع ِِ ِز  َِ ِمَيج ٌْ ََ ث ْٛ َعْذُ  َ  ٌْ ِٗ ث ج  َُقجَ ُخ ِد َِ ُي  َٚ ُٗ أَ ٍَُقْش صُ ْْ َص ِئ ـَ  
َخِسّرَ  َٚ َمْ  َخجَح  ـَ ََٔمَّصْش   ْْ ِإ َٚ ـَ  َؾ ْٔ أَ َٚ ـَ  ٍَ ـْ َمْ  أَ ْٓ  ,ـَ ِِ َضَمَع  ْٔ ِْ ث ِئ ـَ

 ًَ َؽ َٚ ِٗ َضْ ٌا َلجَي ثٌَّرُح َعَز  ِّرْ َ ِض َٛ ٍ  :ـَ ْٓ َصَ  ِِ ٌِِعَذِ ّْي   ًْ َ٘ ث  ْٚ ّظُُّر ْٔ  , ثُ
ٌَِه   َ ٍَٝ ِٗ َع ٍِ َّ ُْ َ جِةُّر َع ْٛ َُ َ ُى َفِّرْ َ ِز عُ ٌْ َٓ ث

ِِ َضَمَع  ْٔ ج ث َِ ج  َٙ ًُ ِد َّ ُيْى  .ـَ

 

“Amalan yang yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada 

hari Kiamat adalah shalat(nya). Jika shalatnya baik, maka sungguh ia akan 

sukses dan selamat. Dan jika kurang, maka sungguh ia telah celaka dan 

merugi. Jika dalam shalat wajibnya ada yang kurang, maka Rabb Yang 

Maha Agung lagi Maha Mulia berfirman, “Lihatlah, apakah hambaKu 

memiliki Shalat Sunnah. Maka shalat wajibnya disempurnakan dengan 

Shalat Sunnah tersebut. Kemudian (dihisablah) seluruh amalan (wajibnya) 

sebagaimana (amalan shalat) tadi.”
581

 

 

Macam Shalat Sunnah Rawatib 

Shalat Sunnah Rawatib dibedakan menjadi dua macam : 

 

I.  Muakkad (sangat ditekankan) 

Shalat Sunnah Rawatib yang Muakkad sebanyak 12 raka‟at. 

Berdasarkan hadits dari Ummu Habibah i -istri Nabi a- ia berkata, Aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ًعج َؼْيَّر  ُٛ َضْ  َعْطَّرَر َ ْوَعًز َصَ  ْٕ ٍَ ِع ْٛ  َ ًَ ِ ُو ٍِّرِ  َّلِلَ ٍُ  َُّص ٍِ ْس ُِ ْٓ َعْذٍ   ِِ ج  َِ
َؾَٕزِ  ٌْ ـِ  ث ُٗ َدْيٌش  ٌَ   َ ِٕ ْٚ ِإَ  دُ َؾَِٕز أَ ٌْ ـِ  ث ُٗ َدْيًضج  ٌَ َٕٝ ثَّلَلُ  ِّر َ ٍز ِإَ  َد  ـَ

                                                 
581

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 413. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-

Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1358. 
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”Tidaklah seorang hamba muslim mengerjakan Shalat karena Allah setiap 

hari 12 raka‟at shalat sunnah di luar Shalat Fardhu, melainkan Allah akan 

membangun sebuah rumah untuknya di Surga. Atau melainkan akan 

dibangunkan baginya sebuah rumah di Surga.”
582

  

 

12 Raka‟at tersebut antara lain adalah : 

 

a. 2 Raka’at Qabliyah (sebelum) Shubuh 

Shalat Sunnah Rawatib yang paling ditekankan adalah shalat sunnah 2 

raka‟at Qabliyah Shubuh. Shalat Sunnah Qabliyah Shubuh dikenal juga 

dengan sebutan Shalat Sunnah Fajar. Diriwayatkan dari Aisyah i dari Nabi 

a, beliau bersabda;  

 

ج َٙ ي ـِ ج  َِ َٚ َيج  ْٔ ْٓ ثٌُ  ِِ َفْؾِّر َخْيٌّر  ٌْ  .َ ْوَعَضج ث

 

“Dua raka‟at (Shalat Sunnah) fajar lebih baik dari dunia dan seisinya.”
583

  

 

Berkata Ibnu Qayyim 5; 

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

dan Shalat Witir, baik pada saat safar maupun saat bermukim. Pada saat 

bepergian, beliau rutin mengerjakan shalat sunnah Fajar dan Witir 

dibandingkan semua shalat sunnah lainnya.”
584

 

 

b. 4 Raka’at Qabliyah Zhuhur 

Dari „Aisyah i ia berkata; 

 

َؽَ ثرِ  ٌْ ًَ ث ِٓ َلْذ َ ْوَعَضْي َٚ ِّر  ْٙ ًَ ثٌّظُ َْ َ  َ َ ُ  أَْ َدًعج َلْذ  .َوج

 

“Bahwa Nabi a tidak meninggalkan (shalat sunnah) 4 raka‟at sebelum 

Zhuhur dan 2 raka‟at sebelum Shubuh.”
585

 

 

Hikmah ditekankannya Shalat Qabliyah Zhuhur adalah karena pada 

waktu itu pintu-pintu Surga terbuka. Diriwayatkan dari ‟Abdullah bin Sa‟ib 

y, ia berkata; 

 

                                                 
582

 HR. Muslim : 728. 
583

 HR. Muslim Juz 1 : 725. 
584

 Zadul Ma‟ad, 1/315. 
585

 HR. Bukhari : 1182 dan Abu Dawud : 1240. 
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َي  ْٚ ْْ َصُز ٍِّرِ  أَْ َدًعج َدْعَ  أَ َْ  َُّص َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ أَ

أُِفُخ  َٚ جِا  َّ ثَح ثٌَس َٛ ج أَْد َٙ ْي ـِ ـُ  ج َ جَعٌز صُْفَض َٙ َلجَي أََٔ َٚ ِّر  ْٙ ًَ ثٌّظُ ِس َلْذ ّْ ثٌَط
ـٌ  ٌِ ًٌ َصج َّ ج َع َٙ ْي ـِ   ٌِْ ْْ  ُّْصَعَ    .أَ

 

“Sesungguhnya Rasulullah a shalat 4 raka‟at setelah tergelincirnya 

matahari sebelum (Shalat) Zhuhur. Beliau bersabda, “Pada waktu itu pintu-

pintu Surga terbuka, maka aku senang amal shalihku naik saat itu.”
586

 

 

Shalat Qabliyah Zhuhur tersebut dilakukan dengan 2 raka‟at 2 raka‟at. 

Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi‟i dan Imam Ahmad n. Berdasarkan 

keumuman hadits dari Ibnu „Umar p dari Rasulullah a sesungguhnya 

beliau bersabda; 

َٕٝ ْغ َِ  َٕٝ ْغ َِ جِ   َٙ ثٌَٕ َٚ  ًِ ْي ٍَ  .َصََلُر ثٌ
 

”Shalat malam dan siang hari adalah 2 (raka‟at) 2 (raka‟at).”
587

 

 

c. 2 Raka’at Ba‟diyah (sesudah) Zhuhur 

Dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

 َُ ٍِّرِ  ِدجٌَٕجِا عُ ُيَّص ـَ َُ  ُْخِّرُػ  ِّر أَْ َدًعج عُ ْٙ ًَ ثٌّظَ ْ  َدْيِضْ  َلْذ
ـِ ٍِّرِ   َْ  َُّص َوج

 ِٓ ٍِّرِ  َ ْوَعَضْي ُيَّص ـَ  ًُ   ُْ ِخ

 

“(Rasulullah a) shalat dirumahku sebelum (Shalat) Zhuhur (sebanyak) 4 

raka‟at, lalu beliau shalat (mengimami) manusia, lalu masuk (ke rumah) 

shalat 2 raka‟at (Ba‟diyah Zhuhur).”
588

 

 

d. 2 Raka’at Ba‟diyah Maghrib 

Diantara dalil tentang disyari‟atkannya Shalat Ba‟diyah Maghrib 

adalah riwayat dari Ibnu ‟Umar p. Dianjurkan membaca surat Al-Kafirun 

                                                 
586

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 478. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5. 
587

 HR. Ibnu Majah : 1322. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5. 
588

 HR. Muslim Juz 1 : 730. 
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pada raka‟at pertama dan membaca surat Al-Ikhlas pada raka‟at kedua. Dari 

‟Abdullah bin Mas‟ud y sesungguhnya ia berkata; 

 

ـِ   َُ َ ْمَّرأُ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ ْٓ ِِ ْعُش  ِّ ج َ  َِ ج أَْفَّص   َِ

ج  َٙ ًْ َ ج أَ ُ َفْؾِّر ِدُم ٌْ ًَ َصََلِر ث ِٓ َلْذ ـِ  ثٌَّرْوَعَضْي َٚ ْؽِّرِح  َّ ٌْ ِٓ َدْعَ  ث ثٌَّرْوَعَضْي
َٛ ثَّلَلُ أََف ٌ  ُ٘  ًْ ُل َٚ  َْ ْٚ ُّر ـِ َىج ٌْ  .ث

 

”Aku tidak bisa menghitung berapa kali aku mendengar Rasulullah a 

membaca pada 2 raka‟at sesudah Maghrib dan 2 raka‟at sebelum Shubuh, 

”Qul Ya Ayyuhal Kaafirun” dan ”Qul Huwallahu Ahad.”
589

 

 

e. 2 Raka’at Ba‟diyah Isya’ 

Dalil tentang Shalat Ba‟diyah Isya‟ adalah diriwayatkan dari Ibnu 

‟Umar p, ia berkata; 

 

َ  َ ُ ِٛي ثَّلَلِ  َِ ٍَْيُش  َُ َص ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ِٓ َص ِّر َ ْؾَ َصْي ْٙ ًَ ثٌّظُ  َلْذ
 ِٓ ِعَطجِا َ ْؾَ َصْي ٌْ َدْعَ  ث َٚ  ِٓ ْؽِّرِح َ ْؾَ َصْي َّ ٌْ َدْعَ  ث َٚ  ِٓ ج َ ْؾَ َصْي َ٘ َدْعَ  َٚ

 ِٓ َعِز َ ْؾَ َصْي ُّ ُؾ ٌْ َدْعَ  ث َٚ 

 

“Aku pernah melaksanakan shalat bersama Rasulullah a sebelum Zhuhur 2 

raka‟at, sesudahnya 2 raka‟at, sesudah Maghrib 2 raka‟at, sesudah Isya‟ 2 

raka'at dan sesudah Jum‟at 2 raka‟at.”
590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
589

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 431. 
590

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 937 dan Muslim : 729. 
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Catatan : 

 Disunnahkan melaksanakan Shalat Qabliyah Shubuh secara ringkas 

(iqtishar). „Aisyah i ia berkata; 

 

َْ ثٌَِٕذُ   َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ًَ َص ِٓ َلْذ َضْي ٍَ ِٓ ثٌ ُؿ ثٌَّرْوَعَضْي  َُخفِّرِ
ـِ  ُي , َصََلِر ثٌُّصْذ ْٛ ِىَضجِحا: َفَضٝ ِإِّٔرِ  أَُل ٌْ َِّرِ ث  أََلَّرأَ ِد ُ

 

“Nabi a meringkaskan 2 raka‟at sebelum Shalat Shubuh sampai aku 

bertanya, “Apakah beliau membaca Ummul Kitab (Al-Fatihah)?”
591

 

 

 Dianjurkan membaca surat Al-Kafirun pada raka‟at pertama dan 

membaca surat Al-Ikhlas pada raka‟at kedua. Dari Abu Hurairah y ia 

berkata; 

 

ًْ َ ج  َفْؾِّر ُل ٌْ ْ  َ ْوَعَضِ  ث ـِ َُ َلَّرأَ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ أَ

َٛ ثَّلَلُ أََف ٌ  ُ٘  ًْ ُل َٚ  َْ ْٚ ُّر ـِ َىج ٌْ ج ث َٙ  .أَ ُ

”Sesungguhnya Rasulullah a membaca (surat) pada 2 raka‟at (Shalat 

Sunnah) Fajar ”Qul Ya Ayyuhal Kaafirun” dan ”Qul Huwallahu 

Ahad.”
592

 

 

Atau membaca Surat Al-Baqarah ayat 136 dan Surat Ali „Imran ayat 

64. Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas y ia berkata; 

 

َفْؾِّر  ٌْ ْ  َ ْوَعَضِ  ث ـِ َُ َ ْمَّرأُ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ َوج

ث} ْٛ ٌُ ْٛ َٕج ُل ٌَْي ِزَي ِإ ْٔ ج أُ َِ َٚ َٕج ِدجَّلَلِ  َِ َْ   {آ َّرث ّْ ْ  آِي ِع ـِ ثٌَِضْ   ث }َٚ ْٛ ٌَ َصَعج
 ُْ َُٕى َدْي َٚ َٕج  َٕ ثٍا َدْي َٛ ٍز َ  َّ ٍِ ٌَٝ َو  .{ِإ

 

“Rasulullah a membaca pada 2 raka‟at Fajar, “Katakanlah (hai 

orang-orang mukmin),”Kami beriman kepada Allah dan apa yang 

diturunkan kepada kami.”
593

 Dan ayat dari Surat Ali „Imran, 

                                                 
591

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 1171 dan Muslim : 724. 
592

 HR. Muslim Juz 1 : 726. 
593

 QS. Al-Baqarah : 136. 
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“(Katakanlah, “Hai Ahli Kitab), marilah (berpegang) kepada suatu 

kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan 

kamu.”
594

.”
595

 

 

 Dimakruhkan melakukan shalat sunnah lain setelah terbit fajar, selain 
2 raka‟at Shalat Sunnah Fajar. Ini adalah pendapat mayoritas ulama‟ 

salaf, diantaranya; Al-Hasan Al-Bashri, An-Nakha‟i, dan Sa‟id bin 

Musayyib n. Diantara dalilnya adalah Dari Hafshah i,, ia berkata; 

 

 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُي ثَّلَلِ َص ْٛ  ُ َ َْ ٍِّرِ   َوج َفْؾُّر َ   َُّص ٌْ َ  ث ٍَ ِإَ ث َ 
 ِٓ ِٓ َخِفْيَفَضْي  .ِإَ  َ ْوَعَضْي

 

“Rasulullah a ketika telah terbit fajar beliau tidak shalat (sunnah) 

kecuali dua raka‟at yang pendek.”
596

 

 

Berkata Imam para tabi‟in, Sa‟id bin Musayyib 5; 

“Bahwa ia pernah melihat seseorang melaksanakan shalat (sunnah) 

lebih dari dua raka‟at setelah terbit fajar dan ia memperbanyak ruku‟ 

di dalamnya, maka beliau melarangnya. Orang tersebut berkata, 

“Wahai Abu Muhammad, apakah Allah q akan menyiksaku karena 

shalatku ini?” beliau menjawab, “Tidak, tetapi Ia akan menyiksamu 

karena engkau telah menyelisihi sunnah (Nabi a).”
597

 

 

 Dianjurkan untuk berbaring setelah Shalat Qabliyah Shubuh, jika 
shalat shalat tersebut dilakukan dirumah (bukan dimasjid) dan tidak 

dikhawatirkan tertidur hingga terlewatkan Shalat Shubuh. Dari Abu 

Hurairah y bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ـِ  ًَ َصََلِر ثٌُّصْذ ِٓ َلْذ ُْ ثٌَّرْوَعَضْي ٍَٝ أََفُ ُو ٍَٝ , ِإَ ث َص َيْ َ ِؾْ  َع ٍْ ـَ
 ِٓ َّ ِٗ ثْاَْ  ِذ ْٕ  .َؽ

 

“Apabila seorang diantara kalian selesai shalat 2 raka‟at sebelum 

shalat Shubuh, hendaknya ia berbaring atas sisinya yang kanan.”
598
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 Apabila seorang telah terbiasa melakukan shalat sunnah Fajar lalu 
terluput darinya, maka disyari‟atkan untuk mengerjakannya secara 

langsung setelah selesai shalat Shubuh atau yang lebih utama 

mengerjakannya setelah terbit matahari (setinggi tombak). Dari Abu 

Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ُس  ّْ ٍُُ  ثٌَط ج َصْ  َِ ج َدْعَ   َّ ِٙ ٍِّرِ ُيَّص ٍْ ـَ َفْؾِّر  ٌْ ِ َ ْوَعَضِ  ث ًِّر ُْ  َُّص ٌَ  ْٓ َِ. 

 

”Barangsiapa yang belum mengerjakan 2 raka‟at shalat sunnah 

Fajar, maka hendaklah ia kerjakan setelah terbitnya matahari.”
599

 

 

 

II. Ghairu Muakkad (tidak ditekankan) 

Shalat Sunnah Rawatib yang Ghairu Muakkad antara lain; 

 

a. Tambahan 2 raka’at setelah Shalat Ba‟diyah Zhuhur 

Dari Ummu Habibah i ia berkata, Aku mendengar Rasulullah a 

bersabda; 

 

ٍَٝ ثٌَٕج ِ  ُٗ ثَّلَلُ َع َِ ج َفَّر َ٘ أَْ َدٍ  َدْعَ  َٚ ِّر  ْٙ ًَ ثٌّظُ ٍَٝ أَْ َدٍ  َلْذ ـََظ َع ْٓ َفج َِ. 
 

”Barangsiapa memelihara 4 raka‟at sebelum Zhuhur dan 4 raka‟at 

setelahnya, niscaya Allah mengharamkan api neraka darinya.”
600

  

 

b. 4 Raka’at Qabliyah Ashar 

Dari Ibnu ‟Umar p bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َعّْصِّر أَْ َدًعج ٌْ ًَ ث ٍَٝ َلْذ َّرأً َص ِْ َُ ثَّلَلُ ث  .َ ِف

 

”Semoga Allah memberi rahmat orang yang shalat 4 raka‟at sebelum 

Ashar.”
601

  

 

                                                 
599
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600
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Shalat sunnah 4 raka‟at sebelum Ashar dilakukan dengan 2 raka‟at 2 

raka‟at. Ini adalah pendapat Ishaq bin Ibrahim, Imam Asy-Syafi‟i dan Imam 

Ahmad n. Berdasarkan keumuman hadits dari Ibnu „Umar p, dari 

Rasulullah a, sesungguhnya beliau bersabda; 

 

َٕٝ ْغ َِ  َٕٝ ْغ َِ جِ   َٙ ثٌَٕ َٚ  ًِ ْي ٍَ  .َصََلُر ثٌ
 

”Shalat malam dan siang hari adalah 2 (raka‟at) 2 (raka‟at).”
602

 

 

Dan hadits dari „Ali y ia berkata; 

 

َعّْصِّر أَْ َدَ  َ َوَعجٍس  ٌْ ًَ ث ْ  َلْذ ٍِّرِ َُ  َُّص ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص َوج
 َٓ ِِ  ُْ ُٙ ْٓ َصِذَع َِ َٚ  َٓ ُمَّرِدْي ُّ ٌْ ََلِةَىِز ث َّ ٌْ ٍَٝ ث ُِ َع ْي ٍِ َٓ ِدجٌَضْس ُٙ َٕ ًُ َدْي  َُفَّص

 َٓ ْي ِٕ ِِ ْؤ ُّ ٌْ ث َٚ  َٓ ْي ِّ ٍِ ْس ُّ ٌْ  .ث

 

”Dahulu Nabi a biasa mengerjakan shalat 4 raka‟at sebelum shalat Ashar. 

Beliau memisahkan antara (2 raka‟at 2 raka‟at) tersebut dengan 

mengucapkan salam pada Malaikat Muqarrabin (yang didekat Allah), dan 

yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan muslimin dan 

mukminin.”
603

 

 

c. 2 Raka’at Qabliyah Maghrib 

Dari „Abdullah Mughaffal Al-Muzanni y bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

ْٓ َضجاَ  َّ ٌِ َغِز  ٌِ ـِ  ثٌغَج ْؽِّرِح َلجَي  َّ ٌْ ًَ َصََلِر ث ث َلْذ ْٛ ٍُ  َص

 

“Lakukanlah shalat (sunnah) sebelum shalat Maghrib. Kemudian beliau 

bersabda pada kali ketiga, “Bagi siapa yang menginginkannya.”
604
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d. 2 Raka’at Qabliyah Isya’ 

Berdasarkan keumuman hadits dari ‟Abdullah bin Mughaffal y ia 

berkata, Nabi a bersabda; 

 

ْٓ َضجَا   َّ ٌِ َغِز  ٌِ ـَ  ثٌغَج َُ َلجَي  ِٓ َصََلرٌ عُ َْٔي ِ أََ ث ًِّر َٓ ُو ِٓ َصََلرٌ َدْي َْٔي ِ أََ ث ًِّر َٓ ُو َدْي
 

“Antara dua adzan (adzan dan iqamah) ada shalat (sunnah), antara dua 

adzan (adzan dan iqamah) ada shalat (sunnah),” kemudian Nabi a 

bersabda pada kali ketiga, “Bagi siapa yang menginginkannya.”
605

 

 

Catatan : 

 Disunnahkan memisahkan antara Shalat Fardhu dengan Shalat Sunnah 
Rawatibnya dengan cara berpindah tempat atau berbicara. 

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

 

  ْ ـِ ُش  ّْ َُ ُل ج َِ َُ ثْاِ ٍَ ج َ  َّ ٍَ ـَ َ ِر  ْٛ ْمُّص َّ ٌْ ـِ  ث َعَز  ُّ ُؾ ٌْ ُٗ ث َع َِ ٍَْيُش  َص
َش ِإَ ث  ٍْ َع ـَ ج  َّ ٌِ َمجَي َ  َصُعْ   ـَ   ٌََ ًَ ِإ ًَ أَْ َ  ج َاَخ َّ ٍَ ـَ ٍَْيُش  ـََّص   ْ ِِ َمج َِ

 َْ ِئ ـَ ْٚ َصْخُّرَػ  َُ أَ ٍَ ج ِدَّصََلٍر َفَضٝ َصَى َٙ ٍَ ـَََل َصَّص َعَز  ُّ ُؾ ٌْ ٍَْيَش ث َص
ًَ َصََلًر  ِص َٛ ْْ َ  صُ ٌَِه أَ َٔج ِدَ  ّْر َِ َُ أَ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ
َْٔخُّرػَ   ْٚ َُ أَ ٍَ ََٔضَى  .َدَّصََلٍر َفَضٝ 

 

”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 (yang lain) hingga engkau berbicara 

atau keluar. Karena Rasulullah a memerintahkan hal itu kepada kami, 

(yaitu) jangan menyambung shalat (Jum‟at) dengan shalat (yang lain) 

hingga kami berbicara atau keluar.”
606
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Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

“Dan yang sunnah adalah memisahkan antara Shalat Fardhu dengan 

Shalat Sunnat dalam Shalat Jum‟at dan yang lainnya dengan bangun 

dari tempatnya maupun dengan pembicaraan”. 

 

 Shalat Sunnah Rawatib boleh dilaksanakan dimasjid namun yang 

paling utama adalah di rumah. Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit y,, 

Nabi a bersabda; 

 

ـِ   ّْرِا  َّ ٌْ ًَ ثٌَّصََلِر َصََلُر ث  َ ـْ َْ أَ ِئ ـَ  ُْ ـِ  دُُيِٛصُى ج ثٌَٕجُا  َٙ ٍُٛث أَ ُ ـََّص
ْىُضَٛدزَ  َّ ٌْ ِٗ ِإَ  ث  .َدْيِض

 

”Maka shalatlah, wahai sekalian manusia di rumah kalian. Karena, 

sesungguhnya shalat yang paling utama adalah shalatnya seseorang 

di rumahnya, kecuali Shalat Fardhu.”
607

 

 

Terutama untuk shalat Ba‟diyah Maghrib, sangat dianjurkan untuk 

dilakukan dirumah. Berdasarkan hadits dari Rafi‟ bin Khudaij y ia 

berkata; 

 

ُي ثَّلَلِ  ْٛ َٔج َ ُ  َُ أََصج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ًِ َص َٙ ْ  َعْذِ  ثْاَْض ِٕ ْ  َد . ـِ
َٔج ْسِؾِ  َِ   ْ ـِ ْؽِّرُح  َّ ٌْ َٕج ث ٍَٝ ِد َُ َلجَي . ـََّص ِٓ  :عُ جَصْي َ٘ ث  ْٛ  ِثْ َوُع

 ُْ ِصُى ْٛ ْ  دُُي ـِ  ِٓ  .ثٌَّرْوَعَضْي

 

”Rasululah a pernah mendatangi Bani Abdul Asyhal. Kemudian 

beliau mengerjakan shalat Maghrib dimasjid mereka. Beliau bersabda, 

”Shalatlah 2 raka‟at (sesudah shalat Maghrib) ini dirumah kalian.”
608
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 Shalat sunnah boleh dikerjakan dengan duduk, meskipun seorang 
mampu melakukannya dengan berdiri. Dan barangsiapa mengerjakan 

shalat sunnah dengan duduk tanpa udzur maka ia akan mendapatkan 

setengah dari pahala orang yang mengerjakan shalat sambil berdiri. 

Hal ini berdasarkan hadits dari ‟Abdullah bin ‟Amru y ia berkata, 

sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

ِّْٔصُؿ ثٌَّصََلرِ  ًِ َلجِعً ث   .َصََلُر ثٌَّرُؽ
 

”Shalat seseorang dengan duduk itu (pahalanya) setengah shalat 

(dengan berdiri).”
609

 

 

Tetapi jika ada udzur maka pahalanya sama dengan pahala orang yang 

shalat dengan berdiri. Sementara orang yang mengerjakan Shalat 

Sunnah dengan berbaring karena ada udzur maka pahalanya juga sama 

seperti orang yang mengerjakannya dengan berdiri. Dan jika ia 

mengerjakannya tanpa udzur maka ia akan mendapatkan setengah dari 

pahala shalatnya orang yang duduk. Ini adalah pendapat yang dipilih 

oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 

TABEL SHALAT SUNNAH RAWATIB 

 

SHALAT SUNNAH QABLIYAH SHALAT SHALAT SUNNAH BA'DIYAH 

MKKDH GHR MKKDH FARDHU MKKDH GHR MKKDH 

2 Raka‟at - Shubuh - - 

4 Raka‟at - Zhuhur 2 Raka‟at 2 Raka‟at 

- 4 Raka‟at Ashar - - 

- 2 Raka‟at Maghrib 2 Raka‟at - 

- 2 Raka‟at Isya' 2 Raka‟at - 

6 Raka’at 8 Raka’at JUMLAH 6 Raka’at 2 Raka’at 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
609
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SHALAT TAHAJJUD 
 

 

Qiyamul Lail disebut juga dengan Shalat Malam atau Shalat Tahajjud. 

Kebiasaan melakukan Qiyamul Lail merupakan sifat ‟Ibadurrahman 

(Hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang). Allah q mensifati mereka 

dalam firmanNya; 

 

 َٓ ثٌَِ ْ  ج َٚ ًِ ِلَيج َٚ ُْ ُ َؾً ث  ِٙ َّردِّرِ ٌِ  َْ ْٛ  َ ِذْيُض

 

”Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk 
Rabb mereka.”

610
 

 

Berkata Syaikh „Abdurrahman bin Nashir As-Sa‟di 5; 

 

 ُٗ ٌَ  َٓ ْي ٍِ َضَ ٌَ ُِ  ُْ ِٙ َّردِّرِ ٌِ ج  َٙ ْي ـِ  َٓ ِّصْي ٍِ ْخ ُِ  ًِ ْي ٍَ ْٓ َصََلِر ثٌ ِِ  َْ ْٚ  .َ ْىغُُّر

 

“Mereka memperbanyak Shalat Malam dengan mengikhlaskannya kepada 

Rabb mereka, (sebagai bentuk) perendahan diri mereka kepada-Nya.”
611

 

 

Qiyamul Lail juga merupakan kebiasaan orang-orang shalih dahulu, 

karena Qiyamul Lail adalah sarana bagi seorang hamba untuk mendekatkan 

diri kepada Allah q serta merupakan pencegah dan penghapus dosa-dosa. 

Dari Bilal y, Sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

ًِ ُلّْرَدٌز  ْي ٍَ ََ ثٌ َْ ِلَيج ِإ َٚ  ُْ ُى ٍَ َٓ َلْذ ٌِِقْي ُٗ َاْأُح ثٌَّصج ِئَٔ ـَ  ًِ ْي ٍَ َِ ثٌ ُْ ِدِمَيج ْيُى ٍَ َع
 ُِ ْع ِٓ ثْاِ جرٌ َع َٙ ْٕ َِ َٚ ٌَٝ ثَّلَلِ  ٌٍَِسِيِّرَتجِس  ِإ َصْىِفْيُّر  َٚ. 

”Hendaklah kalian (biasa) mengerjakan Shalat Malam, karena 

sesungguhnya ia merupakan kebiasaan orang-orang shalih sebelum kalian. 

Sesungguhnya qiyamul lail (merupakan sarana) untuk mendekatkan diri 

kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, dan penghapus dosa-

dosa.”
612
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Dan Allah q telah menyediakan Surga yang penuh dengan 

keistimewaan bagi para hambaNya yang membiasakan diri untuk 

melakukan Qiyamul Lail ketika orang lain sedang tidur terlelap. Rasulullah 

a bersabda; 

 

ج َ٘ ُّر ِ٘ ْٓ َظج ِِ ج  َٙ َٚ َدجِ ُٕ ج  َٙ ِٕ ْٓ َدجِ  ِِ ج  َ٘ ُّر ِ٘ ْٜ َظج ج َ َّر ـً َؾَِٕز ُؼَّر ٌْ ـِ  ث  َْ  ,ِإ
 َٚ  ََ َيج َٚ َصجِدَ  ثٌِّصِّر  ََ َىََل ٌْ َْ ث َٚ أََ   ََ َُ ثٌ ََعج ْٓ أَْ َع َّ ٌِ ج ثَّلَلُ َصَعجٌَٝ  َ٘ أََعَ 

 ٌَ َيج ِٔ َٚ ثٌَٕجُا   ًِ ْي ٍَ ٍَٝ ِدجٌ  .َص
 

”Sesungguhnya di dalam Surga ada beberapa kamar yang luarnya nampak 

dari dalamnya dan dalamnya nampak dari luarnya, (semuanya) Allah q 

persiapkan bagi orang yang gemar memberikan makan, melembutkan 

perkataan, selalu melakukan puasa, dan shalat pada malam hari ketika 

orang lain tertidur lelap.”
613

 

 

 

Hukum Shalat Tahajjud 

Shalat Tahajjud hukumnya adalah Sunnah Muakkadah (ditekankan). 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

 ًِ ْي ٍَ َفِّرْ َ ِز َصََلُر ثٌ ٌْ ًُ ثٌَّصََلِر َدْعَ  ث  َ ـْ  .أَ

 

”Seutama-utamanya shalat setelah shalat fardhu adalah Shalat Malam.”
614

 

 

Waktu Shalat Tahajjud 

Shalat Tahajjud dapat dilakukan diawal malam, pertengahannya, atau 

diakhir malam. Sedangkan waktu yang paling utama adalah pada sepertiga 

malam yang terakhir. Rasulullah a bersabda; 

ٌَٝ ثَّلَلِ  َِ ِإ َيج أََفُخ ثٌّصِّرِ َٚ  َُ ِٗ ثٌَسََل ْي ٍَ َا َع ُٚ ٌَٝ ثَّلَلِ َصََلُر َاث أََفُخ ثٌَّصََلِر ِإ
 َُ ْٛ َ ُّص َٚ  ُٗ  َ ُ ُ َُ َٕج  َ َٚ  ُٗ َغ ٍُ َُ عُ ْٛ َ ُم َٚ  ًِ ْي ٍَ ِّْٔصَؿ ثٌ  َُ َٕج  َ َْ َوج َٚ َا  ُٚ َُ َاث ِصَيج

ج ًِ ْٛ َٚ ُْفِ ُّر َ  ج  ًِ ْٛ  َ 
                                                 

613
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614
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”Shalat yang paling dicintai Allah adalah shalat Dawud j dan puasa 

yang paling dicintai Allah adalah puasa Dawud j. Ia tidur setengah 

malam lalu bangun (Shalat Malam) sepertiganya kemudian tidur (lagi) 

seperenamnya. Dan ia puasa satu hari dan berbuka satu hari.”
615

 

 

 

Jumlah Raka’at Shalat Tahajjud 

Shalat Tahajjud tidak dibatasi dengan jumlah raka‟at tertentu. Hal ini 

berdasarkan hadits ‟Abdullah bin ‟Umar p ia berkata;. 

 

ُي ثَّلَلِ  ْٛ َمجَي َ ُ  ـَ  ًِ ْي ٍَ ْٓ َصََلِر ثٌ َُ َع ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ َ  ََي َ ُ 

 ُُ ِئَ ث َخِطَ  أََفُ ُو ـَ  َٕٝ ْغ َِ  َٕٝ ْغ َِ  ًِ ْي ٍَ َُ َصََلُر ثٌ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َص
ٍَٝ ج َلْ  َص َِ  ُٗ ٌَ ِصُّر  ْٛ ثِفَ ًر صُ َٚ ٍَٝ َ ْوَعًز  ـَ َص  ثٌُّصْذ

 

”Rasulullah a ditanya tentang Shalat Malam. Beliau pun menjawab, 

”(Shalat Malam itu) 2 raka‟at 2 raka‟at. Jika engkau takut (datangnya 

waktu) Shubuh, maka lakukanlah shalat 1 raka‟at untuk mengganjilkan 

shalat sebelumnya.”
616

 

 

Namun yang paling utama adalah mengerjakan sebanyak 11 raka‟at 

atau 13 raka‟at termasuk Shalat Witir, karena jumlah ini yang biasa 

dilakukan oleh Rasulullah a.  

 

‟Aisyah i pernah ditanya tentang bagaimana Shalat Malam Rasulullah a. 

Lalu ia menjawab;  

 

َْ َ ُ ُٛي ثَّلَلِ  ج َوج َِ َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ِٖ َص ْ  َؼْيِّر ـِ   َ َٚ  َْ َ ج َِ  َ  ْ ـِ  َ ِزْ ُ  
 َٓ ِٙ ٌِ ْٛ ُ َٚ  َٓ ِٙ ِٕ ْٓ ُفْس ـَََل َصْس َْي َع ٍِّرِ  أَْ َدًعج  ٍَٝ ِإْفَ ٜ َعْطَّرَر َ ْوَعًز  َُّص َع

ٍِّرِ  َعََلًعج َُ  َُّص َٓ عُ ِٙ
ٌِ ْٛ ُ َٚ  َٓ ِٙ ِٕ ْٓ ُفْس ـَََل َصْس َْي َع ٍِّرِ  أَْ َدًعج  َُ  َُّص  عُ
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”Rasulullah a tidak pernah menambah baik di bulan Ramadhan maupun 

lainnya lebih dari 11 raka‟at. Beliau shalat 4 raka‟at jangan bertanya tentang 

kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 raka‟at jangan 

bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 

raka‟at.”
617

  

 

Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p ia berkata; 

 

ُي ثَّلَلِ  ْٛ  ُ َ َْ َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ًِ َعََلَط َعْطَّرَر َص ْي ٍَ َٓ ثٌ ِِ ٍِّرِ     َُّص
 َ ْوَعزً 

”Rasulullah a shalat di malam hari sebanyak 13 raka‟at.”
618

 

 

Tata Cara Shalat Tahajjud 

Tata cara Shalat Tahajjud adalah dengan shalat 2 raka‟at, 2 raka‟at, 

dan tiap 2 raka‟at dipisah dengan 1 salam. ‟Abdullah bin Umar p 

meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah a 

tentang Shalat Malam, maka beliau pun menjawab; 

 

ثِفَ رٍ  َٛ ِصّْر ِد ْٚ ـَ َ ـَ  ِئَ ث ِخْفَش ثٌُّصْذ ـَ  َٕٝ ْغ َِ  َٕٝ ْغ َِ 

 

”2 raka‟at 2 raka‟at. Jika engkau takut Shubuh maka shalatlah witir dengan 

1 raka'at.”
619

 

 

Terkadang  diperbolehkan melaksanakan Shalat Tahajjud 4 raka‟at dengan 1 

salam. Aisyah i berkata; 

 

ٍِّرِ  أَْ َدًعج َٓ ,  َُّص ِٙ ٌِ ْٛ ُ َٚ  َٓ ِٙ ِٕ ْٓ ُفْس ٍِّرِ  أَْ َدًعج, ـَََل َصْس َْي َع َُ  َُّص ـَََل , عُ
 َٓ ِٙ ٌِ ْٛ ُ َٚ  َٓ ِٙ ِٕ ْٓ ُفْس ٍِّرِ  َعََلًعج, َصْس َْي َع َُ  َُّص  . عُ

“Beliau (Rasulullah a) shalat 4 raka‟at jangan bertanya tentang 

kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 raka‟at jangan 

bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 

raka‟at.”
620
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, lafazh ini miliknya. 
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Shalat Tahajjud dapat dilakukan dengan tiga keadaan, yaitu : 

 

1. Shalat Tahajjud dengan berdiri dari awal hingga akhir 

Ini adalah yang lebih utama. Karena shalat yang dilakukan dengan 

duduk pahalanya adalah setengah dari shalat yang dilakukan dengan berdiri. 

Hal ini berdasarkan hadits dari ‟Abdullah bin ‟Amr y ia berkata, 

Sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

ِّْٔصُؿ ثٌَّصََلرِ  ًِ َلجِعً ث   َصََلُر ثٌَّرُؽ

 

”Shalat yang dilakukan dengan duduk (pahalanya adalah) setengah (dari) 

shalat (yang dilakukan dengan berdiri).”
621

 

 

2. Shalat Tahajjud dengan duduk dari awal hingga akhir 

Sebagaimana diriwayatkan dari ‟Aisyah i ia berkata; 

 

َْ ثٌَِٕذَ   َُ أَ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ِٗ َص ْٓ َصََلِص ِِ َْ َوِغْيٌّر  ْش َفَضٝ َوج ُّ  َ ُْ ٌَ
ٌٌِس  َٛ َؽج ُ٘ َٚ. 

”Sesungguhnya Nabi a tidak wafat, melainkan banyak dari shalat beliau 

yang dilakukan dengan duduk.”
622

 

 

Hendaknya posisi duduk tersebut seperti duduk pada waktu tasyahud awal 

(duduk iftirasy), karena inilah yang utama. Walaupun diperbolehkan 

melakukannya dengan bersila, apabila ada udzur. Dan tidak diperbolehkan 

duduk dengan kedua kaki dilonjorkan ke depan, kecuali dalam keadaan 

darurat. 

 

3. Shalat Tahajjud dengan duduk, lalu ketika masih ada ayat yang 

tersisa, berdiri dan ruku’ dengan berdiri 

Hal ini berdasarkan hadits ‟Aisyah i; 

 

 َٛ ُ٘ َٚ َيْمَّرأُ  ـَ ًٌِسج  ٍِّرِ  َؽج َْ  َُّص َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ أَ

 ََ َٓ آَ ًز َلج ْٚ أَْ َدِعْي َٓ أَ ُْ َعََلِعْي ْٛ ج َ ُى َِ ِٗ َلْ َ   ْٓ ِلَّرثَاِص ِِ ِئَ ث َدِمَ   ـَ ٌٌِس  َؽج
 ًَ ْغ ِِ َيِز  ِٔ ـِ  ثٌَّرْوَعِز ثٌغَج  ًُ َُ َ ْفَع َُ َ َؾَ  عُ َُ َ َوَ  عُ ٌُ عُ َٛ َلجِة ُ٘ َٚ َمَّرأَ  ـَ

ٌَِه   َ.  
                                                 

621
 HR. Muslim Juz 1 : 735. 

622
 HR. Muslim Juz 1 : 732 dan Nasa‟i Juz 3 : 1653. 



  

261

”Bahwa Rasulullah a melakukan shalat dengan duduk, beliau membaca 

(surat) dengan duduk, ketika tersisa dari bacaannya sekitar 30(tiga puluh) 

atau empat puluh ayat, maka beliau berdiri dan membaca dengan berdiri, 

kemudian beliau ruku‟ lalu sujud, selanjutnya beliau melakukan seperti itu 

pada raka‟at yang kedua.”
623

 

 

 

Catatan : 

 Apabila seorang melakukan Shalat Tahajjud setelah bangun tidur, 

maka hendaknya memulai dengan Shalat 2 raka‟at ringan sebagai 

pembuka (Shalat Iftitah). Dari Abu Hurairah y dari Nabi a beliau 

bersabda; 

 

 ِٓ ِٓ َخِفيَفَضْي ُٗ ِدَّرْوَعَضْي ـْ َصََلَص َيْفَضِض ٍْ ـَ  ًِ ْي ٍَ َٓ ثٌ ِِ  ُْ ََ أََفُ ُو  .ِإَ ث َلج

 

”Apabila salah seorang di antara kalian bangun di malam hari maka 

hendaklah ia membuka shalatnya dengan 2 raka‟at yang ringan.”
624

 

 

Shalat Iftitah ini sebagai pembuka ikatan setan kepada manusia. 

Rasulullah a bersabda; 

 

ََ َعََلَط ُعَمٍ   َٔج  َٛ ُ٘ ُْ ِإَ ث  َيِز َ ْأِا أََفِ ُو ـِ ٍَٝ َلج ُْ َع َ ْعِمُ  ثٌَطْيَ ج
َ َوَّر ثَّلَلَ  ـَ ِْ ثْ َضْيَمَظ  ِئ ـَ جْ ُلْ   ـَ  ًٌ  ْ ِٛ  َ ًٌ ٌَْي ْيَه  ٍَ ًَ ُعْمَ ٍر َع َ ْ ِّرُح ُو
ٍَْش ُعْمَ رٌ  َق ْٔ ٍَٝ ث ْْ َص ِئ ـَ ٍَْش ُعْمَ رٌ  َق ْٔ َّض َ ث َٛ ْْ َص ِئ ـَ ٍَْش ُعْمَ رٌ  َق ْٔ ث
 َْ ـَ َخِذْيَظ ثٌَْٕفِس َوْسََل ِإَ  أَْصَذ َٚ َِٔطْيً ج َ يِّرَِخ ثٌَْٕفِس  ـَ   .ـَ َْصَذ

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
623

 HR. Bukhari Juz 1 : 1097 dan Muslim Juz 1 : 731. 
624

 HR.Muslim Juz 1 : 768. 
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”Setan membuat tiga ikatan pada tengkuk salah seorang di antara 

kalian ketika tidur. Setan memukul pada tempat masing-masing ikatan 

itu (dengan mengatakan), ”Engkau dilewati malam yang panjang 

maka tidurlah.” Apabila ia bangun lalu berdzikir kepada Allah, maka 

terbukalah satu ikatan. Apabila ia berwudhu, maka terbukalah satu 

ikatan lain. Lalu apabila ia shalat, maka terbukalah satu ikatan 

lainnya. Kemudian ia menyambut pagi dengan segar bugar dan jiwa 

yang baik. Dan jika tidak, maka ia akan menyambut pagi dengan jiwa 

yang jelek dan malas.”
625

 

 

 Diperbolehkan mengeraskan bacaan Shalat Tahajjud atau 

melirihkannya. Dari ‟Abdullah bin Qa‟is y ia bertanya kepada 

‟Aisyah i tentang Shalat Malam Rasulullah a; 

 

ٌَْش  ُّرا َلج َٙ َْ َ ْؾ ِمَّرثَاِر أَ ٌْ َْ  ُِسُّر ِدج ا أََوج ُٗ َْٔش ِلَّرثَاصُ ًَ :  َوْيَؿ َوج ُو
ّرَ  ِٙ ج َؽ َّ ُ َد َٚ ج أََ َّر  َّ ، ُ َد ًُ َْ َ ْفَع ٌَِه َوج  َ 

 

”Bagaimana bacaan Shalat Malam Nabi a? Apakah dengan suara 

pelan atau keras?” ‟Aisyah i berkata, ”Beliau pernah melakukan 

(kedua) hal tersebut. Terkadang beliau membacanya dengan suara 

pelan, dan beliau terkadang mengeraskan(nya).”
626

 

 

 Disunnahkan seorang melakukan Shalat Tahajjud secara berjama‟ah 

bersama keluarganya. Dari Abu Sa‟id Al-Khudri y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

، ُوِضَذج  ِٓ ٍََيج َ ْوَعَضْي َّص ـَ  ُٗ َّرأََص ِْ أَْ َمَظ ث َٚ  ًِ ْي ٍَ َٓ ثٌ ِِ  ًُ ِإَ ث ثْ َضْيَمَظ ثٌَّرُؽ
ثٌَ ثِوَّرثِس  َٚ َٓ ثَّلَلَ َوِغْيًّرث  َٓ ثٌَ ثِوِّرْ  ِِ. 

 

”Apabila seorang laki-laki membangunkan isterinya dimalam hari, 

lalu keduanya shalat 2  raka‟at, niscaya Allah akan mencatat 

keduanya sebagai para hamba laki-laki dan perempuan yang banyak 

mengingat Allah.”
627

 

 

                                                 
625

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari : 1142, lafazh ini miliknya dan Muslim : 776. 
626

 HR. Abu Dawud : 1437, Nasa‟i : 1644, dan Ibnu Majah : 1344. 
627

 HR. Ibnu Majah : 1335. 
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 Apabila seorang telah terbiasa melakukan Shalat Tahajjud, lalu 
terlewatkan, maka disyari‟atkan untuk mengqadha‟nya disiang hari. 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i beliau berkata; 

 

 َٓ ِِ ُٗ ثٌَّصََلُر  جَصْض ـَ َْ ِإَ ث  َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َْ َ ُ َٛي ثَّلَلِ أَ

َضْ  َعْطَّرَر َ ْوَعزً  ْٕ جِ  ِع َٙ َٓ ثٌَٕ ِِ  ٍَٝ ِٖ َص ْٚ َؼْيِّر َؽٍ  أَ َٚ  ْٓ ِِ  ًِ ْي ٍَ  .ثٌ
 

”Bahwasanya dahulu Rasulullah a jika terlewatkan Shalat Malam 

karena sakit atau lainnya, maka beliau melaksanakan shalat 12 raka‟at 

disiang hari.”
628

 

 

 Dimakruhkan meninggalkan Shalat Malam bagi orang yang telah 

terbiasa mengerjakannya. Dari „Abdullah bin „Amr bin Al-„Ash p, ia 

berkata, Rasulullah a bersabda kepadaku; 

 

 ًِ ْي ٍَ ََ ثٌ َضَّرَن ِلَيج ـَ  ًَ ْي ٍَ َُ ثٌ ْٛ َْ َ ُم ٍْ َوج ـََُل  ًَ ْغ ِِ  ْٓ  .َ ج َعْذَ  ثَّلَلِ َ  َصُى

 

“Wahai „Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dahulu dia 

terbiasa mengerjakan Shalat Malam, sekarang dia meninggalkan 

Shalat Malam.”
629
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 HR. Muslim Juz 1 : 746. 
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 HR. Bukhari Juz 1 : 1101, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1159. 
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SHALAT TARAWIH 
 

 

Shalat Tarawih adalah Shalat Malam yang dilaksanakan pada bulan 

Ramadhan. Shalat ini disebut ”Tarawih” karena dahulu para jama‟ah duduk 

istirahat setiap selesai shalat 4 raka‟at. Hal itu karena mereka 

memanjangkan bacaan suratnya. 

