
- 1 - 

PAKET FIQIH RAMADHAN 

(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;  
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َصههَى  َٔ  ِّ ُ َعَهْي ِ َصههٗ اَّلله َقِدَو َرُصُٕل اَّلله
َُحَ  ِد  ًَ ا, اْن ًَ ِٓ ٌَ ِفي ْٕ ٌِ َ ْهَعُث َيا ْٕ ْى َ  ُٓ َن َٔ .
ا:  َفَ اَل  ْٕ ؟ قاَنُ ٌِ َيا ْٕ ٌِ اْنَي َذا َْ ُكُها : َيا 

ُل  ْٕ ِهيهِح، َفَ اَل َرُص
ِْ ا ِفي اْنَجا ًَ ِٓ ََْهَعُة ِفْي

َصههىَ  َٔ  ِّ ُ َعَهْي ِ َصههٗ اَّلله َ  : اَّلله ٌه اَّلله َقْد ِإ
ا  ًَ ُٓ ُْ ا َخْيًزا ِي ًَ ِٓ ُ ِت َو : أَْتَدَنُكُى اَّلله ْٕ  َ

َو اْنِ ْ زِ  ْٕ  َ َٔ  .اْاَْ َ ٗ 
 

“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 

didalamnya pada masa jahiliyah.” 

Rasulullah a bersabda, “Sesungguhnya 
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Allah telah menggantikan untuk kalian dua 

hari tersebut dengan dua hari yang lebih 

baik, (yaitu) „Idul Adh-ha dan „Idul Fitri.”
1
 

 

 

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 

                                                 
1
 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; 

 

اِذَ   َٕ ٌْ َُْ ِزَ  اْنَع ََا أَ اْنُ يهَض ِفي , أُِيْز َٔ
َج  َٕ َدْع َٔ ٌَ اْنَ ْيَز  ْد َٓ ٍِ َ ْش اْنِعيَدْ 

 ٍَ ْي ًِ ْضِه ًُ َصههٗ, اْن ًُ َ ْعَرِزُل اْنُ يهُض اْن َٔ. 

 

“Kami diperintahkan mengajak keluar 

gadis-gadis dan wanita-wanita haidh pada 

kedua Hari Raya untuk menyaksikan 

kebaikan dan doa kaum muslimin, wanita-

wanita yang haidh itu terpisah dari tempat 

shalat.”
2
  

 

 

                                                 
2
 Muttafaq „alaih. 
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Bahkan Rasulullah a menyuruh 

wanita yang tidak memiliki jilbab agar 

pinjam kepada saudarinya. Ketika ada 

diantara kaum wanita berkata kepada 

beliau; 

 

ا  َٓ ٍْ َن ٌْ َنْى َ ُك ِ أَ َل اَّلله ْٕ ٍه َ ا َرُص ُْ ِإْحَدا
 ِجْهَثاٌب 

 

“Salah seorang di antara kami tidak 

memiliki jilbab (kain menutupi seluruh 

tubuh wanita dari atas kepala hingga ujung 

kaki).” 
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Beliau menjawab; 

 

ا َٓ ٍْ َجََلِتْيِث ا ِي َٓ ا أُْخُر َْ  َفْهَرْعَز

 

“Hendaknya ada saudarinya yang 

meminjamkan untuknya.”
3
 

 

Berkata Syaikh 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.”
4
 

 

 

 

 

                                                 
3
 HR. Tirmidzi Juz 2 : 539. 

4
 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; 

 

ِل  ْٕ ٍِ تُْضٍز َصاِحُة َرُص ِ ْت َخَزَ  َعْثُد اَّلله
َصههَى َيَع انُهاِس ِفْي  َٔ  ِّ ُ َعَهْي ِ َصههٗ اَّلله اَّلله
َكَز ِإْتَ اُء  َْ ْٔ أَْ َ ٗ، َفأَ ِو ِعْيِد ِفْ ٍز أَ ْٕ  َ

َياِو، َفَ اَل  َُا :  اْاِ َُا َصاَعَر ِإَها ُكُها َقْد َفَزْغ
ٍَ انرهْضِثْي ِ  َ ِنَ  ِحْي َٔ  ، ِِ ِذ َْ. 

 

“‟Abdullah bin Busr y –seorang sahabat 

Rasulullah a- pergi bersama yang lainnya 

pada hari „Idul Fitri atau  „Idul Adh-ha 
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(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).”
5
  

 

Sedangkan akhir waktu Shalat „Ied 

menurut kebanyakan (ulama‟) adalah 

hingga zawal (tergelincirnya matahari). 

