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Pendahuluan 

Bahwasanya segala puji bagi Allah, kami memuji, meminta pertolongan 
dan meminta ampunan kepada-Nya. Kami meminta perlindungan kepada 
Allah dari keburukan diri kami dan dari kejelekan amal perbuatan kami. 
Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat 
kenyesatkannya dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tiada yang 
dapat memberikannya petunjuk. 

Dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah 
kecuali Allah yang maha Esa dan yang tiada sekutu bagi-Nya. Dan saya 
bersaksi bahwa Muhammad S.a.w. adalah hamba dan rasul-Nya. 

Dalam beberapa ayat Allah telah berfirman, 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΨ tΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# ¨,ym ⎯Ïµ Ï?$ s)è? Ÿω uρ ¨⎦ è∫θ èÿ sC ω Î) ΝçFΡr&uρ tβθ ßϑÎ= ó¡•Β   

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-
benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati 
melainkan dalam keadaan beragama Islam.” (Ali Imran: 102) 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9$# (#θ à)®?$# ãΝä3−/u‘ “ Ï% ©!$# /ä3s)n= s{ ⎯ÏiΒ <§ø¯Ρ ;ο y‰Ïn≡uρ t,n= yz uρ $ pκ÷]ÏΒ 

$ yγ y_ ÷ρ y— £]t/uρ $ uΚ åκ÷]ÏΒ Zω% y Í̀‘ #ZÏWx. [™!$ |¡ÎΣ uρ 4 (#θ à)¨?$#uρ ©!$# “ Ï% ©!$# tβθä9u™!$ |¡ s? ⎯Ïµ Î/ 

tΠ% tnö‘ F{$#uρ 4 ¨βÎ) ©!$# tβ% x. öΝä3ø‹n= tæ $ Y6ŠÏ% u‘ ∩⊇∪     

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah 
menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah 
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu.” (An-Nisa`: 1) 
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$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ à)®?$# ©!$# (#θ ä9θ è% uρ Zω öθ s% #Y‰ƒ Ï‰y™ ∩∠⊃∪   ôxÎ= óÁ ãƒ öΝä3s9 

ö/ä3n=≈ yϑ ôã r& öÏøó tƒ uρ öΝä3s9 öΝä3t/θ çΡèŒ 3 ⎯tΒ uρ ÆìÏÜãƒ ©!$# …ã&s!θ ß™ u‘ uρ ô‰s)sù y—$ sù #·— öθ sù 

$ ¸ϑŠ Ïàtã ∩∠⊇∪     

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah 
dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki 
bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. 
Dan barangsiapa menta’ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya 
ia telah mendapat kemenangan yang besar.” (Al-Ahzab: 70-71) 

Amma ba’du, 

Kita semua tahu bahwa shalat adalah penghubung antara hamba 
dengan Tuhannya S.w.t.. Kewajiban shalat disampaikan langsung oleh 
Allah kepada nabi S.a.w. dengan tampa pelantara. Shalat adalah penghibur 
nabi S.a.w. dan shalat tidak akan diterima oleh Allah kecuali shalat yang 
telah diajarkan oleh baginda Rasulullah S.a.w. dalam sabda beliau, 
“Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku (melaksanakan) shalat.”  

Dari itu, kami berkeinginan untuk menyampaikan kepada para 
pembaca budiman pembahasan tentang shalat, dan kami pilih buku Zad 
Al-Ma’ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi bab Hadyu An-Nabi fi Ash-Shalah 
(petunjuk nabi S.a.w. tentang shalat). Dan agar buku ini lebih memberikan 
kontribusi yang lebih banyak, maka kami tambahkan beberapa bab lain 
yang kami namakan Fatawa An-Nabi S.a.w. dan kami jadikan buku ini 
menjadi dua pasal: 

Pasal pertama: meliputi beberapa fatwa Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz 
tentang shalat yang telah kami pilih. 

Pasal kedua: meliputi petunjuk nabi S.a.w. dalam shalat yang telah kami 
sadur dari kitab Zad Al-Ma’ad karya Ibnul Qayyim. 

Dari itu kami berharap agar Anda semua wahai para pembaca budiman 
untuk membaca buku ini dengan seksama dengan disertai perenungan 
yang mendalam. Kemudian mengajarkan atau memberitahukannya kepada 
seluruh keluarga, anak dan tetangga agar manfaatnya dapat menyeluruh ke 
seluruh penjuru dunia. 

Dan segala puji adalah bagi Allah S.w.t.. 

 

Asy-Syaikh Ali Ahmad Abdul Al Ath-Thahthawi 

Ketua Umum Organisasi Para Pecinta Al-Qur`an dan As-Sunnah 
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Fatwa-fatwa dalam Al-Qur’an 

Allah berfirman, 

$ tΒ uρ šχ%Ÿ2 ª!$# ¨≅ÅÒ ã‹Ï9 $ JΒ öθ s% y‰÷è t/ øŒÎ) öΝßγ1 y‰yδ 4© ®L ym š⎥Îi⎫t7ãƒ Οßγ s9 $ ¨Β 

šχθ à)−G tƒ 4 ¨βÎ) ©!$# Èe≅ ä3Î/ >™ó© x« íΟŠ Î= tæ ∩⊇⊇∈∪     

“Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah 
Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskan-Nya 
kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah 
Maha Mengetahui segala sesuatu.” (At-Taubah: 115) 

Dalam kitab mulia-Nya, Allah S.w.t. telah menjelaskan kepada hamba-
Nya yang beriman tentang hukum-hukum yang dengannya seseorang akan 
berbahagia di dunia dan di akhirat. Mereka akan baik, dalam kapasitasnya 
sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. 

Al-Qur`an dalam memberikan fatwa ada dua jalan, yakni (1) jalan yang 
tidak didahului dengan pertanyaan, dan (2) jalan yang didahului dengan 
pertanyaan. 

Pertama: Jalan yang Tidak Didahului dengan Pertanyaan 

Dasar perintah dan larangan untuk kaum mukminin yang 
penurunannya tidak didahului dengan pertanyaan sangatlah banyak dan 
bahkan inilah bagian terbanyaknya. Jalan seperti ini biasanya di awali 
dengan memanggil orang-orang mukmin sehingga mereka tertarik untuk 
mendengarnya, memberikan dorongan kepada mereka untuk mengikuti 
seruan tersebut dan memberitahukan kepada mereka bahwa hukum-
hukum yang disampaikan Al-Qur`an tersebut adalah bagian dari 
keimanan, janji dan sesuatu yang harus dipegang teguh. 

Contohnya adalah seperti firman Allah, 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ |=ÏG ä. ãΝä3ø‹n= tæ ÞÉ$ |Á É)ø9$# ’Îû ‘n= ÷Fs)ø9$#   

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash 
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” (Al-Baqarah: 178) 

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa.” 
(Al-Baqarah: 183) 

 
 



 

Fatwa-fatwa Nabi Seputar Shalat ________________________________________________________________  8

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θè= ÏÜö7è? Νä3ÏG≈s% y‰|¹ Çd⎯yϑ ø9$$ Î/ 3“ sŒF{$#uρ “ É‹©9$% x. ß,ÏΨ ãƒ 

…ã& s!$ tΒ u™!$ sÍ‘ Ä¨$ ¨Ζ9$# Ÿω uρ ß⎯ÏΒ ÷σãƒ «!$$ Î/ ÏΘöθ u‹ø9$#uρ ÌÅz Fψ$#   

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan 
(pahala) sedekahmu denga menyebut-nyebutnya dan menyakiti 
(perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya 
karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan 
hari kemudian.” (Al-Baqarah: 264) 

Dan firman Allah, 

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak 
secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya.” (Al-Baqarah: 282) 

Dan ayat-ayat ahkam (yang menerangkan tentang hukum Islam dan 
sudah jelas maksudnya) lainnya yang memang diperuntukkan untuk 
orang-orang mukmin. Dan ada juga yang khithab (obyek)-nya adalah nabi 
S.a.w., namun hukum penerapannya adalah untuk manusia seluruhnya, 
seperti firman Allah, 

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu.” (Thalaq: 1) 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ © É<¨Ζ9$# ≅ è% y7Å_≡uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖt/uρ Ï™!$ |¡ÎΣ uρ t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# š⎥⎫ÏΡô‰ãƒ £⎯Íκö n= tã ⎯ÏΒ 

£⎯Îγ Î6 Î6≈n= y_ 4 y7 Ï9≡sŒ #’oΤ÷Šr& β r& z⎯øùt÷è ãƒ Ÿξ sù t⎦ ø⎪ sŒ÷σãƒ 3 šχ% x.uρ ª!$# #Y‘θ àxî $ VϑŠ Ïm §‘     

“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 
perempuanmu dan isteri-isteri orang mu’min, “Hendaklah mereka 
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian 
itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka 
tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.” (Al-Ahzab: 59) 

Dan terkadang disebutkan hukum perintah dan larangan yang tanpa 
menyebutkan obyeknya, seperti firman Allah, 

Ÿω uρ (#θ è= yèøgrB ©!$# Zπ |Ê óãã öΝà6ÏΨ≈yϑ ÷ƒ X{ χ r& (#ρ •y9 s? (#θà)−G s?uρ (#θ ßs Î= óÁè?uρ š⎥ ÷⎫t/ 

Ä¨$ ¨Ψ9$# 3 ª!$#uρ ìì‹Ïÿ xœ ÒΟŠ Î= tæ ∩⊄⊄⊆∪     

“Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai 
penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan 
ishlah di antara manusia. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengerahui.” (Al-Baqarah: 224) 
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ω ãΝä.ä‹Ï{# xσãƒ ª!$# Èθ øó ¯=9$$ Î/ þ’Îû öΝä3ÏΨ≈ yϑ÷ƒ r& ⎯Å3≈ s9uρ Νä.ä‹Ï{# xσãƒ $ oÿ Ï3 ôMt6 |¡x. öΝä3ç/θ è= è% 3   

“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak 
dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Allah menghukum kamu 
disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh 
hatimu.” (Al-Baqarah: 225) 

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) 
tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 
diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah 
dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam 
masa menanti itu jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. 
Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan 
kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, 
mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah 
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Baqarah: 228) 

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi 
dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.” 
(Al-Baqarah: 229) 

Dan firman Allah, 

ßN≡t$ Î!≡uθ ø9$#uρ z⎯÷è ÅÊ öãƒ £⎯èδ y‰≈ s9÷ρ r& È⎦ ÷,s!öθ ym È⎦ ÷⎫n= ÏΒ% x. ( ô⎯yϑ Ï9 yŠ# u‘ r& β r& ¨ΛÉ⎢ãƒ sπ tã$ |Ê§9$# 4 

’ n?tã uρ ÏŠθä9öθ pRùQ$# …ã& s! £⎯ßγ è% ø— Í‘ £⎯åκèEuθ ó¡Ï.uρ Å∃ρ ã÷è pRùQ$$ Î/ 4   

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 
penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan pernyusuan. Dan 
kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara yang ma’ruf.” (Al-Baqarah: 233) 

Dan ayat-ayat ahkam lainnya yang tidak didahului dengan penyebutan 
obyek kaum mukminin.  

Jalan seperti ini ada dua macam yaitu: yang didahului dengan 
panggilan dan yang tidak didahului dengan panggilan, yang mana yang 
kedua inilah dasar dalam menjelaskan setiap tasyri’ (syariat) yang 
dimaksudkan untuk memberitahu umat manusia dan agar mereka 
mematuhinya. 

Kedua: Jalan yang Didahului dengan Pertanyaan 

Adapun jalan kedua adalah penjelasan yang terdapat dalam Al-Qur`an 
yang didahului dengan pertanyaan seorang penanya. Jalan ini adalah satu 
penjelas tentang suatu hukum yang sebelumnya belum pernah dijelaskan, 
sehingga manusia berkeinginan unutk mengetahui hukum syariatnya 
sehingga mereka menanyakannya. Atau untuk mencari kejelasan terhadap 
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satu hukum yang sudah pernah dijelaskan, akan tetapi hukum tersebut 
berkembang dan menjadikan manusia merasa butuh untuk mencari 
kejelasannya, sehingga mereka menanyakannya untuk memperjelas dan 
membuka tabirnya. 

Al-Qur`an telah menyebutkan beberapa pertanyaan yang ditujukan 
kepada baginda Rasulullah S.a.w. dan sekaligus menyebutkan jewabannya. 
Contoh pertanyaan seperti ini adalah sebagaimana yang disebutkan di 
dalam surat Al-Baqarah berikut, 

Pertama: datanglah seorang badui Arab menghadap nabi S.a.w. dan 
bertanya, “Apakah Tuhan kita dekat, sehingga kita membisiki-Nya, ataukah 
Dia jauh sehingga kita memanggil-Nya?” Maka kemudian turunlah ayat, 

#sŒÎ)uρ y7 s9r'y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã © Íh_ tã ’ÎoΤÎ* sù ë=ƒ Ìs% ( Ü=‹Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$! $# #sŒÎ) Èβ$tã yŠ (   

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, 
maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 
permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku.” (Al-
Baqarah: 186) 

Ayat ini dijadikan hujjah atau dasar dalil oleh para ulama bahwa tidak 
boleh meninggikan suara ketika beribadah atau bedoa kecuali dengan 
ukuran suara yang tidak sampai dapat merusak atau mengganggu 
kekhusyuan dan tidak mengganggu dan menjadikan hati orang yang 
mendengarnya menjadi waswas. 

Kedua: diceritakan bahwa mereka menanyakan tentang hilal yang 
muncul pada awal bulan seperti garis kemudian membesar-membesar dan 
akhirnya terlihat bulat-bundar. Kemudian pada bulan berikutnya bulan 
muncul seperti itu kembali, sehingga turunlah ayat, 
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“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, “Bulan 
sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) 
haji.” (Al-Baqarah 189) 

Jawaban Al-Qur`an ini dialihkan dari pertanyaan yang mereka ajukan, 
yaitu penyebab adanya fenomena bulan dialihkan kepada tinjaun manfaat 
bulan bagi kehidupan  mereka, yaitu dengan bulan mereka dapat 
menentukan waktu untuk berpuasa dan berhaji. Bulan juga berfungsi 
dalam muamalah dan hitang-piutang mereka. 

Cara hitung-hitungan seperti ini lebih dapat dipahami oleh seluruh 
kalangan, baik yang pandai maupun yang bodoh. Karena hitung-hitungan 
menggunakan bulan dapat dimengerti oleh siapapun meski ia tidak 
mengetahui hitungan. Dan Al-Qur`an selalu menggunakan cara yang 
paling mudah dan sudah menjadi fitrah seluruh manusia tanpa terkecuali. 
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Ketiga dan keempat: Al-Qur`an banyak memberikan dorongan kepada 
umat manusia untuk berinfaq, sehingga mereka kemudian bertanya 
tentang apa yang selayaknya dan bagaimana tata cara berinfaq serta 
kepada siapa sebaiknya infaq diberikan. Oleh karena itu turunlah firman 
Allah, 
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“Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. 
Jawablah, “Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah 
diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-
orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” Dan 
apa saja kebajikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha 
Mengetahuinya.” (Al-Baqarah: 215) 

Dan turun juga firman Allah, 

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. 
Katakanlah, “Yang lebih dari keperluan.” (Al-Baqarah: 219) 

Maka Allah melalui Al-Qur`an menjelaskan kepada mereka apa yang 
sebaiknya mereka infaqkan yaitu barang-barang yang mereka miliki 
sedang orang-orang yang menjadi tanggungannya sudah tidak 
membutuhkannya lagi, sebagaimana juga Al-Qur`an menjelaskan kepada 
siapa seharusnya infaq diserahkan. 

Kelima: di akhir bulan Jumadil Akhir dan permulaan bulan Rajab yang 
merupakan salah satu dari bulan Haram, nabi S.a.w. mengirimkan pasukan 
yang terdiri dari para sahabat beliau untuk berperang. Mereka berperang 
dan mendapatkan banyak tawanan sehingga mereka para sahabat tersebut 
bertanya kepada beliau tentang berperang di bulan Haram. Maka 
kemudian turunlah ayat, 
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“Mereka bertanya tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah, 
“Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi 
(manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) 
Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih 
besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar 
(dosanya) dari pada membunuh.” (Al-Baqarah: 217) 
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Al-Qur`an melalui lisan nabi S.a.w. menjelaskan bahwa berperang di 
bulan Haram merupakan satu perkara yang sangat dilarang karena telah 
melanggar kehormatan bulan Haram. Akan tetapi ada suatu perkara yang 
lebih dilarang lagi yaitu menghalang-halangi dari jihad fi sabilillah, kafir 
kepada Allah, menghalangi orang lain untuk menuju ke Masjidil Haram 
dan mengusir penduduknya dari tanah Haram. Semua perbuatan laknat 
yang dilakukan kaum musyrikin di atas lebih dilarang oleh Allah dari 
sekedar berperang pada bulan-bulan Haram.  

Oleh karena itu para ulama mewajibkan untuk mengambil dua 
madharat atau dua perkara haram yang lebih ringan, jika keduanya sudah 
tidak mungkin untuk dihindari. 

Keenam: banyak dari para sahabat yang merasakan madharat minuman 
keras dan perjudian, sehingga mereka kemudian menanyakan hukumnya 
dan turunlah firman Allah, 
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“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, 
“Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi 
manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (Al-
Baqarah: 219) 

Setelah turunnya ayat ini, para sahabat paham alasan diharamkannya 
khamr dan berjudi atau mengundi nasib sesuai dengan tabiat manusia yaitu 
menjauhi dari sesuatu yang banyak membawa keburukan. Dan Allah tidak 
mengharamkan khamr kecuali dengan bertahap mengingat kesiapan jiwa 
manusia untuk menerima hukum tersebut. 

Ketujuh: banyak ayat Al-Qur`an yang berisi ancaman memakan harta 
anak yatim, sehingga dalam bersentuhan anak yatim mereka harus memilih 
antara dua hal: pertama menjauhi sama sekali anak-anak yatim yang mana 
hal itu menjadikan anak yatim seakan diterlantarkan dan termajinalkan 
dan kedua bergaul dengan mereka dan membiarkan dirinya hanyut untuk 
menikmati harta anak yatim. Dari itu turunlah ayat, 
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“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, 
“Mengurus urusan merreka secara patut adalah baik, dan jika kamu 
menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu, dan Allah 
mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadan 
perbaikan.” (Al-Baqarah: 220) 
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Al-Qur`an memberikan petunjuk kepada para sahabat bahwa yang 
dimaksud dengan larangan berkenaan dengan anak yatim adalah larangan 
membentak dan menelantarkannya,  serta tidak memenuhi hak-hak mereka 
dan sangat berharap harta kepunyaan mereka. 

Tujuan pelarangan tersebut adalah demi kebaikan mereka dan 
mengembalikan kebaikan kepadanya. Dan ini adalah suatu perkara yang 
diketahui bersama yang tidak perlu ada keraguan dan kebingungan di 
dalamnya. 

Kedelapan: orang-orang muslim menemui Ahli Kitab (Yahudi dan 
Nasrani) dua golongan yang bertolak belakang. Orang-orang Nasrani 
ketika isteri mereka haid, maka mereka bergaul dengan isteri-isteri mereka 
seperti ketika sang  isteri tidak sedang haid. Tidak ada perbedaannya sama 
sekali. Adapun orang-orang Yahudi menjauhi isteri-isteri mereka sejauh-
jauhnya ketika isteri-isteri mereka sedang haid, sampai-sampai di tempat 
makan dan minum. Oleh karena itu para sahabat bingung dan bertanya 
kepada baginda Rasulullah S.a.w.., apakah mereka menggauli isteri-isteri 
mereka yang sedang haid sebagaimana yang dilakukan kelompok pertama 
(Nasrani) atau kelompok kedua (Yahudi)? Maka turunlah firman Allah, 
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“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, “Haidh itu 
adalah suatu kotoran.” Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan 
diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati 
mereka, sebelum mereka suci.” (Al-Baqarah: 222) 

Al-Qur`an memberikan arahan untuk berlaku tengah-tengah antara 
kedua golongan ahli kitab tersebut, tidak tidak terlalu menggampang 
seperti golongan pertama (Nasrani) dan tidak pula berlebihan seperti 
golongan kedua (Yahudi). Islam tidak melarang berhubungan dengan para 
isteri yang sedang haid kecuali hubungan khusus, sedang selain itu adalah 
diperbolehkan. 

Begitulah syariat datang dengan hukumnya yang tengah-tengah atau 
moderat, yaitu antara yang berlebih-lebihan dan yang menggampang. 

Rahasia Penggunaan Istilah Istifta` (Meminta Fatwa) 

Kesembilan dan kesepuluh: sebagaimana datangnya pertanyaan tentang 
hukum dengan menggunakan pertanyaan, datang pula pertanyaan tentang 
hukum dengan menggunakan istilah istifta` (meminta fatwa). 

Penggunaan istilah ini terdapat pada dua tempat di dalam Al-Qur`an, 
yang keduanya berhubungan dengan hukum keluarga dan warisan, 
pertama firman Allah S.w.t. , 
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y7 tΡθ çG øtG ó¡o„ uρ ’ Îû Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# ( È≅ è% ª!$# öΝà6‹ ÏG øãƒ £⎯ÎγŠ Ïù $ tΒ uρ 4‘n= ÷Fãƒ öΝà6ø‹n= tæ ’Îû 

É=≈ tG Å3ø9$# ’Îû ‘yϑ≈ tG tƒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9$# © ÉL≈©9$# Ÿω £⎯ßγ tΡθ è?÷σè? $ tΒ |=ÏG ä. £⎯ßγ s9 tβθ ç6 xî ös?uρ β r& 

£⎯èδθ ßsÅ3Ζs?   

“Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. 
Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan 
apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur`an (juga 
memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak 
memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, 
sedang kamu ingin mengawini mereka.” (An-Nisa`: 127)  

di dalamnya juga disebutkan tentang hukum dimana jika seorang isteri 
mengkhawatirkan suaminya berbuat curang atau serong dan penjelasan 
tentang arti adil terhadap para isteri bagi laki-laki yang mempunyai isteri 
lebih dari satu. 

Kedua firman Allah S.w.t., 
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“Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, 
“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika 
seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak.” (An-Nisa` 
176) 

Kesebelas: di permulaan surat Al-Maidah Allah mengharamkan bangkai 
bagi kaum muslimin. Allah S.w.t.  berfirman, 

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.” (Al-
Maidah: 3) 

Sebelumnya, orang-orang Arab menghalalkan memakan bangkai, dan 
bersamaan dengan itu pula mereka mengharamkan beberapa barang yang 
baik dan halal seperti memakan Bahirah (unta betina yang telah beranak 
lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, 
dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi dan tidak boleh diambil air 
susunya) dan Saibah (unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja 
lantaran sesuatu nazar. Seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan 
melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia biasa bernadzar 
akan menjadikan untanya saaibah bila maksud atau perjalanannya berhasil 
dengan selamat), dan barang-barang lain yang mereka berkeinginan untuk 
mengharamkannya. 

Dari itu orang-orang muslim merasa butuh untuk mengetahui apa 
yang dihalalkan dan yang diharamkan Allah untuk mereka, sehingga 
turunlah firman Allah,  
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“Mereka menanyakan kepadamu, “Apakah yang dihalalkan bagi 
mereka.” Katakanlah, “Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan 
(buruan yang ditangkap) oleh binatang-binatang buas yang telah 
kamu ajarkan dengan melatihnya untuk berburu, kamu mengajarnya 
menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, maka makanlah 
dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas 
binatang buas itu (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada 
Allah sesungguhnya Allah amat cepat hisab-Nya.” (Al-Maidah: 4) 

Firman Allah di atas menjelaskan bahwa barang atau sesuatu yang tidak 
membawa madharat dan yang dihalalkan tidaklah diharamkan bagi 
mereka sebagaimana Allah juga menjelaskan kepada kaum muslimin 
kehalalan hewan buruan yang mati dengan syarat menyebut nama Allah 
ketika memburunya. 

Kedua belas:  setelah Allah memberikan kemenangan kepada kaum 
muslimin dalam perang Badar, dan setelah kaum muslimin mendapatkan 
banyak harta ghanimah atau rampasan perang, maka mereka kemudian 
berselisih pendapat tentang siapa saja yang berhak mendapatkan harta 
ghanimah tersebut. Apakah yang berhak mendapatkannya hanyalah para 
pemuda yang ikut serta dalam perang? Atau para orang tua yang ikut serta 
juga di belakang kaum muda dalam peperangan?  

Mereka banyak memperbincangkan dan memperdebatkannya sampai 
mereka kemudian menanyakannya kepada baginda Rasulullah S.a.w.., dan 
turunlah kemudian permulaan surat Al-Anfal, 
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“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta 
rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan perang itu 
kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan 
perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada 
Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang beriman.” (Al-
Anfal: 1) 

Allah menjelaskan kepada para sahabat yang sedang berselisih tersebut 
bahwa pembagian ghanimah tidaklah menjadi urusan mereka dan tidaklah 
ghanimah menjadi penyebab mereka berselisih dan berbeda pendapat, 
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karena ghanimah adalah urusan Allah dan rasul-Nya. Mereka harus patuh 
kepada ketentuan rasul dalam pembagian ghanimah dan melakukan 
perdamaian di antara mereka dan agar hatinya bertakwa kepada Allah. 

Di atas adalah pertanyaan-pertanyaan kaum mukminin yang ditujukan 
kepada baginda nabi S.a.w. untuk menjelaskan tentang hukum-hukum 
yang sangat mereka butuhkan. Semua jawaban tersebut sebagaimana 
menurut pendapat saya adalah masuk dalam surat Madaniyah (yang 
diturunkan di Madinah) yaitu: Al-Baqarah, Al-Maidah dan Al-Anfal. Dan 
sebagaimana diketahui bahwa surat-surat Madaniyah adalah yang 
menjelaskan tentang hukum-hukum syariat secara terperinci terhadap 
hukum-hukum tentang keimanan. 

Pertanyaan dari Selain Orang-orang Mukmin 

Pertanyaan yang ada dalam Al-Qur`an selanjutnya adala pertanyaan 
yang timbul dari orang-orang yang mengingkari dakwah Islamiyah dan 
yang menentangnya. Pertanyaan-pertanyaan ini kebanyakan terdapat 
dalam surat Makkiyah yang di dalamnya disebutkan tentang kaidah-kaidah 
dasar agama. 

Dari itu, kita melihat bahwa surat-surat Makkiyah –sebagaimana yang 
telah jelas dari melihat judulnya- memuat spirit perdebatan dan tantangan 
yang menjadi karakteristik dakwah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah 
seperti pertanyaan tentang hari kiamat yang disebutkan dalam tiga surat 
yaitu: 
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“Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, “Bilakah 
terjadinya.” Katakanlah, “Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat 
itu adalah pada sisi Tuhanku; tidak seorangpun yang dapat 
menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat 
(huru-haranya bagi makhluk) yang di langit dan di bumi. Kiamat itu 
tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba.” Mereka 
bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. 
Katakanlah, “Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu 
adalah di sisi Tuhan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” 
(Al-A’raf: 187) 

Dalam surat Al-Ahzab, 
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y7 è= t↔ ó¡o„ â¨$̈Ζ9$# Ç⎯tã Ïπ tã$¡¡9$# ( ö≅ è% $ yϑ ¯ΡÎ) $ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰ΖÏã «!$# 4 $ tΒ uρ y7ƒÍ‘ ô‰ãƒ ¨≅ yè s9 

sπ tã$¡¡9$# ãβθä3s? $ ·6ƒ Ìs% ∩∉⊂∪     

“Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit. Katakanlah, 
“Sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di 
sisi Allah.” Dan tahukah kamu hai (Muhammad), boleh jadi hari 
berbangkit itu sudah dekat waktunya.” (Al-Ahzab: 63) 

dan dalam surat An-Nazi’at, 

y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ Ç⎯tã Ïπ tã$¡¡9$# tβ$ −ƒ r& $ yγ9y™ öãΒ ∩⊆⊄∪   tΛ⎧ Ïù |MΡr& ⎯ÏΒ !$ yγ1 tø.ÏŒ ∩⊆⊂∪   4’n< Î) 

y7 În/u‘ !$ yγ9pκtJΨ ãΒ ∩⊆⊆∪   !$ yϑ ¯ΡÎ) |MΡr& â‘ É‹ΖãΒ ⎯tΒ $ yγ9t±øƒ s† ∩⊆∈∪   öΝåκ̈Ξr( x. tΠöθ tƒ $ pκtΞ÷ρ ttƒ óΟs9 

(#þθ èWt7ù= tƒ ω Î) ºπ §‹Ï±tã ÷ρ r& $ yγ9pt éÏ ∩⊆∉∪     

“(orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari 
berbangkit, kapankah terjadinya. Siapakah kamu (sehingga) dapat 
menyebutkan (waktunya). Kepada Tuhanmulah dikembalikan 
kesudahannya (ketentuan waktunya). Kamu hanya memberi 
peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit). Pada 
hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka seakan-akan tidak 
tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi.” 
(An-Nazi`at: 42-46) 

Di antaranya lagi adalah pertanyaan tentang ruh atau jiwa 
sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Isra`,  

š tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯tã Çyρ”9$# ( È≅ è% ßyρ ”9$# ô⎯ÏΒ ÌøΒ r& ’ În1u‘ !$ tΒ uρ ΟçF Ï?ρ é& z⎯ÏiΒ ÉΟù= Ïè ø9$# ω Î) 

WξŠ Î= s% ∩∇∈∪     

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, “Roh itu 
termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 
melainkan sedikit.” (Al-Isra`: 85) 

Di antaranya lagi adalah pertanyaan tentang beberapa orang yang di 
sebutkan dalam sejarah sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-
Kahfi, 

š tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ ⎯tã “ ÏŒ È⎦ ÷⎫tΡö s)ø9$# ( ö≅ è% (#θè= ø?r'y™ Νä3øŠn= tæ çµ ÷ΖÏiΒ #·ò2 ÏŒ ∩∇⊂∪     
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“Mereka akan bertanya kepadamu (Muhammad) tentang 
Dzulqarnain. Katakanlah, “Aku akan bacakan kepadamu cerita 
tentangnya.” (Al-Kahfi: 83) 

Dan di antaranya lagi adalah pertanyaan tentang gunung dan tempat 
kembalinya ketika datang hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam surat 
Thaha, 

y7 tΡθ è= t↔ ó¡o„ uρ Ç⎯tã ÉΑ$ t7Ågø: $# ö≅à)sù $ yγ àÅ¡Ψ tƒ ’ În1u‘ $ Zó¡nΣ ∩⊇⊃∈∪   $ yδâ‘ x‹uŠsù % Yæ$ s% 

$ Z|Á ø|¹ ∩⊇⊃∉∪   ω 3“ ts? $ pκ Ïù % [ ùθ Ïã Iω uρ $\FøΒ r& ∩⊇⊃∠∪     

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka 
katakanlah, “Tuhanku akan menghancurkannya (di hari kiamat) 
sehancur-hancurnya, maka Dia akan menjadikan (bekas) gunung-
gunung itu datar sama sekali, tidak ada sedikitpun kamu lihat 
padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi.” (Thaha: 105-
107) 

Inilah pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan oleh orang-orang yang 
menentang nabi S.a.w. dan disebutkan oleh Al-Qur`an. 

Orang Muslim Menanyakan Tentang yang Bermanfaat 
Bagi Mereka 

Jika kita renungkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam Al-Qur`an 
yang dikeluarkan oleh lisan orang-orang mukmin, maka kita akan tahu 
bahwa menjadi tabiat mukmin untuk menanyakan apa yang bermanfaat 
bagi ibadah atau muamalah mereka atau masalah akidah yang mereka 
belum mengetahuinya. Mereka tidak akan menanyakan tentang ruh setelah 
keluar dari jasad, apa yang akan dilakukan oleh ruh setelah itu, tidak juga 
menanyakan tentang bagaimana siksa kubur, bagaimana luas surga dan 
bagaimana tanah dan langit surga; serta pertanyaan-pertanyaan lain yang 
sekiranya menyibukkan hati orang-orang mukmin yang tidak ada 
manfaatnya bagi diri mereka di dunia maupun di akhirat. 

Para Ulama dan Penjelasan Tentang Hukum 

Secara turun temurun sejak dari zaman diturunkannya Al-Qur`an 
hingga hari ini para ulama agama ini Islam menjelaskan tentang hukum-
hukum agama mereka dengan menggunakan cara seperti cara yang 
dilakukan Al-Qur`an, yaitu dilakukan meski tanpa adanya pertanyaan 
terlebih dahulu dari penanya dan ada juga yang dilakukan setelah adanya 
pertanyaan yang lebih dikenal dengan fatwa. 

Fatwa-fatwa para ulama pada masa keemasan telah dikodifikasikan 
sehingga menjadi referensi penting untuk mengetahui hukum-hukum fikih 
dan dapat menjadi pemacu perkembangan  ilmu fikih. 
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Lembaga-lembaga Fatwa di Masa Modern 

Untuk memperhatikan masalah kaum muslimin, maka akhir-akhir ini 
dibentuklah lembaga fatwa untuk memenuhi kebutuhan para pencari 
fatwa dan untuk memberi jawaban kepada orang-orang yang bertanya. 

Dari itu, maka didirkanlah Dar Al-Ifta` Al-Mishriyah (Pusat Lembaga 
Fatwa Mesir) dan Lembaga Fatwa Al-Azhar Asy-Syarif. Setelah didirikannya 
lembaga-lembaga ini, maka berbondong-bondong kaum muslimin dari 
berbagai penjuru mengajukan berbagai pertanyaan dan mencari fatwa 
tentang permasalahan yang mereka hadapi. 

Kami berharap seiring perkembangan kita sekarang ini agar 
menkodifikasikan fatwa-fatwa yang ada sebagaimana yang telah dilakukan 
oleh orang-orang sebelum kita sehingga fatwa-fatwa tersebut tersebar luas 
di kalangan masyarakat dan menjadi bagian dari hasil khazanah dalam 
bidang fikih dan agar dapat menyambung keterputusan mata rantai riset 
fikih yang sangat berharga itu. 

Siaran Radio dan Fatwa 

Sebagaimana diketahui bahwa siaran radio Mesir di sebagian waktu 
siarannya, untuk memudahkan mendapatkan manfaat darinya sebatas 
kemampuan, dalam salah satu siarannya terdapat petunjuk tentang rukun 
memberikan fatwa yang berhubungan dengan urusan publik yang banyak 
terjadi dalam diri masyarakat dan mereka membutuhkan untuk 
mengetahui hukum syariatnya. Mereka intens mendengarkan fatwa dari 
Dar Al-Ifta` dan lembaga dakwah Al-Azhar dan pertanyaan-pertanyaan 
yang telah disodorkan kepada para ulama. 

Usaha seperti itu adalah satu usaha yang sangat bermanfaat dan yang 
paling dapat memberikan pengaruh positif. Oleh karena itu kita wajib 
berterimakasih kepada  lembaga-lembaga tersebut dan kepada siaran radio 
yang telah memberikan kontribusi dalam memecahkan permasalahan umat 
dalam ibadah dan muamalat mereka. Disamping karena mereka telah 
berperan dalam menjelaskan tentang adat istiadat dan taklid dan 
hubungannya dengan hukum Allah. 

Di waktu yang bersamaan mereka menyiarkan dan menjelaskan 
tentang hukum-hukum Allah dalam tema-tema umum dengan 
menggunakan bahasa yang mudah dicerna, dan dengan menggunakan 
istilah yang tidak memberatkan. Dengan itu masyarakat menjadi tahu 
tentang agama mereka dan mereka mendapatkan apa yang telah dijanjikan 
oleh baginda Rasulullah S.a.w.., “Barang siapa yang diinginkan Allah 
kebaikan, maka mereka dipahamkan tentang hukum fikih.” 

Kumpulan fatwa dan hukum yang merupakan jawaban dari 
pertanyaan-pertanyaan dalam tema yang bermacam-macam yang 
sebagiannya disebarluaskan melalui majalah, sebagiannya disiarkan 
melalui siaran radio tidak berpegang pada satu madzhab tertentu dan tidak 
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berdasar pada satu pendapat seseorang tertentu kecuali berpedoman pada 
kitabullah dan sunnah Rasulullah dan kaidah-kaidah umum Islam yang 
abadi.  

Saya berharap semoga usaha tersebut menjadi satu bentuk pemenuhan 
terhadap kewajiban yang telah diwajibkan Allah kepada para ulama yaitu 
untuk menyampaikan dan menjelaskan ilmu yang mereka kuasai. 
Disamping saya juga berharap semoga seluruh kaum muslimin di manapun 
dapat memetik manfaat darinya. 

Diriwayatkan bahwa nabi S.a.w. bersabda, “Orang yang bodoh tidak 
boleh diam dalam kebodohannya. Dan orang alim tidak boleh diam dalam 
ilmunya (kepandaiannya).” 

Dikatakan, “Ilmu adalah simpanan yang kuncinya adalah pertanyaan. 
Bahwasanya pahala diberikan kepada empat (golongan) dalam kaitannya 
dengan ilmu: orang yang bertanya, orang yang alim, orang yang 
mendengar dan orang yang mencintai mereka.” 

Semoga Allah memberikan taufiq kepada kita untuk memahami hukum 
fikih dalam agama-Nya dan semoga kita mendapatkan hidayah-Nya. Amin. 

Fatwa bermakna sama dengan penjelasan. Memberikan fatwa dalam 
satu perkara sama artinya dengan menjelaskan perkara tersebut. 

Kata futan dan fatwa adalah bermakna sama yang berarti memberikan 
fatwa. 

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa sekelompok kaum saling 
memberikan fatwa artinya bahwa mereka saling memberikan keputusan. 

Ath-Tharmah mengatakan bahwa fatwa adalah menjelaskan 
ketidakjelasan dalam masalah hukum. Asal kata fatwa adalah fata yaitu 
seorang pemuda yang baru menginjak usia remaja dan yang mempunyai 
kekuatan penuh. Seakan-akan fatwa adalah yang menguatkan apa yang 
susah untuk menjelaskannya sehingga ia menjadi seorang pemuda yang 
kuat. 

Kata fata berarti seorang yang baru menginjak usia muda. Seorang 
mufti memberikan fatwa ketika ia sudah menjadi seorang pemutus 
permasalahan. Dalam hadits disebutkan, “Dosa adalah apa yang 
mengganjal dalam dadamu, dan meski kamu telah diberi fatwa oleh orang 
lain.” Yakni meski mereka telah memberikan kemurahan dan pembolehan 
kepadamu. 

Abu Ishaq dalam memberikan penjelasan terhadap firman Allah, 

“Apakah mereka lebih kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah Kami 
ciptakan itu.” (Ash-Shaffat: 11) mengatakan, “Yakni bertanyalah kepada 
mereka dengan pertanyaan untuk memperkuat, apakah mereka lebih kuat 
kejadiannya dari umat-umat terdahulu. 

Kata futya, futwa dan fatwa mempunyai arti sama yaitu apa yang telah 
difatwakan  oleh seorang fakih (ahli fikih). Wallahu A’lam. 
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Ayat-ayat Al-Qur’an yang 
Menyebutkan Tentang Shalat 

$ yγ •ƒ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï%©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ ãΝä3Ρ É‹ø↔ tG ó¡uŠÏ9 t⎦⎪ Ï% ©!$# ôM s3n= tΒ óΟä3ãΖ≈ yϑ ÷ƒ r& t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ óΟs9 

(#θ äóè= ö7tƒ zΝè= çt ø:$# óΟä3ΖÏΒ y]≈ n= rO ;N≡§tΒ 4 ⎯ÏiΒ È≅ ö7s% Íο 4θ n= |¹ Ìôf xø9$# t⎦⎫Ïnuρ tβθãè ŸÒs? 

Νä3t/$ u‹ÏO z⎯ÏiΒ Íο uÎγ ©à9$# .⎯ÏΒ uρ Ï‰÷è t/ Íο 4θ n= |¹ Ï™!$ t±Ïè ø9$# 4 ß]≈ n= rO ;N≡u‘ öθ tã öΝä3©9 4   

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan 
wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di 
antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) 
yaitu: sebelum shalat Shubuh, ketika kamu menanggalkan pakaian 
(luar)mu di tengah hari dan sesudah sesudah shalat Isya’. (Itulah) 
tiga ‘aurat bagi kamu.” (An-Nur: 58) 

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu 
membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk 
mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketemtraman jiwa 
bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” 
(At-Taubah: 103) 

“Dan orang-orang yang memelihara shalatnya.” (Al-Mukminun: 9) 

“Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan 
rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang 
mendapat petunjuk.” (Al-Baqarah: 157) 

¨β Î) ©!$# …çµ tG x6Í×¯≈ n= tΒ uρ tβθ = |Á ãƒ ’ n?tã Äc© É<¨Ζ9$# 4 $ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ = |¹ Ïµ ø‹n= tã 

(#θ ßϑ Ïk= y™ uρ $ ¸ϑŠ Î= ó¡n@ ∩∈∉∪     

“Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk 
Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk 
Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.” (Al-Ahzab: 
56) 
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#sŒÎ* sù ÏMuŠÅÒ è% äο 4θ n= ¢Á9$# (#ρ ãÏ±tFΡ$$ sù ’ Îû ÇÚö‘ F{$# (#θ äó tG ö/$#uρ ⎯ÏΒ È≅ ôÒsù «!$# (#ρ ãä.øŒ$#uρ 

©!$# #ZÏW x. ö/ä3¯= yè©9 tβθ ßs Î= øè? ∩⊇⊃∪     

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 
bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 
supaya kamu beruntung.” (Al-Jumu’ah: 10) 

“Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah 
mengapa kamu menqashar shalat(mu), jika kamu takut diserang 
orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang 
nyata bagimu.” (An-Nisa`: 101) 

“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah 
akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk 
shalat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan 
shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut nama 
Allah kecuali sedikit sekali.” (An-Nisa`: 145) 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ#u™ #sŒÎ) óΟçFôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9$# (#θ è= Å¡øî $$ sù öΝä3yδθ ã_ ãρ öΝä3tƒ Ï‰÷ƒ r&uρ 

’ n< Î) È,Ïù# tyϑ ø9$# (#θ ßs |¡øΒ $#uρ öΝä3Å™ρ â™ãÎ/ öΝà6n= ã_ ö‘ r&uρ ’ n< Î) È⎦ ÷⎫t6 ÷è s3ø9$# 4   

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan 
shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, 
dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua 
mata kaki.” (Al-Maidah: 6) 

“Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) shalat, 
mereka menjadikan buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu 
adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau 
mempergunakan akal.” (Al-Maidah: 58) 

$ yϑ ¯ΡÎ) ß‰ƒÌãƒ ß⎯≈ sÜø‹¤±9$# β r& yìÏ%θ ãƒ ãΝä3uΖ÷ t/ nο uρ≡y‰yè ø9$# u™!$ ŸÒ øó t7ø9$#uρ ’Îû Ì÷Κ sƒ ø: $# ÎÅ£÷ yϑ ø9$#uρ 

öΝä.£‰ÝÁ tƒ uρ ⎯tã Ìø.ÏŒ «!$# Ç⎯tã uρ Íο 4θ n= ¢Á9$# ( ö≅ yγ sù Λä⎢Ρ r& tβθ åκtJΖ•Β ∩®⊇∪     

“Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara kamu dan berjudi itu, dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka 
berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Al-Maidah: 
91) 

“Kamu tahan kedua saksi itu sesudah shalat (untuk bersumpah), lalu 
mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-
ragu; “(Demi Allah) kamu tidak akan menukar sumpah ini dengan 
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harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia 
karib keraba.” (Al-Maidah: 106) 

“Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang 
tetap mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankan do’aku.” 
(Ibrahim: 40) 

öΝßγ≈ uΖù= yè y_ uρ Zπ £ϑ Í← r& šχρ ß‰öκu‰ $ tΡÌøΒ r'Î/ !$ uΖøŠym ÷ρ r&uρ öΝÎγ ø‹s9Î) Ÿ≅ ÷è Ïù ÏN≡uöy‚ ø9$# uΘ$ s% Î)uρ 

Íο 4θ n= ¢Á9$# u™!$ tFƒ Î)uρ Íο 4θ Ÿ2 ¨“9$# ( (#θ çΡ% x.uρ $ oΨ s9 t⎦⎪ Ï‰Î7≈ tã ∩∠⊂∪     

“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin 
yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami 
wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami lah mereka selalu 
menyembah.” (Al-Anbiya`: 73) 

“(yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah 
hati mereka, orang-orang yang sabar terhadap apa yang menimpa 
mereka, orang-orang yang mendirikan shalat dan orang-orang yang 
menafkahkan sebagian dari apa yang telah Kami rezekikan kepada 
mereka.” (Al-Hajj: 35) 

“Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) 
oleh jual beli dari mengingat Allah, mendirikan shalat, dan 
membayarkan zakat.Mereka takut pada suatu hari yang (di hari itu) 
hati dan penglihatan menjadi goncang.” (An-Nur: 37) 

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan 
shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan 
kepada mereka.” (Al-Baqarah: 3) 

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah bersama 
orang-orang yang ruku’.” (Al-Baqarah: 43) 

øŒÎ)uρ $ tΡõ‹s{r& t,≈ sV‹ÏΒ û©Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ï™ℜ uó Î) Ÿω tβρ ß‰ç7÷è s? ω Î) ©!$# È⎦ ø⎪ t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ZΡ$ |¡ôm Î) 

“ ÏŒuρ 4’ n1öà)ø9$# 4’ yϑ≈tG uŠø9$#uρ È⎦⎫Å6≈ |¡uΚ ø9$#uρ (#θ ä9θ è% uρ Ä¨$̈Ψ=Ï9 $YΖó¡ãm (#θ ßϑŠ Ï% r&uρ nο 4θ n= ¢Á9$# 

(#θ è?# u™uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9$# §ΝèO óΟçFøŠ©9uθ s? ω Î) WξŠ Î= s% öΝà6ΖÏiΒ ΟçFΡr& uρ šχθ àÊÌ÷è •Β ∩∇⊂∪     

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu), 
“Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah 
kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang 
miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, 
dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak 
memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu 
selalu berpaling.” (Al-Baqarah: 83) 
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“Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan apa-apa yang kamu 
usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapa 
pahalanya pada sisi Allah.” (Al-Baqarah: 110) 

“Mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang 
menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar 
dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.” (Al-
Baqarah: 177) 

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, 
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala 
di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak 
(pula) mereka bersedih hati.” (Al-Baqarah: 277) 
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang 
kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang 
kamu ucapkan, (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam 
keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.” 
(An-Nisa`: 43) 
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“Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada 
mereka, “Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan 
tunaikanlah zakat!” Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, 
tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada 
manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih 
sangat dari takutnya.” (An-Nisa`: 77) 

“Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) 
lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka 
hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan 
menyandang senjata.” (An-Nisa`: 102) 

“Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah 
di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian 
apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu 
(sebagaimana biasa).” (An-Nisa`: 103) 
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“Dan orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan 
yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Orang-orang itulah 
yang akan Kami berikan kepada mereka pahala yang besar.” (An-
Nisa`: 162) 

“Dan Allah berfirman, “Sesungguhnya Aku beserta kamu, 
seseungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat 
serta menunaikan zakat seta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan 
kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjamkan 
yang baik sesungguhnya Aku akan mengahapus dosa-dosamu. Dan 
sesungguhnya kamu akan Ku-masukkan kedalam surga yang 
mengalir di dalamnya sungai-sungai.” (Al-Maidah: 12) 
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“Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan 
orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan 
zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).” (Al-Maidah: 55) 

“dan agar mendirikan shalat serta bertakwa kepada-Nya” dan Dialah 
Tuhan Yang kepada-Nya-lah kamu akan dihimpunkan.” (Al-An’am: 
72) 

“Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Kitab (Taurat) 
serta mendirikan shalat,(akan diberi pahala) karena sesungguhnya 
Kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan 
perbaikan.” (Al-A’raf: 170) 

“(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan 
sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (Al-A’raf: 
3) 

“ika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, 
maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan.” (At-
Taubah: 5) 

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menuaikan zakat, 
maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama.” (At-
Taubah: 11) 
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“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-
orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap 
mendirikan sholat, menuaikan zakat.” (At-Taubah: 18) 
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“Melainkan karena kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka 
tidak mengerjakan shalat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) 
menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan.” (At-
Taubah: 54) 

“Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang 
munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta’at 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh 
Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (At-
Taubah: 71) 

“Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, “Ambillah 
olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal 
bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat 
shalat dan dirikanlah olehmu shalat serta gembirakanlah orang-
orang yang beriman.” (Yunus: 87) 
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“Dan dirikanlah shalat itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) 
dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya 
perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) 
perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-
orang yang ingat.” (Hud: 114) 

“Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, 
mendirikan shalat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami 
berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan serta 
menolak kejahatan dengan kebaikan; orang-orang itulah yang 
mendapat tempat kesudahan (yang baik).” (Ar-Ra’d: 22) 
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“Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman, 
“Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian 
rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun 
terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu 
tidak jual beli dan persahabatan.” (Ibrahim: 31) 

“Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian 
keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di 
dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, Ya Tuhan kami 
(yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah 
hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah 
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mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.” 
(Ibrahim: 37) 

“Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap 
malam dan (dirikanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhnya shalat 
Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (Al-Isra`: 78) 

“Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang 
menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka 
kelak mereka akan menemui kesesatan.” (Maryam: 59) 
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“Sesungguhnya Aku ini adalah Allah, tidak ada Ilah (yang hak) selain 
Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah shalat untuk mengingat 
Aku.” (Thaha: 14) 

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di 
muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, 
menyuruh berbuat yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang 
mungkar.” (Al-Hajj: 41) 

“Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu 
pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik 
Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (Al-Hajj: 78) 
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“Katakanlah, “Ta’atlah kepada Allah dan ta’atlah kepada Rasul; dan 
jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul hanyalah 
apa yang dibebankan kepadanya, kewajiban kamu adalah apa yang 
dibebankan kepadamu. Dan jika kamu ta’at kepadanya, niscaya 
kamu mendapat petunjuk. Dan tiada lain kewajiban rasul hanya 
menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.” (An-Nur: 54) 

“(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat 
dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat.” (An-Naml: 3) 

“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Kitab (Al-
Qur`an) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah 
dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya 
mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 
ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” (An-‘Ankabut: 45) 
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“Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-
Nya serta dirikanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-
orang yang mempersekutukan Allah.” (Ar-Rum: 31) 

“(yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat, menunaikan zakat dan 
mereka yakin akan adanya negeri akhirat.” (Luqman: 4) 
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“Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan 
yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan 
bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu.” (Luqman: 17) 

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ta’atilah Allah dan 
Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan 
dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-
bersihnya.” (Al-Ahzab: 33) 
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“Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang 
yang takut kepada adzab Tuhan-nya (sekalipun) mereka tidak 
melihatNya dan mereka mendirikan shalat.Dan barangsiapa yang 
mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk 
kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali(mu).” 
(Fathir: 18) 

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan 
mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang 
Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-
terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan 
merugi.” (Fathir: 29) 
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“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan 
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka 
(diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka 
menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada 
mereka.” (Asy-Syura: 38) 
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“Jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat 
kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatlah 
kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan.” (Al-Mujadilah: 13) 
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“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman 
kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu 
perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi 
Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar 
pahalanya.” (Al-Muzammil: 20) 

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah 
dengan memurnikan keta’atan kepada-Nya dalam(menjalankan) 
agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan 
meunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Al-
Bayyinah: 5) 

“Kecuali orang-orang yang mengerjakan shalat.” (Al-Ma’arij: 22) 

“Mereka menjawab, “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang 
mengerjakan shalat.” (Al-Mudatstsir: 43) 
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“Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) 
tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Dan 
jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat shalat.” (Al-Baqarah: 
125) 

“Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, seorang 
hamba ketika dia mengerjakan shalat.” (Al-Alaq: 9-10) 
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“Dan ia tidak mau membenarkan (Rasul dan Al-Qur`an) dan tidak 
mau mengerjakan shalat, tetapi ia mendustakan (Rasul) dan 
berpaling (dari kebenaran).” (Al-Qiyamah: 31-32) 
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“Dan janganlah sekali-kali kamu menshalati (jenazah) seseorang 
yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri 
(mendo’akan) di kuburnya.” (At-Taubah: 84) 
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“Kemudian Malaikat (Jibril) memanggil Zakariya, sedang ia tengah 
berdiri melakukan shalat di mihrab (katanya), “Sesungguhnya Allah 
menggembirakan kamu dengan kelahiran (seorang puteramu) 
Yahya, yang membenarkan kalimat (yang datang) dari Allah, 
menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu) dan seorang Nabi 
termasuk keturunan orang-orang saleh.” (Ali Imran: 39) 
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“Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikat-Nya 
(memohonkan ampunan untukmu), supaya Dia mengeluarkan kamu 
dari kegelapan kepada cahaya (yang terang). Dan adalah Dia Maha 
Penyayang kepada orang-orang yang beriman.” (Al-Ahzab: 43) 
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Pasal Pertama: Fatwa-fatwa 
Tentang Shalat 

Syarat-syarat Shalat1 

Tanya: Di daerah belahan bumi yang lain terkadang waktu malam atau 
siang berlangsung sangat panjang tidak seperti umumnya dan 
terkadang pendek sekali. Karena terlalu pendek, sampai-sampai 
waktunya tidak cukup untuk menunaikan shalat lima waktu. 
Kemudian, bagaimanakah cara penduduk setempat menjalankan 
shalatnya? 

Jawab:  

Yang wajib dilakukan bagi manusia yang tinggal di daerah yang waktu 
malam atau waktu siangnya sangat panjang adalah menunaikan shalat 
dengan memperkirakan waktunya. Hal ini dilakukan apabila selama dua 
puluh empat jam tidak dijumpai kapan waktu matahari bergeser dari 
tengah (waktu Zhuhur) dan kapan matahari terbenam.  

Peristiwa ini seperti telah disinggung dalam hadits shahih dari Nabi 
S.a.w. yang diriwayatkan An-Nawwas bin Sam’an sebagaimana tercantum 
dalam Shahih Muslim pada satu hari Dajjal yang lamanya seperti setahun. 
Kemudian beberapa sahabat bertanya kepada Rasulullah S.a.w. tentang hal 
tersebut, lalu beliau bersabda,  

“Kalian perkirakan waktunya (shalat) sebagaimana perkiraannya.” 

Demikian pula untuk hari kedua dari hari-hari Dajjal yang seperti 
sebulan dan seperti seminggu. 