 

Hukum Shalat Tarawih 

Shalat Tarawih hukumnya adalah Sunnah Muakkadah. Dari Abu 

Hurairah y, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٗ ِذ ْٔ  َ ْٓ ِِ  ََ ج َصَمَ  َِ  ُٗ ٌَ ثْفِضَسجًدج ُؼِفَّر  َٚ ًٔج  ج َّ َْ ِإ  َ ج َِ  َ ََ ْٓ َلج َِ 

 

”Barangsiapa melaksanakan Shalat Malam dibulan Ramadhan karena 

iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah 

lalu.”
630

   

 

Waktu Shalat Tarawih 

Waktu Shalat Tarawih dimulai setelah Shalat Isya‟ hingga terbitnya 

fajar, sebagaimana Shalat Tahajjud.  

 

Jumlah Raka’at Shalat Tarawih 

Shalat Tarawih tidak dibatasi dengan jumlah raka‟at tertentu. Namun 

yang paling utama adalah mengerjakan sebanyak 11 raka‟at atau 13 raka‟at 

termasuk Shalat Witir, karena jumlah ini yang biasa dilakukan oleh 

Rasulullah a.  

 

Tata Cara Shalat Tarawih 

Tata cara Shalat Tarawih adalah dengan shalat 2 raka‟at, 2 raka‟at, dan 

tiap 2 raka‟at dipisah dengan 1 salam. Atau terkadang  diperbolehkan 

melaksanakan Shalat Tarawih 4 raka‟at dengan 1 salam. Shalat Tarawih 

disyari‟atkan untuk dilaksanakan secara berjama‟ah. Dari „Aisyah p ia 

berkata; 
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 37 dan Muslim Juz 1 : 759. 
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 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َْ َ ُ َٛي ثَّلَلِ ٍز أَ ٍَ ٌَْي ْسِؾِ  َ ثَس  َّ ٌْ ـِ  ث  ٍَٝ َص

 َٓ ِِ ث  ْٛ ُع َّ َُ ثْؽَض َىغَُّر ثٌَٕجُا عُ ـَ ِز  ٍَ َمجِد ٌْ َٓ ث ِِ  ٍَٝ َُ َص َٔجٌا عُ  ِٗ ٍَٝ ِدَّصََلِص ـََّص
ُْ َ ْخُّرْػ  ٍَ ـَ ِٚ ثٌَّرثِدَعِز  َغِز أَ ٌِ ِز ثٌغَج ٍَ ْي ٍَ َُ ثٌ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

َ ُ َٛي ثَّلَلِ
ِػ  ْٚ ُخُّر ٌْ َٓ ث ِِ   ِٕ َْٕع ّْ  َ ُْ ٍَ ـَ  ُْ َْٕعُض ـَ َلجَي َلْ  َ أَْ ُش ثٌَِ ّْي َص ج أَْصَذ َّ ٍَ ـَ

 ُْ ْيُى ٍَ ْْ صُْفَّرَ  َع ُْ ِإَ  أَِّٔرِ  َخِطْيُش أَ ٌَْيُى  ِإ

 

“Sesungguhnya Rasulullah a Shalat (Tarawih) dimasjid pada suatu malam. 

Lalu orang-orang shalat dengan bersama beliau. Kemudian beliau shalat 

pada malam berikutnya dan orang-orang semakin banyak. Mereka lalu 

berkumpul pada malam ketiga atau (malam) keempat, namum Rasulullah a 

tidak keluar (menemui mereka). Ketika pagi tiba. beliau bersabda, “Aku 

melihat apa yang kalian perbuat. Tidak ada yang menghalangiku untuk 

keluar menemui kalian. Hanya saja aku khawatir (jika shalat tersebut) 

diwajibkan atas kalian.”
631

  
 

 

Catatan : 

 Tidak diperbolehkan menggabungkan antara Shalat Sunnah Ba‟diyah 
Isya‟ dengan Shalat Tarawih. Berkata Syaikh ‟Abdullah bin Jibrin 

5; 

”Sudah dimaklumi tentang disunnahkannya rawatib yang mengiringi 

shalat-shalat fardhu, diantaranya 2 raka‟at sesudah Isya‟. Dianjurkan 

untuk memeliharanya dan mengqadha‟nya bila terlewatkan. Adapun 

Tarawih, maka ini adalah qiyam yang dikhususkan pada malam-

malam Ramadhan dan hukumnya Sunnah Mu‟akkadah, sebagaimana 

terdapat anjuran untuk mengerjakannya, dan sunnah rawatib Isya‟ 

tidak bisa masuk di dalamnya. Yang sesuai dengan sunnah adalah 

bahwa setelah melaksanakan shalat fardhu Isya‟ mereka hendaklah 

mendirikan sunnah rawatib, kemudian berdiri untuk melaksanakan 

Shalat Tarawih. Mereka tidak boleh mengategorikan sebagai 2 raka‟at 

sunnah rawatib dari Shalat Tarawih. Sebab dua perbedaan yang besar 

diantara keduanya.”  
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 Disyari‟atkan istirahat pada setiap 4 raka‟at, karena ini amalan yang 
diwariskan para salaf. Dahulu mereka memperlama berdiri dalam 

Shalat Tarawih, dan mereka duduk sesudah setiap 4 raka‟at untuk 

beristirahat. Ini yang diisyaratkan dalam hadits „Aisyah i; 

 

ـَََل  ٍِّرِ  أَْ َدًعج  َُ  َُّص َٓ عُ ِٙ
ٌِ ْٛ ُ َٚ  َٓ ِٙ ِٕ ْٓ ُفْس ـَََل َصْس َْي َع ٍِّرِ  أَْ َدًعج   َُّص

ٍِّرِ  َعََلًعج َُ  َُّص َٓ عُ ِٙ
ٌِ ْٛ ُ َٚ  َٓ ِٙ ِٕ ْٓ ُفْس  .َصْس َْي َع

 

”Beliau (Rasulullah a) shalat 4 raka‟at jangan bertanya tentang 

kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 raka‟at jangan 

bertanya tentang kebaikannya dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 

3 raka‟at.”
632

  

 

Dalam hadits tersebut mengesankan adanya pemisah diantara tiap-tiap 

4 raka‟at. Dan tidak disyari‟atkan adanya bacaan dzikir-dzikir tertentu 

pada saat istirahat tersebut. 

 

 Disyari‟atkan bagi kaum wanita untuk melakukan Shalat Tarawih 

dibelakang kaum pria, walaupun yang lebih utama bagi mereka adalah 

shalat dirumah-rumah mereka. Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan bin 

‟Abdullah Al-Fauzan 5; 

”Yang paling utama bagi wanita, melakukan shalat dirumahnya, dan 

dia boleh melakukan shalat dimasjid bersama jama‟ah, baik Shalat 

Wajib, Shalat Tarawih, Shalat Kusuf (gerhana) dan Shalat Jenazah, 

dengan syarat dirinya tertutupi dengan hijab yang sempurna dan tidak 

menghiasai badannya dan pakaiannya dan tidak menggunakan parfum 

pada badannya dan pakaiannya.” 
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 Yang paling utama bagi makmum adalah melaksanakan Shalat 
Tarawih bersama imam sampai selesai, baik dengan 11 raka‟at, 23 

raka‟at, atau kurang maupun lebih dari itu, agar ia mendapatkan pahala 

shalat semalam penuh. Karena Nabi a bersabda; 

 

ٍَزٍ  ٌَْي  َُ ُٗ ِلَيج ٌَ َّْٕصِّرَؾ ُوِضَخ  َِ َفَضٝ َ  ج َِ َ  ثْاِ َِ  ََ ْٓ َلج َِ  ُٗ  .ِإَٔ
 

“Sesungguhnya barangsiapa Shalat Malam bersama imamnya hingga 

selesai maka ia akan mendapatkan pahala shalat satu malam.”
633

 

 

 Apabila Shalat Tarawih dipimpin oleh dua orang imam (secara 
bergantian), maka pahala shalat semalam penuh hanya diperuntukkan 

bagi orang yang melaksanakan shalat bersama kedua imam tersebut. 

Karena imam yang kedua adalah wakil dari imam yang pertama untuk 

melanjutkan shalat tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad 

bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Diperbolehkan seorang shalat sunnah dengan membaca mushhaf, jika 

diperlukan. Diriwayatkan dari Al-Qasim y; 

 

 َْ َْٔش  َعجِةَطزَ  أَ ْ   َوج ـِ ّْصَقِؿ َصْمَّرأُ  ُّ ٌْ ِ ـَُش  ث ًِّر ْ   ّيَص َْ  ـِ َ ج َِ  َ. 

 

”Bahwa ‟Aisyah i pernah melakukan shalat dengan membaca 

mushhaf pada bulan Ramadhan.”
634

  

 

 Tidak diperbolehkan bagi makmum mengikuti bacaan imam dengan 
melihat mushhaf, kecuali beberapa orang saja untuk mengkoreksi 

bacaan imam. Berkata Syaikh Shalih bin Fauzan bin ‟Abdullah Al-

Fauzan 5; 

”Makmum laki-laki atau perempuan tidak boleh mengikuti bacaan 

imam dengan melihat mushhaf, sebab demikian itu akan melalaikan 

dari shalat dalam keadaan dia tidak memerlukannya. Kenyataan ini 

telah dilakukan oleh sebagian pemuda sekarang dan ini bukan amalan 

salaf sejauh yang kami ketahui. Maka wajib meninggalkan dan 

melarang dari hal itu.” 

 

                                                 
633

 HR. Tirmidzi  : 806 lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 1375, Nasa‟i : 1605, dan Ibnu 

Majah : 1327. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 

447. 
634

 HR. ‟Abdurrazaq, 2/240. 
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SHALAT WITIR 
 

 

Allah q mencintai Shalat Witir dan memerintahkan kepada ahi 

Qur‟an untuk melakukan shalat witir. Sebagaimana diriwayatkan dari „Ali 

bin Abi Thalib y berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِْ ُمّْرآ ٌْ ًَ ث ْ٘ ِصُّرٚث َ ج أَ ْٚ ْصّرَ , أَ ِٛ ٌْ ْصٌّر  ُِقُخ ث ِٚ َْ ثَّلَلَ  ِئ  .ـَ
 

“Shalat Witirlah wahai ahli Qur‟an, karena sesungguhnya Allah witir 

(Tunggal) dan Dia mencintai (Shalat) Witir.”
635

  

 

Berkata Syaikh Sa‟id bin „Ali bin Wahf Al-Qahthani 2; 

“Saat mengkaji Kitab Bulughul Maram hadits no. 405, aku mendengar guru 

kami, Imam „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5 (berkata), “Hadits ini 

menunjukkan bahwa seyogyanya ahli ilmu lebih perhatian terhadap Shalat 

Witir dari pada yang lain. Meski sebenarnya Shalat Witir disyari‟atkan 

untuk semua orang. Hal ini dimaksudkan agar mereka diikuti oleh orang-

orang yang mengetahui keadaan dan amalan mereka. Jumlah minimal 

raka‟at witir adalah 1 raka‟at dan dikerjakan diantara Isya‟ dan Shubuh. 

Allah q adalah witir (tunggal) dan menyukai Shalat Witir. Dia menyukai 

hal-hal yang selaras dengan sifatNya. Allah itu Maha Penyabar dan 

mencintai orang-orang yang memiliki sifat sabar. Namun ini tidak berlaku 

untuk sifat kemuliaan dan keagungan. Jadi hendaklah kita meniru sifat-sifat 

Allah sesuai dengan keadaan kita sebagai hamba seperti; pemurah, 

dermawan, dan suka berbuat baik.”
636

  

 

Hukum Shalat Witir 

Shalat Witir hukumnya adalah Sunnah Muakkadah. Ini adalah 

pendapat mayoritas ulama‟ dari kalangan sahabat dan tabi‟in. Berkata ‟Ali 

bin Abi Thalib y; 

 

 ٍُ ْصَّر ِدَقْض ِٛ ٌْ َْ ث َدزِ . أَ ْٛ ْىُض َّ ٌْ ُُ ث َ  َوَّصََلِصُى ٍَٝ ثَّلَلُ . َٚ ُي ثَّلَلِ َص ْٛ  ُ َ ْٓ ٌَِى َٚ
ِصّرُ  ْٚ َُ أَ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ  .َع

 

“Sesungguhnya Shalat Witir itu diputuskan (tidak wajib), tidak seperti 

shalat kalian yang wajib. Tetapi Rasulullah a melakukan Shalat Witir.”
637

 

                                                 
635

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 453, Abu Dawud : 1416, dan Ibnu Majah : 1169. 
636

 Qiyamul Lail. 
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 HR. Tirmidzi Juz 2 : 453, Abu Dawud : 1416, dan Ibnu Majah : 1169. 
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Waktu Shalat Witir 

Shalat Witir boleh dilakukan setelah Shalat Isya‟ sampai (sebelum) 

terbit fajar kedua (Shubuh). Sedangkan waktu yang paling utama adalah 

dilakukan pada sepertiga malam terakhir. Dari Kharijah bin Hudzafah y 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

  َ ِ٘ َٚ  ُِ ِّر ثٌََٕع ُّ ْٓ ُف ِِ  ُْ ٌَُى َ  َخْيٌّر  ِ٘ َٚ ُْ ِدَّصََلٍر  َ ُو َِ ًَ َلْ  أَ َؽ َٚ َْ ثَّلَلَ َعَز ِإ
َفْؾّرِ  ٌْ ِ  ث ْٛ ٍُ ُ  ٌَٝ ِعَطجِا ِإ ٌْ َٓ ث ج َدْي َّ ْي ـِ  ُْ ٌَُى ج  َٙ ٍَ َؾَع ـَ ْصُّر،  ِٛ ٌْ  .ث

 

“Sesungguhnya Allah r membantumu dengan shalat yang lebih baik 

bagimu daripada unta merah Shalat tersebut (adalah) Shalat Witir. 

Dijadikan untuk kalian (waktunya) antara (setelah Shalat) Isya‟ hingga 

terbitnya fajar.”
638

 

 

Dan diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

َصّرَ  ْٚ ًِ َلْ  أَ ْي ٍَ ِ ثٌ ًِّر ْٓ ُو ُٖ ِإٌِّرٝ ثٌَسَقّرِ ِِ ْصُّر ِٚ  ٝ َٙ َض ْٔ ج ـَ  ُٖ آِخُّر َٚ  ُٗ ُ  َ ْٚ أَ َٚ  ُٗ ٌُ َٚ   أَ

 

”Setiap malam (Rasulullah a)) melaksanakan Shalat Witir; diawalnya, 

pertengahannya, dan akhirnya. Shalat Witirnya berakhir pada waktu 

sahur.”
639

  

 

Jumlah Raka’at Dan Tata Cara Shalat Witir 

Shalat Witir dapat dilakukan dengan 1 raka‟at, 3 raka‟at, 5 raka‟at, 7 

raka‟at, atau 9 raka‟at. Adapun tata caranya ialah : 

 

Shalat Witir dengan 1 raka’at 

Shalat Witir dengan 1 raka‟at dilakukan dengan 1 kali salam. Hal ini 

berdasarkan hadits ‟Abdullah bin ‟Umar p, ia berkata; 

 

ُي ثَّلَلِ  ْٛ َمجَي َ ُ  ـَ  ًِ ْي ٍَ ْٓ َصََلِر ثٌ َُ َع ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ َ  ََي َ ُ 

 ُُ ِئَ ث َخِطَ  أََفُ ُو ـَ  َٕٝ ْغ َِ  َٕٝ ْغ َِ  ًِ ْي ٍَ َُ َصََلُر ثٌ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َص
ٍَٝ ج َلْ  َص َِ  ُٗ ٌَ ِصُّر  ْٛ ثِفَ ًر صُ َٚ ٍَٝ َ ْوَعًز  ـَ َص  ثٌُّصْذ

                                                 
638

 HR. Abu Dawud : 1418. 
639

 HR. Bukhari Juz 1 : 996, Muslim Juz 1 : 745, dan Tirmidzi Juz 2 : 456. 
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”Rasulullah a ditanya tentang Shalat Malam. Beliau pun menjawab, 

”(Shalat Malam itu) 2 raka‟at 2 raka‟at. Jika engkau takut (datangnya 

waktu) Shubuh, maka lakukanlah shalat 1 raka‟at untuk mengganjilkan 

shalat sebelumnya.”
640

  

 

Shalat Witir dengan 3 raka’at 

Shalat Witir dengan 3 raka‟at boleh dilakukan dengan 2 kali salam (2 
raka‟at dan 1 raka‟at), atau dengan 1 salam (3 raka‟at sekaligus). Diantara 

dalil yang menunjukkan bolehnya memisah dengan 2 kali salam adalah 

berdasarkan perkataan Ibnu ‟Umar p; 

 

 ُِ ْي ٍِ ْصِّر ِدَضْس ِٛ ٌْ ث َٚ َٓ ثٌَطْفِ   ًُ َدْي َُ  َُفَّص ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ َوج

َٕجُٖ  ْع َّ  .َ ْس

 

”Rasulullah a biasa memisahkan antara yang genap dan yang ganjil dengan 

salam salam yang dapat kami dengar.”
641

  

 

Dan dalil tentang bolehnya dilakukan dengan 1 kali salam adalah hadits dari 

„Aisyah i ia berkata; 

 

ٍِّرِ  أَْ َدًعج َٓ ,  َُّص ِٙ ٌِ ْٛ ُ َٚ  َٓ ِٙ ِٕ ْٓ ُفْس ٍِّرِ  أَْ َدًعج, ـَََل َصْس َْي َع َُ  َُّص ـَََل , عُ
 َٓ ِٙ ٌِ ْٛ ُ َٚ  َٓ ِٙ ِٕ ْٓ ُفْس ٍِّرِ  َعََلًعج, َصْس َْي َع َُ  َُّص  . عُ

 

“Beliau (Rasulullah a) shalat 4 raka‟at dan jangan tanyakan tentang baik 

dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 4 raka‟at dan jangan tanyakan 

tentang baik dan panjangnya. Kemudian beliau shalat 3 raka‟at.”
642

 

 

Tidak disyari‟atkan melakukan tasyahud awal pada Shalat Witir yang 

dilakukan dengan 3 raka‟at sekaligus, karena yang demikian menyerupai 

Shalat Maghrib, dan yang demikian itu dilarang. Dari Abu Hurairah y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ٍس  ّْ ْٚ ِدَخ ث ِدَسْذٍ  أَ ْٚ ِصُّر ْٚ ْؽِّرِح أَ َّ ٌْ ث ِدَّصََلِر ث ْٛ ُٙ ث ِدَغََلٍط َصَطَذ ْٚ ِصُّر ْٛ  .َ  صُ

                                                 
640

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 946 dan Muslim Juz 1 : 749, lafazh ini miliknya. 
641

 HR. Ahmad dan Ibnu Hibban : 2435, lafazh ini miliknya. 
642

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, lafazh ini miliknya. 
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“Janganlah kalian berwitir dengan 3 raka‟at (yang) menyerupai shalat 

Maghrib. Berwitirlah dengan 7 raka‟at atau 5 raka‟at.”
643

  

 

Shalat Witir dengan 5 raka’at 

Shalat Witir dengan 5 raka‟at dilakukan dengan 5 rakaat sekaligus, 1 

kali salam. „Aisyah i ia berkata; 

 

َْ َ ُ ُٛي ثََّلَلِ  َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلً َع ًِ َعََلَط َعْطَّرَر َص ْي ٍَ َٓ ثٌ ِِ ٍِّرِ    َُّص
ٍس , َ ْوَعزً  ّْ ٌَِه ِدَخ  َ ْٓ ِِ ج,  ُِٛصُّر  َ٘ ـِ  آِخِّر ـِ  َضْ ٍا ِإَ   ٍُِس   .َ  َ ْؾ

 

“Rasulullah a melakukan Shalat Malam adalah 13 raka‟at, beliau berwitir 

di dalamnya 5 raka‟at, beliau tidak duduk kecuali pada raka‟at terakhir.”
644

  

 

Shalat Witir dengan 7 raka’at 

Shalat Witir dengan 7 raka‟at dilakukan dengan 7 raka‟at sekaligus. 

Jika telah sampai pada raka‟at keenam, maka membaca tasyahud awal, 

kemudian berdiri dan melaksanakan raka‟at ketujuh lalu membaca tasyahud 

akhir dan salam.  

 

Shalat Witir dengan 9 raka’at 

Shalat Witir dengan 9 raka‟at dilakukan dengan 9 raka‟at sekaligus, 

jika telah sampai pada raka‟at kedelapan membaca tasyahhud awal, 

kemudian berdiri untuk melaksanakan raka‟at kesembilan, lalu membaca 

tasyahud akhir dan salam. ‟Aisyah i berkata; 

 

 ُٖ  ُ َّ َ ْق َٚ َيْ ُوُّر ثَّلَلَ  ـَ َِٕز  ِِ ـِ  ثٌغَج ج ِإَ   َٙ ْي ـِ ُس  ٍِ ٍِّرِ  ِصْسَ  َ َوَعجٍس َ  َ ْؾ  َُّص
َيْ ُوُّر  ـَ َُ َ ْمُعُ     ثٌَضجِ َعَز عُ

ٍِّرِ ُيَّص ـَ  َُ ْٛ َُ َ ُم ُُ عُ ٍَ َ   َُس َٚ ُض  َٙ ْٕ  َ َُ ُٖ عُ ْٛ َ ْ ُع َٚ
َٕج ُع ِّ ج  ُْس ًّ ْي ٍِ ُُ َصْس ٍِّرِ َُ  َُس ُٖ عُ ْٛ َ ْ ُع َٚ  ُٖ  ُ َّ َ ْق َٚ ِٓ ,ثَّلَلَ  ٍِّرِ  َ ْوَعَضْي َُ  َُّص  عُ

َه ِإْفَ ٜ َعَطَّرَر َ ْوَعزً  ٍْ ِض ـَ َٛ َلجِعٌ   ُ٘ َٚ  ُُ ٍِّرِ ج  َُس َِ َٓ ,َدْعَ  ج َ  َّ ٍَ ـَ   ََٕ  َ ج دُ
ِصَّر ِدَسْذ ِ  ْٚ ُُ أَ ٍَْق ُٖ ثٌ أََخَ  َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  َٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

َ َوَعجٍس َ   )َِٔذُ  ثَّلَلِ
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 ِٓ ٍَٝ َ ْوَعَضْي َص َٚ  َٓ ِ٘ ـِ  آِخِّر ِٗ (َ ْمُعُ  ِإَ   ْيِع ِٕ ًَ َص ْغ ِِ  ِٓ ـِ  ثٌَّرْوَعَضْي   ََٕ َص َٚ  
 َٝ َٕ َه ِصْسٌ  َ ج دُ ٍْ ِض ـَ ِي  َٚ  .ثْاَ

 

”Beliau shalat 9 raka‟at. Beliau tidak duduk kecuali pada raka‟at kedelapan. 

Beliau berdzikir kepada Allah, memuji, dan berdoa kepadaNya. Setelah itu 

bangkit dan tidak salam. Lalu beliau berdiri dan mengerjakan raka‟at yang 

kesembilan. Kemudian beliau duduk dengan berdzikir kepada Allah, 

memuji, dan berdoa kepadaNya. Lantas beliau mengucapkan salam dan 

memperdengarkan kepada kami. Setelah itu beliau shalat 2 raka‟at sesudah 

salam dengan duduk. Itulah berjumlah 11 raka‟at. Wahai anakku. tatkala 

Nabiyullah semakin tua dan gemuk, beliau berwitir dengan 7 [raka‟at. 

Beliau tidak duduk kecuali pada (raka‟at) terakhirnya. Lalu beliau shalat 2 

raka‟at] dan mengerjakan 2 raka‟at tersebut sebagaimana yang pertama. Itu 

semua berjumlah 9 raka‟at wahai anakku.”
645

  

 

Bacaan Surat Dalam Shalat Witir 

Diperbolehkan dalam Shalat Witir seorang membaca surat apa saja 

setelah Al-Fatihah. Akan tetapi jika seorang berwitir dengan 3 raka‟at, 

disunnahkan pada raka‟at pertama membaca surat Al-A‟la, pada raka‟at 

kedua surat Al-Kafirun dan para raka‟at ketiga surat Al-Ikhlas. Sebagaimana 

disebutkan dalam hadits. Dari Ibnu ‟Abbas p ia berkata; 

  

ْصِّر ِح  ِٛ ٌْ ـِ  ث َُ َ ْمَّرأُ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص َُ َ دِّرَِه َوج ـِ ِثْ  َ ذِّرِ
 َْ ْٚ ُّر ـِ َىج ٌْ ج ث َٙ ًْ َ ج أَ ُ َٚ ُل  ٍَٝ َٚ ثْاَْع َٛ ثَّلَلُ أََف ٌ   ُ٘  ًْ ْ  َ ْوَعٍز َ ْوَعزٍ  ُل ـِ  . 

 

“Nabi a biasanya (dalam) Shalat Witir membaca Sabbihisma rabbikal a‟la 

dan Qul yaa ayyuhal kaafiruun dan Qul huwallaahu Ahad, masing-masing 

untuk setiap raka‟at.”
646
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 HR. Muslim Juz 1 : 746, Nasa‟i Juz 3 : 1718, dan Abu Dawud : 1342. 
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Terkadang pada raka‟at ketiga, selain membaca Al-Ikhlas juga 

membaca Al-Muawwidzatain (Al-Falaq dan An-Nas). Berkata „Aisyah i; 

 

ج  َٙ ًْ َ ج أَ ُ َيِز ِدُم ِٔ ـِ  ثٌغَج َٚ  ٍَٝ َُ َ دِّرَِه ثْاَْع ـِ ثْ  ٌَٝ ِدَسذِّرِ ْٚ ـِ  ثْاُ َْ َ ْمَّرأُ  َوج
 ِٓ َ َصْي ِّٛرِ عِّر ُّ ٌْ ث َٚ َٛ ثَّلَلُ أََفٌ   ُ٘  ًْ َغِز ِدُم ٌِ ـِ  ثٌغَج َٚ  َْ ْٚ ُّر ـِ َىج ٌْ  .ث

 

“(Rasulullah a) biasanya pada raka‟at pertama (Shalat Witir membaca) 

Sabbihisma rabbikal a‟la, pada raka‟at kedua (membaca) Qul yaa ayyuhal 

kaafiruun, dan pada raka‟at ketiga (membaca) Qul huwallaahu Ahad dan Al-

Muawwidzatain.”
647

 

 

Qunut Dalam Shalat Witir 

Disunnahkan untuk membaca doa qunut dalam Shalat Witir. Diantara 

doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi a adalah sebagaimana dijelaskan 

dalam hadits dari Hasan bin ‟Ali p, ia berkata; 

Rasulullah a mengajarkan beberapa kalimat kepadaku yang aku ucapkan di 

dalam Shalat Witir, yaitu;  

 

ٌَْيَش  َٛ ْٓ َص َّ ي ـِ   ْ ِٕ ٌَ َٛ َص َٚ ْيَش  ـَ ْٓ َعج َّ ْي ـِ   ْ ِٕ ـِ َعج َٚ َ ْ َش  َ٘  ْٓ َّ ْي ـِ   ِْٔ  ِ ْ٘ َُ ث ُٙ ٍَ ثٌ
َ   ُْمَ ٝ  َٚ ج َلَ ْيَش ِإََٔه َصْمِ ْ   َِ ْ  َضَّر  ِٕ ِل َٚ ج أَْعَ ْيَش  َّ ْي ـِ   ٌِْ َدجِ ْن  َٚ

َٕج  ْٓ َعجَاْ َش َصَذجَ ْوَش َ دَ َِ َ  َ ِعُز  َٚ ٌَْيَش  ث َٚ  ْٓ َِ ُٗ َ  َ ِ ُي  ِإَٔ َٚ ْيَه  ٍَ َع
ٌَْيَش  َصَعج َٚ. 

 

”Ya Allah berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang Engkau beri 

petunjuk. Bebaskanlah aku dari marabahaya seperti orang-orang yang 

Engkau bebaskan dari marabahaya. Uruslah aku seperti orang-orang yang 

Engkau urus. Berkahilah aku pada apa-apa yang telah Engkau berikan 

kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa-apa yang telah Engkau 

putuskan, karena sesungguhnya Engkau memberi keputusan dan tidak 

diberi keputusan. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau tolong 

dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau, 

wahai Rabb kami dan Engkau Maha Tinggi.”
648

 

 

                                                 
647

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 463. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5. 
648

 HR. Abu Dawud : 1425 dan Tirmidzi  : 464. 
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Catatan : 

 Disunnahkan membaca qunut witir sebelum ruku‟, setelah membaca 

surat. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka‟ab y beliau berkata; 

 

 ًَ َيْمُُٕش َلْذ ـَ ِصُّر  ْٛ ُ  َْ َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ أَ

 ِ ْٛ  .ثٌُّرُو

 

“Sesungguhnya Rasulullah a biasa melakukan Shalat Witir, lalu 

melakukan qunut sebelum ruku”
649

   

 

 Adapun untuk qunut Nazilah (qunut yang dibaca ketika terjadi 

musibah dan bencana yang memilukan kaum muslimin), maka 

dilakukan setelah ruku‟ dan tidak dikhususkan untuk shalat wajib 

tertentu. Dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

 ٍَٝ ْْ َ ْ ُعٛ َع َْ ِإَ ث أََ ثَا أَ َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ أَ

 ِ ْٛ ََٕش َدْعَ  ثٌُّرُو ْٚ َ ْ ُعٛ ِاََفٍ  َل  أََفٍ  أَ

 

“Bahwasanya Rasulullah a jika hendak mendoakan (keburukan) 

untuk seseorang atau mendoakan (kebaikan), maka beliau qunut 

setelah ruku.”
650

  

 

 Disyari‟atkan mengangkat tangan dalam qunut. Berdasarkan riwayat 

dari Abu Rafi‟ y, beliau berkata; 

 

ََٕش َدْعَ   َم ـَ  ُٗ ْٕ ٌَٝ َع َٝ ثَّلَلُ َصَعج ٌَْخ َجِح َ ِّض ُٓ ث َّر ْد َّ َؿ ُع ٍْ ٍَْيُش َخ َص
َّر ِدجٌُ َعجاِ  ِٙ َؽ َٚ  ِٗ  ْ َ َ  َ ـَ  َ َٚ   ِ ْٛ  .ثٌُّرُو

 

“Aku pernah shalat dibelakang „Umar bin Khathab y. Dia melakukan 

qunut setelah ruku‟ dengan mengangkat kedua tangan dan 

mengucapkan doa tersebut dengan suara keras.”
651
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 HR. Abu Dawud : 1427, Nasa‟i : 1699, dan Ibnu Majah : 1182, lafazh ini miliknya. 
650

 HR. Bukhari Juz 4 : 4284. 
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 Seorang tidak perlu mengusap wajahnya dengan kedua tangannya 

setelah selesai berqunut. Berkata Al-Baihaqi 5; 

 

 ُٗ ٍَْسُش أَْفَفَّظ ـَ َٓ ثٌُ َعجِا  ِِ َفَّرثِغ  ٌْ َ  ث ْٕ ِٗ ِع ْؽ َٛ ٌْ ِٓ ِدج َيَ ْ  ٌْ ـَ ث َس َِ ج  َِ ـَ َ
ِس  ْٛ ُمُٕ ٌْ ْ  ُاَعجِا ث ـِ ٍَِؿ  َٓ ثٌَس ِِ ْٓ أََفٍ    َع

 

”Adapun mengusap wajah setelah selesai melakukan doa qunut, maka 

aku sama sekali tidak pernah memperoleh (keterangan) dari (ulama‟) 

Salaf.”
652

 

 

 Adapun qunut yang dilakukan pada Shalat Shubuh secara khusus, 

maka ini tidak disyari‟atkan. Diriwayatkan dari Abul Asyja‟i y, ia 

berkata; 

 

ُش ِاَِدْ   ٍْ ٍَٝ ثَّلَلُ , َ ج أََدِش  :ُل ِي ثَّلَلِ َص ْٛ َؿ َ ُ  ٍْ ٍَْيَش َخ  ِإََٔه َلْ  َص
ٌٍِخ َٖ  ِٓ أَِدْ  َ ج  ِّرِ ْد

ٍِ َع َٚ  َْ ج َّ ُعْغ َٚ َّر  َّ ُع َٚ أَِدْ  َدْىٍّر  َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ َٕج ثَع ُ٘
 َٓ ْي ِٕ ِس ِ  ّْ ْٓ َخ ِِ ث  ًٛ َْٔق ِز  ـَ ْٛ ُى ٌْ َْ َؾ  .ِدج ْٛ ث َ ْمُُٕض ْٛ َمجَي َوجُٔ ـَ َفْؾِّرا  ٌْ  ـِ  ث

ْقَ طٌ :  ُِ   ََٕ   أَّْي دُ

 

”Aku bertanya kepada bapakku, ”Wahai bapakku, sesungguhnya 

engkau pernah melakukan shalat di belakang Rasulullah a, Abu 

Bakar, ‟Umar, ‟Utsman, ‟Ali, di Kufah ini hampir lima tahun, apakah 

mereka melakukan doa qunut pada waktu shalat Shubuh?” Beliau 

menjawab, ”Wahai anakku, itu adalah sesuatu yang diada-adakan 

(dalam urusan agama).”
653
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Tasbih Dan Doa Setelah Shalat Witir 

Setelah Shalat Witir disunnahkan untuk membaca;  

 

 َْ ُم ُ  ُ ْذَقج ٌْ ٍَِه ث َّ ٌْ   ِا ْٚ ث
 

“Mahasuci Allah, Penguasa Yang Maha Suci.” (sebanyak 3 kali)
654

 

 

Saat mengucapkan untuk ketiga kalinya, ditambah dengan;  

 

ََلِةَىزِ  َ حِّرِ  َّ ٌْ ؿِ  َٚ  ث ْٚ  ثٌُّر

 

“Rabb para Malaikat dan Jibril.”
655

  

 

 

Catatan : 

 Diperbolehkan seorang langsung melaksanakan Shalat Witir tanpa 
didahului dengan shalat yang genap. Diantara dalilnya adalah hadits 

„Aisyah i, ia berkata; 

 

ج  َٙ ٍُ ًِ ُو ْي ٍَ َٓ ثٌ ِِ  ُٗ ٍِّرِ  َصَِلَص َُ  َُّص ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص َوج
ِصّْرُس  ْٚ ـَ َ   ِٕ ِصَّر أَْ َمَّظ ْٛ ُ  ْْ ِئَ ث أََ ثَا أَ ـَ ِز  ٍَ ِمْذ ٌْ َٓ ث َدْي َٚ  ُٗ َٕ ْعَضِّرَّضٌز َدْي ُِ َٔج  أَ َٚ. 

 

“Nabi a mengerjakan shalat, sementara aku sedang tidur melintang 

diatas tempat tidur. Apabila beliau hendak berwitir, beliau 

membangunkanku untuk melaksanakan Shalat Witir.”
656

  

 

Menurut zhahir ini hadits bahwa „Aisyah i langsung mengerjakan 

Shalat Witir tanpa mengerjakan shalat genap sebelumnya. 

 

 Disunnahkan menyegerakan Shalat Witir pada awal malam bagi yang 
khawatir tidak dapat bangun pada akhir malam. Sebagaimana 

disunnahkan mengakhirkan pada akhir malam bagi yang merasa yakin 

akan bangun diakhir malam. Dari Jabir y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 

 

                                                 
654
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655
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 ْْ َ  أَ ِّ  َ ْٓ َِ َٚ  ُٗ ٌَ َٚ ِصّْر أَ ْٛ ُي ٍْ ـَ  ًِ ْي ٍَ ْٓ آِخِّر ثٌ ِِ  ََ ْٛ ْْ َ  َ ُم ْٓ َخجَؾ أَ َِ
َارٌ  ْٛ ُٙ ْط َِ  ًِ ْي ٍَ َْ َصََلَر آِخِّر ثٌ ِئ ـَ  ًِ ْي ٍَ ِصّْر آِخَّر ثٌ ْٛ ُي ٍْ ـَ  ُٖ ََ آِخَّر َ ُمٛ

 ًُ  َ ـْ ٌَِه أَ  َ َٚ. 

 

”Barangsiapa khawatir tidak bangun di akhir malam, maka 

hendaklah ia melaksanakan Shalat Witir pada awal malam. Dan 

barangsiapa berharap akan bangun pada akhir malam, maka 

hendaklah ia melaksanakan Shalat Witir pada akhir malam. Karena 

sesungguhnya shalat akhir malam disaksikan (oleh para Malaikat) 

dan hal itu lebih utama.”
657

  

 

Abu Hurairah y pernah mengatakan; 

 

 ٍَ َِ َعََلَعِز أَ َج ْٛ َس َص ْٛ ُِ َٓ َفَضٝ أَ ُٙ ٍِ  ِدَغََلٍط َ  أََاُع ي ٍِ ِٔ  َخ َصج ْٚ أَ
ْصّرٍ  ِٚ  ٍَٝ ٍَ َع ْٛ َٔ َٚ َصََلِر ثٌُ َقٝ  َٚ ٍّر  ْٙ ِ َض ًِّر ْٓ ُو ِِ. 

 

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

yang tidak pernah aku tinggalkan sampai mati; puasa tiga hari setiap 

bulan, Shalat Dhuha, dan tidur sesudah Shalat Witir.”
658

 

  

 Yang utama adalah menjadikan Shalat Witir sebagai penutup Shalat 
Malam. Namun diperbolehkan melakukan shalat sunnah setelah Shalat 

Witir. Ini adalah pendapat mayoritas ulama‟ dari kalangan Hanafiyah, 

Malikiyah, Hanabilah, dan pendapat yang masyhur dari Syafi‟iyah. Ini 

juga pendapat An-Nakha‟i, Al-Auza‟i, dan Al-Qamah, serta pendapat 

yang diriwayatkan dari Abu Bakar, Sa‟d, Ammar, Ibnu „Abbas, dan 

„Aisyah o. Berdasarkan hadits dari Ibnu „Umar p bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

ْصًّرث ِٚ  ًِ ْي ٍَ ُْ ِدجٌ ث آِخَّر َصََلِصُى ْٛ ٍُ  ِثْؽَع

 

“Jadikanlah akhir shlalat malam kalian (adalah Shalat) Witir.”
659
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Diantara dalil yang menunjukkan diperbolehkannya shalat lagi setelah 

Shalat Witir adalah hadits dari Ummu Salamah y, ia berkata; 

 

 ِٓ ْصِّر َ ْوَعَضْي ِٛ ٌْ ٍِّرِ  َدْعَ  ث َْ  َُّص َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص  .أَ

 

“Sesungguhnya Nabi a melakukan shalat 2 raka‟at setelah witir.”
660

 

  

 Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Jika seseorang telah 
melakukan Shalat Witir pada awal malam, lalu setelah itu ia ingin 

melakukan shalat lagi, maka boleh melakukannya, tetapi tidak 

diperbolehkan mengulangi Shalat Witir. Hal ini berdasarkan hadits 

dari Thalq bin „Ali y ia berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah 

a bersabda; 

 

ٍَزٍ   َ  ٌَْي   ْ ـِ  ِْ ْصَّرث ِٚ. 
 

”Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam.”
661

 

 

 Tidak ada Naqadh Witir. Naqadh Witir artinya membatalkan Shalat 
Witir. Yaitu shalat 1 raka‟at diakhir malam untuk menggenapkan 

Shalat Witir yang telah dilakukan diawal malam, sehingga witir diawal 

malam sudah tidak dianggap sebagai witir. Berkata Syaikh Sa‟id bin 

„Ali bin Wahf Al-Qahthani 2; 

“Aku mendengar Imam „Abdul „Aziz bin Baz 5 saat mengkaji Kitab 

Bulughul Maram hadits no. 407 berkata, ”Disunnahkan Shalat Witir di 

akhir malam mengingat adanya hadits, ‟Tidak boleh ada dua witir 

dalam satu malam.‟ Ulama‟ yang berpendapat adanya Naqadh Witir, 

pendapat ini menyebabkan ada tiga kali witir dalam satu malam. 

(Maka) pendapat yang benar, jika seseorang sudah berwitir diawal 

malam, kemudian shalat diakhir malam, maka ia langsung saja shalat 

tanpa perlu berwitir lagi. Karena witir awal malam sudah 

mencukupinya.”
662
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 Apabila seorang telah melakukan Shalat Witir diawal malam, lalu ia 
ikut shalat berjama‟ah bersama imam, maka ketika imam melakukan 

witir 1 raka‟at, hendaknya ia berniat untuk Qiyamul Lail (shalat genap, 

bukan Shalat Witir). Sehingga ketika imam salam, ia bangkit berdiri 

menambah 1 raka‟at lagi untuk menggenapkannya. Adapun perbedaan 

niat antara makmum dan imam, maka ini diperbolehkan. Dengan 

demikian ia tidak berpaling sebelum berpalingnya imam, dan ia tidak 

mengerjakan dua witir dalam satu malam. Ini adalah pendapat Syaikh 

Muhammad bin ‟Umar bin Salim Bazmul 2. 

  

 Apabila seorang telah terbiasa melakukan Shalat Witir lalu 
terlewatkan, maka disyari‟atkan untuk mengqadha‟nya. Dari Abu 

Sa‟id y, Rasulullah a bersabda; 

 

َـ  ِ ِإَ ث أَْصَذ ًِّر ُيَّص ٍْ ـَ  ُٗ َِٔسَي  ْٚ ْصِّر أَ ِٛ ٌْ ِٓ ث ََ َع َٔج  ْٓ ْٚ َ َوّرَ , َِ  ُٖ أَ

 

“Barangsiapa yang tertidur dari Shalat Witir atau lupa hendaknya ia 

shalat ketika pagi hari atau ketika ingat.”
663

  

 

 Mengqadha‟ Shalat Witir disiang hari adalah dengan bilangan raka‟at 
genap, bukan ganjil. Misalnya seorang telah terbiasa melakukan Shalat 

Witir dengan 3 raka‟at, maka digantikan dengan 4 raka‟at pada siang 

hari, demikian seterusnya. Diriwayatkan dari ‟Aisyah i beliau 

berkata; 

 

 َٓ ِِ ُٗ ثٌَّصََلُر  جَصْض ـَ َْ ِإَ ث  َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َْ َ ُ َٛي ثَّلَلِ أَ

َضْ  َعْطَّرَر َ ْوَعزً  ْٕ جِ  ِع َٙ ْٓ ثٌَٕ ِِ  ٍَٝ ِٖ َص ْٚ َؼْيِّر َؽٍ  أَ َٚ  ْٓ ِِ  ًِ ْي ٍَ  .ثٌ
 

”Bahwasanya dahulu apabila Rasulullah a terlewatkan Shalat Malam 

karena sakit atau lainnya, maka beliau melaksanakan shalat 12 raka‟at 

di siang hari.”
664 
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SHALAT ISYRAQ 
 

 

Shalat Isyraq adalah Shalat Dhuha yang dikerjakan pada awal waktu. 