Berkata 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.”
6
 

                                                 
5
 HR. Abu Dawud : 1135, lafazh ini miliknya dan 

Ibnu Majah : 1317. 
6
 Al-Mau‟idhatul Hasanah. 
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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; 

 

َصههَى  َٔ  ِّ ُ َعَهْي ِ َصههٗ اَّلله ُل اَّلله ْٕ ٌَ َرُص َكا
اْاَْ َ ٗ ِإَنٗ  َٔ َو اْنِ ْ ِز  ْٕ َ ْ ُزُ  َ 

ََلجُ  ِّ انصه ُل َ ْيٍء َ ْثَدأُ ِت ٔه َصههٗ َفأَ ًُ  اْن

 

“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.”
7
 

                                                 
7
 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 

ayahnya dari kakeknya y bahwa Nabi a 

bersabda; 

 

َنٗ  ْٔ اَنرهْكِثْيُز ِفي اْنِ ْ ِز َصْثٌع ِفي اْاُ
ٌش ِفي اْاِخَزجِ  ًْ َخ ا , َٔ ًَ ُْ اْنِ َزاَءُج َتْعَد َٔ

ا ًَ ِٓ  ِكْهَرْي

 

“Takbir dalam Shalat „Idul Fitri adalah 

tujuh kali pada raka‟at pertama dan lima 

kali pada raka‟at kedua, dan membaca (Al-
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Fatihah dan Surat adalah) setelah kedua-

duanya.”
8
  

 
Dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

 ٌَ َصههَى َكا َٔ  ِّ ُ َعَهْي ِ َصههٗ اَّلله َل اَّلله ْٕ ٌه َرُص أَ
َنٗ  ْٔ اْاَْ َ ٗ ِفي اْاُ َٔ ُز ِفي اْنِ ْ ِز   َُكث ِ

ًضا ًْ ََِيِح َخ ِفي انثها َٔ  .َصْثَع َذْكِثْيَزاٍخ، 

 ِ ْٕ ُك ْٖ َذْكِثْيَزَذِي انزُّر َٕ  .ِص

 

“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‟.”
9
 

                                                 
8
 HR. Abu Dawud : 1151. 

9
 HR. Abu Dawud : 1149 - 1150, lafazh ini miliknya 

dan Ibnu Majah : 1280. 
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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; 

 

َصههَى َ ْ َزأُ ِفي  َٔ  ِّ ُ َعَهْي ٌَ انُهِثيُّر َصههٗ اَّلله َكا
ِ  اْصَى َرت َِ   َعِح ِتَضث ِ ًُ ِفي اْنُج َٔ  ٍِ اْنِعْيَدْ 

ْم أََذاَا َحِدْ ُ  اْنَ اِ َيحِ  َْ َٔ  .اَاَْعَهٗ 

 

“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).”
10

 

 

 

 

 

                                                 
10

 HR. Tirmidzi Juz 2 : 533. 
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Dari Abu Waqid Al-Laitsi y;  

 

َصههَى َ ْ َزأُ ِفي  َٔ  ِّ ُ َعَهْي ٌَ انُهِثيُّر َصههٗ اَّلله َكا
اْنِ ْ ِز ِتـ  َٔ  .(اْقَرَزَتْد )َٔ , (ق)اْاَْ َ ٗ 

 

“Bahwa Nabi a dalam Shalat „Idul Adh-ha 

dan „Idul Fitri biasanya membaca Surat Qaf 

dan Iqtarabat (Surat Al-Qamar).”
11

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 HR. Muslim Juz 2 : 891. 
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Khutbah ‘Ied 

Khutbah „Ied dilaksanakan setelah 

Shalat („Ied). Ibnu „Umar y berkata; 

 

أَتُٕ  َٔ َصههَى  َٔ  ِّ ُ َعَهْي ٌَ انُهِثيُّر َصههٗ اَّلله َكا
ُز , َتْكزٍ  ًَ ُع ٍِ َقْثَم : َٔ ٌَ اْنِعيَدْ  ْٕ  َُصهُّر

 .اْنُ ْ َثحِ 
 

“Nabi a, Abu Bakar, dan „Umar p selalu 

shalat dua Hari Raya sebelum khutbah.”
12

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 HR. Bukhari Juz 1 : 963, Muslim Juz 2 : 888, 

lafazh ini milik keduanya, dan Tirmidzi Juz 2 : 531. 
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Berkata Imam Tirmidzi 5; 

 

 ٍْ ِم اْنِعْهِى ِي ْْ َد أَ ُْ َذا ِع َْ ُم َعَهٗ  ًَ اَْنَع
َصههَى  َٔ  ِّ ُ َعَهْي أَْصَ اِب انُهِثي ِ َصههٗ اَّلله

ٍِ َقْثَم اْنُ ْ َثِح  ٌه َصََلَج اْنِعْيَدْ  ْى أَ ِْ َغْيِز َٔ
ََلِج  ٍْ َخَ َة َقْثَم انصه َل َي ٔه ٌه أَ َٔ َُ اُل أَ

ٍِ اْنَ َكىِ  ٌُ ْت ا َٔ  .َيْز

 

”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.”
13

  

 

 

                                                 
13

 Sunan Tirmidzi, 2/531. 
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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; 

 

وَ  ْٕ َعحِ َ  ًُ َو  َٔ   انُج ْٕ َو ال  جَ َرَ  اْنعَ َ  ْٕ َٔ َهْ زِ َ   
َو اْنِ ْ زِ  ْٕ  َ. 