Adapun untuk daerah yang waktu malamnya pendek dan waktu 
siangnya panjang dalam hitungan dua puluh empat jam, atau sebaliknya 
(waktu malam panjang dan waktu siang pendek), maka hukumnya adalah 
jelas. Maksudnya, bagi penduduk yang tinggal di daerah tersebut untuk 
shalat seperti hari-hari yang lain, meskipun seandainya waktu malam atau 
waktu siangnya pendek sekali. Dasarnya adalah makna umum dari 
beberapa hadits yang shahih telah menyatakan demikian. 

¨© 

Tanya: Sebagian orang shalat dengan keadaan bahu terbuka tanpa ada 
penutupnya, khususnya pada musim haji ketika manusia sedang 
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mengenakan pakaian ihram. Bagaimanakah hukum shalat yang 
demikian itu? 

Jawab:  

Jika pelakunya adalah orang yang tidak mampu menutupnya, maka 
melakukan yang demikian itu hukumnya tidak apa-apa, karena Allah S.w.t. 
telah berfirman,  

(#θ à)¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λä⎢ ÷èsÜtFó™ $#   

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” 
(At-Taghabun: 16) 

Dan karena Rasulullah S.a.w. telah bersabda kepada Jabir bin Abdillah 
R.a.,  

“Jika kain itu luas, maka gunakanlah dengan melipatkannya (seperti 
berselimut), (namun) jika pakaian itu sempit, maka gunakanlah 
sebagai pakaian (bersarung).”  

Para ulama hadits sudah bersepakat tentang keshahihan hadits ini. 

Akan tetapi, jika pelakunya mampu menutupi kedua bahunya atau 
salah satunya, maka wajib baginya menutup keduanya atau salah satu 
bahunya menurut satu dari dua pendapat para ulama yang paling shahih. 
Dan apabila tidak mau menutupinya, maka hukum shalatnya adalah tidak 
sah. Dasarnya adalah karena Rasulullah S.a.w. telah bersabda,  

“Tidak (sah) shalat di antara kalian dalam satu pakaian tanpa ada 
sesuatu sedikit pun di bahunya.”  

Para ulama hadits sudah bersepakat tentang keshahihan hadits ini. 
¨© 

Tanya: Sebagian orang sering mengakhirkan dari menunaikan shalat 
Shubuh hingga waktu Al-Isfar (cahaya sudah terang menjelang 
matahari terbit) karena berdalil sebuah hadits yang berbunyi, 
“Kalian kerjakanlah (shalat) fajar (Shubuh) di waktu sudah 
terang. Sesungguhnya yang demikian itu lebih besar pahalanya.” 
Apakah hadits ini shahih? Kemudian, bagaimanakah cara 
menyandingkan hadits ini dengan hadits yang berbunyi, “Shalat 
adalah pada waktunya”? 

Jawab:  

Hadits yang digunakan sebagai dasar mengakhirkan shalat di atas 
adalah shahih dan hadits telah dikeluarkan Imam Ahmad bin Hambal, Abu 
Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih 
dari Rafi’ bin Khudaij R.a..  

Makna hadits ini tidak bertentangan dengan beberapa hadits shahih 
lain yang menunjukkan bahwa Nabi S.a.w. pernah mengerjakan shalat 
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Shubuh pada waktu gelap, pada akhir malam, sebagaimana tidak 
bertentangan pula dengan hadits ini, “Shalat adalah pada waktunya.”  

Sesungguhnya menurut Jumhur ulama, makna hadits “Kalian 
kerjakanlah (shalat) fajar (Shubuh) di waktu sudah terang. Sesungguhnya 
yang demikian itu lebih besar pahalanya” adalah menunda melaksanakan 
shalat Shubuh sampai waktu fajar sudah jelas. Kemudian mengerjakan 
shalat Shubuh sebelum gelap malam hilang seperti yang biasa dilakukan 
Rasulullah S.a.w. pun diperbolehkan, kecuali ketika sedang berada di 
Muzdalifah bagi orang berhaji. Karena sesungguhnya shalat yang paling 
utama di Muzdalifah adalah pada waktu fajar muncul sebagaimana yang 
dilakukan Nabi S.a.w. ketika beliau melaksanakan haji Wada’. 

Berangkat dari uraian ini, maka makna semua hadits shahih yang 
berasal dari Nabi S.a.w. dapat dipadukan. Dan semua hadits tersebut 
menunjukkan waktu paling utama dalam menunaikan shalat.  Hal ini 
sebagaimanadi perbolehkan mengakhirkan shalat Shubuh hingga sebelum 
matahari terbit karena Nabi S.a.w. telah bersabda,  

“Waktu fajar (untuk shalat Shubuh) adalah dari munculnya fajar 
(hingga) sela matahari belum terbit.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya 
dari Abdullah bin Mar bin Al-‘Ash R.a.)  

¨© 

Tanya: Kami saksikan sebagian orang memendekkan bajunya dan 
memanjangkan celananya. Bagaimanakah menurut pandangan 
Anda? 

Jawab:  

Menurut petunjuk As-Sunnah, semua pakaian itu adalah antara 
setengah betis hingga dua mata kaki, dan tidak diperbolehkan melebihinya. 
Dasarnya adalah sabda Rasulullah S.a.w., 

“Segala pakaian di bawah (melebihi) kedua mata kaki, maka 
tempatnya di neraka.” (HR. Al-Bukhari dalam Shahih-nya)  

Tidak ada perbedan antara celana, pakaian, baju kemeja dan mantel 
yang dalam istilah di Arab disebut jubah. Karena Nabi S.a.w. menyebutkan 
pakaian dalam hadits ini hanya sebagai permisalan saja, dan bukan bersifat 
pengkhususan. Oleh karena itu, pakaian yang lebih utama adalah pakaian 
yang sampai setengah betis karena Rasulullah S.a.w. telah bersabda,  

“Pakaian orang mukmin adalah setengah betisnya.” 
¨© 

Tanya: Bagaimanakah hukumnya menunaikan shalat yang terbukti tidak 
menghadap kiblat setelah melakukan ijtihad mencari arahnya 
sebelum shalat itu dilaksanakan? Apakah di sana terdapat 
perbedaan antara daerah yang di situ terdapat kaum muslim, kafir 
(tidak ada oramg muslim) atau di daratan? 

Jawab:  
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Jika seorang muslim dalam bepergian atau sedang berada di daerah 
yang di situ sulit sekali menjumpai seseorang yang dapat menunjukkan 
kepadanya arah kiblat, maka hukum shalatnya adalah sah asalkan sebelum 
menunaikan shalat ia telah berijtihad mencari arah kiblat meskipun pada 
akhirnya arah hasil ijtihadnya tersebut ternyata salah.  

Adapun jika si muslim tersebut berada di daerah yang di situ banyak 
dijumpai kaum muslimin, maka hukum shalatnya tidak sah. Alasannya, 
karena baginya sangat mungkin untuk bertanya kepada seseorang yang 
dapat menunjukkan arah kiblat sebagaimana arah kiblat dapat diketahui 
dari posisi bangunan masjid.  

¨© 

Tanya: Kami sering mendengar sebagian kaum muslimin melafazhkan 
niat shalat setiap kali hendak shalat. Bagaimanakah hukum 
melafazhkannya? Apakah yang demikian itu ada dasarnya dalam 
syariat?  

Jawab:  

Melafazhkan niat shalat tidak ada dasarnya dalam syariat sebagaimana 
tidak ada hadits shahih dari Nabi S.a.w. maupun (Atsar) dari para 
sahabatnya yang bisa dipakai rujukan (pegangan) tentang pelafazhan niat 
shalat ini. Sesungguhnya tempat niat shalat adalah di hati sebagaimana 
sabda Rasulullah S.a.w. berikut ini,  

“Sesungguhnya beberapa amal itu bergantung kepada bagaimana 
niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu didasarkan pada 
niatnya.”  

Para ulama hadits sudah bersepakat tentang keshahihan hadits ini dari 
Umar bin Al-Khaththab R.a.  

¨© 

Tanya: Kami saksikan sebagian manusia berebutan untuk shalat di Hijr 
Isma’il, bagaimanakah hukum shalat di sana? Apakah shalat di 
sana mempunyai kelebihan atas tempat yang lain? 

Jawab:  

Shalat di dalam lingkaran Hijr Isma’il hukumnya Mustahab karena Hijr 
Isma’il adalah bagian dari Baitullah (Ka’bah). Telah disebutkan dalam 
hadits yang shahih dari Rasulullah S.a.w.,  

“Sesungguhnya Nabi S.a.w. memasuki Ka’bah pada tahun Fath Al-
Makkah (pembukaan kota Makkah) dan beliau shalat dua rakaat di 
sana (Hijr Isma’il).” (Para ulama hadits sudah bersepakat tentang 
keshahihan hadits ini dari Abdulah bin Umar R.a. dari Bilal R.a..) 

Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits yang shahih pula 
bahwasanya Rasulullah S.a.w. telah berkata kepada Aisyah R.a. tatkala ia 
hendak memasuki Ka’bah,  
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“Shalatlah kamu (Aisyah) di Hijr Isma’il, karena sesungguhnya Hijr 
Isma’il itu termasuk Baitullah (Ka’bah).” 

Adapun menunaikan shalat fardhu, maka untuk lebih baiknya tidak 
mengerjakannya di dalam Ka’bah. Alasannya, karena Rasulullah S.a.w. 
belum pernah mengerjakan shalat fardhu di sana (dalam Ka’bah). Dari 
dasar ini, maka sebagian ulama mengatakan, “Shalat fardhu tidak sah jika 
dilakukan di dalam Ka’bah sebagaimana tidak sah dilakukan di dalam Hijr 
Isma’il, karena Hijr Isma’il adalah bagian dari Baitullah.”  

Berangkat dari penjelasan ini, maka dapat dipahami bahwa yang 
disyariatkan untuk shalat fardhu adalah mengerjakannya di luar Ka’bah 
dan di luar Hijr Islma’il mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah S.a.w.. 
Disamping itu juga demi keluar dari perbedaan pendapat dari sebagian 
ulama yang mengatakan bahwa shalat fardhu di dalam kab’ah dan di 
dalam Hijr Isma’il hukumnya tidak sah. 

¨© 

Tanya: Sebagian perempuan tidak mampu membedakan antara keluarnya 
darah menstrusasi dengan darah penyakit karena darah penyakit 
terkadang keluar bersamaan setelah masa menstruasai berakhir. 
Akibatnya, mereka pun lalu berhenti dari menunaikan shalat. 
Pertanyaannya, bagaimanakah hukum yang demikian ini? 

Jawab:  

Menstruasi adalah darah yang telah ditetapkan Allah S.w.t. kepada anak 
Adam dari jenis perempuan untuk setiap bulannya sebagaimana dijelaskan 
hadits yang shahih dari Rasulullah S.a.w.. 

Bagi perempuan Al-Musthadhah (yang masih mengalami menstruasi), 
ada tiga macam kondisi, yaitu: 

Pertama; Perempuan Mub`ah (menstruasi pertama). 

Perempuan yang baru pertama kali dalam hidupnya mengalami 
menstruasi, maka ia harus berhenti dari mengerjakan shalat dan tidak 
boleh berpuasa ketika melihat darah menstruasi keluar. Selain itu, bagi 
suaminya tidak boleh menggaulinya (bersetubuh dengannya) hingga 
keadaan perempuan yang sedang menstruasi tersebut telah suci dengan 
lama menstruasi lima belas hari atau kurang dari itu. Ini adalah pendapat 
Jumhur ulama.  

Jika setelah lima belas hari darah masih tetap mengalir, maka darah 
tersebut adalah darah penyakit, bukan darah menstruasi. Dan perempuan 
yang mengalami menstruasi semacam ini harus membuat standar acuan 
bahwa dirinya mengalami mentruasi selama enam atau tujuh hari saja. 
Standar ini diperoleh dengan memperhatikan dan meneliti fase darah yang 
keluar antara darah penyakit dengan darah menstruasi jika pada awalnya 
ia tidak membedakan antara kedua darah tersebut. 

Kedua; Perempuan Mumayyiz (dapat membedakan). 
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Adapun jika perempuan yang sedang mengalami menstruasi ini dapat 
membedakan keadaan kedua darah yang keluar darinya, maka baginya 
larangan dari menunaikan shalat, tidak boleh berpuasa dan bagi suaminya 
tidak boleh berhubungan badan dengannya. Larangan ini berlangsung 
selama darah yang berwarna kehitam-hitaman (darah menstruasi) atau 
darah beraroma busuk masih keluar. Setelah darah dengan ciri ini 
berhenti, maka perempuan itu harus mandi dan menunaikan shalat 
kembali asalkan keluarnya darah tersebut tidak boleh lebih dari lima belas 
hari. 

Ketiga; Perempuan sudah terbiasa mengalami menstruasi 

Jika kadar masa menstruasi sudah diketahui karena sudah sering dan 
faktor kebiasaan mengalami menstruasi, maka perempuan yang sedang 
mestruasi tersebut haruslah berhenti (tidak mengerjakan shalat dan tidak 
berpuasa menunggu) hingga masa menstruasinya berakhir seperti 
biasanya. Jika masa menstruasinya berdasarkan kebiasaan telah berhenti, 
maka ia harus mandi untuk bersuci dan berwudhu untuk setiap kali 
hendak menunaikan shalat jika waktu shalat telah tiba meskipun darah 
masih tetap keluar, dan bagi suaminya halal berhubungan badan 
dengannya ketika masa menstruasi telah berakhir menurut kebiasaan di 
akhir bulan. 

Demikian ini adalah ringkasan dari berbagai hadits dari Rasulullah 
S.a.w. tentang perempuan yang sedang Al-Mustahdhah. Hadits-hadits 
tersebut telah disebutkan dalam Kitab Bulugh Al-Maram karya Al-Hafizh 
Ibnu Hajar Al-Asqalani dan dalam Kitab Al-Muntaqa karya Al-Majd Ibnu 
Taimiyah. 

¨© 

Tanya: Apabila seseorang teringat belum mengerjakan shalat Zhuhur 
pada waktu iqamah shalat Ashar sedang dikumandangkan, apakah 
ia harus mengikuti jamaah shalat Ashar ini dengan niat shalat 
Ashar atau niat menunaikan shalat Zhuhur yang belum 
dikerjakannya? Atau ia harus mengerjakan shalat Zhuhur 
sendirian terlebih dahulu, baru kemudian menyusul jamaah shalat 
Ashar? Lalu bagaimanakah makna pernyataan para ulama fikih 
berikut ini, “Adapun jika khawatir jika waktu shalat yang baru 
datang ini berlalu, maka gugurlah kewajiban untuk mengerjakan 
shalat secara tertib sesuai waktunya”? Apakah kekhawatiran ‘tidak 
dapat mengikuti shalat berjamaah’ menjadikan syarat ‘tertib’ 
menjadi gugur? 

Jawab:  

Yang disyariatkan bagi penanya soal ini adalah menunaikan shalat yang 
didapatinya dengan niat shalat Zhuhur, baru kemudian menunaikan shalat 
Ashar karena ada kewajiban menunaikan shalat secara tertib. 
Sesungguhnya menunaikan shalat secara tertib sesuai waktunya ini tidak 
gugur akibat adanya kekhawatiran tidak dapat mengikuti shalat dengan 
berjamaah.  
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Adapun mengenai makna pernyataan para ulama fikih berikut ini, 
“Adapun jika khawatir jika waktu shalat yang baru datang ini habis atau 
berlalu, maka gugurlah kewajiban untuk mengerjakan shalat secara 
berurutan sesuai waktunya” merupakan keharusan bagi orang yang belum 
menunaikan shalat untuk mengerjakannya terlebih dahulu sebelum 
mengerjakan shalat yang ditemukan. Sedangkan jika waktu shalat yang 
sedang didapatinya ini sudah berada di akhir waktunya, maka ia harus 
memulai shalat dengan yang sedang ditemuinya. 

Contohnya: jika ada seseorang yang belum mengerjakan shalat Isya`, 
namun ia baru teringat belum mengerjakan shalat Isya` ketika matahari 
hampir terbit, padahal hari itu ia belum mengerjakan shalat Shubuh, maka 
ia harus memulai shalatnya dengan shalat Shubuh sebelum waktu Shubuh 
habis. Alasannya, karena waktu sudah jelas baginya. Setelah itu, baru 
kemudian menunaikan shalat Isya`. 

¨© 

Tanya: Sebagian perempuan menganggap ringan dalam menunaikan 
shalat, sehingga sering kali kedua siku sampai ujung jarinya atau 
bagian dari keduanya terlihat. Demikian pula untuk telapak kaki 
dan terkadang sebagian dari anggota lututnya masih terlihat. 
Apakah shalat perempuan yang demikian ini hukumnya sah? 

Jawab:  

Wajib bagi perempuan yang sudah mendapatkan taklif shalat untuk 
menutupi seluruh anggota badannya kecuali wajah dan kedua telapak 
tangannya, karena selain wajah dan kedua telapak tangannya adalah aurat.  

Jika seorang perempuan shalat dan terlihat dari selain keduanya, seperti 
sebagian kedua lutut, kedua telapak kaki, kepala atau sebagian yang lain, 
maka hukum shalatnya adalah tidak sah. Dasarnya adalah sabda Nabi 
S.a.w. berikut ini, 

“Allah tidak akan menerima shalat perempuan yang sudah 
mentrsuasi (sudah baligh) kecuali dengan khimarnya (kain 
kerudung penutup dada).” (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi 
dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih)  

Maksud ‘perempuan yang sudah menstruasi’ dalam hadits ini adalah 
perempuan yang sudah baligh. Dasar pengertian ini diambil dari sabda 
Rasulullah S.a.w., 

“(Badan) perempuan adalah aurat.” 

Dan diambil pula dari sebuah hadits dari Ummu Salamah R.a. dari 
Rasulullah S.a.w. bahwasanya ia pernah bertanya kepada beliau tentang 
perempuan yang sedang shalat dengan menggunakan penutup dari khimar 
tanpa menggunakan tutup pakaian, maka beliau bersabda,  

“Jika penutup tersebut penjang (hingga) menutupi punggung kedua 
telapak kaki.” (HR. Abu Dawud)  
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Dalam Kitab Bulugh Al-Maram, Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, 
“Beberapa imam hadits menyatakan bahwa hadits yang diriwayatkan 
Ummu Salamah ini adalah hadits Mauquf2 pada Ummu Salamah R.a..  

Berangkat dari pesan hadits ini dapat dipahami bahwa apabila di sana 
terdapat laki-laki lain yang bukan mahramnya, maka wajib bagi seorang 
perempuan untuk menutup muka dan kedua telapak tangannya.” 

¨© 

Tanya: Jika ada seorang perempuan suci dari menstruasinya pada waktu 
Ashar atau Isya`, apakah ia wajib menunaikan shalat Zhuhur atau 
shalat Isya`? Hal ini mengingat antara keduanya dianggap 
berkumpul (ketika menJama’ shalat)? 

Jawab:  

Jika ada seorang perempuan suci dari menstruasi atau dari nifas pada 
waktu Ashar, maka wajib baginya untuk menunaikan shalat Zhuhur dan 
shalat Ashar menurut satu dari dua pendapat ulama yang paling shahih. 
Alasannya, karena orang yang sedang mendapatkan udzur (halangan) 
semisal sakit atau musafir, maka waktu keduanya (Ashar dan Zhuhur) 
adalah satu. Dalam hal ini, kedudukan perempuan yang sedang menstruasi 
adalah sebagaimana orang yang sedang mempunyai udzur akibat adanya 
keterlambatan dalam suci. Demikian pula tatkala perempuan suci dari 
menstruasi pada waktu Isya`, maka wajib baginya untuk menunaikan 
shalat Maghrib dan shalat Isya` karena alasan tersebut. Dan pendapat yang 
demikian ini telah difatwakan oleh sekelompok para sahabat R.a.. 

¨© 

Tanya: Bagaimanakah hukum shalat di dalam masjid yang di situ terdapat 
kuburan, baik di pelataran atau pada arah sebelah kiblatnya? 

Jawab:  

Jika di dalam masjid terdapat kuburan, maka hukum shalat di dalam 
masjid tersebut tidak sah, baik kuburan itu ada di belakang orang-orang 
yang sedang shalat, di depan, samping kiri atau di samping kanan mereka. 
Alasannya adalah karena dalam beberapa hadits Rasulullah S.a.w. telah 
bersabda sebagaimana berikut: 

“Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani (karena) mereka 
mengambil kubur para Nabi mereka sebagai masjid-masjid.” (Para 
ulama hadits sudah bersepakat tentang keshahihan hadits ini.) 

 “Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang (kaum) sebelum kalian 
mengambil kubur para Nabi mereka dan orang-orang saleh (dari) 
mereka sebagai masjid-masjid. (Oleh karena itu), ketahuilah, 
janganlah kalian mengambil kubur sebagai masjid. Sesungguhnya 

                                                      
2
 Hadits Mauquf adalah hadits yang disandarkan kepada sahabat. (Pentj.) 
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aku telah melarang kalian dari yang demikian itu.” (HR. Muslim 
dalam Shahih-nya)  

Di samping itu, shalat di kubur merupakan faktor dari sekian banyak 
penyebab lahirnya kemusyrikan dan melebih-lebihkan terhadap penduduk 
kubur. Oleh karena itu, shalat di sana dilarang karena ada perintah 
menjauhinya dari kedua hadits ini berikut hadits-hadits lain yang senada 
dengan maknanya demi Saddan li Dzari’ah Asy-Syirk (menutup celah jalan 
menuju kemusyrikan).  

¨© 

Tanya: Kebanyakan kuli pekerja kasar mengakhirkan shalat Zhuhur dan 
shalat Ashar mereka sampai malam hari karena alasan sibuk 
dengan pekerjaan atau baju mereka terkena najis atau tidak bersih. 
Bagaimanakah yang seharusnya bagi mereka ini?  

Jawab:  

Tidak boleh bagi kaum muslim laki-laki maupun perempuan 
mengakhirkan shalat fardhu hingga keluar dari waktunya. Akan tetapi, 
wajib bagi setiap kaum muslim laki-laki maupun perempuan yang masih 
mendapatkan taklif shalat fardhu untuk menunaikan pada waktunya 
sebatas kemampuannya. Pekerjaan bukanlah alasan untuk mengakhirkan 
shalat sebagaimana pakaian yang terkena najis maupun baju kotor 
bukanlah suatu alasan yang bisa diterima.  

Waktu untuk shalat merupakan perkecualian dalam pekerjaan. Oleh 
karena itu, wajib bagi orang yang sedang bekerja ketika bajunya terkena 
najis untuk membersihkannya dari najis atau mengganti baju yang terkena 
najis tersebut dengan baju yang suci.  

Adapun mengenai baju kotor, sepanjang kotornya bukan karena najis 
atau beraroma tidak sedap sehingga dapat menyakiti sesama orang yang 
shalat bukanlah alasan untuk mengakhirkan mengerjakan shalat pada 
waktunya. Jika sebab kotor atau aromanya dapat menyakiti orang lain di 
sekelilingnya yang sedang shalat, maka wajib bagi seorang muslim untuk 
mencucinya sebelum digunakan untuk melaksanakan shalat atau 
menggantinya dengan baju yang bersih sehingga dapat melaksanakan 
shalat dengan berjamaah.  

Sedang orang yang mempunyai udzur menurut syariat seperti sakit 
atau sedang bepergian jauh, maka wajib baginya untuk menJama’ 
(mengumpulkan dua shalat fardhu menjadi satu pada salah satu waktu 
kedua shalat) antara shalat Zhuhur dengan shalat Ashar di salah satu 
waktu keduanya, dan antara shalat Isya` dengan shalat Maghrib di waktu 
salah satu shalat ini sebagaimana keterangan hadits yang shahih dari 
Rasulullah S.a.w.. Demikian pula diperbolehkan mengumpulkan antara dua 
shalat (Zhuhur dengan Ashar, dan Maghrib dengan Isya`) pada waktu 
terjadi hujan deras dan ketika tanah becek yang mana hal tersebut 
menjadikan Masyaqqah (berat atau susah) bagi orang. 

¨© 
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Tanya: Jika ada orang salam dari shalat lalu tiba-tiba menemukan najis di 
pakaiannya, apakah ia harus mengulang kembali shalatnya?  

Jawab:  

Barangsiapa shalat sedang di badan atau pakaiannya terdapat najis 
yang tidak diketahui kecuali setelah selesai dari shalatnya, maka hukum 
shalatnya adalah sah menurut satu dari dua pendapat ulama yang paling 
shahih. Demikian pula jika najis tersebut telah diketahui, tapi kemudian ia 
lupa dan menunaikan shalat tanpa mengingatnya lagi kecuali setelah 
shalat, maka hukum shalatnya adalah sah. Dasarnya adalah karena Allah 
S.w.t. telah berfirman,  

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau 
kami tersalah.” (Al-Baqarah: 286)  

dan Allah juga telah berfirman,  

“Sungguh telah Aku lakukan.” sebagaimana disebutkan hadits yang 
shahih dari Rasulullah S.a.w..  

Di sisi lain, sesungguhnya pada suatu hari Nabi S.a.w. pernah 
menunaikan shalat sedang pada sandalnya terdapat kotoran. Kemudian 
malaikat Jibril memberitahukan hal tersebut sehingga beliau lalu melepas 
sandalnya dan meneruskan shalatnya tanpa mengulanginya lagi dari awal. 
Dan sungguh, semua ini merupakan letak kemudahan dan rahmat dari 
Allah S.w.t. untuk hamba-Nya.  

Adapun mengenai orang shalat yang mana ia lupa masih berhadats, 
maka menurut Ijmak para ulama ia harus mengulang kembali shalatnya. 
Dasarnya adalah karena Rasulullah S.a.w. telah bersabda berikut ini:  

“Allah tidak akan menerima shalat sebab tidak bersuci dan (tidak 
pula menerima) sedekah dari penipuan.” (HR. Muslim dalam 
Shahih-nya)  

“Tidak diterima shalat di antara kalian apabila berhadats hingga 
berwudhu.” (Para ulama hadits sudah bersepakat tentang 
keshahihan hadits ini.) 

¨© 

Tanya:  Sekarang ini banyak dijumpai orang-orang yang telah 
meremehkan shalat. Sebagian dari mereka telah meninggalkan 
dari mengerjakan shalat secara total, sehingga bagaimanakah yang 
seharusnya dilakukan bagi seorang muslim khususnya bagi 
keluarga dekatnya dari orangtua, anak atau isterinya terhadap 
sikap mereka ini?  

Jawab:  

Meremehkan shalat adalah bagian dari bentuk kemungkaran besar dan 
termasuk sifat orang-orang munafik.  

Allah S.w.t. telah berfirman, 
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“Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah 
akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk 
salat mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan 
salat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah 
kecuali sedikit sekali.” (An-Nisa`: 142)  
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“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari 
mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada 
Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan shalat, 
melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) 
mereka, melainkan dengan rasa enggan.” (At-Taubah: 54) 

Dan Rasulullah S.a.w. telah bersabda,  

“Shalat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah shalat 
Isya` dan shalat Fajar (Shubuh) dan seandainya mereka mengetahui 
apa-apa yang ada di dalam keduanya (shalat Isya’ dan shalat 
Shubuh), maka mereka akan mendatangi keduaya meskipun 
seandainya dengan merangkak (sekali pun).”  

Para ulama hadits sudah bersepakat tentang keshahihan hadits ini. 

Berangkat dari keterangan ini, maka wajib bagi setiap muslim laki-laki 
dan wajib bagi seorang muslim perempuan untuk tetap mengerjakan dan 
memelihara semua shalat pada waktunya, melaksanakannya dengan 
Thuma`ninah dan menjalankannya dengan khusyu’ serta sepenuh hati. 
Karena sesungguhnya Allah S.w.t. telah berfirman,  
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“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) 
orang-orang yang khusyu` dalam salatnya.” (Al-Mukminun: 1-2)  

Disebutkan dalam sebuah hadits yang shahih dari Rasulullah S.a.w. 
bahwasanya beliau memerintahkan orang yang mengerjakan shalat dengan 
buruk tanpa Thuma`ninah untuk mengulanginya kembali. Dan khusus bagi 
laki-laki untuk memelihara shalat dengan berjamaah bersama saudara-
saudaranya di masjid, karena Rasulullah S.a.w. telah bersabda,  
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“Barangsiapa mendengar undangan (panggilan shalat), kemudian ia 
tidak mendatanginya, maka shalatnya (tidak sempurna) kecuali bagi 
orang yang sedang mempunyai udzur.” (HR. Ibnu Majah, Ad-
Daruquthni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang shahih)  

Ditanyakan kepada Ibnu Abbas R.a. tentang apakah udzur yang 
dimaksud dalam hadits ini, maka Ibnu Abbas menjawab, “Takut atau sakit.” 

Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah R.a. dari Nabi S.a.w. 
bahwasanya ada seseorang yang buta datang menghadap beliau untuk 
bertanya, “Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki orang yang dapat 
menuntunku ke masjid, apakah ada keringanan bagiku untuk shalat di 
rumahku sendiri?” Dan kepada orang ini beliau pun memberikan 
keringanan, namun  kemudian beliau mengundang orang buta tersebut 
seraya bertanya, “Apakah kamu masih bisa mendengarkan panggilan shalat 
(adzan)?” Orang buta tersebut menjawab, “Iya.” Kemudian Nabi S.a.w. 
bersabda kepadanya, “Maka penuhilah (undangannya).” (HR. Muslim 
dalam Shahih-nya)  

Masih dari riwayat Abu Hurairah R.a. dari Rasulullah S.a.w. 
bahwasanya beliau telah bersabda, 

“Sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan shalat 
sehingga (shalat pun) didirikan, lalu aku memerintahkan seorang 
laki-laki (menjadi imam shalat), maka ia pun lalu mendirikan shalat 
menjadi imam. Kemudian aku berangkat dengan sekelompok laki-
laki membawa seikat kayu bakar menuju suatu kaum yang tidak 
menyaksikan (turut menunaikan) shalat (jamaah), kemudian mereka 
(laki-laki tersebut) membakar rumah-rumah mereka (kaum yang 
tidak ikut berjamaah).” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)  

Hadits-hadits yang shahih ini menunjukkan bahwa status shalat 
berjamaah adalah salah satu kewajiban terpenting bagi kaum laki-laki. 
Karena sebab meninggalkannnya, maka mereka berhak mendapatkan 
hukuman yang sangat berat. 

Kita memohon kepada Allah S.w.t. semoga meluruskan keadaan kaum 
muslimin dan semoga Dia memberikan pertolongan untuk mengggapai 
ridha-Nya.  

Adapun meninggalkan dari menunaikan shalat secara total, meskipun 
dalam sebagian waktu tertentu, maka hukumnya adalah kufur terbesar 
walaupun tidak mengingkari bahwa shalat itu sesuatu yang wajib menurut 
satu dari dua pendapat para ulama yang paling shahih. Ketentuan hukum 
ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan, karena Rasulullah 
S.a.w. telah bersabda sebagai berikut ini,  

“Antara laki-laki dan antara kekufuran dan kemusyrikan adalah 
meninggalkan (dari menunaikan) shalat.” (HR. Muslim dalam 
shahih-nya)  

“Janji (pembeda) antara kami (kaum muslim) dengan mereka (non-
muslim) adalah shalat. Barangsiapa meninggalkan shalat, maka ia 
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telah kafir.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan 
Ibnu Majah dengan sanad yang shahih) 

Dan masih banyak hadits-hadits lain yang maknanya sesuai dengan 
substansi hadits di atas. 

Sedangkan orang yang mengingkari bahwa shalat itu wajib, baik dari 
laki-laki maupun perempuan, maka yang demikian itu adalah kekufuran 
yang besar menurut Ijma’ para ulama, meskipun orang yang 
mengingkarinya tersebut melakukan shalat. Kita memohon kepada Allah 
agar diberi keselamatan dari semua itu, sesungguhnya Dia adalah sebaik-
baik tempat memohon. 

Menyikapi hal tersebut, maka yang harus dilakukan oleh kaum 
muslimin adalah saling memberikan nasehat dan saling berwasiat untuk 
menaati kebenaran serta saling menolong dalam kebajikan dan takwa. 
Termasuk dalam hal ini adalah memberikan nasehat kepada mereka yang 
tidak mau menunaikan shalat dengan berjamaah atau kepada mereka yang 
menganggap remeh urgensinitas shalat berjamaah sehingga terkadang 
meninggalkannya. Disamping itu juga memperingatkan mereka dari murka 
dan ancaman adzab Allah. 

Adalah wajib bagi kedua orangtua, saudara dan anggota keluarga 
untuk memberikan nasehat kepada anggota keluarganya yang 
meninggalkan shalat atau meninggalkan berjamaah. Nasehat ini hendaknya 
selalu diberikan hingga Allah memberikan hidayah dan meluruskan 
langkahnya.  

Demikian pula untuk perempuan yang meremehkan shalat atau bahkan 
meninggalkannya sama sekali. Adalah kewajiban memberikan nasehat 
kepadanya serta memperingatkan dari murka serta ancaman siksa Allah.  

Nasehat ini hendaknya dilakukan secara berkelanjutan. Kalau kondisi 
memungkinkan, teguran serta sangsi moral patut diberikan sebagai reaksi 
atas sikapnya meninggalkan shalat.  

Semua langkah ini merupakan bagian dari bentuk saling tolong-
menolong dalam kebajikan dan takwa serta termasuk Amar Ma'ruf Nahi 
Mungkar yang telah diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hambaNya.  

Allah S.w.t. telah berfirman,  

tβθ ãΖÏΒ ÷σßϑø9$#uρ àM≈oΨ ÏΒ ÷σßϑ ø9$#uρ öΝßγ àÒ ÷èt/ â™!$ uŠÏ9÷ρ r& <Ù ÷èt/ 4 šχρ âß∆ù'tƒ Å∃ρ ã÷è yϑ ø9$$ Î/ 

tβ öθ yγ ÷Ζtƒ uρ Ç⎯tã Ìs3Ζßϑ ø9$# šχθ ßϑŠ É)ãƒ uρ nο 4θ n= ¢Á9$# šχθè?÷σãƒ uρ nο 4θ x.¨“9$# šχθãèŠÏÜãƒ uρ 

©!$# ÿ…ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 y7 Í×¯≈ s9'ρ é& ãΝßγ çΗ xq÷zy™ ª!$# 3 ¨β Î) ©!$# î“ƒ Í•tã ÒΟŠ Å3ym ∩∠⊇∪     

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian 
mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka 
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menyuruh (mengerjakan) yang makruf, mencegah dari yang 
mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat 
kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh 
Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (At-
Taubah: 71)  

Dan Rasulullah S.a.w. juga telah besabda,  

“Kalian perintahkan kepada anak-anak kalian untuk shalat pada 
(usia) tujuh (tahun) dan pukullah mereka (karena meninggalkan 
shalat) pada (usia) sepuluh (tahun) dan kalian pisahlah tempat tidur 
di antara mereka.”  

Jika anak laki-laki dan anak perempuan pada usia tujuh tahun 
diperintahkan untuk mengerjakan shalat, dan sebab meninggalkannya 
harus dipukul pada usia sepuluh tahun, maka memperlakukan semua ini 
pada anak yang sudah baligh adalah lebih utama.  

Hal ini dilakukan dalam upaya menanamkan nilai-nilai melaksanakan 
kewajiban perintah shalat dengan memukulnya jika mereka meninggalkan 
shalat sambil tetap selalu memberikan nasehat kepadanya. Saling 
memberikan nasehat dalam menaati kebenaran dan kesabaran ini adalah 
sesuai dengan firman Allah S.w.t.,  
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“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam 
kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal 
saleh dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat 
menasehati supaya menetapi kesabaran. “ (Al-Ashr: 1-3)  

Barangsiapa meninggalkan shalat setelah usianya mencapai baligh dan 
tidak mau menerima nasehat, maka permasalahnnya harus diadukan ke 
Mahkamah Syar’iyah (pengadilan yang berhubungan dengan hukum-
hukum syara’) sehingga mahkamah akan memintanya agar bertaubat jika 
ia mau bertaubat. Namun jika tidak mau bertaubat, maka ia akan 
mendapatkan sangsi.  

Kita memohon kepada Allah semoga meluruskan kondisi kaum 
muslimin, memberikan anugerah kepandaian dalam menjalankan agama-
Nya, memberikan pertolongan untuk saling menolong dalam kebajikan dan 
takwa serta melaksanakan Amar Makruf Nahi Mungkar dan saling 
berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Sesungguhnya Allah Maha Baik 
Pemberiannya lagi Maha Pemurah.  

¨© 

Tanya: Ada sebagian orang mengalami kecelakaan kendaraan bermotor 
yang berakibat pada gangguan otak hingga tidak sadar atau 
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pingsan beberapa hari. Apakah mereka harus mengqadha shalat, 
jika sudah sadarkan diri? 

Jawab: 

Jika masa tidak sadarnya singkat semisal tiga hari atau kurang dari itu, 
maka hukumnya wajib untuk mengqadha shalat. Alasannya, karena 
keadaan tidak sadarkan diri ini menyerupai tidur yang mana tidak dapat 
menggugurkan qadha shalat.  

Telah diriwayatkan dari beberapa sahabat R.a. bahwasanya mereka 
pernah mengalami keadaan tidak sadarkan diri selama kurang dari tiga 
hari dan mereka pun mengqadha shalat.  

Adapun jika keadaan tidak sadarkan diri lebih dari tiga hari, maka tidak 
perlu mengqadha shalat. Dasarnya adalah karena Rasulullah S.a.w. telah 
bersabda,  

“Pena diangkat (tidak ditulis) dari tiga hal, dari tidur sampai 
terbangun, anak-anak sampai baligh, dan dari gila hingga sadarkan 
diri.”  

Dari sini dapat dipahami bahwa kedudukan orang yang tidak sadarkan 
diri status hukumnya seperti orang gila dengan Illat apabila kesadaran 
akalnya berhenti secara total dan tidak berfungsi lagi.  

¨© 

Tanya: Kebanyakan orang yang sedang menderita sakit meremehkan 
shalat. Alasan mereka bermacam-macam, di antaranya ada yang 
berkata, “Jika sudah sembuh, maka aku akan mengqadha shalat 
tersebut.”  Sedang sebagian yang lain berkata, “Bagaimana aku 
harus shalat! Sementara untuk mengambil air wudhu dan bersuci 
dari najis saja aku tidak mampu.” Pertanyaaanya, bagaimanakah 
mengarahkan mereka ini? 

Jawab:  

Sakit bukanlah alasan penghalang dari menunaikan shalat meskipun 
beralasan tidak mampu mengambil air wudhu sepanjang akal masih tetap 
berfungsi. Bahkan wajib bagi orang yang sedang sakit untuk menunaikan 
shalat sesuai dengan kemampuannya dan bersuci dengan air jika 
kondisinya mengizinkan. Sedang jika kondisinya tidak memungkinkan 
menggunakan air, maka ia harus bertayammum untuk shalat setelah najis 
dari badan dan bajunya dibersihkan, atau dengan mengganti baju yang 
terkena najis dengan baju yang suci.  

Adapun jika sudah tidak mampu lagi membersihkan najis dan dari 
mengganti baju yang terkena najis dengan baju suci, maka keharusan ini 
menjadi gugur dan ia wajib shalat sebagaimana keadaannya. Dasarnya 
adalah firman Allah S.w.t. sebagai berikut,  

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” 
(At-Taghabun: 16)  
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Dan Rasulullah S.a.w. telah bersabda,  

“Jika aku perintahkan kepada kalian, maka datangilah perintah itu 
sebatas kemampuanmu.”  

Para ulama hadits sudah bersepakat tentang keshahihan hadits ini 

Dan tatkala Imran bin Hushain R.a. mengadukan sakitnya kepada 
Rasulullah S.a.w., maka beliau bersabda,  

“Tunaikanlah shalat dengan berdiri, jika kamu tidak mampu, maka 
dengan (posisi) duduk, jika kamu (masih) tidak mampu, maka 
dengan berbaring di atas sisi (lambung).” (HR. Al-Bukhari dalam 
Shahih-nya) 

Sedang dalam riwayat An-Nasa`i terdapat tambahan redaksi, 

“Jika kamu (masih) tidak mampu, maka dengan tidur terlentang.” 
¨© 

Tanya: Apakah orang yang bertaubat hukumnya harus mengqadha shalat 
yang ditinggalkannya dengan sengaja, baik shalat yang 
ditinggalkannya tersebut hanya satu waktu saja atau lebih banyak 
lagi? 

Jawab:  

Tidak lazim untuk mengqadhanya jika ia meninggalkan shalat tersebut 
dengan sengaja menurut satu dari dua pendapat ulama yang paling shahih. 
Karena sewaktu ia meninggalkan shalat itu dengan sengaja, maka hal itu 
telah mengeluarkan posisinya dari daerah Islam berpindah ke alam 
kekafiran. Sementara itu, orang kafir tidak boleh mengqadha apa-apa yang 
telah ditinggalkannya sewaktu masih berposisi menjadi seorang kafir. Dan 
karena Rasulullah S.a.w. telah bersabda,  

“Antara laki-laki dan antara kekufuran dan kemusyrikan adalah 
meninggalkan (dari menunaikan) shalat.” (HR. Muslim dalam 
shahih-nya dari Jabir bin Abdilah)  

“Janji (pembeda) antara kami (kaum muslim) dengan mereka (non-
Islam) adalah shalat. Barangsiapa meninggalkan shalat, maka ia telah 
kafir.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu 
Majah dengan sanad yang shahih dari Buraidah bin Hashib R.a.)  

Selain alasan dan dasar ini, Rasulullah S.a.w. juga tidak pernah 
memerintahkan orang-orang kafir yang masuk Islam untuk mengqadha 
apa-apa yang telah mereka tinggalkan sebelum memeluk Islam. Demikian 
pula para sahabat Nabi S.a.w. tidak memerintahkan orang-orang murtad 
yang kembali lagi memeluk agama Islam untuk mengqadha shalat mereka. 

Adapun apabila ada orang mengqadha shalat fardhu yang telah 
ditinggalkannya dengan sengaja tanpa mengingkari bahwa shalat itu 
adalah wajib, maka hukumnya adalah La Haraj (tidak apa-apa) demi untuk 
kehati-hatian dan keluar dari perbedaan pendapat dari kebanyakan ulama 
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yang mengatakan, “Hukumnya tidak kafir sepanjang tidak mengingkari 
bahwa shalat itu adalah wajib.” 

Adzan  

Tanya: Sebagian orang mengatakan bahwa apabila adzan tidak 
dikumandangkan di awal waktu, maka adzan tidak perlu lagi 
dikumandangkan. Karena tujuan adzan itu adalah untuk 
memberitahukan waktu shalat telah tiba. Pertanyaannya, 
bagaimanakah menurut pandangan Syaikh yang terhormat 
tentang hal ini? Kemudian, apakah adzan tetap disyariatkan untuk 
orang bepergian yang sedang dalam keadaan sendirian? 

Jawab:  

Jika adzan itu tidak di awal waktu, maka adzan tidak disyariatkan lagi 
apabila di daerah tersebut terdapat banyak penyeru adzan selain dirinya. 
Alasannya adalah karena tujuan adzan yang dimaksudkan telah terpenuhi.  

Adapun adzan pada waktu yang agak terlambat sedikit dari awal 
waktu, maka hukum mengumandangkannya tidak apa-apa. 

Sedangkan jika di daerah tersebut tidak ada orang yang 
mengumandangkan adzan kecuali dirinya sendiri, maka menyerukan 
adzan adalah suatu keharusan meskipun waktunya agak terlambat dari 
waktu semestinya. Alasannya, karena adzan pada kondisi yang demikian ini 
hukumnya adalah fardhu Kifayah (jika dilakukan oleh satu orang saja 
maka kewajiban bagi seluruh kaum muslimin telah gugur). Ketika tidak 
ada orang lain selain dirinya yang mengumandangkannya, maka 
hukumnya menjadi wajib akibat dirinya merupakan penanggungjawab 
adzan. Disamping itu, karena kebanyakan manusia sering menunggunya 
untuk shalat. 

 Adapun mengenai orang musafir atau orang yang sedang 
bepergian, maka hukumnya tetap disyariatkan untuk beradzan meskipun 
bepergiannya itu sendirian. Dasarnya adalah hadits yang shahih dari Abu 
Said R.a. bahwasanya ia berkata kepada seseorang, “Jika kamu sedang 
menggembala kambingmu atau di daerah pedalaman, maka keraskanlah 
suara adzanmu. Sesungguhnya tidak mendengarnya dari jenis jin, manusia 
dan apapun kecuali besok di hari kiamat akan memberikan kesaksian.” 
Hadits ini dimarfu’kan3 kepada Nabi S.a.w..  

Selain dasar serta alasan ini juga karena makna umum dari beberapa 
hadits lain tentang disyariatkannya adzan berikut faedahnya.  

¨© 

                                                      
3
 Hadits Marfu’ adalah hadits yang disandarkan kepada Rasulullah S.a.w.. (Pentj.) 
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Tanya: Apakah adzan dan iqamah disyariatkan untuk kaum perempuan, 
baik ketika mereka di rumah sendirian atau dalam bepergian, baik 
bepergiannya itu sendirian maupun berkelompok?  

Jawab:  

Adzan maupun iqamah tidak disyariatkan untuk kaum perempuan, 
baik ketika mereka berada di rumah atau sedang dalam bepergian. 
Alasannya, karena adzan dan iqamah termasuk kekhususan bagi kaum 
lelaki sebagaimana ditunjukkan beberapa hadits yang shahih dari 
Rasulullah S.a.w..  

¨© 

Tanya: Jika lupa tidak melakukan iqamah kemudian menunaikan shalat 
tanpanya, maka apakah hal ini dapat berpengaruh terhadap 
shalat, baik shalat itu dilaksanakan sendirian maupun dengan 
berjamaah? 

Jawab:  

Jika ada seseorang shalat sendirian atau berjamaah tanpa iqamah, maka 
hukum shalatnya tetap sah dan pelakunya harus bertaubat kepada Allah 
S.w.t.. 

Demikian pula apabila shalat berjamaah didirikan tanpa 
mengumandangkan adzan terlebih dahulu, maka shalatnya tetap sah. 
Alasannya, karena hukum adzan dan iqamah adalah fardhu Kifayah yang 
mana keduanya berada di luar inti shalat itu sendiri.  

Dan bagi orang yang shalat, baik sendirian maupun berjamaah, yang 
meninggalkan melakukan adzan dan iqamah harus bertaubat kepada Allah 
S.w.t.. Karena hukum fardhu Kifayah berdosa apabila semua orang tidak 
ada yang melakukannya. Sementara itu, ketentuan dosa menjadi gugur 
apabila ada sebagian yang melakukannya.  

Jika ada seseorang yang cukup sesuai ketentuan syariat 
mengumandangkan adzan dan iqamah, maka kewajiban melakukan 
keduanya berikut dosa manusia yang lain menjadi gugur, baik mereka 
berada di rumah maupun dalam bepergian, baik di perkampungan, 
perkotaan maupun di pemukiman pedalaman. 

Kita memohon kepada Allah semoga memberikan taufik kepada semua 
kaum muslimin untuk menggapai ridha-Nya.  

¨© 

Tanya: Apakah dalil penyeru adzan shalat Shubuh mengatakan, “Ash-
Shalatu Khairum min An-Naum (shalat itu lebih baik  dari pada 
tidur)”? Kemudian bagaimanakah menurut pandangan Anda 
terhadap orang beradzan yang mengatakan, “Hayy ‘ala Khair Al-
‘Amal (mari mendirikan sebaik-baik amal)? Apakah ucapan ini 
mempunyai dasar hukum? 

Jawab:  
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Telah disebutkan dalam hadits yang shahih dari Nabi S.a.w. 
bahwasanya beliau memerintahkan kepada sahabat Bilal R.a. dan Abu 
Mahdzurah R.a. untuk mengucapkan “Ash-Shalatu Khairum min An-
Naum” pada adzan waktu fajar.  

Keterangan hadits ini sebagaimana telah disebutkan dalam hadits yang 
shahih pula dari Anas R.a. bahwasanya ia berkata, “Termasuk tuntunan As-
Sunnah adalah perkataan mu`adzin pada waktu fajar, “Ash-Shalatu 
Khairum min An-Naum.” (HR. Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya)  

 Kalimat Ash-Shalatu Khairum min An-Naum ini dikumandangkan 
pada adzan ketika fajar telah muncul menurut satu dari dua pendapat 
ulama yang paling shahih. Adzan ketika fajar telah muncul ini disebut 
adzan pertama apabila dinisbatkan pada iqamah sebagai adzan kedua 
seperti sabda Rasulullah S.a.w. berikut ini, “Antara dua adzan (terdapat) 
shalat.”   

Uraian semacam ini sebagaimana telah ditunjukkan hadits shahih yang 
lain dari Aisyah R.a. yang dikeluarkan imam Al-Bukhari dalam Shahih-nya.  

 Adapun mengenai perkataan sebagian penganut Syi’ah, “Hayy ‘ala 
Khair Al-‘Amal”, maka perkataan ini adalah bid’ah yang tidak ada satu pun 
hadits yang shahih sebagai dasar pijakan. 

Kita memohon kepada Allah semoga memberikan hidayah kepada 
semua kaum muslimin untuk mengikuti dan mempraktekkan As-Sunnah 
Nabi S.a.w. dengan benar. Saya bersumpah, hanya dengan itulah 
(mengikuti dan mempraktekkan As-Sunnah Nabi S.a.w. dengan benar) 
jalan untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan umat ini.  

¨© 

Tanya: Disebutkan dalam shalat gerhana matahari perkataan, “Ash-
Shalatu Jami’ah (mari mendirikan shalat dengan berjamaah).” 
Apakah mengucapkan kalimat ini sekali saja atau disyariatkan 
berulang-ulang? Kalau berulang-ulang, berapakah batasan 
mengulangnya? 

Jawab:  

Telah disebutkan dalam hadits yang shahih dari Rasulullah S.a.w. 
bahwasanya beliau memerintahkan agar pada shalat gerhana matahari 
menyeru dengan lafazh, “Ash-Shalatu Jami’ah.” Bagi orang yang 
mengucapkannya disunnahkan untuk mengulang-ulang perkataan ini 
sampai dirasa para hadirin telah mendengarnya.  

Menurut yang kami ketahui, berapa kali harus mengulang perkataan 
ini tidak ada batasan yang jelas.  

Sifat Shalat 

¨© 



 

Fatwa-fatwa Nabi Seputar Shalat ________________________________________________________________  50

Tanya: Sebagian saudara kita, kaum muslimin, memandang teramat 
penting posisi satir pembatas sebagai penghalang agar orang tidak 
dapat berlalu di depan shalatnya sampai pada taraf mereka 
menunggu adanya satir apabila berada dalam masjid, sehingga 
tidak dijumpai tiang kecuali ada satir-nya. Dan mereka ini 
mengingkari orang yang melaksanakan shalat tanpa satir 
pembatas. Di sisi lain, ada sebagian dari saudara kita yang 
memandang satir sebagai hal yang remeh. Sebenarnya manakah 
yang benar? Apakah garis pembatas bisa berfungsi sebagai satir 
jika di situ tidak dijumpai adanya satir? Adakah dalil yang 
menganjurkan penggunaan satir ini?  

Jawab:  

Shalat dengan satir hukumnya sunnah Mu`akkad, bukan wajib. Jika di 
situ tidak dijumpai adanya satir penghalang, maka cukuplah menggunakan 
garis pembatas. Hujjah atas apa yang kami sebutkan ini adalah sabda 
Rasulullah S.a.w. berikut ini,  

“Jika ada di antara kalian shalat, maka shalatlah dengan satir 
pembatas sebagai isyarat (dari orang lewat).” (HR. Abu Dawud 
dengan sanad yang shahih)  

“Dikurangi (pahala) shalat seorang muslim jika di depannya tidak 
ada sesuatu yang dapat menghalau dari yang lewat, (seperti) 
perempuan, keledai dan anjing yang berwarna hitam.” (HR. Muslim 
dalam Shahih-nya)  

“Jika ada di antara kalian shalat, maka hendaklah menjadikan 
sesuatu (sebagai pembatas) di depannya; jika tidak menemukan 
sesuatu, maka tegakkanlah tongkat; jika tidak menemukan tongkat, 
maka gariskanlah pembatas. Kemudian (jika sudah demikian) tidak 
menjadikannya mudharat orang yang lewat di depannya.” (HR. 
Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan)  

Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Kitab Bulugh Al-Maram berkata, “Telah 
disebutkan dalam hadits yang shahih dari Rasulullah S.a.w. bahwasanya 
beliau terkadang menunaikan shalat tanpa satir.  

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan satir pembatas dalam shalat 
bukanlah hal yang wajib. Sebuah perkecualian dari menggunakan satir ini 
adalah shalat di Masjidil Haram. Karena telah disebutkan dalam sebuah 
riwayat yang shahih dari Ibnu Az-Zubair R.a. bahwasanya ia shalat di 
Masjidil Haram tanpa menggunakan satir sementara di depannya terdapat 
orang thawaf yang sedang lewat. Kenyataan ini sebagaimana disebutkan 
dalam sebuah hadits dari Nabi S.a.w. yang menunjukkan hal tersebut 
meskipun jalur periwayatan hadits ini adalah dhaif.”  

Disamping itu, di antara sebab perkecualian penggunaan satir ini 
adalah karena Masjidil Haram adalah tempat yang ramai dan manusia di 
sana pada berdesak-desakkan, sehingga menghindari agar orang tidak 
berlalu di depan orang yang sedang shalat adalah sesuatu yang sulit sekali 
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dihindari. Oleh karena itu, anjuran menggunakan satir pembatas ini tidak 
disyariatkan di Masjidil Haram.  

Hukum satir di Masjidil Haram ini juga berlaku pada Masjid An-
Nabawi pada saat manusia sedang ramai berdesak-desakkan. Demikian 
pula untuk tempat-tempat lain yang di situ manusia berdesak-desakkan 
karena Allah S.w.t. telah berfirman,  

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” 
(At-Taghabun: 16)  

Dan karena Rasulullah S.a.w. telah bersabda,  

“Jika aku perintahkan kepada kalian, maka datangilah perintah itu 
sebatas kemampuanmu.” (Para ulama hadits sudah bersepakat 
tentang keshahihan hadits ini.) 

¨© 

Tanya: Kami saksikan banyak orang ketika shalat, menaruh kedua 
tangannya di bawah pusarnya. Sementara sebagian lagi menaruh 
kedua tangannya di atas dadanya dengan pernyataan ingkar yang 
amat terhadap orang-orang yang menaruh tangannya di bawah 
pusarnya. Sebagian orang ada yang menaruhnya di bawah 
janggutnya, sementara yang lainnya lagi justru meluruskan kedua 
tanggannya. Manakah yang benar dalam hal ini? Semoga Allah 
memberikan petunjuk-Nya kepada kita semua. 