Keduanya bukan merupakan dua shalat yang berbeda. Berkata Syaikh 

‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz 5; 

”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; 

 

 َُ ُس عُ ّْ ٍَُ  ثٌَط َُ َلَعَ  َ ْ ُوُّر ثَّلَلَ َفَضٝ َصْ  جَعٍز عُ َّ ْ  َؽ
ـِ َؽَ ثَر  ٌْ ٍَٝ ث ْٓ َص َِ

 ٍَٝ ُي ثَّلَلِ َص ْٛ َّرٍر َلجَي َلجَي َ ُ  ّْ ُع َٚ ُٗ َو َْؽِّر َفَؾٍز  ٌَ َْٔش  ِٓ َوج ٍَٝ َ ْوَعَضْي َص
زً  َِ ًز َصج َِ ًز َصج َِ َُ َصج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ   .ثَّلَلُ َع

 
“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.”
665

 

 

Rasulullah a senantiasa duduk ditempat shalatnya setelah 

menunaikan Shalat Shubuh, hingga matahari terbit. Diriwayatkan dari Jabir 

bin Samurah y; 

 

 ُٖ َّصََل ُِ   ْ ـِ ٍََس  َفْؾِّر َؽ ٌْ ٍَٝ ث َْ ِإَ ث َص َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص أَ
ًٕجَفَضٝ ُس ُفْس ّْ ٍَُ  ثٌَط  . َصْ 

 

“Sesunguhnya Nabi a apabila telah mengerjakan Shalat Shubuh, beliau 

duduk ditempat shalatnya hingga terbitnya matahari dengan indahnya.”
666

 

 

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; 

 

 َٓ ثِدْي َٚ َ  َصََلُر ثْاَ ِ٘ َٚ ثٌح  َٚ ٍَٝ َصََلِر ثٌُ َقٝ ِإَ  أَ ُظ َع ـِ  .َ   َُقج

 

”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).”
667

 

 

Dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

  ْ ٍِ ْي ٍِ ِْٔ  َخ َصج ْٚ َُ أَ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ِ َص ًِّر ْٓ ُو ِِ  ٍَ َِ َعََلَعِز أَ َج  ِدَغََلٍط ِصَيج
 ََ َٔج ْْ أَ ًَ أَ ِصَّر َلْذ ْٚ ْْ أُ أَ َٚ َ ْوَعَضِ  ثٌُ َقٝ  َٚ ٍّر  ْٙ  َض

”Kekasihku (Rasulullah a) pernah berpesan kepadaku dengan tiga hal; 

puasa tiga hari setiap bulan, dua raka‟at shalat Dhuha dan melaksanakan 

shalat witir sebelum tidur.”
668

 

 

Keutamaan Shalat Dhuha 

Dari Abu Dzar y dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ًُ ُو َٚ ًُ َصْسِذْيَقٍز َصَ َلٌز  ُى ـَ ُْ َصَ َلٌز  ْٓ أََفِ ُو ِِ  ٝ َِ ِ ُ ََل ًِّر ٍَٝ ُو ـُ َع  ُّْصِذ
ٌّر  ِْ أَ َٚ ًُ َصْىِذْيَّرٍر َصَ َلٌز  ُو َٚ ٍز َصَ َلٌز  ٍَ ْي ٍِ ْٙ ًُ َص ُو َٚ ْيَ ٍر َصَ َلٌز  ِّ َصْق

 ِْ ٌَِه َ ْوَعَضج  َ ْٓ ِِ َٚ ُْؾِزُا  َىِّر َصَ َلٌز  ْٕ ُّ ٌْ ِٓ ث ٌ  َع ْٙ َٔ َٚ ِؾ َصَ َلٌز  ْٚ ْعُّر َّ ٌْ ِدج
َٓ ثٌُ َقٝ ِِ ج  َّ ُٙ  َ ّْرَوُع

                                                 
667

 HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Ash-Silsilah Ash-Shahihah Juz 4 : 1994. 
668

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1124 dan Muslim Juz 1 : 721. 
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”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.”
669

  

 

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

berfirman; 

 

 ُٖ جِ  أَْ َدَ  َ َوَعجٍس أَْوِفَه آِخَّر َٙ ِي ثٌَٕ َٚ ْٓ أَ ِِ   ٌِْ ََ ِثْ َوْ   َٓ آَا  .ِثْد

 

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

mencukupimu di akhirnya.”
670

 

 

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; 

 

 ًَ ْْ َل ِإ َٚ ج  َٙ ُِ َٚ ٌَٝ أَْا ٌَٝ ثَّلَلِ َصَعج جِي ِإ َّ  أََفُخ ثْاَْع

 

”Amalan yang paling dicintai oleh Allah q adalah yang berkesinambungan 

meskipun sedikit.”
671

 

 

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; 

 

ِفَّصجُي  ٌْ َ ِش ث َِ َٓ ِإَ ث َ  ثِدْي َٚ  َصََلُر ثْاَ

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

panas.”
672

  

                                                 
669

 HR. Muslim Juz 1 : 720 dan Abu Dawud : 1271. 
670

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 2 : 475, dan Abu Dawud : 1289. 
671

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 6099 dan Muslim Juz 1 : 783, lafazh ini miliknya. 
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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; 

 

َٓ ثٌُ َقٝ ِِ ج  َّ ُٙ ِْ َ ّْرَوُع ٌَِه َ ْوَعَضج  َ ْٓ ِِ  َٚ ُْؾِزُا 

 

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

673
 

 

Diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ َ ُ ُٛي ثَّلَلِ َص ٍِّرِ  ثٌُ َقٝ أَْ َدًعج َوج ج ,  َُّص َِ َ ِزْ ُ   َٚ
 َضجَا ثَّلَلُ 

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

dikehendaki Allah.”
674

  

 
Hadits Anas bin Malik y; 

 

 َْ َُ  ثٌَِٕذَ   أَ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ٍِّرِ  ثٌُ َقٝ ِ َش َ َوَعجٍس  َص َْ  َُّص  .َوج

 

“Sesungguhnya Nabi a mengerjakan Shalat Dhuha 6 raka‟at.”
675

 

 

Dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ًَ ثٌَِٕذُ  َص َِٔ  َ َوَعجٍس , َدْيِض  َاَخ ج َّ ٍَٝ ثٌُ َقٝ َع  ـََّص

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

raka‟at.”
676

  

                                                                                                                            
672

 HR. Muslim Juz 1 : 748. 
673

 HR. Muslim Juz 1 : 720 dan Abu Dawud : 1271. 
674

 HR. Muslim Juz 1 : 719. 
675

 HR. Tirmidzi dalam Asy-Syama‟il. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟ul Ghalil. 
676

 HR. Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya. 
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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; 

َؾَٕزِ  ٌْ ـِ  ث ُٗ َلّْصًّرث  ٌَ َٕٝ ثَّلَلُ  َضْ  َعْطَّرَر َ ْوَعًز َد ْٕ ٍَٝ ثٌُ َقٝ ِع ْٓ َص َِ 

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

membangunkan sebuah istana untuknya di Surga dari emas.”
677

  

 

 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; 

 َُ أُ َٚ ِِّرِ   أُ َٚ َٔج  َٛ ِإَ  أَ ُ٘ ج  َِ َٚ َٕج  ْي ٍَ َُ َع ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ًَ ثٌَِٕذُ  َص َاَخ
ْلِش َصََلٍر  َٚ ْ  َؼْيِّر  ـِ  ُْ ٍِّرِ  ِدُى ـَََلَُص ث  ْٛ ُِ ْٛ َمجَي ُل ـَ ٌَِض   ٍَ َخج َفَّرث

َٕج  ٍَٝ ِد  ـََّص

”Bahwa Nabi a pernah memasuki rumah yang di dalamnya 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.”
678

 

 

 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 

5; 

“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 5; 

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

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

                                                 
677

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 473. Hadits ini didha‟ifkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Dha‟if At-Targhib wat Tarhib : 403. 
678

 Muttafaq‟ alaih, HR. Bukhari Juz 1 : 370 dan Muslim Juz 1 : 660, lafazh ini miliknya. 
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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 izin-

Nya. 

 

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; 

 

 ًْ َيُم ٌِ  َُ َفِّرْ َ ِز عُ ٌْ ْٓ َؼْيِّر ث
ِِ  ِٓ َيّْرَوْ  َ ْوَعَضْي ٍْ ـَ ِّر  ِْ ُْ ِدجْاَ َُ أََفُ ُو َ٘  ِإَ ث 

 

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

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

membaca; 

 

َه  ٍِ ـَْ   ْٓ ِِ أَْ  ٌََُه  َٚ أَْ َضْمِ ُ َن ِدُمْ َ ِصَه  َٚ َه  ِّ ٍْ َُ ِإِّٔرِْ  أَْ َضِخيُّرَن ِدِع ُٙ ٍَ ثٌَ
ِح  ْٛ ُؽُي ٌْ َُ ث َْٔش َعََل أَ َٚ  ُُ ٍَ َ  أَْع َٚ  ُُ ٍَ َصْع َٚ َ  أَْلِ ُ   َٚ ِئََٔه َصْمِ ُ   ـَ  ُِ َعِّظْي ٌْ ث

َعجِلَذِز  َٚ َعجِضْ   َِ َٚ   ْ ِٕ ْ  ِاْ  ـِ   ٌِْ َّر َخْيٌّر  ِْ َ ث ثْاَ َ٘  َْ ُُ أَ ٍَ َش َصْع ْٕ ْْ ُو َُ ِإ ُٙ ٍَ ثٌ
  ٌِْ َُ َدجِ ْن  ْ  عُ

ٌِ  ُٖ ّْر َ سِّرِ َٚ   ٌِْ  ُٖ جْلُ ْ  ـَ  ِٗ ٍِ آِؽ َٚ ِّرّْي  ِْ ًِ أَ ْٚ َلجَي َعجِؽ ِّرّْي أَ ِْ أَ
َعجِلَذِز  َٚ َعجِضْ   َِ َٚ   ْ ِٕ ْ  ِاْ  ـِ   ٌِْ َّر َضّّر  ِْ َ ث ثْاَ َ٘  َْ ُُ أَ ٍَ َش َصْع ْٕ ْْ ُو ِإ َٚ  ِٗ ْي ـِ



  

286

 ُٗ ْٕ ِٕ  َع ـْ ثْصِّر َٚ ُٗ َعِّٕرِ   ـْ ـَجْصِّر  ِٗ ٍِ آِؽ َٚ ِّرّْي  ِْ ًِ أَ ْ  َعجِؽ ـِ ْٚ َلجَي  ِّرّْي أَ ِْ أَ
 ُٗ ْ  َفجَؽَض ِّّرِ َٚ َُس ْ  َلجَي  ِٕ َُ أَْ ِّض َْ عُ َخْيَّر َفْيُظ َوج ٌْ َ  ث

ٌِ ثْلُ ْ   َٚ 

 

“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan kepadaMu dengan ilmu-Mu, 

aku meminta kemampuan kepada-Mu dengan kekuasaan-Mu 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.”
679

 

 

 

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 5; 

”Shalat Istikharah disunnahkan (pelaksanaannya) dalam segala 

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

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‟Asqalani 5; 

”Istikharah mencakup urusan besar atau kecil, sebab berapa banyak 

urusan kecil akibatnya besar.”
680

 

 

 

                                                 
679

 HR. Bukhari Juz 1 : 1109. 
680

 Fathul Bari, 2/184. 
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 Dianjurkan seorang meminta nasihat kepada orang lain sebelum 

melakukan Istikharah. Berkata Imam An-Nawawi 5; 

”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 5 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.”  

 

 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. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

”Jika seorang telah beristikharah kepada Allah, maka segala yang 

hatinya terasa lapang dan urusan yang dimudahkan baginya adalah 

yang Allah pilihkan baginya.”
681

 

 

 Shalat Istikharah dapat digabungkan dengan shalat-shalat sunnah 

lainnya. Berkata Imam An-Nawawi 5; 

”Dilihat secara zhahir, Shalat Istikharah itu dapat dikerjakan 

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

Masjid, maupun shalat-shalat sunnah lainnya.”
682

 

 

 

                                                 
681

 Majmu‟ Fatawa, 10/539. 
682

 Al-Adzkar, 3/354. 
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 Shalat Istikharah boleh dikerjakan kapan pun, meskipun bertepatan 
dengan waktu-waktu yang terlarang (untuk shalat), Ini adalah pendapat 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5. 

 

 Shalat Istikharah boleh dilakukan berulang-ulang. Ini adalah pendapat 

Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Tidak diperbolahkan seorang melakukan Shalat Istikharah untuk 
keperluan orang lain. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin 5; 

”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; 

 

 ُٗ َْٔفَس ج  َّ ِٙ ْي ـِ ُط  ِٓ َ   َُق ِّرِ ٍَٝ َ ْوَعَضْي َُ َص َ ث عُ َ٘ ُّضِٛةْ   ُٚ  َٛ َْٔق َّض َ  َٛ ْٓ َص َِ
 ِٗ ِذ ْٔ  َ ْٓ ِِ  ََ ج َصَمَ  َِ  ُٗ ٌَ  ُؼِفَّر 

 

”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.”
683

 

  

Dari Abu Hurairah y, bahwasanya Rasulullah a berkata kepada Bilal y, 

setelah Shalat Shubuh; 

 

ِئِّٔرِ   ـَ َفَعًز  ْٕ َِ  َِ ْ ََل ـِ  ثْاِ َ َن  ْٕ ُٗ ِع َض ٍْ ِّ ًٍ َع َّ ِٕ  ِد َْ َؽٝ َع َ ج ِدََلُي َفَ َع
ُش  ٍْ ِّ ج َع َِ َؾَِٕز َلجَي ِدََلُي  ٌْ ـِ  ث َٓ َ َ َّي  ْيَه َدْي ٍَ َْٔع َز َخْطُؿ  ٍَ ْي ٍَ ْعُش ثٌ ِّ  َ
ج  ِِ ً ث َصج ْٛ ُٙ ُّر َ  َٙ ْٓ ثَِّٔرِ  َ  أََصَ  ِِ َفَعًز  ْٕ َِ ِ ّي  ْٕ َِ أَْ َؽٝ ِع ْ ََل ـِ  ثْاِ ًَل  َّ َع
  ٌِ ج َوَضَخ ثَّلَلُ  َِ   ِ ْٛ ُٙ ٌَِه ثٌ َ ْيُش ِدَ  ٍَ جٍ  ِإَ  َص َٙ َٔ   َ َٚ  ًٍ ٌَْي  ْٓ ِِ ْ  َ جَعِز  ـِ

  َ ٍِّرِ ْْ أَُص  .ثَ

 

”Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang paling engkau 

harapkan di dalam 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.”
684
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 158 dan Muslim Juz 1 : 226, lafazh ini miliknya. 
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 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1098 dan Muslim Juz 4 : 2458, lafazh ini miliknya. 
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Jumlah Raka’at Shalat Sunnah Wudhu 

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

Berdasarkan hadits Bilal y di atas. 

 

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; 

 

 ِٓ َ  َ ْوَعَضْي ٍِّرِ ٍِْس َفَضٝ  َُّص ـَََل َ ْؾ ْسِؾَ   َّ ٌْ ُُ ث ًَ أََفَ ُو  .ِإَ ث َاَخ

 

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

janganlah ia duduk terlebih dahulu sampai ia melakukan shalat 2 
raka‟at.”

685
 

 

Diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p, ia berkata; 

 

َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ َُ َ ْخ ُُخ ثٌَٕجَا َ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ثٌَِٕذُ  َص َٚ  ًٌ َؽجَا َ ُؽ
 ِٓ ـَجْ َوْ  َ ْوَعَضْي  ُْ ُْ َلجَي َ  َلجَي ُل ََل ـَ ْيَش َ ج  ٍَ َمجَي أََص  .ـَ

 

”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.”
686

 

 

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; 

 

ْسِؾِ   َّ ٌْ ـِ  ث ٌٌِس  َٛ َؽج ُ٘ ج  َّ َٕ َُ َدْي ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ أَ

ٍَٝ ثَّلَلُ  ِي ثَّلَلِ َص ْٛ  ُ َ ٌَٝ ِْ ِإ َٕج ًَ ِثْع ـَ َْلَذ ََٔفٍّر  ًَ َعََلَعُز  ُٗ ِإْ  أَْلَذ َع َِ ثٌَٕجِا  َٚ

                                                 
685

 HR. Bukhari Juz 1 : 1110 dan Muslim Juz 1 : 714. 
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 HR. Bukhari Juz 1 : 888, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2: 875. 
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 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ِي ثَّلَلِ َص ْٛ  ُ َ ٍَٝ َلَفج َع َٛ ـَ ثِفٌ  َلجَي  َٚ َخ  َ٘  َ َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ َع
ج ثْاَخُّر  َِ أَ َٚ ج  َٙ ْي ـِ ٍَس  ـََؾ َمِز  ٍَ َق ٌْ ـِ  ث ـُّْرَؽٌز  َّرأَٜ  ـَ ج  َّ ُ٘ ج أََفُ  َِ ـَ َ  َُ ٍَ  َ َٚ
ٍَٝ ثَّلَلُ  ُي ثَّلَلِ َص ْٛ َّرَغ َ ُ  ـَ ج  َّ ٍَ ـَ ًذج  ِ٘ ـَ َْاَدَّر َ ث ٌُِظ  ج ثٌغَج َِ أَ َٚ  ُْ ُٙ َف ٍْ ٍَس َخ ـََؾ
 ٌَٝ ٜ ِإ َٚ ـَ َ  ُْ ُ٘ ج أََفُ  َِ ِٓ ثٌََٕفِّر ثٌغَََلَعِز أَ ُْ َع َُ َلجَي أََ  أَْخِذُّرُو ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ َع

ـَ َْعَّرَ   ج ثْاَخُّر  َِ أَ َٚ  ُٗ ْٕ ِِ ـَجْ َضْقَيج ثَّلَلُ  ـَجْ َضْقَيج  ج ثْاَخُّر  َِ أَ َٚ ُٖ ثَّلَلُ  ث َٚ ـَ  ثَّلَلِ 
 ُٗ ْٕ  .ـَ َْعَّرَ  ثَّلَلُ َع

 

“Bahwasanya ketika Rasulullah a sedang duduk dalam masjid bersama 

para jama‟ah, tiba-tiba datanglah tiga orang. 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 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.”
687

 

 

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 5; 

”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.” 
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Catatan : 

 Duduk sebentar dimasjid tidak menghilangkan kesempatan untuk 
melakukan Shalat Tahiyatul masjid. Ini adalah pendapat Syaikh 

‟Abdullah bin ‟Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 5. 

 

 Apabila seorang telah berwudhu, lalu ia masuk ke dalam masjid, 
setelah adzan, maka ia disyari‟atkan untuk melakukan 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 tiga shalat tersebut dan insya 

Allah ia akan mendapatkan pahala tiga shalat. Hal ini merupakan salah 

satu bentuk penerapan dari qaidah fiqhiyyah; 

  

ْش  ث َ إِ  َّ ِْ  ثْؽَض ْٓ  ِعَذجَاَصج ٍْٕس  ِِ ثِف ٍ  ِؽ ج ِثْوَضَفٝ َٚ َّ ُٙ ْٕ ًٍ  َع ثِف ٍ  ِدِفْع َٚ 

َْ  ث َ إِ  اُ  َوج ْٛ ْمُّص َّ ٌْ ثِفً ث ث َٚ.  

 

”Apabila berkumpul dua ibadah yang satu jenis, maka dengan 

mengerjakan salah satunya sudah mencukupi untuk keduanya, jika 

maksudnya sama.” 
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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. 

Diriwayatkan dari Ka‟ab bin Malik y; 

 

 ِٓ ِٗ َ ْوَعَضْي ْي ـِ َّرَوَ   ـَ ْسِؾِ   َّ ٌْ ْٓ َ َفٍّر َدَ أَ ِدج ِِ  ََ َْ ِإَ ث َلِ    َوج

 

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

ke masjid, kemudian melaksanakan shalat 2 raka‟at sebelum duduk.”
688

 

 

Berkata Imam An-Nawawi 5; 

“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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 HR. Bukhari Juz 3 : 2922 dan Muslim Juz 4 : 2769, lafazh ini miliknya. 
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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; 

 

 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ْٓ أَْصَقجِح ثٌَِٕذ ِّرِ َص
ِِ ََٔفًّرث  ُس  ْٛ َ َع ـَ ٌن،  ْٛ ٍُ ّْ َِ َٔج  أَ َٚ ْؽُش  َٚ َصَز

ُفَ ْ َفُز، َلجَي  َٚ ْٛ َ  ِّرٍ  أَْد َٚ ٍا  ْٛ ْسُع َِ  ُٓ ُْ ِثْد ِٙ ْي ـِ  َُ ٍَ  َ ِش ثٌَّصََلُر، :  َٚ َّ أُِلْي َٚ
ث : َلجَي  ْٛ َمجٌُ ـَ  ، ََ َيَضَمَ  ٌِ ْٛ َ  ِّرٍ  َخ أَدُ َ٘  َ ٌَْيَه : ـَ ث :  َلجَي ! ِإ ْٛ ٌَِها َلجٌُ ْٚ َوَ  : أَ

، َلجَي  ُْ ث:  ََٔع ْٛ َمجٌُ ـَ   ِٔ ْٛ ُّ ٍِّرِ َع َٚ ٌن،  ْٛ ٍُ ّْ َِ َٔج َعْذٌ   أَ َٚ  ُْ ِٙ ُش ِد ِْ َضَمَ  ِإَ ث  : ـَ
 ًَ ج َاَخ َِ ْٓ َخْيِّر  ِِ ًِ ثَّلَلَ   َ َُ ، عُ ِٓ ِ َ ْوَعَضْي ًِّر َّص ـَ ٍَُه  ْ٘ ْيَه أَ ٍَ ًَ َع َاَخ

َه  ٍِ ْ٘ ُْ أَ َضْ  َٚ َُ َضْ َُٔه  ، عُ
ِٖ ْٓ َضّرِّرِ

ِِ  ِٗ ْ  ِد َٛ َصَع َٚ ْيَه،  ٍَ  .َع

 

”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.”
689
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 HR. Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 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; 

 

َُ َ ْسَضْؽِفُّر ثَّلَلَ ِإَ     عُ
ٍِّرِ َُ  َُّص ُّر عُ َٙ َيَضَ  ـَ  َُ ْٛ َُ َ ُم ًذج عُ ْٔ ُخ َ 

ِٔ  ُْ  ًٍ ْٓ َ ُؽ ِِ ج  َِ
ِٖ ثْاَ َز   ِ َ٘ َُ َلَّرأَ  ُٗ عُ ٌَ َٓ }َؼَفَّر ثَّلَلُ  ثٌَِ ْ  ث  َٚ ْٛ ُّ ٍَ ْٚ َظ ـَجِفَطًز أَ ث  ْٛ ٍُ َع ـَ ِإَ ث 

ُْ َ َوُّرٚث ثَّللََ  ُٙ ُفَس ْٔ ُْ  أَ ٌَ َٚ َح ِإَ  ثَّلَلُ  ْٛ ْٓ َ ْؽِفُّر ثٌُ ُٔ َِ َٚ  ُْ ِٙ ِد ْٛ ُٔ ُ ٌِ ث  ْٚ  ـَجْ َضْؽَفُّر

 َْ ْٛ ُّ ٍَ ُْ َ ْع ُ٘ َٚ ث  ْٛ ٍُ َع ـَ ج  َِ  ٍَٝ ث َع ْٚ  .{ ُِّصُّر
 

“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.”
690

”
691

 

 

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 5. 
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 QS. Ali „Imran : 135. 
691

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 406, Abu Dawud : 1521, dan Ibnu Majah : 1395. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Sunan Abi Dawud. 



  

297

SHALAT HAJAT 
 

 

Apabila 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; 

 

ج َ  ََي  َِ ُٖ ثَّلَلُ  ج أَْعَ ج َّ ُٙ ُّ ِٓ  ُِض ٍَٝ َ ْوَعَضْي َُ َص َا عُ ْٛ ُّض ُٛ ٌْ ـَ َْ َذَػ ث َّض َ  َٛ ْٓ َص َِ
َؤَخًّرث ُِ  ْٚ َعَؾًَل أَ ُِ 

 

“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.”
692

 

 

Berkata Syaikh ‟Abdullah bin ‟Abdurrahman Al-Jibrin 5; 

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

tidak mengapa melakukannya dan berdoa di dalamnya 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 di dalamnya banyak terdapat 

ucapan tasbih. Pada setiap raka‟at terdapat 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 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. 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; 

 

 َْ ّْ ُ  ثَّللَِ  ُ ْذَقج َق ٌْ ث َٚ  َ ِٙ ٌِ  َٗ ٌَ َ ِإ ثَّلَلُ  ثَّلَلُ  ِإَ   َٚ   أَْوَذّرُ  َٚ

 

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

berhak disembah selain Allah dan Allah Maha Besar).  

 

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

keadaan ruku‟ sebanyak sepuluh kali, kemudian bangunlah dari ruku‟ dan 

membacanya sebanyak sepuluh kali. Kemudian engkau bersujud dan 

membacanya dalam keadaan sujud sebanyak sepuluh kali, kemudian engkau 

duduk dari sujud dan membacanya sepuluh kali, kemudian engkau bersujud 

dan membacanya sepuluh kali, kemudian engkau duduk dari sujud dan 

membacanya sepuluh kali. Semuanya tujuh puluh lima kali dalam 1 raka‟at. 

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

dalam sehari 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.”
693
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 HR. Abu Dawud : 1297, Ibnu Majah : 1387, Ibnu Khuzaimah, dan Thabrani. Hadits ini 

dilemahkan oleh para ulama‟ diantaranya; Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnul Arabi, Ibnul 
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Pendapat yang Rajih 

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

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

5. Berkata Imam Ahmad 5; 

“Shalat Tasbih tidak menakjubkanku.” Ditanyakan kepada beliau, 

“Mengapa?” Beliau menjawab, “Karena tidak ada satu hadits shahihpun 

mengenai hal itu,” seranya mengisyaratkan dengan tangannya seperti orang 

yang menolak. 

 

Berkata Imam An-Nawawi 5; 

“Mengenai hukum mustahab perlu diteliti lebih lanjut, karena haditsnya 

Dha‟if (lemah). Di dalamnya 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; 

 

ػُ  ْٚ ُخُّر ٌْ ٌِْخََلِؾ  ثَ َٓ ث ِِ  ًُ  َ ـْ  أَ

 

“Keluar dari perselisihan (para ulama‟ adalah) lebih utama.” 
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SHALAT QASHAR 
 

 

Safar (bepergian jauh) pada umumnya selalu disertai dengan kesulitan. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a beliau 

bersabda; 

 

ِئَ ث  ـَ  ُٗ َِ ْٛ َٔ َٚ  ُٗ َضَّرثَد َٚ  ُٗ َِ ُْ َ َعج َُٕ  أََفَ ُو ّْ َعَ ثِح َ  ٌْ َٓ ث ِِ ثٌََسَفُّر ِلْ َعٌز 
 ِٗ ٍِ ْ٘ ٌَٝ أَ ًُ ِإ ُيَعؾِّرِ ٍَ ـَ  ُٗ َض َّ ْٙ َٔ  .َلَ ٝ 

 

“Safar adalah sepotong adzab. Salah seorang diantara kalian menahan 

makanannya, minumannya, dan tidurnya. Jika seorang telah menyelesaikan 

urusannya, maka hendaknya segera kembali ke (rumah) keluarganya.”
694

 

 

Islam adalah agama yang lurus dan mudah. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Abu Umamah y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

ْيِفَيِز  ِٕ َق ٌْ ْ  دُِعْغُش ِدج ٌَِىِّٕرِ َٚ َيِز  ِٔ َ  ِدجٌَّْٕصَّرث َٚ ِا َِز  ْٛ ُٙ َي ٌْ ُْ أُْدَعْظ ِدج ٌَ ِإِّٔرِ  
َقزِ  ّْ  ثٌَس

 

“Aku tidak diutus dengan membawa agama yahudi dan nashrani, akan 

tetapi aku diutus membawa agama yang lurus dan mudah.”
695

 

 

Dan diantara kemudahan Islam ketika safar adalah diperbolehkannya 

Shalat Qashar. Sebagaimana firman Allah q; 

 

ِإَ ث َٚ  َٓ ِِ ث  ْٚ ْْ َصْمُّصُّر َٕجٌؿ أَ ُْ ُؽ ْيُى ٍَ ْيَس َع ٍَ ـَ ـِ  ثْاَْ ِ    ُْ ثٌَّصََلِر  َّضَّرْدُض
ث ْٚ َٓ َوَفُّر ُُ ثٌَِ ْ  َُٕى ْْ َ ْفِض ُْ أَ ْْ ِخْفُض  ِإ

”Dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa 

kalian menqashar
 
shalat(kalian), jika kalian takut diserang orang-orang 

kafir.”
696
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Shalat Qashar adalah meringkas shalat empat raka‟at, yaitu; Shalat 

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

dan Shalat Shubuh tidak dapat diqashar. Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas 

c, ia berkata; 

 

َقَ ِّر  ٌْ ـِ  ث  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُْ َص ُى َِٔذيِّرِ  ِْ ٌَِسج  ٍَٝ ـََّرَ  ثَّلَلُ ثٌَّصََلَر َع
ِؾ َ ْوَعزً  ْٛ َخ ٌْ ـِ  ث َٚ  ِٓ ـِ  ثٌَسَفِّر َ ْوَعَضْي َٚ  .أَْ َدًعج 

 

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

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

(takut).”
697

 

 

Shalat Qashar juga disyariatkan ketika dalam kondisi aman. 

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

 

ٌَْخ َجِح  ِٓ ث َّر ْد َّ ُع ٌِ ُش  ٍْ َٓ }ُل ِِ ث  ْٚ ْْ َصْمُّصُّر َٕجٌؿ أَ ُْ ُؽ ْيُى ٍَ ْيَس َع ٍَ ثٌَّصََلِر  ـَ
ث ْٚ َٓ َوَفُّر ُُ ثٌَِ ْ  َُٕى ْْ َ ْفِض ُْ أَ ْْ ِخْفُض ج  {ِإ َّ ِِ َمجَي َعَؾْذُش  ـَ َٓ ثٌَٕجُا  َِ َمْ  أَ ـَ

َمجَي  ـَ ٌَِه   َ ْٓ َُ َع ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ ٌُْش َ ُ  ـََس َ  ُٗ ْٕ ِِ َعَؾْذَش 

 ُٗ ث َصَ َلَض ْٛ ٍُ جْلَذ ـَ  ُْ ْيُى ٍَ ج َع َٙ  .َصَ َلٌز َصَّصَ َق ثَّلَلُ ِد

 

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

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

orang kafir.”  Sungguh (sekarang) orang-orang sudah (merasa) aman.” 

‟Umar bin Khaththab y menjawab, ”Aku pernah merasa heran dengan 

perkara yang (sekarang) membuatmu heran. Lalu aku bertanya kepada 

Rasulullah a tentang perkara tersebut, maka Rasulullah a menjawab, ”(Itu 

adalah) shadaqah yang Allah shadaqahkan untuk kalian, maka terimalah 

shadaqah-Nya.”
698
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Sebab Diperbolehkannya Mengqashar Shalat 

Sebab yang memperbolehkan mengqashar shalat adalah karena safar. 

Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

ْش َصََلُر  َّ أُِص َٚ ـَ ُِلَّرْس َصََلُر ثٌَسَفِّر   ِٓ ـُِّرَّضْش َ ْوَعَضْي ج  َِ ُي  َٚ ثٌََّصََلُر أَ
ٌَْقَ ّرِ   ث

 

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

ketika safar ditetapkan (dua raka‟at) dan shalat mukim disempurnakan.”
699

 

 

Hukum Mengqashar Shalat 

Mengqashar shalat ketika safar hukumnya adalah Sunnah Mu‟akkadah 

baik dalam kondisi aman maupun takut. Mengqashar shalat merupakan 

rukhshah (keringanan) dari Allah q, yang dianjurkan untuk dilaksanakan. 

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

 

ْْ صُْؤَصٝ ُ َخُع  َْ ثَّلَلَ  ُِقُخ أَ ُٗ ُٖ ِإ ْعِّصَيُض َِ ْْ صُْؤَصٝ  ُٖ أَ ج َ ْىَّر َّ . َو
 

”Sesungguhnya Allah suka jika rukhshah (keringanan)-Nya dilaksanakan, 

sebagaimana Dia benci bila maksiatnya dilaksanakan.”
700

  

 

Jika seorang musafir menyempurnakan shalatnya (tidak diqashar), 

maka shalatnya tetap sah. 

 

Batasan Jarak Mulai Diperbolehkannya Mengqashar Shalat 

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai jarak safar yang 

memperbolehkan mengqashar shalat. Dalam hal ini ada lebih dari dua puluh 

pendapat. Dan pendapat yang rajih (yang kuat) –insya Allah- adalah bahwa 

mengqashar shalat boleh dilakukan pada setiap perjalanan yang disebut 

sebagai safar (bepergian jauh) menurut ‟urf (kebiasaan), dimana seorang 

musafir membutuhkan bekal dan kendaraan. Berkata  Al-Allamah Ibnul 

Qayyim 5; 

“Nabi a tidak membatasi bagi umatnya pada jarak tertentu untuk 

mengqashar shalat dan berbuka. Bahkan hal itu mutlak saja bagi mereka 

mengenai jarak perjalanan itu. Sebagaimana Nabi a mempersilahkan 

kepada mereka untuk bertayamum dalam setiap bepergian. Adapun riwayat 

                                                 
699
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700
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mengenai batas sehari, dua hari, atau tiga hari, sama sekali tidak 

benar.Wallahu a‟lam.”
701

 

 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 5 juga menjelaskan; 

“Setiap nama dimana tidak ada batas tertentu baginya dalam bahasa maupun 

agama, maka dalam hal itu dikembalikan kepada pengertian umum saja, 

sebagaimana bepergian dalam pengertian kebanyakan orang, yaitu 

bepergian dimana Allah q mengaitkannya dengan suatu hukum.” 

 

Tempat Mulai Diperbolehkannya Mengqashar Shalat 

Mayoritas ulama‟ berpendapat bahwa mulai diperbolehkannya 

menqashar shalat adalah setelah seorang keluar dari batas negeri (daerah 

tempat tinggal)nya. Diantara dalilnya adalah hadits dari Anas bin Malik y, 

ia berkata; 

 

َعّْصَّر  ٌْ ث َٚ َِٕز أَْ َدًعج   ْ ِ َّ ٌْ َُ ِدج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َ  ثٌَِٕذ ِّرِ َص َِ َّر  ْٙ ْيُش ثٌّظُ ٍَ َص
 ِٓ ْيَفِز َ ْوَعَضْي ٍَ ُق ٌْ  .ِدِ ّي ث

 

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

Ashar di Dzul Hulaifah dua raka‟at.”
702

 

 

Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah a mulai mengqashar shalat setelah 

keluar dari Madinah. Berkata Ibnul Mundzir 5; 

”Aku tidak mengetahui bahwa Nabi n melakukan qashar dalam beberapa 

safar, kecuali beliau telah keluar dari Madinah.”  

 

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

mengqashar shalat dengan bepergian di muka bumi. Dan tidak dianggap 

berpergian di muka bumi hingga seorang meninggalkan bangunan terakhir 

daerah tempat tinggalnya. 
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Batasan Waktu Diperbolehkannya Mengqashar Shalat Bagi Musafir 

Apabila seorang musafir tinggal di suatu daerah untuk menunaikan 

kepentingannya, dan ia tidak berniat mukim, maka diperbolehkan baginya 

untuk melakukan qashar hingga meninggalkan daerah tersebut, meskipun ia 

safar dalam waktu yang lama. Diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah p, ia 

berkata; 

 

ج َ ْمُّصُّر  ًِ ْٛ  َ َٓ َن ِعْطِّرْ  ْٛ َُ ِدَضُذ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ ََ أََلج

.ثٌَّصََلرَ 
 

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

mengqashar shalat.”
703

 

 

Rasulullah a tetap mengqashar shalat karena belum bertekad untuk 

tinggal di tabuk dan tidak diketahui kapan waktu kembalinya. Demikianlah 

juga yang dilakukan oleh oleh para sahabat, diantaranya adalah Ibnu ‟Umar 

p, ia berkata; 

 

َّر  ُّ ُٓ ُع ْ  ُؼَزثٍر َلجَي ْد ـِ ٍّر  ُٙ َْ ِ َضُز أَْض ُٓ ِد ََ ْ َدْيَؾج َْٔق َٚ َؼ  ٍْ َٕج ثٌغَ ْي ٍَ ـَ َع أَِ ْ 
 ِٓ ٍِّرِٝ َ ْوَعَضْي ُوَٕج َُّٔص َٚ. 

 

”Ketika musim salju dan kami sedang berada di Adzerbaijan selama enam 

bulan, pada suatu penyerangan. Dan kami senantiasa shalat dua raka‟at 

(mengqashar shalat).”
704

 

 

Sehingga misalnya seorang safar dari Ponorogo ke Surabaya untuk 

suatu keperluan. Dan ia berencana akan menyelesaikan urusannya dalam 

satu bulan. Sesampainya di Surabaya, ia bermalam seminggu di tempat 

kerabatnya, seminggu kemudian di tempat temannya, dan demikian 

seterusnya. Maka orang tersebut tidak dihukumi sebagai orang yang mukim, 

tetapi ia tetap dianggap sebagai musafir. Oleh karena itu ia tetap 

disyari‟atkan untuk mengqashar shalatnya hingga ia kembali. 
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704
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Irwa‟ul Ghalil : 577. 
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Catatan : 

 Apabila seorang musafir bermakmum kepada orang mukim, maka ia 
harus menyempurnakan shalatnya (tidak diqashar). Diriwayatkan dari 

Abu Miljaz, ia berkata; 

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

dua raka‟at dari shalat satu kaum –orang yang mukim,- apakah dua 

raka‟at tersebut sudah cukup baginya atau ia harus melakukan shalat 

seperti kaum itu?” Lalu beliau tertawa dan berkata, ”Ia melakukan 

shalat seperti mereka.”
705

 

 

 Apabila orang mukim bermakmum kepada seorang musafir, maka 
orang musafir tersebut disunnahkan untuk mengqashar shalatnya. 

Sementara orang yang mukim harus menyempurnakan shalatnya 

setelah imamnya salam. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 Apabila seorang lupa (tidak melaksanakan) shalat di rumah, kemudian 
berangkat safar lalu teringat (shalat yang terlupakan tersebut) ketika 

sedang safar, maka ia boleh mengqadhanya secara qashar. Dan jika 

seorang musafir lupa (tidak melaksanakan) shalat ketika safar, 

sementara ia sudah sampai di rumah tempat tinggalnya, maka ia harus 

mengqadhanya secara sempurna (bukan qashar). Ini adalah pendapat 

Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2.   

 

 Bagi seorang mahasiswa yang berasal dari luar kota, dan ia telah 

memiliki asrama di tempat ia belajar, maka ia dianggap sebagai 

seorang yang mukim, bukan musafir. Sehingga tidak disyari‟atkan 

baginya untuk mengqashar shalat di kota tempat ia belajar tersebut. Ini 

adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 
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SHALAT JAMA’ 
 

 

Shalat Jama‟ adalah menggabungkan dua shalat dengan 

mengerjakannya pada salah satu waktunya, dan shalat yang dapat dijama‟ 

adalah khusus Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya‟. Hal ini 

berdasarkan hadits dari ‟Abdullah bin ‟Abbas p ia berkata; 

 

َعّْصِّر  ٌْ ث َٚ ِّر  ْٙ َٓ َصََلِر ثٌّظُ ُ  َدْي َّ َُ َ ْؾ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلُل َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ َوج

ِعَطجاِ  ٌْ ث َٚ ْؽِّرِح  َّ ٌْ َٓ ث ُ  َدْي َّ َ ْؾ َٚ ِّر َ ْيٌّر  ْٙ ٍَٝ ظُ َْ َع  .ِإَ ث َوج

 

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

dalam perjalanan, dan menjama‟ (Shalat) Maghrib dengan (Shalat) Isya‟.”
706

  

 

Macam-macam Menjama’ Shalat 

 Jama‟ dibagi menjadi dua, antara lain :  

 

a. Jama‟ Taqdim adalah menggabungkan antara dua shalat dengan 

mengerjakannya pada waktu pertama. 

Yaitu : Shalat Zhuhur dengan Ashar dikerjakan diwaktu Zhuhur dan 

Shalat Maghrib dengan Isya‟ dikerjakan diwaktu Maghrib. 

 

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

mengerjakannya pada waktu kedua. 

Yaitu : Shalat Zhuhur dengan Ashar dikerjakan diwaktu Ashar dan 

Shalat Maghrib dengan Isya‟ dikerjakan diwaktu Isya‟. 

 

Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Mu‟adz bin 

Jabal y, ia berkata; 

 

 ًَ ًَ َلْذ َن ِإَ ث ثْ َصَق ْٛ ِر َصُذ َٚ ْ  َؼْز ـِ  َْ َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص أَ
ْيًعج  ِّ ج َؽ َّ ِٙ ْي ٍِّرِ ُيَّص ـَ َعّْصِّر  ٌْ ٌَٝ ث ج ِإ َٙ َع َّ ْْ َ ْؾ ٌَٝ أَ ِّر ِإ ْٙ ِس آَخَّر ثٌّظُ ّْ َزْ ِػ ثٌَط
َّر  ْٙ ٍَٝ ثٌّظُ َص َٚ ِّر  ْٙ ٌَٝ ثٌّظُ َعّْصَّر ِإ ٌْ ًَ ث ِس َعَؾ ّْ ًَ َدْعَ  َزْ ِػ ثٌَط ِإَ ث ثْ َصَق َٚ
ْؽِّرَح  َّ ٌْ ْؽِّرِح أََخَّر ث َّ ٌْ ًَ ث ًَ َلْذ َْ ِإَ ث ثْ َصَق َوج َٚ َُ َ جَ   ْيًعج عُ

ِّ َعّْصَّر َؽ ٌْ ث َٚ
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ِعَطجِا  ٌْ ًَ ث ْؽِّرِح َعَؾ َّ ٌْ ًَ َدْعَ  ث ِإَ ث ثْ َصَق َٚ ِعَطجِا  ٌْ َ  ث َِ ج  َٙ ْي ٍِ َفَضٝ  َُّص
ْؽِّرِح  َّ ٌْ َ  ث َِ ج  َ٘  .ـََّصََل

 

“Sesungguhya Nabi a ketika dalam peperangan Tabuk. Apabila beliau 

berangkat sebelum tergelincir matahari, maka beliau mengakhirkan Zhuhur 

hingga beliau mengumpulkannya dengan Ashar dan beliau menjama‟ 

keduanya [Jama‟ Ta‟khir]. Jika beliau berangkat setelah tergelincir 

matahari, maka beliau menyegerakan Ashar bersama Zhuhur dan melakukan 

jama‟ (antara) Zhuhur dan Ashar [Jama‟ Taqdim], kemudian beliau berjalan. 

Apabila beliau berangkat sebelum Maghrib, maka beliau mengakhirkan 

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

beliau berangkat setelah Maghrib, maka beliau menyegerakan Isya‟ dan 

melakukan (jama‟ antara) Isya‟ dengan Maghrib [Jama‟ Taqdim].”
707

 

 

Sebab-sebab Diperbolehkannya Menjama’ Shalat  

Sebab-sebab diperbolehkannya menjama‟ shalat, antara lain karena : 

 

1. Safar 

Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

 

ِعَطجِا  ٌْ ث َٚ ْؽِّرِح  َّ ٌْ َٓ َصََلِر ث ُ  َدْي َّ َُ َ ْؾ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص َوج
 ـِ  ثٌَسَفّرِ 

 

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

safar.”
708
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2. Kebutuhan yang mendesak 

Diperbolehkan bagi seorang yang mukim untuk menjama‟ shalat 

karena adanya suatu kebutuhan yang datang tiba-tiba dan mendesak, dengan 

syarat tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p, 

ia berkata; 

 

َِٕز   ْ ِ َّ ٌْ ْيًعج ِدج ِّ َعّْصَّر َؽ ٌْ ث َٚ َّر  ْٙ َُ ثٌّظُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ ٍَٝ َص

ٌَِه   َ ًَ َع ـَ  َُ ٌِ ٌُْش َ ِعْيً ث  ـََس َ ْٛ ثٌُزَدْيِّر  َ  َ َفٍّر َلجَي أَدُ َٚ ٍؾ  ْٛ ْ  َؼْيِّر َخ ـِ
 ْٓ ِِ ْْ َ   ُْقِّرَػ أََفً ث  َمجَي أََ ثَا أَ ـَ   ْ ِٕ َض ٌْ ج َ  َ َّ ِٓ َعَذجٍا َو ُش ْد ٌْ َمجَي َ  َ ـَ

 ِٗ ِض َِ  .أُ

 

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

beliau) tidak berada dalam (keadaan) takut dan tidak pula (sedang) safar.” 

Abu Zubair bertanya kepada Sa‟id, “Untuk apa beliau melakukan hal itu?” 

Sa‟id menjawab, “Aku telah menanyakan kepada Ibnu „Abbas p 

sebagaimana pertanyaanmu kepadaku. Maka Ibnu ‟Abbas p menjawab, 

”Agar tidak memberatkan seorangpun dari umatnya.”
709

 

 

Berkata Syaikh Muhammd Nashiruddin Al-Albani 5; 

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

sedang bepergian, maka ia harus memelihara shalat tepat pada waktunya 

dengan berjama‟ah. Akan tetapi jika orang tersebut mendapatkan halangan 

untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya dengan berjama‟ah, maka 

ia boleh melaksanakan shalat dengan jama‟ baik dengan Jama‟ Taqdim atau 

Jama‟ Ta‟khir.” 

 

3. Hujan yang memberatkan untuk mendatangi masjid 

Jika terjadi hujan yang sangat deras yang memberatkan seorang untuk 

mendatangi masjid, maka diperbolehkan baginya untuk menjama‟ shalat. 

Diriwayatkan dari Musa bin ‟Uqbah 5; 

 

ِعَطجِا ثْاِخَّرِر ِإَ ث  ٌْ ث َٚ ْؽِّرِح  َّ ٌْ َٓ ث ُ  َدْي َّ َْ َ ْؾ َعِزْ ِز َوج ٌْ ِٓ َعْذِ  ث َّر ْد َّ َْ ُع أَ
ِٓ َعْذِ   أََدج َدْىِّر ْد َٚ ِٓ ثٌُزَدْيِّر  َر ْد َٚ ُعّْر َٚ َسَيِخ  ُّ ٌْ ِٓ ث َْ َ ِعْيَ  ْد أَ َٚ َ ُّر  َّ ٌْ َْ ث َوج
ٌَِه   َ َْ ْٚ ِىُّر ْٕ ُ   َ َٚ  ُْ ُٙ َع َِ  َْ ْٛ ٍُ ث  َُّص ْٛ ِْ َوجُٔ ج َِ ٌَِه ثٌَز ِطْيَخُز َ  َِ َٚ  ِٓ َّ  .ثٌَّرْف
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”Sesungguhnya ‟Umar bin Abdul Aziz 5 pernah menjama‟ antara 

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

bin Musayyab, ‟Urwah bin Az-Zubair, Abu Bakar bin ‟Abdurrahman, dan 

para ulama‟ zaman itu (ikut) shalat (bermakmum) dibelakangnya. Namun 

mereka tidak mengingkari perbuatan tersebut.”
710

 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

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

karena hujan yang memberatkan untuk keluar ke masjid. Demikin pula 

dengan lumpur dan banjir yang mengalir di pasar-pasar, karena pada hal 

tersebut ada kesulitan. (Ini menurut) pendapat terkuat dari dua pendapat 

ulama‟.”  

 

 

Catatan : 

 Seorang musafir tidak wajib berjama‟ah dengan imam mukim, namun 
hendaknya sesama musafir tetap melaksanakan shalat secara 

berjama‟ah diantara mereka. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani 5; 

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

bersama masyarakat setempat, sedangkan untuk sesama musafir 

mereka tetap wajib mendirikan shalat berjama‟ah.” 

 

 Orang yang hendak menjama‟ disunnahkan untuk mengumandangkan 
adzan, kemudian iqamah dan mengerjakan shalat yang pertama. Lalu 

mengumandangkan iqamah dan mengerjakan shalat yang kedua. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2.   

 

 Apabila seorang musafir telah tinggal di tempat tujuannya, maka tidak 
menjama‟ shalat adalah lebih utama. Namun ia tetap disyari‟atkan 

untuk mengqashar shalatnya. Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin 

‟Abdullah bin Baz 5; 

”Tidak menjama‟ lebih afdhal (utama) jika musafir itu diam/tinggal, 

tidak dalam perjalanan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi a saat 

di Mina pada haji Wada‟. Beliau mengqashar shalat dan tidak 

menjama‟.”  