 

“Ketika Hari Jum‟at, Hari Arafah, Hari 

„Idul Adh-ha, dan Hari „Idul Fitri.”
14

  

 

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 

                                                 
14

 HR. Asy-Syafi‟i : 114. 
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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; 

 

َزاءُ  ًْ َو اْنِعْيِد تُْزَدُج َح ْٕ ٌَ َ ْهَثُش َ   َكا

 

“Pernah (Rasulullah a) pada waktu Hari 

„Ied mengenakan burdah merah 

(bermotif).”
15

  

 

                                                 
15

 HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Ash-Silsilah Ash-Shahihah Juz 

3 : 1279. 
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3. Makan sebelum keluar untuk 

melakukan Shalat ‘Ied 

Dari Anas y ia berkata; 

 

َصههَى ََل  َٔ  ِّ ُ َعَهْي ِ َصههٗ اَّلله ٌَ َرُصُٕل اَّلله َكا
َزاٍخ  ًَ َو اْنِ ْ ِز َحرهٗ َ ْأُكَم َذ ْٕ  َ ْٔ  َ ْ ُد

 

“Tidaklah Rasulullah a tidak keluar di pagi 

hari „Idul Fitri, melainkan makan beberapa 

buah kurma (terlebih dahulu).”
16

  

 

4. Jika mampu keluar menuju ke tempat 

shalat dengan berjalan kaki 
Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu 

„Umar p, ia berkata;  

َصههَى  َٔ  ِّ ُ َعَهْي ِ َصههٗ اَّلله ُل اَّلله ْٕ ٌَ َرُص َكا
َ ْزِجُع َياِ ًيا َٔ  .َ ْ ُزُ  ِإَنٗ اْنِعْيِد َياِ ًيا، 

                                                 
16

 HR. Bukhari Juz 1 : 910. 
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“Rasulullah a keluar (untuk Shalat) „Ied 

berjalan kaki dan pulang juga berjalan 

kaki.”
17

 

 

5. Menempuh jalan yang berbeda (ketika 

pergi dan pulang) 

Dari Jabir y ia berkata; 

 

 ٌَ ٌَ  انُهِثيُّر َكا َصههَى ِإَ ا َكا َٔ  ِّ ُ َعَهْي َصههٗ اَّلله
ُو اْنِعْيِد َخاَنَ  ان هِزْ َ   ْٕ  َ 

 

“Ketika Hari „Ied Rasulullah a mengambil 

jalan yang berbeda.”
18

  

 

 

 

 

                                                 
17

 HR. Ibnu Majah : 1295. Hadits ini dihasankan 

oleh Syaikh Al-Albani 5. 
18

 HR. Bukhari Juz 1 : 943. 
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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; 

 

َ َعَهٗ َيا  ُزٔا اَّلله ِنُرَكث ِ َٔ َج  ُهٕا اْنِعده ًِ ِنُرْك َٔ
َداُكىْ  َْ  ٌَ ْٔ َنَعههُكْى َذْشُكُز َٔ 

 

“Dan hendaklah engkau mencukupkan 

bilangannya dan hendaklah engkau 

mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya 

yang diberikan kepadamu, supaya engkau 

bersyukur.”
19

  

                                                 
19

 QS. Al-Baqarah : 185. 
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Cara membaca takbir, antara lain : 

1. Membaca takbir secara genap (2 kali) di 

awal dan genap (2 kali) di akhir; 

 

 ُ اَّلله َٔ  ُ َّ ِإَله اَّلله ُ أَْكَثُز ََل ِإَن ُ أَْكَثُز اَّلله اََّلله
دُ  ًْ ِ اْنَ  َّللِهّٰلل َٔ ُ أَْكَثُز   .أَْكَثُز اَّلله

 

2. Membaca takbir secara ganjil (3 kali) di 

awal dan ganjil (3 kali) di akhir; 

 

َّ ِإَله  ُ أَْكَثُز ََل ِإَن ُ أَْكَثُز اَّلله ُ أَْكَثُز اَّلله اََّلله
 ِ َّللِهّٰلل َٔ ُ أَْكَثُز  ُ أَْكَثُز اَّلله ُ أَْكَثُز اَّلله اَّلله َٔ  ُ اَّلله

دُ  ًْ  .انَ 
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3. Membaca takbir secara ganjil (3 kali) di 

awal dan genap (2 kali) di akhir; 

 

َّ ِإَله  ُ أَْكَثُز ََل ِإَن ُ أَْكَثُز اَّلله ُ أَْكَثُز اَّلله اََّلله
دُ  ًْ ِّ  ل اْنَ  ِن َٔ ُ أَْكَثُز  ُ أَْكَثُز اَّلله اَّلله َٔ  ُ  .اَّلله

 

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. 

 

Shalawat dan salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, 

kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 

 

 
***** 
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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma‟il bin Ibrahim bin Al-Mughirah 

Al-Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut 

Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-

Tirmidzi. 

4. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

5. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

6. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud 

Sulaiman bin Al-Asy‟ats bin Amru Al-

Azdi As-Sijistani. 

7. Sunan An-Nasa’i, Ahmad bin Syu‟aib 

An-Nasa‟i.  

8. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin 

Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini. 