Jawab:  

Berdasarkan petunjuk As-Sunnah yang shahih, maka yang lebih utama 
bagi orang shalat ketika masih berdiri adalah meletakkan tangan kanan di 
atas tangan kiri di dadanya, baik sebelum ruku’ maupun sesudah ruku’. 
Posisi ini telah disebutkan dalam hadits yang shahih dari Wa`il bin Hajar 
dan Qabishah bin Halb Ath-Tha`i dari ayahnya sebagaimana ditunjukkan 
makna hadits yang shahih pula dari Sahal bin Sa’ad As-Sa’idi R.a.. 

Adapun meletakkan kedua tangan di bawah pusar telah disebutkan 
hadits dari Ali R.a..  

Sedangkan meletakkan kedua tangan di bawah janggut atau 
meluruskan keduanya adalah tidak sesuai dengan tuntunan As-Sunnah.  

¨© 

Tanya: Sebagian orang sangat fanatik dengan duduk istirahat dan 
mengingkari orang shalat yang tidak melakukannya. 
Pertanyaannya, bagaimanakah kapasitas hukum duduk istirahat 
ini? Apakah duduk istirahat ini dianjurkan untuk imam dan 
makmum sebagaimana ketika seseorang sedang shalat sendirian? 

Jawab:  

Hukum duduk istirahat adalah Mustahab untuk imam, makmum dan 
ketika shalat sendirian. Duduk istirahat ini adalah jenis duduk antara dua 



 

Fatwa-fatwa Nabi Seputar Shalat ________________________________________________________________  52

sujud yang mana pelaksanaannya sebentar saja tanpa disyariatkan 
melakukan dzikir maupun doa.  

Adapun meninggalkannya, tidak melakukan duduk istirahat, maka 
hukumnya La Haraj (tidak apa-apa).  

Di antara hadits yang shahih dari Rasulullah S.a.w. adalah diriwayatkan 
dari Malik bin Al-Huwairits, Abu Humaid As-Sa’idi dan jamaah dari para 
sahabat yang lain.  

¨© 

Tanya: Bagaimanakah caranya menunaikan shalat di pesawat? Yang lebih 
utama shalat di pesawat pada awal waktu atau menunggu hingga 
pesawat landing di bandara jika pesawat mendarat masih di akhir 
waktu shalat? 

Jawab:  

Yang wajib dilakukan orang muslim di pesawat ketika sudah tiba waktu 
shalat adalah menunaikannya sesuai kemampuannya. Jika ia mampu 
melaksanakan shalat dimana sujud dan ruku’ dengan berdiri, maka ia 
harus melakukannya demikian. Dan jika ia tidak mampu melakukannya 
dengan berdiri, maka shalat dengan mengambil posisi duduk, sedang ruku’ 
dan sujudnya adalah dengan berisyarat. 

Adapun apabila di pesawat tersebut terdapat tempat yang ia mampu 
menunaikan shalat dengan berdiri dan ruku’ sebagaimana di bumi, maka 
wajib baginya untuk melakukannya karena firman Allah S.w.t. berikut ini,  

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” 
(At-Taghabun: 16)  

Dan sabda Rasulullah S.a.w. tatkala Imran bin Hushain R.a. 
mengadukan sakitnya kepada beliau,  

“Tunaikanlah shalat dengan berdiri, jika kamu tidak mampu, maka 
dengan (posisi) duduk, jika kamu (masih) tidak mampu, maka 
dengan berbaring di atas sisi (lambung). (HR. Al-Bukhari dalam 
Shahih-nya) 

Sedang dalam riwayat An-Nasa`i terdapat tambahan redaksi, “Jika 
kamu (masih) tidak mampu, maka (kerjakanlah) dengan tidur terlentang.” 

Dari sini dapat dipahami bahwa yang lebih utama dilakukan adalah 
menunaikan shalat di awal waktu. Adapun menundanya sampai akhir 
waktu shalat agar dapat menunaikan shalat di bumi, maka hukumnya 
Laba`sa Bih (tidak apa-apa) karena makna umum dari beberapa dalil. 
Sementara kedudukan kendaraan, kereta api dan kapal hukumnya adalah 
sebagaimana pesawat.  

¨© 

Tanya: Kebanyakan manusia melakukan Al-‘Abats (bermain-main) dan 
gerakan-gerakan dalam shalat. Apakah di sana terdapat batasan-
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batasan tertentu dari suatu gerakan yang dapat membatalkan 
shalat? Apakah batasan gerakan tiga kali secara berurutan itu 
mempunyai dasar dari syariat? Lalu bagaimanakah caranya 
memberikan nasehat kepada orang yang sering melakukan 
tindakan seperti itu?  

Jawab:  

Yang wajib dilakukan orang mukmin laki-laki dan orang mukmin 
perempuan adalah Thuma`ninah dalam shalat dan meninggalkan 
melakukan Al-‘Abats. Karena Thuma`ninah merupakan satu dari rukun 
shalat. Kenyataan ini sebagaimana dijelaskan hadits yang shahih dalam 
Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Rasulullah S.a.w. bahwasanya 
beliau memerintahkan kepada orang yang menunaikan shalat tidak dengan 
Thuma`ninah untuk mengulang kembali shalatnya. Oleh karena itu, yang 
disyariatkan bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan dalam 
shalat adalah khusyu’ dan menghadirkan sepenuh hati ke hadirat Allah 
S.w.t.. Sesungguhnya Allah S.w.t. telah berfirman,  

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) 
orang-orang yang khusyuk dalam salatnya.” (Al-Mukminun: 1-2)  

Oleh karena itu, melakukan Al-‘Abats ini dimakruhkan, baik dengan 
baju, jenggot atau selain keduanya. Jika Al-‘Abats semakin banyak 
dilakukan dan berurutan, maka yang kami ketahui dalam aturan syariat 
yang suci ini, hukumnya adalah haram dan shalatnya menjadi batal.  

Untuk gerakan, tidak ada aturan yang membatasinya. Sedang mengenai 
pendapat yang membatasinya tiga kali adalah pendapat dhaif tanpa ada 
dalilnya. Rujukan suatu tindakan itu termasuk Al-‘Abats atau tidak adalah 
keyakinan orang yang shalat itu sendiri. Apabila pelaku shalat 
berkeyakinan bahwa dirinya telah banyak melakukan Al-‘Abats secara 
berurutan, maka wajib baginya untuk mengulangi shalatnya. Dan jika 
shalatnya itu adalah shalat fardhu, maka ia harus bertaubat dari 
melakukannya.  

Nasehat yang kami berikan kepada setiap kaum muslim laki-laki dan 
perempuan adalah menunaikan shalat dengan khusyu’ dan tidak 
melakukan Al-‘Abats dalam shalat, meskipun kadarnya sedikit. Yang 
demikian ini karena mengingat betapa agung dan mulianya kedudukan 
shalat. Sungguh, shalat merupakan tiang agama Islam dan rukun Islam 
kedua yang paling agung setelah membaca kedua syahadat serta yang 
pertama kali akan dihisab di hari kiamat.  

Semoga Allah memberikan taufiq kepada kaum muslimin dalam 
menunaikan shalat sebagaimana ketentuan yang Dia ridhai.  

¨© 

Tanya: Manakah yang lebih utama, meletakkan kedua lutut sebelum 
kedua tangan ketika hendak sujud atau sebaliknya? Bagaimanakah 
mengumpulkan makna dua kelompok hadits yang datang dalam 
hal ini? 
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Jawab:  

Menurut petunjuk As-Sunnah, bagi orang yang sedang shalat ketika 
ingin sujud, maka dianjurkan untuk meletakkan kedua lututnya terlebih 
dahulu sebelum kedua telapak tangannya jika mampu melakukannya. 
Pendapat ini adalah satu dari dua pendapat para ulama yang paling shahih 
yang juga merupakan pendapat Jumhur ulama karena hadits riwayat Wa`il 
bin Hajar R.a. dan hadits lain yang satu makna dengan hadits tersebut.  

Adapun mengenai hadits riwayat Abu Hurairah, maka pada hahekat 
maknanya tidak bertentangan dengan hadits riwayat Wa`il, bahkan 
maknanya adalah sama, karena yang dilarang Nabi S.a.w. adalah seperti 
yang dilakukan unta. Sudah diketahui bersama bahwa mendahulukan 
kedua tangan itu menyerupai yang dilakukan unta.  

Adapun perkataannya di akhir hadits ‘dan hendaknya meletakkan 
kedua tangannya sebelum kedua lututnya’, maka periwayatan ini lebih 
dekat untuk dikatakan sebagai Inqilab (terbalik dengan mengakhirkan yang 
seharusnya didahulukan dan sebaliknya) oleh sebagian perawi hadits. 
Karena riwayat yang benar adalah ‘dan hendaknya meletakkan kedua 
lututnya sebelum kedua telapak tangannya.’ Dengan begini, maka makna 
beberapa hadits dapat digabungkan dan makna akhir hadits tersebut serasi 
dengan awalnya, sehingga hilanglah pertentangan makna antara kedua 
hadits ini. Hal ini telah diperingatkan oleh Al-‘Allamah Ibnul Qayyim 
dalam kitab karyanya yang berjudul Zad Al-Ma'ad.  

Adapun mengenai orang yang tidak mampu mendahulukan kedua 
lututnya sebab sakit atau karena berusia lanjut, maka hukum 
melakukannya adalah La Haraj. Dasarnya adalah firman Allah S.w.t. 
berikut ini,  

“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” 
(At-Taghabun: 16)  

Dan karena Rasulullah S.a.w. telah bersabda,  

“Apa-apa yang telah aku larang bagi kalian, maka jauhilah, dan apa-
apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka datangilah perintah 
itu sebatas kemampuanmu.” (Para ulama hadits sudah bersepakat 
tentang keshahihan hadits ini.) 

¨© 

Tanya: Bagaimana menurut pandangan Anda tentang permasalahan 
dehem, meniupkan angin dengan mulut dan menangis? Apakah 
hal tersebut dapat membatalkan shalat atau tidak? 

Jawab:  

Berdehem, meniupkan angin dengan mulut dan menangis tidak 
membatalkan shalat dan La Haraj melakukannya apabila ada keperluan. 
Akan tetapi, melakukannya tanpa ada unsur keperluan hukumnya adalah 
makruh. Dasarnya adalah karena Rasulullah S.a.w. pernah berdehem 
kepada Ali R.a. ketika Ali minta izin masuk sementara beliau sedang shalat.  
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Adapun mengenai menangis, maka pada dasarnya hal itu disyariatkan 
dalam shalat dan di luar shalat jika menangis ini muncul dari perasaan 
khusyu’ dan menghadap Allah tanpa ada sebab lain. Telah disebutkan 
dalam hadits yang shahih dari Nabi S.a.w. bahwasanya beliau pernah 
menangis dalam shalat sebagaimana telah shahih pula Atsar dari Abu Bakar 
Ash-shiddiq R.a. dan Umar Al-Faruq R.a. dan jamaah dari para sahabat dan 
Tabi’in yang mengikuti mereka dengan baik.  

¨© 

Tanya: Apa hukum lewat di depan orang yang sedang shalat? Apakah 
pada Masjidil Haram berbeda dengan selainnya dalam hal ini? 
Kemudian, apakah makna ‘memutus orang yang lewat karena 
shalat’? Apakah orang yang sedang shalat harus mengulangi lagi 
dari awal jika lewat di depannya semisal anjing yang berwarna 
hitam, perempuan atau keledai? 

Jawab:  

Hukum lewat di depan orang yang sedang shalat atau lewat di antara 
orang shalat yang menggunakan satir pembatas adalah diharamkan karena 
Rasulullah S.a.w. telah bersabda, 

“Kalau saja orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat 
mengetahui (kadar) dosanya, maka orang yang lewat tersebut akan 
lebih baik melakukan dosa selama empat puluh dari pada lewat di 
depan orang shalat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

“Terkurangi (pahala) shalat seorang muslim jika di depannya tidak 
ada sesuatu yang dapat menghalau yang lewat, (seperti) perempuan, 
keledai dan anjing yang berwarna hitam.” (HR. Muslim dalam 
Shahih-nya dari Abu Dzar R.a.) 

Senada dengan riwayat yang dikeluarkan imam Muslim dari Abu Dzar 
ini adalah hadits riwayat dari Abu Hurairah yang dalam redaksinya tidak 
menyebutkan Qayyid (batasan) anjing yang berwarna hitam. Sementara 
menurut ulama, Atl-Mutlak Mahmul ‘ala Al-Muqayyad (redaksi umum 
mengandung makna terbatas). 

Adapun shalat di Majidil Haram, maka tidak diharamkan lewat di 
depan orang yang sedang shalat dan pahala shalat tidak dikurangi 
meskipun ada tiga jenis yang lewat sebagaimana disebutkan dalam hadits 
maupun selainnya. Sebabnya adalah karena selain Masjidil Haram sebagai 
tempat yang ramai oleh manusia sehingga menghindari orang yang 
berlalu-lalang di depan orang shalat sulit dihindari, datang pula riwayat 
hadits yang dengan jelas menyatakan demikian meskipun kapasitas sanad 
hadits ini dhaif. Akan tetapi, kedhaifan hadits ini telah ditopang oleh Atsar 
dari Ibnu Az-Zubair dan selainnya.  

Ketentuan ini juga berlaku pada Masjid An-Nabawi dan masjid-masjid 
lain jika di situ terdapat keramaian manusia dan menghindari orang lewat 
tidak dapat dihindari. Dasarnya adalah karena firman Allah berikut ini, 
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“Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu.” 
(At-Taghabun: 16)  

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya.” (Al-Baqarah: 286)  

Dan sabda Rasulullah S.a.w. berikut ini,  

“Kalau saja orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat 
mengetahui (kadar) dosanya, maka orang yang lewat tersebut akan 
lebih baik melakukan dosa selama empat puluh dari pada lewat di 
depan orang shalat.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)  

¨© 

Tanya: Bagaimanakah menurut pandangan Anda tentang mengangkat 
kedua tangan ketika berdoa setelah shalat? Apakah di sana 
terdapat perbedaan antara shalat fardhu dengan shalat Nafilah?  

Jawab:  

Mengangkat kedua tangan dalam doa hukumnya adalah sunnah dan 
termasuk faktor doa dikabulkan karena Rasulullah S.a.w. telah bersabda,  

“Sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Hidup lagi Maha Pemurah, 
Dia akan malu (terhadap) hamba-Nya jika seorang hamba 
mengangkat kedua tangannya memohon kepada-Nya untuk 
menolaknya dengan kehampaan (tanpa pemberian).” (HR. Abu 
Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa`i dan dianggap shahih oleh Al-Hakim 
dari Salman Al-Farisi R.a.) 

Dan sabda beliau yang lain, 

“Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang Baik (Maha Sempurna tanpa 
cacat) dan tidak menerima kecuali yang baik-baik (halal). 
Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kaum mukminin 
sebagaimana yang diperintahkan kepada para Rasul, maka Dia 
berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara 
rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan 
bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu 
menyembah.” (Al-Baqarah: 172)  

“Hai Rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan 
kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui 
apa yang kamu kerjakan.” (Al-Mukminun: 51) 

Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki yang sedang berjalan 
jauh, rambutnya acak-acakan dan berdebu menengadahkan kedua 
tangannya ke langit (berkata), “Ya Rabb ya Rabb” sementara makanannya 
(dari barang) haram, minumannya (dari barang) haram, pakaiannya (dari 
barang) haram dan makannya (dari hasil haram), bagaimana doanya 
dikabulkan?” (HR. Muslim)  

Namun, mengangkat kedua tangan tidak disyariatkan pada beberapa 
tempat di zaman Rasulullah S.a.w., contohnya setelah shalat lima waktu, 
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antara dua sujud, sebelum salam dalam shalat, ketika sedang khutbah 
Jum’at atau Idul Fitri dan Idul Adha (khusus bagi imam atau khatib). 
Dasarnya adalah karena Nabi S.a.w. tidak mengangkat tangan pada 
tempat-tempat ini. Sementara itu, beliau adalah suri teladan yang baik atas 
apa yang dikerjakan dan ditinggalkannya. Akan tetapi, ketika pada khutbah 
Jum’at atau Idul Fitri dan Idul Adha memohon turun hujan, maka 
disyariatkan mengangkat kedua tangan sebagaimana yang dilakukan oleh 
Rasulullah S.a.w..  

Adapun untuk shalat Nafilah, maka kami tidak melihat ada larangan 
mengangkat kedua tangan dalam doa setelah shalat, karena makna umum 
dari beberapa dalil. Hanya saja, yang lebih utama adalah tidak rutin 
melakukannya, karena tidak ada hadits shahih yang menunjukkan bahwa 
Rasulullah S.a.w. melakukannya. Kalau beliau berdoa setelah shalat Nafilah, 
maka berita tersebut akan sampai kepada kita. Karena para sahabat beliau 
telah meriwayatkan semua perkataan dan perbuataan beliau, baik ketika 
sedang di rumah maupun bepergian, serta semua prilaku beliau.  

Sedang mengenai hadits masyhur bahwa Rasulullah S.a.w. pernah 
bersabda, “Shalat adalah Tadharru’, khusyu’ dan kamu mengangkat kedua 
tangnmu berkata, “Ya Rabb ya Rabb”, maka kedudukan hadits ini adalah 
dhaif sebagaimana telah dijelaskan Al-Hafizh Ibnu Rajab dan selainnya.  

¨© 

Tanya: Kami pernah mendengar ada sebagian orang berkata, “Makruh 
hukumnya mengusap debu dari dahi yang menempel setelah 
menunaikan shalat.” Apakah perkataan ini ada dasarnya? 

Jawab:  

Sepanjang yang kami ketahui, perkataan tersebut tidak ada dasarnya 
dan melakukannya dimakruhkan ketika sebelum salam. Yang demikian ini 
berdasarkan hadits yang shahih dari Nabi S.a.w. bahwasanya pernah pada 
suatu malam yang turun hujan, beliau menunaikan shalat Shubuh dan 
debu masih menempel pada muka beliau. Berangkat dari peristiwa ini, 
maka yang lebih utama adalah tidak mengusap debu tersebut sebelum 
selesai dari shalat. 

¨© 

Tanya: Apa hukum bersalaman setelah shalat? Apakah di sana terdapat 
perbedaan antara shalat fardhu dengan shalat Nafilah? 

Jawab:  

Pada dasarnya bersalaman ini disyariatkan ketika di antara kaum 
muslimin satu sama lain sedang bertemu. Sungguh telah ada pada 
kebiasaan Rasulullah S.a.w. bersalaman dengan para sahabatnya jika beliau 
bertemu dengan mereka, dan di antara para sahabat pun saling bersalaman 
ketika bertemu satu sama yang lain.  
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Anas R.a. dan Asy-Sya’bi mengatakan, “Telah ada pada diri para 
sahabat Nabi S.a.w. jika bertemu, maka mereka bersalaman. Sedang jika 
mereka datang dari musafir, maka mereka saling berpelukan.” 

Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim bahwa 
Thalhah bin Ubaidillah R.a., salah satu dari sepuluh sahabat yang 
mendapatkan kabar gembira surga, berdiri dari halaqah atau majelis Nabi 
S.a.w. dalam Masjid An-Nabawi untuk menghampiri Ka’ab bin Malik R.a., 
pada waktu Malik telah bertaubat kepada Allah, untuk bersalaman 
dengannya dan mengucapkan selamat atas taubat yang ditempuhnya. 
Kejadian semacam ini sudah masyhur terjadi di antara kaum muslimin 
pada masa Nabi S.a.w. dan masa setelahnya. 

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadits yang shahih bahwasanya 
beliau telah bersabda,  

“Tidak ada dua orang muslim yang saling bertemu kemudian mereka 
saling bersalaman kecuali gugurlah dari keduanya dosa mereka 
sebagaimana gugurnya dedaunan dari pohonnya.” 

Hukum bersalamanan adalah Mustahab ketika bertemu di masjid atau 
dalam barisan shalat. Jika belum bersalaman sebelum shalat, maka 
bersalaman dianjurkan setelah shalat demi merealisasikan anjuran As-
Sunnah yang agung ini, karena maksud bersalaman seperti ini tak lain akan 
menumbuhkan perasaan kasih sayang dan menghilangkan kedengkian. 

Jika belum bersalaman sebelum menunaikan shalat fardhu, maka 
bersalaman ini disyariatkan setelah shalat dan setelah dzikir yang 
disyariatkan sesudah shalat.  

Adapun yang sering dilakukan oleh sebagian orang dengan bersalaman 
setelah salam dari shalat fardhu, maka sejauh yang kami ketahui tidak 
mempunyai dasar dari syariat. Bahkan yang lebih nyata bahwa yang 
demikian itu adalah dimakruhkan karena tidak ada dalil pijakannya. Selain 
itu, karena orang shalat ketika selesai dari salamnya, maka yang 
disyariatkan dalam kondisi semacam ini adalah secepatnya berdzikir 
sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah S.a.w. setelah beliau salam 
dari shalatnya. 

Adapun untuk shalat Nafilah, maka bersalaman disyariatkan setelah 
salam apabila sebelumnya belum sempat bersalaman. Sedang jika keduanya 
sebelumnya sudah bersalaman, maka salaman tersebut sudah cukup bagi 
mereka. 

¨© 

Tanya: Apakah merubah (berpindah) tempat untuk menunaikan shalat 
sunnah setelah shalat fardhu ada dalil yang menunjukkan bahwa 
hal itu Mustahab? 

Jawab:  

Sepanjang yang kami ketahui, tidak ada hadits shahih yang 
menunjukkan hal tersebut. Akan tetapi, Ibnu Umar R.a. dan kebanyakan 
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ulama salaf melakukannya. Sesungguhnya permasalahan ini sangat luas 
dan Alhamdulillah ada sebuah hadits dhaif yang dikeluarkan Abu Dawud. 
Biarpun kadar periwayatan hadits ini dhaif, namun telah ditopang oleh 
amalan Ibnu Umar dan orang-orang dari Salafus-saleh.  

¨© 

Tanya: Dalam sebuah hadits dianjurkan untuk mengucapkan, “La Ilaha 
illallah Wahdahu la Syarikalah Lahu al-Mulk wa lahu Al-Hamdu 
wahuwa ‘ala Kulli Syai`in Qadir (tidak ada Tuhan selain Allah 
Yang Maha Esa yang tiada sekutu bagi-Nya. kepunyaan-Nya 
kerajaan dan pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)” 
sepuluh kali setelah shalat Shubuh dan shalat Maghrib. Apakah 
hadits ini shahih?  

Jawab:  

Hadits yang menunjukkan tentang disyariatkan menggunakan lafazh 
tersebut sebagai dzikir setelah shalat Shubuh dan setelah shalat Maghrib 
adalah shahih dari Rasulullah S.a.w.. Dzikir yang dimaksud adalah ‘tidak 
ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang tiada sekutu bagi-Nya. 
kepunyaan-Nya kerajaan dan pujian, Dia yang mengidupkan dan 
mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu’ sebanyak sepuluh kali. 
Bagi setiap dari orang mukmin laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk 
selalu menggunakannya sebagai dzikir setelah kedua shalat tersebut. Dzikir 
ini dibaca setelah membaca dzikir-dzikir lain yang dianjurkan setelah 
salam dari setiap shalat lima waktu.  

Dzikir lain yang dimaksudkan di sini adalah: Astaghfirullah sebanyak 
tiga kali; Allahumma Anta As-Salam wa Minka As-Salam Tabarkta ya Dza 
Al-Jalal wa Al-Ikram..... (ya Allah, Engkau-lah (sumber) keselamatan dan 
dari-Mu keselamatan, Maha suci Engkau wahai Dzat Yang Maha Agung 
lagi Maha Mulia. Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang tiada 
sekutu bagi-Nya. kepunyaan-Nya kerajaan dan pujian dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari-Nya. Tidak ada 
Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya. 
Hanya dari-Nya nikmat dan karunia dan hanya kepada-Nya-lah segala 
pujian kebaikan. Tidak ada Tuhan selain Allah dengan mengikhlaskan 
ketaatan kepada-Nya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. 
Ya Allah, tidak ada penghalang ketika Engkau memberi dan tidak ada 
pemberi ketika Engkau menghalangi dan tidak manfaat pemberian kecuali 
pemberian-Mu).  

Jika seseorang berposisi sebagai imam, maka disyariatkan untuk 
menghadapkan wajahnya ke arah jamaah setelah membaca istighfar tiga 
kali dan membaca, “Ya Allah, Engkau-lah (sumber) keselamatan dan dari-
Mu keselamatan, Maha suci Engkau wahai Dzat Yang Maha Agung lagi 
Maha Mulia” mengikuti yang dilakukan Nabi S.a.w.. Sedang proses imam 
berpaling boleh dari arah kanan atau kirinya, karena Nabi S.a.w. terkadang 
melakukan dari arah kanan dan terkadang dari arah kirinya. 
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Sesudah dari setiap shalat lima waktu, hukumnya Mustahab juga bagi 
orang muslim setelah membaca dzikir tersebut di atas untuk membaca, 
“Subahanallah wa Al-Hamdullilah wa Allahu Akbar (Maha Suci Allah, 
segala puji bagi Allah, dan Allah Maha Besar)” sebanyak tiga puluh tiga 
kali sehingga dari ketiga lafazh ini berjumlah sembilah puluh sembilan. 
Untuk genap seratus, maka membaca, “La Ilaha illallah Wahdahu la 
Syarikalah Lahu Al-Mulk wa lahu Al-Hamdu wahuwa ‘ala Kulli Syaein 
Qadir (Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang tiada sekutu 
bagi-Nya. kepunyaan-Nya kerajaan dan pujian dan Dia Maha Kuasa atas 
segala sesuatu).”  

Disebutkan dalam hadits yang shahih dari Nabi S.a.w. agar kaum 
muslimin melantunkan dzikir-dzikir ini setelah shalat, dan yang demikian 
itu merupakan di antara sebab seorang hamba mendapatkan ampunan-
Nya.  

Disyariatkan pula bagi kaum muslim setelah membaca dzikir-dzikir 
tersebut untuk membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-
Nas. Masing-masing dari ketiga surat ini dibaca sebanyak tiga kali setelah 
shalat Maghrib, setelah shalat Shubuh dan ketika akan tidur. Karena 
anjuran ini telah disebutkan oleh beberapa hadits yang shahih.  

Shalat Jamaah, Imam dan Makmum  

Tanya: Di masa sekarang ini banyak dijumpai sebagian dari kaum 
muslimin menganggap ringan urusan shalat berjamaah, bahkan 
mereka yang kapasitasnya adalah sebagai anak didik sekali pun. 
Mereka berdalih bahwa ada sebagian ulama yang menyatakan 
bahwa hukum shalat berjamaah bukan wajib. Lalu bagaimana 
dengan shalat berjamaah dan bagaimana caranya memberikan 
nasehat kepada mereka ini? 

Jawab:  

Shalat berjamaah bagi kaum muslimin di masjid hukumnya tanpa dapat 
diragukan lagi adalah wajib menurut satu dari dua pendapat ulama yang 
paling shahih bagi laki-laki yang mampu dan mendengarkan undangan 
shalat. Dasarnya adalah sabda Rasulullah S.a.w. berikut,  

“Barangsiapa mendengar undangan (panggilan shalat), kemudian ia 
tidak mendatanginya, maka shalatnya tidak dianggap (sempurna) 
kecuali bagi orang yang sedang mempunyai udzur.” (HR. Ibnu 
Majah, Ad-Daruquthni, Ibnu Hibban dan Al-Hakim dengan sanad 
yang shahih)  

Ditanyakan kepada Ibnu Abbas R.a. tentang apakah udzur yang 
dimaksud dalam hadits ini, maka Ibnu Abbas menjawab, “Takut atau sakit.” 

 Dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah R.a. dari Nabi S.a.w. 
bahwasanya ada seorang yang buta datang kepada beliau bertanya, “Wahai 
Rasulullah, aku tidak memiliki orang yang dapat menuntunku ke masjid, 
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apakah ada keringanan bagiku untuk shalat di rumahku sendiri?” Beliau 
pun memberikan keringanan untuknya, namun kemudian beliau 
mengundang orang buta tersebut seraya bertanya, “Apakah kamu dapat 
mendengarkan panggilan shalat?” Orang buta menjawab, “Iya.” Nabi 
S.a.w. kemudian bersabda, “Maka penuhilah (undangannya).” (HR. Muslim 
dalam Shahih-nya) 

 Masih dari riwayat Abu Hurairah R.a. dari Rasulullah S.a.w. 
bahwasanya beliau telah bersabda,  

“Sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan shalat 
sehingga (shalat pun) didirikan, lalu aku memerintahkan seorang 
laki-laki (menjadi imam shalat), maka ia pun lalu mendirikan shalat 
menjadi imam. Kemudian aku berangkat dengan sekelompok laki-
laki membawa seikat kayu bakar menuju suatu kaum yang tidak 
menyaksikan (turut menunaikan) shalat (jamaah), kemudian mereka 
(laki-laki tersebut) membakar rumah-rumah mereka (kaum).” (HR. 
Al-Bukhari dan Muslim)  

Semua hadits yang shahih ini dan hadits lain yang satu makna dengan 
hadits-hadits ini menunjukkan bahwa hukum shalat berjamaah di masjid 
adalah wajib bagi kaum laki-laki. Dan bagi yang meninggalkannya berhak 
mendapatkan hukuman yang sangat berat.  

Jika shalat berjamaah di masjid bukan wajib, maka orang yang 
meninggalkannya tentu tidak akan mendapatkan hukuman. Akan tetapi, 
kenyataannya justru sebaliknya, karena shalat di masjid adalah bagian dari 
syiar Islam yang nyata dan satu dari sekian sebab kaum muslimin saling 
mengenal satu sama lain serta memunculkan rasa kasih sayang, cinta kasih 
dan penghapus rasa kedengkian di antara mereka.  

Meninggalkan shalat berjamaah ini menyerupai kelompok munafik, 
karena itu bagi kaum muslim haruslah bersikap hati-hati. Dalam 
permasalahan shalat berjamaah ini, jika ada perbedaan pendapat di antara 
ulama, maka perbedaan yang berseberangan dengan pendapat ini tidak 
bisa dipakai rujukan. Karena semua dalil yang bertentangan dengan dalil-
dalil syariat, maka pendapat tersebut harus dibuang jauh-jauh dan tidak 
boleh dipakai sandaran. Allah S.w.t. telah berfirman,  
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“Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah 
ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-
Nisa`: 59)  
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“Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih maka putusannya 
(terserah) kepada Allah.” (Asy-Syura: 10)  

Disebutkan dalam Shahih Muslim dari Abdullah bin Mas’ud R.a. 
bahwasanya ia berkata, “Sungguh kami telah melihatnya dan tidak turut 
darinya (shalat berjamaah) kecuali munafik atau orang sakit. Sungguh 
telah ada seseorang yang datang untuk berjamaah dengan dipapah oleh 
dua orang hingga ia dapat berdiri dalam barisan shalat.”  

Tidak dapat dipungkiri bahwa kisah ini merupakan wujud semangat 
dan perhatian yang besar dari para sahabat untuk menunaikan shalat 
berjamaah di masjid. Bahkan terkadang di antara sahabat ketika ada yang 
sakit, maka dua orang dari mereka memapah saudaranya yang sedang sakit 
tersebut untuk datang ke masjid dan berdiri dalam barisan shalat karena 
semangat dan perhatian mereka yang luar biasa dalam berjamaah. 

¨© 

Tanya: Para ulama berbeda pendapat mengenai bacaan makmum di 
belakang imam, yang benar bagaimana? Apakah membaca surat 
Al-Fatihah adalah wajib bagi makmum? Kapan waktu makmum 
membaca surat Al-Fatihah jika imam meneruskan bacaannya, 
tidak berhenti? Apakah imam disyariatkan berhenti sejenak untuk 
memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah?  

Jawab:  

Yang benar adalah makmum wajib membaca surat Al-Fatihah, baik 
untuk shalat Sirriyah (memelankan suara bacaan) maupun Jahriyah 
(mengeraskan bacaan). Dasarnya adalah makna umum dari sabda 
Rasulullah S.a.w.,  

“Tidak (sempurna) shalat bagi orang yang tidak membaca 
pembukaan Al-Kitab (Al-Fatihah).” (Para ulama hadits telah 
bersepakat dalam menetapkan tantang kesahihan hadits ini.) 

“Barangkali kalian membaca di belakang imam kalian?” Kami, para 
sahabat, menjawab, “Benar, kami melakukannnya.” Beliau bersabda, 
“Janganlah kalian melakukannya kecuali dengan (membaca) pembukaan 
Al-Kitab (Al-Fatihah) (saja). Sesungguhnya tidak (sempurna) shalat 
seseorang yang tidak membaca pembukaan Al-Kitab.” (HR. Ahmad dengan 
sanad yang shahih) 

Waktu disyariatkan membaca surat Al-Fatihah ini adalah ketika imam 
sedang berhenti sejenak setelah imam selesai dari membaca surat Al-
Fatihah. Apabila imam tidak berhenti, melangsungkan bacaannya dengan 
surat, maka bagi makmum tetap harus membaca Al-Fatihah kemudian 
berhenti, dan tidak membaca surat yang lain.  

Membaca Al-Fatihah bagi makmum ini merupakan perkecualian dari 
makna umum dari beberapa dalil yang menunjukkan bahwa makmum 
wajib diam karena mendengarkan bacaan imam. Akan tetapi, jika makmum 
lupa dari membacanya, tidak membaca Al-Fatihah karena tidak tahu atau 
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karena berkeyakinan tidak wajib bagi makmum untuk membacanya, maka 
hukumnya tidak apa-apa dan cukup baginya bacaan imam, dan ini 
merupakan pendapat Jumhur ulama.  

Demikian pula ketika makmum baru datang sedang imam sudah ruku’, 
maka makmum harus menyusul ruku’ bersama imam dan dengan begitu 
makmum telah mendapatkan satu rakaat bersama imam. Sedang bacaan 
surat Al-Fatihah bagi makmum adalah gugur karena ia tidak menemukan 
waktu untuk membacanya. 

Adapun mengenai hadits yang shahih dari Abu Bakarah Ats-Tsaqafi 
bahwasanya ia datang menuju shalat jamaah Nabi S.a.w. yang sedang 
ruku’, kemudian Abu Bakarah ruku’ sebelum mencapai barisan shalat lalu 
ia masuk ke dalam barisan shalat, maka ketika Nabi S.a.w. selesai dari 
shalatnya, beliau bersabda kepada Abu Bakarah, “Semoga Allah menambah 
semangatmu (untuk shalat berjamaah) dan ‘jangan kamu ulangi lagi’” 
tanpa memerintahkan Abu Bakarah agar mengqadha satu rakaat yang 
didapatinya bersama ruku’nya imam. Hadits ini dikeluarkan Al-Bukhari 
dalam Shahih-nya.  

Maksud dari ‘jangan kamu ulangi lagi’ adalah jangan kamu ulangi 
melakukan ruku’ sebelum mencapai barisan shalat. 

Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa sesungguhnya yang 
disyariatkan bagi makmum ketika memasuki masjid dan menemukan imam 
sedang ruku’ adalah tidak melakukan ruku’ sebelum memasuki barisan 
shalat. Bagi makmum hendaknya bersabar untuk sampai pada barisan 
terlebih dahulu meskipun tertinggal satu rakaat. Dasarnya adalah karena 
sabda Rasulullah S.a.w. berikut ini,  

“Jika kalian mendatangi shalat, maka berjalanlah dengan tenang. Apa 
yang kalian temukan (dari rakaat shalat), maka shalatlah dengannya, dan 
apa yang tidak kamu temukan (dari rakaat shalat), maka sempurnakanlah 
shalat kalian.” 

Para ulama hadits telah bersepakat menetapkan kesahihan hadits ini.  

Sedangkan mengenai hadits, “Barangsiapa yang menjadi makmum, 
maka bacaan imam merupakan bacaan makmum” adalah hadits dhaif yang 
tidak dapat digunakan hujjah bagi para ulama. Kalaupun hadits ini shahih, 
maka membaca surat Al-Fatihah merupakan perkecualiannya. Dengan 
demikian, maka makna beberapa hadits dapat digabungkan.  

Adapun mengenai berhenti sejenak setelah imam selesai membaca surat 
Al-Fatihah, maka menurut yang kami ketahui tidak ada ketetapan dari 
hadits yang shahih tentangnya. Karena permasalahan ini amat luas, maka 
imam yang melakukannya La Haraj, dan yang meninggalkannya juga La 
Haraj.  

Yang kami ketahui, aturan berhenti sejenak setelah imam membaca Al-
Fatihah ini tidak ada dasarnya dari hadits yang shahih dari Nabi S.a.w.. 
Yang shahih dari beliau adalah berhenti sejenak pada dua tempat, yaitu: 
pertama; setelah Takbiratul-ihram untuk membaca doa Istiftah; kedua; 
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setelah membaca surat sebelum ruku’ karena untuk memisahkan bacaan 
dengan takbir.  

¨© 

Tanya: Disebutkan dalam hadits yang shahih larangan mendekat ke 
masjid bagi orang yang memakan bawang merah, bawang putih 
atau daun bawang. Apakah termasuk di dalamnya juga segala 
sesuatu yang mempunyai bau tidak sedap semisal merokok? 
Kemudian, apakah hal ini berarti orang yang memakan makanan 
tersebut mendapatkan dispensasi untuk tidak melaksanakan shalat 
berjamaah sehingga ia tidak berdosa karenanya? 

Jawab:  

Disebutkan dalam hadits yang shahih dari Rasulullah S.a.w. 
bahwasanya beliau bersabda,  

“Barangsiapa memakan bawang putih atau bawang merah, maka 
sekali-kali jangan mendekat ke masjidku ini dan shalatlah di 
rumahnya sendiri.” 

“Sesungguhnya malaikat tersakiti dari apa yang dapat menyakiti 
anak manusia.” 

Dan semua yang menimbulkan aroma tidak sedap, maka status 
hukumnya adalah hukum memakan bawang putih dan bawang merah. 
Termasuk dalam hal ini adalah merokok, orang yang ketiaknya 
mengeluarkan bau tidak sedap dan sejenis keduanya yang mana bau 
tersebut dapat menyakiti orang yang duduk di sebelahnya.  

Oleh karena itu, dimakruhkan bagi mereka ini untuk menunaikan 
shalat berjamaah dan larangan ini tetap berlangsung hingga aroma 
tersebut dihilangkan. Orang tersebut wajib hukumnya menghilangkan 
aroma pada dirinya sehingga ia dapat lagi menunaikan apa yang telah 
diwajibkan Allah, yaitu shalat berjamaah di masjid.  

Adapun merokok, maka hukumnya adalah haram mutlak dan 
pelakunya harus meninggalkannya. Karena bahaya dan sisi negatif 
merokok sangat banyak, baik dari sisi agama, badan dan harta. Semoga 
Allah meluruskan keadaan kaum muslimin dan memberikan taufiq untuk 
semua kebajikan.  

 
¨© 

Tanya: Memulai barisan shalat itu dari kanan atau dari belakang imam? 
Apakah disyaratkan keseimbangan antara barisan kanan dengan 
barisan kiri? Karena sebelum shalat dilaksanakan, imam shalat 
sering mengatakan, “I’dilu Ash-Shaff (seimbangkan barisan).” 

Jawab:  
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Barisan shalat itu di mulai dari tengah, tepatnya dari dekat imam dan 
barisan bagian sebelah kanan jauh lebih utama dari pada sebelah kiri. Yang 
harus diperhatikan adalah tidak boleh membuat barisan baru sebelum 
barisan di depannya penuh dan tidak apa-apa apabila barisan bagian 
sebelah kanan jauh lebih banyak dari pada sebelah kiri. Penyeimbangan 
barisan ini tidak perlu diperhatikan karena itu bertentangan dengan 
petunjuk As-Sunnah.  

Akan tetapi, hendaknya tidak membuat barisan kedua sebelum barisan 
pertama penuh, tidak membuat barisan ketiga sebelum barisan kedua telah 
penuh dan begitu pula untuk barisan seterusnya. Karena Rasulullah S.a.w. 
telah memberikan petunjuk cara pembuatan barisan ini dalam shalat. 

 ¨© 

Tanya: Bagaimana menurut pandangan Anda hukum orang yang 
melakukan shalat fardhu di belakang (menjadi makmum) orang 
yang sedang melakukan shalat Nafilah? 

Jawab:  

Hukum shalat fardhu di belakang orang yang sedang melakukan shalat 
Nafilah tidak apa-apa karena telah disebutkan dalam hadits yang shahih 
dari Rasulullah S.a.w. dalam sebagian shalat Khauf bahwasanya beliau 
shalat dengan sekelompok sahabat dua rakaat kemudian salam. Kemudian 
beliau shalat dengan sekelompok yang lain dua rakaat lalu salam. Shalat 
pertama ini bagi beliau adalah fardhu, sedang shalat kedua baginya adalah 
Nafilah. Adapun para sahabat yang shalat di belakang beliau adalah shalat 
fardhu.  

Keterangan semacam ini sebagaimana disebutkan dalam hadits yang 
shahih pula dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari hadits 
riwayat Mu’adz bin Jabal R.a. bahwasanya ia telah shalat Isya` di belakang 
Nabi S.a.w., kemudian ia pulang ke kaumnya dan shalat dengan mereka 
dengan shalat yang sama. Shalat Isya’ kedua ini bagi Mu’adz bin Jabal 
adalah Nafilah dan bagi kaumnya adalah fardhu. Demikian pula jika ada 
orang baru datang ke masjid pada bulan Ramadhan sementara manusia 
yang lain sedang shalat tarawih, maka ia diperbolehkan melaksanakan 
shalat Isya` dengan bermakmum kepada orang yang sedang shalat Tarawih. 
Ini adalah untuk memperoleh keutamaan shalat berjamaah. Dan ketika 
imam salam, maka makmum yang sedang menunaikan shalat Isya` ini 
berdiri lagi untuk menyempurnakan bilangan rakaat shalatnya sesuai 
dengan kekurangannya. 

¨© 

Tanya: Bagaimanakah hukum orang shalat yang berdiri sendirian di 
belakang barisan? Jika ada seorang makmum datang terlambat, 
sementara dalam barisan tidak dijumpai tempat kosong, apa yang 
harus dilakukan? Jika ia menemukan seorang anak yang belum 
baligh, apakah orang yang terlambat ini harus membuat barisan 
shalat dengannya? 
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Jawab:  

Hukum shalat sendirian di belakang barisan shalat adalah Batil. 
Dasarnya adalah sabda Rasulullah S.a.w., 

“Tidak (sempurna) shalat orang yang menyendiri di belakang 
barisan shalat.” 

Selain itu, disebutkan pula dalam hadits yang shahih dari Rasulullah 
S.a.w. bahwasanya beliau memerintahkan orang yang shalat sendirian di 
belakang barisan shalat untuk mengulangi shalatnya tanpa bertanya 
terlebih dahulu, apakah di barisan itu masih ada tempat untuknya atau 
tidak.  

Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada perbedaan antara masih ada 
tempat pada barisan shalat atau tidak demi menutup celah orang 
mempermudah membuat barisan dalam shalat.  

Namun, jika ada makmun terlambat dan menemukan imam sudah 
ruku’, lalu makmum tersebut melakukan ruku’ sebelum sempat mencapai 
barisan kemudian berjalan memasuki barisan shalat sebelum sujud, maka 
makmum yang demikian ini telah mendapatkan satu rakaat bersama imam. 
Dasarnya adalah hadits yang shahih sebagaimana disebutkan dalam Shahih 
Al-Bukhari dari Abu Bakarah Ats-Tsaqafi bahwasanya Abu Bakarah datang 
terlambat untuk shalat berjamaah dan menemukan Nabi S.a.w. sedang 
ruku’. Akibatnya, ia pun lalu melakukan ruku’ sebelum sempat mencapai 
barisan shalat kemudian memasuki barisan, sehingga Nabi S.a.w. kemudian 
bersabda kepadanya, “Semoga Allah menambah semangatmu (untuk shalat 
berjamaah) dan jangan kamu ulangi lagi” tanpa memerintahkan Abu 
Bakarah untuk mengqadha satu rakaat yang didapatkannya saat ruku’ 
bersama imam. 

Adapun makmum yang terlambat datang sementara imam telah 
menunaikan jamaah shalat dan makmum tersebut tidak menemukan 
tempat kosong dalam barisan shalat, maka ia harus menunggu sampai ada 
orang datang untuk membuat barisan baru bersamanya, meskipun orang 
yang baru datang ini adalah anak berumur tujuh tahun atau lebih. Atau 
makmum tersebut maju ke depan dan berdiri di sisi bagian kanan imam 
karena mengamalkan beberapa hadits secara keseluruhan.  

Semoga Allah memberikan petunjuk-Nya kepada kaum muslimin untuk 
memahami dan berpegang teguh pada ajaran agama-Nya, sesungguhnya 
Dia Maha Mendengar lagi Maha Dekat.  

¨© 

Tanya: Apakah bagi imam shalat disyaratkan berniat menjadi imam? Jika 
ada seseorang masuk ke masjid untuk berjamaah, kemudian ia 
menemukan ada orang lain sedang shalat, maka apakah shalat 
orang yang baru datang ini dapat sempurna dengan menjadi 
makmum orang yang sedang shalat ini? Apakah disyariatkan 
bermakmun kepada makmum lain yang terlambat datang 
mengikuti shalat jamaaah? 
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Jawab:  

Berniat menjadi imam ini disyaratkan karena Rasulullah S.a.w. telah 
bersabda, 

“Sesungguhnya beberapa amal itu bergantung kepada bagaimana 
niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang itu didasarkan pada 
niatnya.”  

Jika ada seseorang (sebut saja namanya Amir) masuk ke masjid sedang 
ia terlambat mengikuti jamaah shalat, kemudian ia menemukan ada orang 
lain (misalnya namanya Hasan) yang masih shalat sendirian, maka hukum 
Amir bermakmum kepada Hasan ini adalah Laba`sa Bih. Bahkan langkah 
yang demikian adalah lebih utama, karena ketika Rasulullah S.a.w. melihat 
ada seorang laki-laki memasuki masjid setelah manusia selesai dari 
shalatnya, maka beliau bersabda,  

“Tidakkah ada seseorang (dari kalian ini) bersedekah kepada orang 
ini dengan shalat (berjamaah) bersamanya.”  

Dengan begitu, maka tergapailah keutamaan shalat jamaah untuk 
mereka berdua. Sedang shalat yang demikian ini, shalat dinisbatkan orang 
yang sudah menunaikan shalat adalah Nafilah, bukan fardhu lagi.  

Mu’adz bin Jabal R.a. telah shalat Isya` bersama Nabi S.a.w., setelah itu 
Mu’adz kembali ke kaumnya untuk melaksanakan jamaah shalat Isya` 
bersama mereka. Shalat Isya` Mu’adz bersama kaumnya ini bagi dirinya 
adalah Nafilah, sedang shalat Isya` bagi kaumnya adalah fardhu. Peristiwa 
yang dilakukan Mu’adz ini telah diketahui oleh Nabi S.a.w. dan beliau 
mendiamkannya.  

Adapun mengenai makmum yang ketinggalan mengikuti shalat jamaah, 
maka hukumnya La Haraj jika ia bermakmum kepada makmum masbuq 
(makmum yang terlambat namun sudah mendapatkan jamaah bersama 
imam) pertama karena berharap  mendapatkan keutamaan shalat 
berjamaah jika makmun yang terlambat tersebut berdiri lagi untuk 
menyempurnakan shalatnya karena makna umum dari beberapa dalil. 

Ketentuan hukum ini berlaku untuk semua shalat lima waktu. Dasarnya 
adalah sabda Rasulullah S.a.w. kepada Abu Dzar R.a. tatkala beliau 
mengkisahkan kepadanya orang yang sedang datang menemui para 
pemimpin yang mana mereka terbiasa mengakhirkan shalat dari waktunya, 

“Kamu tunaikanlah shalat pada waktunya. Jika kamu masih 
menemukan waktu shalat bersama mereka, maka laksanakan (lagi) 
shalat bersama mereka. Sesungguhnya (shalatmu bersama mereka) 
ini bagimu Nafilah dan jangan katakan, “Aku sudah shalat. Karena 
itu aku tidak shalat (lagi).” 

¨© 

Tanya: Apakah makmun yang terlambat ketika menemukan rakaat 
bersama imam itu, contohnya makmum menemukan dua rakaat 
dari shalat yang sifatnya empat rakaat, merupakan rakaat pertama 
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atau terakhir bagi makmun tersebut? Kemudian, ketika 
menyempurnakan bilangan rakaatnya, apakah makmum 
disyariatkan membaca surat-surat setelah membaca surat Al-
Fatihah? 

Jawab:  

Rakaat yang ditemukan makmum bersama imam tersebut merupakan 
rakaat pertama bagi makmum, sedang yang diteruskannya itu merupakan 
rakaat berikutnya. Karena Rasulullah S.a.w. telah bersabda,  

“Jika kalian hendak mendirikan shalat, maka berjalanlah dengan 
tenang. Apa yang kalian temukan (dari rakaat shalat), maka shalatlah 
dengannya, dan apa yang tidak kamu temukan (dari rakaat shalat), 
maka sempurnakanlah shalat kalian.” (Para ulama hadits telah 
bersepakat akan kesahihan hadits ini. ) 

Berangkat dari sini, maka bagi makmum untuk memendekkan karena 
tidak membaca surat-surat pada rakaat ketiga dan keempat jika shalatnya 
bersifat empat rakaat, dan memendekkan rakaat ketiga jika shalatnya 
bersifat tiga rakaat semisal shalat Maghrib, yaitu hanya dengan membaca 
surat Al-Fatihah saja. Dasarnya adalah keterangan yang disebutkan dalam 
Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Abu Qatadah, ia berkata, “Nabi 
S.a.w. membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat pada shalat Zhuhur dan 
shalat Ashar di rakaat pertama dan kedua. Surat yang beliau baca pada 
rakaat pertama lebih panjang dari pada rakaat kedua. Sedang pada dua 
rakaat yang terakhir beliau hanya membaca surat Al-Fatihah saja.”  

Adapun jika terkadang membaca surat Al-Fatihan dan surat yang lain 
pada rakaat ketiga dan keempat, maka itu juga termasuk mengikuti 
tuntutan As-Sunnah. Hal ini sebagaimana disebutkan hadits dalam Shahih 
Muslim dari Abu Said R.a., ia berkata, “Nabi S.a.w. membaca pada dua 
rakaat pertama pada shalat Zhuhur dengan surat As-Sajdah. Sedang pada 
dua rakat terakhir pada shalat Zhuhur dan shalat Ashar dengan separuh 
dari surat As-Sajdah.”  

Hadits ini menunjukkan bahwasanya beliau terkadang melakukannya 
pada dua rakaat terakhir di shalat Zhuhur. Dengan begini, maka makna 
kedua macam hadits di atas dapat digabungkan.  

 
¨© 

Tanya: Pada shalat Jum’at, sebagian masjid penuh dengan jamaah hingga 
sebagian makmum menunaikan shalatnya di jalan utama dan di 
lorong atau gang jalan. Bagaimanakah menurut pandangan Anda? 
Apakah terdapat perbedaan apabila di sana dijumpai suatu 
pemisah seperti sebuah jalan yang memisahkan antara jamaah 
yang shalat dengan masjid, atau dengan tanpa ada jalan pemisah 
antara keduanya?  

Jawab:  
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Jika barisan shalat itu bersambung-sambung, maka hukumnya tidak 
apa-apa. Demikian pula apabila keberadaan para makmum di luar masjid 
tersebut dapat melihat barisan shalat di depannya atau mereka masih dapat 
mendengar takbir, walaupun mereka terpisah oleh jalan, maka hukumnya 
tidak apa-apa.  

Alasannya adalah karena adanya kewajiban mendirikan shalat Jum’at 
dengan berjamaah dan mereka pun dapat melihat atau mendengarkan 
takbir.  

Akan tetapi, yang tidak boleh dilakukan oleh makmum ketika shalat di 
luar masjid ini adalah berdiri di depan imam shalat, karena yang demikian 
itu bukanlah tempat makmum. 

¨© 

Tanya: Jika terdapat makmum masbuq (terlambat mengikuti jamaah dari 
awal shalatnya imam), dan ia menemukan imam sedang ruku’, 
maka apakah yang sebaiknya dilakukan makmum tersebut? 
Apakah dipersyaratkan secara hukum agar ia mendapatkan satu 
rakaat sebab ruku’ ini, dengan membaca Subhana Rabb Al-‘Azhim 
(Maha Suci Tuhan Yang Maha Agung) sebelum imam berdiri dari 
ruku’nya? 

Jawab:  

Jika makmum menemukan ruku’ bersama imam, maka makmum telah 
mendapatkan satu rakaat meskipun tidak membaca tasbih. Akan tetapi, 
apabila makmum tersebut ketika akan ruku’ ternyata imam sudah berdiri 
dari ruku’nya, maka makmum tidak mendapatkan satu rakaat. 

Dasarnya adalah makna umum dari sabda Rasulullah S.a.w. berikut ini,  

“Barangsiapa menemukan ruku’ dalam shalat (bersama imam), maka 
ia telah mendapatkan satu rakaat.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya)  

Sudah diketahui bersama bahwa rakaat dalam shalat diperoleh dengan 
menemukan ruku’ karena keterangan hadits yang dikeluarkan imam Al-
Bukhari dalam Shahih-nya dari hadits riwayat Abu Bakarah Ats-Tsaqafi 
R.a. bahwasanya pada suatu ketika ia datang ke masjid dan menemukan 
Nabi S.a.w. sedang ruku’. Abu Bakarah pun lalu melakukan ruku’ sebelum 
mancapai barisan shalat, kemudian ia masuk ke dalam barisan shalat. 
Tatkala Nabi S.a.w. selesai dari shalatnya, maka beliau lalu bersabda kepada 
Abu Bakarah R.a., 

“Semoga Allah menambah semangatmu (untuk shalat berjamaah) 
dan jangan kamu ulangi lagi.”  

Dan Nabi S.a.w. pun tidak memerintahkan Abu Bakarah untuk 
mengqadha satu rakaat yang didapatkannya bersama imam. Hanya saja, 
beliau melarang Abu Bakarah untuk mengulangi tindakannya melakukan 
ruku’ sebelum sempat mencapai barisan shalat.  
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Oleh karena itu, bagi makmum yang terlambat mengikuti imam shalat 
dari awal, hendaknya tidak terburu-buru  untuk ruku’ hingga ia telah 
masuk ke dalam barisan shalat. 