 

Berkata Syaikh Shalih bin Ghanim As-Sadlan 2; 

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

adalah melakukan shalat sesuai waktunya.” 
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 Bagi seorang musafir tidak perlu mengerjakan Shalat sunnah rawatib, 

kecuali Shalat Sunnah Fajar. Ibnu ‟Umar p ketika melihat banyak 

orang yang melakukan Shalat Nafilah (Shalat Sunnah) di dalam 

perjalanan, beliau berkata; 

 

ُش َصََلِص  ّْ َّ ًقج َاَْص َسذِّرِ ُِ ُش  ْٕ ْٛ ُو ٌَ 

 

”Seandainya aku melakukan Shalat Nafilah, niscaya aku akan 

melakukan shalat (fardhuku) dengan itmam (sempurna, tidak 

diqashar).”
711

 

 

Berkata Ibnul Qayyim 5; 

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

Fajar dan Shalat Witir, baik pada saat safar maupun saat bermukim. 

Pada saat bepergian, beliau rutin mengerjakan Shalat Sunnah Fajar dan 

Witir dibandingkan semua shalat sunnah lainnya.”
712

 

 

Adapun shalat-shalat sunnah yang memiliki sebab-sebab tertentu, 

seperti; Shalat Sunnah Wudhu, Shalat Sunah Tahiyyatul Masjid, Shalat 

Dhuha, dan sebagainya, maka bagi seorang musafir tetap dianjurkan 

untuk mengerjakannya. 

 

 Seorang pilot, sopir, nahkoda kapal, masinis, dan orang-orang yang 
terus-menerus berada di perjalanan boleh mengambil rukhshah 

(keringanan) safar, seperti; Shalat jama‟, Qashar, berbuka puasa, dan 

semisalnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-

Tuwaijiri 2.   

 

 Seorang musafir yang telah menjama‟ shalat tidak wajib mengulangi 
shalat setelah tiba di tempat tinggalnya, meskipun waktu shalat masih 

ada. Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Jika ia menjama‟ dan mengqashar shalat dalam perjalanan, kemudian 

tiba di tempat mukimnya sebelum masuk waktu shalat kedua atau 

pada waktu shalat kedua, ia tidak harus mengulanginya, karena ia 

telah melaksanakan sesuai dengan tuntunan syar‟i. Tetapi jika ia 

melaksanakan (shalat) lagi bersama jama‟ah, maka itu sunnah 

baginya.” 
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SHALAT JUM’AT 
 

 

Hari Jum‟at merupakan sebaik-baik hari. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, Rasulullah a bersabda; 

 

 ًَ ِٗ أَْاَخ ْي ـِ َٚ  ََ َك آَا ٍِ ِٗ ُخ ْي ـِ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ ُس َ  ّْ ِٗ ثٌَط ْي ٍَ ٍََعْش َع  َ ٍَ ْٛ َخْيُّر َ 
َعزِ  ُّ ُؾ ٌْ َِ ث ْٛ  َ  ْ ـِ َُ ثٌَسجَعَز ِإَ   ْٛ َ  َصُم َٚ ج  َٙ ْٕ ِِ ِٗ أَْخَّرَػ  ْي ـِ َٚ َؾََٕز  ٌْ  .ث

 

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

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

ke dalam Surga. Dan pada hari tersebut pula ia dikeluarkan dari Surga. 

Dan tidaklah Hari Kiamat tidak akan terjadi kecuali pada Hari Jum‟at.”
713

  

 

Jum‟at yang satu ke Jum‟at berikutnya menjadi penghapus dosa, jika 

diantara keduanya tidak dilakukan dosa-dosa besar. Diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, bahwa  Rasulullah a bersabda; 

 

 َْ َ ج َِ  َ ٌَٝ ُْ ِإ َ ج َِ  َ َٚ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ٌَٝ ث َعُز ِإ ُّ ُؾ ٌْ ث َٚ ُس  ّْ َخ ٌْ ثُس ث َٛ ٍَ ثٌََّص
َىَذجِةّرَ  ٌْ ََٕخ ث َٓ ِإَ ث ثْؽَض ُٙ َٕ ج َدْي َِ َّرثٌس  َىفِّرِ ُِ. 

 

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

(yang satu) ke Ramadhan (yang lain) merupakan menghapus dosa-dosa 

diantara keduanya, jika (seorang) menjauhi dosa-dosa besar.”
714

 

 

Hukum Shalat Jum’at  

Hukum shalat Jum‟at adalah Fardu ‟Ain bagi setiap muslim laki-laki 

yang  baligh, berakal, merdeka (bukan hamba sahaya), dan bermukim 

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

 

َعزِ  َ ج ُّ ُؾ ٌْ َِ ث ْٛ  َ ْٓ ِِ ٌٍَِّصََلِر  ِاَّي  ْٛ ث ِإَ ث ُٔ ْٛ ُٕ َِ َٓ آ ج ثٌَِ ْ  َٙ ٌَٝ ِ ْوِّر  أَ ُ ث ِإ ْٛ ـَجْ َع
 ْْ ُْ ِإ ٌَُى ُْ َخْيٌّر  ٌُِى َذْيَ  َ  ٌْ َ ُ ٚث ث َٚ  

َْ  ثَّلَلِ ْٛ ُّ ٍَ ُْ َصْع ُض ْٕ  .ُو
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“Wahai orang-orang beriman, apabila (kalian) diseru untuk menunaikan 

Shalat Jum‟at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan 

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian 

mengetahui.”
715

  

 

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

anak-anak, dan musafir. Sebagaimana hadits dari Thariq bin Syihab y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

جَعٍز ِإَ  أَْ َدَعزً  َّ ْ  َؽ ـِ  ٍُ ٍِ ْس ُِ  ِ ًِّر ٍَٝ ُو ثِؽٌخ َع َٚ َعُز َفُك  ُّ ُؾ ٌْ َعْذٌ  :  ثَ
ِّرْ ٌض  َِ  ْٚ ْٚ َصِذّ ، أَ َّرأَرٌ أَ ِْ ْٚ ِث ٌن، أَ ْٛ ٍُ ّْ َِ. 

 

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

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

sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit”
716

  

 

Dan diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

َعزٌ  ُّ ٍّر ُؽ ـِ َسج ُِ  ٍَٝ  .ٌَْيَس َع
 

“Tidak ada kewajiban Shalat Jum‟at bagi musafir.”
717

 

 

Waktu Shalat Jum’at  

Waktu yang paling utama untuk melaksanakan Shalat Jum‟at adalah 

setelah matahari tergelincir ke barat. Sebagaimana hadits dari Salamah bin 

Al-Akwa y, ia berkata; 

 

 َُ ُس عُ ّْ ٌَِش ثٌَط َُ ِإَ ث َزث ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ َِ   ُ ِّّرِ ُوَٕج َُٔؾ

َفْ اَ  ٌْ ََٔضَضَذُ  ث  .َّْٔرِؽُ  

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

tergelincir. Lalu kami pulang mengikuti bayangan (kami).”
718
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Namun diperbolehkan juga melaksanakan Shalat Jum‟at sebelum 

matahari tergelincir. Sebagaimana diriwayatkan pula dari Salamah bin Al-

Akwa y, ia berkata; 

 

ٌَْيَس  َٚ َّصِّرُؾ  ْٕ َٔ  َُ َعَز عُ ُّ ُؾ ٌْ َُ ث ٍَ  َ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َ  ثٌَِٕذ ِّرِ َص َِ  ٝ

ٍِّرِ ُوَٕج َُّٔص
 ِٗ ْي ـِ  ًُ َْٔسَضِّظ  ًّ ِْ ِظ ِقْيَ ج ٍْ ٌِ. 

 

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

sementara kebun-kebun belum ada bayangan yang dapat digunakan untuk 

berteduh di bawahnya.”
719

 

 

Hadits diatas menunjukkan bahwa Nabi a dan para sahabatnya melakukan 

Shalat Jum‟at sebelum matahari tergelincir, karena mereka pulang 

sedangkan belum ada bayangan yang dapat digunakan untuk berteduh. 

 

Dan diriwayatkan dari ‟Abdullah bin Saidan As-Sulami 5, ia 

berkata; 

 

َْٔش ُخْ َخ  ـََىج ْ ِك  َ  أَِدْ  َدْىٍّر ثٌّصِّرِ ِّرِ َِ َعَز  ُّ ُؾ ٌْ ْ ُس ث ِٙ ُٗ َض ًَ صُ ُٗ َلْذ َصََلصُ َٚ  
َي  ْٛ ْْ أَُل ٌَٝ أَ ُٗ ِإ َصََلصُ َٚ  ُٗ َْٔش ُخْ َذُض ـََىج َّر  َّ َ  َع َِ َٔج   ْ ِٙ َُ َض جِ  عُ َٙ ّْصِؿ ثٌَٕ

ِٔ
 ْْ ْْ ث ٌَٝ أَ ُٗ ِإ َصََلصُ َٚ  ُٗ َْٔش ُخْ َذُض ـََىج  َْ ج َّ َ  ُعْغ َِ َٔج   ْ ِٙ َُ َض جُ  عُ َٙ َصَّصَؿ ثٌَٕ

ِىُّرُٖ  ْٔ َ  أُ َٚ ٌَِه  ج َ أَْ ُش أََفً ث َعجَح َ  َّ ـَ جُ   َٙ َي َزثَي ثٌَٕ ْٛ  .أَُل
 

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

dan shalatnya dilakukan sebelum tengah hari. Kemudian kami mengikutinya 

bersama „Umar y, khutbah dan shalatnya dilakukan ketika tengah hari. 

Lalu kami mengikutinya bersama „Utsman y, khutbah dan shalatnya 

dilakukan ketika (matahari) tergelincir. Aku tidak melihat seorangpun 

mencela dan mengingkarinya.”
720

 

 

                                                                                                                            
718

 HR. Muslim Juz 2 : 860. 
719

 HR. Bukhari Juz 4 : 3935. 
720

 HR. Ibnu Abi Syaibah 1/206, hadits hasan. 
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Adapun akhir waktu Shalat Jum‟at adalah hingga masuknya waktu 

Shalat Ashar. Ini adalah pendapat jumhur ulama‟. 

 

Tempat Shalat Jum’at 

Shalat Jum‟at dapat dilaksanakan di tempat yang memenuhi 

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

bagi kaum muslimin adalah melaksanakan Shalat Jum‟at bersama di Masjid 

Jami‟. Dari Az-Zuhri 5, ia berkata; 

 

 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َ  ثٌَِٕذ ِّرِ َص َِ  َْ ْٛ ُع
ِّ ث َ ْؾَض ْٛ ْيَفِز َوجُٔ ٍَ ُق ٌْ ًَ ِ ّي ث ْ٘ َْ أَ أَ

َٕزِ   ْ ِ َّ ٌْ َٓ ث ِِ َيجٍي  ِْ ِسْيَّرِر ِ َضِز أَ َِ  ٍَٝ ٌَِه َع  َ َٚ. 

 

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

a. Padahal jaraknya enam mil (sekitar 15 Km) dari Madinah.”
721

 

 

Dari ‟Atha‟ bin Rabbah 5, ia berkata; 

 

َىزَ  َّ َعَز ِد ُّ ُؾ ٌْ َْ ث ْٚ َٕٝ َ ْقُ ُّر ِِ  ًُ ْ٘ َْ أَ  .َوج

 

”Dahulu penduduk Mina menghadiri (Shalat) Jum‟at di Makkah.”
722

 

 

Hendaknya tidak mengadakan Shalat Jum‟at lebih dari satu tempat di 

daerah yang sama, kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini untuk 

menjaga persatuan kaum muslimin.  

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‟Asqalani 5; 

”Tidak ada riwayat yang mengatakan bahwa Nabi a mengizinkan 

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

pula di desa-desa terdekat.”
723

 

 

 

 

                                                 
721

 HR. Baihaqi Juz 3 : 5385. 
722

 HR. Baihaqi Juz 3 : 5386. 
723

 At-Talkhish, 2/55. 
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Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

”Hendaknya diusahakan agar tidak memperbanyak tempat pelaksanaan 

Shalat Jum‟at pada satu wilayah, dan hendaknya berusaha semaksimal 

mungkin menyatukan jama‟ah sebagai perwujudan menguikuti Nabi a dan 

para sahabatnya yang ada setelahnya. Dengan demikian terwujudlah hikmah 

pelaksanaan Shalat Jum‟at secara sempurna dan bisa melebur perpecahan 

yang diakibatkan dari pelaksanaan di berbagai masjid; besar atau kecil, 

bahkan sebagian masjid hampir saja berdampingan.”   

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

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

masjid kecuali jika dibutuhkan, seperti jauhnya jarak tempuh atau sempitnya 

masjid atau takut terjadi fitnah atau hal yang serupa dengannya.” 

 

 

Jumlah Jama’ah Shalat Jum’at 

Jumlah jama‟ah dalam Shalat Jum‟at minimal adalah dua orang. Jika 

seorang sendirian, maka ia tidak wajib untuk melakukan Shalat Jum‟at. Ini 

adalah pendapat Ibnu Hazm, Asy-Syaukani, Shidiq Hasan Khan, dan 

pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Al-Albani n. Berkata Syaikh 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

”Shalat berjama‟ah sah dilakukan walaupun hanya dengan seorang 

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

salah satu dari shalat-shalat wajib lainnya. Barangsiapa yang mensyaratkan 

tambahan bilangan yang ada pada shalat berjama‟ah, maka ia harus 

menunjukkan dalil pendapat tersebut, dan niscaya ia tidak akan 

mendapatkan dalilnya.” 

 

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

puluh orang. Karena dahulu Nabi a pernah melakukan Shalat Jum‟at hanya 

dengan dua belas orang. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah 

p, ia berkata; 

 

ـََؾجَاْس  َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ ج َ  ًّ َْ َ ْخ ُُخ َلجِة َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص أَ
َٕج َعَطَّر َ ُؽًَل  ُْ َ ْذَك ِإَ  ِثْع ٌَ ج َفَضٝ  َٙ ٌَْي ًَ ثٌَٕجُا ِإ َفَض ْٔ ج ـَ  َِ َٓ ثٌَطج ِِ َعْيٌّر 

َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ْ  ث ـِ ِٖ ثْاَ ُز ثٌَِضْ    ِ َ٘ ٌَْش  َز ْٔ ِإَ ث}ـَ َ ث  َٚ ْٛ َفُ  ْٔ ث ث ًٛ ْٙ ٌَ  ْٚ ث ِصَؾجَ ًر أَ ْٚ َ أَ
ج ًّ َن َلجِة ْٛ َصَّرُو َٚ ج  َٙ ٌَْي  .{ِإ
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”Bahwa Nabi a berkhutbah dengan berdiri pada Hari Jum‟at. Lalu datang 

kafilah niaga dari Syam, maka pindahlah manusia (yang berada masjid) 

menuju kepada (kafilah niaga) tersebut, sampai yang tersisa hanya dua belas 

orang (yang masih berada di dalam masjid), lalu turunlah ayat ini yang 

berkenaan dengan (Shalat dan Khutbah) Jum‟at, ”Dan apabila mereka 

melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju 

kepadanya dan mereka tinggalkan engkau sedang berdiri 
(berkhutbah).”

724
.”

725
 

 

 

Tata Cara Shalat Jum’at 

Tata cara Shalat Jum‟at, antara lain : 

 

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

Diriwayatkan dari ‟Umar y, ia berkata; 

 

ٌَ َؼْيُّر  ج َّ ِْ َص َعِز َ ْوَعَضج ُّ ُؾ ٌْ َصََلُر ث َٚ َصََلُر ثْاَّْضَقٝ  َٚ ِفْ ِّر  ٌْ َصََلُر ث َٚ
 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُْ َص ُى َِٔذيِّرِ  ِْ ٌَِسج  ٍَٝ  َلّْصٍّر َع

 

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

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

kalian a.”
726

  

 

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

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

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

berkata; 

 

َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ـِ  ث َٚ  ِٓ ِعْيَ ْ  ٌْ ـِ  ث َُ َ ْمَّرأُ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ َوج

  َ َّ ِإَ ث ثْؽَض َٚ َؽجِضَيِز َلجَي  ٌْ ًْ أََصجَن َفِ ْ ُظ ث َ٘ َٚ  ٍَٝ َُ َ دِّرَِه ثْاَْع ـِ ثْ  ِدَسِذ
 ِٓ ـِ  ثٌَّصََلَصْي ج أَْ ً ج  َّ ِٙ ثِفٍ  َ ْمَّرأُ ِد َٚ  ٍَ ْٛ ـِ  َ  َعُز  ُّ ُؾ ٌْ ث َٚ ِعْيُ   ٌْ  ث

                                                 
724

 QS. Al-Jumu‟ah : 11. 
725

 HR. Muslim Juz 2 : 863. 
726

 HR. Ahmad dan Ibnu Hibban : 2772, dengan sanad yang shahih. 
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”Rasulullah a biasa membaca di dalam (Shalat) ‟Ied dan (Shalat) Jum‟at 

(surat) ”Sabbihisma Rabbikal A‟la” (Surat Al-A‟la) dan ”Hal ataka 

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

satu hari (antara) ‟Ied dan Jum‟at, beliau juga membaca kedua surat itu pada 

kedua shalat tersebut”
727

  

 

Dan diriwayatkan dari Abu Rafi‟ y, ia berkata; 

 

ـِ  ثٌَّرْوَعِز  َعِز  ُّ ُؾ ٌْ َ ِر ث ْٛ َمَّرأَ َدْعَ  ُ  ـَ َعَز  ُّ ُؾ ٌْ َّرْ َّرَر ث ُ٘  ْٛ َٕج أَدُ ٌَ  ٍَٝ ـََّص
َّْٔصَّرَؾ  َٓ ِث َّرْ َّرَر ِفْي ُ٘ ـَ َْاَ ْوُش أََدج  َْ َلجَي  ْٛ ُم ـِ َٕج ُّ ٌْ ثاِخَّرِر ِإَ ث َؽجَاَن ث
ج  َّ ِٙ ٌٍِخ َ ْمُّرأُ ِد ِٓ أَِدْ  َ ج ُ  ْد ٍِ َْ َع ِٓ َوج َ َصْي ْٛ ُٗ ِإَٔه َلَّرْأَس ِدُس ٌَ ُش  ٍْ ُم ـَ

 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ ْعُش َ ُ  ِّ َّرْ َّرَر ِإِّٔرِ  َ  ُ٘  ْٛ َمجَي أَدُ ـَ ِز  ـَ ْٛ ُى ٌْ ِدج

َعزِ  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ ج َ  َّ ِٙ   .َ ْمَّرأُ ِد

 

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

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

kedua ”Idza ja‟akal munafiqun” (Surat Al-Munafiqun). Kemudian aku 

menemui Abu Hurairah y ketika telah selesai (shalat), aku katakan 

kepadanya, ”Sesungguhnya engkau telah membaca dua surat, yang (kedua 

surat tersebut) biasa dibaca oleh ‟Ali bin Abi Thalib y di Kufah.” Maka 

Abu Hurairah y berkata, ”Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah a 

membaca keduanya pada Hari Jum‟at.”
728

 

 

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

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
727

 HR. Muslim Juz 2 : 878, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1122. 
728

 HR. Muslim Juz 2 : 877. 
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Catatan : 

 Diantara udzur yang memperbolehkan seseorang untuk tidak 
menghadiri shalat Jum‟at, antara lain : 

1. Sakit yang membuat seseorang tidak dapat berjalan menuju 

tempat shalat 

2. Orang buta yang tidak ada penuntun dan tempatnya jauh dengan 

masjid 

3. Orang tua yang sudah renta yang tidak mampu berjalan dan 

mendapatkan tidak kendaraan 

4. Merawat orang sakit dari kalangan kerabat atau sahabat, karena 

takut kerabat atau sahabatnya meninggal ia tidak menghadirinya 

5. Takut apabila hartanya dirampas atau hilang 

6. Hujan yang sangat deras dan banjir 

7. Tidak ada pakaian yang menutupi tubuhnya dengan semestinya, 

dan semisalnya. 

 

 Lebih utama bagi wanita untuk melaksanakan Shalat Zhuhur dirumah, 

dan tidak Shalat Jum‟at bersama imam. Karena rumah wanita lebih 

baik baginya daripada ia mendatangi jama‟ah Jum‟at. Ini adalah 

pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. Meskipun 

demikian jika wanita tersebut mengikuti Shalat Jum‟at, maka 

shalatnya sah dan gugur baginya kewajiban Shalat Zhuhur. 

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

 

ٍَٝ ثَّلَلُ  ِي ثَّلَلِ َص ْٛ  ُ َ  َ َِ َعَز  ُّ ُؾ ٌْ َٓ ث ْي ٍِّرِ َٓ  َُّص جِؽِّرْ  َٙ ُّ ٌْ َِٔسجُا ث  َٓ ُو
ّرِ  ْٙ َٓ ثٌّظُ ِِ ج  َٙ َٓ ِد َُ َ ْقَضِذْس َُ عُ ٍَ  َ َٚ  

ِٗ ْي ٍَ  .َع

 

“Dahulu para wanita Muhajirin melakukan Shalat Jum‟at bersama 

Rasulullah a, kemudian mereka meninggalkan Shalat Zhuhur.”
729

 

  

 Apabila seorang musafir melewati suatu daerah yang melaksanakan 
Shalat Jum‟at sementara ia mendengar suara panggilan adzan dan ia 

hendak beristirahat di daerah tersebut, maka ia wajib mengikuti Shalat 

Jum‟at di tempat tersebut. Dan jika ia menyampaikan khutbah kepada 

mereka dan menjadi imam dalam Shalat Jum‟at tersebut, maka shalat 

mereka semua adalah sah. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin 

Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

                                                 
729

 HR. Ibnu Abi Syaibah, 1/207. 
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 Bagi seorang yang tidak wajib menghadiri Shalat Jum‟at, maka ia baru 
diperbolehkan melakukan Shalat Zhuhur setelah matahari tergelincir, 

meskipun masjid (yang berada di dekat rumahnya) telah memulai 

Shalat Jum‟at sebelum matahari tergelincir. Ini adalah pendapat 

Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5.  

 

 Hendaknya yang menjadi imam Shalat Jum‟at adalah orang yang 
berkhutbah, kecuali jika ada udzur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y, Sesunguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

َمْ   ـَ َُ َ ْخ ُُخ  ج َِ ثْاِ َٚ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ ِّْٔصْش َ  ٌَِّصجِفِذَه أَ َش  ٍْ ِإَ ث ُل
َس  ْٛ  .ٌََؽ

 

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

”Diamlah.” Sementara imam sedang berkhutbah, maka sungguh 

engkau telah berbuat sia-sia.”
730

  

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Yang lebih utama adalah hendaknya orang yang memimpin Shalat 

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

 

 Apabila seorang berhadats ketika Shalat Jum‟at, maka hendaklah ia 

memegang hidungnya lalu keluar. Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, Nabi 

a bersabda; 

 

َّْٕصِّرْؾ  ٌََي  َُ  عُ
ِٗ ِف ْٔ َيْ ُخْ  ِد َ ٍْ ـَ  ِٗ ْ  َصََلِص ـِ  ُْ  .إََ ث أَْفَ َط أََفُ ُو

 

”Apabila seorang dari kalian berhadats dalam shalatnya, maka 

hendaklah ia memegang hidungnya lalu keluar.”
731

 

 

 Apabila masjid sangat sempit, maka diperbolehkan seorang melakukan 
Shalat di lantai sekitar masjid, selama shaf tersebut masih 

bersambung. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

                                                 
730

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 892 dan Muslim Juz 2 : 851. 
731

 HR. Abu Dawud : 1114. 
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 Apabila para jama‟ah berdesakan di masjid, maka hendaknya seorang 
tetap melakukan ruku‟ dan sujud dengan semampunya, walaupun pada 

punggung orang yang ada di hadapannya. Ini adalah pendapat Ats-

Tsauri, Ahmad, dan Ishaq n. Sebagaimana diriwayatkan dari ‟Umar 

bin Khaththab y, ia berkata; 

 

 ِٗ ِّر أَِخْي ْٙ ٍَٝ َظ ُْ َع َيْسُؾْ  أََفُ ُو ٍْ ـَ  َُ َفج  .ِإَ ث ثْضَضَ  ثٌزِّرِ

 

”Jika (keadaan) sangat berdesakan, maka bersujudlah salah seorang 

diantara kalian pada punggung saudaranya.”
732

 

 

 Apabila seseorang mendapatkan shalat bersama imam satu raka‟at, 

maka ketika imam salam ia cukup menyempurnakan dengan satu 

raka‟at berikutnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu ‟Umar p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َمْ  أَْاَ َن ثٌَّصََلرَ  ـَ ج،  َ٘ ْٚ َؼْيِّر َعِز أَ ُّ ُؾ ٌْ ْٓ َصََلِر ث ِِ ْٓ أَْاَ َن َ ْوَعًز  َِ. 

 

“Barangsiapa yang mendapatkan satu raka‟at Shalat Jum‟at atau 

(shalat) lainnya, maka ia telah mendapatkan shalat (tersebut).”
733

  

 

Namun jika seorang masbuq dan tidak mendapatkan satu raka‟at pun 

bersama imam, maka ia harus melakukan shalat sebanyak empat 

raka‟at, dengan niat Shalat Zhuhur. Sebagaimana diriwayatkan dari 

Ibnu Mas‟ud y, ia berkata; 
 

ج  َٙ ٌَْي ِ ِإ ًِّر ُيَّص ٍْ ـَ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ َٓ ث ِِ ُٗ َ ْوَعًز  جَصْض ـَ  ْٓ َِ َ  ُْ ٌَ  ْٓ َِ َٚ ْوَعًز أُْخَّرٜ 
ًِ أَْ َدًعج ُيَّص ٍْ ـَ  . ُْ ِ ْن 

 

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

satu raka‟at lainnya. Dan barangsiapa yang tidak mendapati (satu 

raka‟at), maka ia harus menambah empat raka‟at.”
734
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 HR. Ahmad dan Baihaqi Juz 3 : 5420, lafazh ini miliknya. 
733

 HR. Ibnu Majah : 1123. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 622. 
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 Seorang yang tertinggal Shalat Jum‟at, maka ia harus mengqadha‟nya 
dengan Shalat Zhuhur empat raka‟at. Jika ia tertinggal karena udzur, 

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

berdosa karena lalai terhadap Shalat Jum‟at, dan ia diancam akan 

ditutup hatinya oleh Allah r. Sebagaimana diriwayatkan dari Abul 

Ja‟ad Adh-Dhamri y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٗ ِذ ٍْ ٍَٝ َل ج َ َذَ  ثَّلَلُ َع َٙ ًٔج ِد ُٚ ج َٙ ٍ  َص َّ ْٓ َصّْرَن َعََلُط ُؽ َِ. 

 

”Barangsiapa meninggalkan tiga kali Shalat Jum‟at karena 

meremehkan, maka Allah akan menutup hatinya.”
735

 

 

 Seorang yang telah melakukan Shalat Jum‟at tidak perlu melakukan 

Shalat Zhuhur lagi. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin 5; 

”Mengerjakan Shalat Zhuhur setelah Shalat Jum‟at adalah bid‟ah 

munkar yang tidak disyariatkan dalam Al-Qur‟an maupun Sunnah 

Rasulullah a, bahkan sunnah para khalifah yang mendapat pentunjuk. 

Oleh karena itu dilarang melakukan Shalat Zhuhur setelah shalat 

Jum‟at.”
736

 

 

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

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Tidak sah (menjama‟ antara Shalat Jum‟at dengan shalat Ashar), 
dilihat dari beberapa sisi; Ini adalah qiyas dalam hal ibadah, Shalat 

Jum‟at berdiri sendiri dengan beragam hukum di dalamnya, dan sangat 

berbeda dengan Shalat Zhuhur, Qiyas ini menyalahi Sunnah secara 

zhahir.” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            
734

 HR. Ibnu Abi Syaibah 1/126, hadits hasan. 
735

 HR. Abu Dawud : 1052, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 2 : 500. 
736

 Fatawa Nur ‟ alad Darb. 
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 Hendaknya tempat imam tidak lebih tinggi dari tempat makmum, 
kecuali jika ada keperluan (misalnya; untuk memberikan contoh tata 

cara shalat). Jika tidak ada keperluan, maka meninggikan tempat imam 

adalah makruh. Sebagaimana hadits dari Hudzaifah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ُْ ِٙ ِِ َمج َِ  ْٓ ِِ   ُ ـَ ٍْ أَْ  َىج َِ   ْ ـِ  ُْ ََل َ ُم ـَ  ََ ْٛ َم ٌْ ًُ ث ََ ثٌَّرُؽ  .ِإَ ث أَ

 

”Jika seorang mengimami suatu kaum, maka janganlah ia berdiri di 

tempat yang lebih tinggi dari tempat berdiri mereka (para 

makmum).”
737

 

 

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

Shalat Jum‟at menjadi gugur bagi orang-orang yang telah mengikuti 

Shalat ‟Ied. Tetapi mereka tetap wajib melaksanakan Shalat Zhuhur. 

Ini adalah pendapat jumhur ulama‟ Hanabilah dan pendapat inilah 

yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. 

Hal ini sebagaimana dari Zaid bin Arqam y, ia berkata; 

 

َُ َلجَي  َعِز عُ ُّ ُؾ ٌْ   ث
ـِ َُ َ َخَع  ِعْيِ  عُ ٌْ ٍَٝ ث َ  :  َص ٍِّرِ ْْ  َُّص ْٓ َضجَا أَ َِ

 ِ ًِّر ُيَّص ٍْ  .ـَ

 

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

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

maka shalatlah.”
738

 

 

Diriwayatkan dari ‟Atha‟ bin Abi Rabah 5 ia berkata; 

 

 َُ جِ ، عُ َٙ ُي ثٌَٕ َٚ َعٍز أَ ُّ  ُؽ
َِ ْٛ  َ  ْ ـِ َِ ِعْيٍ   ْٛ  َ  ْ ـِ ُٓ ثٌُزَدْيِّر  َٕج ثْد ٍَٝ ِد َص

 ُٓ َْ ثْد َوج َٚ ًٔج،  ْفَ ث َٚ َٕج  ْي ٍَ َّص ـَ َٕج،  ٌَْي ُْ َ ْخُّرْػ ِإ ٍَ ـَ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ٌَٝ ث َٕج ِإ ُ ْف
َمجَي  ـَ  ُٗ ٌَ ٌَِه  َٔج َ  ََ َ َوّْر ج َلَ  َّ ٍَ ـَ  .أََصجَح ثٌُسَٕزِ :  َعَذجٍا ِدجٌ َجِةِؿ، 

                                                 
737

 HR. Abu Dawud : 598. 
738

 HR. Abu Dawud : 1070 dan Ibnu Majah : 1310. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Sunan Ibnu Majah : 1082. 
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”Ibnu Zubair p pernah mengerjakan Shalat (‟Ied) bersama kami di 

Hari ‟Ied di awal siang yang jatuh bertepatan dengan Hari Jum‟at. 

Kemudian kami pergi untuk menunaikan Shalat Jum‟at, namun ia 

(Ibnu Zubair p) tidak keluar kepada kami, maka kami shalat sendiri-

sendiri. Dan saat itu Ibnu ‟Abbas p sedang berada di Thaif. Ketika 

Ibnu ‟Abbas p datang, kami menceritakan hal itu kepadanya, maka 

beliau berkata, ”Dia (Ibnu Zubair p) telah sesuai Sunnah.”
739

 

 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Tidak mengapa bagi seorang yang (telah melakukan) Shalat „Ied 

untuk tidak melaksanakan Shalat Jum‟at, akan tetapi wajib baginya 

untuk mengerjakan Shalat Zhuhur. Barangsiapa yang mengatakan 

tidak (perlu) Shalat Zhuhur, maka ia salah (keliru), karena (wajibnya 

Shalat Zhuhur) seperti ijma‟ Ahlul Ilmi.” 

 

Namun bagi imam tetap diwajibkan untuk mendirikan Shalat Jum‟at. 

Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, dari Rasulullah a 

sesungguhnya beliau bersabda; 

 

ِْ  َل ِ  َ ث ِعْيَ ث َ٘  ُْ ُى ِِ ْٛ  َ  ْ ـِ   َ َّ َعِز، :  ثْؽَض ُّ ُؾ ٌْ َٓ ث ِِ  ُٖ ْٓ َضجَا أَْؽَزأَ َّ ـَ
 َْ ْٛ ُع ِّّرِ َؾ ُِ ِإَٔج  َٚ. 

 

”Sungguh telah berkumpul dua Hari Raya pada hari kalian ini. 

Barangsiapa yang ingin (mengerjakan Shalat ‟Ied), berarti ia telah 

mencukupinya dari Shalat Jum‟at. Dan sesungguhnya kami akan 

mengumpulkannya.”
740

 

 

Hal ini dilakukan agar orang yang ingin melaksanakan Shalat Jum‟at 

atau orang yang tidak sempat melaksanakan Shalat ‟Ied pada pagi 

harinya dapat turut melaksanakan Shalat Jum‟at. Karena bagi seorang 

yang tidak sempat mengerjakan Shalat ‟Ied bersama imam di pagi hari, 

maka disiang harinya ia wajib mengerjakan Shalat Jum‟at. 

 

 

 

 

 

                                                 
739

 HR. Abu Dawud : 1071. 
740

 HR. Abu Dawud : 1073, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1311. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Sunan Abi Dawud. 
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Sunnah Dan Adab Pada Hari Jum’at 

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

 

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

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

bersabda; 

 

 َٓ ج َدْي َِ   ِ ْٛ َٓ ثٌُٕ ِِ  ُٗ ٌَ َعِز أََّضجَا  ُّ ُؾ ٌْ َِ ث ْٛ  َ  ْ ـِ ِؿ  ْٙ َى ٌْ َ َر ث ْٛ ْٓ َلَّرأَ ُ  َِ
 ِٓ َعَضْي ّْ ُؾ ٌْ  .ث

 

”Barangsiapa yang membaca surat Al-Kahfi pada Hari Jum‟at, maka akan 

dipancarkan cahaya baginya diantara dua Jum‟at.”
741

  

 

2. Memperbanyak Membaca Shalawat Nabi a Pada Malam Jum’at 

dan Siang Harinya 

 Dari Anas y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ًَ ٍَٝ َع ْٓ َص َّ ـَ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ َز ث ٍَ ٌَْي َٚ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ  َ  َ ٍَ ث ثٌَّصََلَر َع ْٚ  َصََلًر َّي أَْوِغُّر
َُ َعْطًّرث ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

 

“Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada Hari Jum‟at dan malam 

Jum‟at. Karena barangsiapa yang bershalawat kepadaku satu kali, niscaya 

Allah akan bershalawat (memuji dan ridha) untuknya sepuluh kali.”
742

 

 

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

Shubuh di Hari Jum’at  

Shalat yang paling utama di sisi Allah q adalah Shalat Shubuh di Hari 

Jum‟at secara berjama‟ah. Dalam Shalat tersebut imam disunnahkan 

membaca Surat As-Sajdah pada raka‟at pertama dan Surat Al-Insan pada 

raka‟at kedua. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, ia berkata; 

 

                                                 
741

 HR. Baihaqi Juz 3 : 5792. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 6470. 
742

 HR. Baihaqi Juz 3 : 5790. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-

Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1407. 
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َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ ـِ َ  ـِ  ثٌُّصْذ َْ َ ْمَّرأُ  َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص أَ
ًُ }ِح  ِزْ  ْٕ َِٔيِز  {آٌُ َص ـِ  ثٌغَج َٚ  ٌَٝ ْٚ ًْ }ـِ  ثٌَّرْوَعِز ثْاُ َ٘  ٍَٝ أََصٝ َع

ْٓ َضْيًتج ُْ َ ُى ٌَ ِّر  ْ٘ َٓ ثٌَ  ِِ  ٌٓ ِْ ِفْي َسج ْٔ ً ث ثْاِ ْٛ ْ ُو َِ} 

 

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

”Alif lam mim tanzil” (Surat As-Sajdah) pada raka‟at pertama, dan pada 

raka‟at kedua membaca ”Hal ata ‟alal insani hinum minad dahri lam yakun 

syai‟am madzkura” (Surat Al-Insan).”
743

  

 

4. Mandi Jum’at 

Mandi Jum‟at adalah Sunnah Muakkadah (sunnah yang sangat 

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

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

ulama‟. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah a; 

 

 ًْ َيْؽَضِس ٍْ ـَ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ٌَٝ ث ْٓ َؽجَا ِإ َِ 

 

”Barangsiapa yang mendatangi Shalat Jum‟at, maka hendaklah ia mandi 

(terlebih dahulu).”
744

 

 

Tetapi hal itu menjadi wajib bagi orang yang memiliki bau badan tidak 

sedap yang dapat mengganggu para Malaikat dan jama‟ah lainnya. Dimana 

bau tersebut tidak dapat dihilangkan, kecuali dengan mandi. Ini adalah 

pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5 dan Syaikh 

Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id 

Al-Khudri y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ٍُ ٍِ ْقَض ُِ  ِ ًِّر ٍَٝ ُو ثِؽٌخ َع َٚ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ  َ ًُ ُؽْس ٌْ  .ثَ

 

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

baligh.”
745

 

                                                 
743

 HR. Muslim Juz 2 : 880. 
744

 HR. Bukhari Juz 1 : 877 dan Muslim Juz 2 : 844. 
745

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 820 dan Muslim Juz 2 : 846. 
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5. Mengenakan Pakaian Terbaik 

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

bersabda; 

 

 َْ ْْ َوج ِإ َٚ  ِٗ ـِ ِعَيجِد ٌِ ْٓ َصج ِِ َذُس  ٍْ  َ َٚ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ  َ ًُ ُؽْس ٌْ ٍُ ث ٍِ ْقَض ُِ  ِ ًِّر ٍَٝ ُو َع
 ُٗ ْٕ ِِ َس  َِ ُٗ ِ ْيٌخ  ٌَ. 

 

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

pada Hari Jum‟at dan memakai pakaian yang bagus. Dan jika ia 

mempunyai minyak wangi, maka pakailah sebagian darinya.”
746

 

 

Dan sebaik-baik pakaian adalah yang berwarna putih. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُْ َصجُو ْٛ َِ ج  َٙ ْي ـِ ث  ْٛ ُٕ َوفِّرِ َٚ  ، ُْ ْٓ َخْيِّر ِعَيجِدُى ِِ ج  َٙ ِئَٔ ـَ َذَيجَ   ٌْ ُُ ث ْٓ ِعَيجِدُى ِِ ث  ْٛ َذُس ٌْ  ِث

 

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

untuk kalian. Dan kafanilah mayit-mayit kalian dengannya.”
747

 

 

6. Menggunakan Minyak Rambut dan Wewangian  

Diriwayatkan dari Salman Al-Farisi y ia berkata, bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

 ْٓ ِِ  ُٓ ِّر ِ٘  َُ َٚ ٍّر  ْٙ ُ  ْٓ ِِ ج ثْ َضَ جَ   َِ ُّر  َٙ َ َضَ  َٚ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ  َ ًٌ ًُ َ ُؽ َ  َ ْؽَضِس
ٍِّرِ   َُ  َُّص ِٓ عُ َْٕي َٓ ثْع ُق َدْي ََل  َُفّرِّرِ ـَ َُ َ ْخُّرُػ   عُ

ِٗ ْٓ ِ ْيِخ َدْيِض ِِ ُس  َّ  َ ْٚ ِٗ أَ ِٕ ْ٘ ُا
َعِز  ُّ ُؾ ٌْ َٓ ث َدْي َٚ  ُٗ َٕ ج َدْي َِ  ُٗ ٌَ َُ ِإَ  ُؼِفَّر  ج َِ َُ ثْاِ ٍَ ِّْٕصُش ِإَ ث َصَى  َ َُ ُٗ عُ ٌَ ج ُوِضَخ  َِ

 ثْاُْخَّرٜ

 

 

                                                 
746

 HR. Ahmad. 
747

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 994, dan Ibnu Majah : 1472. 
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”Tidaklah seorang laki-laki mandi pada Hari Jum‟at, lalu ia bersuci 

dengan sebaik-baiknya. Lalu ia menggunakan minyak rambut yang ia miliki 

atau memakai wangi-wangian dari rumahnya. Kemudian ia keluar (menuju 

masjid), ia tidak memisahkan antara dua orang, lalu ia shalat sunnah 

semampunya. Kemudian ia diam ketika khatib berkhutbah, melainkan akan 

diampuni dosanya antara Jum‟at itu dan Jum‟at yang lainnya.”
748

 

 

7. Bersiwak  

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

 

ج َلَ َ   َِ ْيِخ  َٓ ثٌ ِّرِ ِِ ُس  َّ  َ َٚ ثٌن  َٛ  ِ َٚ  ٍُ ٍِ ْقَض ُِ  ِ ًِّر ٍَٝ ُو َعِز َع ُّ ُؾ ٌْ َِ ث ْٛ  َ ًُ ُؼْس
 ِٗ ْي ٍَ  َع

 

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

Shalat Jum‟at), dan bersiwak, serta memakai wewangian semampunya.”
749

 

 

8. Bersegera Pergi ke Masjid 

Dari Abu Hurairah y, Sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

 ْٓ َِ َٚ ًَٔز  ج َلَّرَح َدَ  َّ َى ََٔ ـَ َُ َ ثَؿ  َٕجَدِز عُ َؾ ٌْ ًَ ث َعِز ُؼْس ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ  َ ًَ ِٓ ثْؼَضَس َِ
َغِز  ٌِ ـِ  ثٌَسجَعِز ثٌغَج ْٓ َ ثَؿ  َِ َٚ ج َلَّرَح َدَمَّرًر  َّ َى ََٔ ـَ َيِز  ِٔ ـِ  ثٌَسجَعِز ثٌغَج َ ثَؿ 
ج َلَّرَح  َّ َى ََٔ ـَ ـِ  ثٌَسجَعِز ثٌَّرثِدَعِز  ْٓ َ ثَؿ  َِ َٚ  َْ ج َلَّرَح َوْذًطج أَْلَّر َّ َى ََٔ ـَ

ِئَ ث َخَّرَػ  ـَ ج َلَّرَح َدْيَ ًز  َّ َى ََٔ ـَ َسِز  ِِ َخج ٌْ ـِ  ثٌَسجَعِز ث ْٓ َ ثَؿ  َِ َٚ َاَؽجَؽًز 
ْوّرَ  َْ ثٌ ِّرِ ْٛ ُع ِّ ََلِةَىُز َ ْسَض َّ ٌْ َُ َفَ َّرِس ث ج َِ  .ثْاِ

 

“Barangsiapa yang mandi pada Hari Jum‟at sebagaimana mandi janabah, 

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

berqurban seekor unta. Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang 

kedua, maka seolah-olah ia berqurban seekor sapi. Barangsiapa berangkat 

(ke masjid) pada saat yang ketiga, maka seolah-olah ia berqurban seekor 

domba jantan yang bertanduk. Barangsiapa berangkat (ke masjid) pada 

                                                 
748

 HR. Bukhari Juz 1 : 843. 
749

 HR. Muslim Juz 2 : 846. 
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saat yang keempat, maka seolah-olah ia berkurban seekor ayam. Dan 

barangsiapa berangkat (ke masjid) pada saat yang kelima, maka seolah-

olah ia berkurban sebutir telur. Jika imam telah keluar (untuk berkhutbah), 

maka malaikatpun hadir untuk mendengarkan khutbah.”
750

 

 

9. Berjalan Kaki 

Berangkat ke masjid dengan berjalan kaki menunjukkan sikap 

tawadhu‟ (rendah hati). Diriwayatkan dari Aus bin Aus Ats-Tsaqafi y, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ُْ َ ّْرَوْخ،  ٌَ َٚ َطٝ  َِ َٚ ثْدَضَىَّر،  َٚ َُ َدَىَّر  ، عُ ًَ ثْؼَضَس َٚ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ  َ ًَ ْٓ َؼَس َِ
ٍَٕز أَْؽٌّر   َ ًُ َّ ٍر َع َٛ ِ ُخ ُ ًِّر ُٗ ِدُى ٌَ  َْ ُػ  َوج ٍْ  َ ُْ ٌَ َٚ   ُ ِّ ـَجْ َض  َِ ج َِ َٓ ثْاِ ِِ َٔج  َا َٚ

ج َٙ ُِ ِلَيج َٚ ج  َٙ ُِ  .ِصَيج
 

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

berangkat (ke masjid) dengan berjalan kaki, tanpa mengendarai kendaraan, 

(lalu ia) mendekat kepada khatib (ketika khatib berkhutbah) dan 

mendengarkannya, serta tidak berbuat sia-sia, maka setiap langkah 

(kakinya bernilai) pahala setahun, (yaitu) puasa dan shalat malamnya.”
751

 

 

Berkata Imam Nawawi 5; 

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

orang yang ingin menuju Shalat Jum‟at dianjurkan agar mendatanginya 

dengan berjalan kaki. Ia tidak mengendarai apa pun dalam perjalanannya, 

kecuali karena udzur, seperti sakit dan semisalnya.”  
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 HR. Bukhari Juz 1 : 841, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 850. 
751

 HR. Abu Dawud : 345, lafah ini miliknya, Nasa‟i Juz 3 : 1384, dan Ibnu Majah : 1087. 
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10. Shalat Tahiyatul Masjid 

Seseorang yang memasuki masjid disyari‟atkan untuk melakukan 

Shalat Tahiyatul Masjid sebelum duduk. Ini pendapat yang dipilih oleh 

Imam Syafi‟i dan Imam Ahmad n. Hal ini berdasarkan hadits Abu 

Qatadah y, bahwasanya Nabi a bersabda; 

 

 ِٓ َ  َ ْوَعَضْي ٍِّرِ ٍِْس َفَضٝ  َُّص ـَََل َ ْؾ ْسِؾَ   َّ ٌْ ُُ ث ًَ أََفَ ُو  .ِإَ ث َاَخ

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

janganlah ia duduk terlebih dahulu sampai ia melakukan Shalat (Tahiyatul 

Masjid) dua raka‟at.”
752

 

 

11. Melakukan Shalat Sunnah Semampunya 

Seorang datang ke masjid pada Hari Jum‟at sebelum khutbah Jum‟at 

dimulai, maka ia dianjurkan untuk melakukan shalat sunnah semampunya 

hingga khatib tiba (naik keatas mimbar). Shalat sunnah sebelum khutbah 

Jum‟at dilakukan minimal dengan dua raka‟at, dan tidak ada batasan 

maksimal raka‟atnya. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ْٓ ِِ َّْٔصَش َفَضٝ َ ْفُّرَغ  َُ أَ ُٗ عُ ٌَ ج َلَ َ   َِ  ٍَٝ ـََّص َعَز  ُّ ُؾ ٌْ َُ أََصٝ ث ًَ عُ ِٓ ثْؼَضَس َِ
 ًَ ـَ ِّرِ َٚ َعِز ثْاُْخَّرٜ  ُّ ُؾ ٌْ َٓ ث َدْي َٚ  ُٗ َٕ ج َدْي َِ  ُٗ ٌَ َٗ ُؼِفَّر  َع َِ   ْ ٍِّرِ َُ  َُّص  عُ

ِٗ ُخْ َذِض
 ٍَ  َعََلَعَز أَ َج

 

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

Shalat) Jum‟at. Lalu ia shalat (sunnah) semampunya. Kemudian ia diam 

mendengarkan khatib berkhutbah hingga selesai, lalu shalat berjama‟ah 

dengannya, maka diampuni dosanya antara( Jum‟at) itu dan Jum‟at yang 

lain, dan dilebihkan tiga hari.”
753

  

 

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 di atas kepala.   
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 HR. Bukhari Juz 1 : 1110 dan Muslim Juz 1 : 714. 
753

 HR. Muslim Juz 2 : 857. 
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12. Mendekat Kepada Khatib Ketika Khatib Menyampaikan Khutbah 

Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub y, Sesungguhnya Nabi a 

bersabda; 

 

ًَ َ  َ َزثُي َ َضَذجَعُ  َفَضٝ  َْ ثٌَّرُؽ ِئ ـَ   َِ ج َِ َٓ ثْاِ ِِ ث  ْٛ ثْأُ َٚ ْوَّر  ثُْفُ ُّرٚث ثٌ ِّرِ
ج َٙ ٍَ ْْ َاَخ ِإ َٚ َؾَِٕز  ٌْ ـِ  ث  . َُؤَخَّر 

 

”Hadirilah khutbah dan mendekatlah kepada khatib. Karena seseorang 

senantiasa menjauh (dari khatib) hingga ia diakhirkan di Surga, meskipun 

ia(nanti akan) memasukinya.”
754

 

 

13. Menghadap Wajah ke Arah Khatib Ketika Khatib Sedang 

Berkhutbah 

Para jama‟ah dianjurkan untuk menghadapkan wajahnya kearah 

khatib, ketika khatib sedang berkhutbah diatas mimbar. Karena hal tersebut 

lebih dapat menghadirkan hati, dapat menghindari rasa kantuk, dan akan 
membuat khatib lebih bersemangat. Sebagaimana diriwayatkan dari 

‟Abdullah bin Mas‟ud y, ia berkata; 

 

 ُٖ َٕج ٍْ َذِّر ِثْ َضْمَذ ْٕ ِّ ٌْ ٍَٝ ث ٜ َع َٛ َُ ِإَ ث ثْ َض ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ َوج

َٕج ِ٘ ْٛ ُؽ ُٛ  .ِد

“Ketika Rasulullah a (berkhutbah) diatas mimbar, kami menghadapkan 

wajah kami ke arah beliau.”
755

 

 

Berkata Imam Tirmidzi 5; 

 

 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ْٓ أَْصَقجِح ثٌَِٕذ ِّرِ َص
ِِ  ُِ ٍْ ِع ٌْ ًِ ث ْ٘ َ  أَ ْٕ َ ث ِع َ٘  ٍَٝ ًُ َع َّ َع ٌْ ث َٚ

ََ ِإَ ث َخَ َخ  ج َِ َْ ِثْ َضْمَذجَي ثْاِ ْٛ ُْ  ُْسَضَقُذ ِ٘ َؼْيِّر َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ. 