¨© 

Tanya: Sebagian imam shalat menunggu makmum yang baru masuk 
untuk menemukan ruku’ bersamanya. Sedangkan sebagian lagi 
mengatakan, “Menunggu makmum seperti ini tidak disyariatkan.” 
Di antara keduanya ini, manakah yang benar?  

Jawab:  

Yang benar adalah disyariatkan menunggu sebentar sampai makmum 
tersebut masuk ke dalam barisan shalat dan melakukan ruku’ bersamanya. 
Dasarnya adalah mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah S.a.w. 
dalam permasalahan ini. 

¨© 

Tanya: Jika ada seorang laki-laki menjadi imam bagi dua anak kecil, 
apakah disyariatkan memposisikan mereka berdua di belakang 
imam atau di sebelah kanan imam? Apakah faktor sudah baligh 
merupakan syarat untuk membuat barisan bersamanya? 

Jawab:  

Dalam hal ini, yang disyariatkan untuk kedua anak tersebut adalah 
memposisikan mereka berdua di belakang imam seperti laki-laki yang 
sudah mendapatkan taklif shalat jika usia keduanya minimal sudah 
mencapai tujuh tahun. Demikian pula jika satu dari keduanya adalah laki-
laki yang sudah mendapatkan taklif shalat adalah memposisikan mereka di 
belakang imam. Dasarnya adalah Nabi S.a.w. telah shalat dengan Anas R.a. 
beserta seorang anak yatim dan beliau memposisikan mereka berdua di 
belakangnya. Peristiwa ini terjadi ketika beliau berkunjung ke nenek Anas. 
Demikian pula tatkala beliau membariskan Jabir beserta Jabbar salah 
seorang sahabat Anshar, maka beliau memposisikan mereka di belakanng 
sebagai makmum.  

Adapun jika makmum itu hanya satu orang, maka posisi makmum 
tersebut adalah di sebelah kanan imam, baik makmum itu laki-laki yang 
sudah mendapatkan taklif shalat atau masih kanak-kanak.  

Dasarnya adalah tatkala Ibnu Abbas R.a. berdiri di sebelah kiri 
Rasulullah S.a.w. menjadi makmum dalam shalat malam, maka beliau 
memindahkannya ke sebelah kanan beliau. Demikian pula tatkala Anas r.a 
shalat bersama beliau pada shalat Nafilah, Anas berdiri menjadi makmum 
di sebelah kiri, kemudian Nabi S.a.w. memindahkannya ke sebelah kanan 
beliau.  

Sedang untuk makmum perempuan, baik perempuan itu sendirian atau 
lebih, maka posisi barisan perempuan adalah di belakang barisan laki-laki. 
Bagi makmum perempuan tidak diperbolehkan berdiri di samping imam 
maupun berdiri sejajar dengan barisan laki-laki.  
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Dasarnya adalah tatkala Rasulullah S.a.w. membariskan Anas R.a. 
beserta anak yatim, maka beliau memposisikan Ummu Sulaim R.a. di 
belakang mereka berdua. Ummu Sulaim ini adalah ibu Anas. 

¨© 

Tanya: Sebagian orang mengatakan, “Sesungguhnya tidak boleh 
mendirikan shalat berjamaah lagi dalam satu masjid apabila di situ 
sudah selesai didirikan jamaah shalat.” Apakah pernyataan ini 
mempunyai dasar pijakan dari syariat? Kemudian bagaimanakah 
yang sebenarnya?  

Jawab:  

Sepanjang yang kami ketahui, pernyataan ini tidak benar dan tidak 
mempunyai dasar pijakan dalam aturan syariat. Akan tetapi, yang benar 
justru sebaliknya, yaitu sabda Rasulullah S.a.w.,  

“Shalat jamaah itu lebih utama dari pada shalat sendirian dengan 
(kelipatan pahala) dua puluh tujuh derajat.” 

“Shalat laki-laki (berjamaah) dengan laki-laki lain itu jauh lebih baik 
dari pada shalatnya yang dilakukan dengan sendirian.”  

Dan tatkala Rasulullah S.a.w. menjumpai ada seorang laki-laki datang 
ke masjid setelah jamaah shalat selesai dilaksanakan, maka beliau bersabda,  

“Barangsiapa (di antara kalian) bersedekah kepada orang ini dengan 
shalat bersamanya (berjamaah dengannya).”  

Seorang muslim tidak boleh mengakhirkan datang mengikuti shalat 
dengan berjamaah. Dan tatkala adzan undangan shalat dikumandanagkan, 
maka seyogyanya seorang muslim bersegera untuk berangkat ke masjid.  

¨© 

Tanya: Ketika wudhu seorang imam shalat batal sewaktu sedang shalat 
menjadi imam, apakah ia harus menjadikan ganti seseorang 
sebagai imam untuk menyempurnakan shalat berjamaah atau 
shalat jamaah itu menjadi batal dan harus di mulai lagi dari awal?  

Jawab:  

Yang benar, bagi imam hendaknya menjadikan ganti seseorang sebagai 
imam untuk menyempurnakan jamaah shalat sebagaimana yang dilakukan 
Umar bin Al-Khaththab R.a. sewaktu dirinya ditikam musuh Islam 
sementara waktu itu ia sedang menjadi imam shalat. Pada waktu itu, Umar 
lalu meminta Abdurrahman bin Auf R.a. untuk menyempurnakan shalat 
jamaah. Kalaupun imam shalat tidak menjadikan ganti seseorang, maka 
satu di antara makmum yang berada di belakangnya harus maju 
menyempurnakan jamaah shalat. 

Adapun jika mereka yang sedang shalat berjamaah itu memulai lagi 
dari awal, maka hukumnya juga tidak apa-apa. Karena sesungguhnya 
dalam permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para 
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ulama. Akan tetapi, pendapat yang Rajih adalah imam shalat yang sedang 
batal ketika sedang shalat tersebut mencarikan ganti seseorang untuk 
menyempurnakan jamaah. 

Alasannya adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan terhadap apa 
yang telah dilakukan Umar R.a..  

¨© 

Tanya: Apakah keutamaan jamaah dapat ditemukan dengan 
ditemukannya salam bersama imam atau dengan ditemukannya 
satu rakaat? Jika ada makmum masuk terlambat hendak 
berjamaah sedang imam tengah melakukan Tasyahud akhir, 
manakah yang lebih utama dilakukan makmum tersebut, apakah 
masuk bergabung bersama Tasyahud akhir imam atau menunggu 
sampai imam salam kemudian ia mendirikan shalat berjamaah 
berikutnya? 

Jawab:  

Tidak menemukan jamaah kecuali orang yang telah menemukan satu 
rakaat bersama imam. Dasarnya adalah sabda Rasulullah S.a.w.,  

“Barangsiapa menemukan ruku’ dalam shalat (bersama imam), maka 
ia telah mendapatkan satu rakaat.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya) 

 Akan tetapi, barangsiapa yang sedang memiliki udzur berdasarkan 
syariat, maka ia telah mendapatkan keutamaan jamaah meskipun tidak 
menemukannya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah S.a.w.,  

“Jika seorang hamba (sedang) sakit atau bepergian, maka Allah akan 
menulisnya melakukan amalan yang telah biasa dilakukannya ketika 
sedang sehat dan tinggal di rumah.” (HR. Al-Bukhari dalam Shahih-
nya) 

Beliau juga bersabda ketika dalam perang Tabuk,  

“Sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa kaum yang tidak bisa 
melakukan aktifitas dan tidak bisa menempuh lembah kecuali 
(keadaan) mereka sebagaimana kalian, terhalangi oleh udzur.”  

Sedang dalam riwayat lain disebutkan,  

“Kecuali satu kelompok sebagaimana kalian dalam (memperoleh) 
pahala.” (HR. Al-Bukari dan Muslim) 

 Ketika seseorang yang baru masuk masjid menemukan imam shalat 
dalam kondisi sedang bertahiyat akhir, maka masuk bergabung bersama 
jamaah ini jauh lebih utama. Dasarnya adalah karena makna umum dari 
sabda Rasulullah S.a.w., 

“Jika kalian mendatangi shalat, maka datangilah dan hendaknya kalian 
tenang. Apa-apa yang kalian temukan (dari rakaat shalat), maka shalatlah 
dengannya, dan apa yang tidak kamu temukan (dari rakaat shalat), maka 
sempurnakanlah shalat kalian.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) 
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¨© 

Tanya: Kalau kami perhatikan, ada sebagian orang yang masuk masjid 
untuk menunaikan shalat Shubuh, mereka terlebih dahulu 
melaksanakan shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh meskipun 
iqamat shalat sedang dikumandangkan. Setelah itu mereka baru 
bergabung bersama imam. Pertanyaannya, bagaimanakah hukum 
yang demikian ini? Manakah yang lebih utama, mengerjakan 
shalat dua rakaat ini setelah terbit fajar secara langsung atau 
menunggu terbitnya matahari?   

Jawab:  

Bagi orang yang telah masuk masjid ketika iqamah shalat sedang 
dikumandangkan, maka ia tidak diperbolehkan melaksanakan shalat 
Rawatib (shalat yang mengiringi shalat fardhu) maupun shalat tahiyat 
masjid. Karena wajib bagi orang ini untuk bergabung bersama imam untuk 
melaksanakan shalat jamaah yang sedang akan dilaksanakan. Dasarnya 
adalah sabda Rasulullah S.a.w.,  

“Jika iqamah shalat sudah dikumandangkan, maka tidak ada shalat 
selain shalat Maktubah (fardhu).” (HR. Muslim dalam Shahih-nya)  

 Makna umum dari hadits ini meliputi dua rakaat sebelum shalat 
Shubuh maupun selainnya. Kemudian orang yang masuk tersebut disuruh 
memilih antara mengerjakan shalat Rawatib ini setelah shalat fardhu atau 
mengakhirkannya hingga matahari terbit sepenggalan. Yang demikian ini 
lebih utama berdasarkan penjelasan hadits yang shahih dari Nabi S.a.w. 
yang mana hadits ini menunjukkan ini dan itu.  

¨© 

Tanya: Seseorang menjadi imam, lalu ia bersalam ke arah kanannya saja. 
Pertanyaannya adalah apakah diperbolehkan hanya meringkas 
salam satu kali saja (ke arah kanan tanpa ke arah kiri)? Apakah 
melakukan salam yang demikian ini ada dasarnya dari hadits Nabi 
S.a.w.? 

Jawab:  

Jumhur ulama berpendapat bahwa salam shalat sudah cukup hanya 
dengan sekali saja. Ketetapan ini diambil dari pengertian sebagian hadits 
yang mana maknanya menunjukkan demikian.  

Sementara ada sekelompok ulama berpendapat bahwa dalam hal ini 
harus dua salam (ke arah samping kanan dan kiri), dan ini adalah 
pendapat yang benar. Dasarnya adalah beberapa hadits shahih yang 
menunjukkan demikian dan sabda Rasulullah S.a.w. berikut ini, 

“Tunaikanlah shalat kalian sebagaimana kalian melihat aku 
(menunaikan) shalat.” (HR. Al-Bukhari dalam Shahih-nya) 

Pendapat yang menyatakan cukup hanya dengan sekali salam adalah 
pendapat dhaif akibat dasar pijakannya berasal dari hadits dhaif tanpa ada 
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kejelasan bahwa maksudnya demikian. Kalaupun hadits ini shahih, maka 
tentu hadits ini adalah hadits yang Syadz karena berbeda dengan hadits 
yang kadarnya Atsbat (lebih kokoh), lebih shahih dan lebih jelas 
maksudnya.  

Akan tetapi, jika ada orang melakukan demikian (sekali salam) karena 
tidak tahu atau menyakini hadits pijakannya adalah shahih, maka shalatnya 
tetap benar.  

¨© 

Tanya: Jika ada makmum terlambat mengikuti jamaah shalat, kemudian 
ia mendapatkan dua rakaat bersama imam, namun dalam 
kenyataannya ternyata imam telah melakukan shalat itu sebanyak 
lima rakaat. Pertanyaannya, apakah satu rakaat tambahan yang 
diperoleh makmum bersama imam ini dapat dibilang sebagai 
rakaat shalat sehingga ia tinggal menambah dua rakaat lagi atau 
tidak sehingga makmum tetap harus menambah tiga rakaat lagi? 

Jawab:  

Yang benar, satu rakaaat tambahan ini tidak termasuk sebagai satu 
rakaat, karena satu rakaat tambahan ini dalam pandangan syariat tidak 
dianggap. Oleh karena itu, jika ada orang yang mengetahui satu rakaat ini 
merupakan rakaat tambahan, maka wajib baginya untuk tidak mengikuti 
imam dan untuk makmum yang terlambat tersebut tidak boleh 
mengangggapnya sebagai satu rakaat dalam shalatnya.  

Mengenai penanya soal ini, wajib baginya untuk menunaikan tiga 
rakaat lagi karena pada hakekatnya ia tidak menemukan selain satu rakaat 
saja.  

¨© 

Tanya: Ketika imam tanpa wudhu karena lupa sedang shalat dengan para 
jamaah, maka bagaimanakah hukum shalat dalam kondisi berikut 
ini: 

a. Imam mengingatnya ketika sedang dalam shalat? 

b. Imam mengingatnya setelah salam sebelum para jamaah bubar? 

c. Imam mengingatnya setelah para jamaah telah bubar? 

Jawab:  

Jika sang imam tidak mengingatnya kecuali setelah salam, maka hukum 
shalat para jamaah adalah sah dan para jamaah tidak perlu mengulangi 
shalat lagi. Sedangkan imam wajib mengulang sendiri shalatnya.  

Jika imam mengingatnya ketika masih dalam posisi shalat, maka ia 
harus meminta ganti seseorang untuk menyempurnakan jamaah shalat ini 
menurut satu dari dua pendapat para ulama yang paling shahih karena 
kisah Umar bin Al-Khaththab R.a. yang lalu. Sesungguhnya tatkala Umar 
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ditikam musuh, maka ia meminta ganti Abdurrahman bin Auf R.a. agar 
menyempurnakan shalat jamaah tanpa memulai jamaah dari awal. 

¨© 

Tanya: Bagaimanakah kedudukan imam orang yang terbiasa melakukan 
satu dari beberapa maksiat semacam merokok, memotong jenggot 
atau memanjangkan pakaian dan semisalnya? 

Jawab:  

Menurut Ijma’ para ulama, hukum shalat orang tersebut adalah sah jika 
ia telah menunaikan shalat sebagaimana yang telah disyariatkan Allah. 
Begitu pula shalat orang yang bermakmum kepadanya jika ia menjadi 
imam shalat menurut satu dari dua pendapat para ulama yang paling 
shahih.  

Adapun orang kafir, maka hukum shalatnya tidak sah sebagaimana 
tidak sah pula shalat orang yang bermakmum kepadanya karena hilangnya 
syarat sahnya shalat, yaitu Islam.  

¨© 

Tanya: Sudah diketahui bersama bahwa posisi makmum sendirian adalah 
di sebelah kanan imam. Pertanyaannya, apakah disyariatkan agak 
ke belakang dari imam sebagaimana yang sering dipraktekkan 
sebagian orang? 

Jawab:  

Disyariatkan bagi makmum yang hanya seorang diri untuk berdiri di 
sebelah kanan imam dan sejajar. Tidak ada dalil dalam aturan syariat yang 
menunjukkan selain dari ini. 

Sujud Sahwi 

Tanya: Jika seorang sedang shalat lalu mengalami kebimbangan, apakah 
ia sedang berada di rakaat ketiga atau keempat, bagaimanakah 
yang harus dilakukannya? 

Jawab:  

Yang harus dilakukannya adalah mengambil jumlah bilangan rakaat 
yang paling diyakininya, maksudnya adalah mengambil yang paling 
sedikit. Pada bentuk pertanyaan ini adalah mengambil bilangan rakaat 
ketiga, sedang rakaat berikutnya merupakan rakaat keempat. Setelah itu, ia 
melakukan sujud Sahwi dan kemudian baru salam. Dasarnya adalah sabda 
Rasulullah S.a.w.  

“Jika di antara kalian ragu dalam shalat dan tidak tahu apakah 
(rakaat) shalatnya itu ketiga atau keempat, maka keraguan itu 
hendaklah dibuang jauh-jauh dan mengambil sesuai yang diyakini 
kemudian bersujud dengan dua kali sujud sebelum salam. Jika ia 
telah mengerjakan shalat (dengan) lima (rakaat), maka ia telah 
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melengkapi shalatnya, dan apabila ia telah shalat dengan sempurna 
(genap), maka dua rakaat itu merupakah pengecoh setan.” (HR. 
Muslim dalam Shahih-nya dari Abu Said Al-Khudri R.a.) 

Adapun jika ia mempunyai Zhan4 (persangkaan) atas satu dari dua hal, 
yaitu masih kurang atau sudah sempurna, maka hendaknya ia mengambil 
sesuai sangkaan yang paling kuat, kemudian salam dan melakukan sujud 
Sahwi setelah salam. Dasarnya adalah sabda Rasulullah S.a.w.,  

“Jika di antara kalian ragu pada (rakaat) shalatnya, maka hendaklah 
menuju yang (menurutnya) benar dan menyempurnakannya lalu 
salam dan kemudian melakukan dua kali sujud setelah salam.” (HR. 
Al-Bukhari dalam Shahih-nya dari Ibnu Mas’ud R.a.) 

¨© 

Tanya: Sebagian imam shalat melakukan sujud Sahwi setelah salam dan 
sebagian yang lain melakukannya sebelum salam. Sementara itu, 
sebagian lagi terkadang melakukannya sebelum salam dan setelah 
salam. Pertanyaannya, sebenarnya kapankah seseorang dianjurkan 
melakukan sujud Sahwi sebelum salam dan setelah salam? Apakah 
hukum disyariatkan sujud Sahwi itu wajib atau Istihbab? 

Jawab:  

Sesungguhnya permasalahan ini amat luas dan hukum melakukan 
kedua sujud tersebut, yaitu sujud sebelum maupun setelah salam, adalah 
Ja`iz (boleh). Dasarnya adalah beberapa hadits yang shahih dari Nabi 
S.a.w.. Hanya saja, yang lebih utama adalah sebelum salam kecuali dalam 
dua kondisi berikut ini: 

Pertama; Jika seseorang sudah salam sementara shalatnya masih kurang 
satu rakaat atau lebih banyak lagi, maka sujud Sahwi lebih utama 
dilakukan sesudah bilangan rakaat shalat sempurna dan setelah salam 
mengikuti Nabi S.a.w.. Karena sesungguhnya tatkala beliau melakukan 
salam dari shalat yang jumlah rakaatnya masih kurang dua rakaat lagi 
sebagaimana disebutkan hadits dari Abu Hurairah R.a., dan dari shalat 
yang jumlah rakaatnya masih kurang satu rakaat lagi sebagaimana 
disebutkan hadits Imran bin Hasyin, maka beliau melakukan sujud Sahwi 
sesudah bilangan rakaat shalatnya sempurna dan setelah salam. 

Kedua; Jika ragu tanpa mengetahui apakah rakaat shalat yang sedang 
dilaksanakannya itu rakaat ketiga atau keempat untuk shalat yang bersifat 
empat rakaat, rakaat kedua atau ketiga pada shalat Maghrib, rakaat 
pertama atau kedua pada shalat Shubuh, namun dominasi sangkaannya 
tertuju pada salah satu dari keduanya, yaitu antara kurang atau sempurna, 
maka ia harus melaksanakan sesuai sangkaan terkuatnya. Dalam kondisi 
seperti ini, sujud Sahwi lebih utama dilaksanakan setelah salam karena 
hadits Ibnu Mas’ud R.a. sebagaimana disebutkan pada jawaban pertanyaan 
nomor 58.  

                                                      
4
 Dikatan Zhan apabila hal itu posisinya di atas keraguan dan di bawah yakin. (Pentj.). 
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¨© 

Tanya: Jika seorang makmum yang terlambat lupa, apakah ia bersujud 
Sahwi? Kapan waktu pelaksaannya? Haruskah makmum sujud 
Sahwi ketika lupa? 

Jawab:  

Tidak ada keharusan bagi makmum untuk melakukan sujud Sahwi 
ketika lupa, akan tetapi ia harus mengikuti imam jika telah mengikuti 
jamaah bersama imam sejak dari awal shalat. 

Adapun mengenai makmum yang terlambat, maka sujud Sahwinya 
bersama imam shalat jika lupa atau ketika telah berpisah menyendiri 
adalah setelah bilangan rakaat shalatnya sempurna sebagaimana 
keterangan pada point pertanyaan 58 dan 59. 

¨© 

Tanya: Apakah disyariatkan melakuakan sujud Sahwi pada kondisi 
berikut ini: 

A. Jika membaca surat-surat setelah Al-Fatihah pada dua rakaat 
terakhir untuk shalat yang bersifat empat rakaat? 

B. Jika pada sujudnya membaca atau berkata Subahana Rabb Al-
‘Azhim (Maha Suci Tuhan Yang Maha Agung) di antara dua 
sujud sebagai misal? 

C. Jika mengeraskan bacaan pada shalat yang sifatnya Sirriyah 
(pelan) atau memelankan bacaan pada shalat yang sifatnya 
Jahriyah (keras) dalam bacaan? 

Jawab:  

Jika ada seseorang membaca surat-surat setelah Al-Fatihah pada dua 
rakaat terakhir atau salah satunya untuk shalat yang bersifat empat rakaat, 
maka ia tidak disyariatkan untuk melakukan sujud Sahwi.  

Dasarnya adalah sebuah hadits yang shahih dari Rasulullah S.a.w. 
bahwasanya beliau terkadang membaca surat-surat setelah Al-Fatihah di 
rakaat ketiga dan keempat pada shalat Zhuhur. Hal ini sebagaimana 
disebutkan dalam hadits yang shahih pula bahwasanya beliau memuji 
seorang amir yang setelah membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat 
shalatnya dengan surat Al-Ikhlas. Akan tetapi, yang sudah umum dan 
diketahui bersama dari Nabi S.a.w. adalah beliau tidak membaca pada 
rakaat ketiga dan keempat selain Al-Fatihah saja sebagaimana disebutkan 
dalam Kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari hadits Abu 
Qatadah R.a.. 

Hal ini sebagaimana kabar yang shahih dari Abu Bakar Ash-Shiddiq 
R.a. bahwasanya ia membaca pada rakaat ketiga dari shalat Maghrib 
setelah Al-Fatihah dengan ayat berikut ini,  
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“(Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati 
kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk 
kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi 
Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)." 
(Ali Imran: 8) 

Adapun untuk orang yang membaca surat-surat dalam ruku’ atau 
sujudnya karena lupa, maka ia disyariatkan untuk sujud Sahwi karena ia 
tidak dibenarkan membacanya ketika sedang ruku’ maupun sujud. 
Disamping itu, Nabi S.a.w. juga telah melarangnya. 

Apabila ada seseorang membaca surat pada waktu sedang ruku’ atau 
sujud karena lupa, maka wajib baginya melakukan sujud Sahwi. Demikian 
pula ketika ruku’ mengganti bacaan karena lupa, yang seharusnya 
membaca Subahana Rabb Al-‘Azhim diganti dengan Subahana Rabb Al-A'la, 
atau lupa pada bacaan ketika sujud yang seharusnya membaca Subahana 
Rabb Al-A'la diganti dengan Subahana Rabb Al-‘Azhim, maka wajib 
baginya melakukan sujud Sahwi karena ia telah meningggalkan hal yang 
wajib karena lupa.  

Sedang jika mengumpulkan kedua bacaan ini, bacaan ruku’ dan bacaan 
sujud, dalam ruku’ dan sujud karena lupa, maka ia tidak wajib untuk 
melakukan sujud Sahwi. Namun, apabila ia melakukan sujud Sahwi, maka 
hukumnya adalah tidak apa-apa menginggat makna umum dari beberapa 
dalil. Permasalahan ini adalah untuk imam shalat, makmum yang terlambat 
dan orang yang shalat sendirian. 

Adapun untuk makmum yang shalat bersama imam dari awal rakaat, 
maka dalam permasalahan ini tidak wajib melakukan sujud Sahwi, namun 
makmum tersebut wajib mengikuti imam.  

Demikian pula mengeraskan bacaan pada shalat yang sifatnya Sirriyah 
atau memelankan bacaan pada shalat yang sifatnya Jahriyah, maka tidak 
wajib baginya untuk bersujud Sahwi. Dasarnya adalah karena Rasulullah 
S.a.w. terkadang memperdengarkan bacaannya pada shalat yang sifatnya 
Sirriyah. 

Jama’ dan Qashar 

Tanya: Sebagian orang beranggapan bahwa melakukan Jama’ 
(mengumpulkan dua shalat pada salah satu waktu dari kedua 
shalat) dan qashar (meringkas shalat yang empat rakaat menjadi 
dua rakaat saja) adalah sebuah kelazimam, sehingga tidak ada 
Jama’ tanpa qashar sebagaimana tidak ada qashar tanpa Jama’. 
Bagaimanakah menurut pendapat Anda dalam masalah ini? 
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Manakah yang lebih utama dilakukan orang yang sedang musafir 
antara melakukan qashar tanpa menJama’ shalat atau melakukan 
Jama’ dan qashar sekalian? 

Jawab:  

Barangsiapa yang diperbolehkan Allah melakukan qashar shalat ketika 
sedang bermusafir, maka ia boleh menJama’ shalatnya. Dan pada 
keduanya, Jama’ dan qashar, tidak ada hubungan kelaziman, sehingga 
diperbolehkan mengqashar tanpa diperbolehkan menJama’. Namun, 
melakukan shalat tanpa menJama’ lebih utama apabila bermusafir di 
daerah datar dan bukan daerah menanjak sebagaimana dilakukan oleh 
Rasulullah S.a.w. di mina pada waktu haji Wada’ dengan mengqashar 
shalat tanpa menJama’nya. Namun, beliau juga pernah melakukan Jama’ 
dan qashar secara bersamaan pada perang Tabuk.  

Dari sini dapat dipahami bahwa permasalahan ini amat luas dan 
dipermudah bagi umat. Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. pernah melakukan 
qashar dengan Jama’ pada musafir yang daerahnya terjal, tidak datar. 

Adapun untuk menJama’ shalat, maka permasalahannnya lebih luas 
lagi dari pada mengqashar shalat. Sesungguhnya menJama’ shalat 
diperbolehkan untuk orang yang sedang sakit sebagaimana diperbolehkan 
dilakukan di dalam masjid ketika sedang turun hujan lebat antara shalat 
Maghrib dengan Isya` dan antara shalat Zhuhur dengan Ashar tanpa 
diperbolehkan melakukan qashar. Karena sesungguhnya qashar hanya 
dikhususkan ketika manusia sedang bermusafir saja. 

¨© 

Tanya: Ketika waktu shalat telah tiba sementara seseorang masih berada 
di rumahnya, kemudian ia berangkat sebelum melaksanakan 
shalat yang waktunya telah tiba tersebut, apakah ia boleh 
mengqashar dan menJama’ shalat yang waktunya telah tiba itu? 
Demikian pula ketika seseorang telah melaksanakan shalat 
Zhuhur dan Ashar dengan menJama’ dan mengqashar keduanya, 
kemudian ia sampai daerahnya ketika waktu Ashar baru tiba, 
apakah tindakan orang tersebut dapat dibenarkan? Padahal ia 
telah mengetahui ketika melakukan Jama’ dan qashar bahwasanya 
ia akan sampai di daerahnya pada waktu shalat yang kedua. 

Jawab:  

Jika waktu shalat telah tiba sebelum orang yang bermusafir 
meninggalkan daerahnya, kemudian ia berangkat sebelum melaksanakan 
shalat tersebut, maka ia disyariatkan mengqashar ketika telah keluar dari 
bangunan pemukiman menurut satu dari dua pendapat para ulama yang 
paling shahih. Dan ini merupakan pendapat Jumhur ulama. 

Adapun jika seseorang melakukan Jama’ dan qashar dalam suatu 
perjalanan musafir, kemudian ia tiba di daerahnya sebelum tiba waktu 
shalat yang kedua atau ketika waktu shalat yang kedua baru tiba, maka 
tidak ada keharusan baginya untuk menunaikan shalat kedua tersebut. 
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Alasannya adalah karena ia melaksanakan shalat sebagaimana aturan 
yang ditetapkan syariat. Adapun apabila ia melaksanakan shalat yang 
kedua ini dengan orang lain, maka status hukum shalatnya menjadi 
Nafilah.  

¨© 

Tanya: Yang kami hormati, bagaimana menurut pendapat Anda mengenai 
musafir yang diperbolehkan mengqashar shalat, apakah ketentuan 
musafir ini dibatasi oleh jarak tertentu? Kemudian, bagaimana 
menurut pendapat Anda mengenai orang yang berniat berdomisili 
dalam suatu bepergian yang ia telah menetap lebih dari empat 
hari? Apakah orang ini masih mendapatkan dispensasi qashar? 

Jawab:  

Jumhur ulama berpendapat bahwa batasan musafir yang diperbolehkan 
qashar adalah jarak sehari semalam perjalanan unta dan untuk pejalan 
sejauh kurang lebih 80 Km., karena orang yang bepergian dalam jarak 
sejauh ini dianggap sebagai musafir secara umum, dan bukan untuk jarak 
di bawahnya. Hal ini sebagaimana pendapat Jumhur bahwa jika orang 
tersebut berniat mukim ketika sudah tinggal menetap lebih dari empat hari, 
maka wajib baginya melaksanakan shalat dengan sempurna dan berpuasa 
di bulan Ramadhan. Adapun jika masanya kurang dari empat hari, maka ia 
diperbolehkan mengqashar dan menJama’ shalat sebagaimana 
diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Alasannya adalah karena kewajiban 
bagi orang mukim itu menyempurnakan bilangan rakaat shalatnya. Hanya 
saja, disyariatkan melakukan qashar apabila sedang bermusafir. 

Telah disebutkan dalam hadits yang shahih dari Nabi S.a.w. 
bahwasanya beliau mukim selama empat hari sewaktu melaksanakan haji 
Wada’ dengan mengqashar shalat, kemudian beliau melanjutkan 
perjalanannya menuju ke Mina dan Arafah. Keterangan dalam hadits ini 
menunjukkan bahwa orang yang berniat mukim selama empat hari atau 
kurang dari itu diperbolehkan mengqashar shalat.  

Adapun mengenai mukim beliau selama sembilan belas hari pada 
waktu ‘Am Fath (tahun pembukaan Makkah) dan dua puluh hari pada 
perang Tabuk, maka hal itu dimungkinkan bahwa beliau mukimnya tidak 
menetap. Beliau tinggal di sana tidak lain karena faktor tidak diketahui 
kapan permasalahan tersebut berakhir.  

Demikianlah Jumhur menyikapi bahwa mukim Rasulullah S.a.w. di 
Makkah pada tahun ‘Am Fath dan pada perang Tabuk karena adanya 
kehati-hatian dalam menjalankan agama dan mengamalkan asal setiap hal, 
maksudnya bagi orang mukim wajib melaksanakan empat rakaat untuk 
shalat Zhuhur, Ashar dan shalat Isya`.  

Adapun jika mukimnya tidak menetap, bahkan tidak mengetahui kapan 
waktu meninggalkan tempat tersebut, maka ini diperbolehkan mengqashar 
dan menJama’ shalat serta boleh tidak berpuasa hingga menetap dalam 
mukimnya lebih dari empat hari atau kembali ke daerah asalnya.  
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¨© 

Tanya: Bagaimanakah menurut pendapat Anda tentang menJama’ antara 
shalat Maghrib dengan Isya` sebab hujan untuk waktu mendatang 
di suatu kota atau perjalanan yang di situ terdapat fasilitas ibadah 
yang teratur dan bermenara sehingga pelaksanaan shalat tidak 
mengalami Masyaqqah (kesulitan) dan beban? 

Jawab:  

Tidak apa-apa menJama’ shalat Maghrib dengan Isya` dan antara shalat 
Zhuhur dengan shalat Ashar menurut satu dari dua pendapat para ulama 
yang paling shahih sebab hujan, karena dalam kondisi semacam itu keluar 
ke masjid merupakan Masyaqqah. Demikian pula tidak apa-apa 
melakukannya sebab jalan licin atau aliran cairan di pasar, karena yang 
demikian ini termasuk Masyaqqah.  

Asal dari permasalan ini adalah ketetapan sebuah hadits dalam Shahih 
Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Ibnu Abbas R.a. bahwa Nabi S.a.w. 
ketika sedang berada di Madinah menJama’ antara shalat Zhuhur dengan 
Ashar dan antara shalat Maghrib dengan Isya`.  

Sementara dalam redaksi riwayat imam Muslim terdapat tambahan, 
“Tanpa mengalami kekhawatiran, tanpa hujan dan tanpa bepergian.” 

Hadits ini menunjukkan bahwasanya telah tertanam pada masa sahabat 
R.a. bahwa kekhawatiran dan hujan merupakann udzur diperbolehkan 
menJama’ shalat seperti ketika bermusafir. Akan tetapi, dalam hal ini tidak 
diperbolehkan mengqashar shalat dan hanya diperbolehkan menJama’ 
shalat saja. Alasannya adalah karena mereka (para sahabat) sedang mukim 
di rumah dan tidak melakukan bepergian, sedang mengqashar shalat 
merupakan dispensasi khusus untuk mereka yang sedang bermusafir.  

¨© 

Tanya: Apakah niat merupakan syarat diperbolehkannya menJama’ 
shalat? Sesungguhnya banyak orang sebelum menunaikan shalat 
Maghrib, mereka tidak mempunyai niat untuk menJama’nya 
dengan shalat Isya`. Namun setelah pelaksanaan shalat Maghrib, 
mereka bermusyawarah dan akhirnya mereka pun menJama’nya 
dengan shalat Isya`.  

Jawab:  

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang Rajih 
(unggul) mengatakan bahwa niat tidak menjadi syarat ketika akan memulai 
shalat yang pertama. Bahkan, menJama’ shalat diperbolehkan setelah 
selesai dari menunaikan shalat yang pertama ini apabila di sana dijumpai 
syarat diperbolehkannya menJama’ shalat, yaitu kekhawatiran atau hujan.  

¨© 

Tanya: Al-Muwalah (berkesinambungan) antara dua shalat merupakan 
syarat menJama’ shalat. Namun, terkadang sebagian orang 
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mengakhirkan untuk masa tertentu yang kami anggap sebagai 
pemisah dalam melakukan Jama’ antara kedua shalat tersebut. 
Pertanyaannya, yang demikian ini bagaimanakah hukumnya? 

Jawab:  

Yang wajib dilakukan dalam menJama’ antara dua shalat adalah Al-
Muwalah antara kedua shalat. Namun, adanya pemisah yang sifatnya 
sedikit menurut ‘Urf (adat kebiasaan) hukumnya adalah tidak apa-apa 
karena ketetapan dalam hadits yang shahih dari Nabi S.a.w.. Dalam hal ini 
beliau telah bersabda,  

“Tunaikanlah shalat kalian sebagaimana kalian melihat aku 
(menunaikan) shalat.” 

Sedang mengenai niat, yang benar adalah bukan syarat menJama’ dua 
shalat sebagaimana keterangan dalam jawaban soal nomor 66. 

Adapun untuk Jama’ Ta`khir, maka hukum dalam hal ini luas, karena 
shalat yang kedua dilaksanakan pada waktunya. Akan tetapi, yang lebih 
utama adalah tetap Al-Muwalah antara kedua shalat tersebut mengikuti 
yang dilakukan oleh Rasulullah S.a.w.. 

¨© 

Tanya: Jika kami sedang bepergian dan melewati sebuah masjid ketika 
tiba waktu Zhuhur, apakah Mustahab bagi kami melakukan shalat 
Zhuhur berjamaah di masjid tersebut dan kemudian kami shalat 
Ashar dengan cara mengqasharnya atau sebaiknya kami 
mendirikan shalat secara sendiri? Apabila kami melaksanakan 
shalat berjamaah dengan menjadi makmum di masjid tersebut, 
sementara kami pun ingin menJama’nya dengan shalat Ashar, 
maka apakah kami harus secepatnya berdiri lagi setelah salam 
karena alasan Al-Muwalah atau kami diperbolehkan melakukan 
dzikir, tasbih dan tahlil terlebih dahulu, baru kemudian kami 
melaksanakan shalat Ashar? 

Jawab:  

Yang lebih utama untuk kalian adalah mendirikan jamaah secara 
terpisah dengan cara mengqashar, karena merupakan sunnah bagi orang 
musafir untuk mengqashar shalat yang bersifat empat rakaat. Adapun jika 
kalian shalat menjadi makmum dalam masjid itu, maka wajib bagi kalian 
untuk menyempurnakan bilangan rakaat shalat sebagaimana keterangan 
hadits yang shahih dari Nabi S.a.w..  

Adapun apabila kalian hendak menJama’ shalat, maka disyariatkan 
untuk bersegera melakukannnya karena mengamalkan ajaran As-Sunnah 
sebagaimana keterangan jawaban pada soal nomor 67 setelah membaca 
Istighfar tiga kali dan membaca, “Ya Allah, Engkau-lah (sumber) 
keselamatan dan dari-Mu keselamatan, Maha suci Engkau wahai Dzat 
Yang Maha Agung lagi Maha Mulia.” 
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 Namun, jika bermusafir sendirian, maka wajib baginya untuk 
shalat bersama jamaah yang mukim dengan menyempurnakan jumlah 
bilangan rakaat shalat. Karena hukum menunaikan shalat dengan 
berjamaah adalah wajib, sedang hukum mengqashar shalat adalah 
Mustahab. Oleh karena itu, wajib harus didahulukan atas yang Mustahab.  

¨© 

Tanya: Bagaimana hukum shalat di belakang (menjadi makmum) imam 
yang statusnya seorang mukim dan begitu pula sebaliknya? 
Apakah dalam hal ini, bagi orang yang sedang musafir berhak 
mengqashar shalat, baik posisinya sebagai imam maupun 
makmum shalat? 

Jawab:  

Shalat orang musafir menjadi makmum orang mukim dan shalat orang 
mukim menjadi makmum orang musafir hukumnya adalah La Haraj. Akan 
tetapi, ketika makmum orang musafir dan imam shalat adalah orang 
mukim, maka wajib bagi orang musafir itu untuk menyempurnakan 
jumlah bilangan rakaat shalat mengikuti imamnya. Karena telah disebutkan 
dalam sebuah hadits dalam Musnad Ahmad dan Shahih Muslim dari Ibnu 
Abbas R.a. bahwasanya Ibnu Abbas pernah ditanya seseorang tentang shalat 
orang musafir menjadi makmum orang mukim dengan empat rakaat, maka 
ia menjawab, “Yang demikian itu adalah sesuai dengan petunjuk As-
Sunnah.” 

Adapun jika seorang mukim shalat di belakang orang musafir pada 
shalat yang bersifat empat rakaat, maka orang mukim harus 
menyempurnakan shalatnya ketika imamnya telah salam. 

¨© 

Tanya: Dalam menJama’ antara shalat Maghrib dengan Isya` karena 
hujan sebagian orang terkadang masuk mengikuti jamaah shalat 
tersebut, padahal waktu itu imam sedang shalat Isya`. Mereka 
masuk ke dalam jamaah tersebut karena mengira bahwa imam 
sedang shalat Maghrib, lalu bagaimanakah hukum shalat mereka 
yang masuk ini? 

Jawab:  

Sebagian orang yang masuk ini selesai rakaat ketiga harus duduk untuk 
membaca Tasyahud dan doa dalam tahiyat, kemudian melakukan salam 
bersama imam. Setelah itu mereka (sebagian orang ini) mendirikan shalat 
Isya` untuk mendapatkan keutamaan jamaah dan menunaikan kewajiban 
secara tertib meskipun yang lain telah mendahului mereka dalam 
melaksanakan shalat yang satunya. Shalat sebagian orang ini dengan niat 
shalat Maghrib mengikuti imam yang sedang shalat berikutnya, yaitu shalat 
Isya`, sudah mencukupkan mereka dari shalat Maghrib. 

Adapun jika sebagian orang ini telah tertinggal lebih banyak lagi, maka 
mereka shalat mengikuti imam sesuai yang dapat telah ditemukannya, 
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kemudian mereka melanjutkan rakaatnya yang belum sempurna. Demikian 
ini seandainya sebagian manusia ini mengetahui bahwasanya shalat imam 
adalah shalat Isya`, sehingga mereka masuk mengikuti shalat imam dengan 
niat mereka adalah shalat Maghrib dan mengerjakan sebagaimana yang 
telah kami sebutkan. Setelah shalat selesai, maka mereka baru mengerjakan 
shalat Isya` menurut pendapat para ulama yang paling shahih. 

¨© 

Tanya: Orang berbeda pendapat mengenai keutamaan mengerjakan 
Rawatib bagi orang musafir yang diperbolehkan mengqashar 
shalat. Sebagian orang mengatakan, “Mengerjakannya adalah 
Mustahab”, dan sebagian  lagi mengatakan, “Mengerjakannya 
tidak Musthabab karena yang fardhu saja dapat diqashar.” 
Bagaimanakah menurut pandangan Anda? Demikian pula untuk 
mengerjakan shalat Nawafil yang sifatnya mutlak seperti shalat 
malam. 

Jawab:  

Sunnah bagi orang musafir meninggalkan shalat Rawatib pada shalat 
Zhuhur, Maghrib dan shalat Isya` kecuali Rawatib pada shalat Shubuh 
karena mengikuti Rasulullah S.a.w..  

Kenyataan ini sebagaimana disyariatkan shalat Tahajud di malam hari 
dan shalat Witir dalam kondisi musafir karena Nabi S.a.w. telah 
mengerjakannya sebagaimana beliau telah tetap mengerjakan semua shalat 
mutlak dan shalat yang mempunyai sebab-sebab semisal shalat Dhuha, 
shalat setelah wudhu dan shalat gerhana matahari. Orang musafir juga 
disyariatkan melakukan sujud Tilawah dan shalat Tahiyat Al-Masjid ketika 
ia masuk ke masjid, baik masuk ke masjid untuk menunaikan shalat atau 
karena tujuan lain. 

Permasalahan-Permasalahan yang Lain 

Tanya: Apakah untuk sujud Tilawah disyaratkan harus bersuci? Apakah 
diharuskan bertakbir sewaktu akan melakukan sujud dan sewaktu 
berdiri dari sujud, baik ketika dalam shalat maupun di luar shalat? 
Dalam sujud Tilawah ini, apakah yang harus dibaca? Apakah 
disebutkan dalam hadits yang shahih doa dalam sujud Tilawah 
ini? Apakah untuk sujud ini disyariatkan salam apabila dikerjakan 
di luar shalat? 

Jawab:  

Dalam sujud Tilawah tidak disyaratkan suci menurut pendapat para 
ulama yang paling shahih sebagaimana tidak disyariatkan salam serta tidak 
ada pula bertakbir ketika berdiri menurut pendapat Ahlu Al-Ilmi yang 
paling shahih. 

Sementara ketika akan melakukan sujud Tilawah, maka disyariatkan 
bertakbir sebagaimana keterangan sebuah hadits dari Ibnu Umar R.a.. 
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Adapun apabila sujud Tilawah dalam shalat, maka diwajibkan bertakbir 
ketika hendak melakukan sujud dan ketika berdiri lagi. Dasarnya adalah 
karena Nabi S.a.w. telah bertakbir ketika hendak sujud Tilawah dan ketika 
berdiri lagi. Dalam sebuah hadits yang shahih, beliau telah bersabda,  

“Tunaikanlah shalat kalian sebagaimana kalian melihat aku 
(menunaikan) shalat.” (HR. Al-Bukhari dalam Shahih-nya) 

Dalam sujud Tilawah ini disyariatkan membaca dzikir dan doa 
sebagaimana sujud dalam shalat karena makna umum dari beberapa 
hadits. Di antaranya adalah membaca doa dan dzikir sebagaimana berikut 
ini,  

“Ya Allah, kepada-Mu aku bersujud, karena-Mu aku beriman dan 
kepada-Mu aku berserah diri. Aku bersujud kepada Dzat yang telah 
menciptakan dan memberi bentuknya, dan memberi pendengaran 
dan penglihatannya sebab kekuasaan serta kehendak-Nya, Maha Suci 
Allah Dzat sebaik-baik Pencipta.” (HR. Muslim dalam Shahih-nya) 

Imam Muslim meriwayatkan hadits ini bahwa Nabi S.a.w. 
mengucapkan dzikir ini dalam sujud shalat dari hadits Ali R.a.. Telah 
disebutkan di depan bahwasanya disyariatkan dalam sujud Tilawah ini 
apa-apa yang telah disyariatkan dalam sujud shalat. 

Diriwayatkan dari Rasulullah S.a.w. bahwasanya dalam sujud Tilawah 
beliau telah berdoa berikut ini,  

“Ya Allah, tulislah untukku karena Tilawah ini di sisi-Mu pahala dan 
hapuslah dariku dosa. (Ya Allah), jadikanlah Tilawah ini sebagai 
amal kebaikanku di sisi-Mu dan terimalah dariku (ini) sebagaimana 
Engkau menerima dari hamba-Mu Dawud A.S..” 

Yang wajib dalam bacaan sujud Tilawah ini adalah mengucapkan, 
“Subhana Rabb Al-A'la (Maha Suci Tuhan Yang Maha Tinggi)” 
sebagaimana dalam sujud shalat. Sedang mengenai dzikir dan doa 
selebihnya, maka hukumnya adalah Mustahab. 

Melakukan sujud Tilawah ketika sedang shalat maupun di luar shalat, 
hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Ketentuan ini telah 
ditunjukkan hadits yang shahih dari Nabi S.a.w. dari hadits riwayat Zaid 
bin Tsabit R.a. sebagaimana ditunjukkan hadits dari riwayat Umar bin Al-
Khaththab R.a.. 

¨© 

Tanya: Terkadang terjadi gerhana matahari setelah Ashar. Pertanyaannya 
adalah apakah boleh melaksanakan shalat gerhana matahari pada 
waktu yang di situ dilarang melaksanakan shalat? Demikian pula, 
apakah boleh dalam waktu setelah Ashar ini melaksanakan shalat 
Tahiyat Al-Masjid? 

Jawab:  
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Para ulama berbeda pendapat mengenai dua masalah ini. Sedang 
pendapat yang benar adalah diperbolehkan, bahkan disyariatkan 
melakukannya, karena shalat gerhana matahari dan shalat Tahiyat Al-
Masjid termasuk shalat yang mempunyai sebab-sebab. 

Disyariatkan melakukan kedua shalat ini meskipun pada waktu ini 
dilarang mengerjakan shalat, setelah shalat Ashar dan sesudah shalat 
Shubuh, karena makna umum dari sabda Rasulullah S.a.w. berikut ini,  

“Sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua ayat dari sekian 
banyak ayat Allah yang mana keduanya tidak mengalami gerhana sebab 
kematian seesorang dan tidak pula (karena) kehidupan seseorang. Jika 
kalian melihat gerhana ini (matahari dan rembulan), maka kerjakanlah 
shalat dan berdoalah kalian hingga terbuka apa-apa yang ada pada kalian.” 
Para ulama hadits telah bersepakat pada keshahihan hadits ini. 

Sedang untuk shalat Tahiyat Al-Masjid dasarnya adalah sabda beliau 
berikut ini,  

“Jika di antara kalian masuk ke masjid, maka jangan duduk hingga 
melaksanakan shalat dua rakaat.” Para ulama hadits telah bersepakat pada 
keshahihan hadits ini. 

Demikian pula disyariatkan melakukan dua rakaat setelah thawaf jika 
seorang muslim telah berthawaf setelah Shubuh atau Ashar. Yang demikian 
ini adalah sesuai dengan pesan sabda Rasulullah S.a.w. berikut ini,  

“Hai Bani Abd Manaf, janganlah kalian menghalang-halangi seorang 
pun yang (hendak) berthawaf di Baitullah ini dan (jangan pula 
menghalang-halangi) orang shalat kapan ia menghendakinya, (baik 
di waktu) siang maupun malam.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-
Tirmidzi, An-Nasa`i dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih dari 
Jubair bin Math’am R.a.) 

¨© 

Tanya: Apakah yang dimaksud Dubur Ash-Shalah (belakang shalat) 
sebagaimana disebutkan beberapa hadits yang menganjurkan 
berdoa atau melakukan dzikir di belakang setiap shalat? Apakah 
maksudnya itu akhir shalat atau setelah salam? 

Jawab:  

Dubur Ash-Shalah mempunyai pengertian akhir shalat setelah salam 
sebagaimana mempunyai pengertian setelah salam secara langsung. 
Pengertian ini telah disebutkan dalam beberapa hadits yang shahih, namun 
kebanyakan hadits menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah akhir 
shalat setelah salam terhadap sesuatu yang berhubungan dengan doa.  

Contohnya adalah hadits dari Ibnu Mas’ud R.a. tatkala Rasulullah S.a.w. 
mengajarkan kepadanya bacaan Tasyahud, kemudian beliau bersabda,  

“Setelah itu, hendaknya seseorang memilih dari doa yang 
mengagumkannya (untuk) dijadikan doa.” 
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Sedang dalam redaksi lain disebutkan,  

“Setelah itu, pilihlah doa sesuai yang dikehendaki.” Para ulama hadits 
telah bersepakat pada keshahihan hadits ini. 

Termasuk di dalamnya adalah hadits dari Mu`adz bahwa Nabi S.a.w. 
telah bersabda kepadanya,  

“Janganlah sekali-kali kamu tinggalkan di belakang setiap shalat 
untuk berdoa, “Ya Allah, mohon tolonglah aku untuk (selalu) 
mengingat-Mu, bersyukur kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu 
dengan sebaik-sebaik ibadah.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan 
An-Nasa`i dengan sanad yang shahih) 

Termasuk di dalamnya juga adalah hadits dari Sa’ad bin Abi Waqash 
R.a., ia berkata, “Telah ada pada Nabi S.a.w. kebiasaan dibelakang setiap 
shalatnya berdoa,  

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari (sifat) 
bakhil, aku berlindung kepada-Mu dari (sifat) dungu, aku 
berlindung kepada-Mu dari pengembalian seburuk-buruk usia, dan 
aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan dari adzab kubur.” 
(HR. Al-Bukhari)  

Adapun untuk beberapa dzikir, maka beberapa hadits yang shahih telah 
menunjukkan bahwa dzikir-dzikir ini dibaca di belakang shalat setelah 
salam. Di antara dzikir-dzikir yang dibaca setelah salam itu adalah, 
“Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah”; dan, “Ya Allah, Engkau-
lah (sumber) keselamatan dan dari-Mu keselamatan, Maha suci Engkau 
wahai Dzat Yang Maha Agung lagi Maha Mulia.” Baik posisi sesorang itu 
sebagai imam, makmum maupun sendirian. Jika posisinya sebagai imam, 
maka setelah mengucapkan dzikir dan istighfar ini hendaklah 
menghadapkan wajahnya ke arah makmum.  

Dzikir selanjutnya, baik imam, makmum maupun sendirian, adalah 
membaca,  

“Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang tiada sekutu 
bagi-Nya. kepunyaan-Nya kerajaan dan pujian dan Dia Maha Kuasa 
atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari-Nya. 
Tidak ada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali 
hanya kepada-Nya. Hanya dari-Nya nikmat dan karunia dan hanya 
kepada-Nya-lah segala pujian kebaikan. Tidak ada Tuhan selain 
Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya, walaupun orang-
orang kafir itu tidak menyukainya. Ya Allah, tidak ada penghalang 
ketika Engkau memberi dan tidak ada pemberi ketika engkau 
menghalangi dan tidak manfaat pemberian kecuali pemberian-Mu.” 

Hukumnya Mustahab bagi seorang muslim laki-laki maupun 
perempuan untuk berdzikir dengan dzikir ini setelah shalat lima waktu. 
Dzikir berikutnya adalah bertasbih, tahmid dan takbir kepada Allah 
sebanyak tiga puluh tiga kali. Untuk genap seratus, maka membaca, “La 
Ilaha illallah Wahdahu la Syarikalah Lahu Al-Mulk wa lahu Al-Hamdu 
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wahuwa ‘ala Kulli Syai`in Qadir (Tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha 
Esa yang tiada sekutu bagi-Nya. kepunyaan-Nya kerajaan dan pujian dan 
Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu).” 

Semua dzikir ini sesuai dengan petunjuk hadits yang shahih dari 
Rasulullah S.a.w.. Dan hukumnya Mustahab pula setelah melantunkan 
dzikir ini untuk membaca ayat Kursi sekali secara pelan, surat Al-Ikhlas, 
Al-Falaq dan surat An-Nas setelah shalat lima waktu secara pelan sekali 
saja, kecuali untuk setelah shalat Magrib dan shalat Shubuh. Karena pada 
keduanya, shalat Magrib dan shalat Shubuh, hukumnya Mustahab 
membaca ketiga surat ini sebanyak tiga kali. 

Hukumnya Mustahab pula bagi muslim laki-laki dan muslim 
perempuan untuk membaca, “La Ilaha illallah Wahdahu la Syarikalah Lahu 
Al-Mulk wa lahu Al-Hamdu Yuhyi wa Yumitu wahuwa ‘ala Kulli Syai`in 
Qadir (tidak ada Tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang tiada sekutu bagi-
Nya. kepunyaan-Nya kerajaan dan pujian, Dia yang menghidupkan dan 
mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu)” sebanyak sepuluh 
kali sebagai tambahan dzikir di atas sebelum membaca ayat Kursi dan 
ketiga surat. Semua ini dilakukan karena mengamalkan beberapa hadits 
shahih yang mengajarkan dzikir demikian. 

¨© 

Tanya: Bagaimanakah hukum melakukan dzikir dengan cara bersama-
sama dengan dipimpin salah seorang setelah shalat sebagaimana 
dilakukan sebagian orang? Yang disunnahkan dzikir dengan suara 
pelan atau dengan suara keras? 

Jawab:  

Yang disunnahkan dalam dzikir adalah dengan suara keras mengiringi 
shalat lima waktu dan mengiringi shalat Jum’at setelah salam.  

Dasarnya adalah hadits dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim 
dari Abdullah bin Abbas R.a. bahwa mengeraskan suara dzikir setelah 
seseorang mengerjakan shalat fardhu telah ada pada masa Nabi S.a.w..  

Ibnu Abbas berkata, “Aku telah tahu jika setelah orang-orang selesai 
dari shalatnya berdizikir seperti itu dan aku juga telah mendengarnya.” 

Adapun melakukan dzikir bersama-sama dengan berjamaah dimana 
setiap orang dapat mendengarkan ucapan dzikir dari awal hingga akhir 
dan bertaklid mengikutinya, maka cara semacam ini tidak mempunyai asal 
atau pijakan sama sekali, bahkan cara ini merupakan bid’ah. Cara yang 
disyariatkan adalah agar mereka semua melakukan dzikir kepada Allah 
tanpa saling mengikuti suara satu sama lain dari awal hingga akhir.  

¨© 

Tanya: Jika seseorang berbicara ketika sedang shalat karena lupa, maka 
apakah pembicaraan ini dapat membatalkan shalatnya?  

Jawab:  
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Jika ada seorang muslim berbicara ketika sedang shalat karena lupa 
atau tidak tahu, maka shalatnya tidak batal, baik shalat itu merupakah 
shalat fardhu atau shalat Nafilah. Karena Allah S.w.t. telah berfirman,  

“"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau 
kami tersalah.” (Ali Imran: 286) 

Hal ini sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadits yang shahih 
dari Nabi S.a.w. bahwa Allah telah berfirman, “Sungguh aku telah 
melakukannya.” 

Disebutkan dalam Shahih Muslim dari Muawiyah bin Al-Hakam As-
Sulami R.a. bahwasanya ia pernah mendoakan orang bersin ketika dirinya 
sedang dalam kondisi shalat karena tidak tahu hukumnya. Akibatnya, 
orang di sekelilingnya mengingkari tindakan Muawiyah dengan 
memberikan isyarat. Kemudian seseorang bertanya kepada Rasulullah 
S.a.w. tentang kasus tersebut dan beliau tidak memerintahkan Muawiyah 
untuk mengulangi shalatnya.  

Sesungguhnya orang yang sedang lupa seperti orang yang tidak tahu, 
bahkan lebih lagi. Disamping itu, Nabi S.a.w. juga pernah berbicara ketika 
dalam kondisi sedang shalat karena lupa dan beliau tidak mengulangi 
shalatnya. Bahkan beliau meneruskan shalatnya sebagaimana keterangan 
dalam Kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari hadits riwayat 
Abdulah bin Mas’ud R.a. dan Imran bin Hushain R.a.. 

Adapun memberikan isyarat dalam shalat, maka hukumnya adalah La 
Haraj jika ada unsur kebutuhan. 

Shalat di Masjid yang Ada Kuburannya5 

Pada sebagian masjid terdapat pekuburan, bagaimanakah hukum 
mendirikannya? Lalu bagaimanakah hukum melakukan shalat di situ? Dan 
bagaimana pula hukum shalat di dalam masjid yang di dalamnya terdapat 
bangunan seperti itu? 

Pembersihan Tempat-tempat Ibadah 

Dalam ajaran Islam telah disyariatkan bahwa tujuan shalat adalah 
sebagai tali pengikat antara hamba dengan Tuhan sebagai Penciptanya. 
Dengan shalat ini, seorang hamba menghadapkan dirinya dengan khusyu’ 
dan tadharru’ dalam munajat kepada-Nya. Dan dengan shalat ini pula, 
seorang hamba dapat merasakan kebesaran dan keagungan Sang Pencipta 
hadir dalam jiwanya.  

Dengan berpegang pada ampunan serta ridha-Nya, maka naiklah 
jiwanya menjadi mulia, ruhnya menjadi bersih dan keinginanya dari 
kehinaan penyembahan dan tunduk kepada selain Allah menuju Allah.  

                                                      
5
Al-Fatawa, karya Syaikh Mahmud Syaltut. 
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“Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada 
Engkaulah kami mohon pertolongan.” (Al-Fatihah: 5) 

Berangkat dari sini, maka merupakan bagian dari sebuah keharusan 
tempat ibadah dan demi memelihara hati orang yang shalat adalah 
membersihkan hati orang yang shalat agar tertuju hanya menghadap 
kepada-Nya semata. Dalam upaya tersebut di antara caranya adalah 
membuang jauh-jauh segala pemandangan yang karenanya jiwa dapat 
mengagungkan kepada selain Allah S.w.t. atau menyekutukan Allah dengan 
selain-Nya. 

Oleh karena itu, telah ada dalam konsep hukum Islam yang membahas 
secara khusus tentang tempat-tempat ibadah ini agar terbebas dari 
pemandangan-pemandangan menyesatkan ini. Di antara konsep itu adalah: 
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“Dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, 
"Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang 
i’tikaf, yang ruku’ dan yang sujud." (Al-Baqarah: 125) 
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“Dan (ingatlah), ketika Kami memberikan tempat kepada Ibrahim di 
tempat Baitullah (dengan mengatakan), "Janganlah kamu 
menyekutukan sesuatu pun dengan Aku dan sucikanlah rumah-Ku 
ini bagi orang-orang yang thawaf, dan orang-orang yang beribadah 
dan orang-orang yang ruku’ dan sujud.” (Al-Hajj: 26)  
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“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-
orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap 
mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa 
pun) selain kepada Allah.” (At-Taubah: 18)  
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“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. 
Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di 
samping (menyembah) Allah.” (Al-Jinn: 18) 

Proses Masuknya Syirik ke dalam Ibadah 

Akal manusia senantiasa tidak akan pernah tergelincir dan keluar dari 
fitrah ketauhidannya yang murni –sehingga menyembah kepada selain 
Allah atau menyandingkan Allah dengan selainnya dalam ibadah dan 
kultus- kecuali karena sebab pemandangan-pemandangan (patung dan 
benda lain) yang diyakini mempunyai hubungan khusus dengan Allah 
S.w.t..  

Dengan benda itu manusia menyembah mendekatkan diri dan 
memohon syafaat. Akibatnya, manusia akan mengagungkannya serta 
memohon pertolongannya hingga pada akhirnya manusia berthawaf dan 
hatinya bergantung kepadanya. Dilakukannya berbagai ritual di depan 
patung ini sebagai wujud pengabdian dan pengkultusan kepadanya.  

Larangan Menjadikan Pekuburan Sebagai Masjid 

Di antara tiang pondasi Islam adalah menutup celah yang 
menyebabkan terjadinya kerusakan dari para pemeluknya. Berangkat atas 
konsep ini, maka Nabi S.a.w. telah bersabda,  

“Sesungguhnya orang-orang (kaum) sebelum kalian mengambil 
kubur para Nabi mereka dan orang-orang saleh (dari) mereka 
sebagai masjid-masjid. (Oleh karena itu), ketahuilah, janganlah 
kalian mengambil kubur sebagai masjid. Sesungguhnya aku telah 
melarang kalian dari yang demikian itu.”  

Rasulullah S.a.w. telah melarang tindakan semacam ini, bahkan beliau 
teramat sangat melarang mengambil kubur para Nabi dan orang-orang 
saleh sebagai masjid, agar manusia tidak membenarkannya sebagai tempat 
shalat dan tujuan shalat. Beliau memberikan isyarat bahwa tindakan 
pengambilan masjid yang demikian itu menyebabkan umat terdahulu 
melenceng dari memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. 

Para ulama telah berkata, “Tatkkala para jamaah shalat semakin 
banyak, maka para sahabat Rasulullah S.a.w. berpikir untuk memperluas 
bangunan Masjid Nabawi hingga ukurannya bertambah sampai mencakup 
perumahan para Ummul mukminin, termasuk di dalamnya adalah Hujrah 
(rumah kecil) milik Aisyah R.a. yang dijadikan sebagai pekuburan 
Rasulullah S.a.w. dan kedua sahabatnya, Abu Bakar Ash-Shiddiq R.a. dan 
Umar R.a.. Untuk mengantisipasi munculnya penyelewengan, maka mereka 
membangun pada makam ini pagar pembatas dengan rapat serta 
menjulang ke atas. Tujuannya adalah agar pekuburan ketiga orang ini tidak 
terlihat dari luar sehingga menjadi incaran orang  sebagai tempat 
melaksanakan shalat yang mana pada akhirnya menjadikan manusia 
terperosok ke dalam fitnah dan sesuatu yang dilarang Islam.” 
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Kewajiban Kaum Muslimin Terhadap Pekuburan 

Jika fitnah muncul sebab pengambilan kubur para Nabi dan orang-
orang saleh sebagai masjid sebagaimana yang telah lihat dan ketahui 
bersama, maka wajib bagi seorang muslim untuk memelihara akidahnya 
dengan menyembunyikan bentuk fisik bangunan pekuburan dalam masjid. 
Tidak boleh membuat pintu maupun jendela yang dapat mengaraha pada 
terlihatnya pekuburan ini, khususnya apabila posisi kuburan ini berada di 
arah kiblat, maka wajib hukumnya memisahkannya secara sempurna 
sehingga pandangan orang-orang yang sedang shalat tidak tertuju 
kepadanya dan tidak dimungkinkan lagi untuk menghadapnya ketika 
sedang shalat. Dan adalah permasalahan Aulawiyah jika manusia dilarang 
melaksanakan shalat di pekuburan dan menghilangkan bekas bangunan 
pekuburan tersebut.  

Sesungguhnya apa yang telah kita lihat di masjid-masjid yang di 
dalamnya terdapat pekuburan dan kita lihat bentuk pekuburan itu sendiri, 
maka tatkala begitu cepat pengaruhnya terhadap jiwa kaum mukminin, 
sehingga mereka pun kemudian mengamankan akidah dan peribadatan 
kaum muslimin dari pemandangan lahir yang tidak sesuai dengan 
kewajiban ikhlas dalam berakidah dan bertauhid.  

Dari sini, maka ada sebagian ulama berpendapat bahwa shalat 
menghadap pekuburan, walau bagaimanapun juga adalah diharamkan dan 
dilarang. Dan sebagian ulama ada yang melarangnya sampai pada taraf 
shalatnya menjadi batal. 

Oleh karena itu, maka perhatikanlah secara seksama hal ini wahai 
kaum muslimin. Dan bergeraklah dengan cepat wahai penguasa daerah 
Islam untuk segera memurnnikan masjid-masjid hanya untuk Allah S.w.t. 
semata sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,  

¨β r&uρ y‰Éf≈ |¡yϑ ø9$# ¬! Ÿξ sù (#θ ãã ô‰s? yìtΒ «!$# #Y‰tnr& ∩⊇∇∪     

“Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. 
Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di 
samping (menyembah) Allah.” (Al-Jinn: 18) 
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Pasal Kedua: Shalat Rasulullah6 

Riwayat Hidup Al-Imam Ibnu Al-Qayyim7 

Nama dan silsilah nasab Ibnu Al-Qayyim 

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin 
Sa’ad bin Huraiz, Syamsuddin Abu Abdillah bin Al-Qayyim Al-Jauziyyah, 
yang dilahirkan pada tahun 691 H. Ia berasal dari daerah Az-Zar’i, 
kemudian Ad-Dimasyqi. 

Ibnu Al-Qayyim adalah seorang yang pandai dalam bidang ilmu fikih, 
ushul fikih, ahli tafsir, ahli ilmu nahwu, juga seorang yang sudah makrifat 
kepada Allah S.w.t..  

Petualangan Ibnu Al-Qayyim dalam mencari ilmu 

Al-Imam Ibnu Al-Qayyim telah mendengar beberapa hadits yang 
kemudian dilanjutkan dengan mempelajari beberapa ilmu hadits. Ia banyak 
mengarungi sekaligus menguasai beberapa macam bidang keilmuan, 
terutama ilmu tafsir, ilmu hadits, Al-Qur`an, dan hadits itu sendiri. 

Ibnu Al-Qayyim belajar kaidah dasar bahasa Arab dari Abu Al-Fath dan 
Al-Majd At-Tunisi. Ibnu Al-Qayyim juga membaca ilmu bidang fikih 
kepada Al-Majd Al-Harani dan Ibnu Taimiyah. Ayah kandung Ibnu Al-
Qayyim sangat menguasai ilmu fara`idh yang kemudian Ibnu Al-Qayyim 
sendiri belajar dari ayahnya. Ibnu Al-Qayyim dalam bidang ushul 
membaca kepada Ash-Shafi dan Ibnu Taimiyah. 

Guru-guru Ibnu Al-Qayyim 

Ibnu Al-Qayyim banyak mendengar beberapa disiplin ilmu dari 
berbagai guru. Di antara mereka yang paling tersohor adalah Syaikh Al-
Islam Ibnu Taimiyah. Ibnu Al-Qayyim belajar keilmuan kepada Ibnu 
Taimiyah sejak Ibnu Al-Qayyim kembali dari Mesir pada tahun 712 H 
sampai Ibnu Taimiyah meninggal dunia. 

Dari Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dapat memperdalam keilmuan 
yang banyak di samping beberapa jenis ilmu yang sudah dikuasai 
sebelumnya. Oleh sebab itu, tidak heran jika beliau menjadi ulama yang 

                                                      
6 Karya: Al-Imam Ibnu Al-Qayyim  
7 Lihat sumber-sumber yang menjelaskan tentang riwayat hidup: 1. Al-’Ibar fi Khabari Man 

Ghabar, 4/155, karya Al-Hafizh Adz-Dzahabi. 2. Al-Bidayah wa An-Nihayah, 7/657-658, karya Al-
Hafizh Ibnu Katsir. 3. Dzail Thabaqat Al-Hanabilah, 5/447-452, karya Ibnu Rajab. 4. Ad-Durar Al-
Kaminah, 3/400-403, karya Al-Hafizh Ibnu Hajar. 5. Syadzarat Adz-Dzahab, 6/168-171, karya Ibnu 
Al-Imad. 
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paling tersohor di dunia Islam, di samping pula banyaknya permintaan dari 
para muridnya untuk mengajarkan pengetahuan baik siang dan malam. 

Ibnu Al-Qayyim juga pernah mendengarkan atau belajar keilmuan dari 
Asy-Syihab An-Nabulisi, Al-Qadhi Taqiyyuddin Sulaiman, Fathimah binti 
Jauhar, Isa Al-Muth’im, Abu Bakar bin Abdullah, Ibnu Asy-Syairazi, Ismail 
bin Maktum, dan lain sebagainya. 

Murid-murid Ibnu Al-Qayyim 

Di antara nama murid-murid Ibnu Al-Qayyim yang paling tersohor 
yaitu Al-Hafizh Ibnu Rajab salah seorang pengikut madzhab Hambali.  

Ibnu Rajab dalam Dzail Thabaqat Al-Hanabilah mengatakan, “Aku telah 
menekuni majelis ilmu yang diasuh oleh Ibnu Al-Qayyim lebih dari setahun 
sebelum ia wafat. Aku pernah mendengar darinya Qashidah An-Nuniyah 
Ath-Thawilah fi As-Sunnah (bait syair yang selalu berakhiran dengan 
huruf nun dalam masalah sunnah). Aku juga mendengar beberapa 
pengetahuan dari karya-karya Ibnu Al-Qayyim yang lainnya.” 

Termasuk beberapa sahabat Ibnu Al-Qayyim yang paling tersohor 
adalah Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah mengatakan, “Aku 
termasuk orang yang paling dekat dengan Ibnu Al-Qayyim dan juga orang 
yang paling dicintainya.” 

Sejak masih hidupnya guru-guru Ibnu Al-Qayyim sampai sepeninggal 
mereka, orang-orang banyak yang menimba ilmu dari Ibnu Al-Qayyim. 
Mereka menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya dari Ibnu Al-Qayyim. 
Banyak dari kalangan ulama terkemuka yang memuliakan Ibnu Al-Qayyim 
dan berguru kepadanya, seperti yang dilakukan Ibnu Abdul Hadi dan yang 
lainnya. 

Beberapa karya Ibnu Al-Qayyim 

Ibnu Al-Qayyim banyak meninggalkan hasil karya dari berbagai 
disiplin ilmu. Ibnu Al-Qayyim menuliskan karya-karya tersebut dengan 
tulisan tangannya sendiri sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Katsir. Di 
antara karya-karya Ibnu Al-Qayyim adalah: 

1. Zad Al-Ma’ad fi Hadyi Khair Al-Ibad. Inilah buku yang ada di depan 
Anda semua. Ibnu Rajab menuturkan, “Kitab tersebut besar sekali 
manfaatnya.” 

2. Tahdzib Sunan Abi Dawud. 

3. Safar Al-Hijratain wa Bab As-Sa’adatain. 

4. Marahil As-Sa`irin Baina Manazil “Iyyaka Na’budu wa Iyyaka 
Nasta’in”, dan sekarang sudah dicetak dengan nama Madarij As-
Salikin. 

5. Aqd Muhakkam Al-Ahibba` Baina Al-Kalim Ath-Thayyib wa Al-
Amal Ash-Shalih Al-Marfu’ Ila Rabb As-Sama`. 
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6. Syarh Asma` Al-Kitab Al-Aziz. 

7. Syarh Al-Asma` Al-Husna. 

8. Zad Al-Musafirin Ila Manazil As-Su’ada` fi Hadyi Khatam Al-
Anbiya’. 

9. Jala` Al-Afham fi Dzikr Ash-Shalah wa As-Salam ala Khair Al-Anam. 

10. Istighna` Al-Musabaqah ‘an At-Tahlil. Atas sebab buku ini kemudian 
Ibnu Al-Qayyim mendapat fitnah  sebagaimana yang ia tuturkan. 

11. Naqd Al-Manqul wa Al-Mahk Baina Al-Mardud wa Al-Maqbul. 
Buku ini telah dicetak dengan memakai nama Al-Manar Al-Munif. 

12. A’lam Al-Muwaqqi’in ‘an Rabb Al-‘Alamin. 

13. Bada`i’ Al-Fawa`id. 

14. Asy-Syafiyah Al-Kafiyah fi Al-Intishar li Al-Firqah An-Najiyah. Yaitu 
yang berbentuk Qashidah An-Nuniyah (sayir-syair yang selalu 
berakhiran dengan huruf nun) dalam masalah As-Sunnah. 

15. Ash-Shawa’iq Al-Munazzalah ala Al-Jahmiyyah wa Al-
Mu’aththalah. 

16. Hadi Al-Arwah ila Bilad Al-Afrah. 

17. Nazhah Al-Musytaqin wa Raudhah Al-Muhibbin. 

18. Ad-Da` wa Ad-Dawa`. 

19. Tuhfah Al-Wadud fi Ahkam Al-Maulud. 

20. Miftah Dar As-Sa’adah. 

21. Ijtima’ Al-Juyusy Al-Islamiyyah ala Ghazw Al-Firqah Al-Jahmiyyah. 

22. Masha`id Asy-Syaithan. 

23. Ath-Thuruq Al-Hikamiyyah fi As-Siyasiyyah Asy-Syar’iyyah. 

24. Raf’u Al-Yadain fi Ash-Shalah. 

25. Nikah Al-Muharram. 

26. Tafdhil Makkah ‘ala Al-Madinah. 

27. Fadhl Al-Ulama`. 

28. Uddah Ash-Shabirin. 

29. Al-Kaba`ir. 

30. Hukm Tarik Ash-Shalah. 

31. Nur Al-Mu`min wa Hayatuh. 

32. Hukm Ighmam Hilal Ramadhan. 

33. At-Tahrir fima Yuhallu wa Yuhramu min Libas Al-Harir. 



 

Fatwa-fatwa Nabi Seputar Shalat ________________________________________________________________  96

34. Jawabat ‘Abidin Ash-Shalban wa anna Ma Hum Alaihi Din Asy-
Syaithan. 

35. Buthlan Al-Kimiya`8 min Arba’in Wajhan. 

36. Al-Farqu Baina Al-Khullah wa Al-Mahabbah wa Munazharah Al-
Khalil li Qaumihi. 

37. Al-Kalim Ath-Thayyib wa Al-‘Amal Ash-Shalih. 

38. Al-Fath Al-Qudsi. 

39. At-Tuhfah Al-Makkiyyah. 

40. Amtsal Al-Qur`an. 

41. Aiman Al-Qur`an. 

42. Al-Masa`il Ath-Tharabulsiyyah. 

43. Ash-Shirath Al-Mustaqim fi Ahkam Ahl Al-Jahim. 

44. Ath-Tha’un.Al-Qadha` wa Al-Qadar. 

45. Ar-Ruh. 

Pujian yang diberikan para ulama kepada Ibnu Al-Qayyim 

Al-Hafizh Ibnu Katsir menuturkan, “Di dunia ini di zaman kami tidak 
ada orang yang lebih banyak ibadahnya dari Ibnu Al-Qayyim.”  

Kemudian Ibnu Katsir memberikan gambaran shalat yang dilakukan 
Ibnu Al-Qayyim dalam penuturannya, “Ibnu Al-Qayyim memiliki ciri khas 
tersendiri dalam melakukan shalat. Yaitu ia lama sekali dalam menunaikan 
shalat, baik dalam sujud maupun ruku’nya. Terkadang pada suatu waktu 
banyak dari kalangan temannya yang menunggu, namun Ibnu Al-Qayyim 
tetap saja dalam kondisi shalatnya.” 

Ibnu Katsir juga mengatakan, “Secara global, Ibnu Al-Qayyim adalah 
orang yang susah dicarikan bandingannya, baik dalam totalitas, semua 
persoalan, maupun tindakannya. Intinya, Ibnu Al-Qayyim banyak 
mengarungi kebajikan dan akhlak yang mulia. Semoga Allah memberikan 
kasih sayang-Nya kepada Ibnu Al-Qayyim.” 

Ibnu Rajab mengatakan, “Ibnu Al-Qayyim banyak menguasai berbagai 
disiplin ilmu Islam. Ia menguasai tafsir dan theologi yang tiada 
bandingannya. Ibnu Al-Qayyim sangat pandai dalam bidang hadits beserta 
ilmu penunjangnya yang berkaitan dengan pengambilan hukum. Ibnu Al-
Qayyim menguasai pula fikih, ushul fikih, sastra Arab, ilmu kalam, nahwu, 
dan lain sebagainya. Tidak kalah pentingnya, ia juga pandai dalam bidang 

                                                      
8
 Yang dimaksud dengan kimia di sini adalah perpindahan satu zat materi menuju zat materi 

yang lain. Seperti perpindahan debu menjadi emas. Lihat pula penuturan Al-Hafizh Ibnu Katsir dalam 
Tafsir-nya, 3/399. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  97

ilmu tentang etika, perkataan ahli tashawuf dan beberapa hal yang 
berkaitan dengannya.” 

Ibnu Rajab juga menuturkan, “Ibnu Al-Qayyim termasuk seorang 
hamba yang rajin beribadah dan melakukan tahajjud. Dalam melaksanakan 
shalat, Ibnu Al-Qayyim selalu lama dan mengisinya dengan berbagai dzikir 
kepada Allah. Ia senantiasa memiliki rasa suka yang meluap dengan cinta 
kepada Allah, taubat, dan minta ampunan. Ibnu Al-Qayyim selalu 
mendekatkan diri seraya merasa rendah diri di hadapan Allah, serta 
melepaskan tangannya di atas tangga kehambaannya kepada Allah. Aku 
tidak pernah melihat ada seseorang yang seperti Ibnu Al-Qayyim. Aku pun 
tidak pernah melihat seseorang yang melebihi keilmuan Ibnu Al-Qayyim. 
Aku tidak mengerti arti kata-kata Al-Qur`an dan hakikat keimanan kecuali 
darinya. Aku sadar kalau Ibnu Al-Qayyim bukanlah seorang yang maksum, 
namun aku belum pernah melihat seseorang yang sebanding dengannya.” 

Ibnu Rajab mengatakan, “Ibnu Al-Qayyim pernah melaksanakan 
ibadah haji berkali-kali dan senantiasa bertautan dengan kota Makkah. 
Banyak penduduk Makkah yang mengenalinya karena banyaknya ibadah 
yang dilakukannya, juga banyaknya thawaf yang pernah dikerjakannya.” 

Ibnu Rajab menuturkan, “Ibnu Al-Qayyim sangat cinta terhadap ilmu, 
menulis ilmu, mengangan-angan ilmu, mengarang ilmu, dan kemudian 
membukukan karangan tersebut dalam bentuk buku. Ibnu Al-Qayyim 
memiliki banyak karya yang tidak dapat dilakukan orang lain.” 

Al-Hafizh Adz-Dzahabi memberikan keterangan, “Ibnu Al-Qayyim 
disibukkan dengan hadits, matan, dan para perawi hadits. Ia juga 
mengajarkan bidang ilmu fikih.” 

Al-Hafizh Adz-Dzahabi juga memberikan gambaran sosok Ibnu Al-
Qayyim dengan perkataannya, “Ibnu Al-Qayyim adalah sosok seorang 
imam yang sangat pandai dalam berbagai disiplin ilmu. Di mata para 
teman karib, Ibnu Al-Qayyim banyak memiliki beberapa karya yang 
terkenal.” 

Al-Qadhi Burhanuddin Az-Zar’i mengatakan, “Tidak ada seorangpun di 
bawah kolong langit ini yang lebih pandai daripada Ibnu Al-Qayyim. Ibnu 
Al-Qayyim mengajar di daerah Ash-Shadariyah dan menjadi imam di 
daerah Al-Jauziyah dalam waktu yang cukup lama. Ibnu Al-Qayyim 
menulis karyanya dengan memakai tulisan tangan sendiri yang tidak dapat 
terhitung banyaknya.” 

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Ibnu Al-Qayyim adalah sosok 
orang yang semangat jiwanya, luas pengetahuannya, dan orang yang 
paling banyak mengetahui perselisihan pendapat para ulama terdahulu. 
Ibnu Al-Qayyim sangat mengagumi berbagai pendapat Ibnu Taimiyah, 
sehingga Ibnu Al-Qayyim tidak pernah lepas dari semua perkataan Ibnu 
Taimiyah sedikit pun. Ibnu Al-Qayyim lah yang menyebarkan berbagai 
buku-buku karya Ibnu Taimiyah yang kemudian Ibnu Al-Qayyim memiliki 
peran penting terhadap para penguasa Mesir.” 
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Al-Hafizh Ibnu Hajar juga menuturkan, “Semua karya Ibnu Al-Qayyim 
sangat disukai semua kalangan. Ibnu Al-Qayyim sangat memperhatikan 
kejelasan dari karyanya tersebut yang kemudian diimbanginya dengan 
mencurahkan semua usaha yang dimilikinya. Terlebih dalam memberikan 
penjelasan terhadap perkataan gurunya yang mengakibatkan Ibnu Al-
Qayyim memiliki kreatifitas yang tinggi. Ibnu Al-Qayyim senantiasa 
mendendangkan seputar kosakata yang dimilikinya.” 

Cobaan yang dihadapi Ibnu Al-Qayyim 

Seperti halnya para ulama sunnah lainnya, Ibnu Al-Qayyim juga tidak 
lepas dari mendapatkan musibah dan fitnah. Ia pernah disiksa berkali-kali, 
pernah sekali dimasukkan ke dalam penjara atas sebab pendapatnya yang 
mengingkari untuk berziarah ke makam Al-Khalil.  

Pada kesempatan yang lain, Ibnu Al-Qayyim pernah dipenjara dalam 
sebuah benteng bersamaan dengan Syaikh Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah 
dalam kesempatan perjumpaan yang terakhir. Ibnu Al-Qayyim di dalam 
penjara seorang diri. Ibnu Al-Qayyim tidak mau keluar dari penjara kecuali 
setelah meninggalnya Ibnu Taimiyah. 

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Ibnu Al-Qayyim bersamaan Ibnu 
Taimiyah ditahan di dalam sebuah benteng setelah dilakukan penghinaan 
serta penyiksaan terhadap dirinya. Ia diseret dengan unta berkeliling kota. 
Setelah Ibnu Taimiyah meninggal, barulah ia dikeluarkan dari penjara. 
Ibnu Al-Qayyim juga pernah mendapat fitnah atas sebab fatwa Ibnu 
Taimiyah.” 

Di antara musibah atau fitnah yang diderita Ibnu Al-Qayyim lagi 
adalah seperti yang diceritakan Al-Hafizh Ibnu Hajar, ia mengatakan, 
“Banyak sekali musibah yang menimpa Ibnu Al-Qayyim, yaitu banyaknya 
ia bergesekan dengan para penguasa. Di antaranya pada bulan Rabi’ul 
Awal, yaitu ketika As-Subuki menuntut pertanggunganjawab Ibnu Al-
Qayyim atas sebab fatwanya tentang pembolehan perlombaan dengan 
tanpa Muhallil (pihak ketiga). Namun akhirnya Ibnu Al-Qayyim menarik 
kembali fatwanya dalam masalah tersebut.” 

Ibnu Al-Qayyim dalam masa penahanan lebih banyak 
menggunakannya untuk menmbaca Al-Qur`an dengan penuh angan-
angan dan berfikir. Dari sebab itulah, kemudian Allah membukakan 
baginya kebaikan yang banyak. Ibnu Al-Qayyim banyak memperoleh 
penemuan-penemuan yang benar. Atas sebab itu pula, Ibnu Al-Qayyim 
dapat menguasai keilmuan yang dimiliki oleh para ulama. 

Meninggalnya 

Ibnu Al-Qayyim meninggal di akhir malam Kamis tanggal 13 pada 
bulan Rajab tahun 750 H. Ibnu Al-Qayyim lalu dishalatkan setelah shalat 
Zhuhur pada hari berikutnya di masjid Al-Umawi, kemudian di masjid Al-
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Jarrah, serta dimakamkan di dekat makam ibunya di pekuburan Al-Bab 
Ash-Shaghir. 

Orang-orang banyak yang pergi melayat. Banyak sekali dilihat tanda 
kebaikan dari kepergiannya. Ibnu Al-Qayyim sebelum meninggal dan 
ketika masih bersama Ibnu Taimiyah dalam tidurnya pernah bermimpi 
bahwa Ibnu Al-Qayyim bertanya kepada Ibnu Taimiyah tentang 
kedudukannya. Ibnu Taimiyah mengisyaratkan akan keluhuran derajat 
Ibnu Al-Qayyim di atas para ulama yang ada. Kemudian Ibnu Taimiyah 
mengatakan kepada Ibnu Al-Qayyim, “Kamu hampir bisa seperti aku. 
Tetapi kamu sekarang masih dalam tingkatan setara dengan Ibnu 
Khuzaimah.” 

Tuntunan Shalat Rasulullah S.A.W. 

Rasulullah S.a.w. ketika mengawali shalat membaca Allahu akbar dan 
sebelumnya sama sekali tidak mengucapkan kata-kata lainnya, beliau tidak 
mengucapkan niat apapun sebelum membaca Allahu akbar tersebut. 

Di dalam melaksanakan shalat, Rasulullah S.a.w. tidak pernah 
mengucapkan, “Aku niat shalat karena Allah, berupa shalat Zhuhur, atau 
Ashar, atau Maghrib, atau Isya’, atau Shubuh, menghadap kiblat, empat 
rakaat, atau tiga rakaat, atau dua rakaat, imam atau makmum, berupa 
shalat ada` (di dalam waktu shalat) maupun qadha` (di luar waktu shalat), 
shalat fardhu maupun sunnah.” 

Itulah 10 jenis bid’ah yang ada dalam shalat di mana sama sekali tidak 
ada seorangpun yang meriwayatkan dari Nabi S.a.w., baik dengan isnad 
yang benar, isnad yang lemah, tidak pula musnad, maupun juga mursal. 
Bahkan tidak ada seorangpun dari salah satu sahabat Rasulullah S.a.w. 
yang meriwayatkannya. Di samping itu pula tidak ada seorangpun dari 
kalangan tabi’in maupun para imam madzhab yang menganggap bagus 
perkataan tersebut.  

Hanya saja ada sebagian ulama modern yang memplintir  pendapat 
Imam Asy-Syafi’i dalam masalah shalat tersebut. Shalat bukanlah seperti 
halnya puasa. Seseorang tidak boleh melakukan shalat kecuali dengan 
berdzikir. Oleh sebab itu, mungkin ulama modern ini menyangka bahwa 
maksud dzikir adalah pengucapan niat oleh orang yang hendak melakukan 
shalat. Padahal sebenarnya yang dimaksudkan dengan dzikir oleh Imam 
Asy-Syafi’i adalah  hanya bacaan takbiratul ihram saja dan bukan yang 
lain. Sebab bagaimana mungkin ulama sebesar Imam Asy-Syafi’i menyukai 
suatu persoalan yang sama sekali tidak pernah dilakukan Rasulullah S.a.w. 
di dalam shalatnya? Juga tidak pernah dilakukan salah satu Khulafa Ar-
Rasyidin maupun sahabat beliau. Inilah sebenarnya tuntunan shalat dari 
Rasulullah S.a.w. dan para sahabatnya.  

Apabila ada salah seorang yang mengemukakan satu huruf dan 
menisbatkannya kepada Rasulullah S.a.w. maupun para sahabatnya, maka 
dapat kita terima dengan tangan terbuka dan penuh kerelaan. Sebab tidak 
ada tuntunan yang lebih sempurna dibanding tuntunan yang berasal dari 
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Rasulullah S.a.w. beserta para sahabatnya. Dan tidak ada pula perilaku 
yang patut ditiru kecuali yang berasal dari pembuat hukum yaitu 
Rasulullah S.a.w.. 

Rasulullah S.a.w. ketika dalam pengucapan kalimat Allahu akbar selalu 
mengucapkannya dengan penuh kesungguhan, berbeda dengan beberapa 
kalimat lainnya. Bersamaan dengan membaca Allahu akbar, Rasulullah 
S.a.w. mengangkat kedua tangannya dengan membentangkan jari jemari 
beliau sampai setinggi di atas kedua telinga dan sejajar dengan kedua bahu 
seraya menghadap kiblat. 

Abu Humaid As-Sa’idi9 beserta orang-orang yang sependapat 
dengannya mengatakan, “Rasulullah S.a.w. mengangkat kedua tangannya 
sampai sejajar dengan kedua bahunya.” Pendapat itu pula yang 
dikemukakan oleh Umar R.a.. 

Wa`il bin Hajar10 mengatakan, “Sampai berhadapan dengan kedua 
telinga beliau.” Al-Barra` mengatakan, “Sampai mendekati kedua telinga 
beliau.” 

Ada ulama yang mengatakan, “Tindakan seperti itulah yang dipilih 
Rasulullah S.a.w. ketika melakukan shalat.” Ada pendapat lain yang 
mengatakan, “Rasulullah S.a.w. mengangkat kedua tangannya setinggi 
kedua telinga. Namun beliau mencukupkan hanya sampai kedua bahunya.” 
Oleh sebab itu, tidak ada perselisihan di kalangan ulama dalam masalah 
batasan mengangkat tangan.  

Setelah mengangkat kedua tangan, Rasulullah S.a.w. kemudian 
meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. 

Setelah melakukan takbiratul ihram, kemudian Rasulullah S.a.w. 
membuka bacaan shalatnya (doa istiftah) dengan membaca doa, “Ya Allah, 
jauhkanlah antara aku dan antara semua kesalahanku, sebagaimana 
Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah semua 
kesalahanku dengan air, es, dan embun. Ya Allah, bersihkanlah semua dosa 
dan kesalahanku, sebagaimana pakaian putih yang dibersihkan dari segala 
kotoran.”11  

Kadang Rasulullah S.a.w. mengucapkan doa iftitah sebagai berikut,  

                                                      
9
 Abu Hamid As-Sa’idi termasuk salah seorang sahabat Anshar yang lahir Madinah. Namanya 

adalah Abdurrahman, tetapi ada yang mengatakan lain. Ibnu Sa’ad dan yang lain mengatakan, “Abu 
Hamid pernah mengikuti perang Uhud dan peperangan setelahnya.” Lihat At-Tahdzib, 4/514. 

10
 Nama lengkapnya yaitu Wa`il bin Hajar bin Sa’ad Masruq Al-Hadhrami, ayah Hunaidah. Ada 

yang menyebutnya Abu Hind Al-Kindi. Ia seorang sahabat yang agung. Wa’il pernah mendatangi 
Rasulullah, namun kemudian ia dibunuh oleh para penyamun. Itulah keterangan yang dikemukakan 
oleh Abu Nu’aim. Wa`il bin Hajar meninggal dunia ketika masa pemerintahan Muawiyah R.a.. Lihat At-
Tahdzib, 4/304. 

11
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 744, dalam Kitab: Al-Adzan, 

Bab: Ma Yaqulu ba’da At-Takbir, Muslim, 598, dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: Ma Yuqalu baina 
Takbirah Al-Ihram wa Al-Qira`ah, Abu Dawud, 781, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: As-Saktah ‘Inda Al-
Iftitah, An-Nasa`i, 2/129, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Ad-Du’a` baina At-Takbirah wa Al-Qira`ah, Ibnu 
Majah, 805, dalam Kitab: Iqamah Ash-Shalah, Bab: Iftitah Ash-Shalah, dan Ad-Darimi, 1244, dari 
hadits Abu Hurairah R.a.. 
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“Aku menghadapkan wajahku kepada Dzat yang telah menciptakan 
beberapa langit dan bumi dengan berpegang teguh pada agama Islam serta 
menjadi orang Islam dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang 
musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku, semata-
mata hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam. Tidak ada 
persekutuan bagi-Nya, dengan pengakuan begitulah aku diperintahkan, 
dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri. Ya Allah, Engkau 
adalah penguasa. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku adalah hamba-Mu. 
Jiwaku telah berbuat lalim dan aku telah mengakui dosaku. Maka dari itu, 
ampunilah semua dosaku ya Allah. Sebab tidak ada yang dapat 
mengampuni dosa kecuali Engkau. Tunjukkanlah aku untuk mencapai 
akhlak yang terbaik. Sebab tak ada seorangpun yang bisa memberi 
petunjuk sebaik-baik akhlak kecuali Engkau. Ya Allah, hindarkanlah akhlak 
tercela dariku. Sebab tak ada seorangpun yang bisa menghindarkan dari 
akhlak tercela kecuali Engkau ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu ya 
Allah. Semua kebajikan ada pada-Mu. Sedangkan kejelekan bukanlah 
menuju kehadirat-Mu. Aku memihak kepada-Mu dan selalu dengan-Mu ya 
Allah. Engkau Maha Agung dan Maha Pemberi Barakah. Aku meminta 
ampunan dari-Mu dan bertaubat kepada-Mu.”12 Tetapi yang perlu dicatat, 
bahwa semua doa iftitah ini dibaca oleh Rasulullah S.a.w. ketika melakukan 
shalat malam. 

Kadang-kadang Rasulullah S.a.w. mengucapkan doa seperti berikut ini,  

“Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail, dan Israfil. Pencipta beberapa langit dan 
bumi. Dzat yang Maha Mengetahui alam ghaib dan alam nyata. Engkaulah 
yang memberi putusan di antara para hamba-Mu yang saling berselisih. 
Tunjukkanlah aku terhadap persoalan yang diperselisihkan namun benar 
menurut Engkau dan memang Engkau ridhai. Sesungguhnya Engkau 
memberi petunjuk kepada jalan yang lurus terhadap orang-orang yang 
Engkau kehendaki.”13  

Dan suatu ketika Rasulullah S.a.w. mengucapkan doa,  

“Ya Allah, bagi-Mulah pujian. Engkau adalah cahaya beberapa langit 
dan bumi serta orang-orang yang ada di dalamnya.”14  

                                                      
12

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 771, dalam Kitab: Shalah Al-
Musafirin, Bab: Ad-Du’a` fi Shalah Al-Lail wa Qiyamihi, Abu Dawud, 760, dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Ma Yustaftahu bihi Ash-Shalah min Ad-Du’a`, At-Tirmidzi, 3432, dalam Kitab: Ad-Da’awat, Bab: 
no. 32, An-Nasa`i, 2/130, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Nau’un Akhar min Adz-Dzikr wa Ad-Du’a` 
baina At-Takbir wa Al-Qira`ah, dan Ad-Darimi, 1238, dari hadits Ali R.a.. 

13
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 770, dalam Kitab: Shalah Al-

Musafirin, Bab: Shalah An-Nabi S.a.w. wa Du’a`uhu bi Al-Lail, Abu Dawud, 767, dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Ma Yustaftahu bihi Ash-Shalah min Ad-Du’a`, At-Tirmidzi, 3431, dalam Kitab: Ad-
Da’awat, Bab: Ma Ja`a fi Ad-Du’a` ‘Inda Iftitah Ash-Shalah bi Al-Lail, An-Nasa`i, 3/212-213, dalam 
Kitab: Qiyam Al-Lail, Bab: bi ayyi Syai`in Tustaftah Shalah Al-Lail? Ibnu Majah, 1357, dalam Kitab: 
Iqamah Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a fi Ad-Du’a` idza Qama Ar-Rajul min Al-Lail, dari hadits Aisyah R.a..   

14
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1120, dalam Kitab: At-

Tahajjud, Bab: At-Tahajjud bi Al-Lail, Muslim, 769, dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, Bab: Shalah An-
Nabi S.a.w. wa Du’a`uhu bi Al-Lail, Abu Dawud, 771, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Yustaftah bihi 
Ash-Shalah min Ad-Du’a`, At-Tirmidzi, 3429, dalam Kitab: Ad-Da’awat, Bab: Ma Ja`a Fima Yaqulu idza 
Qama min Al-Lail ila Ash-Shalah, An-Nasa`i, 3/209-210, dalam Kitab: Qiyam Al-Lail, Bab: Dzikru Ma 
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Kadang juga Rasulullah S.a.w. membaca doa seperti berikut,  

“Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Segala puji yang banyak 
hanyalah bagi Allah. Segala puji yang banyak hanyalah bagi Allah. Maha 
Suci Allah pada waktu pagi dan sore. Maha Suci Allah pada waktu pagi dan 
sore. Maha Suci Allah pada waktu pagi dan sore. Ya Allah, aku berlindung 
kepada-Mu dari godaan setan yang terkutuk, baik dari fitnahan setan, 
hembusan setan, maupun peludahan setan.”15 

Suatu saat beliau juga membaca doa,  

“Allahu akbar (sepuluh kali), membaca tasbih sepuluh kali, membaca 
tahmid sepuluh kali, membaca tahlil sepuluh kali, dan membaca istighfar 
sepuluh kali.” Kemudian setelah itu membaca doa, “Ya Allah, ampunilah 
aku, berilah aku petunjuk, berilah aku rezeki, dan berilah aku kesehatan.” 
Doa tersebut dibaca sebanyak sepuluh kali. Lalu Rasulullah S.a.w. membaca 
doa, “Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan dari-Mu dari 
sempitnya tempat besok di hari kiamat.” Doa tersebut dibaca beliau 
sebanyak sepuluh kali.16 

Semua bacaan yang diutarakan di atas statusnya adalah benar dan 
memang berasal dari Rasulullah S.a.w.. 

Diriwayatkan dari Rasulullah S.a.w., bahwasanya beliau pernah 
membaca doa iftitah dengan membaca,  

“Maha Suci Engkau ya Allah dan dengan memuji-Mu. Maha Luhur 
nama-Mu dan Maha Agung sifat pemurah-Mu. Tidak ada Tuhan selain 
Engkau.”17  

Para pemilik As-Sunan menyebutkan hadits tersebut dari hadits Ali bin 
Ali Ar-Rifa’i, dari Ubay Al-Mutawakkil An-Naji, dari Abu Sa’id dan 
terkadang ia membuat mursal. Hadits senada juga diriwayatkan dari hadits 
Aisyah R.a..18 Hadits-hadits yang sebelumnya juga berasal Abu Sa’id, tetapi 

                                                                                                                              
Yustaftah bihi Al-Qiyam, Ibnu Majah, 1355, dalam Kitab: Iqamah Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a fi Ad-Du’a` 
idza Qama Ar-Rajul min Al-Lail, dan Ahmad, 1/298, 308, 358, dari hadits Ibnu Abbas R.a..  

15
 Hadits ini adalah dha’if. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 764, dalam Kitab: Iqamah 

Ash-Shalah, Bab: Ma Yustaftah bihi Ash-Shalah min Ad-Du’a`, dan Ibnu Majah, 807, dalam Kitab: 
Iqamah Ash-Shalah, Bab: Al-Isti’adzah fi Ash-Shalah, dari hadits Jubair Ibnu Muth’im. Al-Albani dalam 
buku Dha’if Sunan Abu Dawud, 166, berkomentar bahwa hadits tersebut adalah dha’if. 

16
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 766, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Ma Yustaftah bihi Ash-Shalah min Ad-Du’a`, An-Nasa`i, 3/209, dalam Kitab: Qiyam Al-
Lail, Bab: Dzikru Ma Yustaftah bihi Al-Qiyam, dan Ibnu Majah, 1356, dalam Kitab: Iqamah Ash-Shalah, 
Bab: Ma Ja`a fi Ad-Du’a` idza Qama Ar-Rajul min Al-Lail, dari hadits Aisyah R.a.. Al-Albani dalam 
Shahih Sunan Abu Dawud menganggap shahih hadits tersebut. 

17
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 775, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Man Ra`a Al-Istiftah bi Subhanaka Allahumma wa bi Hamdika, At-Tirmidzi, 242, dalam 
Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Yaqulu ‘Inda Iftitah Ash-Shalah, An-Nasa`i, 2/132, dalam Kitab: Al-Iftitah, 
Bab: Na’un Akhar min Adz-Dzikr baina Iftitah Ash-Shalah wa baina Al-Qira`ah, Ibnu Majah, 804, 
dalam Kitab: Iqamah Ash-Shalah, Bab: Iftitah Ash-Shalah, Ahmad, 3/50, 69, dan Ad-Darimi, 1239. 
Hadits tersebut dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud. 

18
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 776, dalam Kitab: Ath-

Thalaq, Bab: Man Ra`a Al-Istiftah bi Subhanaka Allahumma wa bi Hamdika, At-Tirmidzi, 243, dalam 
Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Yaqulu ‘Inda Iftitah Ash-Shalah, Ibnu Majah, 806, dalam Kitab: Iqamah 
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memang benar apa yang telah dilakukan Umar bin Al-Khaththab R.a., 
bahwasanya ia membaca doa iftitah di dalam majelis, di mana Rasulullah 
S.a.w. berada di situ dengan mengeraskan suaranya dan kemudian 
mengajarkan kepada orang banyak.19 

Imam Ahmad mengatakan, “Kalau aku lebih condong kepada hadits 
yang diriwayatkan dari Umar. Namun jika seseorang membaca doa iftitah 
dengan sebagian hadits yang telah diriwatkan dari Rasulullah S.a.w., maka 
iftitahnya adalah bagus.”  

Alasan Imam Ahmad memilih pendapat seperti itu karena ada 10 alasan 
yang akan saya sebutkan pada pembahasan yang lain. Di antaranya adalah:  

1. Bahwa Umar telah membaca kalimat tersebut dengan keras adalah 
untuk mengajarkan kepada para sahabat yang lain. 

2. Doa tersebut mencakup sebaik-baik perkataan setelah Al-Qur`an. 
Sebab sebaik-baik ucapan setelah Al-Qur`an adalah bacaan 
subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 
Dan beberapa kalimat tersebut telah tercakup dalam doa iftitah 
bersama takbiratul ihram. 

3. Doa iftitah tersebut adalah yang paling ikhlas untuk memuji Allah 
dan selain itu pula mencakup doa. Memuji lebih utama daripada 
berdoa. Dari situ, surat Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-
Qur`an. Sebab surat Al-Ikhlas memuat sifat-sifat Allah S.w.t. dan 
juga memuji-Nya. Oleh sebab itu, ucapan subhanallah, 
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar adalah sebaik-
baik ucapan setelah Al-Qur`an. Kesimpulannya, bahwa doa iftitah 
yang diriwayatkan berupa kalimat-kalimat tersebut jauh lebih 
utama daripada doa iftitah yang lainnya. 

4. Doa iftitah selain kalimat tersebut, pada umumnya digunakan pada 
saat shalat malam dan berbentuk shalat sunnah. Dan itulah yang 
dilakukan Umar, kemudian mengajarkannya kepada orang banyak 
dalam shalat sunnah. 

5. Doa iftitah seperti itu akan menumbuhkan pujian kepada Allah 
S.w.t. yang mencakup pemberitahuan akan sifat-sifat kesempurnaan 
dan keagungan-Nya. Sedangkan doa iftitah dengan memakai “Aku 
menghadapkan wajahku,” berarti hanya memuat pemberitahuan 
tentang kehambaan seorang hamba. Dan terdapat perbedaan yang 
jelas antara doa iftitah subhanallah walhamdulillah dan seterusnya 
dengan doa iftitah “Aku menghadapkan wajahku” dan seterusnya. 

                                                                                                                              
Ash-Shalah, Bab: Iftitah Ash-Shalah, dan Al-Hakim, 859. Al-Albani menganggap shahih hadits tersebut 
dalam Shahih Sunan Abu Dawud. 

19
 Hadits ini memiliki isnad yang munqathi’ (terputus). Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 

399, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Hujjah Man Qala La Yajhar bi Al-Basmalah, dari jalan periwayatan 
Ubdah, bahwasanya Umar bin Al-Khaththab membaca beberapa kalimat tersebut secara keras. An-
Nawawi dalam Asy-Syarh, 4/111, mengemukakan bahwa Abu Ali Al-Ghassani menganggap hadits 
tersebut mursal. Yaitu dikarenakan bahwa Ubdah bin Abi Lubabah tidak mendengar langsung dari 
Umar. 
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6. Bahwa orang yang lebih memilih membaca doa iftitah dengan 
memakai “Aku menghadapkan wajahku” dan seterusnya, berarti 
tidak mengambil semua hadits, melainkan hanya mengambil 
sepotong saja, dan meninggalkan sepotong yang lain. Berbeda 
dengan doa iftitah yang memakai “Maha Suci Engkau ya Allah dan 
dengan memuji-Mu.” Sebab orang yang berpendapat dengan 
memakai doa iftitah seperti itu mengatakan, berarti seseorang telah 
mengambil semua isi hadits. 

Setelah membaca doa iftitah, Rasulullah S.a.w. kemudian membaca doa 
ta’awudz (perlindungan), yaitu bacaan, “Aku berlindung kepada Allah dari 
godaan setan yang terkutuk.” Lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-
Fatihah dan kadang mengeraskan bacaan basmalah. Namun memperpelan 
suara dalam membaca basmalah lebih banyak dibanding memperkerasnya.  

Yang penting tidak ada keraguan lagi bahwasanya Rasulullah S.a.w. 
sama sekali tidak pernah mengeraskan bacaan basmalah untuk selamanya 
dan pada setiap shalat sehari semalam sebanyak lima kali, baik dalam 
keadaan di rumah maupun bepergian. Sehingga kemudian Rasulullah 
S.a.w. merahasiakan tindakan itu terhadap para Khulafa Ar-Rasyidin, para 
sahabat beliau, dan para keluarga dekat.  

Fenomena ini termasuk pemandangan yang paling mustahil, sehingga 
seseorang membutuhkan kebergantungan terhadap kalimat-kalimat yang 
sifatnya masih global maupun hadits-hadits yang lemah. Keabsahan hadits-
hadits yang dibuat pegangan masih belum jelas. Begitu pula kejelasan 
hadits-hadits tersebut masih belum benar. Dan pembahasan seperti ini 
menuntut penerbitan buku yang berjilid-jilid. 

Rasulullah S.a.w. ketika melakukan shalat selalu memanjangkan bacaan 
Al-Qur`an.20 Beliau berhenti pada setiap ayat21 dan selalu memperkeras 
suaranya dalam membaca surat Al-Fatihah. Ketika Rasulullah S.a.w. selesai 
membaca surat Al-Fatihah, para makmum mengucapkan amin. Apabila 
imam membaca surat Al-Fatihah secara keras, maka imam membaca 
amin22 yang dibarengi dengan suara makmum yang keras juga. 

Rasulullah S.a.w. memiliki dua keadaan diam (tenang) di dalam 
shalatnya.23 Pertama, yaitu diam antara takbir dan membaca surat Al-
Fatihah.  

                                                      
20

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 5045, dalam Kitab: Fadha`il 
Al-Qur`an, Bab: min Al-Qira`ah , dari hadits Anas. 

21
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4001, dalam Kitab: Al-

Huruf wa Al-Qira`at, Bab: no. 1, At-Tirmidzi, 2936, dalam Kitab: Al-Qira`at, Bab: fi Fatihah Al-Kitab, 
dan dalam Asy-Syama`il, karya At-Tirmidzi, 315, dari hadits Ummu Salamah. Al-Albani dalam Shahih 
Sunan Abu Dawud menganggap shahih hadits tersebut. 

22
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 932, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: At-Ta`min Wara`a Al-Imam, At-Tirmidzi, 248, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a fi At-
Ta`min, dan Ad-Darimi, 1247, dari Wa`il bin Hajar, ia berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah 
S.a..w. membaca akhir surat Al-Fatihah kemudian beliau membaca amin. Dan beliau memperdengarkan 
suaranya.” Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud menganggap shahih hadits tersebut. 

23
 Hadits ini adalah dha’if. Lihat pembahasan berikutnya. 
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Dalam masalah tenang ini, Abu Hurairah pernah bertanya kepada 
Rasulullah.24 Adapun jenis tenang yang kedua masih diperselisihkan. Ada 
yang meriwayatkan, bahwa tenang kedua tersebut adalah setelah membaca 
Al-Fatihah. Ada yang mengatakan lagi, bahwa tenang tersebut adalah 
setelah membaca Al-Fatihah maupun membaca surat yang lain dan 
sebelum ruku’.  

Ada pula yang mengatakan, bahwa Rasulullah ketika shalat memiliki 
satu keadaan tenang lagi selain dua keadaan tenang sebelumnya. Jadi 
menurut pendapat ini, jenis tenang dalam shalat ada tiga macam. Tetapi 
yang jelas, bahwa keadaan tenang dalam shalat hanyalah dua macam saja.  

Adapun jenis tenang ketiga hanyalah untuk menenangkan nafas. Dan 
tidak mungkin Rasulullah membaca Al-Fatihah dalam keadaan ruku’. 
Berbeda dengan tenang yang pertama. Dalam tenang pertama ini, 
Rasulullah S.a.w. memperkirakan sebatas bacaan doa iftitah.  

Sedangkan tujuan keadaan tenang yang kedua, ada yang mengatakan 
dimaksudkan agar memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca 
Al-Fatihah. Dari sini, sebaiknya imam agak lama dalam tenang dengan 
perkiraan bacaan Al-Fatihah. 

Adapun tujuan tenang yang ketiga hanyalah untuk istirahat sejenak dan 
untuk bernafas. Tenang jenis ketiga ini sangatlah singkat. Oleh sebab itu, 
barangsiapa yang sedang ingat keadaan tenang yang ketiga ini, maka 
lakukanlah secara singkat. Dan barangsiapa yang menganggap penting 
jenis tenang ketiga ini, maka lakukanlah. Dengan begitu, maka tidak ada 
perbedaan di antara dua periwayatan. Inilah yang paling jelas untuk 
dikemukakan dalam hadits yang bersangkutan dengan masalah ini. 