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

Nabi a dan yang selainnya. Mereka menganjurkan menghadap kepada 

imam ketika sedang berkhutbah.”
756

 

                                                 
754

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 1108, lafazh ini miliknya. 
755

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 509. 
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14. Diam Saat Khutbah Sedang Berlangsung 

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

Sesunguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

َس  ْٛ ٌََؽ َمْ   ـَ َُ َ ْخ ُُخ  ج َِ ثْاِ َٚ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ ِّْٔصْش َ  ٌَِّصجِفِذَه أَ َش  ٍْ  .ِإَ ث ُل

 

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

”Diamlah.” Sementara khatib sedang berkhutbah, maka sungguh engkau 

telah berbuat sia-sia.”
757

 

    

Dan diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ٌََؽج َمْ   ـَ ٌَْقَّصٝ  َس ث َِ  ْٓ َِ. 

 

“Barangsiapa yang menyentuh kerikil, maka sungguh ia telah berbuat hal 

yang sia-sia.”
758

  

 

15. Mendengarkan Khutbah Dengan Khusyu’ 

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

bersabda; 

 

ََٔفّرٍ  َعَز َعََلَعُز  ُّ ُؾ ٌْ ج، :  َ ْقُ ُّر ث َٙ ْٕ ِِ  ُٗ َٛ َفّظُ ُ٘ َٚ  ْٛ ُؽ ٍْ ج َ  َ٘ ًٌ َفَ َّر َ ُؽ
 ًَ َؽ َٚ ًٌ َاَعج ثَّلَلَ َعَز  َٛ َ ُؽ ُٙ ـَ  ْٛ ج َ ْ ُع َ٘ ًٌ َفَ َّر َ ُؽ َٚ  : ، ُٖ ْْ َضجَا أَْعَ ج ِإ

ُْ َ َضَخَ  َ َلَذَز  ٌَ َٚ ٍس  ْٛ ُ ُى َٚ َّْٔصجٍس  ج ِدِئ َ٘ ًٌ َفَ َّر َ ُؽ َٚ  ، ُٗ ََٕع َِ ْْ َضجَا  ِإ َٚ
ِزَ جَاِر َعََلَعِز  َٚ ج  َٙ ْي ٍِ َعِز ثٌَِضْ  َص ُّ ُؾ ٌْ ٌَٝ ث َ  َوَفجَ رٌ ِإ ِٙ ـَ ٌَُ  ُْؤِ  أََفً ث  َٚ  ٍُ ٍِ ْس ُِ

ُي  ْٛ ًَ َ ُم َؽ َٚ َْ ثَّلَلَ َعَز  ٌَِه ِد َ  َ َٚ  ، ٍَ ُٗ َعْطُّر }:  أَ َج ٍَ ـَ َِٕز  َقَس ٌْ ْٓ َؽجَا ِدج َِ
ج َٙ ٌِ َغج ِْ  .{أَ
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 Sunan Tirmidzi, 2/509. 
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 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 892 dan Muslim Juz 2 : 851. 
758

 HR. Muslim Juz 2 : 897 dan Tirmidzi Juz 2 : 498. 
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”Ada tiga kelompok (orang) yang datang menghadiri (khutbah) Jum‟at; 

Seseorang yang datang menghadirinya dengan bermain-main, maka hanya 

main-mainlah bagian untuknya dari kehadirannya (tersebut). Seseorang 

yang menghadirinya dengan berdoa, maka ia adalah seorang yang 

memohon kepada Allah r. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan 

memberinya, dan jika Allah menghendaki, maka Allah akan menahannya. 

Dan seseorang yang datang menghadirinya dengan penuh kekhusyu‟an dan 
diam mendengarkan (khutbah), ia tidak melangkahi pundak jama‟ah 

lainnya, dan tidak menyakiti seseorang pun, maka (Shalat) Jum‟atnya 

tersebut (menjadi) penghapus dosa(nya) (sampai Jum‟at yang yang akan 

datang) dengan ditambah tiga hari. Yang demikian itu sebagaimana firman 

Allah r, ”Barangsiapa membawa amalan yang baik, maka baginya 

(pahala) sepuluh kali lipat amalannya.
759

”
760

 

 

16. Shalat Sunnah Ba’diyah Jum’at 

Dianjurkan bagi seorang yang telah melakukan Shalat Jum‟at untuk 

melakukan Shalat Sunnah Ba‟diyah Jum‟at sebanyak dua atau empat 

raka‟at, shalat tersebut boleh dilakukan di masjid atau dirumah, dan yang 

lebih utama adalah dilakukan dirumah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y 

bahwasanya Rasulullah a bersabda; 

 

ج أَْ َدًعج َ٘ ِ َدْعَ  ًِّر ُيَّص ٍْ ـَ َعَز  ُّ ُؾ ٌْ ُُ ث ٍَٝ أََفُ ُو  ِإَ ث َص

 

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

lakukanlah shalat sunnah empat raka‟at setelahnya.”
761

 

 

Diriwayatkan pula dari Ibnu ‟Umar p; 

 

  ِٗ ْ  َدْيِض ـِ  ِٓ ٍِّرِ  َ ْوَعَضْي ُيَّص ـَ َّصِّرَؾ  ْٕ َعِز َفَضٝ َ  ُّ ُؾ ٌْ ٍِّرِ  َدْعَ  ث َْ َ   َُّص َىج ـَ
 

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

pergi dan melakukannya (sebanyak) dua raka‟at di rumahnya.”
762
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 QS. Al-An‟am : 160. 
760

 HR. Abu Dawud : 1113. 
761

 HR. Muslim Juz 2 : 881, lafadz ini miliknya, Abu Dawud : 1118, dan Tirmidzi : 522. 
762

 HR. Muslim Juz 2 : 822. 
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17. Memperbanyak Doa Pada Waktu yang Mustajab 

 Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, Sesungguhnya 

beliau bersabda; 

 

 ُٖ ج َخْيًّرث ِإَ  أَْعَ ج َٙ ْي ـِ ٌُ َ ْس َُي ثَّلَلَ  ٍِ ْس ُِ ج  َٙ ُم ـِ ث َٛ ٌََسجَعًز َ   ُ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ـِ  ث  َْ ِإ
َ  َ جَعٌز َخِفْيَفزٌ  ِ٘ َٚ ُٖ َلجَي   ِإ َج

 

“Sesungguhnya pada Hari Jum‟at ada satu waktu yang tidaklah seorang 

muslim berdoa satu kebaikan kepada Allah bertepatan dengan waktu 

tersebut, kecuali Allah akan memberikannya kepadanya.”
763

 

 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama‟ untuk 

menentukan kapan waktu yang mustajab tersebut, mereka berselisih dalam 

dua pendapat, yaitu : 

 

1. Waktu mustajab tersebut adalah saat imam duduk diatas mimbar hingga 
Shalat Jum‟at selesai dilaksanakan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu 

Sa‟id Al-Khudri y, ia berkata; 

 

 ٍَٝ ِي ثَّلَلِ َص ْٛ  ُ َ ْٓ ْعَش أََدجَن َ ْقُ ُط َع ِّ َّر أََ  َّ ِٓ ُع ٌِْ  َعْذُ  ثَّلَلِ ْد َلجَي 
ُي  ْٛ ُٗ َ ُم ْعُض ِّ  َ ُْ ََٔع ُش  ٍْ َعِز َلجَي ُل ُّ ُؾ ٌْ ِْ َ جَعِز ث ْ  َضْ  ـِ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ثَّلَلُ َع

ٍَِس  ْْ َ ْؾ َٓ أَ ج َدْي َِ   َ ِ٘ ُي  ْٛ َُ َ ُم ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ ْعُش َ ُ  ِّ  َ

ْْ َصْمَ ٝ ثٌَّصََلرُ  ٌَٝ أَ َُ ِإ ج َِ  .ثْاِ

 

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

bapakmu (meriwayatkan) hadits dari Rasulullah a tentang waktu (yang 

mustajab untuk berdoa pada Hari) Jum‟at?” Aku menjawab, “Ya, aku 

mendengarnya. Ia berkata aku mendengar Rasulullah a bersabda, “(Waktu 

tersebut adalah) antara imam duduk (diatas mimbar) hingga Shalat (Jum‟at) 

selesai.”
764
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 HR. Ahmad dan Muslim Juz 2 : 852. 
764

 HR. Muslim Juz 2 : 853. 
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2. Waktu mustajab tersebut adalah setelah Ashar hingga tenggelamnya 

matahari. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p, dari 

Rasulullah a, beliau bersabda; 

 

ٌُ َ ْس َُي ثَّلَلَ َضْيًتج  ٍِ ْس ُِ ج َعْذٌ   َٙ ْي ـِ َؽُ   ْٛ ََٕضج َعْطَّرَر َ جَعًز َ   ُ َعِز ِثْع ُّ ُؾ ٌْ َُ ث ْٛ  َ
َعّْصّرِ  ٌْ ج آِخَّر َ جَعٍز َدْعَ  ث َ٘ ْٛ ُس ِّ َض ٌْ ج ـَ  ُٖ ُٖ ِإ َج  .ِإَ  آَصج

 

”Hari Jum‟at (terdiri dari) dua belas waktu. Tidaklah seorang hamba yang 

menemukan (waktu yang mustajab) di dalamnya (lalu) ia (berdoa) meminta 

sesuatu kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan kepadanya. Carilah 

(waktu mustajab tersebut) diakhir waktu setelah Ashar.”
765

 

 

Seorang muslim dapat memperbanyak doa pada kedua waktu tersebut 

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

bersungguh-sungguh pada waktu setelah Ashar, karena waktu ini yang 

diharapkan lebih mustajab. Berkata Ibnul Qayyim 5; 

”Menurut hemat saya, waktu shalat juga merupakan waktu yang diharapkan 

terkabulnya doa. Jadi keduanya merupakan waktu mustajab, meskipun 

waktu yang dikhususkan disini ialah waktu terakhir setelah shalat Ashar.” 

 

Catatan : 

 Mandi Jum‟at dikatakan cukup jika dilakukan setelah masuk waktu 
Shubuh. Jika seseorang telah melakukannya diwaktu tersebut lalu ia 

berhadats kecil, maka cukup berwudhu saja, tidak perlu mengulang 

mandi. Diriwayatkan dari ‟Abdurrahman bin Abza y –beliau adalah 

salah seorang sahabat-; 

”Bahwasanya ia mandi pada Hari Jum‟at kemudian berhadats (kecil), 

maka ia berwudhu‟ dan tidak mengulang mandinya.”
766

 

  

Akan tetapi yang lebih utama adalah mandi ketika mendekati akan 

berangkat ke masjid. 

 

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

cukuplah melakukan satu kali mandi untuk mandi janabah dan mandi 

Jum‟at yang dilakukan dengan dua niat bersamaan. Hal ini juga 

sebagaimana fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da‟imah lil Ifta‟; 

                                                 
765

 HR. Nasa‟i Juz 3 : 1389. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihut Targhib wat Tarhib : 703. 
766

 HR. Ibni Abi Syaibah : 5048, dan ‟Abdurrazaq : 5323, dengan sanad yang shahih. 
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”Barangsiapa yang diwajibkan baginya untuk melaksanakan satu 

mandi wajib atau lebih, maka cukup baginya melaksanakan satu kali 

mandi wajib yang merangkap mandi-mandi wajib lainnya, dengan 

syarat dalam mandi itu ia meniatkan untuk menghapuskan kewajiban-

kewajiban mandi lainnya.”
767

 

 

 Pembagian kelima waktu tersebut bermula dari saat terbitnya matahari 
sampai masuknya imam (di atas mimbar). Cara untuk mengetahui 

kadar waktu-waktu tersebut adalah dengan cara membagi waktu antara 

terbitnya matahari sampai khatib naik ke mimbar menjadi lima bagian. 

Inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin, Syaikh Abdullah bin „Abdurrahman Ibnu Shalih Alu 

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

 

 Adapun bagi Khatib Jum‟at yang lebih utama baginya adalah ia 
berdiam di rumahnya dan berangkat ke masjid menjelang khutbah 

hendak dimulai. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih 

Al-‟Utsaimin 5. 

 

 Duduk sebentar dimasjid tidak menghilangkan kesempatan untuk 
melakukan Shalat Tahiyatul masjid. Ini adalah pendapat Syaikh 

‟Abdullah bin ‟Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 5. 

Sebagaimana Diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p ia berkata; 

 

 ََ ْٛ َُ َ ْخ ُُخ ثٌَٕجَا َ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ثٌَِٕذُ  َص َٚ  ًٌ َؽجَا َ ُؽ
 ِٓ ـَجْ َوْ  َ ْوَعَضْي  ُْ ُْ َلجَي َ  َلجَي ُل ََل ـَ ْيَش َ ج  ٍَ َمجَي أََص ـَ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ  .ث

 

”Seseorang datang ketika Nabi a sedang berkhutbah di hadapan 

orang-orang pada Hari Jum‟at, lalu beliau bertanya, ”Apakah engkau 

telah melakukan Shalat (Tahiyatul Masjid) wahai fulan?” Ia 

menjawab, ”Belum.” Rasulullah a bersabda, ”Berdirilah dan 

lakukanlah Shalat (Tahiyatul Masjid) dua raka‟at.”
768

 

 

 Apabila seorang datang pada saat adzan dikumandangkan, maka ia 
harus segera melaksanakan Shalat Tahiyatul Masjid (tidak menunggu 

adzan selesai), kemudian mendengarkan khutbah. Karena menjawab 

adzan adalah sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah adalah wajib. 

                                                 
767

 Fatawa Al-Lajnah Ad-Da‟imah, 5/328. 
768

 HR. Bukhari Juz 1 : 888, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 875. 
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 Apabila seorang masuk masjid dan imam sedang berkhutbah, maka ia 
tetap disyari‟atkan untuk untuk melakukan Shalat Tahiyatul Masjid 

dengan ringkas. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah p 

ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ِٓ  ِإَ ث َيّْرَوْ  َ ْوَعَضْي ٍْ ـَ َُ َ ْخ ُُخ  ج َِ ثْاِ َٚ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ  َ ُْ َؽجَا أََفُ ُو
ج َّ ِٙ ْي ـِ ْز  َٛ َيَضَؾ ٌْ َٚ. 

 

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

Jum‟at dan imam sedang berkhutbah, maka hendaklah ia Shalat 

(Tahiyatul Masjid) dua raka‟at dengan ringkas.”
769

 

 

 Apabila khatib datang ke masjid setelah matahari tergelincir (khutbah 

hampir dimulai), maka ia langsung naik ke mimbar dan berkhutbah, 

tanpa didahului dengan Shalat Tahiyatul Masjid terlebih dahulu. Ini 

adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. 

 

 Tidak ada Shalat Sunnah Qabliyah Jum‟at antara adzan (Jum‟at) 
dengan Shalat Jum‟at. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Abu 

Hanifah, Malik, Asy-Syafi‟i n, dan ini adalah pendapat yang 

masyhur dari Madzhab Ahmad, dan ini adalah pendapat yang dipilih 

oleh Syaikh Al-Albani 5. Karena Rasulullah a ketika keluar dari 

rumahnya menuju masjid beliau langsung naik keatas mimbar, lalu 

Bilal y mengumandangkan adzan Jum‟at. Setelah adzan selesai, 

Rasulullah a langsung berkhutbah tanpa ada pemisah (Shalat Sunnah 

Qabliyah). Adapun hadits yang menjelaskan bahwa Rasulullah a 

melakukan Shalat Sunnah Qabliyah Jum‟at adalah hadits yang sangat 

lemah. Hadits tersebut berbunyi; 

 

 ِٓ ج َ ْوَعَضْي َ٘ َدْعَ  َٚ  ِٓ َعِز َ ْوَعَضْي ُّ ُؾ ٌْ ًَ ث ٍِّرِ  َلْذ َْ  َُّص      .َوج

 

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

raka‟at dan sesudahnya dua raka‟at.”
770

 

 

                                                 
769

 HR. Muslim Juz 2 : 875. 
770

 Hadits ini didha‟ifkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Adh-Dha‟ifah Juz 3 

: 1017. 
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 Disunnahkan bagi para jama‟ah Jum‟at untuk bershalawat kepada 

Nabi a, ketika mendengar khatib menyebut nama beliau. dan 

diperbolehkan pula bagi seorang yang bersin untuk mengucapkan 

hamdalah secara perlahan. Namun tidak dengan suara keras yang 

dapat mengganggu jama‟ah lainnya. Ini adalah pendapat Syaikh 

Shalih bin Fauzan bin ‟Abdullah Al-Fauzan 2. 

 

 Diperbolehkan berbicara –jika ada kemaslahatan-; ketika khutbah 

belum dimulai, ketika khatib sedang duduk diantara dua khutbah 

(ketika khatib diam), atau setelah khutbah selesai. Ini adalah pendapat 

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

 

 Diperbolehkan berisyarat tanpa berbicara, ketika sedang khatib 

berkhutbah. Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

”Boleh memperingatkan mereka (yang berbicara ketika imam 

berkhutbah) dengan meletakkan tangan anda diatas kedua bibir, 

sebagai isyarat kepada meraka untuk melarang mereka berbicara saat 

khatib berkhutbah tanpa anda harus berbicara kepada mereka.” 

 

 Apabila seorang merasa mengantuk, maka hendaknya ia berpindah ke 
tempat yang lain. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 

Ibnu ‟Umar p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

ٌَِه   َ ِٗ ِس ٍِ ْؾ َِ  ْٓ ِِ ْي  َٛ َيَضَق ٍْ ـَ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ  َ ُْ ََٔعَس أََفُ ُو  .ِإَ ث 

 

”Jika salah seorang diantara kalian merasa mengantuk pada Hari 

Jum‟at, maka berpindahlah dari tempat itu.”
771

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
771

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 526, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1119. 
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 Apabila seorang teringat shalat fardhu yang belum dikerjakan (karena 
lupa atau karena ketiduran) ketika khutbah sedang berlangsung, maka 

hendaknya ia langsung berdiri dan mengqadha‟nya. Hal ini 

berdasarkan sabda Rasulullah a; 

 

ج َ٘ ج ِإَ ث َ َوَّر َٙ َي ٍِّرِ ْْ  َُّص ج أَ َٙ َىَفجَ صُ ـَ ج  َٙ ْٕ ََ َع َٔج  ْٚ َِٔسَ  َصََلًر أَ  ْٓ َِ 

 

”Barangsiapa lupa (belum mengerjakan) shalat atau tidur hingga 

melewatkannya maka kaffaratnya adalah (segera) mengerjakannya 

ketika mengingatnya.”
772

 

 

 Apabila seseorang ingin melakukan Shalat Sunnah Ba‟diyah Jum‟at di 
masjid, maka hendaknya ada pemisah antara Shalat Jum‟at dengan 

Shalat Sunnah Ba‟diyah tersebut, baik dengan berbicara atau dengan 

keluar terlebih dahulu. Diriwayatkan dari As-Sa‟ib bin Yazid y, 

beliau berkata; 

 

  ْ ـِ ُش  ّْ َُ ُل ج َِ َُ ثْاِ ٍَ ج َ  َّ ٍَ ـَ َ ِر  ْٛ ْمُّص َّ ٌْ ـِ  ث َعَز  ُّ ُؾ ٌْ ُٗ ث َع َِ ٍَْيُش  َص
َش ِإَ ث  ٍْ َع ـَ ج  َّ ٌِ َمجَي َ  َصُعْ   ـَ   ٌََ ًَ ِإ ًَ أَْ َ  ج َاَخ َّ ٍَ ـَ ٍَْيُش  ـََّص   ْ ِِ َمج َِ

 َْ ِئ ـَ ْٚ َصْخُّرَػ  َُ أَ ٍَ ج ِدَّصََلٍر َفَضٝ َصَى َٙ ٍِّرِ ـَََل صَُّص َعَز  ُّ ُؾ ٌْ ٍَْيَش ث َص
ًَ َصََلًر  ِص َٛ ْْ َ  صُ ٌَِه أَ َٔج ِدَ  ّْر َِ َُ أَ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ
َْٔخُّرػَ   ْٚ َُ أَ ٍَ ََٔضَى  ِدَّصََلٍر َفَضٝ 

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

Maqshurah. Ketika imam salam, aku berdiri di tempatku (untuk) 

melakukan shalat (sunnah di tempat tersebut). Ketika beliau masuk, 

beliau berkata kepadaku, ”Janganlah engkau ulangi apa yang telah 

engkau lakukan. Jika engkau telah selesai melakukan Shalat Jum‟at, 

maka janganlah engkau langsung menyambungnya dengan shalat 

(sunnah) hingga engkau berbicara atau keluar. Karena Rasulullah a 

memerintahkan hal tersebut kepada kami, (yaitu) jangan menyambung 

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

keluar.”
773

 

                                                 
772

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 572 dan Muslim Juz 1 : 684, lafazh ini miliknya. 
773

 HR. Muslim Juz 2 : 883, lafadz ini miliknya dan Abu Dawud : 1129. 
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Larangan-larangan Dalam Ibadah Jum’at 

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

 

1. Dimakruhkan Mengkhususkan Qiyamul Lail Pada Malam Jum’at 

dan Berpuasa Pada Siang Harinya 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ََ ْٛ ث َ  ْٛ َ  َصُخُّص َٚ   ٌِْ َيج ٍَ ِٓ ثٌ ْٓ َدْي ِِ  ٍَ َعِز ِدِمَيج ُّ ُؾ ٌْ َز ث ٍَ ٌَْي ث  ْٛ َ  َصْخَضُّص
 ُْ ُٗ أََفُ ُو ُِ ْٛ ٍَ َ ُّص ْٛ ْ  َص ـِ  َْ ْٛ ْْ َ ُى َِ ِإَ  أَ ِٓ ثْاَ َج ْٓ َدْي ِِ  ٍَ َعِز ِدّصَيج ُّ َؾ ٌْ  .ث

 

”Jangan mengkhususkan malam Jum‟at dengan melakukan Qiyamul Lail 

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

mengkhususkan Hari Jum‟at dengan berpuasa diantara hari-hari kalian 

yang lain, kecuali puasa (sunnah) yang biasa kalian lakukan (dan 

bertepatan dengan hari itu).”
774

 

 

2. Tidak Diperbolehkan Membuat Halaqah (Duduk Melingkar) di 

Masjid Sebelum Shalat Jum’at 

Sebagaimana diriwayatkan dari „Amr bin Syu‟aib dari Bapaknya, dari 

Kakeknya o; 

 

َعزِ  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ ًَ ثٌَّصََلِر َ  ٍُِك َلْذ ِٓ ثٌَضَق ٝ َع َٙ َٔ. 

 

“(Rasulullah a) melarang membuat halaqah sebelum Shalat Jum‟at.”
775

 

 

Termasuk dalam larangan ini adalah membuat halaqah kajian di masjid 

sebelum Shalat Jum‟at. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
774

 HR. Muslim Juz 2 : 1144. 
775

 HR. Abu Dawud : 1079. 
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3. Diharamkan Melakukan Transaksi Jual Beli Setelah Terdengar 

Adzan Jum’at Bagi Orang yang Berkewajiban Melaksanakan Shalat 

Jum’at 

Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

َعزِ  َ ج ُّ ُؾ ٌْ َِ ث ْٛ  َ ْٓ ِِ ٌٍَِّصََلِر  ِاَّي  ْٛ ث ِإَ ث ُٔ ْٛ ُٕ َِ َٓ آ ج ثٌَِ ْ  َٙ ٌَٝ ِ ْوِّر  أَ ُ ث ِإ ْٛ ـَجْ َع
 ْْ ُْ ِإ ٌَُى ُْ َخْيٌّر  ٌُِى َذْيَ  َ  ٌْ َ ُ ٚث ث َٚ  

َْ  ثَّلَلِ ْٛ ُّ ٍَ ُْ َصْع ُض ْٕ  .ُو
 

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

Shalat Jum‟at, maka bersegeralah kalian mengingat Allah dan 

tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian 

mengetahui.”
776

  

 

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

berkewajiban melaksanakan Shalat Jum‟at) adalah batal dan tidak sah. Ini 

adalah pendapat yang masyhur dikalangan Malikiyah dan Hanabilah. 

 

Termasuk yang diharamkan pula melakukan akad-akad yang semisal 

dengan dengan jual-beli. Sebagaimana yang dikatakan oleh Khalil 5; 

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

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

dikumandangkannya adzan (Jum‟at) kedua.”
777

 

 

4. Diharamkan Melakukan Safar Setelah Terdengar Adzan Jum’at 

Bagi Orang yang Berkewajiban Melaksanakan Shalat Jum’at 

Seorang yang wajib melaksanakan Shalat Jum‟at tidak diperbolehkan 

bepergian pada Hari Jum‟at setelah masuk waktu Jum‟at. Ini adalah 

pendapat madzhab Maliki dan Hambali. Berkata Ibnul Qayyim 5;  

“Tidak boleh safar pada Hari Jum‟at bagi orang yang wajib Jum‟at setelah 
masuk waktu Jum‟at.”

778
 

 

Berkata Ibnu Jizzi 5; 

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

pula yang mengatakan makruh. Sementara itu, mereka (ulama‟ madzhab 

Maliki) semua sepakat bahwa bepergian menjadi terlarang setelah 

tergelincir matahari (masuk waktu Jum‟at).”  

                                                 
776

 QS. Al-Jumu‟ah : 9. 
777

 Mukhtashar. 
778

 Zadul Ma‟ad, 1/382. 
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5. Tidak Diperbolehkan Melangkahi Pundak-pundak Orang Lain 

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

sesungguhnya Nabi a bersabda; 

 

ًّرث ْٙ ُٗ ظُ ٌَ َْٔش  َصَخ َٝ ِ َلجَح ثٌَٕجِا َوج َٚ ٌََؽج   ْٓ َِ َٚ. 

 

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

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

Jum‟at).”
779

 

 

Dan diriwayatkan pula dari Jabir bin ‟Abdillah p, ia berkata; 

 

 َٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُي ثَّلَلِ َص ْٛ  ُ َ َٚ َعِز،  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ ْسِؾَ  َ  َّ ٌْ ًَ ث َْ َ ُؽًَل َاَخ أَ
َُ َ ْخ ُُخ  ٍَ  َ َٚ . ًَ َٗ .َ َضَخ َٝ ثٌَٕجَا ـََؾَع ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُي ثَّلَلِ َص ْٛ َمجَي َ ُ  ـَ  

 َُ ٍَ  َ َْٔيَش  َٚ آ َٚ َمْ  آَ ْ َش  ـَ ْس  ٍِ  .ِثْؽ

 

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

sedangkan Rasulullah a sedang berkhutbah. Orang tersebut melangkahi 

(pundak) manusia. Maka Rasulullah a bersabda (kepadanya), “Duduklah, 

karena engkau telah menyakiti (orang lain), (sedangkan) engkau 

terlambat.”
780

 

 

Dikecualikan dari larangan ini bagi khatib yang tidak mendapatkan 

jalan menuju mimbar, maka diperbolehkan baginya untuk melewati 

jama‟ah. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
779

 HR. Abu Dawud : 347, dengan sanad yang hasan. 
780

 HR. Abu Dawud : 1118 dan Ibnu Majah : 1115, lafazh ini miliknya. 
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6. Tidak Diperbolehkan Menyuruh Orang Lain Berdiri Sementara Ia 

Menduduki Tempatnya 

 Dari Jabir y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ِٗ ْي ـِ َيْمُعَ   ـَ  ِٖ ْمَعِ  َِ  ٌَٝ ٌَِؿ ِإ ٌُِيَخج  َُ َعِز عُ ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ  َ ُٖ ُْ أََخج َٓ أََفُ ُو َّ َ   ُِمْي
ث ْٛ َسُق ـْ ُي ِث ْٛ ْٓ َ ُم ٌَِى َٚ. 

 

”Janganlah salah seorang diantara kalian ketika Hari Jum‟at menyuruh 

saudaranya untuk berdiri, kemudian ia menuju tempat duduknya dan duduk 

ditempat tersebut. Tetapi hendaklah ia berkata, ”Lapangkanlah.”
781

  

 

7. Dimakruhkan Melakukan Ihtiba‟
782

 

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

dimakruhkan duduk dengan memeluk kedua kaki. Sebagaimana 

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

 

  ِٕ َعِز، َ ْع ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ ْفِضَذجِا َ  ِٓ ثْاِ َُ َع ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ ٝ َٙ َٔ
َُ َ ْخ ُُخ  ج َِ ثْاِ َٚ. 

 

”Rasulullah a melarang ihtiba‟ (duduk dengan memeluk kedua kaki) pada 

Hari Jum‟at, yaitu ketika imam sedang berkhutbah.”
783

 

 

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

tidak menjadikan tersingkapnya aurat. Berkata Syaikh Muhammad bin 

Shalih Al-‟Utsaimin 5; 

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

akan tetapi perbuatan ini dilarang jika manusia takut akan tersingkap 

auratnya. Seperti melakukan ihtiba‟ dengan mengenakan sarung dimana jika 

melakukannya akan tersingkap auratnya. Jika tidak menjadikan tersingkap 

aurat, maka hal itu tidak mengapa dilakukan diluar waktu khutbah Jum‟at.” 

 

 

                                                 
781

 HR. Muslim Juz 4 : 2178. 
782

 Ihtiba‟ adalah duduk dengan memeluk kedua kaki. 
783

 HR. Abu Dawud : 1134. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih 

Sunan Abi Dawud : 1017. 
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Khutbah Jum’at 

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

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

melakukannya dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Jika ada 

sekelompok kaum muslimin melakukan Shalat Jum‟at tanpa didahului 

dengan khutbah, maka Shalat Jum‟at mereka tidak sah. Khutbah Jum‟at 

terdiri dari dua khutbah yang dipisah dengan duduk. Diriwayatkan dari Ibnu 

‟Umar p, ia berkata; 

 

ٍا  ْٛ ٍُ ج ِدُؾ َّ ُٙ َٕ ًُ َدْي َْ َ ْفِّص َوج َٚ  ٌُ َٛ َلجِة ُ٘ َٚ  ِٓ َْ َ ْخ ُُخ ُخْ َذَضْي  .َوج

 

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

beliau memisahkan kedua (khutbah tersebut) dengan duduk.”
784

 

 

 

Tata Cara Khutbah Jum’at 

Tata cara khutbah Jum‟at, antara lain : 

 

1. Berkhutbah dengan menggunakan mimbar 

Mimbar yang digunakan untuk berkhutbah terdiri dari tiga tingkat 

bertangga, dan letaknya disebelah kanan tempat imam. Khatib berkhutbah 

pada tingkat tangga yang kedua, dan duduk pada tingkat tangga yang ketiga. 

Dalil dalam hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik y 

yang panjang dan terdapat kalimat; 

 

ٌَِغزِ  ٍَٝ ثٌغَج َ ْمُعُ  َع َٚ  ِْ ُٗ َاَ َؽَضج ٌَ َذًّرث  ْٕ ِِ  ُٗ ٌَ   َ ِٕ  ...ـَُّص
 

“Maka orang tersebut membuat untuk beliau mimbar dua tingkat dan beliau 

duduk pada tingkat yang ketiga…”
785

 

 

Adapun ukuran mimbar yang digunakan oleh Rasulullah a adalah 

sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu An-Najjar; 

“(Bahwa) panjang mimbar Rasulullah a adalah dua hasta satu jengkal dan 

tiga jari, dan lebarnya satu hasta.” 

 

                                                 
784

 HR. Darimi : 1558. 
785

 HR. Ad-Darimi, 1/19 dan Abu Ya‟la, 1/19. 
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2. Menghadapkan wajah kepada para jama’ah kemudian memberi 

salam 

Diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p; 

 

 َُ ٍَ َذَّر َ  ْٕ ِّ ٌْ َْ ِإَ ث َصِعَ  ث َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص  .أَ

 

”Sesungguhnya Nabi a apabila naik mimbar, beliau mengucapkan 

salam.”
786

 

Hendaknya para jama‟ah menjawab salamnya khatib dengan suara 

pelan. Dan hukum menjawab salamnya khatib bagi para jama‟ah adalah 

Fardhu Kifayah. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin 5.  

 

3. Duduk diatas mimbar setelah memberi salam kepada para jama’ah 

Khatib dianjurkan untuk tetap duduk di mimbar hingga muadzin 

selesai mengumandangkan adzan. Hal ini berdasarkan riwayat dari Ibnu 

„Umar p, ia berkata; 

 ِٓ َُ َ ْخ ُُخ ُخْ َذَضْي ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص ُس ِإَ ث :  َوج ٍِ َْ َ ْؾ َوج
ٍُِس  َُ َ ْؾ َيْخ ُُخ، عُ ـَ  َُ ْٛ َُ َ ُم َْ عُ

َؤ ِّرِ ُّ ٌْ ُٖ ث َذَّر َفَضٝ َ ْفَّرَغ، أَُ ث ْٕ ِّ ٌْ َصِعَ  ث
َيْخ ُُخ  ـَ  َُ ْٛ ُُ َ ُم ، َع َُ ٍَ ََل َ َضَى  .ـَ

 

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

telah naik mimbar, hingga muadzin selesai (mengumandangkan adzan), 

kemudian beliau berdiri berkhutbah. Lalu beliau duduk (setelah khutbah 

pertama) dan beliau tidak mengucapkan (apapun). Kemudian beliau berdiri 

menyampaikan khutbah (yang kedua).”
787

  

 

 

 

 

 

                                                 
786

 HR. Ibnu Majah : 1109. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-

Silsilah Ash-Shahihah Juz 5 : 2076. 
787

 HR. Abu Dawud : 1092. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih Abi Dawud : 1002. 
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4. Muadzin mengumandangkan adzan Jum’at ketika khatib duduk 

diatas mimbar 

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

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

 

َذّرِ  ْٕ ِّ ٌْ ٍَٝ ث َُ َع ج َِ ٍُِس ثْاِ َٓ َ ْؾ َعِز ِفْي ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ  َ ُٓ َْ ثٌَضْ ِ ْ   َوج

 

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

mimbar.”
788

 

 

5. Khutbah dilakukan dengan berdiri 

Khutbah Jum‟at wajib dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Ini 

adalah pendapat Imam Asy-Syafi‟i 5. Hal ini berdasarkan firman Allah 

q; 

 

ج ًّ َن َلجِة ْٛ َصَّرُو َٚ 

 

”Mereka meninggalkan engkau sedang berdiri (berkhutbah)”
789

  

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 5; 

 

ٌَٝ ِٗ َصَعج ٌِ ْٛ ْ  َل ـِ ج}:  َٚ ًّ َن َلجِة ْٛ َصَّرُو َٚ}  ََ ْٛ ََ َ ْخ ُُخ َ  ج َِ َْ ثْاِ ٍَٝ أَ ًٌ َع ْي ٌِ َا
ج ًّ َعِز َلجِة ُّ ُؾ ٌْ  .ث

 

”Dalam firman Allah q, ”Mereka meninggalkan engkau sedang berdiri 

(berkhutbah)” adalah dalil yang menunjukkan bahwa imam berkhutbah 

pada Hari Jum‟at dalam keadaan berdiri.”
790

 

 

 

 

 

                                                 
788

 HR. Baihaqi Juz 3 : 5473. 
789

 QS. Al-Jumuah : 11. 
790

 Tafsir Al-Qur‟anil ‟Azhim, 4/367. 
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Diriwayatkan dari Ka‟ab bin Ujrah y; 

 

َمجَي  ـَ ُِ َ ْخ ُُخ َلجِعً ث  َقَى ٌْ َِّرِ ث ِٓ أُ ِٓ ْد َّ َعْذُ  ثٌَّرْف َٚ ْسِؾَ   َّ ٌْ ًَ ث َاَخ
 ٌَٝ َلجَي ثَّلَلُ َصَعج َٚ َخِذْيِظ َ ْخ ُُخ َلجِعً ث  ٌْ َ ث ث َ٘  ٌَٝ ث ِإ ُٚ ّظُُّر ْٔ ِإَ ث}ثُ ث  َٚ ْٚ َ أَ

ج ًّ َن َلجِة ْٛ َصَّرُو َٚ ج  َٙ ٌَْي ث ِإ ْٛ َفُ  ْٔ ث ث ًٛ ْٙ ٌَ  ْٚ  .{ِصَؾجَ ًر أَ

 

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

Ummul Hakam sedang berkhutbah dengan duduk, ia pun berkata, 

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

Allah q telah berfirman, ”Dan apabila mereka melihat perniagaan atau 

permainan, mereka bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan 

engkau sedang berdiri (berkhutbah).”
791

”
792

  

 

6. Memulai khutbah dengan membaca hamdalah, syahadat, shalawat 

kepada Nabi a, dan mengucapkan ‟Amma Ba‟du 

Berkata Ibnul Qayyim 5; 

”Tidak pernah Rasulullah a berkhutbah kecuali beliau memulainya dengan 

hamdalah, dan menyebutkan namanya yang jelas dalam syahadat 

tersebut.”
793

 

 

Muqaddimah khutbah tersebut terangkum dalam Khutbatul Hajah. 

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

 

َٕج  َّ ٍَ َُ َع ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُي ثَّلَلِ َص ْٛ َقجَؽزِ َ ُ  ٌْ  : ُخْ َذَز ث
 

”Rasulullah a telah mengajarkan kepada kami Khutbah Hajah, (yaitu 

membaca) : 

 

 

                                                 
791

 QS. Al-Jumuah : 11. 
792

 HR. Muslim Juz 2 : 864, lafazh ini miliknya dan Baihaqi Juz 3 : 5495. 
793

 Zadul Ma‟ad, 1/189. 
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َٕج ُفِس ْٔ ْٓ ُضُّرِٚ  أَ ِِ َُٔعُٛ  ِدجَّلَلِ  َٚ  ُٖ َْٔسَضْؽِفُّر َٚ  ُٗ َْٔسَضِعيُٕ َٚ  ُٖ  ُ َّ َْٔق  ِ َ  َّلِلَ ّْ َق ٌْ َْ ث  ِإ
َٕج) ٌِ ج َّ َتجِس أَْع َ يِّرِ َٚ) ُٗ ٌَ جِاَّي  َ٘ ََل  ـَ  ًْ ٍِ  ُْ  ْٓ َِ َٚ  ُٗ ٌَ  ًَ  ِ ُِ ََل  ـَ ِٖ ثَّلَلُ   ِ ْٙ  َ ْٓ َِ  

 ُٖ ً ث َعْذُ  َّ َق ُِ  َْ أَ َٚ  ُٗ ٌَ ُٖ َ  َضِّر َه  ْفَ  َٚ َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ ْْ َ  ِإ ُ  أَ َٙ أَْض َٚ
 ُٗ ٌُٛ ُ َ َٚ. 

َٓ  َ ج صُ ْٛ ُّ َ  َص َٚ  ِٗ ُٕٛث ثصَُمٛث ثَّلَلَ َفَك صَُمجِص َِ َٓ آ ج ثٌَِ ْ  َٙ َْ  أَ ُ ْٛ ُّ ٍِ ْس ُِ  ُْ ُض ْٔ أَ َٚ  .ِإَ  

ثِفَ رٍ َ ج َٚ َْٔفٍس   ْٓ ِِ  ُْ َمُى ٍَ ُُ ثٌَِ ّْي َخ ث َ دَُى ْٛ ج ثٌَٕجُا ثصَُم َٙ ج أَ ُ َٙ ْٕ ِِ َك  ٍَ َخ َٚ
َِٔسجاً  َٚ ج ِ َؽجً  َوِغْيًّرث  َّ ُٙ ْٕ ِِ َدَظ  َٚ ج  َٙ َؽ ْٚ ِٗ َز َْ ِد ْٛ ثصَُمٛث ثَّلَلَ ثٌَِ ّْي َصَسجَاٌُ َٚ

 َْ َْ ثَّلَلَ َوج ََ ِإ ثْاَْ َفج ُْ َ ِلْيًذجَٚ ْيُى ٍَ  .َع

ً  َ ِ ْ ً ث َ ج ْٛ ث َل ْٛ ٌُ ْٛ ُل َٚ ث ثصَُمٛث ثَّلَلَ  ْٛ ُٕ َِ َٓ آ ج ثٌَِ ْ  َٙ ـْ . أَ ُ ٍِ ُْ   ُّْص ٌَُى ج َّ ُْ أَْع ٌَُى
ْٓ  ُِ ِ  ثَّللََ  َِ َٚ  ُْ َدُى ْٛ ُٔ ُ ُْ ٌَُى َ ْؽِفّْر  ج َٚ ًّ ًزث َعِّظْي ْٛ ـَ جَز  ـَ َمْ   ـَ  ُٗ ٌَ ْٛ  ُ َ َٚ. 

 

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

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

berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan (keburukan amal 

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

menyesatkannya. Dan barangsiapa disesatkan (oleh Allah), maka tidak ada 

yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tidak ada 

sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.” 

Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dengan 

sebenar-benar taqwa kepada-Nya dan jangan sekali-kali kalian meninggal 

dunia kecuali dalam keadaan muslim. 
794

 

Wahai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Rabb kalian yang telah 

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

menciptakan istrinya (Hawa) dan dari keduanya Allah 

memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 

bertaqwalah kepada Allah yang dengan Nama-Nya kalian saling meminta 

satu sama lain dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya 

Allah selalu mengawasi kalian.
795

 

                                                 
794

 QS. Ali-„Imran : 102. 
795

 QS. An-Nisa‟ : 1. 
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Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kalian kepada Allah dan 

ucapkanlah ucapan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-

amalan kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barangsiapa 

yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah menang 

dengan kemenangan yang besar.
796

.
797 

 

Setelah membaca Khutbah Hajah diatas, kemudian mengucapkan,   ُج َدْع َِ :أَ  

(adapun setelah itu;). Dan setelah mengucapkan ”Amma ba‟du” 

mengucapkan; 

 

 َْ ِئ َّ ٍ (أَْصَ َق )ـَ َق ُِ ْ ُّي  َ٘ ْ ِّي  َٙ ٌْ َخْيَّر ث َٚ َقِ ْ ِظ ِوَضجُح ثَّلَلِ  ٌْ ٍَٝ ثَّلَلُ   ث َص
 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ جَع َٙ ْقَ َعجصُ ُِ   ِٛ ُِ َضَّر ثْاُ َٚ ْقَ َعٍز ِدْ َعزٌ  )  ُِ  ًَ ُو َٚ) ًَ ُو َٚ  ِدْ َعٍز  
ٌٌَز  ـِ  ثٌَٕج ِ )َّضََل ٌٍَز  ًَ َّضََل ُو َٚ) 

 

”Sesungguhnya (sebenar-benar) perkataan adalah Kitabullah, sebaik-baik 

petunjuk adalah petunjuk Muhammad a dan seburuk-buruk perkara adalah 

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

adalah bid‟ah), setiap bid‟ah adalah kesesatan (dan setiap kesesatan 

tempatnya di Neraka).”
798

  

 

7. Membaca ayat Al-Qur’an di dalam Khutbah 

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah y, ia berkata; 

 

 َْ ُمّْرآ ٌْ ج َ ْمَّرأُ ث َّ ُٙ َٕ ُس َدْي ٍِ ِْ َ ْؾ َُ ُخْ َذَضج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ٍَِٕذ ِّرِ َص
ٌِ َْٔش  َوج

َ ْ ُوُّر ثٌَٕجَا  َٚ 

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

diantara keduanya. Beliau membaca (ayat) Al-Qur‟an, dan memperingatkan 
manusia.”