Hadits yang menunjukkan tentang tenang ada dua jenis adalah benar-
benar shahih dan berasal dari riwayat Samurah,25 Ubay bin Ka’ab, dan 
Imran bin Hushain. Penjelasan tersebut dikemukakan oleh Abu Hatim 
dalam Shahih-nya bahwa yang dimaksud Samurah di sini adalah Samurah 
bin Jundab.  

Dengan begitu, jelaslah bahwa salah satu orang yang meriwayatkan 
hadits tentang dua keadaan tenang adalah Samurah bin Jundab. Samurah 
berkata, “Aku telah hafal betul tentang dua keadaan tenangnya Rasulullah 
ketika shalat. Yaitu tenang ketika takbir dan tenang ketika selesai membaca 
akhir surat Al-Fatihah.” 

                                                      
24

 Hadits ini adalah shahih. Adapun penjelasannya, lihat pada pembahasan di depan. 
25

 Nama lengkapnya adalah Samurah bin Jundab bin Hilal bin Hudaij bin Murrah Al-Fazari, ayah 
Sa’id. Samurah termasuk sekutu kaum Anshar. Ia sangat memegang amanah. Ibnu Abdil Barr 
menyebutkan, “Samurah meninggal pada tahun 58 H. Ia terjatuh dalam sebuah periuk yang penuh 
berisi air panas. Atas meninggalnya Samurah seperti itu, berarti benarlah sabda Nabi kepadanya dan 
kepada Abu Hurairah, serta Abu Mahdzurah, “Orang yang terakhir kali dari kalian yang meninggal 
dalam kobaran api.” Lihat At-Tahdzib, 2/116. 
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Menurut sebagian jalan periwayatan hadits disebutkan bahwa 
Rasulullah diam sejenak setiap selesai membaca Al-Fatihah.26  

Penjelasan ini sepertinya masih bersifat global dan hadits yang 
sebelumnya adalah bersifat sebagai penjelas. Oleh sebab itu, Abu Salamah 
bin Abdurrahman mengatakan, “Bagi imam memiliki kesempatan dua 
kondisi diam. Maka dari itu pergunakanlah kedua keadaan diam tersebut 
dengan membaca surat Al-Fatihah, yaitu ketika imam telah memulai shalat, 
dan ketika imam telah sampai pada ayat terakhir Al-Fatihah.” 

Perkataan tersebut menunjukkan penentuan tentang tempat dua 
keadaan diam dan penjelasan tersebut merupakan penafsiran Qatadah. 
Sebab Qatadah telah meriwayatkan hadits dari Al-Hasan dari Samurah, ia 
berkata, “Ada dua kondisi diam yang aku hafal dari Rasulullah S.a.w..” 

Namun Imran mengingkari keterangan itu, dan bahkan mengatakan, 
“Yang aku ketahui hanya ada satu diam saja.” Lalu kami mengirim surat 
kepada Ubay bin Ka’ab yang sedang berada di Madinah. Setelah itu Ubay 
memberi balasan agar bertanya kepada Samurah.  

Sa’id berkata, “Kemudian aku bertanya kepada Qatadah, “Apa saja dua 
keadaan diam tersebut?” Qatadah menjawab, “Yaitu ketika masuk dalam 
shalat dan ketika selesai dari membaca Al-Fatihah.” Setelah itu Qatadah 
menambahkan, “Dan setelah imam selesai membaca Al-Fatihah.”27 
Barangsiapa yang menjadikan hujjah riwayat Al-Hasan dari Samurah, 
maka ia juga menjadikan hujjah hadits ini. 

Apabila sudah selesai membaca Al-Fatihah, Rasulullah membaca surat 
yang lain. Terkadang beliau membaca surat dengan lama sekali, kadang 
pula membaca secara singkat karena ada sesuatu hal, misalnya bepergian 
atau lainnya, dan umumnya Rasulullah membaca yang tengah-tengah. 
Dengan kata lain, tidak terlalu lama dan tidak terlalu singkat. 

Dalam shalat fajar (Shubuh), Rasulullah membaca sebanyak 60 ayat 
sampai 100 ayat. Surat-surat yang dibaca Rasulullah ketika shalat fajar 
antara lain surat Qaf, surat Ar-Rum, surat At-Takwir, surat Az-Zalzalah 
pada kedua rakaat shalat fajar, serta surat Al-Falaq dan An-Nas. Sedangkan 
ketika dalam keadaan bepergian, beliau membuka shalat dengan membaca 
surat Al-Mukminun, sehingga pada rakaat pertama ketika sampai pada 
kisah Musa dan Harun, Rasulullah melakukan sujud tilawah. 

Pada shalat Shubuh di hari Jum’at, Rasulullah S.a.w. membaca surat As-
Sajdah dan surat Al-Insan secara sempurna. Tidak seperti orang-orang 
sekarang yang hanya membaca surat tersebut sepotong-sepotong pada 

                                                      
26

 Hadits ini adalah dha’if. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 777, dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: As-Saktah ‘Inda Al-Iftitah, At-Tirmidzi, 251, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a fi As-
Saktatain fi Ash-Shalah, Ibnu Majah, 844, 845, dalam Kitab: Iqamah Ash-Shalah, Bab: fi Saktatai Al-
Imam, Ahmad, 5/7, 15, 20, 21, 22, 23, dan Ad-Darimi, 1243. Al-Albani dalam Dha’if Sunan At-
Tirmidzi, 42, menganggap lemah hadits tersebut. 

27
 Hadits ini adalah dha’if. Hadits ini merupakan petikan dari redaksi hadits At-Tirmidzi yang 

telah lalu. 
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rakaat pertama dan kedua, serta membaca surat As-Sajdah pada kedua 
rakaat. Praktek seperti itu termasuk menyalahi sunnah Rasulullah S.a.w.. 

Adapun sangkaan kebanyakan orang bahwa paginya hari Jum’at 
dengan mengutamakan membaca surat As-Sajdah, maka termasuk 
kebodohan yang sangat nampak. Di situlah kemudian para ulama 
memberikan hukum makruh untuk membaca surat As-Sajdah karena 
adanya sangkaan seperti itu. Ternyata alasan Rasulullah S.a.w. membaca 
surat As-Sajdah dan Al-Insan, karena kedua surat tersebut memuat 
pemberitahuan tentang prinsip, hari kiamat, penciptaan Adam, dan 
peristiwa masuk surga maupun neraka. Semua kejadian itu adalah 
termasuk kejadian yang telah dan akan terjadi pada hari Jum’at. Oleh sebab 
itu, Rasulullah S.a.w. di fajar hari Jum’at membacakan suatu surat yang 
menerangkan tentang sesuatu yang telah dan akan terjadi pada hari itu 
untuk mengingatkan umat akan beberapa kejadian pada hari Jum’at 
tersebut. Sebagaimana surat-surat yang beliau baca ketika pada momen-
momen penting, seperti hari-hari raya dan hari Jum’at dengan membaca 
surat Qaf, Al-Qamar, Al-A’la, dan Al-Ghasyiyah. 

Pemanjangan yang Dilakukan Rasulullah Ketika Shalat 

Untuk shalat Zhuhur, kadang kala Rasulullah S.a.w. memanjangkan 
bacaan shalatnya, sehingga Abu Sa’id mengatakan, “Suatu ketika shalat 
Zhuhur pernah dikumandangkan. Kemudian ada seseorang yang pergi ke 
daerah Baqi’. Di sana ia memenuhi kebutuhannya lalu mendatangi 
keluarganya kemudian ia berwudhu. Ternyata setelah sampai di masjid 
orang yang pergi tersebut masih dapat menemui Rasulullah S.a.w. dalam 
rakaat pertama. Ini diakibatkan dari pemanjangan bacaan yang dilakukan 
oleh Rasulullah S.a.w..”28 (HR. Muslim) 

Pada shalat Zhuhur kadang pula Rasulullah S.a.w. membaca dengan 
perkiraan surat As-Sajdah, terkadang dengan surat Al-A’la dan surat Al-
Lail, dan terkadang juga dengan membaca surat Al-Buruj dan Ath-Thariq. 

Adapun untuk shalat Ashar, maka setengah dari bacaan shalat Zhuhur 
ketika panjang, dan sebatas perkiraan bacaan shalat Zhuhur ketika pendek. 

Sedangkan untuk shalat Maghrib, maka tuntunan yang diajarkan 
Rasulullah  S.a.w. sangat berbeda dengan yang dilakukan kebanyakan 
manusia pada saat ini. Sebab terkadang Rasulullah S.a.w. membaca surat 
Al-A’raf yang dibagi dalam dua rakaat, dan terkadang pula dengan 
membaca surat Ath-Thur maupun surat Al-Mursalat. 

Abu Umar bin Abdil Barr mengatakan, “Pernah diriwayatkan dari Nabi 
S.a.w., bahwasanya pada shalat Maghrib beliau pernah membaca surat Al-
A’raf, terkadang surat Ash-Shaffat, terkadang surat Ad-Dukhan, terkadang 
surat Al-A’la, terkadang surat At-Tin, terkadang surat Al-Falaq dan An-Nas, 

                                                      
28

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 454, dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Al-Qira`ah fi Azh-Zhuhr wa Al-’Ashr.  
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dan terkadang pula dengan membaca surat Al-Mursalat, serta pernah juga 
dengan membaca surat-surat yang pendek ayatnya.”  

Abu Umar bin Abdil Barr mengomentari bahwa semuanya itu termasuk 
dalam hadits-hadits yang shahih dan terkenal. 

 Adapun yang selalu melakukan kontinuitas dalam shalat Maghrib 
dengan membaca surat-surat yang ayatnya pendek dari jenis ayat Al-
Mufashshal (surat yang ayatnya pendek) adalah perbuatan yang dilakukan 
oleh Marwan bin Al-Hakam.29 Oleh sebab itu, Zaid bin Tsabit mengingkari 
Marwan. Zaid bertanya kepada Marwan, “Mengapa engkau dalam shalat 
Maghrib selalu membaca surat-surat yang ayatnya pendek, padahal aku 
melihat Rasulullah membaca dengan surat-surat yang panjang ayatnya?” 
Marwan bertanya, “Surat-surat panjang apakah yang dibaca Rasulullah?” 
Zaid menjawab, “Surat Al-A’raf.”30  

Hadits ini adalah shahih dan diriwayatkan oleh para perawi yang 
memiliki kitab As-Sunan. 

An-Nasa`i menuturkan dari Aisyah R.a., bahwasanya Rasulullah S.a.w. 
dalam shalat Maghrib membaca surat Al-A’raf yang dipisah dalam dua 
rakaat.31 

Membiasakan dalam shalat Maghrib dengan membaca ayat yang 
pendek dan surat terpendek dari jenis Al-Mufashshal termasuk menyalahi 
sunnah, yaitu seperti yang dilakukan Marwan bin Al-Hakam. 

Adapun shalat Isya` yang dilakukan pada waktu malam terakhir, maka 
Rasulullah S.a.w. membaca surat At-Tin. Rasulullah S.a.w. menganjurkan 
kepada Mu’adz agar dalam melakukan shalat Isya`, ia membaca surat Asy-
Syams, Al-A’la, Al-Lail, dan yang sepadan dengannya, serta Rasulullah 
S.a.w. mengingkari bacaan Mu’adz dalam shalat Isya’ yang membaca surat 
Al-Baqarah setelah mengikuti shalat bersama beliau S.a.w..  

Kemudian Mu’adz pergi menuju Bani Amr bin Auf. Di sana Mu’adz 
mengulangi membaca surat Al-Baqarah lagi dalam shalat Isya` pada waktu 
malam bagian akhir. Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan kepada 
Mu’adz, “Apakah kamu orang yang ahli membuat fitnah wahai Mu’adz?”32 

                                                      
29

 Nama lengkapnya adalah Marwan bin Al-Hakam bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abd Syams. 
Ia termasuk keturunan dinasti Umayyah, ayah Abdul Malik. Marwan dilahirkan setelah hijrah selang 2 
tahun. Ada yang mengatakan selang 4 tahun. Sesuatu yang didengar dari Nabi S.a.w. yang didengar 
oleh Marwan hukumnya tidak sah. Ia dinobatkan menjadi khalifah setelah kematian Muawiyah bin 
Yazid bin Muawiyah. Lihat At-Tahdzib, 4/50. 

30
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 812, dalam Kitab: Al-

Iftitah, Bab: Al-Qira`ah fi Al-Maghrib bi (Al-A’raf). 
31

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 2/170, dalam Kitab: Al-
Iftitah, Bab: Al-Qira`ah fi Al-Maghrib. Al-Albani dalam Shahih Sunan An-Nasa`i menganggap shahih 
hadits tersebut. 

32
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 705, dalam Kitab: Al-Adzan, 

Bab: Man Syaka ila Imamihi idza Thawwala, Muslim, 465, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Al-Qira`ah fi 
Al-’Isya`, dari Jabir, ia berkata, “Ada seorang laki-laki yang datang dengan membawa dua alat 
penyemprot –pada malam sudah larut-, kebetulan ia menjumpai Mu’adz yang sedang shalat. Lalu laki-
laki tersebut meninggalkan alat penyemprotnya dan perlu untuk menghadap Mu’adz. Ternyata Mu’adz 
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Setelah Rasulullah bersabda seperti itu, kemudian para pencari berita 
berpegang dengan sabda beliau. 

Sedangkan pada shalat Jum’at, Rasulullah S.a.w. membaca surat Al-
Jumu’ah dan surat Al-Munafiqun secara sempurna, juga surat Al-A’la dan 
Al-Ghasyiyah. 

Adapun mencukupkan dengan membaca akhir-akhir ayat dari kedua 
surat tersebut, yaitu ayat yang berbunyi ya ayyuhal ladzina amanu sampai 
akhir surat, maka perbuatan tersebut sama sekali tidak pernah dilakukan 
oleh Rasulullah S.a.w. dan orang yang melakukan perbuatan seperti itu 
termasuk menyimpang dari tuntunan yang senantiasa diperhatikan 
Rasulullah S.a.w.. 

Pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, terkadang Rasulullah S.a.w. 
membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar secara sempurna, dan terkadang 
pula membaca surat Al-A’la dan surat Al-Ghasyiyah. Itulah petunjuk 
Rasulullah S.a.w. yang senantiasa dilakukan beliau sampai menghadap 
Allah S.w.t. dan belum ada sesuatupun yang menggantinya. 

Maka dari itu, setelah Rasulullah S.a.w. wafat, para Khulafa Ar-Rasyidin 
meniru tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah S.a.w.. 

Abu Bakar R.a. dalam shalat fajar pernah membaca surat Al-Baqarah 
sampai matahari hampir terbit. Para makmum berkomentar, “Wahai 
khalifah Rasulullah, matahari sebentar lagi terbit,” Abu Bakar menjawab, 
“Andaikata matahari tidak terbit, maka kalian tidak dapat menemukanku 
sebagai orang yang lupa.” 

Umar R.a. juga pernah melakukan shalat fajar dengan membaca surat 
Yusuf, An-Nahl, Hud, Al-Isra`, dan surat-surat yang lain. Andaikata 
pemanjangan yang dilakukan Rasulullah S.a.w. dinasakh (dirombak atau 
diganti), maka pastilah para Khulafa Ar-Rasyidin mengetahuinya. 

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya, dari 
Jabir bin Samurah, bahwasanya Rasulullah S.a.w. dalam shalat fajar pernah 
membaca surat Qaf, dan setelah shalat fajar tersebut Rasulullah membuat 
ringan shalatnya,33 maksudnya adalah, bahwa Rasulullah lebih banyak 
memanjangkan bacaannya pada shalat fajar dibanding shalat yang lainnya. 
Keterangan ini ditunjukkan dengan perkataan Ummu Al-Fadhl yang telah 
mendengar Ibnu Abbas membaca surat Al-Mursalat. Ummu Al-Fadhl 
berkata, “Hai anakku, kamu telah mengingatkanku dengan membaca surat 
Al-Mursalat. Surat tersebut adalah surat terakhir yang aku dengar dari 

                                                                                                                              
membaca surat Al-Baqarah. Karena terlalu lama menunggu, akhirnya laki-laki tadi pergi dan kemudian 
mengadukan kepada Rasulullah bahwa Mu’adz telah mengabaikan laki-laki tersebut. Setelah menerima 
pengaduan itu, Rasulullah berkata kepada Mu’adz, “Hai Mu’adz, apakah kamu orang yang ahli 
membuat fitnah? (tiga kali). Alangkah bagusnya manakala kamu membaca surat Al-A’la, Asy-Syams, 
dan Al-Lail, sebab di belakangmu masih ada orang-orang tua, orang yang lemah, dan orang-orang yang 
memiliki kebutuhan.” 

33
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 458, dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Al-Qira`ah fi Ash-Shubh. 
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Rasulullah S.a.w., di mana beliau membacanya pada saat melaksanakan 
shalat Maghrib.”34 

Lagipula shalat Rasulullah yang tertera pada sabda beliau “setelah 
shalat fajar” adalah lebih merupakan batas maksimal dengan melakukan 
pembuangan kata-kata yang disandarkan kepada sabda beliau tersebut. 
Oleh sebab itu, tidak boleh menyimpan kata yang ditunjukkan oleh konteks 
kalimat maupun menyimpan kata yang ada kaitannya dengan konteks 
kalimat. Sedangkan hadits tersebut konteksnya adalah pemberitahuan 
bahwasanya shalat yang dilakukan oleh Rasulullah S.a.w. setelah shalat 
fajar sifatnya ringan. Dan hal tersebut bukan berarti menunjukkan bahwa 
semua shalat beliau setelah muncul hadits tersebut kemudian bersifat 
ringan semuanya.  

Keterangan inilah yang tidak ditunjukkan dalam kata-kata hadits yang 
bersangkutan tersebut. Andaikata memang arti hadits seperti yang telah 
diutarakan di atas, maka pasatilah para Khulafa Ar-Rasyidin 
mengetahuinya dan pastilah mereka berpegang pada sesuatu yang 
dirombak dan meninggalkan perombak itu sendiri. 

Sedangkan sabda Rasulullah, “Barangsiapa di antara kalian yang 
menjadi imam di antara para manusia, maka ringankanlah dalam shalat.”35 
Dan perkataan Anas R.a. bahwasanya Rasulullah S.a.w. adalah orang yang 
paling ringan shalatnya ketika menjadi imam di antara manusia.36 

Persoalan meringankan dalam shalat merupakan persoalan yang 
kembali kepada tindakan yang selalu dilakukan Rasulullah S.a.w., bukan 
kepada keinginan para makmum. Sebab Rasulullah S.a.w. tidak pernah 
memerintahkan pada sesuatu dan beliau sendiri lalu melanggarnya.  

Rasulullah S.a.w. sebenarnya sudah mengerti kalau di barisan belakang 
masih terdapat anak kecil, orang tua, dan orang-orang yang memiliki 
keperluan. Namun demikian yang dilakukan Rasulullah adalah 

                                                      
34

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 763, dalam Kitab: Al-Adzan, 
Bab: Al-Qira`ah fi Al-Maghrib, Muslim, 461, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Al-Qira`ah fi Ash-Shubh, 
Abu Dawud, 810, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Qadr Al-Qira`ah fi Al-Maghrib, At-Tirmidzi, 308, 
dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: fi Al-Qira`ah fi Al-Maghrib, An-Nasa`i, 2/168, dalam Kitab: Al-Iftitah, 
Bab: Al-Qira`ah fi Al-Maghrib bi Al-Mursalat, dan Ibnu Majah, 831, dalam Kitab: Iqamah Ash-Shalah, 
Bab: Al-Qira`ah fi Shalah Al-Maghrib, serta Ad-Darimi, 1294. 

35
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 703, dalam Kitab: Al-Adzan, 

Bab: idza Shalla li Nafsihi fa Al-yuthawwil Ma Sya`a, Muslim, 467, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Amr 
Al-A`immah bi Takhfif Ash-Shalah fi Tamam, Abu Dawud, 794, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: fi Takhfif 
Ash-Shalah, At-Tirmidzi, 236, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a idza Amma Ahadukum An-Nas fa 
Al-Yukhaffif,  dan An-Nasa`i, 2/94, dalam Kitab: Al-Imam, Bab: Ma ‘ala Al-Imam min At-Takhfif, dari 
Abu Hurairah R.a. berupa hadits marfu’, “Apabila salah seorang dari kalian menjadi imam shalat, maka 
lakukanlah shalat dengan ringan, sebab di antara para makmun masih ada anak kecil, orang tua, orang 
lemah, dan orang sakit. Oleh sebab itu, apabila kalian shalat sendirian, maka boleh ringan maupun 
lama.” 

36
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 706, dalam Kitab: Al-Adzan, 

Bab: Al-Ijaz fi Ash-Shalah, Muslim, 469, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Amr Al-A`immah bi Takhfif 
Ash-Shalah fi Tamam, At-Tirmidzi, 237, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: idza Amma Ahadukum An-Nas 
fa Al-Yukhaffif, An-Nasa`i, 2/94, 95, dalam Kitab: Al-Imamah, Bab: Ma ‘ala Al-Imam min At-Takhfif, 
dan Ibnu Majah, 985, dalam Kitab: Iqamah Ash-Shalah, Bab: Man Amma Qaum fa Al-Yukhaffif, dan 
Ad-Darimi, 1260. 
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meringankan shalat, sebagaimana beliau diperintahkan. Sebab bisa jadi 
shalat Rasulullah yang sebenarnya, jauh lebih lama daripada seperti itu. 
Sedangkan shalat yang dilakukan oleh beliau termasuk dalam kategori 
shalat yang ringan di antara yang paling lama. Dan tuntunan yang sering 
dilakukan oleh Rasulullah adalah menjadi hakim di antara sesuatu yang 
saling diperselisihkan.  

Penjelasan seperti ini ditunjukkan oleh hadits yang diriwayatkan oleh 
An-Nasa`i dan lainnya, dari Ibnu Umar R.a., ia mengatakan bahwa 
Rasulullah S.a.w. pernah memerintahkan kepada kami agar meringankan 
shalat dan ketika kita menjadi imam agar membaca surat Ash-Shaffat.37 
Membaca surat dengan Ash-Shaffat termasuk ringan seperti yang 
diperintahkan Rasulullah S.a.w.. Wallahu A’lam. 

Bacaan Rasulullah S.A.W. dalam Shalat 

Rasulullah S.a.w. tidak pernah mengkhususkan membaca sebuah surat 
dalam shalat-shalat tertentu kecuali dalam shalat Jum’at dan shalat hari 
raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun untuk shalat-shalat yang lain, Abu 
Dawud telah menuturkan, dari hadits Amr bin Syua’ib,38 dari ayahnya, ia 
berkata, “Tidak ada dari golongan Al-Mufashshal sebuah surat yang lebih 
panjang maupun pendek, kecuali aku pernah mendengar beliau menjadi 
imam shalat fardhu dengan membaca surat tersebut.”39 

Termasuk tuntunan yang diajarkan Rasulullah adalah  agar membaca 
surat secara sempurna, dan terkadang satu surat penuh tersebut beliau 
membacanya dalam dua rakaat, dan kadang pula dibaca pada rakaat yang 
pertama saja. Adapun membaca akhir maupun tengah surat, maka sama 
sekali tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah S.a.w.. 

Sedangkan membaca dua surat sekaligus dalam satu rakaat, maka 
beliau pernah melakukannya dalam shalat sunnah. Adapun dalam shalat 
fardhu, Rasulullah tidak pernah melakukannya.  

Sedangkan hadits Ibnu Mas’ud R.a. yang menyebutkan, “Sesungguhnya 
aku mengerti beberapa pasangan surat yang pernah dibaca Rasulullah 
S.a.w. dalam satu rakaat, yaitu surat Ar-Rahman dengan surat An-Najm 
yang dibaca dalam satu rakaat, surat Al-Qamar dengan surat Al-Haqqah 
yang dibaca dalam satu rakaat, surat Ath-Thur dengan surat Adz-Dzariyat 
yang dibaca dalam satu rakaat, juga surat Al-Waqi’ah dengan surat Nun 

                                                      
37

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 2/95, dalam Kitab: Al-
Imamah, Bab: Ar-Rukhshah li Al-Imam fi Ath-Tathwil. Hadits tersebut dianggap shahih oleh Al-Albani 
dalam Shahih Sunan An-Nasa`i.  

38
 Nama lengkapnya adalah Amr bin Syua’ib bin Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Al-Ash. 

Berasal dari suku Quraisy, As-Sahmi, ayah Ibrahim. Ia memperoleh periwayatan hadits dari ayahnya, 
dari kakeknya. Para ulama berselisih pendapat dalam menghukumi shahih atau lemah dengan sanad 
yang ia lakukan. Namun menurut pendapat yang kuat, sanadnya dianggap bagus. Lihat At-Tahdzib, 
3/277. 

39
 Hadits ini adalah dha’if. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 814, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Man Ra`a At-Takhfif fiha. Al-Albani dalam Dha’if Sunan Abu Dawud menganggap lemah 
hadits tersebut. 
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yang dibaca dalam satu rakaat,”40 berarti hadits tersebut menceritakan 
suatu perbuatan yang tidak diketahui tempat permasalahannya, apakah 
dalam shalat fardhu ataukah sunnah? Tentunya masih bersifat 
kemungkinan. Adapun membaca satu surat pada dua rakaat, maka 
Rasulullah sedikit sekali melakukannya.  

Abu Dawud menuturkan dari seorang laki-laki dari kabilah Juhainah, 
bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah S.a.w. dalam shalat Shubuh 
membaca surat Az-Zalzalah dalam dua rakaat sekaligus. Namun Abu 
Dawud berkomentar, “Aku tidak mengerti, apakah Rasulullah S.a.w. sedang 
lupa ataukah memang disengaja membaca seperti itu.”41 

Perkiraan Bacaan dalam Shalat yang Dilakukan Rasulullah  

Pada waktu shalat Shubuh dan setiap shalat lainnya, Rasulullah selalu 
memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua. Dan kadang 
Rasulullah memanjangkan pada rakaat pertama sampai-sampai kaki orang 
yang datang tidak kedengaran. Beliau lebih memanjangkan dalam shalat 
Shubuh daripada shalat yang lainnya. Sebab bacaan yang dibaca pada 
waktu fajar akan disaksikan oleh Allah dan para malaikat-Nya. Ada yang 
mengatakan akan disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam.  

Kedua pendapat tersebut berpijak pada pertanyaan bahwa apakah 
turunnya rahmat Tuhan akan berakhir sampai habisnya shalat Shubuh atau 
sampai terbit fajar?  

Jawabnya adalah bahwa di satu sisi ada hadits yang menerangkan 
sampai habisnya shalat Shubuh dan di sisi yang lain menerangkan sampai 
terbit fajar.  

Alasan berikutnya adalah bahwa manakala shalat Shubuh tentunya 
mengalami kekurangan rakaat, maka Rasulullah menjadikan panjang 
shalatnya sebagai ganti atas kurangnya rakaat. Juga bahwa shalat Shubuh 
adalah shalat yang dilakukan setelah bangun tidur, di saat orang lain masih 
ada yang tertidur. Lagipula setelah shalat Shubuh seseorang tidak segera 
mencari mata pencaharian maupun hal-hal keduniawian. Juga bahwa 
shalat Shubuh jatuh pada waktu di mana pendengaran, lisan, dan hati 
sudah tenang karena tidak ada kesibukan, sehingga dapat memahami dan 
mengangan-angan Al-Qur`an. Di samping juga bahwa shalat Shubuh 
merupakan pondasi dan awal dari aktifitas. Oleh karenanya, ia diberi 
keistimewaan berupa perhatian khusus dari Rasulullah dan pemanjangan 
shalat oleh beliau. 

                                                      
40

 Hadits ini adalah shahih dengan tanpa menyebutkan jenis surat. Hadits ini diriwayatkan oleh 
Abu Dawud, 1396, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Tahdzib Al-Qur`an. Al-Albani dalam Dhai’f Sunan 
Abu Dawud, 310,  mengatakan, “Hadits tersebut shahih dengan tanpa menyebutkan jenis surat.” 

41
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 816, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Ar-Rajul Yu’idu Surah Wahidah fi Ar-Rak’atain. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani 
dalam Shahih Sunan Abu Dawud.  
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Itulah beberapa rahasia yang sebenarnya hanya diketahui oleh orang-
orang yang berkeinginan menyikap rahasia, tujuan, dan hikmah syariah. 
Allah tempat meminta pertolongan. 

Sifat Shalat Rasulullah S.A.W. 

Rasulullah S.a.w. setelah selesai membaca Al-Fatihah maupun setelah 
selesai membaca surat diam sejenak sebatas mengembalikan nafas. 
Kemudian beliau membaca takbir untuk melakukan ruku’. Dalam masalah 
ruku’ ini, Rasulullah memberi tuntunan dengan meletakkan kedua telapak 
tangan di atas lutut seraya menggenggamnya, melekatkan kedua tangan di 
atas lutut, lalu merenggangkan kedua tangan dari kedua sisi samping, dan 
kemudian meluruskan atau meratakan punggung. Dalam melakukan ruku’, 
Rasulullah S.a.w. tidak mengangkat kepala dan tidak pula menurunkan 
kepala, melainkan menjadikan kepala sejajar rata dengan punggung. 

Ketika sedang ruku’, Rasulullah membaca, “Maha Suci Tuhanku yang 
Maha Agung,”42 terkadang pula membaca, “Maha Suci Engkau ya Allah 
Tuhan kami dan dengan memuji-Mu. Ya Allah, ampunilah aku.”43 

Ruku’ yang biasa dilakukan Rasulullah adalah dengan perkiraan 
membaca 10 tasbih, begitu pula sujud. Adapun hadits Al-Barra` bin Azib 
R.a. yang mengatakan, “Aku pernah ikut shalat bersama Rasulullah S.a.w., 
ternyata di dalam berdiri, ruku’, i’tidal, sujud, dan duduk di antara dua 
sujud adalah hampir sama.”44  

Dari hadits tersebut sebagian ulama memahami bahwa Rasulullah 
S.a.w. dalam melakukan ruku’ adalah sebanding dengan ketika berdiri, 
beliau sujud juga sebanding dengan ketika berdiri, begitu pula i’tidal juga 
sebanding dengan ketika berdiri. 

Namun dalam pemahaman seperti itu perlu dicermati kembali. Sebab 
Rasulullah S.a.w. dalam shalat Shubuh pernah membaca sebanyak 100 ayat 
atau sepadannya. Seperti pada keterangan yang telah lalu bahwa dalam 
shalat Maghrib Rasulullah membaca surat Al-A’raf, Ath-Thur, dan Al-

                                                      
42

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 772, dalam Kitab: Shalah Al-
Musafirin, Bab: Istihbab Tathwil Al-Qira`ah fi Shalah Al-Lail, Abu Dawud, 871, dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Ma Yaqulu Ar-Rajul fi Ruku’ihi wa Sujudihi, An-Nasa`i, 3/225-226, dalam Kitab: Qiyam 
Al-Lail, Bab: Taswiyah Al-Qiyam wa Ar-Ruku’, dan Ahmad, 5/382, dari hadits Hudzaifah R.a.. 

43
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 794, dalam Kitab: Al-Adzan, 

Bab: Ad-Du’a` fi Ar-Ruku’, Muslim, 484, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Yuqalu fi Ar-Ruku’ wa As-
Sujud, Abu Dawud, 877, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ad-Du’a` fi Ar-Ruku’ wa As-Sujud, An-Nasa`i, 
2/190, dalam Kitab: Ath-Tathbiq, Bab: Nau’un Akhar min Adz-Dzikr fi Ar-Ruku’, dan Ibnu Majah, 889, 
dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: At-Tasbih fi Ar-Ruku’ wa As-Sujud, dari hadits Aisyah R.a.. 

44
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 792, dalam Kitab: Al-Adzan, 

Bab: Haddu Itmam Ar-Ruku’, Muslim, 471, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: I’tidal fi Ash-Shalah, Abu 
Dawud, 852, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Thul Al-Qiyam min Ar-Ruku’ wa As-Sujud, At-Tirmidzi, 
279, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a fi Iqamah Ash-Shulb idza Rafa’a Ra`sahu min Ar-Ruku’ wa 
As-Sujud, An-Nasa`i, 2/197, 198, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Qadr Al-Qiyam baina Ar-Raf’I min Ar-
Ruku’ wa As-Sujud, dan Ad-Darimi, 1333, 1334. 
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Mursalat. Padahal sudah jelas ruku’ dan sujud yang dilakukan Rasulullah 
tidak sebanding dengan bacaan surat-surat tersebut.  

Penjelasan ini ditunjukkan dengan hadits Anas yang diriwayatkan 
pemilik As-Sunan. Anas R.a. mengatakan, “Aku tidak pernah shalat di 
belakang seseorang setelah Rasulullah wafat yang lebih menyerupai dengan 
shalat yang dilakukan beliau kecuali pada pemuda ini, yaitu Umar bin 
Abdul Aziz.”  

Anas R.a. kembali menjelaskan, “Kami menaksir ruku’ yang dilakukan 
Umar bin Abdul Aziz dengan 10 tasbih, dan dalam sujud dengan menaksir 
10 tasbih.”45 Itulah penjelasan yang diberikan Anas R.a., di samping juga 
Umar bin Abdul Aziz ketika menjadi imam, ia membaca surat Ash-Shaffat. 

Maksud dari hadits yang diriwayatkan dari Al-Barra` -Wallahu A’lam- 
adalah bahwa shalat yang dilakukan Rasulullah berada pada keadaan 
sedang. Ketika Rasulullah lama dalam berdiri, maka beliau lama pula dalam 
ruku’ dan sujud. Begitu pula ketika Rasulullah sebentar dalam berdiri, 
maka beliau juga membuat ringan ketika ruku’ dan sujud. Bahkan 
terkadang Rasulullah menjadikan ruku’ dan sujud sebanding dengan ketika 
dalam keadaan berdiri. Tetapi hal itu kadang dilakukan dalam shalat 
malam saja. Seperti halnya yang beliau lakukan ketika dalam shalat 
gerhana matahari. Yang penting, tuntunan Rasulullah dalam masalah 
shalat pada umumnya adalah bersifat sedang. Dalam arti tidak terlalu lama 
dan tidak terlalu cepat. 

Dalam melakukan ruku’, Rasulullah S.a.w. juga pernah membaca, 
“Subbuh Quddus, Tuhan malaikat dan Tuhannya Jibril.”46  

Terkadang pula beliau membaca, “Ya Allah, bagi-Mulah aku ruku’, 
dengan-Mulah aku beriman, kepada-Mulah aku berserah diri, 
pendengaranku, penglihatanku, hatiku, tulangku, dan ototku, semuanya 
khusyu’ kepada-Mu.”47  

Semua bacaan tersebut hanya dibaca Rasulullah ketika melakukan 
shalat malam. 

                                                      
45

 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 888, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Miqdar Ar-Ruku’ 
wa As-Sujud, An-Nasa`i, 2/225, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: ‘Adad At-Tasbih fi As-Sujud. Al-Albani 
dalam Dha’if Sunan Abu Dawud, 195, mengatakan, “Hadits tersebut adalah dha’if.” Sedangkan dalam 
Shahih Sunan An-Nasa`i, Al-Albani mengomentari hadits tersebut dengan hasan insyaallah.  

46
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 487, dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Ma Yuqalu fi Ar-Ruku’ wa As-Sujud, Abu Dawud, 872, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Yaqulu 
Ar-Rajul fi Ruku’ihi wa Sujudihi, dan An-Nasa`i, 2/224, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Nau’un Akhar, 
dari hadits Aisyah R.a.. 

47
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 771, dalam Kitab: Shalah Al-

Musafirin, Bab: Ad-Du’a` fi Shalah Al-Lail wa Qiyamihi. 
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Setelah melakukan ruku’, Rasulullah S.a.w. mengangkat kepalanya 
seraya mengucapkan, “Allah telah mendengar orang-orang yang memuji-
Nya.”48 Lalu mengangkat kedua tangan seperti penjelasan yang lalu.  

Periwayatan tentang mengangkat tangan dalam tiga kondisi (takbiratul 
ihram, ruku’, dan i’tidal) telah dilakukan 30 orang. Tetapi yang sama-sama 
cocok dalam periwayatan hanya 10 orang. Tuntunan mengangkat tangan 
pada tiga kondisi seperti itu sudah menjadi tuntunan yang diajarkan 
Rasulullah S.a.w. sampai beliau meninggal dunia. Sedangkan hadits Al-
Barra` yang menyatakan, “Kemudian Rasululllah tidak mengulanginya 
lagi,” adalah merupakan penambahan redaksi dari Yazid bin Ziyad.49  

Tindakan Ibnu Mas’ud yang tidak mengangkat tangan bukanlah berarti 
mengalahkan tuntunan yang diajarkan Nabi. Termasuk perbuatan yang 
dilakukan Ibnu Mas’ud adalah praktek dengan duduk iftirasy, dan ketika ia 
menjadi imam, sedangkan makmumnya hanya dua orang, Ibnu Mas’ud 
tidak maju ke depan melainkan berdiri di antara kedua makmum tersebut, 
serta shalat fardhu yang pernah dilakukannya bersama para sahabatnya di 
rumah dengan tanpa adzan dan iqamat karena ingin mengakhirkan para 
penguasa.  

Coba tunjukkan mana hadits-hadits yang sekiranya bertentangan 
dengan hadits mengangkat tangan dari segi banyak, keshahihan dan 
kejelasannya? 

Rasulullah ketika sedang berdiri dari ruku’ dan di antara dua sujud 
selalu meluruskan tulang rusuknya. Rasulullah S.a.w. bersabda, “Tidak 
dianggap cukup shalat seseorang yang tidak mau meluruskan tulang 
rusuknya ketika ruku’ dan sujud.”50 Hadits tersebut disebutkan oleh Ibnu 
Khuzaimah dalam Shahih-nya. 

Ketika Rasulullah S.a.w. telah berdiri tegak lalu mengucapkan, “Ya 
Tuhanku, dan bagi-Mulah pujian.”51 Terkadang beliau mengucapkan, “Ya 

                                                      
48

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 795, dalam Kitab: Al-Adzan, 
Bab: Ma Yaqulu Al-Imam wa Man Khalfahu idza Rafa’a Ra`sahu min Ar-Ruku’, dari hadits Abu 
Hurairah R.a.. 

49
 Yazid bin Ziyad, begitulah menurut aslinya. Dan hadits tersebut terdapat pada Sunan Abu 

Dawud, 749, dari jalan periwayatan Yazid bin Abu Ziyad, yaitu Abu Abdillah dari suku Quraisy Al-
Hasyimi. Yazid bin Abu Ziyad termasuk golongan Syi’ah yang dianggap lemah oleh Ahmad, Ibnu 
Mu’ayyan, Abu Zur’ah, dan Abu Hatim. Namun sebagian ulama ada yang menganggapnya kuat. Lihat 
At-Tahdzib, 4/413. 

50
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, 591, Abu Dawud, 855, 

dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Shalah Man la Yuqimu Shalbahu fi Ar-Ruku’ wa As-Sujud, At-Tirmidzi, 
265, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a fi Man la Yuqimu Shalbahu fi Ar-Ruku’ wa As-Sujud, dan 
Ibnu Majah, 870, dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ar-Ruku’ fi Ash-Shalah, dari hadits Abu Mas’ud Al-
Anshari. Hadits ini juga dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud.  

51
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 803, dalam Kitab: Al-Adzan, 

Bab: Yahwi bi At-Takbir hina Yasjud, dari hadits Abu Hurairah R.a.. 
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Tuhanku, bagi-Mulah pujian.” Dan terkadang pula Rasulullah 
mengucapkan, “Ya Allah, ya Tuhanku, bagi-Mulah pujian.”52  

Semua bacaan tersebut hukumnya sah dan memang berasal dari 
Rasulullah. Adapun penggabungan antara kata ya Allah dengan huruf 
wawu yang artinya dan, maka hukumnya tidak sah.53  

Termasuk tuntunan yang diberikan Rasulullah S.a.w. adalah 
memperpanjang i’tidal sebanding dengan ruku’ dan sujud. Merupakan 
sesuatu yang benar-benar berasal dari Rasulullah, bahwasanya ketika i’tidal 
beliau membaca doa, 

“Allah telah mendengar bagi orang yang memuji-Nya. Ya Allah, ya 
Tuhanku, dan bagi-Mulah pujian, sepenuh beberapa langit dan bumi, 
sepenuh sesuatu yang Engkau kehendaki, ahli pujian dan keagungan. 
Kalimat yang lebih berhak untuk diucapkan oleh seorang hamba –dan 
setiap kita bagi Engkau adalah hamba- tidak ada penghalang terhadap 
sesuatu yang Engkau berikan, tidak ada pemberi terhadap sesuatu yang 
Engkau halangi, tidak akan bermanfaat bagi-Mu keagungan ini kecuali 
keagungan-Mu.”54  

Dan sesuatu yang benar-benar berasal dari Rasulullah S.a.w., 
bahwasanya terkadang dalam i’tidal beliau mengucapkan doa,  

“Ya Allah, cucilah aku dari semua kesalahanku dengan menggunakan 
air dan es serta embun. Sucikanlah aku dari segala dosa dan kesalahan 
sebagaimana baju putih yang disucikan dari kotoran. Jauhkanlah antara 
aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara 
arah timur dan barat.”55  

Rasulullah S.a.w. pernah mengulang-ulang doa,  

“Bagi Tuhanku lah pujian, bagi Tuhanku lah pujian,”56 sehingga 
bacaan tersebut hampir sebanding dengan ruku’. 

                                                      
52

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 796, dalam Kitab: Al-Adzan, 
Bab: Fadhl Allahumma Rabbana Laka Al-Hamd, dari hadits Abu Hurairah R.a.. 

53
 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 795, dalam Kitab: Al-Adzan, Bab: Ma Yaqulu Al-

Imam wa Man Khalfahu idza Rafa’a Ra`sahu min Ar-Ruku’, dari Abu Hurairah, ia mengatakan 
bahwasanya Rasulullah ketika sudah mengucapkan, “Allah telah mendengar orang-orang yang 
memuji-Nya,” beliau mengucapkan, “Ya Allah, ya Tuhanku, dan bagi-Mulah pujian.” Dalam hadits ini 
terdapat penggabungan antara kata ya Allah dengan huruf wawu yang memiliki arti dan.   

54
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 477, dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Ma Yaqulu idza Rafa’a Ra`sahu min Ar-Ruku’, Abu Dawud, 847, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma 
Yaqulu idza Rafa’a Ra`sahu min Ar-Ruku’, An-Nasa`i, 3/198, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Ma Yaqulu fi 
Qiyamihi min Ar-Ruku’, Ahmad, 3/87, dan Ad-Darimi, 1313, dari hadits Abu Sa’id Al-Khudri R.a.. 

55
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 476, dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Ma Yaqulu idza Rafa’a Ra`sahu min Ar-Ruku’, dari hadits Abdullah bin Abi Aufa R.a..  
56

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 874, dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Ma Yaqulu Ar-Rajul fi Ruku’ihi wa Sujudihi, At-Tirmidzi, dalam Asy-Syama`il, 274, An-
Nasa`i, 2/199-200, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Ma Yaqulu fi Qiyamihi Dzalik, dan Ahmad, 5/398, 
dari hadits Hudzaifah R.a..  
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Ketika Rasulullah S.a.w. bangun dari ruku’, maka beliau diam sejenak, 
sehingga karena lamanya, ada seseorang yang menganggap bahwa 
Rasulullah S.a.w. telah lupa dengan i’tidal. 

Imam Muslim menyebutkan hadits dari Anas R.a. bahwasanya 
Rasulullah S.a.w. ketika telah mengucapkan, “Allah mendengar orang yang 
memuji-Nya,” beliau masih tetap berdiri, sehingga kami (para makmum) 
menyangka kalau Rasulullah sedang ragu. Kemudian beliau sujud serta 
duduk di antara dua sujud, sehingga kami (para makmum) menyangka 
beliau sedang dalam keadaan ragu.57 

Dalam shalat gerhana matahari, Rasulullah S.a.w. memperpanjang 
i’tidal hingga hampir sebanding dengan ruku’nya, dan ruku’ beliau hampir 
sebanding dengan ketika berdiri dari ruku’.  

Itulah tuntunan yang jelas dari Rasulullah S.a.w. dan tidak ada 
pertentangan pendapat lagi di antara para ulama. 

Sedangkan hadits yang berasal dari Al-Barra` bin Azib, bahwa ruku’ 
yang dilakukan Rasulullah S.a.w., sujud beliau, dan di antara dua sujud 
adalah hampir sama. Ketika Rasulullah mengangkat kepala dari ruku’ –
selain berdiri dan duduk- semuanya hampir sama.58 (HR. Al-Bukhari)  

Hadits tersebut menimbulkan sangkaan kelalaian terhadap dua rukun 
tersebut. Sebab hadits yang bersangkutan menjelaskan tentang penyamaan 
antara dua rukun tersebut dengan beberapa rukun yang lain. Namun 
apabila maksud pengecualian berdiri dan duduk di situ adalah berdiri 
setelah ruku’ dan duduk di antara dua sujud, maka akan bertentangan 
dengan hadits yang lain. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud dengan berdiri dan duduk adalah berdiri membaca Al-Fatihah 
dan duduk untuk tahiyyat.  

Dari itu, tuntunan yang diberikan Rasulullah adalah agar 
memanjangkan berdiri ketika membaca Al-Fatihah dan duduk untuk 
tahiyyat dibanding dengan rukun-rukun yang lain. Itulah tuntunan Nabi 
dalam shalat yang masih samar dan alhamdulillah sudah jelas. 

Ibnu Taimiyah mengatakan, “Dan berbuat kelalaian terhadap dua 
rukun tersebut itulah yang sering dilakukan para penguasa Bani Umayyah 
dalam shalat. Mereka membuat hal yang baru dalam shalat. Sebagaimana 
para penguasanya membuat hal baru dalam shalat dengan meninggalkan 
menyempurnakan takbir. Mereka membuat hal baru berupa pengakhiran 
dan hal baru lainnya yang jelas bertentangan dengan tuntunan Rasulullah 
S.a.w., sehingga para penguasa menganggap bahwa tindakannya sudah 
sesuai dengan sunnah.” 

                                                      
57

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 473, dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: I’tidal Arkan Ash-Shalah, Abu Dawud, 853, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Thul Al-Qiyam min Ar-
Ruku’ wa baina As-Sajdatain, dan Ahmad, 3/247.  

58
 Hadits ini adalah shahih. Lihat penjelasannya pada pembahasan di depan. 
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Setelah i’tidal, Rasulullah kemudian membaca takbir dan melakukan 
sujud dengan tanpa mengangkat kedua tangan beliau.59 Namun ada 
riwayat lain yang mengemukakan bahwa Rasulullah juga mengangkat 
kedua tangannya.60  

Hadits yang menerangkan bahwa Rasulullah ketika hendak sujud 
sambil mengangkat kedua tangan dibenarkan oleh beberapa Al-Hafizh, 
seperti Muhammad bin Hazm, namun masih sebatas sangkaan. Oleh sebab 
itu, penisbatan pendapat kepada Ibnu Hazm tentang hukum tersebut 
adalah tidak sah. 

Adapun yang menyebabkan Ibnu Hazm mengambil kesimpulan yang 
salah adalah, karena perawi berbuat kesalahan dalam mengartikan hadits 
terhadap sabda Rasulullah mulai dari penjelasan bahwasanya beliau 
membaca takbir pada setiap gerakan turun dan berdiri, sampai penjelasan 
bahwasanya Rasulullah mengangkat kedua tangannya pada setiap gerakan 
turun dan berdiri. Sedangkan pribadi Ibnu Hazm sendiri sebenarnya tsiqah 
(dapat dipercaya). 

Rasulullah S.a.w. ketika hendak melakukan sujud, maka beliau 
kemudian meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum meletakkan 
kedua tangan. Setelah meletakkan kedua lutut, kemudian meletakkan kedua 
tangan, lalu meletakkan kening, kemudian hidung.  

Itulah tuntunan sujud yang benar yang diriwayatkan dalam sebuah 
hadits oleh Syarik, dari Ashim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa`il bin 
Hajar. Wa`il mengatakan bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah S.a.w. 
ketika hendak sujud, maka beliau meletakkan kedua lututnya sebelum 
meletakkan kedua tangannya. Dan ketika beliau bangkit, maka beliau 
mengangkat kedua tangan sebelum mengangkat kedua lututnya.61  

Dan dalam sujud ini, sama sekali tidak ada yang meriwayatkan hadits 
bertentangan dengan keterangan tersebut.  

Adapun hadits Abu Hurairah yang berbunyi, “Apabila salah seorang di 
antara kalian melakukan sujud, maka janganlah ia mendekam sebagaimana 

                                                      
59

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 738, dalam Kitab: Al-Adzan, 
Bab: ila Aina Yarfa’ Yadaihi?, dari Ibnu Umar R.a., ia berkata, “Aku melihat Nabi S.a.w. sedang 
membuka takbir dalam shalat. Lalu Rasulullah mengangkat kedua tangannya ketika membaca takbir 
sehingga kedua tangan tersebut sejajar dengan bahunya.” Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa 
Rasulullah tidak mengangkat tangan ketika hendak sujud maupun ketika mengangkat kepala dari 
sujud.”  

60
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 723, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Raf’u Al-Yadain fi Ash-Shalah, Ahmad, 4/317, dari hadits Wa`il bin Hajar, dengan 
memakai redaksi, “Dan ketika Rasulullah mengangkata kepala dari melakukan sujud, maka beliau juga 
mengangkat kedua tangannya.” Hadits tersebut dianggap shahih pula oleh Al-Albani dalam Shahih 
Sunan Abu Dawud. 

61
 Hadits ini adalah dha’if. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 838, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Kaifa Yadha’ Rukbataihi qabla Yadaihi, At-Tirmidzi, 268, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma 
Ja`a fi Wadh’i Al-Yadain qabla Ar-Rukbatain fi As-Sujud, Ibnu Majah, 882, dalam Kitab: Al-Iqamah, 
Bab: As-Sujud, dan An-Nasa`i, 2/206-207, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Awwalu Ma Yashilu ila Al-Ardh 
min Al-Insan fi Sujudihi. Al-Albani dalam Dha’if Sunan At-Tirmidzi,44, mengatakan bahwa hadits 
tersebut dha’if. 
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mendekamnya seekor unta dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya 
sebelum meletakkan kedua lututnya.”62 Hadits tersebut –Wallahu A’lam- 
terdapat sangkaan atau diragukan oleh sebagian para perawinya. Sebab 
penjelasan yang pertama dari hadits tersebut bertolak belakang dengan 
penjelasan yang kedua. Karena apabila seseorang meletakkan kedua 
tangannya sebelum meletakkan kedua lutunya, maka berarti ia mendekam 
sebagaimana mendekamnya seekor unta. Sebab unta di dalam mendekam 
pertama kali meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu.  

Di saat para pemegang pendapat yang melarang mendekam tersebut 
mengerti tentang penjelasan mendekamnya unta, maka mereka kemudian 
mengatakan bahwa kedua lutut unta terletak pada kedua tangannya, bukan 
pada kedua kakinya. Unta ketika sedang mendekam, maka ia pertama kali 
meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu. Dan inilah yang dilarang 
dalam sujud.  

Pendapat tersebut salah karena beberapa hal: 

Pertama, unta ketika sedang mendekam, ia meletakkan kedua 
tangannya terlebih dahulu. Sedangkan kedua kakinya masih berdiri tegak. 
Ketika unta hendak bangkit, maka ia akan bangkit dengan kedua kakinya 
terlebih dahulu, sedangkan kedua tangannya masih berada di tanah.  

Inilah sebenarnya yang dilarang oleh Rasulullah S.a.w. dalam 
melakukan sujud. Intinya, bahwa ketika hendak sujud, maka harus 
menjatuhkan anggota yang paling dekat dengan tanah kemudian anggota 
yang lebih dekat dengan anggota yang pertama. Dan ketika hendak 
bangkit, maka yang pertama kali diangkat adalah anggota yang paling atas 
kemudian anggota yang lebih atas lagi. 

Rasulullah S.a.w. ketika hendak sujud, pertama-pertama beliau 
meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu, kemudian kedua tangannya, 
setelah itu keningnya. Dan ketika hendak bangkit, maka beliau mengangkat 
kepala untuk pertama kalinya, kemudian kedua tangannya, setelah itu 
kedua lututnya.  

Perbuatan seperti ini berbeda dengan mendekam yang dilakukan unta. 
Rasulullah S.a.w. sangat melarang umatnya untuk shalat yang menyerupai 
dengan beberapa perbuatan jenis binatang. Misalnya, beliau melarang 
untuk mendekam sebagaimana mendekamnya unta, melarang berpindah-
pindah sebagaimana berpindahnya serigala, melarang duduk dengan 
membentangkan kaki sebagaimana yang dilakukan binatang buas, 
melarang berjongkok sebagaimana berjongkoknya seekor anjing, melarang 
melekuk jari yang sampai berbunyi sebagaimana yang dilakukan gagak,63 

                                                      
62

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 841, dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Kaifa Yadha’ Rukbataihi qabla Yadaihi? At-Tirmidzi, 269, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 
no. 85, An-Nasa`i, 2/207, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Awwalu Ma Yashilu ila Al-Ardh min Al-Insan fi 
Sujudihi, dan Ahmad, 2/381. Hadits tersebut dianggap shahih pula oleh Al-Albani dalam Shahih Al-
Jami’, 595. 

63
 Hadits ini adalah hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 62, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Shalah Man la Yuqim Shalbahu fi Ar-Ruku’ wa As-Sujud, An-Nasa`i, 2/214, dalam Kitab: 
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dan melarang mengangkat tangan ketika salam sebagaimana yang 
dilakukan ekor kuda terhadap matahari. Yang jelas, tuntunan untuk orang 
shalat sangat berbeda dengan tuntunan berbagai jenis binatang. 

Kedua, pendapat mereka yang mengatakan bahwa kedua lutut unta 
berarti terletak pada kedua tangannya adalah pendapat yang tidak masuk 
akal dan tidak dikenal oleh para ahli bahasa. Karena lutut unta adalah 
terletak pada kedua kakinya. Kalaupun mengatakan bahwa kedua lutut 
unta terletak pada kedua tangannya, berarti atas dasar pemahaman yang 
biasa berlaku saja. 