799
 

                                                 
796

 QS. Al-Ahzab : 70 – 71. 
797

 HR. Abu Dawud : 2118, lafazh ini miliknya, Nasa‟i Juz 6 : 3277, dan Ibnu Majah : 

1892. Lafazh yang ada di dalam kurung adalah tambahan dalam riwayat Tirmidzi Juz 3 : 

1105. 
798

 HR. Muslim Juz 2 : 867. Lafazh yang di dalam kurung adalah tambahan dalam riwayat 

Nasa‟i Juz 3 : 1578. 
799

 HR. Muslim Juz 2 : 862, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1094. 
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8. Tidak memperbanyak kata dan tidak tergesa-gesa dalam berkhutbah 

Rasulullah a bersabda; 

 

ث ثٌَّصََلَر  ْٛ ٍُ ـَ َِ ْي  ِٗ ِٙ ْم ـِ  ْٓ ِِ ِتٌَٕز  َِ  ِٗ ِلَّصِّر ُخْ َذِض َٚ  ًِ َي َصََلِر ثٌَّرُؽ ْٛ ُ  َْ ِإ
ِْ ِ ْقًّرث َذَيج ٌْ َٓ ث ِِ  َْ ِإ َٚ ُخْ َذَز  ٌْ ث ث ْٚ ثَلِّصُّر َٚ. 

 

“Sesungguhnya panjangnya shalat seseorang dan pendeknya khutbahnya 

merupakan tanda ke dalaman pemahaman (agama)nya. Maka 

panjangkanlah shalat dan pendekkanlah khutbah. Sesungguhnya diantara 

penjelasan dapat menyihir (mempengaruhi).”
800

 

 

‟Aisyah i juga berkata; 

 

 ُْ َقِ ْ َظ َوَسّْرِاُو ٌْ ْٓ َ ْسُّرُا ث ُْ َ ُى ٌَ  ٍَُ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ  .ِإ

 

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

tergesa-gesanya kalian.”
801

 

 

9. Hendaknya khatib menjiwai khutbahnya 

Diriwayatkan dari Jabir bin ‟Abdillah p, ia berkata; 

 

َعََل  َٚ  ُٖ َٕج َّرْس َعْي َّ َُ ِإَ ث َخَ َخ ثْف ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ َوج

 ُْ َسجُو َِ َٚ  ُْ ُي َصَذَقُى ْٛ ِ ُ  َؽْيٍص َ ُم ْٕ ُِ  ُٗ ُٗ َفَضٝ َو ََٔ ثْضَضَ  َؼَ ُذ َٚ  ُٗ صُ ْٛ  َص

 

”Rasulullah a apabila berkhutbah; kedua matanya memerah, suaranya 

meninggi, dan kemarahannya memuncak. Sehingga seolah-olah beliau 

(panglima perang) yang meperingatkan pasukan(nya), yang berkata, 

”(Musuh menyerang) kalian pada pagi hari dan sore hari!”
802

 

 

 

                                                 
800

 HR. Muslim Juz 2 : 869. 
801

 HR. Bukhari Juz 3 : 3375 dan Muslim Juz 4 : 2493. 
802

 HR. Muslim Juz 2 : 867. 
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Berkata Imam An-Nawawi 5; 

”Hadits tersebut menunjukkan bahwa disunnahkan bagi khatib untuk 

memantapkan urusan khutbah, meninggikan suaranya, membesarkan 

perkataannya, dan hendaknya pembicaraannya sesuai dengan bagian yang 

dibicarakan, dari targhib (penekanan) atau tarhib (ancaman). Dan 

dimungkinkan kemarahan terlihat sungguh-sungguh pada waktu ia 

memperingatkan suatu urusan yang sangat besar, dan mengancam dengan 
seruan yang sangat penting.” 

 

10. Dilakukan dengan dua kali khutbah 

 Khutbah Jum‟at wajib dilakukan dengan dua kali khutbah, karena 

Rasulullah a dan para sahabatnya o senantiasa melakukan hal tersebut. 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

 ِٓ َُ َ ْخ ُُخ ُخْ َذَضْي ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص   َوج

 

“Nabi a senantiasa berkhutbah (Jum‟at) dengan dua khutbah.”
803

 

 

11. Duduk diantara dua khutbah dan tidak berbicara dalam duduk 

tersebut 

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

 

ج َّ ُٙ َٕ ِٓ َ ْمُعُ  َدْي َُ َ ْخ ُُخ ُخْ َذَضْي ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص  .َوج

 

”Nabi a berkhutbah dengan dua khutbah, beliau duduk diantara 

keduanya.”
804

 

 

Diriwayatkan pula dari Jabir bin Samurah y, ia berkata; 

 

َُ َ ْمُعُ  َلْعَ ًر َ   ج، عُ ًّ َُ َ ْخ ُُخ َلجِة ٍَ  َ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َ أَْ ُش ثٌَِٕذَ  َص

 ُُ ٍَ  .َ َضَى

 

                                                 
803

 HR. Abu Dawud : 1092. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih Abi Dawud : 1002. 
804

 HR. Bukhari Juz 1 : 886. 
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”Aku melihat Nabi a berkhutbah dengan berdiri, lalu beliau duduk dan 

tidak berbicara.”
805

 

 

Para ulama‟ berpendapat bahwa duduk diantara dua khutbah adalah 

sekedar duduk untuk istirahat, lamanya duduk tersebut adalah seperti 

seorang membaca surat Al-Ikhlash.  

 

12. Berdoa dengan berisyarat menggunakan jari telunjuk 

Khatib dianjurkan untuk mendoakan kaum muslimin dan jama‟ah 

yang hadir. Berkata Ibnu Qudamah 5; 

”Dianjurkan untuk mendoakan orang-orang yang beriman, dan orang-orang 

yang hadir (jama‟ah). Jika ia mendoakan para pemimpin dari umat Islam 

agar Allah memberikan kebaikan, itu dipandang baik sekali, karena jika 

pemimpin atau pengusaha muslimin tersebut baik, niscaya kebaikan itu pun 

merupakan kebaikan untuk umat Islam. Maka mendoakan pemimpin berarti 

mendoakan kaum muslimin. Hal yang demikian itu mustahab (dianjurkan), 

bukan dimakruhkan.”
806

 

 

Dan disunnahkan berdoa dengan berisyarat menggunakan jari 

telunjuknya, bukan dengan mengangkat kedua tangannya. Diriwayatkan dari 

‟Ammarah bin Ruaibah y, ia berkata; 

 

 ِٓ َيَ ْ  ٌْ ِٓ ث جَصْي َ٘ ـَ ثَّلَلُ  َمجَي َلَذ ـَ  ِٗ ًعج َ َ ْ  ـِ َذِّر َ ث ْٕ ِّ ٌْ ٍَٝ ث َْ َع ث َٚ ّْر َِ  َٓ َ أَٜ ِدْطَّر ْد
 ِٖ َي ِدَيِ  ْٛ ْْ َ ُم ٍَٝ أَ ج َ ِزْ ُ  َع َِ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

َي ثَّلَلِ ْٛ ٌَْمْ  َ أَْ ُش َ ُ 
أََضجَ  ِح  َٚ َىَ ث  َقزِ إِ َ٘ َسذِّرِ ُّ ٌْ ِٗ ث  ْصَذِع

 

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

dengan) mengangkat kedua tangannya. Maka ‟Ammarah y berkata, 

”Semoga Allah memburukkan kedua tanganmu ini, karena sungguh aku 

telah melihat Rasulullah a tidak lebih dari mengisyaratkan dengan 

tangannya begini. Ia berisyarat dengan jari telunjuknya.”
807

 

 

 

                                                 
805

 HR. Abu Dawud : 1095. Hadits dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih 

Sunan Abi Dawud : 1005. 
806

 Al-Mughni, 3/181. 
807

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

 Disunnahkan bagi para jama‟ah Jum‟at untuk mengamini doa khatib, 
namun tanpa mengeraskan suara. Ini adalah pendapat Syaikh Shalih 

bin Fauzan bin ‟Abdullah Al-Fauzan 2. 

 

 Para jama‟ah tidak perlu mengangkat tangan untuk mengamini doa 

khatib. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

”Sesungguhnya jika mereka (para jama‟ah) melakukannya 

(mengangkat tangan untuk mengamini doa khatib), maka mereka 

berdosa menurut pendapat yang benar.”  

 

 Adapun berdoa meminta hujan ketika khutbah Jum‟at, maka khatib 
dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya pada waktu berdoa. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata; 

 

َٛ َاثِ   َْٔق  َْ ْٓ َدجٍح َوج ِِ َعٍز  ُّ ََ ُؽ ْٛ ْسِؾَ  َ  َّ ٌْ ًَ ث َْ َ ُؽًَل َاَخ أَ
 ًَ ـَجْ َضْمَذ ٌُ َ ْخ ُُخ  َُ َلجِة ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َٚ َمَ جِا  ٌْ ث
َي ثَّلَلِ  ْٛ َُ َلجَي َ ج َ ُ  ج عُ ًّ َُ َلجِة ٍَ  َ َٚ  

ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َي ثَّلَلِ َص ْٛ  ُ َ
ُي ثَّلَلِ  ْٛ  ُ َ  َ ـَ َّر ـَ َٕج  ـَجْاُ  ثَّلَلَ  ُِؽغُ  ًُ َمَ َعِش ثٌُسُذ ْٔ ث َٚ ثُي  َٛ ِْ ٍََىِش ثْاَ َ٘
 َُ ُٙ ٍَ َٕج ثٌَ َُ أَِؼْغ ُٙ ٍَ َٕج ثٌَ َُ أَِؼْغ ُٙ ٍَ َُ َلجَي ثٌَ  عُ

ِٗ  ْ َ َ َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َص
َٕج  أَِؼْغ

 

“Bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jum‟at 

melalui pintu yang menghadap ke arah Darul Qadha‟, saat itu 

Rasulullah a sedang berdiri berkhutbah. Lalu orang tersebut 

menghadap Rasulullah a dengan berdiri, dan berkata, “Wahai 

Rasulullah, harta benda telah hancur, jalan-jalan telah terputus, maka 

berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada kami. Maka 

Rasulullah a mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, “Ya Allah, 

turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada 

kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.”
808

 

 

 

 

                                                 
808

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 968 dan Muslim Juz 2 : 897. 
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Dan Anas y mengatakan; 

 

 ِٗ ْٓ ُاَعجِة ِِ ْ  َضْ ٍا  ـِ  ِٗ  ْ َ َ  ُ ـَ َُ َ  َ ّْر ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص َوج
 ِٗ ـَُ  َفَضٝ َ َّرٜ َدَيجَ  ِإْدَ ْي ُٗ َ ّْر ِإَٔ َٚ ْ ِضْسَمجِا  ـِ  ثْ ِ  .ِإَ  

 

“Nabi a tidak pernah mengangkat kedua tangannya (tinggi-tinggi) 

sedikitpun dalam berdoa, kecuali ketika meminta hujan. Dan 

sesungguhnya beliau mengangkat (kedua tangannya) hingga terlihat 

putih kedua ketiaknya.”
809

 

 

 Tidak disyaratkan harus bersuci dalam berkhutbah, namun bersuci 
merupakan bagian dari kesempurnaan khutbah. Ini adalah pendapat 

madzhab Hanafi, pendapat ini pula yang masyhur dikalangan madzhab 

Maliki, satu riwayat dari Imam Ahmad 5, dan salah satu dari dua 

pendapat Imam Asy-Syafi‟i 5. Mereka mengatakan,  

”Bersuci adalah Sunnah dan merupakan (syarat) kesempurnaan 

(khutbah).” 

 

 Khutbah tidak disyaratkan dengan berbahasa Arab. Bahkan Imam Abu 

Hanifah 5 memperbolehkan khutbah dengan tidak menggunakan 

bahasa arab, meskipun orang tersebut mampu dan mahir dalam 

berbahasa arab. Karena khutbah merupakan nasihat, maka hendaknya 

disampaikan dengan bahasa yang di dapat difahami oleh para jama‟ah. 

Allah q berfirman; 

 

ج َِ َٚ  ُْ ُٙ ٌَ  َٓ ُيَذيِّرِ ٌِ  ِٗ ِِ ْٛ ِْ َل َسج ٍِ ٍي ِإَ  ِد ْٛ  ُ َ ْٓ ِِ َٕج  ٍْ  أَْ َ 

”Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa 

kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada 

mereka.”
810

 

 

Berkata Imam Nawawi 5; 

”(Berkhutbah dengan berbahasa arab adalah) mustahab (sunnah) dan 

tidak disyaratkan (harus dengan berbahasa arab). Karena yang 

dimaksudkan khutbah adalah nasihat dan pengajaran. Keberadaannya 

boleh dicapai dengan bahasa apa saja.” 

                                                 
809

 HR. Bukhari Juz 1 : 984 lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 895. 
810

 QS. Ibrahim : 4. 
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 Apabila khatib tidak dapat menyempurnakan khutbah Jum‟atnya, 
(misalnya; karena sakit atau yang lainnya), maka kondisinya dirinci 

sebagai berikut : 

 

 Jika khatib belum menyelesaikan khutbah pertama, maka salah 

seorang makmum berdiri menggantikannya dan memperbarui 

lagi khutbahnya dengan dua kali khutbah kemudian shalat.  

 Jika khatib telah menyelesaikan khutbah yang pertama, maka 

salah seorang makmum berdiri menggantikannya dan 

menyampaikan khutbah yang kedua, kemudian shalat. 

Ini adalah fatwa dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 

5. 

 

 Diperbolehkan memotong khutbah untuk suatu keperluan yang 
penting. Diantara dalilnya adalah hadits Humaid bin Hilal, ia berkata, 

telah berkata Abu Rifa‟ah y; 

 

ُش  ٍْ َم ـَ َٛ َ ْخ ُُخ َلجَي  ُ٘ َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ٌَٝ ثٌَِٕذ ِّرِ َص ْيُش ِإ َٙ َض ْٔ ِث
 ُٗ ج ِاْ ُٕ َِ ِٗ َ  َ ْ ِ ّْي  ِٕ ْٓ ِاْ  ًٌ َؼِّرْ ٌخ َؽجَا َ ْس َُي َع َي ثَّلَلِ َ ُؽ ْٛ َ ج َ ُ 
 ُٗ َصّْرَن ُخْ َذَض َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  ٍََ ًَ َع ـَ َْلَذ َلجَي 
َمَعَ   ـَ ُٗ َفِ ْ ً ث َلجَي  َّ ثِة َٛ ـَ ُِصَ  ِدُىّْرِ ٍ  َفِسْذُش َل   ٌََ ٝ ِإ َٙ َض ْٔ َفَضٝ ِث
 ُٗ ُّ ٍَ ج َع َّ ِِ   ْ ِٕ ُّ ٍِّرِ ًَ  َُع َؽَع َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ ِٗ ْي ٍَ َع
ج َ٘ َُ آِخَّر ـَ ََص  ُٗ َُ أََصٝ ُخْ َذَض  .ثَّلَلُ عُ

 

”Aku sampai kepada Nabi a dan beliau sedang berkhutbah. (Maka) 

dikatakan, ”Wahai Rasulullah, seorang laki-laki asing datang (ingin) 

bertanya tentang agamanya, ia tidak mengetahui (tentang) agamanya.” 

Maka Rasulullah a datang kepadaku dan meninggalkan khutbahnya 

hingga beliau sampai kepadaku. Beliau diberikan kursi yang aku kira 

tiangnya dari besi. Rasulullah a duduk diatas kursi itu dan mulai 

mengajarkanku sesuatu yang Allah ajarkan kepadanya, lalu beliau 

kembali menuju khutbahnya dan menyempurnakannya sampai akhir 

(khutbah).”
811

 

                                                 
811

 HR. Muslim Juz 2 : 876. 
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Dan dikisahkan bahwa pada masa ‟Ali bin Abi Thalib y, ada seorang 

suami telah meninggal dunia, sedangkan ia meninggalkan seorang 

isteri, dua orang anak perempuan, seorang bapak, dan seorang Ibu. 

Ahli warisnya merasa kesulitan dalam membagi warisannya. Maka 

mereka mendatangi ‟Ali bin Abi Thalib y yang waktu itu sedang 

berkhutbah di atas mimbar di Kufah. Ketika ‟Ali bin Abi Thalib y 

mengatakan di dalam khutbahnya; 

”Segala puji bagi Allah yang telah memutuskan dengan kebenaran 

secara pasti dan membalas setiap orang dengan apa yang ia usahakan, 

dan kepada-Nya tempat berpulang dan kembali.”  

 

Lalu tiba-tiba beliau ditanya tentang masalah warisan tersebut. Maka 

beliau menjawab di tengah-tengah khutbahnya,  

”Dan isteri itu mendapatkan, seperdelapan menjadi sepersembilan 

(di‟aulkan).” Kemudian beliau melanjutkan kembali khutbahnya. Dan 

masalah ini dikenal dengan Masalah Mimbariyyah, karena ‟Ali y 

memecahkan masalah tersebut ketika tengah berada di atas mimbar di 

Kufah. 
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SHALAT ‘IED 
 

 

Dahulu pada masa jahiliyah orang-orang Arab memiliki dua hari raya 

yang biasa diperingati pada masa jahiliyah, yaitu hari Nairuz dan hari 

Mahrajan. Nairuz atau Nauruz dalam bahasa Persia artinya hari baru, 

maksudnya perayaan tahun baru. Adapun Mahrajan adalah gabungan dari 

kata „Mahr‟ yang artinya matahari dan „Jan‟ yang artinya kehidupan atau 

ruh. Dan hari Mahrajan adalah hari perayaan pada pertengahan musim 

gugur, dimana udara tidak panas dan tidak dingin. Atau juga merupakan 

istilah bagi pesta yang diadakan untuk hari bahagia.  

 

Kemudian setelah datangnya Islam, maka dua hari raya tersebut 

digantikan dengan dua hari raya yang lebih baik yaitu „Idul Fitri dan „Idul 

Adh-ha. Diriwayatkan dari Anas y ia berkata;  

 

َٕزَ    ِ َّ ٌْ َُ ث ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ََ َ ُ ُٛي ثَّلَلِ َْ , َلِ  ْٛ َعُذ ٍْ  َ ِْ ج َِ ْٛ  َ ُْ ُٙ ٌَ َٚ

ج َّ ِٙ ي َمجَي . ـِ ث:  ـَ ْٛ ا لجٌَُ ِْ ج َِ ْٛ َي ٌْ ِْ ث َ ث َ٘ ج  َيِز، :  َِ ٍِ ِ٘ َؾج ٌْ ـِ  ث ج  َّ ِٙ ْي ـِ َعُخ  ٍْ َٔ ُوَٕج 
 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُي ثَّلَلِ َص ْٛ َمجَي َ ُ  َْ ثَّلَلَ  : ـَ ج ِإ َّ ِٙ ُُ ثَّلَلُ ِد ٌَُى َلْ  أَْدَ 

ج  َّ ُٙ ْٕ ِِ ِفْ ّرِ : َخْيًّرث  ٌْ ََ ث ْٛ  َ َٚ ََ ثْاَّْضَقٝ  ْٛ  َ. 
 

“Rasulullah a tiba di Madinah dan mereka (penduduk Madinah) 

mempunyai dua hari untuk bermain-main. Maka beliau bersabda, “Dua hari 

ini hari apa?” Mereka menjawab, “Kami biasa bermain-main di dalamnya 

pada masa jahiliyah.” Rasulullah a bersabda, “Sesungguhnya Allah telah 

menggantikan untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih 

baik, (yaitu) „Idul Adh-ha dan „Idul Fitri.”
812

 

 

Hukum Shalat ‘Ied 

Hukum Shalat „Ied adalah fardhu „ain. Ini adalah salah satu dari 

pendapatnya Imam Syafi‟i dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab 

Imam Ahmad. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu 

Taimiyah, Asy-Syaukani, Syaikh Al-Albani n, pendapat ini pula yang 

dipilih Syaikh Abu Malik Kamal 2. Diantara dalil yang menunjukkan 

akan wajibnya Shalat „Ied adalah bahwa Nabi a terus menerus 

mengerjakan dua Shalat „Ied ini dan tidak pernah meninggalkannya 

sekalipun. Beliau juga memerintahkan manusia untuk keluar 

                                                 
812

 HR. Abu Dawud : 1134, lafazh ini miliknya dan Nasa‟i : 1556. 
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mengerjakannya, menyuruh wanita-wanita yang merdeka, gadis-gadis 

pingitan, dan wanita haidh untuk ikut menghadirinya. Ummu Athiyyah i 

ia berkata; 

 

ِفْ ِّر  ٌْ ـِ  ث  َٓ ُٙ ْْ ُْٔخِّرَؽ َُ أَ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ َٔج َ ُ  ّْر ِِ أُ

ُقَيَض  ٌْ ث َٚ ثِصَك  َٛ َع ٌْ ثْاَّْضَقٝ ث َٚ  َٓ ٌْ َيْعَضِز ـَ ُقَيُض  ٌْ ج ث َِ ـَ َ   ِ ْٚ ُخُ  ٌْ ثُس ث َٚ  َ َٚ
 َٓ ْي ِّ ٍِ ْس ُّ ٌْ َر ث َٛ َاْع َٚ َخْيَّر  ٌْ َْ ث  ْ َٙ َ ْط َٚ  ثٌَّصََلَر 

 

“Kami diperintahkan oleh Rasulullah a ketika („Idul) Fitri dan („Idul) Adh-

ha agar mengajak keluar para gadis, para wanita yang sedang haidh, dan 

para wanita yang berhalangan hadir. Adapun para wanita yang sedang haidh 

mereka menjauh (dari tempat) shalat, namun mereka (tetap) menyaksikan 

kebaikan dan doa kaum muslimin.”
813

  

 

Bahkan Rasulullah a menyuruh wanita yang tidak memiliki jilbab 

agar pinjam kepada saudarinya. Ketika ada diantara kaum wanita berkata 

kepada beliau; 

 

َذجٌح   ٍْ ج ِؽ َٙ ٌَ  ْٓ ُْ َ ُى ٌَ  ْْ  أَ
َي ثَّلَلِ ْٛ َٓ َ ج َ ُ  ُ٘ ِإْفَ ث

 

“Salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab (kain menutupi seluruh 

tubuh wanita dari atas kepala hingga ujung kaki).” Beliau menjawab; 

 

ج َٙ ْٓ َؽََلِدْيِذ ِِ ج  َٙ ج أُْخُض َ٘ َضْعَّر ٍْ  ـَ

 

“Hendaknya ada saudarinya yang meminjamkan untuknya.”
814

 

 

Berkata Syaikh kami Al-Albani 5 (setelah menyebutkan hadits Ummu 

Athiyah i); 

“Maka perintah yang disebutkan menunjukkan wajib. Jika diwajibkan 

keluar (ke tanah lapang) berarti diwajibkan shalat lebih utama sebagaimana 

hal ini jelas, tidak tersembunyi. Maka yang benar hukumnya (adalah) wajib, 

tidak sekedar sunnah.”
815

 

 

 

                                                 
813

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 318 dan Muslim Juz 2 : 890, lafazh ini miliknya. 
814

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 539. 
815

 Tamamul Minnah, 344. 
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Waktu Shalat ‘Ied 

Waktu Shalat „Ied adalah dimulai sejak naiknya matahari setinggi 

tombak (waktu Shalat Dhuha), dan tidak diperbolehkan terlalu 

mengakhirkannya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟; Hanafiyah, 

Malikiyah, dan Hanabilah. Diriwayatkan dari Yazid bin Khumair, ia 

berkata; 

 

  َ َِ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ ِٓ دُْسٍّر َصجِفُخ َ ُ  َخَّرَػ َعْذُ  ثَّلَلِ ْد

َمجَي  ـَ  ، َِ ج َِ َىَّر ِإْدَ جُا ثْاِ ْٔ ـَ َ ْٚ أَّْضَقٝ،  ْ ٍّر أَ ـِ َِ ِعْيِ   ْٛ  َ  ْ ـِ ِإَٔج ُوَٕج :  ثٌَٕجِا 
ـِ  َٓ ثٌَضْسِذْي ٌَِه ِفْي  َ َٚ  ، ِٖ  ِ َ٘ َٕج  َٕج َ جَعَض َّرْؼ ـَ  .َلْ  

“‟Abdullah bin Busr y –seorang sahabat Rasulullah a- pergi bersama yang 

lainnya pada hari „Idul Fitri atau  „Idul Adh-ha (keraguan perawi), lalu 

beliau mengingkari seorang imam yang datang terlambat. Beliau berkata, 

“Sesungguhnya dahulu kami telah telah selesai melakukan pada saat-saat 

ini,” yaitu ketika masuk waktu At-Tasbih (yaitu masuknya waktu Shalat 

Dhuha).”
816

  

 

Sedangkan akhir waktu Shalat „Ied menurut kebanyakan (ulama‟) 

adalah hingga zawal (tergelincirnya matahari). Berkata Syaikh Shiddiq 

Hasan Khan 5; 

”Waktu Shalat „Idul Fitri dan „Idul Adh-ha adalah setelah tingginya 

matahari seukuran satu tombak sampai tergelincir. Dan terjadi ijma‟ 

(kesepatakan) atas apa yang diambil faidah dari hadits-hadits, sekalipun 

tidak tegak hujjah dengan semisalnya. Adapun akhir waktunya adalah saat 

tergelincir matahari.”
817

 

 

Tempat Shalat ‘Ied 

Tempat Shalat „Ied adalah tanah lapang, bukan dimasjid. Karena Nabi 

a keluar ke tanah lapang dan orang-orang setelah beliaupun melakukan hal 

yang sama. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, ia berkata; 

 ٌَٝ ثْاَّْضَقٝ ِإ َٚ ِفْ ِّر  ٌْ ََ ث ْٛ َُ َ ْخُّرُػ َ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ َوج

ِٗ ثٌَّصََلرُ  ُي َضْ ٍا َ ْذَ أُ ِد َٚ ـَ َ  ٍَٝ َّص ُّ ٌْ  ث

“Rasulullah a keluar pada hari „Idul Fitri dan „Idul Adh-ha ke Mushalla 

(tanah lapang tempat pelaksanaan shalat). Yang pertama kali beliau kerjakan 

adalah shalat.”
818

 

                                                 
816

 HR. Abu Dawud : 1135, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1317. 
817

 Al-Mau‟idhatul Hasanah. 
818

 HR. Bukhari Juz 1 : 913, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 889. 
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Tata Cara Shalat ‘Ied 

Shalat „Ied dilakukan dengan dua raka‟at. Dengan melakukan 

takbiratul ihram pada raka‟at pertama dan dilanjutkan dengan tujuh kali 

takbir, lalu membaca Al-Fatihah dan Surat. Pada raka‟at kedua, setelah 

takbir berdiri, maka hendaklah bertakbir sebanyak lima kali, dilanjutkan 

dengan membaca Al-Fatihah dan Surat. Diriwayatkan dari „Amru bin 

Syu‟aib dari bapaknya dari kakeknya y bahwa Nabi a bersabda; 

 

ـِ  ثْاِخَّررِ  ٌس  ّْ َخ َٚ  ٌَٝ ْٚ ـِ  ثْاُ ِفْ ِّر َ ْذٌ   ٌْ ـِ  ث ِمَّرثَاُر , ثٌََضْىِذْيُّر  ٌْ ث َٚ
ج َّ ِٙ َضْي ٍْ ج ِو َّ ُ٘  َدْعَ 

 

“Takbir dalam Shalat „Idul Fitri adalah tujuh kali pada raka‟at pertama 

dan lima kali pada raka‟at kedua, dan membaca (Al-Fatihah dan Surat 

adalah) setelah kedua-duanya.”
819

  

 
Dari „Aisyah i ia berkata; 

 

ثْاَّْضَقٝ  َٚ ِفْ ِّر  ٌْ ـِ  ث ُّر  َْ  َُىذِّرِ َُ َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ أَ

ًسج ّْ َِٔيِز َخ ـِ  ثٌغَج َٚ ٌَٝ َ ْذَ  َصْىِذْيَّرثٍس،  ْٚ ْٛ ِ  .ـِ  ثْاُ ْٜ َصْىِذْيَّرَصِ  ثٌُّرُو َٛ  ِ. 

 

“Bahwa Rasulullah a bertakbir pada Shalat „Idul Fitri dan „Idul Adh-ha, 

(yakni) pada raka‟at pertama tujuh kali takbir. Dan pada raka‟at kedua lima 

kali takbir. Selain dari dua takbir ruku‟.”
820

 

 

Disunnahkan untuk membaca Surat Al-A‟la dan Surat Al-Ghasyiyah, 

atau membaca Surat Qaaf dan Surat Al-Qamar. Dari Nu‟man bin Basyir y 

ia berkata; 

 

ـِ  َعِز ِدَسذِّرِ ُّ ُؾ ٌْ ـِ  ث َٚ  ِٓ ِعْيَ ْ  ٌْ ـِ  ث َُ َ ْمَّرأُ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص َوج
َؽجِضَيزِ  ٌْ ًْ أََصجَن َفِ ْ ُظ ث َ٘ َٚ  ٍَٝ َُ َ دِّرَِه ثَاَْع  .ثْ 

 

“Bahwa Rasulullah a pada waktu Shalat dua Hari Raya dan Shalat Jum‟at 

membaca „Sabbihisma Rabbilakal A‟laa‟ (Surat Al-A‟la) dan „Hal Ataka 

Hadiitsul Ghasyiyah‟ (Surat Al-Ghasyiyah).”
821

 

                                                 
819

 HR. Abu Dawud : 1151. 
820

 HR. Abu Dawud : 1149 - 1150, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1280. 
821

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 533. 
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Dari Abu Waqid Al-Laitsi y;  

 

ِفْ ِّر ِدـ  ٌْ ث َٚ ـِ  ثْاَّْضَقٝ  َُ َ ْمَّرأُ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص ، (ق)َوج
 .(ثْلَضَّرَدْش )َٚ 

 

“Bahwa Nabi a dalam Shalat „Idul Adh-ha dan „Idul Fitri biasanya 

membaca Surat Qaf dan Iqtarabat (Surat Al-Qamar).”
822

   
 

 

Catatan : 

 Yang lebih utama adalah melakukan Shalat „Idul Adh-ha pada awal 
waktu, dan untuk Shalat „Idul Fitri yang lebih utama adalah agak 

diakhirkan. Berkata Syaikh Abu Bakar Al-Jaza‟iri 2; 

”Waktu Shalat „Idul Fitri dan „Idul Adh-ha adalah dimulai dari 

naiknya matahari setinggi satu tombak sampai tergelincir. Yang paling 

utama, Shalat „Idul Adh-ha dilakukan di awal waktu agar manusia 

dapat menyembelih hewan-hewan kurban mereka, sedangkan Shalat 

„Idul Fitri (agak) diakhirkan agar manusia dapat mengeluarkan zakat 

fitrah mereka.”
823

 

 

 Apabila Hari ‟Ied tidak diketahui kecuali setelah zawal (matahari telah 
tergelincir), maka pelaksanaan Shalat „Ied dialihkan pada keesokan 

harinya. hal ini berdasarkan hadits dari Abu ‟Umair bin Anas, dari 

paman-pamannya yang merupakan sahabat-sahabat Rasulullah a; 

 

 ُْ ُٙ َْ أََٔ ْٚ  ُ َٙ َُ َ ْط ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ٌَٝ ثٌَِٕذ ِّرِ َص ث ِإ ْٚ َْ َ ْوًذج َؽجُا أَ
ث  ْٛ ِإَ ث أَْصَذُق َٚ ث،  ْٚ ْْ  ُْفِ ُّر ُْ أَ ُ٘ َّر َِ ـَ َ ِس،  ِْ ََلَي ِدجْاَ ِٙ ٌْ ث ثَ ْٚ ْْ ]َ أَ  [أَ

 ُْ ُ٘ َّصََل ُِ  ٌَٝ ث ِإ ْٚ  .َ ْؽُ 

“Bahwasanya ada sekelompok pengendara (kuda) datang menemui 

Nabi a. Mereka bersaksi bahwa telah melihat hilal kemarin. Oleh 

karena itu beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berbuka. Dan 

pada pagi harinya mereka keluar menuju tanah lapang (mereka untuk 

Shalat „Ied).”
824

  

                                                 
822

 HR. Muslim Juz 2 : 891. 
823

 Minhajul Muslim, 278. 
824

 HR. Abu Dawud : 1157, lafazh ini miliknya, Nasa‟i, dan Ibnu Majah. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil. 



  

361

Berkata Ibnul Mundzir 5; 

“Apabila kaum muslimin tidak mengetahui Hari „Ied melainkan 

setelah tergelincirnya matahari, maka hendaklah mereka keluar (ke 

tanah lapang) di pagi harinya (esok harinya), untuk menunaikan Shalat 

„Ied tersebut.” 

 

 Apabila terjadi perselisihan dalam penetuan ‟Ied, maka hendaknya 
kaum muslimin mengikuti keputusan pemerintah negaranya. 

Sebagaimana fatwa dari Lajnah Da‟imah lil Buhuts Ilmiah wal Ifta; 

”Jika sesama mereka berselisih juga, maka hendaklah mereka 

mengambil keputusan pemerintah negaranya –jika seandainya 

pemerintah mereka Muslim.– Karena keputusannya dengan 

mengambil salah satu dari dua pendapat, akan mengangkat 

perselisihan. Dalam hal ini umat wajib mengamalkannya. Dan jika 

pemerintahannya tidak muslim, maka mereka mengambil pendapat 

Majelis Islamic Center yanga ada di negara mereka, untuk menjaga 

persatuan dalam berpuasa Ramadhan dan shalat „Ied.”
825

 

 

 Yang paling utama adalah Shalat „Ied di Masjidil Haram, karena para 
imam dari dulu sampai sekarang mengerjakan Shalat „Ied di Makkah, 

di Masjidil Haram. Masjidil Haram lebih utama daripada keluar ke 

Mushalla (tanah lapang). Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik 

Kamal 2.  

 

 Shalat „Ied diperbolehkan dilaksanakan dimasjid jika ada udzur, 
seperti hujan dan semisalnya.  

 

 Tidak ada adzan dan iqamah pada Shalat ‟Ied. Dari Jabir bin „Abdillah 

p ia berkata; 

 

ِعْيِ   ٌْ ََ ث ْٛ َُ ثٌَّصََلَر َ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلِلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ َِ ْ ُس  ِٙ َض

زٍ  َِ َ  ِإَلج َٚ  ٍْ ُخْ َذِز ِدَؽْيِّر أََ ث ٌْ ًَ ث َذَ أَ ِدجٌَّصََلِر َلْذ  .ـَ

 

“Aku mengikuti Shalat („Ied) bersama Rasulullah a pada hari „Ied. 

Beliau mulai mengerjakan shalat sebelum khutbah tanpa 

mengumandangkan adzan dan iqamah.”
826

   
 

                                                 
825

 Tertanda, Wakil Ketua : „Abdur Razzaq „Afifi, Anggota; „Abdullah bin Ghudayyan, 

„Abdullah bin Mani (Fatawa Ramadhan, 1/117). 
826

 HR. Muslim Juz 2 : 885. 
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Berkata Ibnul Qayyim 5; 

”Apabila Rasulullah a sampai di mushala (tanah lapang), maka beliau 

langsung shalat (‟Ied) tanpa adzan, iqamah, dan tidak pula 

mengucapkan, ”Ash-Shalatu Jami‟ah.” Adapun yang Sunnah adalah 

beliau tidak melakukan amalan-amalan yang seperti ini.”
827

 

 

 Pada waktu takbiratul ihram, maka setiap orang mengangkat kedua 
tangannya sebagaimana di dalam shalat-shalat lainnya. Namun 

seorang tidak perlu mengangkat kedua tangannya pada saat membaca 

takbir-takbir tambahan dalam Shalat ‟Ied. Ini adalah pendapat yang 

dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

Berkata Syaikh ‟Ali bin Hasan bin ‟Ali Al-Halabi Al-Atsari 2; 

”Tidak ada satupun riwayat yang shahih dari Nabi a bahwa beliau 

mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan mengucapkan takbir-

takbir Shalat ‟Ied. Akan tetapi Ibnul Qayyim 5 berkata, ”Ibnu Umar 

p -dengan semangat ittiba‟nya kepada Rasulullah a- mengangkat 

kedua tangannya ketika mengucapkan setiap takbir.
828

 Aku katakan, 

”Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi a.” 

 

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 

”Mengangkat tangan ketika bertakbir dalam Shalat ‟Ied (sebagaimana) 

diriwayatkan dari ‟Umar dan putranya p, tidaklah riwayat ini dapat 

dijadikan sebagai Sunnah. Terlebih lagi riwayat ‟Umar dan putranya 

disini tidak shahih. Adapun dari ‟Umar y, Al-Baihaqi 

meriwayatkannya dengan sanad yang dha‟if (lemah). Sedangkan 

riwayat dari putranya, belum aku dapatkan sekarang.”
829

 

 

 Apabila seorang imam lupa tidak melakukan takbir tambahan dan 

langsung mulai membaca Surat Al-Fatihah, maka takbir itu menjadi 

gugur, karena takbir tersebut termasuk amalan sunnah dan shalatnya 

tidak batal dengan meninggalkannya. Berkata Syaikh ‟Ali bin Hasan 

bin ‟Ali Al-Halabi Al-Atsari 2; 

”Takbir (Shalat ‟Ied) hukumnya sunnah, tidak batal shalat dengan 

meninggalkannya secara sengaja atau karena lupa tanpa ada 

perselisihan. Namun orang yang meninggalkannya -tanpa diragukan 

lagi- berarti menyelisihi Sunnah a.” 

  

 

                                                 
827

 Zadul Ma‟ad, 1/442. 
828

 Zadul Ma'ad, 1/44. 
829

 Tamamul Minnah, 348. 
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 Tidak ada dzikir/doa tertentu yang diucapkan diantara takbir-takbir 

dalam Shalat „Ied. Berkata Ibnul Qayyim 5; 

”(Nabi a) diam sejenak diantara dua takbir, dan tidak dihapal dari 

beliau dzikir tertentu yang dibaca diantara takbir-takbir tersebut.” 

 

 Tidak ada shalat sunnah sebelum dan sesudah Shalat „Ied. Dari Ibnu 

„Abbas p ia berkata; 

 

 ِٓ ِعيِ  َ ْوَعَضْي ٌْ ََ ث ْٛ  َ ٍَٝ َُ َص ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص ِ , أَ ًِّر ُْ  َُّص ٌَ
ج َ٘ َ  َدْعَ  َٚ ج  َٙ ٍَ  .َلْذ

 

“Nabi a Shalat „Ied dua raka‟at. Beliau tidak melakukan shalat 

sebelum dan sesudahnya.”
830

  

 

 Apabila Hari ‟Ied bertepatan dengan Hari Jum‟at, maka kewajiban 
Shalat Jum‟at menjadi gugur bagi orang-orang yang mengikuti Shalat 

‟Ied. Dan sebagai gantinya hendaklah ia mengerjakan Shalat Zhuhur. 

Sedangkan bagi imam dan orang-orang yang tidak mengikuti Shalat 

„Ied, harus tetap melaksanakan Shalat Jum‟at. Hal ini berdasarkan 

hadits dari Abu Hurairah y, dari Rasulullah a sesungguhnya beliau 

bersabda; 

 

ِْ  َل ِ  َ ث ِعْيَ ث َ٘  ُْ ُى ِِ ْٛ  َ  ْ ـِ   َ َّ َعِز، :  ثْؽَض ُّ ُؾ ٌْ َٓ ث ِِ  ُٖ ْٓ َضجَا أَْؽَزأَ َّ ـَ
 َْ ْٛ ُع ِّّرِ َؾ ُِ ِإَٔج  َٚ. 

 

”Sungguh telah berkumpul dua Hari Raya pada hari kalian ini. 

Barangsiapa yang ingin (mengerjakan Shalat ‟Ied), berarti ia telah 

mencukupinya dari Shalat Jum‟at. Dan sesungguhnya kami akan 

mengumpulkannya.”
831

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
830

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 921 dan Muslim Juz 2 : 884. 
831

 HR. Abu Dawud : 1073, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1311. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahih Sunan Abi Dawud. 
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Dari ‟Atha‟ bin Abi Rabah 5, ia berkata; 

 

 َُ جِ ، عُ َٙ ُي ثٌَٕ َٚ َعٍز أَ ُّ  ُؽ
َِ ْٛ  َ  ْ ـِ َِ ِعْيٍ   ْٛ  َ  ْ ـِ ُٓ ثٌُزَدْيِّر  َٕج ثْد ٍَٝ ِد َص

 ُٓ َْ ثْد َوج َٚ َٔج،  ْفَ ث َٚ َٕج  ْي ٍَ َّص ـَ َٕج،  ٌَْي ُْ َ ْخُّرْػ ِإ ٍَ ـَ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ٌَٝ ث َٕج ِإ َ َف
َمجَي  ـَ  ُٗ ٌَ ٌَِه  َٔج َ  ََ َ َوّْر ج َلَ  َّ ٍَ ـَ  .أََصجَح ثٌُسَٕزِ :  َعَذجٍا ِدجٌ َجِةِؿ، 

 

”Ibnu Zubair p pernah mengerjakan shalat bersama kami di Hari ‟Ied 

yang jatuh bertepatan dengan Hari Jum‟at diawal siang. Kemudian 

kami pergi untuk menunaikan Shalat Jum‟at, namun ia (Ibnu Zubair 

p) tidak keluar kepada kami, sehingga kami shalat sendiri-sendiri. 

Dan saat itu Ibnu ‟Abbas p sedang berada di Thaif. Ketika beliau 

datang, kami menceritakan hal itu kepadanya, maka beliau berkata, 

”Dia (Ibnu Zubair p) telah sesuai Sunnah.”
832

  

 

 Apabila seorang tertinggal Shalat ‟Ied, maka hendaklah ia 
mengerjakan shalat dua raka‟at seperti shalatnya imam. Dari 

‟Uba‟idullah bin Abu Bakar bin Anas bin Malik pembantu Rasulullah 

a ia berkata; 

”Apabila Anas y (kakekku) tertinggal Shalat ‟Ied bersama Imam, 

maka ia biasa mengumpulkan keluarganya dan mengerjakan shalat 

bersama mereka seperti shalatnya imam pada (Shalat) ‟Ied.”
833

  

Berkata Ibnul Mundir 5; 

”Barangsiapa yang tertinggal Shalat ‟Ied, maka shalatlah dua raka‟at 

seperti shalatnya imam,” 

 

Dan Imam Bukhari 5 membuat satu bab berjudul; 

 

 ِٓ ٍِّرِ  َ ْوَعَضْي ِعْيِ   َُّص ٌْ ُٗ ث جَص ـَ  َدجُح ِإَ ث 

 

“Bab : Apabila seseorang tertinggal dari Shalat „Ied, hendaklah ia 

shalat dua raka‟at.”
834

 

 

 

                                                 
832

 HR. Abu Dawud : 1071. 
833

 HR. Baihaqi. 
834

 Shahih Bukhari. 
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 Tidak disyari‟atkan Shalat „Ied bagi seorang yang sedang 
diperjalanan. Sebab tidak pernah ada riwayat yang menyebutkan 

bahwa Nabi a dalam banyaknya perjalanan yang beliau lakukan, 

mengerjakan atau menyuruh mengerjakan Shalat „Ied diperjalanan. 

Dan inilah yang menjadi pendapat Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad 

n. 

 

 

Khutbah ‘Ied 

Khutbah „Ied dilaksanakan setelah Shalat („Ied). Ibnu Umar y 

berkata; 

 

أَدُٛ َدْىّرٍ  َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص ُّر , َوج َّ ُع َٚ : ِٓ ِعيَ ْ  ٌْ َْ ث ْٛ ٍُ  َُّص
ُخْ َذزِ  ٌْ ًَ ث  .َلْذ

 

“Nabi a, Abu Bakar, dan „Umar p selalu shalat dua Hari Raya sebelum 

khutbah.”
835

 

 

Berkata Imam Tirmidzi 5; 

 

 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ْٓ أَْصَقجِح ثٌَِٕذ ِّرِ َص
ِِ  ُِ ٍْ ِع ٌْ ًِ ث ْ٘ َ  أَ ْٕ َ ث ِع َ٘  ٍَٝ ًُ َع َّ َع ٌْ ثَ

 ْٓ َِ َي  َٚ َْ أَ َٚ َُمجُي أَ ُخْ َذِز  ٌْ ًَ ث ِٓ َلْذ ِعْيَ ْ  ٌْ َْ َصََلَر ث ُْ أَ ِ٘ َؼْيِّر َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ
 ُِ َقَى ٌْ ِٓ ث ُْ ْد ث َٚ ّْر َِ ًَ ثٌَّصََلِر   .َخَ َخ َلْذ

 

”Yang diamalkan dalam hal (Khutbah „Ied) ini disisi ahli ilmu dari kalangan 

sahabat Nabi a dan selain mereka adalah Shalat dua Hari Raya dikerjakan 

sebelum khutbah. Orang pertama yang berkhutbah sebelum shalat adalah 

Marwan bin Al-Hakam.”
836

  
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
835

 HR. Bukhari Juz 1 : 963, Muslim Juz 2 : 888, lafazh ini milik keduanya, dan Tirmidzi 

Juz 2 : 531. 
836

 Sunan Tirmidzi. 
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Catatan : 

 Khutbah „Ied seperti khutbah-khutbah yang lainnya, yaitu dibuka 

dengan pujian dan sanjungan kepada Allah q. Tidak ada satu hadits 

shahihpun yang menyebutkan bahwa Khutbah „Ied dibuka dengan 

takbir. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Khutbah ‟Ied hanya dengan satu kali khutbah. Tidak dalil yang shahih 

bahwa khutbah ‟Ied dilakukan duakali dengan dipisah duduk antara 

keduanya. Adapun hadits dari Sa‟ad y yang menjelaskan bahwa Nabi 

a berkhutbah dengan dua kali khutbah dan beliau memisahkan di 

antara keduanya dengan duduk, derajat hadit ini adalah lemah sekali.  

 

 Mendengarkan Khutbah „Ied tidaklah wajib. Hal ini sebagaimana 

diriwayatkan dari „Abdullah bin As-Sa‟bi y ia berkata; 

 

ج َلَ ٝ  َّ ٍَ ـَ ِعْيَ ،  ٌْ َُ ث ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ َِ ْ ُس  ِٙ َض

ُخْ َذِز  : ثٌَّصََلُر َلجَي  ٍْ ٌِ َس  ٍِ ْْ َ ْؾ ْٓ أََفَخ أَ َّ ـَ َْٔخ ُُخ  ِإَٔج 
ْخ  َ٘ َيْ  ٍْ ـَ َخ  َ٘  ْ َ ْْ ْٓ أََفَخ أَ َِ َٚ ٍِْس،  َيْؾ ٍْ  .ـَ

 

“Aku menyaksikan Shalat „Ied bersama Nabi a. Setelah selesai shalat 

beliau bersabda, “Sesungguhnya kami akan berkhutbah. Barangsiapa 

yang ingin duduk untuk mendengarkan khutbah, maka silakan duduk. 

Dan barangsiapa yang ingin pergi, silakan pergi.”
837

  

 

Berkata Ibnul Qayyim 5; 

”Nabi a memberi keringanan bagi yang meghadiri Shalat ‟Ied untuk 

duduk mendengarkan khutbah atau pergi.”
838

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
837

 HR. Abu Dawud : 1155, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1290. 
838

 Zadul Ma‟ad, 1/448. 
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Hal-hal yang Disunnahkan Pada Waktu ‘Ied 

Hal-hal yang disunnahkan pada waktu „Ied, antara lain : 

 

1. Mandi 

„Ali bin Abi Thalib y pernah ditanya tentang mandi besar, lalu ia 

menjawab; 

 

 ََ ْٛ َعزِ َ  ُّ ََ  َٚ   ثٌُؾ ْٛ  َ َ ٌْ ََ ثي  رَ َ َؾ ث ْٛ ِفْ ّرِ َْٔقّرِ َ  ٌْ ََ ث ْٛ  َ َٚ  . 

“Ketika Hari Jum‟at, Hari Arafah, Hari „Idul Adh-ha, dan Hari „Idul 

Fitri.”
839

  

 

Diriwayatkan dari (Imam para tabi‟in) Sa‟id bin Musayyab 5, ia berkata; 

“Amalan Sunnah pada hari „Idul Fitri ada tiga, yaitu; berjalan kaki menuju 

tempat shalat (tanah lapang), makan sebelum berangkat, dan mandi sebelum 

berangkat.” 

 

2. Mengenakan pakaian terbaik 

Disunnahkan untuk mengenakan pakaian terbaik ketika keluar untuk 

melakukan Shalat ‟Ied, namun bagi kaum wanita tidak boleh bersolek 

dengan perhiasan yang mencolok dan tidak boleh memakai wewangian. 

Dari Ibnu „Abbas p, ia berkata; 

 

َّرثاُ  ّْ ِعْيِ  دُّْرَاُر َف ٌْ ََ ث ْٛ َذُس َ  ٍْ  َ َْ  َوج

 

“Pernah (Rasulullah a) pada waktu Hari „Ied mengenakan burdah merah 

(bermotif).”
840

  

 

Berkata Ibnul Qayyim  5; 

”Nabi a memakai pakaiannya yang paling bagus untuk keluar 

(melaksanakan shalat) pada hari „Idul Fitri dan „Idul Adh-ha. Beliau 

memiliki perhiasan yang biasa dipakai pada dua Hari Raya itu dan pada Hari 

Jum'at. Sekali waktu beliau memakai dua burdah (kain bergaris yang 

diselimutkan pada badan) yang berwarna hijau, dan terkadang mengenakan 

burdah berwarna merah, namun bukan merah murni sebagaimana yang 

disangka sebagian manusia, karena jika demikian bukan disebut burdah. 

Tetapi yang beliau gunakan adalah kain yang ada garis-garis merah seperti 

kain bergaris dari Yaman.”
841

 

                                                 
839

 HR. Asy-Syafi‟i : 114. 
840

 HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Ash-Silsilah 

Ash-Shahihah Juz 3 : 1279. 
841

 Zadul Ma‟ad, 1/441. 
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3. Makan sebelum keluar untuk melakukan Shalat ‘Ied 

Dari Anas y ia berkata; 

 

 ًَ ِفْ ِّر َفَضٝ َ ْ ُو ٌْ ََ ث ْٛ  َ ْٚ َُ َ  َ ْؽُ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َْ َ ُ ُٛي ثَّلَلِ َوج

َّرثٍس  َّ  َص

 

“Tidaklah Rasulullah a tidak keluar di pagi hari „Idul Fitri, melainkan 

makan beberapa buah kurma (terlebih dahulu).”
842

  

 

Berkata Imam Al-Muhallab 5; 

“Hikmah makan sebelum Shalat („Idul Fitri) adalah agar orang tidak 

menyangka masih diharuskan puasa hingga dilaksankan Shalat „Ied, seolah-

olah beliau ingin menutup jalan menuju kesana.” 

 

4. Jika mampu keluar menuju ke tempat shalat dengan berjalan kaki 

Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu „Umar p, ia berkata;  

 

َ ّْرِؽُ   َٚ جِضًيج،  َِ ِعْيِ   ٌْ ٌَٝ ث َُ َ ْخُّرُػ ِإ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ َوج

جِضًيج َِ. 

“Rasulullah a keluar (untuk Shalat) „Ied berjalan kaki dan pulang juga 

berjalan kaki.”
843

 

 

Dan perkataan ‟Ali bin Abi Thalib y; 
 

جِضًيج َِ ِعْيِ   ٌْ ٌَٝ ث ْْ َ ْخُّرَػ ِإ َٓ ثٌُسَِٕز أَ ِِ. 

“Termasuk Sunnah (Rasulullah a) adalah keluar menuju (Shalat) „Ied 

dengan berjalan kaki.”
844

  

 

5. Menempuh jalan yang berbeda (ketika pergi dan pulang) 

Dari Jabir y ia berkata; 

 

 َْ ٌََؿ ثٌ َِّرْ َك  ثٌَِٕذُ  َوج ِعْيِ  َخج ٌْ َُ ث ْٛ  َ َْ َُ ِإَ ث َوج ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

 

“Ketika Hari „Ied Rasulullah a mengambil jalan yang berbeda.”
845

  

                                                 
842

 HR. Bukhari Juz 1 : 910. 
843

 HR. Ibnu Majah : 1295. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5. 
844

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 530. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5. 
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6. Bertakbir 

Membaca takbir secara jahr disunnahkan pada dua Hari Raya bagi 

seluruh umat Islam, baik ketika; dirumah, dipasar, dijalan, dimasjid, dan 

sebagainya. Sedangkan bagi wanita tidak boleh membacanya dengan suara 

keras, jika didekatnya ada laki-laki yang bukan mahram. Allah q berfirman; 

 ُْ َ ثُو َ٘ ج  َِ  ٍَٝ ُّرٚث ثَّلَلَ َع ٌُِضَىذِّرِ َٚ ِعَ َر  ٌْ ٍُٛث ث ِّ ُضْى ٌِ َٚ  َْ ْٚ ُْ َصْطُىُّر ٍَُى ٌََع َٚ 

 

“Dan hendaklah engkau mencukupkan bilangannya dan hendaklah engkau 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya 

engkau bersyukur.”
846

  

 

Cara membaca takbir, antara lain : 

1. Membaca takbir secara genap (2 kali) di awal dan genap (2 kali) di 

akhir; 

 

 ُ ّْ َق ٌْ ِ ث َّللِهّٰلل َٚ ثَّلَلُ أَْوَذُّر ثَّلَلُ أَْوَذُّر  َٚ َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ  .ثََّلَلُ أَْوَذُّر ثَّلَلُ أَْوَذُّر َ  ِإ

 

2. Membaca takbir secara ganjil (3 kali) di awal dan ganjil (3 kali) di akhir; 

ثَّلَلُ أَْوَذُّر ثَّلَلُ أَْوَذُّر ثَّلَلُ أَْوَذُّر  َٚ َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ ثََّلَلُ أَْوَذُّر ثَّلَلُ أَْوَذُّر ثَّلَلُ أَْوَذُّر َ  ِإ
 ُ ّْ ِ ثٌَق َّللِهّٰلل َٚ. 

3. Membaca takbir secara ganjil (3 kali) di awal dan genap (2 kali) di 

akhir; 

 

َْح  ِٰٗ ٌِ َٚ ثَّلَلُ أَْوَذُّر ثَّلَلُ أَْوَذُّر  َٚ َٗ ِإَ  ثَّلَلُ  ٌَ ثََّلَلُ أَْوَذُّر ثَّلَلُ أَْوَذُّر ثَّلَلُ أَْوَذُّر َ  ِإ
 ُ ّْ َق ٌْ  .ث

 

Diperbolehkan memilih yang mana saja, tetapi hendaklah membaca 

dengan cara ini sekali waktu dan di waktu yang lain membaca dengan cara 

yang lain. Masalah ini sifatnya luas.  

 

 

                                                                                                                            
845

 HR. Bukhari Juz 1 : 943. 
846

 QS. Al-Baqarah : 185. 
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Catatan : 

 Ketika „Idul Adh-ha hendaknya seorang mengakhirkan makan, hingga 
Shalat „Ied dan makan dari sembelihannya. Dari Ibnu Buraidah, dari 

bapaknya y, ia berkata; 

 

 َُ ِفْ ِّر َفَضٝ َ ْ َع ٌْ ََ ث ْٛ َُ َ  َ ْخُّرُػ َ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص , َوج
ٍِّرِ  ََ ثْاَّْضَقٝ َفَضٝ  َُّص ْٛ  َ ُُ َ  َ ْ َع َٚ. 

 

“Bahwa Rasulullah a tidak keluar pada hari „Idul Fitri sampai makan 

dan tidak makan pada hari „Idul Adh-ha sampai shalat.”
847

 

 

Berkata Asy-Syaukani 5; 

”Hikmah mengakhirkan makan pada „Idul Adh-ha adalah karena pada 

hari itu disyari‟atkan menyembelih kurban dan makan dari kurban 

tersebut, maka bagi orang yang berkurban disyari‟atkan agar berbuka 

(makan) dengan sesuatu dari kurban tersebut. Ini (yang) dikatakan 

oleh Ibnu Qudamah.”  

 

 Waktu takbir pada hari „Idul Fitri adalah sejak keluar menuju tanah 
lapang hingga shalat selesai dilaksanakan. Disebutkan dalam satu 

riwayat; 

 

ُّر َفَضٝ َ ْ ِصَ   ُيَىذِّرِ ـَ ِفْ ِّر  ٌْ ََ ث ْٛ َُ َ ْخُّرُػ َ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ َص َوج
ِئَ ث َلَ ٝ ثٌَّصََلَر َلْ ُ  ثٌَضْىِذْيّرِ  ـَ َفَضٝ َ ْمِ َ  ثٌَّصََلَر  َٚ  ٍَٝ َّص ُّ ٌْ  .ث

 

“Bahwa (Nabi a) beliau keluar pada hari „Idul Fitri sambil 

melantunkan takbir hingga beliau sampai di tempat shalat, dan hingga 

beliau selesai shalat. Apabila telah selesai shalat, maka selesai pula 

takbir.”
848

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
847

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 542, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 1756. Hadits shahih 

menurut Ibnu Hibban. 
848

 HR. Ibnu Abi Syaibah, As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 171. 
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Berkata Al-Muhaddits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 

5; 

”Dalam hadits ini ada dalil disyari‟atkannya melakukan takbir secara 

jahr (keras/bersuara) di jalanan menuju tempat shalat sebagaimana 

yang biasa dilakukan kaum muslimin. Meskipun banyak dari mereka 

mulai menganggap remeh Sunnah ini hingga hampir-hampir Sunnah 

ini sekedar menjadi berita” 
 

 Waktu takbir pada hari „Idul Adh-ha adalah sejak Shubuh Hari 

„Arafah hingga diakhir (saat metahari terbenam) Hari Tasyriq (tanggal 

13 Dzulhijjah). Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟ salaf dan ahli fiqih 

dari kalangan sahabat dan para imam. Imam Ahmad 5 ditanya; 

“Dengan hadits apa engkau berpendapat bahwa takbir („Idul Adh-ha) 

itu dimulai sejak fajar Hari Arafah hingga akhir Hari Tasyriq?” 

Beliau menjawab, “Dengan Ijma‟; „Umar, „Ali, Ibnu „Abbas, dan Ibnu 

Mas‟ud o.”
849

  

 

 Takbir hendaknya dilakukan dengan sendiri-sendiri, bukan dengan 
dipimpin oleh satu orang. Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani 5; 

“Mengeraskan takbir disini tidak disyari‟atkan berkumpul atas satu 

suara (menyuarakan takbir secara serempak dengan dipimpin oleh 

seseorang) sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Demikian 

pula setiap dzikir yang disyari‟atkan untuk mengeraskan suara ketika 

membacanya atau tidak disyari‟atkan mengeraskan suara, maka tidak 

dibenarkan berkumpul atas satu suara seperti yang telah disebutkan. 

Hendaknya kita hati-hati dari perbuatan tersebut, dan hendaklah kita 

selalu meletakkan dihadapan mata kita bahwa sebaik-baik petunjuk 

adalah petunjuknya Muhammad a.” 

 

Berkata Syaikh „Abdul „Aziz bin „Abdullah bin Baz 5; 

“Sifat takbir yang masyru‟ (yang disyari‟atkan), ialah setiap muslim 

bertakbir dan mengeraskan suaranya sehingga orang-orang 

mendengarkan takbirnya, lalu merekapun mencontohnya dan ia 

mengingatkan mereka dengan takbir. Adapun takbir jama‟i yang 

mubtada‟ (yang bid‟ah), ialah adanya sekelompok jama‟ah –dua orang 

atau lebih banyak- mengangkat suara semuanya. Mereka memulai 

bersama-sama dan berakhir bersama-sama dengan satu suara serta 

dengan cara khusus. Amalan ini tidak mempunyai dasar serta tidak ada 

dalilnya. Hal seperti itu merupakan bid‟ah dalam cara bertakbir. Allah 

tidak menurunkan dalil keterangan untuknya. Maka barangsiapa yang 

                                                 
849

 Al-Mughni, 3/289. Al-Irwaa‟, 3/125. 
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mengingkari cara takbir yang seperti ini, berarti dia berpihak kepada 

yang benar.” 

 

Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 5; 

“Yang nampak (benar), bahwa takbir bersama-sama pada hari-hari 

„Ied tidaklah masyru‟. Ajaran Sunnah dalam takbir ini, ialah setiap 

orang bertakbir dengan suara yang keras. Masing-masing bertakbir 
sendiri.” 

 

 Hendaknya seorang muslim dan muslimah tidak menghidupkan 

malam „Iednya dengan hal-hal yang berlebihan, apalagi sampai 

bermaksiat kepada Allah q. Karena hadits yang menerangkan tentang 

keutamaan menghidupkan malam „Ied adalah hadits palsu. Hadits 

tersebut adalah; 

 

َز  ـَ َز َعَّر ٍَ ٌَْي َٚ ِٚ َِز  َز ثٌَضّْر ٍَ ٌَْي َؾََٕز  ٌْ ُٗ ث ٌَ َؽَذْش  َٚ ٌَِ  ثْاَْ َدَ   َيج ٍَ ْٓ أَْفَيج ثٌ َِ
ِفْ ّرِ  ٌْ َز ث ٍَ ٌَْي َٚ َز ثٌَْٕقِّر  ٍَ ٌَْي  (ِّٛضٛ )  .َٚ

 

“Barangsiapa menghidupkan malam yang empat, maka dia berhak 

masuk Surga: malam Tarwiyah, malam wuquf di Arafah, malam 

penyembelihan kurban, dan malam hari „Idul Fitri.”
850

  

 

Juga hadits yang berbunyi; 

 

ُس  ْٛ ُّ ََ َص ْٛ  َ ُٗ ُذ ٍْ ْش َل ُّ  َ ُْ ٌَ َز ثْاَّْضَقٝ  ٍَ ٌَْي َٚ ِفْ ِّر  ٌْ َز ث ٍَ ٌَْي ْٓ أَْفَيج  َِ
ُح  ْٛ ٍُ ُم ٌْ  (ِّٛضٛ ) .ث

 

“Barangsiapa menghidup-hidupkan malam hari „Idul Fitri dan hari 

„Idul Adh-ha, maka tidak akan mati hatinya pada hari ketika hati 

manusia umumnya mati.”
851

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
850

 Palsu, As-Silsilah Adh-Dha‟ifah Juz 2 : 522. 
851

 Palsu, As-Silsilah Adh-Dha‟ifah Juz 2 : 520. 
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 Diperbolehkan memberikan ucapan selamat Hari Raya dengan 
mengucapkan, “Taqabbalallahu minna wa minkum.” Berkata Al-

Hafizh Ibnu Hajar; 

 

 ََ ْٛ ث َ  ْٛ َضَم ٌْ َُ ِإَ ث ث ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ َْ أَْصَقجُح َ ُ  َوج

َه  ْٕ ِِ َٚ َٕج  ِِ ًَ ثَّلَلُ  ٌَِذْعٍض َصَمَذ  ُْ ُٙ ُي َدْعُ  ْٛ ِعْيِ  َ ُم ٌْ  .ث

 

“Para sahabat Rasulullah a apabila bertemu pada Hari „Ied, maka 

berkata sebagian mereka kepada yang lainnya, “Taqabbalallahu minna 

wa minka (Semoga Allah menerima (ibadah) kami dan 

(ibadah)mu).”
852

 

 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 5; 

”Ucapan pada Hari Raya dimana sebagian orang mengatakan kepada 

yang lain jika bertemu setelah Shalat „Ied, “Taqabbalallahu minna wa 

minkum” (Semoga Allah menerima (ibadah) kami dan (ibadah) 

kalian) dan “Ahalallahu „alaika”, dan sejenisnya, ini telah 

diriwayatkan dari sekelompok sahabat bahwa mereka 

mengerjakannya. Dan para imam memberi rukhshah untuk 

melakukannya, seperti Imam Ahmad 5 dan selainnya. Akan tetapi 

Imam Ahmad 5 berkata, “Aku tidak pernah memulai mengucapkan 

selamat kepada seorangpun, namun bila ada orang yang mendahuluiku 

mengucapkannya, maka aku menjawabnya. Yang demikian itu karena 

menjawab ucapan salam hukumnya wajib. Adapun memulai ucapan 

selamat tidaklah diperintahkan dan tidak pula dilarang. Barangsiapa 

mengerjakannya, maka baginya ada contoh dan barangsiapa yang 

meninggalkannya baginya juga ada contoh.” 
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SHALAT GERHANA 
 

 

Khusuf adalah hilangnya cahaya bulan secara keseluruhan atau 

sebagian pada malam hari, sehingga istilah ini digunakan untuk menyebut 

gerhana bulan. Dan Kusuf adalah terhalangnya cahaya matahari secara 

keseluruhan atau sebagian pada siang hari, sehingga istilah ini digunakan 

untuk menyebut gerhana matahari. 

 

 

Hukum Shalat Gerhana 

Shalat Gerhana hukumnya adalah Sunnah Muakkadah bagi setiap 

muslim dan muslimah, yang mukim (menetap) maupun di perjalanan. 

 

 

Waktu Shalat Gerhana 

Waktu Shalat Gerhana dimulai sejak awal gerhana sampai gerhana 

tersebut selesai. Gerhana matahari berakhir waktunya, dengan salah satu 

dari dua hal berikut : 

1. Matahari sudah tersingkap seluruhnya 

2. Tenggelamnya matahari. 

 

Adapun untuk gerhana bulan, waktu berakhirnya dengan salah satu 

dari dua hal berikut : 

1. Bulan sudah tersingkap seluruhnya 

2. Terbitnya matahari, atau hilangnya (tenggelamnya) bulan.   Apabila 

langit mendung, dan seorang ragu apakah gerhana telah selesai atau 

belum, maka ia boleh melakukan shalat gerhana, karena pada asalnya 

gerhana masih berlangsung. 

 

Tidak perlu mengqadha‟ Shalat Gerhana, jika gerhana telah selesai, karena 

waktunya telah berakhir. 
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Tempat Pelaksanaan Shalat Gerhana 

Ketika terjadi gerhana matahari atau bulan hendaknya umat Islam 

segera melaksanakan Shalat Gerhana di masjid atau di rumah. Tetapi yang 

lebih utama adalah dilakukan di masjid. Sebagaimana hadits dari ‟Aisyah 

i, ia berkata; 

 

ـََخَّرَػ   َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ ْ  َفَيجِر َ ُ  ـِ ُس  ّْ َخَسَفِش ثٌَط

َصَؿ  َٚ َوَذَّر  َٚ  ََ َمج ـَ ْسِؾِ   َّ ٌْ ٌَٝ ث َُ ِإ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ

 ُٖ َ ثَا َٚ  ثٌَٕجُا 

 

”Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah a. Beliau pergi ke 

masjid, lalu berdiri dan bertakbir (untuk shalat), dan orang-orang pun 

berbaris dibelakang beliau.”
853

 

 

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-‟Asqalani 5; 

”Telah shahih bahwa yang disunnahkan dalam Shalat Gerhana ialah 

dikerjakan di masjid. Seandainya tidak disunnahkan demikian, tentunya 

shalat di tanah lapang itu lebih baik, karena dapat melihat berakhirnya 

gerhana. Wallahu a‟lam.”
854

 

 

Tata Cara Shalat Gerhana 

Shalat Gerhana dilakukan dengan dua raka‟at dan pada tiap raka‟at 

terdapat dua kali ruku‟ dan dua kali sujud. Hal ini sebagaimana hadits dari 

‟Aisyah i, ia berkata; 

 

ـََخَّرَػ   َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ ْ  َفَيجِر َ ُ  ـِ ُس  ّْ َخَسَفِش ثٌَط

َصَؿ  َٚ َوَذَّر  َٚ  ََ َمج ـَ ْسِؾِ   َّ ٌْ ٌَٝ ث َُ ِإ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ

َ ثَاُٖ  َٚ َُ  ثٌَٕجُا  ًز عُ ٍَ  ْ ِٛ َُ ِلَّرثَاًر َ  ٍَ  َ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُي ثَّلَلِ َص ْٛ جْلَضَّرأَ َ ُ  ـَ

َٕج  ُٖ َ دَ  َ ِّ ْٓ َف َّ ٌِ َ  ثَّلَلُ  ِّ َمجَي َ  ـَ  ُٗ َ  َ ْأَ  ـَ  َ َُ ْ ًَل عُ ِٛ ًعج َ  ْٛ َّرَوَ  ُ ْو ـَ َوَذَّر 
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Abu Dawud : 1180. 
854

 Fathul bari, 3/633. 



  

376

 ٌَٝ ْٚ ِمَّرثَاِر ثْاُ ٌْ َٓ ث ِِ  َٝٔ َ  أَْا ِ٘ ًز  ٍَ  ْ ِٛ جْلَضَّرأَ ِلَّرثَاًر َ  ـَ  ََ َُ َلج ُ  عُ ّْ َق ٌْ ٌََه ث َٚ
  َ ِّ َُ َلجَي َ  ِي عُ َٚ ِ  ثْاَ ْٛ َٓ ثٌُّرُو

ِِ  َٝٔ َٛ أَْا ُ٘ ْ ًَل  ِٛ ًعج َ  ْٛ َّرَوَ  ُ ُو ـَ َُ َوَذَّر  عُ
ـِ  ثٌَّرْوَعِز ثْاُْخَّرٜ   ًَ َع ـَ  َُ َُ َ َؾَ  عُ ُ  عُ ّْ َق ٌْ ٌََه ث َٚ َٕج  ُٖ َ دَ  َ

ِّ ْٓ َف َّ ٌِ ثَّلَلُ 
ٌَِه   َ ًَ ْغ ِِ 

”Terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah a. Beliau pergi ke 

masjid, lalu berdiri dan bertakbir (untuk shalat), dan orang-orang pun 

berbaris dibelakang beliau. Rasulullah a membaca dengan bacaan yang 

panjang. Lalu bertakbir dan melakukan ruku‟ dengan panjang. Kemudian 

beliau mengangkat kepalanya (i‟tidal) sambil mengucapkan, ”Samiallahu 

liman hamidah, Rabbana walakal hamdu.” Lalu beliau bangkit dan 

membaca bacaan yang panjang, hampir sepanjang bacaan pertama. 

Kemudian beliau bertakbir lalu melakukan ruku‟ panjang hampir sepanjang 

ruku‟ yang pertama. Lalu beliau mengucapkan, ”Samiallahu liman 

hamidah, Rabbana walakal hamdu,” kemudian beliau bersujud. Beliau 

melakukan pada raka‟at kedua seperti (pada raka‟at pertama) tersebut.”
855

 

 

Khutbah 

Imam disunnahkan untuk menyampaikan khutbah setelah Shalat 

Gerhana. Khutbah Shalat gerhana seperti Khutbah ‟Ied, dengan satu kali 

khutbah. Ini adalah pendapat Madzhab Asy-Syafi‟i, Ishaq, dan mayoritas 

ahli hadits. Khutbah dilakukan dalam rangka menasihati dan mengingatkan 

para jama‟ah, juga untuk memotivasi mereka untuk melakukan amal shalih. 

Karena demikianlah yang dilakukan oleh Nabi a. Sebagaimana hadits dari 

Aisyah i, ia berkata; 

 

َُ َلجَي   عُ
ِٗ ْي ٍَ َٕٝ َع أَْع َٚ َ  ثَّلَلَ  ِّ َق ـَ ْٓ  : ـََخَ َخ ثٌَٕجَا  ِِ َّر  َّ َم ٌْ ث َٚ َس  ّْ َْ ثٌَط ِإ

ج  َّ ُ٘ ْٛ ُّ ِئَ ث َ أَْ ُض ـَ  ِٗ ٌَِقَيجِص   َ َٚ ِس أََفٍ   ْٛ َّ ٌِ  ِْ َخِسَفج ْٕ ج َ  َ  َّ ُٙ ِإَٔ َٚ آَ جِس ثَّلَلِ 
ْٓ أََفٍ  أَْؼَيَّر  ِِ  َْ ٍ  ِإ َّ َق ُِ َز  َِ ث َ ج أُ ْٛ َصَّصَ ُل َٚ ث  ْٛ ٍُ َص َٚ ثْاُعٛث ثَّلَلَ  َٚ ث  ْٚ ُّر َىذِّرِ ـَ
ج  َِ  َْ ْٛ ُّ ٍَ ْٛ َصْع ٌَ ثَّلَلِ  َٚ   ٍ َّ َق ُِ َز  َِ ُٗ َ ج أُ ُض َِ َِٔ  أَ ْٚ َصْز ُٖ أَ َِٔ  َعْذُ  ْْ َ ْز َٓ ثَّلَلِ أَ ِِ

ٍَْؽُش  ًْ َد َ٘ ْيًَل أََ   ٍِ ُْ َل ٌََ ِقْىُض َٚ ُْ َوِغْيًّرث  ٌََذَىْيُض  ُُ ٍَ  أَْع
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”Beliau menyampaikan khutbah kepada manusia dengan memuji Allah dan 

menyanjung-Nya. Lalu beliau bersabda, ”Sesungguhnya matahari dan 

bulan merupakan tanda-tanda (kekuasaan) Allah. Sesungguhnya keduanya 

tidak mengalami gerhana, karena meninggalnya seseorang atau hidupnya 

seseorang. Apabila kalian melihat kedua (terjadi gerhana), maka 

bertakbirlah, berdoalah kepada Allah, (lakukanlah) Shalat (Gerhana), dan 

bersedekahlah. Wahai umat Muhammad, tidak ada seorang pun yang lebih 

besar rasa cemburunya daripada (cemburunya) Allah jika hamba-Nya yang 

laki-laki berzina atau hamba-Nya yang wanita berzina. Wahai umat 

Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku 

ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. 

Ingatlah, bukankah telah aku sampaikan?”
856

 

 

 

Catatan : 

 Apabila gerhana sudah hilang sementara seorang masih melakukan 
shalat, maka ia harus menyempurnakannya secara singkat. Apabila 

setelah selesai shalat, ternyata gerhana belum juga hilang, maka 

dianjurkan untuk memberbanyak doa, membaca takbir, dan 

bersedekah, hingga gerhana selesai. Hal ini sebagaimana hadits dari 

Abu Mas‟ud Al-Anshari y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٖ ج ِعَذجَا َّ ِٙ ُؾ ثَّلَلُ ِد ِّٛرِ ْٓ آَ جِس ثَّلَلِ  َُخ ِِ  ِْ َّر آَ َضج َّ َم ٌْ ث َٚ َس  ّْ َْ ثٌَط ِإ
ج َضْيًتج  َٙ ْٕ ِِ  ُْ ِئَ ث َ أَْ ُض ـَ ْٓ ثٌَٕجِا  ِِ ِس أََفٍ   ْٛ َّ ٌِ  ِْ َىِسَفج ْٕ ج َ  َ  َّ ُٙ ِإَٔ َٚ

 ُْ ج ِدُى َِ ثْاُعٛث ثَّلَلَ َفَضٝ  ُْىَطَؿ  َٚ ث  ْٛ ٍُ َّص  ـَ

 

”Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara 

tanda-tanda (kekuasaan) Allah. Allah menggunakan keduanya untuk 

menakut-nakuti hamba-hamba-Nya. Dan sesungguhnya keduanya 

tidak mengalami gerhana karena meninggalnya seorang manusia. 

Jika kalian melihat sesuatu (gerhana) darinya, maka shalatlah dan 

berdoalah kepada Allah, hingga apa yang ada pada kalian 

dihilangkan.”
857
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 Shalat gerhana boleh dikerjakan di semua waktu hingga pada waktu-
waktu yang terlarang shalat. Ini adalah madzhab Imam Asy-Syafi‟i 

5. Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin ‟Abdullah bin Baz 5; 

”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.” 

 

 Para wanita juga disyari‟atkan untuk mengikuti Shalat Gerhana 
dimasjid, selama tidak dikhawatirkan akan timbul fitnah. Jika 

dikhawatirkan timbul fitnah, maka hendaknya para wanita shalat di 

rumah mereka masing-masing. Imam Bukhari 5 dalam Kitab 

Shahihnya di Juz yang pertama telah membuat satu bab berjudul; 

 

ِؾ  ْٛ ُىُس ٌْ ـِ  ث َؽجِي  َ  ثٌّرِّرِ َِ َسجِا 
 َدجُح َصََلِر ثٌِّٕرِ

“Bab : Shalatnya wanita (berjama‟ah) bersama (kaum) laki-laki ketika 

(terjadi) gerhana.”
858

 

 

 Tidak disyariatkan mengumandangkan adzan ataupun iqamat pada 
shalat gerhana. Tetapi menggunakan panggilan khusus yaitu, ”Ash-

Shalatu Jami‟ah” (Mari berkumpul untuk shalat). Sebagaimana 

diriwayatkan dari ‟Abdullah bin ‟Amru bin Al-‟Ash y ia berkata; 

 

 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  ِ ْٙ ٍَٝ َع ُس َع ّْ َىَسَفِش ثٌَط ْٔ ج ِث َّ ٌَ

َعزٌ  ِِ ِاّي ِدجٌَّصََلِر َؽج ْٛ ُٔ 

”Ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah a diserukan 

(kepada kaum muslimin) ”Ash-Shalatu Jami‟ah.”
859

 

 

 Disunnahkan mengulang-ulang panggilan ”Ash-Shalatu Jami‟ah” 
beberapa kali jika diperlukan. Berkata Syaikh ‟Abdul ‟Aziz bin 

‟Abdullah bin Baz 5; 

”Telah tetap dari Nabi a bahwasanya beliau menyuruh untuk 

memanggil orang untuk Shalat Gerhana dengan ucapan, ”Ash-Shalatu 

Jami‟ah” (mari berkumpul untuk shalat). Dan sunnahnya orang yang 

memanggil itu mengulang-ulangi ucapan tersebut hingga ia yakin 
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bahwa panggilan tersebut telah didengar oleh orang lain. Dan tidak ada 

batasan tertentu pada pengulangannya, sepanjang pengetahuan kami.”  

 

 Bacaan imam ketika Shalat Gerhana adalah dengan dikeraskan. Hal ini 

sebagaimana hadits dari ‟Aisyah i ia berkata; 

 

 ِٗ ِؾ ِدِمَّرثَاِص ْٛ ُخُس ٌْ ْ  َصََلِر ث ـِ َّر  َٙ َُ َؽ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص أَ
أَْ َدَ  َ َؾَ ثٍس  َٚ  ِٓ ْ  َ ْوَعَضْي ـِ ٍَٝ أَْ َدَ  َ َوَعجٍس   .ـََّص

“Bahwa Nabi a mengeraskan bacaannya dalam shalat gerhana, beliau 

shalat empat kali ruku‟ dalam dua rakaat dan empat kali sujud.”
860

 

 

 Tata cara Shalat Gerhana bulan sama seperti Shalat Gerhana matahari. 

Karena Rasulullah a menyamakan antara gerhana matahari dan 

gerhana bulan. Sebagaiamana hadits yang diriwayatkan dari Aisyah i 

ia berkata Rasulullah a; 

 

ْٓ آَ جِس ثَّلَلِ َ   ِِ  ِْ َّر آَ َضج َّ َم ٌْ ث َٚ َس  ّْ َْ ثٌَط ِْ ِإ َخِسَفج ْٕ ِس أََفٍ   َ  ْٛ َّ ٌِ
 ِٗ ٌَِقَيجِص   َ ِئَ ث, َٚ ث ـَ ْٛ َصَّصَ ُل َٚ ٍُٛث  َص َٚ ث  ْٚ ُّر َوذِّرِ َٚ ث ثَّلَلَ  ْٛ جْاُع ـَ ٌَِه   َ ُْ   َ أَْ ُض

“Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara 

tanda-tanda (kekuasaan) Allah. Keduanya tidak terjadi gerhana 

karena meninggal dan hidupnya seseorang. Jika kalian melihat 

keduanya, maka  berdo‟alah kepada Allah, bertakbirlah, shalatlah, 

dan bersedekahlah.”
861

 

 

Berkata Ibnul Mundzir 5; 

”Tata cara gerhana bulan tidaklah jauh berbeda dengan shalat gerhana 

matahari.” 

 

 Batasan mendapatkan satu raka‟at dalam Shalat Gerhana (bagi 
makmum masbuq) adalah ruku‟ yang pertama pada tiap-tiap raka‟at. 

Jika seorang yang mendapatkan ruku‟ kedua pada raka‟at pertama, 

berarti ia tidak dianggap mendapatkan satu raka‟at. Sehingga apabila 

imam telah mengucapkan salam diharuskan baginya untuk menambah 

satu raka‟at dengan dua ruku‟.  
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SHALAT ISTISQA’ 
 

 

Shalat Istisqa‟ adalah shalat meminta hujan kepada Allah q pada 

musim paceklik (kekeringan, dan hujan tidak kunjung turun).  

 

 

Hukum Shalat Istisqa’ 

Hukum Shalat Istisqa‟ menurut Jumhur adalah Sunnah Mustahabah 

(dianjurkan), ketika manusia mengalami musim paceklik; kekeringan, dan 

hujan tidak kunjung turun.   

 

 

Waktu Shalat Istisqa’ 

Shalat Istisqa‟ tidak memiliki waktu tertentu, ia boleh dilakukan kapan 

pun. Tetapi Shalat Istisqa‟ tidak diperbolehkan dikerjakan pada waktu 

terlarang. Dan waktu yang paling utama adalah dikerjakan pada waktu 

matahari telah muncul (dan naik setinggi tombak), seperti waktu Shalat ‟Ied. 

Sebagaimana diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia berkata; 

 

ِس  ّْ َٓ َدَ أَ َفجِؽُخ ثٌَط َُ ِفْي ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ ـََخَّرَػ َ ُ 

َىَذَّر  ـَ َذِّر  ْٕ ِّ ٌْ ٍَٝ ث َمَعَ  َع َُ (ـَ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ًَ )َص َؽ َٚ َ  ثَّلَلُ َعَز ِّ َف َٚ   

 

”Maka Rasulullah a keluar ketika matahari telah muncul. Lalu beliau 

duduk diatas mimbar, kemudian beliau (a) bertakbir dan memuji Allah 

r.”
862

 

 

Berkata Ibnu Qudamah 5; 

”Shalat Istisqa‟ tidak memiliki waktu tertentu, hanya saja ia tidak boleh 

dikerjakan pada waktu terlarang, dengan tanpa adanya perbedaan pandapat 

(di kalangan para ulama‟). Karena waktunya sangat luas, sehingga tidak 

perlu dikerjakan pada waktu terlarang. Dan yang lebih utama Shalat Istisqa‟ 

dikerjakan seperti pada waktu pelaksanaan Shalat ‟Ied.”
863

 

 

                                                 
862

 HR. Abu Dawud : 1173. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil. 
863

 Al-Mughni, 2/423. 
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Tempat Pelaksanaan Shalat Istisqa’ 

Termasuk sunnah adalah melaksanakan Shalat Istisqa‟ di tanah lapang. 

Kecuali bagi penduduk Makkah, mereka tetap shalat di Masjidil haram, 

tidak perlu keluar darinya. Dalil tentang disunnahkannya melakukan Shalat 

Istisqa‟ di tanah lapang adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari 

Ibnu ‟Abbas p, ia berkata; 

 

ًعج َفَضٝ  َضَ ّرِّرِ ُِ ًعج 
ثّضِّرِ َٛ َض ُِ   ً َضَذ ِّرِ ُِ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ُي ثَّلَلِ ْٛ َخَّرَػ َ ُ 
ٍَٝ َّص ُّ ٌْ  أََصٝ ث

 

”Rasulullah a keluar dengan pakaian yang menunjukkan kehinaan, 

kerendahan, (dan penuh) ketundukan kepada Allah hingga beliau sampai ke 

tanah lapang (tempat shalat).”
864

 

 

 

Tata Cara Shalat Istisqa’ 

Tata cara Shalat Istisqa‟ sama seperti tata cara Shalat ‟Ied; baik dalam 

jumlah raka‟at, jumlah takbir, dan dilakukan dengan mengeraskan bacaan. 

Sebagaimana dalam hadits dari Ibnu ‟Abbas p, ia berkata; 

ِعْي ِ  ٌْ ـِ  ث ٍِّرِ   ج  َُّص َّ ِٓ َو ٍَٝ َ ْوَعَضْي َُ َص  .عُ

”Selanjutnya beliau melakukan Shalat (Istisqa‟ dengan) dua raka‟at seperti 

yang beliau lakukan pada dua hari raya.”
865

 

Berkata Imam Asy-Syafi‟i 5; 

 

 ٌَٝ ْٚ ـِ  ثٌَّرْوَعِز ثْاُ ُّر  ِٓ  َُىذِّرِ ِعْيَ ْ  ٌْ َٛ َصََلِر ث َْٔق ْ ِضْسَمجِا  ٍِّرِ  َصََلَر ثْ ِ  َُّص
ًسج ّْ َِٔيِز َخ ـِ  ثٌغَج َٚ  َ ْذًعج 

 

“Shalat Istisqa‟ seperti Shalat Dua Hari Raya, bertakbir pada raka‟at 

pertama (sebanyak) tujuh kali dan pada raka‟at kedua (sebanyak) lima 

kali.”
866

 

 

                                                 
864

 HR. Abu Dawud : 1165, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 5 : 558. 
865

 HR. Abu Dawud : 1165. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5. 
866

 Sunan Tirmidzi, 2/559. 
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Khutbah Istisqa’ 

Disunnahkan bagi imam untuk menyampaikan khutbah satu kali, dan 

lebih utama khutbah dilakukan sebelum shalat. Ini adalah pendapat Imam 

Malik dan Imam Ahmad n. Sebagaimana hadits dari Abbad bin Tamim 

y, dari pamannya; 

 

ُي ثَّلَلِ  ْٛ َُ َخَّرَػ َ ُ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ٌَٝ  َص ًَ ِإ ـََؾَع ج َ ْسَضْسِم   ًِ ْٛ  َ
 ِٓ ٍَٝ َ ْوَعَضْي َُ َص ُٖ عُ َي ِ َاثَا َٛ َف َٚ َز  ٍَ ِمْذ ٌْ ًَ ث ثْ َضْمَذ َٚ ُٖ َ ْ ُعٛ ثَّلَلَ  َّر ْٙ  .ثٌَٕجِا َظ

 

”Rasulullah a keluar pada hari Istisqa‟ (meminta hujan). Maka beliau 

membalik punggungnya ke arah manusia, berdoa kepada Allah dengan 

menghadap kiblat. Beliau merubah posisi selendangnya. Lalu beliau Shalat 

(Istisqa‟ sebanyak) dua raka‟at.”
867

 

 

Tata Cara Memanjatkan Doa Dalam Khutbah Istisqa’ 

Tata cara memanjatkan doa dalam khutbah Istisqa‟, adalah : 

1. Setelah imam selesai menyampaikan khutbah, maka ia berbalik 

menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana hadits dari ‟Abbad bin Tamim 

y, dari pamannya; 

 

ُي ثَّلَلِ  ْٛ َُ َخَّرَػ َ ُ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ٌَٝ  َص ًَ ِإ ـََؾَع ج َ ْسَضْسِم   ًِ ْٛ  َ
َز  ٍَ ِمْذ ٌْ ًَ ث ثْ َضْمَذ َٚ ُٖ َ ْ ُعٛ ثَّلَلَ  َّر ْٙ  ثٌَٕجِا َظ

”Rasulullah a keluar pada hari Istisqa‟ (meminta hujan). Maka beliau 

membalik punggungnya ke arah manusia, berdoa kepada Allah dengan 

menghadap kiblat.”
868

 

 

2. Merubah posisi selendang, ketika menghadap kiblat. Diriwayatkan dari 

‟Abdullah bin Zaid y, ia berkata; 

 

ـَجْ َضْسَمٝ   ٍَٝ َّص ُّ ٌْ ٌَٝ ث َُ ِإ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ َخَّرَػ َ ُ 

ٍَزَ  ِمْذ ٌْ ًَ ث َٓ ثْ َضْمَذ ُٖ ِفْي َي ِ َاثَا َٛ َف َٚ. 

                                                 
867

 Muttafaq ‟alaih. HR Bukhari Juz 1 : 978, dan Muslim Juz 2 : 894,  lafazh ini miliknya. 
868

 Muttafaq ‟alaih. HR Bukhari Juz 1 : 978, dan Muslim Juz 2 : 894, lafazh ini miliknya. 
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“Rasulullah a keluar menuju tanah lapang, beliau meminta hujan dan 

merubah selendangnya ketika menghadap kiblat.”
869

 

 

Merubah posisi selendang maksudnya adalah menjadikan sisi kanannya 

diletakkan diatas bahunya yang kiri, dan menjadikan sisi kirinya 

diletakkan diatas bahunya yang kanan. Hikmahnya dari semua ini adalah 

optimis bahwa Allah q akan merubah keadaan. Diriwayatkan dari 

‟Abbad bin Tamim y, dari pamannya; 

 

َي  َٛ َف َٚ ْ ِضْسَمجِا َلجَي  ٌَٝ ثْ ِ َُ ِإ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ِػ ثٌَِٕذ ِّرِ َص ْٚ ْ  ُخُّر
ـِ

 ُٗ ـَ ًَ َعَ ج َؽَع َٚ ِٗ ثْاَْ َسِّر  ٍَٝ َعجِصِم ِٓ َع َّ ُٗ ثْاَْ  ـَ ًَ َعَ ج ـََؾَع  ُٖ ِ َاثَا
َُ َاَعج ثَّللََ  ِٓ عُ َّ  ثْاَْ 

ِٗ ٍَٝ َعجِصِم  .ثْاَْ َسِّر َع

 

”Nabi a keluar pada waktu Istisqa‟, beliau merubah selendangnya. 