Ketiga, andaikata penjelasan hadits benar seperti yang mereka 
utarakan, maka mestinya redaksi hadits berbunyi, “Maka hendaklah orang 
yang shalat mendekam sebagaimana mendekamnya unta.” Dan bahwa 
yang pertama kali menyentuh tanah adalah kedua tangan unta. Di sinilah 
terdapat rahasia dari masalah ini. Yaitu bahwasanya bagi siapa saja yang 
mau mengangan-angan tentang mendekamnya unta, dan ia mengerti 
bahwa Rasulullah S.a.w. melarang untuk mendekam sebagaimana 
mendekamnya unta, maka orang tersebut akan yakin bahwa hadits Wa`il 
bin Hajar adalah yang benar. Wallahu A’lam.  

Menurut saya, bahwa hadits Abu Hurairah sebagaimana yang saya 
sebutkan, adalah terjadi pembalikan isi hadits yang dilakukan oleh sebagian 
perawi hadits. Barangkali saja redaksi hadits yang benar adalah, “Dan 
hendaklah meletakkan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua 
tangannya.”  

Sebagaimana pembalikan isi hadits yang dilakukan juga oleh sebagian 
perawi dari hadits Ibnu Umar, “Bahwa Bilal adzan pada waktu malam 
dengan menyeru, “Makanlah dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum 
melakukan adzan.”64 Sebagian perawinya mengatakan, “Bahwa Ibnu Ummi 
Maktum adzan pada waktu malam dengan menyeru, “Makanlah dan 
minumlah sampai Bilal melakukan adzan.”  

Contoh lain di mana sebagian perawi hadits melakukan pembalikan, 
yaitu pada sabda sebuah hadits, “Sesuatu akan senantiasa dilemparkan ke 
dalam neraka. Lalu neraka berkata, “Apa masih ada tambahan lagi?.” 
Sampai sabda beliau yang berbunyi, “Sedangkan surga, maka Allah akan 
menciptakan makhluk yang akan dihunikan di dalamnya.”65 Sebagian 
perawi melakukan pembalikan terhadap isi hadits tersebut dengan 
mengatakan, “Sedangkan neraka, maka Allah akan menciptakan makhluk 

                                                                                                                              
Al-Iftitah, Bab: An-Nahyu ‘an Naqrah Al-Ghurab, Ibnu Majah, 1429, dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma 
Ja`a fi Tauthid Al-Makan fi Al-Masjid Yushalli fihi, dan Ahmad, 3/428, 444, dari Abdurrahman bin 
Syabl, ia berkata, “Rasulullah S.a.w. telah melarang untuk melekuk jari yang sampai berbunyi 
sebagaimana yang dilakukan gagak, melarang duduk dengan membentangkan kaki sebagaimana yang 
dilakukan binatang buas, dan melarang menambatkan sesuatu di amsjid seperti ketika menambatkan 
unta.” Hadits di atas dianggap shahih pula oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud. 

64
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1918, dalam Kitab: Ash-

Shaum, Bab: Qaul An-Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam, “La Yamna’ukum Sahurakum Adzanu Bilal.” 
65

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 4850, dalam Kitab: At-
Tafsir, Bab: Qauluhu Ta’ala, “Wa Taqulu Hal min Mazid?,” dari hadits Abu Hurairah R.a.. 
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yang akan dihunikan di dalamnya.” Bahkan saya melihat Abu Bakar bin 
Abi syaibah66 juga ikut meriwayatkan hadits tersebut. Ibnu Abi Syaibah 
mengatakan, “Aku mendapat berita dari Muhammad bin Fudhail, dari 
Abdullah bin Sa’id, dari kakeknya, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah 
S.a.w., beliau bersabda, “Apabila salah seorang di antara kalian hendak 
melakukan sujud, maka mulailah dengan meletakkan kedua lututnya 
sebelum meletakkan kedua tangannya. Dan janganlah mendekam 
sebagaimana mendekamnya kuda pejantan.”67  

Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Al-Atsram dalam Sunan-nya dari 
Abu Bakar dengan redaksi yang sama. Ada pula hadits periwayatan Abu 
Hurairah yang membenarkan hal itu dan cocok dengan hadits Wa`il bin 
Hajar.  

Ibnu Abu Dawud68 mengatakan, “Aku mendapat kabar dari Ibnu 
Fudhail, yaitu Muhammad, dari Abdullah bin Sa’id, dari kakeknya, dari 
Abu Hurairah, bahwasanya Nabi S.a.w. ketika hendak sujud memulai 
dengan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangannya.”69 

Ibnu Khuzaimah dalam Shahih-nya telah meriwayatkan hadits dari 
Mush’ab bin Sa’ad, dari ayahnya, ia berkata, “Kami pernah meletakkan 
kedua tangan sebelum meletakkan kedua lutut. Kemudian kami 
diperintahkan meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum meletakkan 
kedua tangan.”70 Maka dari itu, apabila hadits Abu Hurairah masih 
dianggap, maka berarti hadits tersebut telah dinasakh (diganti). Itulah cara 
yang ditempuh oleh pengarang kitab Al-Mughni dan lainnya. Tetapi yang 
penting bahwa hadits pada bab ini terdapat dua cacat: 

Pertama, bahwa hadits tersebut adalah dari periwayatan Yahya bin 
Salamah Kuhail,71 dan ia termasuk orang yang tidak bisa dijadikan hujjah 
atau patokan. An-Nasa`i mengatakan, “Ia termasuk orang yang 
ditinggalkan periwayatannya.” Ibnu Hibban berkata, “Ia termasuk orang 

                                                      
66

 Nama lengkap Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah Muhammad bin Abi Syaibah, seorang hafizh, 
berasal dari daerah Kufah. Ayah Ubaid Al-Qasim mengatakan bahwa dirinya mengambil ilmu dari 
empat ulama; Abu Bakar adalah guru yang pertama, Ahmad adalah yang paling pintar dalam bidang 
fikih di antara para gurunya, Yahya adalah yang paling kompleks, dan Ali adalah yang paling alim. Abu 
Bakar meninggal dunia pada 235 H. Lihat At-Tahdzib, 2/499. 

67
 Isnad hadits ini lemah sekali. Abdullah bin Sa’id Al-Maqburi adalah termasuk orang yang 

lemah sebagaimana ketarangan yang ada pada At-Taqrib. 
68

 Ibnu Abu Dawud adalah Abu Bakar, Abdullah bin Sulaiman bin Al-Asy’ats, seorang imam yang 
hafizh, tuan guru di daerah Baghdad, As-Sijistani, ia banyak memiliki karya. Ibnu Abu Dawud 
dilahirkan pada 23 H. Ada sebagian orang yang membicarakan biografinya. Di antara orang tersebut 
adalah ayahnya sendiri dalam buku As-Siyar, 13/221. 

69
 Isnad hadits ini lemah sekali. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, 2/100. Di dalam hadits 

ini terdapat perawi yang bernama Abdullah bin Sa’id Al-Maqburi, dan ia termasuk orang yang ditinggal 
dalam menerima periwayatan hadits darinya. 

70
 Hadits ini memiliki cacat. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, 628. Tentang 

penjelasan cacatnya, lihat pada penjelasan berikutnya. 
71

 Yahya bin Salamah bin Kuhail. Lihat dalam Al-Mizan, 9527, At-Tahdzib, 4/361, dan At-
Taqrib, 7561. Ibnu Hajar mengatakan, “Ia adalah orang yang ditinggalkan periwayatannya. Ia termasuk 
golongan Syi’ah.” 
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yang mengingkari hadits. Oleh sebab itu tidak dapat dijadikan hujjah.” 
Ibnu Mu’ayyan mengatakan, “Tidak apa-apa.” 

Kedua, bahwa yang dapat dipetik dari periwayatan Mush’ab bin Sa’ad, 
dari ayahnya, hanyalah tentang masalah praktek. Dan ucapan Sa’ad, “Kami 
berbuat seperti itu, kemudian Rasulullah menyuruh kami agar meletakkan 
kedua tangan di atas lutut.”  

Sedangkan perkataan pengarang Al-Mughni dari Abu Sa’id 
mengatakan, “Kami pernah meletakkan kedua tangan sebelum meletakkan 
kedua lutut. Setelah itu kami diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut 
sebelum meletakkan kedua tangan,” –Wallahu A’lam- hanyalah kesalahan 
dalam nama saja. Yang benar adalah dari Sa’ad, bukan Sa’id. Kalaupun dari 
Sa’ad, itupun juga terdapat keraguan dalam isi hadits sebagaimana 
penjelasan yang telah lalu. Yang penting, hadits tersebut hanyalah sebatas 
praktek. Wallahu A’lam. 

Adapun hadits Abu Hurairah di depan, maka Al-Bukhari, At-Tirmidzi, 
dan Ad-Daruquthni memberikan penilaian cacat.  

Al-Bukhari mengatakan, “Muhammad bin Abdullah bin Hasan72 orang 
yang tidak dapat diikuti.” Al-Bukhari juga  berkata, “Aku sendiri tidak 
mengerti apakah ia mendengar langsung dari Abu Az-Zanad73 ataukah 
tidak.” 

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits tersebut asing. Aku tidak pernah 
mengenalnya dari Abu Az-Zanad kecuali dari arah ini.” 

Ad-Daruquthni mengatakan, “Abdul Aziz Ad-Darawardi 
menyendirikan hadits tersebut, dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan 
Al-Alawi, dari Abu Az-Zanad.  

Dan An-Nasa`i telah menuturkan dari Qutaibah, “Aku mendapat berita 
dari Abdullah bin Nafi’, dari Muhammad Abdullah bin Al-Hasan Al-Alawi, 
dari Abu Az-Zanad, dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah bahwasanya 
Rasulullah S.a.w. telah bersabda, “Salah seorang di antara kalian membuat 
kesengajaan dalam shalat. Yaitu mendekam sebagaimana mendekamnya 
unta.”74 Dan redaksinya tidak lebih dari itu. 

Abu Bakar bin Abi Dawud mengatakan, “Itulah sunnah yang dipegangi 
ahli Madinah. Dalam sunnah tersebut, mereka memiliki dua isnad. Yang 

                                                      
72

 Muhammad bin Abdullah bin Hasan adalah Abdullah, Al-Madani, Al-Hasyimi. Ia seorang yang 
dapat dipercaya. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam At-Tahdzib,3/604, menuturkan periwayatannya dari Abu 
Az-Zanad dan Ibnu Hajar tidak memberikan komentar apa-apa, juga tidak menyinggung perkataan Al-
Bukhari. 

73
 Abu Az-Zanad adalah Abdullah bin Dzakwan Al-Qurasyi, ayah Abdurrahman Al-Madani, dan 

lebih dikenal dengan sebutan Abu Az-Zanad. Ia seorang yang tsiqah, dan termasuk kalangan pembesar 
tabi’in. Abu Az-Zanad meninggal pada 130 H, tetapi ada yang mengatakan tidak pada tahun tersebut. 
Lihat At-Tahdzib,2/329.  

74
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 741, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Kaifa Yadha’ Rrukbataihi qabla Yadaihi, At-Tirmidzi, 269, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 
no. 85, dan An-Nasa`i, 2/207. Al-Albani menganggap shahih hadits tersebut dalam Shahih Sunan Abu 
Dawud. 
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satunya adalah seperti di atas dan yang lain adalah dari Ubaidillah, dari 
Nafi’, dari Ibnu Umar, dari Nabi S.a.w..” 

Ibnu Al-Qayyim memberikan komentar, “Ahli Madinah dengan hadits 
periwayatan Ashbagh bin Al-Faraj, dari Ad-Darawardi, dari Ubaidillah, 
dari Nafi’, dari Ibnu Umar, menjelaskan bahwasanya Rasulullah S.a.w. 
pernah meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu sebelum meletakkan 
kedua lututnya. Dan kemudian ahli Madinah mengatakan bahwa itulah 
yang pernah dilakukan oleh Rasulullah S.a.w..75  

Hadits senada juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak 
dari jalan periwayatan Muhriz bin Salamah, dari Ad-Darawardi. Al-Hakim 
mengatakan kalau hadits tersebut sesuai dengan persyaratan yang 
diberikan oleh Imam Muslim. 

Al-Hakim pernah meriwayatkan sebuah hadits dari Hafsh bin Ibnu 
Ghiyats, dari Ashim Al-Ahwal, dari Anas, ia berkata, “Aku pernah melihat 
Rasulullah S.a.w. sedang turun dari berdiri dengan membaca takbir 
sehingga kedua lututnya mendahului kedua tangannya.”76  

Al-Hakim menganggap kalau hadits tersebut telah sesuai dengan syarat 
yang ditetapkan oleh Bukhari Muslim. Al-Hakim juga tidak mengetahui 
cacat pada hadits tersebut. 

Ibnu Al-Qayyim memberikan komentar, “Abdurrahman bin Abi 
Hatim77 berkata, “Aku pernah bertanya kepada ayahku tentang hadits 
tersebut. Ayahku menjawab, “Hadits tersebut mungkar.” Alasan ayahku 
menganggap mungkar –Wallahu A’lam- mungkin karena dalam 
periwayatannya terdapat Al-‘Ala` bin Ismail Al-Aththar, dari Hafsh bin 
Ghiyats. Sedangkan Al-‘Ala` sendiri termasuk orang yang tidak jelas dan 
tidak pernah disebut-sebut dalam kutub As-Sittah. Itulah hadits-hadits yang 
marfu’ dari dua sisi sebagaimana yang Anda lihat. 

Adapun beberapa atsar yang dipegang para sahabat adalah yang 
berasal dari periwayatan Umar bin Al-Khaththab bahwasanya ia 
meletakkan kedua lututnya sebelum meletakkan kedua tangannya.78 

Hadits senada pernah disebutkan oleh Abdurrazzaq dan Ibnu Al-
Mundzir79 serta yang lainnya, dengan melalui jalan periwayatan Ibnu 
Mas’ud R.a.. 

                                                      
75

 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, 821. 
76

 Isnad hadits ini adalah dha’if. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, 822, dan dalam isnadnya 
terdapat Al-’Ala` bin Ismail, sedangkan dia termasuk orang yang tidak jelas. 

77
 Abdurrahman bin Abu Hatim adalah seorang penghafal besar yang menjadi anak dari seorang 

penghafal besar pula. Ia memiliki buku Al-Jarh wa At-Ta’dil yang termasuk dalam kategori buku paling 
agung yang dikarang dalam bidangnya. Ia juga memiliki buku Al-’Ilal dan karyanya yang lain. 
Abdurrahman seorang yang ahli beribadah, zuhud, dan sekaligus wira’i. Ia meninggal pada tahun 327 
H. Lihat Al-Bidayah, 6/246. 

78
 Hadits ini dikeluarkan oleh Abdurrazzaq, 2955, dari jalan periwayatan An-Nakh’i dari Umar. 

Hadits ini adalah munqathi’. 
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Hadits tersebut juga pernah disebutkan oleh Ath-Thahawi, dari Fahd, 
dari Umar bin Hafsh, dari ayahnya, dari Ibrahim, dari beberapa teman 
Alqamah dan Al-Aswad, keduanya berkata, ”Kami mengingat tentang 
shalat yang pernah dilakukan oleh Umar bahwasanya Umar setelah ruku’ 
pernah menurunkan kedua lututnya terlebih dahulu sebagaimana unta 
yang hendak turun setelah berdiri. Umar meletakkan kedua lututnya 
sebelum meletakkan kedua tangannya.”  

Kemudian Ath-Thahawi juga menuturkan hadits dari jalan periwayatan 
Al-Hajjaj bin Arthah, ia mengatakan bahwa Ibrahim An-Nakh’i80 pernah 
berkata, “Yang perlu dicatat dari Abdullah bin Mas’ud, bahwasanya kedua 
lututnya jatuh ke tanah terlebih dahulu sebelum kedua tangannya.” 

Ath-Thahawi juga menuturkan dari Abu Marzuq, dari Wahb, dari 
Syu’bah, dari Al-Mughirah, ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada 
Ibrahim tentang seseorang yang memulai dengan meletakkan kedua 
tangannya sebelum meletakkan kedua lututnya ketika akan sujud. Al-
Mughirah menjawab, “Tidak ada yang berbuat seperti itu kecuali orang 
yang bodoh dan orang gila.” 

Ibnu Al-Mundzir berkata, “Dalam masalah sujud ini, para ulama masih 
berselisih pendapat. Yang termasuk berpendapat bahwa pertama kali harus 
meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan adalah Umar bin Al-
Khaththab R.a..  

Pendapat ini diikuti oleh An-Nakh’i, Muslim bin Yasar,81 Ats-Tsauri,82 
Asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq,83 Abu Hanifah beserta para pengikutnya, dan 
ahli Kufah.  

Ada pula sekelompok pendapat lain yang mengatakan meletakkan 
kedua tangan terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua lutut. Pendapat 
ini didukung oleh Imam Malik. 
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 Ibnu Al-Mundzir adalah seorang imam, seorang hafizh, seorang yang pandai, Syaikh Al-Islam, 
Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mundzir An-Naisaburi, seorang yang ahli fikih, pemilik Al-
Ijma’ dan yang lainnya. Ia termasuk pengikut madzhab Asy-Syafi’i dan meninggal dunia pada 309 H. 
Lihat As-Siyar, 14/490. 

80
 Nama lengkapnya adalah Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Al-Aswad An-Nakh’i, ayah Imran. Ia 

seorang ahli fikih dan pernah melihat Aisyah. Ibrahim termasuk seorang mufti di daerah Kufah. Ia 
meninggal dunia pada 96 H dalam umur 49 tahun, namun ada pendapat yang mengatakan lain. Lihat 
At-Tahdzib, 1/92. 

81
 Muslim bin Yasar adalah penduduk Bashrah, hidup pada masa dinasti Umayyah, dan 

kemudian menjadi penduduk Makkah. Ia menjadi ayah Abdullah. Muslim adalah seorang ahli fikih, 
seorang tabi’in yang terpercaya. Ia seorang yang ahli ibadah dan wira’i. Muslim tercatat sebagai ulama 
ahli fikih yang ke-5 di antara 5 ulama fikih yang ada di Bashrah. Lihat At-Tahdzib, 4/74. 

82
 Nama lengkapnya adalah Sufyan Ats-Tsauri bin Sa’id bin Masruq Ats-Tsauri. Seorang Amirul 

Mukminin dalam bidang hadits. Pengakuan itu tidak hanya diucapkan oleh satu ulama saja. Ia termasuk 
salah satu ulama Islam yang patut dijadikan tauladan. Ats-Tsauri adalah seorang yang ahli fikih dan 
wira’i. Ia meninggal pada 161 H. Lihat Al-Bidayah, 5/634.  

83
 Namanya adalah Ishaq bin Rahawaih, seorang imam besar. Tuan guru daerah Masyriq. Tuan 

para penghafal, Abu Ya’qub. Ia dilahirkan pada 161 H. Ibnu Rahawaih memiliki buku Al-Musnad. Ia 
adalah seorang imam dalam bidang tafsir sekaligus termasuk salah satu ulama mujtahid. 
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Al-Auza’i mengatakan, “Kami pernah menemukan orang-orang yang 
sedang shalat, kemudian mereka meletakkan kedua tangan sebelum kedua 
lutut.” Ibnu Abu Dawud berkata, “Pendapat yang mengatakan dengan 
meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua lutut 
adalah pendapat ulama ahli hadits.” 

Ibnu Al-Qayyim memberikan komentar, “Terdapat hadits Abu Hurairah 
yang dituturkan oleh Al-Baihaqi dengan memakai redaksi lain yaitu, 
“Apabila salah seorang dari kalian hendak sujud, maka janganlah 
mendekam sebagaimana mendekamnya unta, tetapi hendaklah ia 
meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya.”84 Al-Baihaqi 
mengatakan, “Apabila memang hadits ini dapat dipegang, maka akan 
menjadi dalil bahwasanya Rasulullah ketika hendak sujud, beliau 
meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.” Walaupun 
demikian, hadits Wa`il bin Hajar adalah lebih utama karena beberapa hal: 

1. Hadits Wa`il adalah lebih mantap daripada hadits Abu Hurairah, 
sebagaimana dikatakan Al-Khithabi dan lainnya. 

2. Hadits yang berasal dari Abu Hurairah statusnya mudhtharib 
(membingungkan) dalam matannya, sebagaimana keterangan yang 
telah lalu. Di antara ulama dalam hadits tersebut ada yang 
mengatakan, “Dan hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum 
kedua lututnya,” ada pula yang mengatakan sebaliknya. Ada ulama 
lagi yang mengatakan, “Dan hendaklah meletakkan kedua 
tangannya di atas kedua lututnya,” dan ada pula yang membuang 
kata-kata tersebut. 

3. Seperti keterangan yang telah lewat tentang pencelaan yang 
dilakukan oleh Al-Bukhari dan Ad-Daruquthni serta selain 
keduanya. 

4. Hadits Wa`il kalaupun sudah mantap, masih saja ada sekelompok 
ulama yang mengatakan kalau hadits tersebut dirombak. Ibnu Al-
Mundzir berkata, “Sebagian ulama menyangka bahwa meletakkan 
kedua tangan sebelum kedua lutut sudah dirombak.” Lihat pada 
penjelasan yang telah lalu. 

5. Hadits Wa`il sudah sesuai dengan larangan Nabi S.a.w. ketika shalat 
dalam hal mendekam sebagaimana mendekamnya unta. Berbeda 
dengan hadits Abu Hurairah. 

6. Hadits Wa`il sudah sesuai dengan penjelasan yang diambil dari para 
sahabat, seperti Umar bin Al-Khaththab, Ibnu Umar, serta Abdullah 
bin Mas’ud. Dan dari hadits Abu Hurairah belum pernah diambilkan 
suatu penjelasan dari mereka kecuali dari Umar R.a.. 

7. Hadits Wa`il terdapat beberapa pembuktian dari hadits Ibnu Umar 
dan Anas sebagaimana keterangan yang telah lalu, sedangkan hadits 
Abu Hurairah tidak terdapat pembuktian. Andaikata kedua hadits 
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 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, 2/100. 
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tersebut seimbang, maka hadits Wa`il yang akan didahulukan 
dikarenakan banyaknya pembuktian. Sebab bagaimanapun juga 
hadits Wa`il lebih kuat seperti penjelasan yang telah lalu. 

8. Kebanyakan manusia berpihak pada hadits Wa`il, sedangkan 
pendapat yang lain hanya mengacu pada pendapat Al-Auza’i dan 
Malik. Adapun perkataan Ibnu Abu Dawud, “Pendapat yang 
mengatakan dengan meletakkan kedua tangan terlebih dahulu 
sebelum meletakkan kedua lutut adalah pendapat ulama ahli 
hadits,” maksudnya adalah sebagian ahli hadits. Dan kecuali pula 
Ahmad, Asy-Syafi’i, dan Ishaq. 

9. Hadits yang bersumber dari Wa`il terdapat kisah yang menceritakan 
perbuatan Nabi S.a.w.. Maka dari itu, ia lebih utama untuk 
diperhatikan. Sebab suatu hadits manakala terdapat kisah beliau, 
maka berarti hadits tersebut diperhatikan. 

10. Semua perbuatan yang diceritakan dalam hadits Wa`il adalah 
shahih dibanding riwayat yang lain. Dan memang perbuatan 
tersebut sudah terkenal. Inilah salah satu riwayat yang shahih dan 
memiliki hukum tersendiri serta tidak ada riwayat lain yang 
membandinginya. Oleh sebab itu, hadits Wa`il dianggap kuat. 
Wallahu A’lam. 

Rasulullah S.a.w. ketika melakukan sujud memberikan tuntunan 
dengan menempelkan kening dan hidungnya ke tanah, tanpa 
menempelkan lilitan surban beliau. Tidak ada hadits hasan maupun shahih 
pun yang menjelaskan beliau sujud pada lilitan surban. Tetapi Abdurrazzaq 
dalam Al-Mushannaf meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, ia 
mengatakan bahwasanya Rasulullah S.a.w. pernah sujud pada lilitan 
surbannya.85  

Dalam hadits tersebut terdapat Abdullah bin Muharrar86 dan ia 
termasuk orang yang ditinggalkan dalam periwayatan.  

Hadits tersebut juga disebutkan oleh Abu Ahmad Az-Zubairi dari hadits 
Jabir, tetapi dari periwayatan Amr bin Syamr,87 dari Jabir Al-Ja’fi,88 dan ia 
termasuk dari sekian orang yang ditinggalkan periwayatannya. 

                                                      
85

 Isnad hadits ini adalah dha’if sekali. Hadits ini diriwayatakan oleh Abdurrazzaq, 1564. 
86

 Abdullah bin Muharrar adalah seorang pedagang wortel dari daerah Al-Haran. Banyak ulama 
yang menganggapnya lemah. Ibnu Hajar berkata, “Ia termasuk orang yang ditinggalkan.” Lihat Al-
Mizan, 4591, At-Tahdzib, 2/418, dan At-Taqrib, 3573. 

87
 Nama lengkapnya adalah Amr bin Syamr Al-Ja’fi Al-Kufi, seorang pengikut Syi’ah, ayah 

Abdullah. Ibnu Mu’ayyan mengatakan, “Tidak apa-apa.” Al-Jauzajani mengatakan, “Amr adalah 
seorang pendusta.” Ibnu Hibban mengatakan, “Ia termasuk kaum rafidhah yang mencela sahabat dan 
meriwayatkan hadits-hadits palsu dari para perawi yang tsiqah.” An-Nasa`i, Ad-Daruquthni dan selain 
keduanya mengatakan, “Ia orang yang ditinggalkan haditsnya.” Lihat Al-Mizan, 6384. 

88
 Jabir Al-Ja’fi adalah Jabir bin Yazid bin Al-Harits Al-Ja’fi, ayah Abdullah yang ada di daerah 

Kufah. Ibnu Hajar berkata, “Ia termasuk lemah dan pengikut rafidhah.” Lihat Al-Mizan, 1426, At-
Tahdzib, 1/283, dan At-Taqrib, 878. 
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Abu Dawud dalam Al-Marasil menuturkan, bahwasanya Rasulullah 
S.a.w. pernah melihat seorang laki-laki sedang melakukan shalat di masjid. 
Lalu ia sujud dengan keningnya sedang ia mengenakan surban. Melihat hal 
itu, Rasulullah S.a.w. lalu membuka surban dari kening laki-laki tersebut.89 

Rasulullah S.a.w. banyak melakukan sujud di atas tanah, di atas air dan 
lumpur, di atas tikar yang terbuat dari daun kurma, dan di atas pakaian 
dari bulu binatang yang telah disamak. 

Rasulullah S.a.w. ketika melakukan sujud selalu menempelkan kening 
dan hidungnya di atas tanah, merenggangkan kedua tangan dari kedua 
lambung sambil mengangkat kedua sikunya sampai kelihatan putihnya 
kedua ketiak Rasulullah S.a.w., sehingga andaikata ada seekor anak 
kambing yang ingin melewati di bawahnya, maka sungguh kambing 
tersebut akan dapat melewatinya dengan leluasa. 

Dalam melakukan sujud, Rasulullah S.a.w. meletakkan kedua 
tangannya sejajar dengan kedua pundak dan kedua telinganya. Dalam 
Shahih Muslim disebutkan, dari Al-Barra`, ia mengatakan bahwasanya 
Rasulullah S.a.w. bersabda, “Apabila kamu sujud, maka letakkan kedua 
telapakmu dan angkatlah kedua sikumu.”90  

Rasulullah S.a.w. selalu berbuat tengah-tengah dalam melakukan sujud 
dan menghadapkan ujung beberapa jari kaki menuju kiblat. Beliau 
membeberkan kedua telapak kaki dan beberapa jarinya. Rasulullah tidak 
terlalu membuka lebar-lebar di antara jari jemari dan tidak pula 
menggenggamnya sama sekali. 

Dalam Shahih Ibnu Hibban, disebutkan bahwa Rasulullah S.a.w. ketika 
hendak ruku’ selalu memisahkan jari jemari tangan, dan ketika sujud 
beliau mengumpulkan jari jemari tangannya.91 

Dalam sujud, Rasulullah S.a.w. pernah membaca doa-doa sebagai 
berikut,  

“Maha Suci Tuhanku yang Maha Luhur,”92 dan beliau pun 
memerintahkan untuk membaca seperti itu. Di samping itu Rasulullah juga 
membaca,  

“Maha Suci Engkau ya Allah ya Tuhanku dan dengan memuji-Mu. Ya 
Allah, ampunilah aku.”93  

“Subbuh quddus Tuhan malaikat dan Jibril.”94 “Maha Suci Engkau ya 
Allah dan dengan memuji-Mu, tidak ada Tuhan melainkan Engkau.”95  

                                                      
89

 Hadits ini adalah mursal. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Al-Marasil, 84, dari 
mursal Shalih bin Hayawan. 

90
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 494, dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Al-I’tidal fi As-Sujud, dan Ahmad, 4/294. 
91

 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 488, dan Ibnu Khuzaimah, 594, dari hadits Wa`il. 
92

 Hadits ini adalah shahih. Lihat keterangan yang telah lalu dari hadits Hudzaifah R.a.. 
93

 Hadits ini adalah shahih. Lihat penjelasannya pada keterangan yang telah lalu. 
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“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridha-Mu dari 
murka-Mu, berlindung dengan ampunan-Mu dari siksaan-Mu. Dan 
aku berlindung dengan-Mu, berlindung dari-Mu, aku tideak dapat 
menghitung berapa aku harus memuji-Mu sebagaimana Engkau 
memuji Dzat-Mu sendiri.”96  

“Ya Allah, kepada-Mulah aku bersujud, dengan-Mu aku beriman,  
kepada-Mulah aku berserah diri. Mukaku telah bersujud kepada 
Dzat yang menciptakan dan membentuk muka dan yang telah 
memecah pendengaran maupun penglihatan. Maha Luhur Allah, 
sebaik-baik pencipta.”97 “Ya Allah, ampunilah semua dosaku, baik 
yang sedikit maupun yang banyak, baik yang pertama maupun yang 
terakhir, baik yang nampak maupun yang samar.”98  

“Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, tindakanku yang 
berlebihan dalam persoalanku, dan segala sesuatu yang Engkau lebih 
mengetahui daripada aku. Ya Allah, ampunilah kesungguhan dan 
gurauanku, kesalahan dan kesengajaanku, dan segala sesuatu yang 
berasal dariku. Ya Allah, ampunilah dosaku yang telah kuperbuat 
maupun yang belum, yang aku rahasikana dan yang aku 
nampakkan. Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan lain melainkan 
Engkau.”99  

“Ya Allah, jadikanlah cahaya dalam hatiku, cahaya dalam 
pendengaranku, cahaya dalam penglihatanku, cahaya dari arah 
kananku, cahaya dari arah kiriku, cahaya dari arah depanku, cahaya 
dari arah belakangku, cahaya dari arah atasku, cahaya dari arah 
bawahku, dan jadikanlah cahaya untukku.”100  

Rasulullah S.a.w. menganjurkan agar bersungguh-sungguh dalam 
berdoa ketika sujud. Beliau bersabda,  
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 Hadits ini adalah shahih. Lihat penjelasannya pada keterangan yang telah lalu. 
95

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 485, dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Ma Yuqalu fi Ar-Ruku’ wa As-Ssujud, dan An-Nasa`i, 2/223, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Nau’un 
Akhar, dari hadits Aisyah R.a.. 

96
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 486, dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Ma Yuqalu fi Ar-Ruku’ wa As-Sujud, Abu Dawud, 879, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: fi Ad-Du’a` 
fi Aar-Ruku’ wa As-Sujud, At-Tirmidzi, 3504, dalam Kitab: Ad-Da’awat, Bab: no. 75, dan An-Nasa`i, 
2/222, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Nau’un Akhar, Ibnu Majah, 3841, dalam Kitab: Ad-Du`a’, Bab: Ma 
Ta’awwadza minhu Rasulullah, dan Ahmad, 6/58, 201, dari hadits Aisyah R.a.. 

 
97

 Hadits ini adalah shahih. Lihat penjelasannya pada keterangan yang telah lalu dari hadits Ali 
R.a.. 

98
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 483, dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Ma Yuqalu fi Ar-Ruku’ wa As-Sujud, serta Abu Dawud, 878, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: fi Ad-
Du’a` fi Ar-Ruku’ wa As-Sujud, dari hadits Abu Hurairah R.a.. 

99
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 6398, dalam Kitab: Ad-

Da’awat, Bab: Qaul An-Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam, “Allahumma Ighfirli Ma Qaddamtu wa Ma 
Akhkhartu,” dan Muslim, 2719, dalam Kitab: Adz-Dzikru wa Ad-Du`a’, Bab: Ad-Da’awat wa At-
Ta’awwudz, dari hadits Abu Musa Al-Asy’ari. 

100
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 736, dalam Kitab: Shalah Al-

Musafirin, Bab: Shalah An-Nabi S.a.w. wa Du’aihi bi Al-Lail, dari hadits Ibnu Abbas R.a.. 
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“Sesungguhnya doa dalam sujud akan dikabulkan bagi kalian.”101  

Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah perintah 
tersebut semata-mata hanya memperbanyak doa dalam sujud, ataukah 
perintah di situ menunjukkan bahwa orang yang hendak berdoa di suatu 
tempat, hendaknya dalam sujud? Dua pertanyaan ini berbeda pengertian. 
Tetapi yang paling tepat, hendaknya hadits tersebut diartikan bahwa doa 
ada dua macam, doa pujian dan doa masalah. Dan Rasulullah S.a.w. sendiri 
memperbanyak kedua macam doa tersebut di dalam sujudnya.  

Adapun doa yang diperintahkan Nabi S.a.w. dalam sujud adalah 
mencakup kedua macam doa tersebut. 

Macam pengabulan juga ada dua, yaitu pengabulan atas permintaan 
orang yang berdoa dan pengabulan orang yang memuji dengan 
memberikan suatu pahala. Dan dari dua macam pengabulan tersebut 
merupakan penjelasan dari firman Allah S.w.t.,  

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, 
maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan 
permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepada-Ku.” (Al-
Baqarah: 186) 

Yang Lebih Utama Berdiri Ataukah Sujud?  

Para ulama masih berselisih pendapat tentang manakah yang lebih 
utama antara berdiri dan sujud? Sekelompok ulama ada yang lebih 
mengutamakan berdiri karena beberapa alasan: 

1. Dzikir yang terdapat pada keadaan berdiri adalah sebaik-baik dzikir, 
maka dari itu rukun berdiri merupakan sebaik-baik rukun. 

2. Firman Allah, “Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan 
khusyu’.” (Al-Baqarah: 238) 

3. Sabda Rasulullah S.a.w., “Sebaik-baik shalat adalah yang paling 
lama qunutnya.”102  

 Dan ada pula sekelompok ulama yang berpendapat bahwa yang 
lebih utama adalah sujud. Mereka berpegang pada sabda Nabi S.a.w., 
“Saat-saat dimana seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah 
ketika ia bersujud.”103 Dan dengan hadits Ma’dan bin Abi Thalhah,104 ia 
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 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 479, dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: An-Nahyu ‘an Qira`ah Al-Qur`an fi Ar-Ruku’ wa As-Sujud, Abu Dawud, 876, dalam Kitab: Ash-
Sshalah, Bab: Ad-Du’a` fi Ar-Ruku’ wa As-Sujud, dan Ahmad, 1/155, 219, serta Ad-Darimi, 1325, 
1326, dari hadits Ibnu Abbas R.a.. 

102
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 756, dalam Kitab: Shalah Al-

Musafirin, Bab: Afdhal Ash-Shalah Thul Al-Qunut, At-Tirmidzi, 387, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma 
Ja`a fi Thul Al-Qiyam fi Ash-Shalah, Ahmad, 3/302, 391, dari hadits Jabir R.a., An-Nasa`i, 5/58, dalam 
Kitab: Az-Zakah, dan Ahmad, 3/412, dari hadits Abdullah bin Habsyi.   

103
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 482, dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Ma Yuqalu fi Ar-Ruku’ wa As-Sujud, Abu Dawud, 875, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: fi Ad-Du’a` 
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berkata, “Aku pernah bertemu dengan Tsauban, yaitu budak yang pernah 
dimerdekakan oleh Rasulullah. Aku bertanya kepada Tsauban, 
“Beritahukanlah aku satu hadits yang mungkin dapat bermanfaat bagiku.”  

Tsauban menjawab, “Perbanyaklah kamu bersujud, sebab aku pernah 
mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda, ”Tak ada seorang pun dari hamba 
yang mau bersujud kepada Allah satu sujud saja, kecuali Allah akan 
mengangkatnya dengan suatu derajat dan menghapuskan darinya suatu 
kesalahan.”  

Ma’dan berkata, “Kemudian ketika aku bertemu dengan Abu Ad-
Darda`, aku bertanya kepadanya tentang pertanyaan yang aku ajukan 
kepada Tsauban dan ia pun menjawab seperti jawaban Tsauban.”105 

Rasulullah S.a.w. mengatakan kepada Rabi’ah bin Ka’ab Al-Aslami106 
dan beliau memintanya agar ia mau menemaninya di surga kelak, “Aku 
harapkan engkau mau memperbanyak sujud.”107 

Surat yang pertama kali menurut pendapat yang paling benar yang 
diturunkan kepada Rasulullah S.a.w. adalah surat Al-‘Alaq, di mana surat 
tersebut ayat akhirnya berbunyi, “Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu 
kepada tuhan).” (Al-‘Alaq: 19) 

Lagipula sujud adalah dilakukan oleh semua makhluk, baik makhluk 
langit maupun makhluk bumi. Juga sujud adalah lebih menunjukkan rasa 
rendah diri dan patuh terhadap Allah S.w.t. dan memang itulah yang 
seharusnya diperbuat oleh seorang hamba. Maka dari itu, sujud adalah 
sesuatu yang paling mendekatkan antara seorang hamba dengan tuhannya. 
Sujud merupakan rahasia kehambaan. Sebab kehambaan memiliki arti 
kepatuhan dan ketaatan. 

Ada sekelompok ulama lain yang berpendapat bahwa lamanya berdiri 
dan banyaknya ruku’ serta sujud di waktu siang merupakan yang paling 
utama. Mereka bertendensi bahwa shalat malam memiliki nama khusus 
yaitu qiyam. Sesuai firman Allah, “Bangunlah (untuk sembahyang) di 
malam hari.” (Al-Muzzammil: 2) Dan sabda Rasulullah S.a.w., 
“Barangsiapa yang berdiri (beribadah) di bulan Ramadhan dengan penuh 

                                                                                                                              
fi Ar-Ruku’ wa As-Sujud, dan An-Nasa`i, 2/226, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Aqrabu Ma Yakunu Al-
’Abdu min Allah wa huwa Sajid, dari hadits Abu Hurairah R.a.. 

104
 Namanya adalah Ma’dan bin Abu Thalhah. Ada yang mengatakan Abu Thalhah Al-Kannani, 

Al-Ya’mari, Asy-Syami. Ibnu Sa’ad, Ibnu Hibbah, dan Al-’Ajali menganggapnya tsiqah. Lihat At-Tahdzib, 
4/117.  

105
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 488, dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Fadhl As-Sujud wa Al-Hits Alaihi, At-Tirmidzi, 388, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a fi 
Katsrah Ar-Ruku’ wa As-Sujud wa Fadhlihi, An-Nasa`i, 2/228, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Man Sajada 
lillah Azza wa Jal Ssajdatan, dan Ibnu Majah, 1423, dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja`a fi Katsrah As-
Sujud. 

106
 Rabi’ah bin Ka’ab Al-Aslami adalah Rabi’ah bin Ka’ab bin Malik Al-Aslami, ayah Farras Al-

Madani. Ia seorang sahabat dan termasuk kalangan ahli shuffah yang mengabdi kepada Nabi S.a.w.. 
Lihat At-Tahdzib, 1/600. 

107
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 489, dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Fadhl As-Sujud wa Al-Hits Alaihi, Abu Dawud, 1320, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Wwaqt Qiyam 
Aan-Nabi S.a.w. min Al-Lail, dan An-Nasa`i, 2/227, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Fadhl As-Sujud. 
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keimanan dan berharap hanya kepada Allah.”108 Oleh sebab itu dikatakan 
qiyam al-lail dan bukan qiyam an-nahar.  

Mereka menambahkan, “Termasuk tuntunan yang diberikan oleh 
Rasulullah S.a.w. adalah bahwa beliau dalam qiyam atau melakukan shalat 
sunnah malam tidak pernah lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat.” 

Rasulullah S.a.w. pada sebagian suatu malam pernah shalat dalam satu 
rakaat dengan membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa`.109 
Adapun shalat pada siang hari, maka beliau lebih memperingannya. 

Guru-guru Ibnu Al-Qayyim mengatakan, “Yang benar, bahwa antara 
shalat siang dan malam adalah sama saja. Berdiri akan lebih utama dengan 
berdzikir, yaitu membaca. Sujud akan lebih utama dengan keadaan sujud 
itu sendiri. Sebab keadaan sujud lebih utama daripada keadaan berdiri. 
Dzikir ketika berdiri lebih utama daripada dzikir ketika sujud. Beginilah 
yang termasuk tuntunan dari Rasulullah S.a.w. bahwasanya ketika beliau 
lama dalam berdiri, beliau lama pula dalam ruku’ dan sujud. Sebagaimana 
yang beliau lakukan dalam shalat gerhana matahari dan shalat malam. 
Namun ketika Rasulullah tidak lama dalam berdiri, maka beliau tidak lama 
pula dalam ruku’ dan sujud. Demikian itu Rasulullah melakukannya juga 
dalam shalat fardhu. Sebagaimana yang dikatakan Al-Barra` bin Azib, 
“Berdiri, ruku’, sujud, dan i’tidal yang dilakukan Rasulullah, semuanya 
hampir sama.”110 Wallahu A’lam. 

Selesai sujud, Rasulullah kemudian duduk di antara dua sujud, yaitu 
dengan cara beliau mengangkat kepala seraya membaca takbir, tetapi 
dengan tanpa mengangkat kedua tangan. Ketika bangkit dari sujud, 
Rasulullah mengangkat kepala terlebih dahulu daripada mengangkat kedua 
tangannya. Kemudian Rasulullah duduk dengan iftirasy, yaitu dengan 
membentangkan kaki kiri beliau dan mendudukinya, serta meluruskan kaki 
yang kanan.  

An-Nasa`i menuturkan dari penjelasan Ibnu Abbas, ia berkata, 
“Termasuk kesunatan shalat adalah meluruskan telapak kaki kanan dengan 
menghadapkan jari jemari ke arah kiblat dan menduduki kaki kiri.111  

Dalam masalah duduk ini tidak pernah dilakukan Rasulullah S.a.w. 
selain cara seperti tersebut.” 

Setelah itu Rasulullah meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha, 
menjadikan sikunya di atas paha, dan ujung tangannya di atas kedua lutut. 

                                                      
108

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1901, dalam Kitab: Ash-
Shaum, Bab: Man Shama Ramadhan Imanan wa Ihtisaban, Muslim, 760, dalam Kitab: Shalah Al-
Musafirin, Bab: At-Targhib fi Qiyam Ramadhan, Ahmad, 2/232, 241, 385, 473, 529, dan Ad-Darimi, 
1776, dari hadits Abu Hurairah R.a.. 

109
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 772, dalam Kitab: Shalah Al-

Musafirin, Bab: Istihbab Tathwil Al-Qira`ah fi Shalah Al-Lail, dari hadits Hudzaifah R.a..  
110

 Hadits ini adalah shahih. Tentang penjelasannya, lihat pada keterangan yang telah lalu.  
111

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/26, dalam Kitab: As-
Sahwu, Bab: Maudhi’ Al-Kaffaini, dan hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan 
An-Nasa`i.    
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Kemudian beliau menggenggam dua jari tangan dan memutar dengan 
membuat satu putaran, lalu mengangkat satu jari sambil berdoa dan 
sesekali menggerakkannya. Begitulah yang dikatakan Wa`il bin Hajar.112 

Adapun hadits Abu Dawud dari Abdullah bin Az-Zubair yang 
menyebutkan bahwa Nabi S.a.w. mengisyaratkan dengan jari-jemari beliau 
ketika berdoa dengan tidak menggerak-gerakkannya,113 maka tambahan 
ini kebenarannnya perlu diuji.  

Imam Muslim menyebutkan hadits ini dari Abdullah bin Az-Zubair di 
dalam kitab Shahih-nya secara panjang lebar, namun tanpa menyebut 
adanya tambahan tersebut. Bahkan Abdullah bin Az-Zubair mengatakan, 
bahwa Rasulullah ketika duduk dalam shalat meletakkan kaki kirinya di 
antara paha dan betis, serta meluruskan telapak kaki yang kanan. 
Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kiri di atas kaki kiri dan 
meletakkan tangan kanan di atas paha kanannya, serta memberikan isyarat 
dengan jari jemari beliau.114 

Lagipula tidak termasuk dalam hadits Abu Dawud kalau keterangan 
tersebut dalam masalah shalat. Sebab kalau memang dalam masalah shalat, 
berarti hadits Abdullah bin Az-Zubair bersifat menafikan dan hadits Wa`il 
bin Hajar bersifat menetapkan. Oleh sebab itu, status hadits Wa`il 
didahulukan, sebab statusnya adalah shahih, seperti keterangan yang 
dituturkan oleh Abu Hatim dalam Shahih-nya.115  

Ketika dalam keadaan duduk di antara dua sujud, Rasulullah membaca, 
“Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, perbaikilah aku, tunjukkanlah 
aku dan berilah rezeki kepadaku.”116  

Begitulah yang diriwayatkan Ibnu Abbas dari Rasulullah S.a.w.. 
Hudzaifah menjelaskan bahwa Rasulullah pernah membaca, “Ya Tuhanku, 
ampunilah aku. Ya Tuhanku, ampunilah aku.”117  

                                                      
112

 Hadits ini adalah shahih.  Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/37 dalam Kitab: As-
Sahwu, Bab: Qabdh Ats-Tsintain min Ashabi’ Al-Yad Al-Yumna wa ‘Aqd Al-Wustha wa Al-Ibham 
minha, dan hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud. 

113
 Hadits ini adalah hadits syadz. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 989, dalam Kitab: 

Ash-Shalah, Bab: Al-Isyarah fi At-Tasyahhud, Imam An-Nasa`i, 3/37-38, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: 
Bbasth Al-Yusra ‘ala Ar-Rukbah. Al-Albani mengomentari di dalam Sunan Abu Dawud bahwa hadits ini 
adalah hadits syadz. 

114
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim, 579, dalam Kitab: Al-

Masajid, Bab: Shifah Al-Julus fi Ash-Shalah, dan Abu Dawud, 988, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Al-
Isyarah fi At-Tasyahhud, dari hadits Abdullah bin  Az-Zubair. 

115
  Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 485, dalam Kitab: Mawarid Azh-Zham`an. 

116
 Hadits ini adalah shahiih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, 850, dalam Kitab: 

Ash-Shalah, Bab: Ad-Du’a` baina As-Sajdatain, At-Tirmidzi, 284-285, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma 
Yyaqulu baina As-Sajdatain, Ibnu Majah, 898, dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Yaqulu baina As-
Sajdatain, Imam Ahmad, 1/315, 371, Imam Al-Hakim, 964. Al-Albani sendiri mengomentari  dalam 
Sunan Ibnu Majah bahwa hadits ini adalah shahih. 

117
  Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 874, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Ma Yaqulu Ar-Rajul fi Ruku’ihi wa Sujudihi, An-Nasa`i, 2/199-200, dalam Kitab: Al-
Iftitah, Bab: Ma Yaqulu fi Qiyamihi Dzalik, At-Tirmidzi dalam Asy-Syama`il, 274, Ibnu Majah, 897, 
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Termasuk tuntunan Rasulullah S.a.w. lagi adalah penganjuran agar 
memanjangkan duduk di antara dua sujud ini sebanding dengan sujud. 
Begitulah petunjuk Rasulullah S.a.w. yang ada dalam beberapa sabda 
beliau.  

Dalam sebuah hadits shahih dari Anas R.a., bahwasanya Rasulullah 
S.a.w. pernah melakukan duduk di antara dua sujud sehingga kami 
menganggap Rasulullah sedang dalam keadaan ragu-ragu.118  

Itulah sunnah Rasulullah yang ditinggalkan oleh kebanyakan manusia 
setelah terputus dari masa sahabat. Maka dari itu Tsabit berkata, “Anas 
berbuat sesuatu yang aku sendiri tidak melihat kalian melakukannya. Anas 
terdiam di antara dua sujud seakan ia lupa atau ragu-ragu.119 

Adapun yang termasuk sunnah ialah hendaknya seseorang tidak 
menyimpang dari aturan yang ada. Maka sebaiknya ia tidak menyalahi 
aturan tuntunan yang telah diberikan oleh Rasulullah S.a.w.. 

Rasulullah S.a.w. kemudian bangun dengan bertumpu pada bagian 
tengah kedua telapak kaki dan kedua lutut beliau dengan berpegang di atas 
paha beliau, seperti yang diterangkan Wa`il dan Abu Hurairah.120 
Rasulullah juga tidak meletakkan kedua tangannya di atas tanah.  

Diriwayatkan dari Malik bin Al-Huwairits121 bahwasanya Rasulullah 
S.a.w. tidak bangun dari duduk di antara dua sujud sampai beliau benar-
benar duduk rata.122 Inilah yang disebut duduk istirahat. 

Ahli fikih berbeda pendapat, apakah duduk istirahat termasuk sunah 
shalat, di mana setiap orang disunahkan untuk melakukannya, ataukah 
tidak termasuk sunnah, di mana dapat dilakukan bagi orang yang 
membutuhkannya? Masalah ini ada dua pendapat yang diriwayatkan dari 
Ahmad R.a..  

                                                                                                                              
dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Yaqulu baina As-Sajdatain, dan Ahmad, 5/398, dari hadits Hudzaifah 
R.a.. Al-Albani menyebutkan dalam Shahih Sunan Abu Dawud bahwa hadits ini adalah shahih. 

118
 Hadits ini adalah shahih. Dan penjelasannya telah disebutkan di depan. 

119
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini adalah salah satu hadits yang telah diriwayatkan di depan. 

120
 Hadits ini adalah dha’if.  Adapun hadits Wa`il diriwayatkan oleh Abu Dawud, 838, dalam 

Kitab: Ash-Shalah, Bab: Kaifa Yadha’ Rukbataihi qabla Yadaihi?, dengan memakai redaksi, “Ketika 
orang yang shalat telah bangkit, maka ia mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya,” dan 
ini bisa saja berarti beliau bangun dengan bertumpu pada ujung bagian dalam kedua telapak kakinya, 
akan tetapi penjelasan ini tidak bisa dijadikan pedoman. Al-Albani dalam Dha’if Sunan Abu Dawud, 
187, mengatakan bahwa hadits tersebut adalah dha’if. Sedangkan hadits Abu Hurairah, Al-Hafizh Ibnu 
Hajar telah menyebutkannya dalam Al-Fath, 2/353, dengan redaksi, “Rasulullah bangun dengan bagian 
dalam kedua telapak kakinya.” 

121
 Nama lengkapnya adalah Malik bin Al-Huwairits bin Jasyisy bin Auf bin Janda’, ayah 

Sulaiman Al-Laitsi seorang sahabat. Ia bertempat tinggal di Basrah. Al-Hafizh Ibnu Hajar menjelaskan 
bahwa ia meninggal dunia pada tahun 74 H. Lihat At-Tahdzib, 4/10.  

122
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 833, dalam Kitab: Al-

Adzan, Bab: Man Istawa Qa’idan fi Witr min Shalah Tsumma Nahadha, Abu Dawud, 842-844, dalam 
Kitab: Ash-Shalah, Bab: An-Nuhudh fi Al-Fard, At-Tirmidzi, 287, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a 
Kaifa An-Nuhudh min As-Sujud, An-Nasa`i, 2/233, 234, dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Al-Istiwa` li Al-
Julus ‘Inda Ar-Raf’i, dan Ahmad, 3/436, 5/53, 54. 
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Al-Khalal berkata, “Imam Ahmad dalam masalah duduk istirahat ini, ia 
kembali kepada hadits Malik bin Al-Huwairits.” Al-Khalal menambahkan, 
“Yusuf bin Musa mengabariku bahwa Abu Umamah ditanya tentang 
bangun dari sujud. Abu Umamah menjawab, “Menurut versi hadits Rafa’at  
berada di tengah telapak kaki, dan menurut versi hadits Ibnu ‘Ajlan 
menunjukkan bahwa Rasulullah bangun dengan bertumpu di tengah kedua 
telapak kakinya.”  

Diriwayatkan dari banyak sahabat dan semua orang yang menyifati 
shalat Rasulullah S.a.w. tidak menyebutkan duduk istirahat seperti ini. 
Hanya saja disebutkan dalam hadits Abu Humaid dan Malik bin Al-
Huwairits. Andaikata duduk istirahat termasuk tuntunan yang diajarkan 
Rasulullah dan beliau sering melakukannya, maka pasti orang-orang 
pemerhati shalat Rasulullah akan menyebutkan kalau duduk istirahat 
termasuk anjuran Nabi.  

Sedangkan perbuatan yang hanya sebatas dilakukan Nabi dan tidak 
terus menerus, berarti tidak menunjukkan bahwa perbuatan tersebut 
termasuk kesunatan shalat. Kecuali apabila diketahui bahwa Rasulullah 
telah melakukannya dan kemudian beliau mengatakan kalau perbuatan 
tersebut termasuk kesunatan shalat yang harus diikuti. Adapun apabila 
Nabi melakukannya hanya karena ada keperluan saja, maka duduk 
istirahat bukan berarti termasuk kesunatan shalat. Inilah penjelasan dalam 
masalah duduk istirahat. 

Rasulullah S.a.w. telah berdiri dari sujud, beliau memulai dengan 
membaca Al-Fatihah. Rasulullah tidak diam seperti ketika beliau hendak 
memulai shalat pada rakaat yang pertama. Oleh sebab itu, ahli fikih 
berbeda pendapat, apakah berdiri dari sujud pada rakaat kedua merupakan 
tempat membaca isti’adzah (ta’awwudz) atau tidak, setelah kesepakatan 
mereka bahwa berdiri dari suju pada rakaat kedua tidak merupakan tempat 
membaca doa iftitah? Dalam masalah ini ada dua pendapat yang keduanya 
diriwayatkan dari Imam Ahmad.  

Ada sebagian pengikut Imam Ahmad yang mendasarkan dua pendapat 
riwayat Ahmad tersebut dengan suatu pertanyaan bahwa bacaan dalam 
shalat, apakah merupakan bacaan yang sama? Bagaimana mungkin 
membaca isti’adzah yang sama pada setiap rakaat atau membaca Al-Fatihah 
pada setiap rakaat yang berbeda?  