Beliau menjadikan sisi kanan(nya) diatas bahunya yang kiri, dan 

menjadikan sisi kiri(nya) diatas bahunya yang kanan, kemudian beliau 

berdoa kepada Allah.”
870

 

 

3. Berdoa dengan mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit dan 

mengarahkan punggung telapak tangan ke arah langit (bagian dalam 

telapak tangannya ke arah bumi). Hal ini sebagaimana hadits dari Anas 

bin Malik y, ia berkata; 

 

 ِٗ ْٓ ُاَعجِة ِِ ْ  َضْ ٍا  ـِ  ِٗ  ْ َ َ  ُ ـَ َُ َ  َ ّْر ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذُ  َص َوج
 ِٗ ـَُ  َفَضٝ َ َّرٜ َدَيجَ  ِإْدَ ْي ُٗ َ ّْر ِإَٔ َٚ ْ ِضْسَمجِا  ـِ  ثْ ِ  .ِإَ  

 

“Nabi a tidak pernah mengangkat kedua tangannya (tinggi-tinggi) 

sedikitpun dalam berdoa, kecuali dalam Istisqa‟ (meminta hujan). Dan 

sesungguhnya beliau (terus) mengangkat (kedua tangannya) hingga 

terlihat putih kedua ketiaknya.”
871

 

 

 

                                                 
869

 HR. Baihaqi Juz 3 : 6207. 
870

 HR. Baihaqi Juz 3 : 6208. 
871

 HR. Bukhari Juz 1 : 984 lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 895. 
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Adapun dalil tentang mengarahkan punggung telapak tangan ke arah 

langit adalah hadits dari Anas bin Malik y, ia berkata; 

 

 ٌَٝ ِٗ ِإ ِّر َوَفْي ْٙ ـَ ََضجَ  ِدَّظ َُ ِثْ َضْسَمٝ  ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َْ ثٌَِٕذَ  َص أَ
جاِ  َّ  .ثٌَس

 

“Sesungguhnya Rasulullah a beristisqa‟, beliau berisyarat dengan 

(menjadikan) punggung kedua telapak tangannya (mengarah) ke 

langit.”
872

 

 

Doa-doa yang Ma‟tsur Dalam Shalat Istisqa’ 

Diantara doa-doa yang ma‟tsur dalam Shalat Istisqa‟ adalah : 

 

 ًٍ ًعج َؼْيَّر َّضج ِّرٍ َعجِؽًَل َؼْيَّر آِؽ ـِ َٔج ِّرْ ًعج  َِ ِّرْ ًتج  َِ ِؽْيًغج  ُِ َٕج َؼْيًغج  َُ ثْ ِم ُٙ ٍَ   ثٌَ
 

“Ya Allah, siramilah kami dengan air hujan yang lebat, yang 

menyenangkan, yang tidak merusak, yang bermanfaat, yang tidak 

berbahaya, yang disegerakan, yang tidak tertunda.”
873

 

 

Atau membaca; 

 

يِّرَِش  َّ ٌْ َ َن ث ٍَ أَْفِ  َد َٚ َضَه  َّ ُطّْر َ ْف ْٔ ث َٚ َه  َّ جِة َٙ َد َٚ َُ ثْ ِك ِعَذجَاَن  ُٙ ٍَ  ثٌَ

”Ya Allah, siramilah hamba-hamba-Mu dan hewan-hewan ternak-Mu, 

tebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah negeri-Mu yang mati.”
874

 

 

Atau membaca; 

َٕج َُ أَِؼْغ ُٙ ٍَ َٕج ثٌَ َُ أَِؼْغ ُٙ ٍَ َٕج ثٌَ َُ أَِؼْغ ُٙ ٍَ  ثٌَ
 

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

kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.”
875

 

                                                 
872

 HR. Muslim Juz 2 : 896. 
873

 HR. Abu Dawud : 1169, lafazh ini miliknya dan Baihaqi Juz 3 : 6230. 
874

 HR. Malik :  449, Baihaqi Juz 3 : 6234, dan Abu Dawud : 1176. 
875

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 968 dan Muslim Juz 2 : 897. 
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Catatan : 

 Hendaknya imam atau wakilnya membuat perjanjian dengan orang-
orang yang akan mengikuti Shalat Istisqa‟ untuk menentukan waktu 

dan tempatnya. Hal ini sebagaimana riwayat dari „Aisyah i, ia 

berkata; 

 

َ ّرِ  َّ ٌْ َا ث ْٛ َُ ُلُق ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ ٌَٝ , َضَىج ثٌَٕجُا ِإ

َذّرٍ  ْٕ ِّ َّر ِد َِ ٍَٝ, ـَ َ َّص ُّ ٌْ ـِ  ث  ُٗ ٌَ ِّضَ   ُٛ َْ , ـَ ْٛ ج َ ْخُّرُؽ ًِ ْٛ َعَ  ثٌَٕجَا َ  َٚ َٚ
 ِٗ ي  ـِ

 

“Bahwa orang-orang mengadu kepada Rasulullah a tentang tidak 

turunnya hujan. Maka beliau memrintahkan untuk mengambil mimbar 

dan meletakkannya di (suatu) tanah lapang, lalu beliau menetapkan 

hari dimana orang-orang harus keluar.”
876

 

 

 Dianjurkan agar semua orang keluar menuju tanah lapang dengan 

penuh rasa hina dan khusyu‟ di hadapan Allah q. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Ibnu ‟Abbas p, ia berkata; 

 

ًعج  َضَ ّرِّرِ ُِ ًعج 
ثّضِّرِ َٛ َض ُِ   ً َضَذ ِّرِ ُِ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ُي ثَّلَلِ ْٛ َخَّرَػ َ ُ 
ٍَٝ َّص ُّ ٌْ  َفَضٝ أََصٝ ث

 

”Rasulullah a keluar dengan pakaian yang menunjukkan kehinaan, 

kerendahan, (dan penuh) ketundukan kepada Allah hingga beliau 

sampai ke tanah lapang (tempat shalat).”
877

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
876

 HR. Abu Dawud : 1173. 
877

 HR. Abu Dawud : 1165, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 2 : 558. 
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 Tidak disyari‟atkan mengumandangkan adzan ataupun iqamah dalam 
Shalat Istisqa‟. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abu 

Hurairah y, ia berkata; 

 

 ِٓ ٍَٝ َ ْوَعَضْي ـََّص ج َ ْسَضْسِم   ًِ ْٛ  َ َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َخَّرَػ ثٌَِٕذُ  َص
زٍ  َِ َ  ِإَلج َٚ  ٍْ  ِدََل أََ ث

 

”Nabi a keluar pada hari Istisqa‟ (meminta hujan), beliau shalat dua 

raka‟at tanpa adzan dan iqamah.”
878

 

 

Berkata Ibnu Qudamah 5; 

”Tidak disunnahkan adzan ataupun iqamah dalam Shalat Istisqa‟, dan 

kami tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat dalam masalah 

tersebut.”
879

 

 

 Imam diperintahkan untuk mengeraskan bacaannya ketika Shalat 

Istisqa‟. Hal ini sebagaimana hadits dari ‟Abbad bin Tamim y dari 

pamannya ia berkata; 

 

َُ َ أَْ ُش ثٌَِٕذَ   ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َي َص َٛ َق ـَ ََ َخَّرَػ َ ْسَضْسِم  َلجَي  ْٛ  َ 
 ٍَٝ َُ َص ُٖ عُ َي ِ َاثَا َٛ َُ َف َز َ ْ ُعٛ عُ ٍَ ِمْذ ٌْ ًَ ث ثْ َضْمَذ َٚ  ُٖ َّر ْٙ ٌَٝ ثٌَٕجِا َظ ِإ

 ِٓ َٕج َ ْوَعَضْي ِمَّرثَارِ  ٌَ ٌْ ج ِدج َّ ِٙ ْي ـِ َّر َٙ   َؽ
 

”Aku pernah melihat Nabi a keluar pada hari Istisqa‟ (meminta 

hujan). Ia berkata, ”Kemudian beliau membalik punggungnya ke arah 

manusia dan menghadap ke arah kiblat sambil berdoa. Kemudian 

beliau merubah posisi selendangnya. Lalu beliau Shalat (Istisqa‟ 

memimpin) kami (sebanyak) dua raka‟at dengan mengeraskan 

bacaannya.”
880

 

 

                                                 
878

 HR. Baihaqi Juz 3 : 6194. 
879

 Al-Mughni, 2/432. 
880

 Muttafaq ‟alaih. HR Bukhari Juz 1 : 979, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 894. 
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 Disunnahkan untuk membaca Surat Al-A‟la pada raka‟at pertama dan 
Surat Al-Ghasyiyah pada raka‟at kedua. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Ibnu ‟Abbas p, ia berkata; 

 

 ٍَٝ َي ثَّلَلِ َص ْٛ  ُ َ َْ ِٓ ِإَ  أَ ِعْيَ ْ  ٌْ ـِ  ث ْ ِضْسَمجِا ُ َُٕز ثٌَّصََلِر  ُ َُٕز ثْ ِ
 ٍَٝ ُٖ َع َ َسجَ  َٚ  ِٖ ٍَٝ َ َسجِ  ُٗ َع َٕ ْي ِّ  َ ًَ َؾَع ـَ  ُٖ ٍََخ ِ َاثَا َُ َل ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ثَّلَلُ َع

َلَّرأَ  َٚ ٌَٝ ِدَسْذِ  َصْىِذْيَّرثٍس  ْٚ ـِ  ثْاُ َىَذَّر  ـَ  ِٓ ٍَٝ ثٌَّرْوَعَضْي َص َٚ  ِٗ ِٕ ْي ِّ  َ
َؽجِضَيِز  ٌْ ًْ أََصجَن َفِ ْ ُظ ث َ٘ َيِز  ِٔ ـِ  ثٌغَج َلَّرأَ  َٚ  ٍَٝ َُ َ دِّرَِه ثْاَْع ـِ ثْ  ِدَسذِّرِ

ُس َصْىِذْيَّرثٍس  ّْ ج َخ َٙ ْي ـِ َوَذَّر  َٚ. 

 

“Sunnah Istisqa‟ (seperti) Sunnah Shalat Dua Hari Raya, hanya saja 

Rasulullah a membalik selendangnya, dengan menjadikan (bagian) 

kanannya diatas (bagian) kirinya dan (bagian) kirinya diatas (bagian) 

kanannya. Beliau shalat dua raka‟at, bertakbir pada (raka‟at) pertama 

dengan tujuh kali takbir, beliau membaca surat, “Sabbihisma Rabbikal 

A‟la” dan pada (raka‟at) kedua membaca, “Hal ataka haditsul 

ghasyiyah”, beliau bertakbir pada (raka‟at kedua) tersebut (dengan) 

lima kali takbir.”
881

 

 

 Para jama‟ah hendaknya ikut mengangkat kedua tangannya sambil 

mengamini doa yang dibaca oleh imam. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Anas bin Malik y ia berkata; 

 

 َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ ُ ِٚ َذْ  ٌْ ًِ ث ْ٘ ْٓ أَ ِِ ًُ أَْعَّرثِدْ   أََصٝ َ ُؽ

ِعَيجُي  ٌْ ٍََه ث َ٘ جِضَيُز  َّ ٌْ ٍََىِش ث َ٘ َي ثَّلَلِ  ْٛ َمجَي َ ج َ ُ  ـَ َعِز  ُّ ُؾ ٌْ ََ ث ْٛ  َ
 ْٛ ِٗ َ ْ ُع  ْ َ َ َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ ـَ َّر ـَ ٍََه ثٌِّٕرجُا  َ٘
 َْ ْٛ َُ َ ْ ُع ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ َِ  ُْ ِٙ َ  ثٌَٕجُا أَْ ِ ْ  ـَ  َ َٚ 
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“Seorang laki-laki Arab dari Badui datang menemui Rasulullah a 

pada hari Jum‟at. Ia berkata, “Wahai Rasulullah, telah hancur binatang 

ternak, telah meninggal keluarga, telah meninggal manusia.” Maka 

Rasulullah a mengangkat kedua tangannya (untuk) berdoa dan orang-

orang (ikut) mengangkat tangan-tangan mereka berdoa bersama 

Rasulullah a.”
882

 

 

 Meminta hujan dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : 

 Dengan Shalat Istisqa‟ secara berjama‟ah 

Doa Istisqa‟ dipanjatkan ketika khutbah. Sebagaimana 

telah disebutkan di muka.  

 

 Berdoa dalam khutbah Jum‟at 

Diperbolehkan memasukkan doa Istisqa‟ dalam khutbah 

Jum‟at dengan berdoa diatas mimbar, tanpa membalikkan 

selendang dan tanpa menghadap ke kiblat. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Anas bin Malik y ia berkata; 

 

َٛ َاثِ   َْٔق  َْ ْٓ َدجٍح َوج ِِ َعٍز  ُّ ََ ُؽ ْٛ ْسِؾَ  َ  َّ ٌْ ًَ ث َْ َ ُؽًَل َاَخ أَ
ٌُ َ ْخ ُُخ  َُ َلجِة ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َٚ َمَ جِا  ٌْ ث
َُ َلجَي َ ج  ج عُ ًّ َُ َلجِة ٍَ  َ َٚ  

ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َي ثَّلَلِ َص ْٛ  ُ َ ًَ ـَجْ َضْمَذ
َٕج  ـَجْاُ  ثَّلَلَ  ُِؽغُ  ًُ َمَ َعِش ثٌُسُذ ْٔ ث َٚ ثُي  َٛ ِْ ٍََىِش ثْاَ َ٘ َي ثَّلَلِ  ْٛ  ُ َ
 َُ ُٙ ٍَ َُ َلجَي ثٌَ  عُ

ِٗ  ْ َ َ َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ ـَ َّر ـَ

َٕج َُ أَِؼْغ ُٙ ٍَ َٕج ثٌَ َُ أَِؼْغ ُٙ ٍَ َٕج ثٌَ  أَِؼْغ
 

“Bahwa ada seorang laki-laki masuk ke masjid pada hari Jum‟at 

melalui pintu yang menghadap ke arah Darul Qadha‟, saat itu 

Rasulullah a sedang berdiri berkhutbah. Lalu orang tersebut 

menghadap Rasulullah a sambil berdirian, dan berkata, “Wahai 

Rasulullah, harta benda telah hancur, jalan-jalan telah terputus, 

maka berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan kepada 

kami. Maka Rasulullah a mengangkat kedua tangannya lalu 

berdoa, “Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, 
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turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan 

kepada kami.”
883

 

  

 Berdoa di luar shalat dan khutbah Jum‟at 

Diperbolehkan pula memanjatkan doa Istisqa‟ tanpa 

didahului dengan Shalat Istisqa‟ (secara berjama‟ah) dan bukan 

ketika khutbah Jum‟at. Namun tidak perlu mengangkat tangan 

dengan tinggi-tinggi ke langit. Sebagaimana hadits dari Jabir bin 

‟Abdillah p, ia berkata; 

 

َمجَي  ـَ ثِو ،  َٛ َُ َد ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َٕج  : أََصِش ثٌَِٕذَ  َص َُ ثْ ِم ُٙ ٍَ ثٌَ
 ًٍ ًعج َؼْيَّر َّضج ِّرٍ َعجِؽًَل َؼْيَّر آِؽ ـِ َٔج ِّرْ ًعج  َِ ِّرْ ًتج  َِ ِؽيًغج  ُِ  َلجَي . َؼْيًغج 

جاَ :  َّ ُُ ثٌَس ِٙ ْي ٍَ   .ـَ َْ َذَمْش َع
 

“Sejumlah wanita mendatangi Nabi a sambil menangis. Maka 

beliau berdoa, “Ya Allah, siramilah kami dengan air hujan yang 

lebat, yang menyenangkan, yang tidak merusak, yang 

bermanfaat, yang tidak berbahaya, yang disegerakan, yang tidak 

tertunda.” Maka (tiba-tiba) langit diatas mereka tertutup 

(mendung).”
884

 

 

Diriwayatkan dari ‟Umair y, maula (mantan budak) Abul Lahm; 

 

َ  أَْفَؾجِ   ْٕ َُ َ ْسَضْسِم  ِع ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُٗ َ أَٜ ثٌَِٕذَ  َص أََٔ
 ِٗ ًعج َ َ ْ  ـِ ْٛ َ ْسَضْسِم  َ ث ج َ ْ ُع ًّ َ ثِا َلجِة ْٚ َٓ ثٌَز ِِ ثٌَزْ ِش َلِّرْ ًذج 

 ُٗ ج َ ْأَ  َّ ِٙ ُز ِد ِٚ ِٗ َ   َُؾج ِٙ ْؽ َٚ  ًَ  .ِلَذ

”Bahwa ia melihat Nabi a meminta hujan disisi Ahjaruz Zait 

dekat Zaura‟ beliau berdiri sambil berdoa meminta hujan dengan 

mengangkat kedua tangannya setinggi wajahnya tidak 

melampaui kepalanya.”
885
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 Ketika hujan turun, disunnahkan membaca doa; 

 

ًعج ـِ َٔج ًذج  َُ َصيِّرِ ُٙ ٍَ  ثٌ

 

”Ya Allah, jadikanlah sebagai hujan yang bermanfaat.”
886

 

 

Jika hujan sudah berhenti, disunnahkan untuk membaca doa; 

 

 ِٗ ِض َّ َ ْف َٚ ًِ ثَّلَلِ  َٔج ِدَفْ  ِ ّْر ُِ 

 

”Kami telah  mendapatkan hujan dengan kemurahan Allah dan 

rahmat-Nya.”
887

 

 

 Ketika hujan telah turun, maka (bagi kaum laki-laki) dianjurkankan 

untuk membuka bajunya (tetapi tidak boleh sampai terbuka auratnya), 

agar sebagian badannya terkena air hujan. Sebagaimana diriwayatkan 

dari Anas y, ia berkata; 

 

َ ٌّر َلجَي  َِ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ َِ  ُٓ َْٔق َٚ َٕج  :  أََصجَد

ُي ثَّلَلِ ـََقَسَّر  ْٛ  ُ َ ُٗ َد ْٛ َُ َع ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َٓ , َص ِِ  ُٗ َفَضٝ أََصجَد
َ ّرِ  َّ ٌْ َ ث ,ث َ٘ َْٕعَش  َُ َص ٌِ  

َي ثَّلَلِ ْٛ َٕج َ ج َ ُ  ٍْ ُم َلجَي ـَ َٚ    : ُٗ  َفِ ْ ُظ ِأََ
 ِٗ ٍ  ِدَّردِّرِ ْٙ ٌَٝ َع  .َصَعج

 

 

”Kami pernah kehujanan bersama Rasulullah a. Maka beliau 

membuka bajunya, sehingga badan beliau terkena hujan. Lalu kami 

bertanya, ”Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal ini?” 

Beliau bersabda, ”Karena sesungguhnya (hujan ini) baru datang dari 

Rabbnya Yang Maha Tinggi.”
888
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 Dianjurkan untuk berdoa pada saat hujan turun. Karena saat itu 
merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. 

Sebagaimana sabda Rasulullah a; 

 

 َٚ ِز ثٌَّصََلِر  َِ َٚ ِإَلج ِش  ْٛ ُؾُي ٌْ ِضَمجِا ث ٌْ َ  ث ْٕ ث ِثْ َضَؾجَدِز ثٌُ َعجِا ِع ْٛ ُذ ٍُ ثُْ 
َؽْيِظ  ٌْ ِي ث ْٚ  .ُُٔز

 

”Carilah pengkabulan doa; pada saat dua pasukan saling 

berhadapan, pada saat iqamah shalat, dan pada saat hujan turun.”
889

 

 

 Apabila banyak turun hujan dan dikhawatirkan terjadi marabahaya, 
maka disunnahkan membaca doa : 

 

 َِ ثْاَؽج َٚ ِؾَذجِي  ٌْ ث َٚ  َِ ٍَٝ ثْاَوج َُ َع ُٙ ٍَ َٕج ثٌَ ْي ٍَ َ  َع َٚ َٕج  ٌَْي ث َٛ َُ َف ُٙ ٍَ ثٌَ
َٕجِدِش ثٌَطَؾّرِ  َِ َٚ ِاَ ِز  ْٚ ثْاَ َٚ َّرثِح  ثٌّظِّرِ َٚ 

 

”Ya Allah, (turunkanlah hujan) di sekitar kami, jangan di atas kami. 

Ya Allah, (turunkanlah hujan) pada bukit-bukit, gunung-gunung, 

semak-belukar, dataran tinggi, lembah-lembah, dan tempat-tempat 

tumbuhnya pepohonan.”
890
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SHALAT KHAUF 
 

 

Shalat Khauf bukanlah shalat yang berdiri sendiri, seperti Shalat „Ied, 

Shalat Gerhana, Shalat Istisqa‟, dan sejenisnya. Tetapi Shalat Khauf adalah 

shalat-shalat fardhu yang dilakukan dengan berjama‟ah, dengan tata cara 

yang tertentu, pada waktu kaum muslimin berperang melawan musuh. 

Shalat pada kondisi seperti ini memiliki beberapa kekhususan yang tidak 

berlaku pada waktu aman. Shalat Khauf tetap disyari‟atkan sampai Hari 

Kiamat. 

 

Dalil tentang pensyari‟atan Shalat Khauf adalah firman Allah q; 

 

ِإَ ث َعَه  َٚ َِ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ ُْ َ جِةَفٌز  َضُم ٍْ ـَ ُُ ثٌَّصََلَر  ُٙ ٌَ َش  ّْ ـَ ََل  ُْ ِٙ ْي ـِ َش  ْٕ  ُو

 ُْ َ ثِةُى َٚ  ْٓ ِِ ث  ْٛ ُٔ ْٛ َيُى ٍْ ـَ ث  ْٚ ِئَ ث َ َؾُ  ـَ  ُْ ُٙ َقَض ٍِ ث أَْ  ْٚ َيْ ُخُ  ٌْ َضْ ِس َ جِةَفٌز  َٚ ٌْ َٚ
ث ْٚ َيْ ُخُ  ٌْ َٚ َعَه  َِ ث  ْٛ ٍُ ُيَّص ٍْ ـَ ث  ْٛ ٍُ ُْ  َُّص ٌَ َا  أُْخَّرٜ  َٚ  ُْ ُٙ َقَض ٍِ أَْ  َٚ  ُْ ُ٘ ِفْ َ 

 ْٓ َْ َع ْٛ ٍُ ْٛ َصْؽُف ٌَ ث  ْٚ َٓ َوَفُّر ًز  ثٌَِ ْ  ٍَ ْي َِ  ُْ ْيُى ٍَ َْ َع ْٛ ٍُ ْي ِّ َي ـَ  ُْ ِضَعِضُى ِْ أَ َٚ  ُْ َقِضُى ٍِ أَْ 
  َ َٚ ثِفَ ًر  ّْرَّضٝ َٚ َِ  ُْ ُض ْٕ ْٚ ُو َ ٍّر أَ َِ  ْٓ ِِ ُْ أًَ ٜ  َْ ِدُى ْْ َوج ُْ ِإ ْيُى ٍَ َٕجَؿ َع  ُؽ

َْ ثَّلَلَ أََع َ  ُْ ِإ ث ِفْ َ ُو ْٚ ُخُ  َٚ  ُْ َقَضُى ٍِ ث أَْ  ْٛ ْْ َصَ ُع ًٕج أَ ْي ِٙ ُِ َٓ َعَ ثًدج  ِّرْ  ـِ َىج ٍْ ٌِ 

 

 

”Dan apabila engkau berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu), lalu 

engkau hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah 

segolongan dari mereka berdiri (shalat) bersamamu dan menyandang 

senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat bersamamu) sujud (telah 

menyempurnakan satu raka‟at), maka hendaklah mereka pindah dari 

belakangmu (untuk menghadapi musuh). Dan hendaklah datang golongan 

yang kedua yang belum shalat, maka hendaklah mereka shalat 

(berjama‟ah) bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap-siaga dan 

menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin agar kalian lengah terhadap 

senjata-senjata kalian dan harta benda kalian, lalu mereka menyerbu kalian 

dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atas kalian meletakkan senjata-

senjata kalian, jika kalian mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau 
karena sakit; dan siap-siagalah kalian. Sesungguhnya Allah telah 

menyediakan adzab yang menghinakan bagi orang-orang kafir.”
891
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Tata Cara Shalat Khauf 

Tata cara Shalat Khauf secara umum dibagi menjadi dua, yaitu : 

 

A. Jika musuh berada di selain arah kiblat 

Jika musuh berada di selain arah kiblat, maka ada lima cara, antara 

lain : 

 

Cara pertama : 

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap 

kearah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.  

2. Imam membuka shalat dan mengerjakan shalat bersama kelompok 

pertama yang telah menghadap ke arah kiblat dengan separuh shalat 

(satu raka‟at, jika shalatnya dua raka‟at. Dan dua raka‟at, jika shalatnya 

empat raka‟at). Kemudian imam tetap berdiri, dan para makmum 

menyempurnakan shalat mereka sendiri-sendiri.  

3. Lalu kelompok yang sudah shalat, mereka berpaling dan menghadang ke 

arah musuh. 

4. Kemudian kelompok yang kedua, yang belum shalat (kelompok yang 

menghadap ke arah musuh) datang, lalu imam mengimami mereka 

shalat dari sisa shalat (imam) tersebut. 

5. Apabila imam telah duduk tasyahud (akhir), maka para makmum berdiri 

dan menyempurnakan shalat mereka, sedangkan imam menunggu 

mereka menyempurnakan shalatnya. 

6. Apabila para makmum telah selesai tasyahud (akhir), maka imam 

mengucapkan salam bersama-sama dengan mereka.   

 

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Shalih bin Khawwat y dari 

orang yang pernah Shalat Khauf bersama Rasulullah a pada perang 

Dzaturriqa‟; 

 

 َُ ُٗ َ ْوَعًز عُ َع َِ  َٓ ٍَٝ ِدجٌَِ ْ  ـََّص ِّٚرِ  َعُ  ٌْ َٖ ث َؽج َٚ َ جِةَفٌز  َٚ  ُٗ َع َِ َْ َ جِةَفًز َصَفْش  أَ
َؽجَاِس  َٚ ِّٚرِ  َعُ  ٌْ َٖ ث َؽج َٚ ث  ْٛ ـََّصُف ث  ْٛ ـُ َّصَّر ْٔ َُ ث ُْ عُ ِٙ ُفِس ْٔ ث ِاَ ْٛ ُّ أََص َٚ ج  ًّ َعَذَش َلجِة
ث  ْٛ ُّ أََص َٚ ًٌِسج  َُ َعَذَش َؽج ُُ ثٌَّرْوَعَز ثٌَِضْ  َدِمَيْش عُ ِٙ ٍَٝ ِد ـََّص ثٌ َجِةَفُز ثْاُْخَّرٜ 

 ُْ ِٙ َُ ِد ٍَ  َ َُ ُْ عُ ِٙ ُفِس ْٔ  .ِاَ
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”Bahwa sekelompok pasukan berberis bersama beliau dan sekelompok lain 

menghadapi musuh. Lalu beliau shalat bersama mereka (orang-orang yang 

berada di belakang beliau) satu raka‟at. Kemudian beliau tetap berdiri dan 

mereka (yang berada dibelakang beliau) menyempurnakan (shalat mereka) 

masing-masing. Lalu mereka berpaling dan berbaris menghadapi musuh. 

Kemudian datang kelompok yang lain dan beliau shalat bersama mereka 

satu raka‟at yang tersisa. Lalu beliau tetap duduk hingga mereka 

menyempurkan (shalat mereka) sendiri-sendiri. Kemudian beliau salam 

bersama mereka.”
892

 

 

Cara kedua : 

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap 

kearah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.  

2. Imam membuka shalat dan mengerjakan shalat bersama kelompok 

pertama yang telah menghadap ke arah kiblat dengan separuh shalat.  

3. Lalu kelompok yang sudah shalat bersama imam, mereka berpaling dan 

menghadang ke arah musuh. 

4. Kemudian kelompok yang kedua, yang belum shalat (kelompok yang 

menghadap ke arah musuh) datang, lalu imam mengimami mereka 

shalat dari sisa shalat (imam) tersebut. 

5. Lalu kelompok yang kedua ini menyempurnakaan shalatnya sampai 

salam, lalu mereka kembali ke posisi mereka. 

6. Kemudian kelompok yang pertama kembali dam menyempurnakan sisa 

shalatnya. 

 

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Ibnu Umar p, ia berkata; 

 

 َٚ َعُ  ٌْ َٕج ث ثَزْ  َٛ ـَ َْٔؾٍ    ًَ َُ ِلَذ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ َِ ُس  ْٚ َؼَز

ْش  َِ َمج ـَ َٕج  ٌَ ٍِّرِ   َُ  َُّص ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ُي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ ََ َمج ـَ  ُْ ُٙ ٌَ َٕج  ْف ـَ ـََّصج

ُي  ْٛ َ َوَ  َ ُ  َٚ ِّٚرِ  َعُ  ٌْ ٍَٝ ث ٍَْش َ جِةَفٌز َع أَْلَذ َٚ ٍِّرِ   ُٗ صَُّص َع َِ ٍَٝ  َ جِةَفٌز  ثَّلَلِ َص
َْ ثٌ َجِةَفِز  َىج َِ ث  ْٛ ـُ َّصَّر ْٔ َُ ث ِٓ عُ َ َؾَ  َ ْؾَ َصْي َٚ  ُٗ َع َِ  ْٓ َّ َُ ِد ٍَ  َ َٚ  

ِٗ ْي ٍَ ثَّلَلُ َع
 ُْ ْٙ َُ ِد ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ُي ثَّلَلِ ْٛ َّرَوَ  َ ُ  ـَ ث  ْٚ ـََؾجُا  ِ ًِّر ُْ صَُّص ٌَ ثٌَِض  
 ِٗ َْٕفِس ٌِ َّرَوَ   ـَ  ُْ ُٙ ْٕ ِِ ثِفٍ   َٚ  ًُ ََ ُو َمج ـَ  َُ ٍَ  َ َُ ِٓ عُ َ َؾَ  َ ْؾَ َصْي َٚ َ ْوَعًز 

 ِٓ َ َؾَ  َ ْؾَ َصْي َٚ  .َ ْوَعًز 
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”Aku berperang bersama Rasulullah a ke arah Nejed. Kami berhadapan 

dengan musuh dan berbaris menghadapi mereka. Lalu Rasulullah a berdiri 

untuk shalat bersama kami. Maka berdirilah satu kelompok bersama beliau 

untuk shalat, sementara kelompok lain menghadapi musuh. Kemudian 

beliau ruku‟ dan sujud dua kali (shalat satu raka‟at) bersama orang-orang 

yang di belakang beliau. Kemudian mereka berpaling menuju tempat 

kelompok yang belum shalat. Lalu (kelompok yang belum shalat) datang, 

lalu Rasulullah a ruku‟ dan sujud dua kali (bersama mereka). Kemudian 

beliau mengucapkan salam. Lalu masing-masing dari mereka 

menyempurnakan shalatnya dengan satu kali ruku‟ dan dua kali sujud.”
893

 

 

 

Cara ketiga : 

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap 

kearah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.  

2. Imam shalat dengan kelompok pertama yang menghadap kiblat hingga 

salam. 

3. Lalu kelompok pertama ini mundur menghadap musuh. 

4. Kemudian imam shalat dengan kelompok kedua (yang tadi menghadap 

musuh) sampai salam. Shalatnya imam dengan kelompok yang kedua ini 
adalah nafilah (sunnah). 

 

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Jabir y, ketika ia bersama 

Rasulullah a di Dzaturriqa‟, ia berkata; 

 

ٍَٝ ِدجٌ َجِةَفِز  َص َٚ ث  ْٚ َُ َص ََخُّر ِٓ عُ ٍَٝ ِدَ جِةَفٍز َ ْوَعَضْي ـََّص ِاَّي ِدجٌَّصََلِر  ْٛ ُٕ ـَ
َُ أَْ َدَ  ث ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص

ِي ثَّلَلِ ْٛ ٌَِّرُ  َْٔش  َىج ـَ ِٓ َلجَي  ْاُْخَّرٜ َ ْوَعَضْي
 ِْ َِ َ ْوَعَضج ْٛ َم ٍْ ٌِ َٚ  .َ َوَعجٍس 

 

”(Ketika panggilan) iqamah shalat telah dikumandangkan, beliau shalat 

bersama satu kelompok dua raka‟at, kemudian mereka mundur. Lalu beliau 

shalat bersama kelompok lainnya dua raka‟at. Dengan demikian Rasulullah 

a melaksanakan empat raka‟at, sedangkan para sahabat (mengerjakan) dua 

raka‟at.”
894
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Cara keempat : 

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap 

kearah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.  

2. Kedua kelompok tersebut semuanya mengikuti takbiratul ihram 

bersama imam. 

3. Lalu kelompok yang dibelakang imam melakukan ruku‟ dan sujud 

(shalat satu raka‟at) bersama imam, sementara kelompok kedua yang 

menghadap ke arah musuh. 

4. Kelompok yang sudah shalat bersama imam satu raka‟at mengambil 

senjata mereka, lalu kembali menghadap musuh. 

5. Kemudian datang kelompok kedua, mereka shalat sendiri-sendiri satu 

raka‟at, sementara imam tetap berdiri menunggu. 

6. Lalu imam shalat bersama kelompok yang kedua ini raka‟at yang kedua. 

7. Kemudian kelompok pertama yang tadinya menghadap musuh 

menyempurnakan shalat satu raka‟at, sementara imam dan kelompok 

yang kedua sedang duduk tasyahud akhir. 

8. Kemudian imam salam bersama-sama mereka seluruhnya. 

 

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Abu Hurairah y, ketika ia 

ditanya Shalat Khauf, ia berkata; 

”Aku bersama Rasulullah a dalam peperangan itu. Rasulullah a membagi 

pasukan menjadi dua kelompok. Satu kelompok berdiri bersama beliau dan 

kelompok yang lain menghadap ke arah musuh sementara punggung mereka 

menghadap ke arah kiblat. Rasulullah a bertakbir dan mereka semua 

bertakbir (yaitu orang-orang yang berada di belakang beliau dan orang-

orang yang menghadap musuh). Kemudian Rasulullah a ruku‟, maka ruku‟ 

pula orang orang yang berada di belakangnya. Kemudian Rasulullah a 

sujud, maka sujud pula orang orang yang berada di belakangnya. Sementara 

kelompok lain menghadap kearah musuh. Kemudian Rasulullah a bangkit. 

Lalu kelompok yang telah shalat di belakang beliau mengambil senjata 

mereka dan mundur ke belakang hingga mereka menghadap ke arah musuh. 

Kemudian kelompok yang tadinya menghadap musuh berdiri di belakang 

imam. Kemudian mereka ruku‟ dan sujud sendiri-sendiri, sementara 

Rasulullah a tetap berdiri. Kemudian mereka berdiri. Lalu Rasulullah a 

ruku‟ untuk raka‟at yang kedua, maka mereka pun ruku‟ bersamanya. 

Kemudian Rasulullah a sujud, maka mereka pun sujud bersamanya. 

Kemudian kelompok yang sedang menghadap musuh maju, lalu ruku‟ dan 

sujud, sementara Rasulullah a dalam keadaan duduk bersama orang-orang 

yang berada di belakang beliau. Kemudian beliau mengucapkan salam dan 

mereka semuanya salam. Kemudian bangkitlah seluruh pasukan dan mereka 

semua telah ikut dalam shalat.”
895
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Cara kelima : 

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok; satu kelompok menghadap 

kearah kiblat dan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh.  

2. Imam shalat dengan satu kelompok satu raka‟at, sementara kelompok 

yang lain menghadang musuh. 

3. Setelah selesai kelompok pertama meninggalkan  tempat shalat mereka. 

4. Kemudian datanglah kelompok kedua, mereka shalat bersama imam satu 

raka‟at. 

5. Tiap-tiap kelompok hanya shalat satu raka‟at dan tidak perlu 

menyempurnakannya. 

 

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Ibnu ‟Abbas p; 

 

َصَؿ ثٌَٕجُا  َٚ ٍَٝ ِدِ ّْي َلّْرٍا  َُ َص ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
َي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ َْ أَ

 ُٗ َف ٍْ َٓ َخ ٍَٝ ِدجٌَِ ْ  ـََّص  َٚ َعُ  ٌْ ثَزّي ث َٛ َِ َصِفج  َٚ  ُٗ َف ٍْ ِٓ َصِفج َخ ُٗ َصَفْي َف ٍْ َخ
 ُْ ِٙ ٍَٝ ِد ـََّص ٌَِتَه  ْٚ َؽجَا أُ َٚ ُؤَ ِا  َ٘  ٍْ َىج َِ  ٌَٝ ُؤَ ِا ِإ َ٘ َّْٔصَّرَؾ  َُ ث َ ْوَعًز عُ

ث ْٛ ُْ َ ْمُ  ٌْ َٚ  .َ ْوَعًز 

 

”Sesungguhnya Rasulullah a shalat pada (peperangan) Dzuqarad. Orang-

orang berbaris di belakang beliau dua baris. Satu baris di belakang beliau 

dan satu baris menghadap ke arah musuh. Beliau shalat dengan kelompok 

yang berada dibelakang beliau satu raka‟at. Kemudian mereka (yang sudah 

shalat) berpaling menuju ke tempat mereka (yang belum shalat). Lalu 

datanglah kelompok (kedua), beliau shalat bersama mereka satu raka‟at. 

Dan mereka tidak mengqadha‟ (tidak menyempurnakan shalat mereka).”
896

 

 

Dalil lain yang menunjukkan sahnya mencukupkan shalat dengan satu 

raka‟at adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu „Abbas c, ia berkata; 

 

َقَ ِّر  ٌْ ـِ  ث  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُْ َص ُى َِٔذيِّرِ  ِْ ٌَِسج  ٍَٝ ـََّرَ  ثَّلَلُ ثٌَّصََلَر َع
ِؾ َ ْوَعزً  ْٛ َخ ٌْ ـِ  ث َٚ  ِٓ ـِ  ثٌَسَفِّر َ ْوَعَضْي َٚ  .أَْ َدًعج 

 

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

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

khauf (takut).”
897
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B. Jika musuh berada di arah kiblat 

Jika musuh berada di selain arah kiblat, maka tata caranya, adalah : 

 

1. Pasukan dibagi menjadi dua kelompok.  

2. Imam memulai shalat bersama mereka seluruhnya. 

3. Imam ruku‟ dan i‟tidal bersama mereka seluruhnya. 

4. Imam sujud dengan kelompok pertama yang ada dibelakangnya, 

sementara kelompok yang kedua berjaga hingga imam dan kelompok 

pertama bangkit dari sujudnya. 

5. Ketika imam dan kelompok pertama telah berdiri, maka kelompok yang 

kedua (yang belum sujud) bersujud dan menyusul imam yang sedang 

berdiri. 

6. Kelompok yang pertama mundur ke belakang, dan kelompok yang 

kedua maju ke depan. 

7. Pada raka‟at kedua, imam ruku‟ dan i‟tidal bersama mereka seluruhnya. 

8. Imam sujud dengan kelompok kedua (yang berada dibelakang imam), 

sementara kelompok pertama berjaga hingga imam dan kelompok kedua 

bangkit dari sujudnya. 

9. Ketika imam dan kelompok kedua telah duduk tasyahud akhir, maka 

kelompok yang pertama (yang belum sujud pada raka‟at kedua) bersujud 

dan menyusul imam yang sedang tasyahud akhir. 

10. Kemudian mereka semuanya bertasyahud dan salam bersama imam. 

 

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari Jabir y, ia berkata; 

 

ـََّصَفٕجَ  ِؾ  ْٛ َخ ٌْ َُ َصََلَر ث ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ  ُ َ  َ َِ ْ ُس  ِٙ َض

 َٓ َدْي َٚ َٕج  َٕ ُٚ َدْي َعُ  ٌْ ث َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع  َص
ِي ثَّلَلِ ْٛ َؿ َ ُ  ٍْ ِٓ َصّؿ َخ َصَفْي

َٕج  َ َوْع َٚ َُ َ َوَ   ْيًعج عُ ّْ َٔج َؽ َوَذّْر َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  
ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َىَذَّر ثٌَِٕذُ  َص ـَ ِز  ٍَ ِمْذ ٌْ ث

ِا  ْٛ َقَ َ  ِدجٌُسُؾ ْٔ َُ ث ْيًعج عُ
ِّ َٕج َؽ ْع ـَ  َ َٚ   ِ ْٛ َٓ ثٌُّرُو ِِ  ُٗ َ  َ ْأَ  ـَ  َ َُ ْيًعج عُ

ِّ َؽ
ج َلَ ٝ  َّ ٍَ ـَ ِّٚرِ  َعُ  ٌْ َْٔقِّر ث   ْ ـِ َؤَخُّر  ُّ ٌْ ََ ثٌَّصُؿ ث َلج َٚ  ِٗ ْي ٍِ ثٌَّصُؿ ثٌَِ ّْي َ  َٚ
َقَ َ   ْٔ ِٗ ث ْي ٍِ ََ ثٌَّصُؿ ثٌَِ ّْي َ  َلج َٚ َا  ْٛ َُ ثٌُسُؾ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ثٌَِٕذُ  َص
َص ََخَّر  َٚ َؤَخُّر  ُّ ٌْ ََ ثٌَّصُؿ ث َُ َصَمَ  ث عُ ْٛ ُِ َلج َٚ ِا  ْٛ َؤَخُّر ِدجٌُسُؾ ُّ ٌْ ثٌَّصُؿ ث

 َُ ْيًعج عُ
ِّ َٕج َؽ َ َوْع َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع َُ َ َوَ  ثٌَِٕذُ  َص َُ عُ َمَ  ُّ ٌْ ثٌَّصُؿ ث

ثٌَّصُؿ  َٚ ِا  ْٛ َقَ َ  ِدجٌُسُؾ ْٔ َُ ث ْيًعج عُ
ِّ َٕج َؽ ْع ـَ  َ َٚ   ِ ْٛ َٓ ثٌُّرُو ِِ  ُٗ َ  َ ْأَ  ـَ  َ
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َؤَخُّر  ُّ ٌْ ََ ثٌَّصُؿ ث َلج َٚ  ٌَٝ ْٚ ـِ  ثٌَّرْوَعِز ثْاُ َؤَخَّرث  ُِ  َْ ِٗ ثٌَِ ّْي َوج ْي ٍِ ثٌَِ ّْي َ 
َا  ْٛ َُ ثٌُسُؾ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ج َلَ ٝ ثٌَِٕذَ  َص َّ ٍَ ـَ ِّٚرِ  َعُ  ٌْ ِ  ث ْٛ ـِ  ُُٔق

 َُ ٍَ  َ َُ ث عُ ْٚ ـََسَؾُ  ِا  ْٛ َؤَخُّر ِدجٌُسُؾ ُّ ٌْ َقَ َ  ثٌَّصُؿ ث ْٔ  ث
ِٗ ْي ٍِ ثٌَّصُؿ ثٌَِ ّْي َ  َٚ

ْيًعج   ِّ َٕج َؽ ّْ ٍَ  َ َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ  ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع    ثٌَِٕذُ  َص

”Aku pernah shalat Khauf bersama Rasulullah a. Beliau membariskan 

kami dalam dua baris. Satu baris dibelakang Rasulullah a. Sementara 

musuh berada diantara kami dan kiblat. Nabi a bertakbir, lalu kami 

bertakbir semuanya. Kemudian beliau ruku‟, kami pun melakukan ruku‟ 

semuanya. Lalu beliau mengangkat kepalanya dari ruku‟ (i‟tidal), kami pun 

mengangkat kepala kami semuanya. Kemudian beliau dan barisan depan 

bersujud. Sedangkan barisan kedua tetap berdiri menghadap musuh. Ketika 

Nabi a dan barisan depan selesai sujud, maka (mereka) berdiri. Kemudian 

barisan belakang maju ke depan dan barisan yang di depan mundur (ke 

belakang). Lalu Nabi a ruku‟ dan kami pun ruku‟semuanya. Kemudian 

beliau bangkit dari ruku‟, kami pun bangkit semuanya. Kemudian beliau 

sujud, bersama barisan pertama yang sebelumnya pada raka‟at pertama 

berada di belakang. Sementara barisan kedua berdiri menghadap musuh. 

Ketika Rasulullah a dan barisan di belakang beliau selesai bersujud, 

barisan kedua pun bersujud. Lalu Nabi a salam, dan kami pun salam 

semuanya.”
898
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Catatan : 

 Apabila rasa takut sangat mencekam sehingga menghalangi mereka 
untuk shalat berjama‟ah menurut tata cara yang telah dijelaskan di 

atas, dan ada harapan bahwa rasa takut akan hilang sebelum habisnya 

waktu shalat, maka dianjurkan mengakhirkan shalat. 

 

 Apabila dalam kondisi yang mencekam dan waktu shalat sudah 

hampir habis, maka mereka hendaknya melakukan shalat dengan 

isyarat menurut kadar kemampuannya (isyarat ruku‟ lebih rendah dari 

sujud). Jika masih mampu ruku‟ dan sujud, maka seorang harus 

melakukannya, atau shalat dengan berjalan kaki, atau berkendaraan, 

baik itu menghadap kiblat maupun tidak. Dan mereka tidak wajib 

mengulangi, jika keadaan sudah aman, baik itu masih dalam waktu 

shalat maupun sesudahnya. Hal ini sebagaimana firman Allah q; 

 

 ْْ ِئ ًٔج ـَ ْٚ ُ ْوَذج ِّرَؽجً  أَ ـَ  ُْ  ِخْفُض

 

“Jika kalian dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil 

berjalan atau berkendaraan.”
899

 

 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

 ٍَٝ ج َع ًِ ث ِ َؽجً  ِلَيج ْٛ ٍُ ٌَِه َص  َ ْٓ ِِ َٛ أََضُ   ُ٘ ٌؾ  ْٛ َْ َخ ْْ َوج ِئ ـَ
ج َٙ ْي ٍِ ْسَضْمَذ ُِ ْٚ َؼْيَّر  َز أَ ٍَ ِمْذ ٌْ ٍِ  ث ْسَضْمَذ ُِ ًٔج  ْٚ ُ ْوَذج ُْ أَ ِٙ ِِ  أَْلَ ث

 

“Apabila rasa takut lebih mencekam dari yang demikian itu, maka 

shalatlah sambil berdiri, sambil berjalan, atau sambil berkendaraan, 

baik menghadap (ke arah) kiblat maupun menghadap (kearah) 

selainnya.”
900
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 Apabila mereka disibukkan berhadapan dengan musuh hingga keluar 
waktu shalat, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk mengerjakan 

shalat kapan saja mereka bisa melakukannya. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Jabir bin „Abdillah Jabir p; 

 

ُس  ّْ َط ٌْ ج َؼَّرَدِش ث َِ َ ِق َدْعَ   ْٕ َخ ٌْ َُ ث ْٛ ٌَْخ َجِح َؽجَا َ  ِٓ ث َّر ْد َّ َْ ُع أَ
ٍِّرِ   ج َوْ ُس أَُص َِ َي ثَّلَلِ  ْٛ ًَ َ ُسُخ ُوَفجَ  ُلَّرْ ٍص َلجَي َ ج َ ُ  ـََؾَع
 ِٗ ْي ٍَ ٍَٝ ثَّلَلُ َع ُس َصْؽِّرَح َلجَي ثٌَِٕذُ  َص ّْ َعّْصَّر َفَضٝ َوجَاِس ثٌَط ٌْ ث

َٔج  َّضْ  َٛ َص َٚ ٌٍَِّصََلِر  َّض َ  َٛ َض ـَ  ِْ ٌَٝ َدْ َقج َٕج ِإ ّْ ُم ـَ ج  َٙ ْيُض ٍَ ج َص َِ ثَّلَلِ  َٚ  َُ ٍَ  َ َٚ
ج  َ٘ ٍَٝ َدْعَ  َُ َص ُس عُ ّْ ج َؼَّرَدِش ثٌَط َِ َعّْصَّر َدْعَ   ٌْ ٍَٝ ث ـََّص ج  َٙ ٌَ

ْؽِّرَح  َّ ٌْ  .ث
 

“Bahwa „Umar bin Khaththab y pada peristiwa perang Khandaq 

datang setelah matahari terbenam, lalu beliau mencela orang-orang 

kafir Quraisy, dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku tidak sempat 

melakukan shalat Ashar hingga matahari terbenam.” Lalu Nabi a 

bersabda, “Demi Allah, aku pun belum melakukan shalat.” Maka kami 

berdiri menuju sungai, lalu beliau berwudhu‟ untuk shalat dan kami 

pun berwudhu‟ untuk (shalat). Kemudian beliau melakukan shalat 

Ashar setelah matahari terbenam, dilanjutkan dengan melakukan 

shalat Maghrib setelahnya”
901

 

 

 Shalat Khauf boleh dilakukan ketika mukim (menetap). Ini adalah 
pendapat mayoritas ulama‟, diantaranya; Abu Hanifah, Malik, Asy-

Syafi‟i, Ahmad, Al-Auza‟i, dan Ibnu Hazm n. Artinya ketika 

peperangan terjadi di dalam negeri kaum muslimin, maka 

diperbolahkan bagi mereka untuk melakukan Shalat Khauf. 

 

 Apabila Shalat Khauf dilakukan saat mukim, maka dikerjakan dengan 
jumlah raka‟at yang sempurna (bukan qashar), baik itu bagi imam 

maupun makmum. 
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