Memang tidak ada pertentangan di kalangan pengikut madzhab Imam 
Ahmad bahwa doa iftitah berfungsi untuk digunakan pada semua shalat, 
dan mencukupkan membaca satu isti’adzah saja itu lebih jelas, karena ada 
hadits shahih dari Abu Hurairah bahwa Nabi S.a.w. ketika bangun dari 
rakaat kedua, beliau memulai dengan membuka membaca surat Al-Fatihah, 
Rasulullah tidak diam,123 tapi mencukupkan dengan satu isti’adzah saja. 
Sebab tidak boleh menyelingi dua bacaan dengan diam, melainkan diselingi 

                                                      
123

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 599, dalam Kitab: Al-Masajid, 
Bab: Ma Yuqalu baina Takbirah Al-Ihram wa Al-Qira`ah.  
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dengan dzikir. Bacaan yang ada pada semua rakaat merupakan bacaan 
yang sama, maksudnya ia hanya bisa diselingi dengan membaca hamdalah, 
tahlil, atau shalawat, dan lain sebagainya. 

Rasulullah S.a.w. ketika shalat pada rakaat yang kedua, beliau 
melakukannya seperti pada rakaat yang pertama, kecuali ada perbedaan 
empat perkara, yaitu diam, membaca iftitah, takbiratul ihram, dan 
memanjangkan rakaat kedua seperti rakaat pertama. Sebab dalam rakaat 
kedua ini, ternyata Rasulullah S.a.w. tidak membaca doa iftitah, tidak diam, 
tidak melakukan takbiratul ihram, serta lebih meringkas lagi daripada 
rakaat yang pertama. Jadi, rakaat yang pertama pada setiap shalat lebih 
panjang dari pada rakaat yang kedua. 

Rasulullah S.a.w. ketika duduk tasyahhud, beliau meletakkan tangan 
kirinya di atas paha kiri, dan meletakkan tangan kanannya pada paha 
kanan, kemudian mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Rasulullah tidak 
pernah meluruskan jari telunjuk terus menerus, juga tidak membelokkan, 
tetapi memiringkan sedikit,124 dan menggerakkan sedikit seperti 
keterangan yang ada pada hadits Wa`il bin Hajar. Rasulullah 
menggenggam dua jari, yaitu jari kelingking dan jari manis, kemudian 
membulatkan bersamaan dengan jari tengah dan ibu jari, serta mengangkat 
jari telunjuk seraya berdoa, dan menundukkan pandangannya menuju jari 
jemari beliau, dan melebarkan telapak tangan kiri diletakkan di atas paha 
kiri dan melekatkan telapak tangan kiri di atas paha kiri. 

Adapun sifat duduk Nabi S.a.w. adalah sama seperti ketika beliau duduk 
di antara dua sujud. Beliau duduk di atas kaki kiri dan meluruskan kaki 
kanan. Dan tidak ada seorangpun yang meriwayatkan dengan riwayat 
selain itu. 

Sedangkan hadits Abdullah bin Az-Zubair R.a. yang di riwayatkan oleh 
Imam Muslim dalam Shahih-nya bahwa Rasulullah ketika duduk dalam 
shalat, beliau menjadikan telapak kaki kiri di antara paha dan tumit, serta 
menduduki telapak kaki kanannya.125 Keterangan itu adalah dalam 
tasyahhud akhir sebagaimana penjelasan yang akan datang. Hadits tersebut 
adalah salah satu dari dua sifat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Az-
Zubair. 

Dalam Ash-Shahihain dari hadits Abu Humaid tentang sifat shalat Nabi 
S.a.w. dijelaskan, “Ketika Rasulullah duduk dalam dua rakaat pertama, 
beliau duduk di atas kaki kiri dan meluruskan kaki yang lain. Dan ketika 
Rasulullah duduk pada rakaat yang terakhir, beliau menjulurkan kaki 

                                                      
124

 Hadits ini adalah mungkar. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 991, dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Al-Isyarah fi At-Tasyahhud, An-Nasa`i, 3/39, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Ihna` As-
Sababah fi Al-Isyarah, dari hadits Malik bin Namir Al-Khaza’i, dari ayahnya. Al-Albani mengomentari 
di dalam Dha’if Sunan An-Nasa`i bahwa hadits ini adalah mungkar dengan menyebutkan kata 
menggerakkan. 

125
 Hadits ini adalah shahih. Dan penjelasannya telah disebutkan di depan. 
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kirinya dan meluruskan kaki kanan kemudian beliau menduduki tempat 
duduknya.”126  

Dalam hadits ini, Abu Humaid menyatakan bahwasanya Rasululullah 
S.a.w. meluruskan kaki kanan. Ibnu Az-Zubair menuturkan bahwasanya 
Rasulullah membentangkan kaki kanannya. Dan tidak ada seorangpun 
yang mengatakan bahwa duduk seperti itulah yang dilakukan Nabi S.a.w. 
dalam tasyahhud awal. Juga aku tidak mengetahui seseorang yang 
berpendapat seperti itu. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan, 
“Rasulullah duduk tawarruk pada setiap dua tasyahhud.” Itulah pendapat 
yang dipegangi Imam Malik.  

Di antara ulama ada pula yang mengatakan bahwa Rasulullah duduk 
iftirasy dalam dua tasyahhud. Yaitu dengan meluruskan kaki kanan dan 
membentangkan kaki kiri, serta menduduki kari kiri. Inilah pendapat Abu 
Hanifah. Ada lagi sebagian ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah 
duduk iftirasy pada tasyahhud akhir dan duduk tawarruk pada tasyahhud 
awal.  

Inilah pendapat yang dipegangi Imam Asy-Syafi’i. Dan ada pula ulama 
yang duduk tawarruk pada setiap shalat yang memiliki dua tasyahhud, di 
mana tawarruk tersebut terletak pada tasyahhud yang terakhir. Hal ini 
dimaksudkan untuk membedakan di antara dua duduk. Inilah pendapat 
yang dipegangi oleh Imam Ahmad. 

Makna hadits Ibnu Az-Zubair yang menyatakan bahwa Rasulullah 
membentangkan kaki kanannya, “Rasulullah duduk di atas tempat 
duduknya. Berarti telapak kaki kanan beliau terbentang rata. Sedangkan 
kaki kiri beliau berada di antara paha dan tumit. Sedangkan tempat 
duduknya masih di atas tanah.” Dari sini terdapat perbedaan pendapat 
tentang posisi kaki kanan ketika melakukan duduk, apakah kaki kanan 
tersebut bengkok atau lurus? Wallahu A’lam. 

Sebenarnya  tidak ada perbedaan, karena Rasulullah tidak menduduki 
kaki kirinya, melainkan mengeluarkan kaki kiri dari kaki kanannya. Berarti 
kaki kiri berada pada posisi antara lurus dan bengkok. Sebab kaki kiri 
berada di dalam kaki kanan, sedangkan kaki kanan dalam keadaan 
dibengkokkan. Dengan kata lain, Rasulullah tidak meluruskan kaki kanan, 
melainkan duduk di atas tulang tumitnya. Maksud dari diluruskan, bahwa 
Rasulullah tidak menduduki bagian dalam kaki, di mana luar kaki masih 
menempel tanah. Maka dari itu benarlah perkataan Abu Humaid dan 
Abdullah bin Az-Zubair beserta orang-orang yang sependapat dengannya. 
Atau mungkin dapat dikatakan bahwa Nabi S.a.w. berbuat seperti ini dan 
seperti itu. Rasulullah mungkin suatu saat meluruskan telapak kaki 
terkadang membelokkan. Wallahu A’lam. 
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 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 828, dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Sunnah Al-Julus fi At-Tasyahhud, dan Abu Dawud, 730, dalam Kitab: Ash-Shalah. 
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Setelah melewati beberapa rangkaian shalat seperti pada penjelasan 
yang telah lewat, kemudian Nabi S.a.w. melakukan tasyahhud. Dalam 
tasyahhud ini, Rasulullah mengajari para sahabat agar mengucapkan,  

“Semua salam penghormatan adalah milik Allah dan beberapa shalawat 
serta beberapa kebajikan. Keselamatan semoga tercurah kepadamu ya Nabi 
dan rahmat Allah beserta keberkahan-Nya. Keselamatan juga semoga 
tercurah kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku 
bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa 
Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.”127 

An-Nasa`i menuturkan dari hadits Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia 
berkata, “Rasulullah S.a.w. pernah mengajarkan tasyahhud kepada kami 
sebagaimana beliau juga mengajarkan kepada kami surat dari Al-Qur`an,  

“Dengan menyebut nama Allah, dan dengan Allah, semua salam 
penghormatan adalah milik Allah dan beberapa shalawat serta beberapa 
kebajikan. Keselamatan semoga tercurah kepadamu ya Nabi dan rahmat 
Allah beserta keberkahan-Nya. Keselamatan juga semoga tercurah kepada 
kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa 
tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah 
hamba dan utusan-Nya. Aku meminta surga kepada Allah dan aku 
berlindung dengan Allah dari api neraka.”128  

Keterangan tentang penyebutan nama Allah pada permulaan tasyahhud 
hanya datang dari hadits tersebut. Dalam hadits tersebut terdapat cacat 
yang tidak merembet dari Abu Az-Zubair. 

Nabi S.a.w. meringankan di dalam melaksanakan membaca tasyahhud, 
sehingga seolah-olah beliau berada di atas tempurung lutut. Tidak ada satu 
hadits pun yang menjelaskan bahwa Nabi S.a.w. di dalam tasyahhud 
membaca shalawat salam kepada keluarganya. Tidak ada pula hadits yang 
menjelaskan bahwasanya dalam tasyahhud Rasulullah meminta 
perlindungan dari siksa kubur serta siksa api neraka, fitnah orang yang 
masih hidup maupun sudah meninggal, maupun perlindungan dari fitnah 
Dajjal. Kalaupun ada yang menganjurkan membaca seperti itu, berarti 
dipaham dari keumuman serta kemutlakan redaksi hadits yang 
menjelaskan tempat kalimat-kalimat tersebut dibaca serta memberi batasan 
dengan tasyahhud akhir. 
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 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 831, dalam Kitab: Al-
Adzan, Bab: At-Tasyahhud fi Al-Akhirah, Imam Muslim, 402, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: At-
Tasyahhud fi Ash-Shalah, Abu Dawud, 968, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: At-Tasyahhud, At-Tirmidzi, 
289, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a fi At-Tasyahhud, An-Nasa`i, 2/237-241, dalam Kitab: Al-
Iftitah, Bab: Kaifa At-Tasyahhud Al-Awwal?, Ibnu Majah, 899, dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja`a fi 
At-Tasyahhud, Ahmad, 1/376, 382, 408, 413, 414, 422, 423, 427, 431, 437, 439, 440, 450, 459, 464, 
dan Ad-Darimi, 1340, serta Ath-Thabrani dalam Al-Ausath, 683, dari hadits Ibnu Mas’ud R.a..  
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 Hadits ini adalah dha’if. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 2/243, dalam Kitab: Al-

Iftitah, Bab: Nau’un Akhar min At-Tasyahhud, dan Ibnu Majah, 902, dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma 
Ja`a fi At-Tasyahhud. Al-Albani mengomentari dalam Dha’if Sunan An-Nasa`i bahwa hadits ini adalah 
dha’if. 
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Setelah melakukan tasyahhud, Rasulullah kemudian bangun dengan 
kedua kakinya dan di atas kedua lututnya sambil memegang pahanya 
seraya membaca takbir. Imam Muslim dalam Shahih-nya telah menuturkan 
sebuah hadits dari Abdullah bin Umar R.a. bahwasanya Rasulullah S.a.w. 
mengangkat kedua tangannya saat bangun dari tasyahhud.129 

Disebutkan pula dalam sebagian jalan periwayatan Al-Bukhari bahwa 
penambahan redaksi yang ada pada hadits Abdullah bin Umar bukanlah 
merupakan kesepakatan bersama. Sebab kebanyakan perawinya tidak 
menyebutkan penambahan tersebut.  

Hanya saja penambahan yang dimaksud dijelaskan dalam hadits Abu 
Humaid As-Sa’idi, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah S.a.w. ketika 
hendak menunaikan shalat, beliau lalu takbir, kemudian Rasulullah 
mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan pundaknya. 
Rasulullah meluruskan semua anggota badan pada tempatnya, kemudian 
beliau membaca Al-Fatihah, lalu mengangkat kedua tangannya sampai 
sejajar dengan pundaknya. Setelah itu Rasulullah ruku’ dan meletakkan 
kedua telapak tangan di atas lututnya secara tegak, tidak mengangkat 
kepala dan tidak menundukkannya. Kemudian beliau berdoa, “Allah telah 
mendengar bagi orang yang memuji-Nya.” Lalu Rasulullah mengangkat 
kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, sehingga setiap tulang 
menetap pada tempatnya. Kemudian Rasulullah menunduk ke tanah, beliau 
memisahkan kedua tangannya dari kedua lambungnya, lalu Rasulullah 
mengangkat kepalanya dan menjajarkan kakinya serta duduk di atas kaki. 
Rasulullah ketika melakukan sujud, beliau membuka jari jemari kedua 
kakinya, lalu beliau membaca takbir.  

Setelah itu Rasulullah duduk di atas kaki kiri, sampai setiap tulang 
kembali menuju tempatnya. Kemudian beliau berdiri dan berbuat seperti 
perbuatan sebelumnya. Lalu ketika Rasulullah telah berdiri dari dua rakaat, 
beliau mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua 
pundaknya sebagaimana yang beliau lakukan ketika memulai shalat.  

Kemudian Rasulullah melaksanakan beberapa shalat yang lain juga 
seperti cara-cara tersebut. Bahkan ketika berada pada sujud terakhir 
sebelum salam, Rasulullah mengeluarkan kedua kakinya dan duduk pada 
sisi kiri secara tawarruk.130 Inilah redaksi Abu Hatim yang ada pada 
Shahih-nya. Redaksi seperti itu juga terdapat pada Shahih Muslim yang 
telah disebutkan dan dibenarkan oleh At-Tirmidzi dari hadits Ali bin Abi 
Thalib R.a., dari Rasulullah S.a.w. bahwasanya beliau pernah mengangkat 
kedua tangannya pada beberapa tempat tersebut. 

                                                      
129

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 739, dalam Kitab: Al-
Adzan, Bab: Raf’u Al-Yadain idza Qama min Ar-Rak’atain, Abu Dawud, 741, dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Iftitah Ash-Sshalah, dan Imam Muslim, 390, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Iistihbab Raf’u Al-
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 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 1858, dan penjelasannya telah disebutkan di 

depan. 
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Kemudian Rasulullah membaca Al-Fatihah, dan tidak ada dalil bahwa 
beliau membaca Al-Qur`an setelah membaca Al-Fatihah pada dua rakaat 
terakhir.  

Imam Asy-Syafi`i pada salah satu pendapatnya mengemukakan atas 
kesunatan membaca Al-Qur`an dalam dua rakaat terakhir. Dalil dari 
pendapat ini adalah dari hadits Sa’id Al-Khudri yang terdapat pada hadits 
Ash-Shahih, “Kami memperkirakan berdirinya Rasulullah S.a.w. pada 
shalat Zhuhur dalam dua rakaat pertama sebanding dengan membaca surat 
As-Sajdah. Kami memperkirakan berdirinya Rasulullah S.a.w. pada dua 
rakaat terakhir sebanding dengan membaca setengah surat As-Sajdah. 
Kami memperkirakan berdirinya Rasulullah dalam dua rakaat pertama 
pada shalat Ashar sebanding dengan berdirinya beliau dalam dua rakaat 
terakhir pada shalat Zhuhur. Adapun dalam dua rakaat terakhir shalat 
Ashar adalah sebanding dengan setengah berdirinya Rasulullah pada rakaat 
terakhit shalat Zhuhur.131 

Hadits Abu Qatadah yang telah disetujui sudah jelas hanya 
mencukupkan pada Al-Fatihah saja dalam dua rakaat yang terakhir. 

Abu Qatadah berkata, “Rasulullah S.a.w. pernah melakukan shalat 
bersama kami. Beliau dalam dua rakaat yang membaca memvaca dalam 
shalat dzuhur dan Ashar dalam dua rakaat pertama pada shalat Zhuhur 
dan Ashar membaca Al-Fatihah dan dua surat.132 Terkadang Rasulullah 
memperdengarkan ayat yang dibaca kepada kami.” Imam Muslim 
menambahkan, “Rasulullah dalam dua rakaat terakhir membaca Al-Fatihah 
saja.”133  

Kedua hadits tersebut sama-sama tidak jelas dalam menyelesaikan 
pertentangan. Adapun hadits Abu Sa’id, hanyalah merupakan prediksi dan 
taksiran para sahabat saja, bukan merupakan pemberitahuan tentang 
penjelasan perbuatan Rasulullah S.a.w..  

Adapun hadits Abu Qatadah mungkin dimaksudkan bahwasanya 
Rasulullah hanya merasa cukup dengan membaca Al-Fatihah, dan 
dimaksudkan bahwasanya Rasulullah tidak menyelingi Al-Fatihah dalam 
dua rakaat terakhir, tetapi membaca Al-Fatihah dalam dua rakaat terakhir 
tersebut. Dengan demikian, Rasulullah membaca Al-Fatihah pada setiap 
rakaat, walaupun hadits Qatadah dalam mengambil kecukupan dirasa lebih 
jelas. Hanya saja hadits Qatadah berbentuk pembagian. Maksudnya, ketika 
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 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 452,  dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Al-Qira`ah fi Azh-Zhuhri wa Al-Ashr, Abu Dawud, 804, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Takhfif Al-
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 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 762, dalam Kitab: Al-

Adzan, Bab: Al-Qira`ah fi Al-Ashr, Muslim, 451, dalam Kitab: Ash-Shalah, Abu Dawud, 798, 800, 
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perawi hadits mengatakan bahwa Nabi S.a.w. membaca Al-Fatihah dan 
surat pada dua rakaat pertama dan membaca Al-Fatihah pada dua rakaat 
terakhir saja, maka keterangan tersebut berarti mengkhususkan pada 
bagian-bagian tertentu. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa itulah yang 
paling banyak diperbuat oleh Rasulullah S.a.w.. Terkadang Rasulullah 
dalam dua rakaat terakhir membaca lebih dari sekedar Al-Fatihah 
sebagaimana yang ditunjukkan pada hadits Abu Sa’id.  

Begitulah petunjuk yang berasal dari Nabi S.a.w.. Termasuk tuntunan 
yang beliau ajarkan adalah memperpanjang bacaan dalam shalat Shubuh, 
namun terkadang beliau meringankan bacaan. Rasulullah meringankan 
bacaan dalam shalat Maghrib, namun terkadang beliau memperpanjang.  

Rasulullah meninggalkan doa qunut pada shalat Shubuh, namun 
terkadang beliau juga membaca qunut. Rasulullah membaca bacaan secara 
pelan pada shalat Zhuhur dan Ashar, namun terkadang beliau juga 
memperdengarkan ayat yang dibacanya kepada para sahabat. Rasulullah 
membaca basmalah dengan pelan, namun terkadang juga mengeraskannya. 

Yang penting, bahwasanya Rasulullah dalam melakukan shalat tidak 
dalam satu bentuk saja. Maksudnya, terkadang Nabi S.a.w. juga melakukan 
susuatu dalam shalat tidak seperti yang sering beliau lakukan dalam shalat-
shalat yang lain dikarenakan ada sesuatu yang baru terjadi.  

Dari sini, maka ketika Nabi S.a.w. mengutus Thali’ah untuk menuju 
Persia, kemudian Rasulullah beranjak untuk menunaikan shalat. Dalam 
shalatnya, beliau selalu memperhatikan orang yang bersama Thali’ah,134 
padahal tuntunan shalat dari Rasulullah sendiri melarang menoleh ketika 
sedang shalat. 

Dalam Shahih Al-Bukhari disebutkan, dari Siti Aisyah R.a., ia berkata, 
“Aku bertanya kepada Rasulullah S.a.w. tentang menoleh dalam shalat. 
Beliau menjawab, “Menoleh merupakan pencurian yang dilakukan setan 
dari shalat seorang hamba.”135 

Dalam riwayat At-Tirmidzi, dari hadits Sa’id bin Al-Musayyab, dari 
Anas R.a., ia berkata, “Rasulullah S.a.w. pernah bersabda kepadaku, 
“Wahai anakku, janganlah kamu menoleh dalam shalat, karena menoleh 
dalam shalat adalah berarti kerusakan. Kalaupun terpaksa untuk menoleh, 
itu hanya pada shalat sunat, tidak pada shalat fardhu.”136 Tetapi hadits ini 
memiliki dua cacat. Pertama, bahwa riwayat Sa’id dari Anas tidak pernah 
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 Hadits ini adalah shahih dan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. 
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 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 751, dalam Kitab: Al-
Adzan, Bab: Al-Iltifat fi Ash-Shalah, Abu Dawud, 910, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Al-Iltifat fi Ash-
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 Hadits ini adalah dha’if. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 589, dalam Kitab: As-Safar, 

Bab: Ma Dzukira fi Al-Iltifat fi Ash-Shalah. Al-Albani menuturkan dalam Dha’if Sunan At-Tirmidzi, 90, 
bahwa hadits ini adalah dha’if. 
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dikenal. Kedua, pada jalan periwayatan hadits tersebut terdapat Ali bin Zaid 
bin Jad’an.137  

Al-Bazzar dalam Musnad-nya telah menuturkan hadits dari Yusuf bin 
Abdullah bin Salam, dari Abu Ad-Darda`, dari Nabi S.a.w., beliau bersabda, 
“Tidak sah shalatnya orang yang menoleh.”138  

Sedangkan hadits yang datang dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah 
S.a.w. dalam shalatnya pernah menoleh ke kanan dan ke kiri serta tidak 
menggerakkan lehernya ke belakang punggungnya,139 adalah hadits yang 
tidak mantap, di mana menurut At-Tirmidzi hadits tersebut adalah hadits 
gharib. 

Al-Khalal mengatakan bahwa Al-Maimuni pernah memberi kabar 
kepadanya bahwa ayah Abdullah pernah diberitahu ada sebagian orang 
meriwayatkan bahwa Nabi S.a.w. pernah menoleh dalam shalat. Seketika 
itu pula ayah Abdullah mengingkari riwayat tersebut. Ayah Abdullah 
sangat membenci berita itu, bahkan sampai wajahnya berubah, begitu pula 
badannya ikut bergerak. Aku sendiri baru melihat keadaan ayah Abdullah 
separah itu dalam pembelaannya. Ayah Abdullah berkata, “Nabi S.a.w. 
dalam shalat pernah menoleh? (dengan nada penuh keingkaran).” Aku 
mengira kalau ayah Abdullah akan mengatakan bahwa hadits tersebut 
tidak ada isnadnya. Ayah Abdullah bertanya, “Siapa yang meriwayatkan 
hadits tersebut?” Al-Maimuni menjawab, “Dari Sa’id bin Al-Musayyab.”  

Setelah itu ada sebagian teman Al-Khalal yang mengatakan bahwa ayah 
Abdullah menganggap lemah hadits tersebut, sekaligus menganggap lemah 
isnadnya. Ayah Abdullah mengatakan, “Hadits tersebut sebenarnya datang 
dari seseorang yang mengambil hadits dari Sa’id bin Al-Musayyab.” 

Abdullah bin Ahmad mengatakan bahwa ia pernah membicarakan 
kepada ayahnya tentang sebuah hadits yang berasal dari Hisan bin Ibrahim 
dari Abdul Malik Al-Kufi yang mengatakan bahwa Abdul Malik pernah 
mendengar dari Al-‘Ala`, ia berkata, “Aku telah mendengar dari Makhul 
yang membicarakan tentang hadits Abu Umamah dan Watsilah,140 
bahwasanya Rasulullah S.a.w. ketika menunaikan shalat, beliau tidak 
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 Ali bin Zaid bin Jad’an. Imam Ahmad berkomentar bahwa dia tidaklah tsiqah. Kalimat senada 
dikatakan juga oleh Ibnu Sa’ad, Ibnu Mu’ayyan, Al-’Ajali, Ya’qub bin Syaibah, Abu Zur’ah, Abu Hatim, 
At-Tirmidzi, dan Ibnu Khuzaimah. Tetapi ada pula yang mengatakan tidak seperti itu. Lihat 
penjelasannya dalam At-Tahdzib, 3/162. 

138
 Hadits ini adalah dha’if. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Ausath, 2021. 

Al-Albani memberikan komentar dalam Dha’if Al-Jami’, 6298, bahwa hadits ini adalah dha’if. 
139

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 587, dalam Kitab: As-
Safar, Bab: Ma Dzukira fi Al-Iltifat fi Ash-Shalah, An-Nasa`i, 9/3, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Ar-
Rukhshah fi Al-Iltifat fi Ash-Shalah Yaminan wa Syimalan, dan Ahmad, 1/275, 306. Al-Albani 
mengatakan dalam Shahih SunanAt-Tirmidzi bahwa hadits tersebut adalah shahih.  

140
 Nama lengkapnya adalah Watsilah bin Al-Asqa’ bin Ka`ab bin Amir bin Laits bin Abdu Manat, 
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pernah menoleh ke kanan dan ke kiri. Rasulullah selalu menundukkan 
pandangan matanya di tempat sujudnya.”  

Ayah Abdullah bin Ahmad setelah mendengar penuturan anaknya 
langsung tidak mempercayai hadits tersebut dan bahkan menyuruh agar 
membuang jauh-jauh hadits tersebut. Ahmad R.a. (ayah Abdullah) sangat 
mengingkari hadits ini. Terlebih lagi pada hadits sebelumnya. Sebab hadits 
yang pertama tersebut statusnya adalah batil dari segi sanad dan matan. 
Tetapi untuk hadits yang kedua, Ahmad hanya mengingkari sanadnya, 
bukan matan hadits. Wallahu A’lam. 

Andaikata hadits yang pertama adalah valid, maka menceritakan 
tindakan Rasulullah seperti itu hanyalah dimaksudkan untuk suatu 
maslahat tertentu yang berkaitan dengan shalat, sebagaimana perkataan 
Nabi, Abu Bakar, dan Umar. Atau mungkin karena ada maslahat untuk 
kaum muslimin, seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud 
dari Abu Kabisah As-Saluli, dari Sahl bin Al-Hanzhaliyah,141 Rasulullah 
bersabda, “Berdermalah ketika Anda melakukan shalat (yaitu shalat 
Shubuh).” Di mana Rasulullah S.a.w. menoleh ke arah orang banyak.142  

Abu Dawud berkata, “Yaitu bahwasanya Rasulullah S.a.w. pernah 
mengutus pasukan berkuda untuk melakukan penjagaan terhadap 
masyarakat di waktu malam. Menoleh di sini karena shalat dalam keadaan 
jihad. Dan jihad termasuk dalam kategori ibadah, sebagaimana shalat 
khauf. 

Hal senada juga pernah dikatakan Umar R.a., “Aku mempersiapkan 
tentaraku dan aku dalam keadaan shalat.”143 Pernyataan Umar ini berarti 
mengumpulkan antara shalat dan jihad. Perbuatan yang memiliki 
kemiripan dalam masalah menggabungkan dua hal yang berbeda yaitu 
seperti memikirkan makna Al-Qur`an dan menelaah ilmu di dalam shalat. 
Perbuatan ini berarti menggabungkan antara shalat dan ilmu. Demikian itu 
baru dari satu sisi. Sedangkan menolehnya serta berfikirnya orang yang 
lupa sudah merupakan pembahasan lain. 

                                                      
141

 Sahal bin Al-Hanzhaliyah. Nama ayahnya adalah Amr. Namun ada yang mengatakan bahwa 
nama ayahnya adalah Amr bin Adi bin Zaid bin Jasyam bin Haritsah bin Al-Harits bin Al-Khazraj Al-
Anshari Ash-Shahabi. Dan Al-Hanzhaliyah sendiri adalah ibunya. Ada yang mengatakan ibu dari 
ayahnya. Sahal pernah menyaksikan Bai’at Ar-Ridhwan, perang Uhud, Khandaq, dan semua 
peperangan kecuali perang Badar. Al-Bukhari mengatakan bahwa Sahal adalah mandul dan tidak 
punya anak. Duhaim mengatakan bahwa ia meninggal di saat masa khilafah Mu’awiyah. Lihat At-
Tahdzib, 2/123. 

142
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 916, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Ar-Rukhshah fi Dzalik, Abu Dawud, 2501, dalam Kitab: Al-Jihad, Bab: fi Fadhl Al-Hirshu fi 
Sabilillah, dan Ath-Thabrani dalam Al-Ausath, 407. Al-Albani mengatakan dalam Shahih Sunan Abu 
Dawud bahwa hadits tersebut adalah shahih. 

143
 Isnad hadits ini adalah shahih. Demikian itu dikatakan oleh Al-Bukhari, 3/107, dalam Kitab:  

Al-Amal fi Ash-Shalah, Bab: Yufakkir Ar-Rajul Asy-Syai` fi Ash-Shalah. Al-Hafizh Ibnu Hajar 
mengatakan, “Ibnu Abi Syaibah telah menyambung hadits tersebut dengan isnad yang benar, dari Abu 
Utsman An-Nahdi.” Abu Utsman An-Nahdi adalah Abdurrahman bin Mul Mukhadhram. Ia 
meriwayatkan hadits dari Umar dan lainnya. Jadi, isnadnya adalah muttashil (bersambung). Wallahu 
A’lam.  
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Petunjuk Nabi S.a.w. yang selalu beliau perhatikan adalah 
memanjangkan dua rakaat pertama daripada dua rakaat terakhir pada 
shalat yang empat rakaat dan memanjangkan rakaat pertama daripada 
rakaat kedua pada shalat yang dua rakaat. Maka dari itu Sa’id berkata 
kepada pada Umar, “Adapun aku memanjangkan pada dua rakaat pertama 
dan aku membuat ringan pada dua rakaat terakhir. Aku tidak pernah 
bergeser untuk selalu meniru shalat yang dilakukan Nabi S.a.w..”144 

Termasuk tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah S.a.w. adalah 
memanjangkan shalat Shubuh dibanding shalat-shalat yang lain. Aisyah 
R.a. berkata, “Allah telah mewajibkan shalat dengan dua rakaat dua rakaat. 
Setelah Nabi S.a.w. berhijrah, maka shalat ditambah ketika dalam kondisi di 
rumah. Kecuali shalat Shubuh, sebab shalat Shubuh memang ketentuannya 
begitu, lagipula Rasulullah ingin memperpanjang bacaan di dalamnya. Dan 
kecuali lagi shalat Maghrib, karena shalat Maghrib merupakan witir 
siang.”145 Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Hatim bin Hibban dalam 
Shahih-nya, sedangkan asal redaksinya adalah berasal dari Shahih Al-
Bukhari.  

Itulah tuntunan Nabi S.a.w. dalam semua shalat. Beliau 
memperpanjang rakaat-rakaat pertama daripada rakaat-rakaat yang 
terakhir. Sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah pada shalat 
gerhana matahari. Dan juga yang dilakukan beliau dalam qiyam al-lail.  

Dalam hal ini Rasulullah membuat panjang dua rakaat yang pertama 
dan agak memperpendek dua rakaat berikutnya sampai selesai shalat. 
Penjelasan seperti itu tidak bertentangan dengan pembukaan shalat Nabi di 
waktu malam dengan dua rakaat yang sama-sama ringan. Sebab Rasulullah 
pun memerintahkan agar shalat malam dua rakaat yang sama-sama. 
Lagipula dua rakaat tersebut merupakan pembuka qiyam al-lail, di mana 
keduanya seperti kedudukan shalat sunat fajar dan lainnya. Begitu juga dua 
rakaat yang terkadang beliau lakukan setelah shalat witir. Kadangkala 
beliau melakukannya dengan duduk dan kadangkala dengan berdiri, 
padahal Rasulullah S.a.w. bersabda, “Jadikanlah akhir shalat kalian semua 
berupa shalat witir.”146  

Dua rakaat yang dimaksud tersebut sama sekali tidak meniadakan 
hadits tersebut. Seperti halnya shalat Maghrib yang menjadi witir siang dan 
shalat sunah genap setelah Maghrib juga masih termasuk kategori witir 
siang. 

Begitu juga shalat witir malam, jika ia merupakan ibadah yang 
mustaqillah (berdiri sendiri), sudah barang tentu kedudukan shalat dua 

                                                      
144

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 770, dalam Kitab: Al-
Adzan, Bab: Yuthawwilu fi Al-Ulayaini wa Yahdzif fi Al-Ukhrayaini. 

145
  Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 2838, dengan sanad yang shahih. 

146
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 998, dalam Kitab: Al-

Witru, Bab: Liyaj’ala Akhira Shalahhi Witran, Muslim, 751, dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, Bab: 
Shalah Al-Lail Matsna Matsna, Abu Dawud, 1438, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: fi Waqt Al-Witr, An-
Nasa`i, 3/230-231, dalam Kitab: Qiyam Al-Lail, Bab: Waqt Al-Witr, dari hadits Abdullah bin Umar R.a.. 
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rakaat setelahnya berlaku sebagaimana shalat sunat ba`dal Maghrib dari 
shalat Maghrib. Dan ketika shalat Maghrib itu wajib hukumnya, maka di 
saat itu pula Rasulullah S.a.w. lebih banyak melaksanakan shalat sunat 
ba`dal Maghrib ketimbang shalat sunat witir. Hal ini bagi orang yang 
mengatakan bahwa shalat witir itu wajib sudah jelas sekali. Dan insyaallah 
akan ada lagi tambahan keterangan tentang masalah shalat dua rakaat ini, 
sebab ia adalah masalah penting yang barangkali tidak akan Anda temukan 
di buku lain. Wabillahi At-Taufiq. 

Cara Duduk Nabi S.A.W  pada Tasyahhud Akhir 

Cara duduk beliau dalam melakukan tasyahhud akhir ini ada tiga 
macam, yaitu: 

Pertama; duduk tawarruk, yaitu dengan melebarkan pangkal pahanya 
ke tanah dan mengeluarkan telapak kakinya dari satu arah.147 

Penjelasan tersebut adalah salah satu cara yang dilakukan Rasulullah 
S.a.w. sebagaimana yang dituturkan Abu Dawud dalam hadits Abu Hamid 
As-Sa’idi dari jalan periwayatan Abdullah bin Lahi’ah. Dan Abu Hatim juga 
menuturkan cara yang sama dalam kitab Shahih-nya dari hadits Abu 
Hamid As-Sa’idi dari jalan selain Ibnu Lahi’ah. 

Kedua; memasukkan kaki kirinya sembari mengangkat kaki kanannya 
dan dengan duduk di tempat duduknya.148 Sebagaimana telah dituturkan 
Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya dari hadits Abu Hamid. Cara ini sama 
dengan yang pertama, cuma ada tambahan lebih rinci mengenai posisi 
kedua telapak kaki yang tidak dijelaskan pada riwayat yang pertama. 

Ketiga; Rasulullah S.a.w. meletakkan telapak kaki kirinya di antara paha 
dan betisnya serta menghamparkan telapak kaki kanannya.149 Sebagaimana 
disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahih-nya dari hadits 
Abdullah bin Az-Zubair. Cara seperti inilah yang dipilih Abu Al-Qasim Al-
Kharqi150 dalam kitab Mukhtashar-nya. Akan tetapi cara yang ketiga ini 
berbeda dengan kedua cara yang ada di atas, yakni dengan cara 
mengeluarkan kaki kiri kesamping kanan dan mengangkat kaki yang 
kanan. Barangkali Rasulullah S.a.w. suatu ketika melakukan cara yang 
ketiga ini dan di saat yang lain mengerjakan cara yang lainnya. 

                                                      
147

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 965, dalam Kitab: As-
shalah, Bab: min Dzikr At-Tawarruk fi Ar-Rabi’ah. Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud telah 
menganggap shahih hadits tersebut.  

148
 Hadits ini adalah shahih. Dan penjelasannya telah disebutkan di depan   

149
 Hadits ini adalah shahih: Dan penjelasannya telah disebutkan di depan   

150
 Abu Al-Qasim Al-Kharqi adalah Umar bin Al-Husain bin Abdullah Al-Kharqi, dan kitab 

MukhtAshar-nya adalah menganut madzhab hambali. Kitab tersebut telah diberi syarah (penjelasan) 
oleh Al-Qadhi Abu Ya’la dan lainnya. Dia termasuk kategori tokoh fikih dan tokoh masyarakat, banyak 
keistimewaan dan ibadahnya. Keluar dari kota Baghdad disebabkan adanya kejahatan yang merajalela 
dan pengumpatan terhadap para shahabat. Diapun meningggalkan karya-karya ilmiahnya di Baghdad 
dan dibakar bersama dengan rumahnya serta ditiadakan seluruh karangan-karangannya. Kemudian 
menuju ke negara Syam dan tinggal di sana sampai ajal menjemputnya pada tahun 334 H. Lihat  Al-
Bidayah,  6/275.    
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Kemungkinan hal ini di sebabkan oleh karena perbedaan rawinya dan 
juga oleh karena beliau tidak menyebutkan bahwa duduk tawarruk itu 
khusus untuk tasyahhud yang terakhir. Imam Ahmad dan yang seide 
dengannya mengatakan bahwa duduk tawarruk ini khusus untuk shalat 
yang  tasyahhudnya dua, dan juga yang membedakan antara duduk pada 
tasyahhud awal yang disunatkan untuk sederhana saja sehingga mudah 
untuk berdiri lagi dan tasyahhud kedua di mana seseorang yang sedang 
melakukan shalat dapat duduk lebih tenang. 

Perbedaan cara duduk antara dua tasyahhud ini juga menjadikan 
pengingat bagi orang yang melakukan shalat. Lagipula, Abu Hamid 
mengingatkan cara duduk tawarruk seperti ini hanyalah pada tasyahhud 
kedua saja. Dan Abu Hamid telah menyebutkan bahwa cara duduk beliau 
pada tasyahhud awal adalah dengan iftirasy (duduk dalam posisi telapak 
kaki kiri diduduki dan kaki kanan diangkat). Kemudian dia berkata: 
“Apabila beliau duduk pada rakaat akhir”.151 Dalam kalimat lain 
mengatakan, ”Apabila beliau duduk pada rakaat keempat”.   

Adapun sebagian kalimat yang mengatakan, “Sampai ketika Rasulullah 
S.a.w. sudah melakukan duduk yang dekat dengan salam (tasyahhud 
akhir), beliau terus mengeluarkan kaki kirinya dan duduk dengan bagian 
kiri (pantatnya) dengan tawarruk,” adalah salah satu dalil yang dipakai 
sebagian ulama yang berpendapat bahwa duduk tawarruk dianjurkan oleh 
syari`at pada setiap tasyahhud yang mendekati salam.  

Inilah pendapat Imam Asy-Syafi’i. ebenarnya dilalah (penunjuk/ 
syarat) yang terdapat pada hadits itu belum jelas, bahkan konteks hadits 
menunjukkan bahwa duduk tawarruk hanyalah dilakukan pada saat 
tasyahhud yang mendekati salam (tasyahhud akhir), baik shalat yang 
empat atau tiga rakaat. Dan beliau menyebutkan ciri-ciri duduknya pada 
tasyahhud awal dan berdiri darinya. Kemudian perawi berkata, “Sampai 
ketika beliau telah melakukan sujud yang mendekati salam, lalu duduk 
tawarruk”.152 Redaksi hadits ini jelas menunjukkan tentang kekhususan 
duduk tawarruk untuk tasyahhud yang kedua. 

Cara Tasyahhud Nabi S.A.W. di dalam Shalat 

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar R.a. 
menyebutkan bahwa apabila Rasulullah S.a.w. sedang duduk tasyahhud, 
maka beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya sembari 
mengumpulkan ketiga jarinya dan mengangkat jari telunjuknya. Di dalam 
redaksi yang lain disebutkan bahwa beliau menggenggam ketiga jarinya 
dan meletakkan tangannya yang kiri di atas paha kirinya.153  

                                                      
151

 Hadits ini adalah shahih. Dan penjelasannya telah disebutkan di depan.   
152

 Hadits ini adalah shahih. Dan penjelasannya telah disebutkan di depan dari riwayat Abu 
Dawud, 730, dalam Kitab:  Ash-Shalah, Bab: Iftitah Ash-Shalah.    

153
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 580, dalam Kitab: Al-Masajid, 

Bab: Shifah Al-Julus fi Ash-Shalah, At-Tirmidzi, 294, dalam Kitab: Ash-Shalat, Bab: Ma Ja`a fi Al-Isyarah 
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Wa`il bin Hajar mengatakan, “Beliau meletakkan batas siku kanannya 
di atas paha kanannya, kemudian menggenggam dua jarinya sembari 
mengangkatnya sesekali, kemudian mengangkat jari dan saya melihatnya 
menggerak-gerakkannya seraya berdoa”.154 Ini yang ada di dalam kitab As-
Sunan. Sedangkan hadits dari Ibnu Umar yang ada di dalam Shahih Muslim 
mengatakan, “Beliau melakukan tasyahhud dengan bentuk seperti angka 
53”.155 

Sebetulnya riwayat-riwayat hadits ini maksudnya adalah satu. Orang 
yang berkata, ”Beliau menggenggam ketiga jarinya,” adalah bermaksud 
bahwa jari tengah dikumpulkan dan tidak dipisahkan seperti jari telunjuk. 
Ada juga yang berkata, “Beliau menggenggam dua jarinya,” maksudnya 
adalah bahwa jari tengah tidak di genggam bersama dengan jari manis, 
akan tetapi jari manis dan kelingking posisinya sama dalam bentuk 
genggamannya, sedangkan jari tengah berbeda dengan keduanya. Hal ini 
telah dijelaskan oleh orang yang mengatakan bahwa beliau melakukan 
tasyahhud dengan bentuk ikatan angka Arab 53. Dengan begitu, jari 
tengah hanya dikumpulkan dan tidak digenggam bersama jari manis. 

Banyak yang merasa janggal akan keterangan ini. Kalau bentuk angka 
53, tentunya tidak sama dengan kedua bentuk yang lain, dan berarti jari 
manis harus tersusun bersama dengan jari kelingking?  

Hal ini dapat dijawab, bahwa dalam menjelaskan ikatan tiga jari yang 
dimaksudkan itu ada dua versi, pertama yaitu secara kuno, yakni 
sebagaimana telah di jelaskan dalam hadits Ibnu Umar, “Ketiga jari 
dikumpulkan, sedang ibu jari dan jari tengah dirangkai dalam bentuk 
lingkaran.” Yang kedua adalah cara modern, yakni seperti yang sudah 
dikenal di kalangan ahli matematika. Wallahu A`lam. 

Mengenai posisi tangan, beliau mengulurkan dzira`nya (bagian tangan 
dari siku sampai ke ujung jari) di atas paha dan tidak mengosongkannya. 
Tepatnya, batas akhir siku diletakkan di atas paha. Adapun yang kiri, 
diletakkan di atas paha kiri dan jari-jemari dijulurkan. 

Di saat mengangkat tangan, ruku’, sujud dan tasyahhud, beliau 
menghadapkan jari-jemari tangannya ke arah kiblat. Begitu juga dengan 
jari-jemari kakinya diwaktu sujud. Dan beliau selalu mengucapkan kalimat 
at-tahiyyat dalam setiap dua rakaat. 

Adapun tempat-tempat yang dipakai berdo`a beliau saat menjalankan 
shalat ada tujuh, yaitu: 

1. Setelah takbiratul ihram di saat pembukaan shalat. 

2. Sebelum ruku’ dan setelah selesai membaca ayat-ayat Al-Qur`an. Ini 
di dalam shalat witir dan qunut nazilah dalam shalat Shubuh jika 

                                                                                                                              
fi At-Tasyahhud, An-Nasa`i, 3/37, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Basth Al-Yusra ‘ala Aar-Rrukbah, dan 
Ahmad, 2/45, 73, 119, 131, 147.    

154
 Hadits ini adalah shahih. Dan penjelasannya telah disebutkan di depan.   

155
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini telah disebutkan sebelum hadits yang lalu. 
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memang memakai pendapat yang memperbolehkan. Sebab ada 
beberapa pendapat mengenai hal ini. 

3. Setelah i`tidal dari ruku’. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 
kitab Shahih Muslim dari hadits Abdullah bin Abi Aufa156 bahwa 
apabila Rasulullah s.a.w mengangkat kepalanya dari ruku’, beliau 
berdo`a, ”Semoga Allah menerima doa orang yang memujinya. Ya 
Allah ya Tuhan kami, segala puji hanya bagi-Mu yang memenuhi 
langit, bumi, dan segala sesuatu yang Engkau kehendaki setelahnya. 
Ya Allah, sucikanlah diriku dengan air es dan dingin, serta air yang 
dingin. Ya Allah, sucikanlah diriku dari dosa-dosa dan kesalahan 
laksana disucikannya pakaian putih dari noda kotoran”.157 

4. Di saat ruku’. Beliau mengucapkan do`a, “Maha Suci Engkau ya 
Allah, ya Tuhan kami, dengan memuji-Mu. Ya Allah, ampunilah 
aku.”158 

5. Di dalam sujud. Di saat inilah biasanya beliau selalu berdo`a. 

6. Pada saat duduk di antara dua sujud. 

7. Setelah tasyahhud (akhir) dan sebelum salam. Beliau 
memerintahkannya dalam hadits Abu Hurairah159 dan Fadhalah bin 
Ubaid.160 Dan juga di saat melakukan sujud. 

Adapun berdo`a setelah selesai melaksanakan shalat dengan 
menghadap kiblat atau makmum, beliau tidak pernah memerintahkannya 
dan tidak ada satupun riwayat dari hadits yang shahih atau hasan.  

Beliau dan para khalifahnya juga tidak pernah memberikan penjelasan 
untuk mengkhususkannya pada shalat Shubuh dan Ashar. Hal ini hanyalah 
dianggap sebagai sesuatu yang baik dan patut dilakukan oleh  seseorang 
yang baru selesai menjalankan ibadah untuk lebih memantapkan hatinya 
menghadap dan munajat kepada tuhannya. Wallahu A`lam. 

Pada umumnya doa-doa yang ada kaitannya dengan shalat hanya 
dilakukan di dalamnya. Jika sudah salam, berarti telah terputus munajat 
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 Abdullah bin Abu Aufa. Nama ayahnya adalah Alqamah bin Khalid bin Harits Al-Khaza’i Al-
Aslami. Dia adalah seorang sahabat yang mulia, dan yang terakhir hidupnya di antara sahabat di Kufah. 
Meninggal pada tahun 88 H. Umurnya lebih dari 100 tahun, ada juga yang berpendapat umurnya 
hampir 100 tahun. Lihat Al-Bidayah, 5/101. 

157
 Hadits ini adalah shahih. Dan penjelasannya telah disebutkan di depan. 

158
 Hadits ini adalah shahih. Dan penjelasannya telah disebutkan di depan.   

159
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 588, dalam Kitab: Al-Masajid, 

Bab: At-Ta’awwudz min Adzab Al-Qabr wa Adzab Jahannam, Abu Dawud, 983, dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Ma Yaqulu ba’da At-Tasyahhud, An-Nasa`i, 3/58, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: At-
Ta’awwudz fi Ash-Shalah, Ibnu Majah, 909, dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: MA Yuqalu fi At-Tasyahhud, 
Ahmad, 2/237, dengan penggalan  redaksi, “Jika ada di antara kamu yang telah selesai dari tasyahhud 
akhir, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari empat perkara.” 

160
 Fadhalah bin Ubaid Al-Anshari Al-Ausi adalah seorang yang pernah menyaksikan perang 

uhud dan Bai`at Ar-Ridhwan. Dia pergi ke negeri Syam dan menjabat sebagai hakim di Damaskus pada 
masa kekuasaan Mu`awiyah setelah Abu Ad-Darda`. Dia meninggal pada tahun 55 H. Ada juga yang 
mengatakan wafatnya tidak pada tahun itu. Lihat Al-Bidayah, 4/574. Haditsnya akan disebutkan 
berikutnya.. 
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dari hadapan Tuhan dan kedekatan orang yang shalat dengan-Nya. Lantas 
timbul pertanyaan, “Bagaimana orang itu meninggalkan permohonannya 
sewaktu masih dalam melaksanakan munajat, saat-saat kedekatannya 
dengan-Nya dan menghadap kepada-Nya, kemudian dia baru memohon 
ketika dia berpaling dari-Nya?!”  

Tentu kebalikan dari itu sebenarnya yang lebih utama untuk 
dikerjakannya. Akan tetapi, di sini ada satu poin penting, yaitu bahwa 
seorang yang shalat apabila telah selesai mengerjakan shalatnya, kemudian 
ia berdzikir kepada Allah, bertahlil, bertasbih, bertahmid, dan bertakbir 
dengan dzikir-dzikir yang disyari`atkan oleh agama, maka sesudah itu, dia 
disunatkan untuk bershalawat kepada Nabi S.a.w. dan berdoa apapun yang 
dikehendakinya. Oleh karena itu, doanya setelah shalat bukan karena 
setelah melaksanakannya, akan tetapi dikarenakan ibadah yang kedua 
tersebut (dzikir, tahlil dst). Sebab, setiap orang yang selesai berdzikir 
kepada Allah, memuji, menyanjung-Nya dan kemudian bershalawat kepada 
Rasulullah S.a.w. disunnatkan baginya untuk berdoa. Sebagaimana yang 
tersebut dalam sebuah hadits Fadhalah bin Ubaid,  

“Apabila salah seorang di antara kamu melaksanakan shalat, maka 
hendaknya dia memulainya dengan memuji kepada Allah dan 
menyanjung-Nya, lalu bershalawat kepada Nabi S.a.w., kemudian 
berdoalah sesukanya.”161  

Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah shahih. 

Cara Salam Nabi S.A.W. di dalam Shalat 

Apabila Rasulullah S.a.w. telah selesai dari shalatnya, maka beliau 
salam dan menghadapkan wajahnya ke arah kanan seraya mengucapkan 
kalimat, ”Assalamu`alaikum Warahmatullah,” dan kearah kiri juga 
mengucapkan kalimat yang sama.162  

Ini adalah yang selalu dikerjakan beliau yang telah diriwayatkan oleh 
15 orang sahabat. Mereka itu adalah Abdullah bin Mas’ud, Sa’ad bin Abi 
Waqqas, Sahal bin Sa’ad As-Sa’idi, Wa`il bin Hajar, Abu Musa Al-Asy`ari, 
Hudzaifah bin Al-Yaman, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Umar, Jabir bin 

                                                      
161

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1481, dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Ad-Du’a`, At-Tirmidzi, 3487, 3488, dalam Kitab: Ad-Da’awat, Bab: no. 64, An-Nasa`i, 
3/44, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: At-Tamjid wa Ash-Shalah ‘ala An-Nabi Shallahu Alaihi wa Sallam, 
Ahmad, 6/18, Al-Hakim, 840, 989, dan Ibnu Hibban, 1960. Al-Albani dalam kitab Shahih Sunan An-
Nasa`i, 1217 mengatakan bahwa hadits tersebut adalah shahih. 

162
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 295, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Ma Ja` fi At-Taslim fi Aash-Shalah, dari hadits Ibnu Mas’ud  dengan redaksi, “Apabila 
Rasulullah telah selesai dari shalatnya, maka kemudian beliau salam ke arah kanan dan kiri seraya 
mengucapkan kalimat assalamu`alaikum warahmatullah, assalamu`alaikum warahmatullah.” 
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Samurah, Al-Barra` bin Azib, Abu Malik Al-Asy’ari,163 Thalq bin Ali,164 Aus 
bin Aus,165 Abu Ramtsah, dan Adi bin Umairah.166 

Disinyalir ada satu riwayat hadits yang menceritakan tentang salam 
yang dilakukan beliau hanya sekali saja, akan tetapi hadits tersebut tidak 
shahih. Hadits yang dianggap paling valid ialah yang diriwayatkan oleh 
Aisyah R.a. bahwa beliau S.a.w. melakukan salam hanya sekali saja, seraya 
mengucapkan kalimat assalamu`alaikum dengan mengeraskan suaranya 
sampai membuat kita terbangun.167 Hadits ini adalah hadits yang ma`lul 
dan memang ada di dalam kitab As-Sunan, akan tetapi beliau melakukan 
ini disaat melaksanakan shalat Qiyam Al-Lail.  

Sedangkan orang yang meriwayatkan hadits dari beliau dengan 
melakukan dua salam, mereka menyaksikan beliau melakukannya di saat 
melaksanakan shalat fardhu dan sunat. Dan hadits dari Aisyah R.a. tidaklah 
jelas hanya menyebutkan satu salam saja, dia hanya menceritakan bahwa 
beliau melakukan satu salam yang menyebabkan mereka terbangun. Ini 
bukan berarti menafikan yang lainnya, bahkan dia diam saja. Lagipula, 
diamnya tidak bisa mengalahkan hadits yang diriwayatkan oleh orang yang 
kuat hafalannya dan jumlahnya lebih banyak serta hadits-hadits yang 
diriwayatkan oleh mereka ada yang ashah, shahih, dan hasan. 

Abu Amr bin Abdul Barr mengomentari hadits Sa’ad bin Abi Waqqas, 
Aisyah, dan Anas yang mengatakan, ”Beliau salam dengan satu salam saja,” 
bahwa hadits ini ma`lul (dicacat) dan para pakar hadits tidak ada yang 
menganggap shahih.  

Cacat hadits Sa`ad adalah bahwa hadits yang diriwayatkannya keliru 
dan hanya persangkaan saja. Yang benar kalimat hadits itu berbunyi, 
”Rasulullah S.a.w. melakukan salam ke arah kanan dan kiri.” Kemudian dia 
menuturkan hadits dari Thariq bin Al-Mubarak dari Mush’ab bin Tsabit 
dari Isma`il bin Muhammad bin Sa’ad dari Amir bin Sa’ad dari ayahnya 

                                                      
163

 Abu Malik Al-Asy’ari adalah seorang sahabat yang ada perbedaan namanya, ada yang 
menyebutnya Al-Harits bin Al-Harits, dan ada yang menyebutnya selain nama itu. Meninggal pada 
masa khilafah Umar. Lihat At-Tahdzib, 4/580. 

164
  Nama lengkapnya adalah Thalq bin Ali bin Al-Mundzir bin Qais bin Amr bin Abdullah bin 

Amr Al-Hanafi As-Sahimi Abu Ali Al-Yamami. Diutus untuk Nabi S.a.w. dan bekerja bersamanya dalam 
membangun masjid. Lihat At-Tahdzib, 2/246. 

165
 Aus bin Aus adalah seorang sahabat yang berdedikasi tinggi, tinggal di Damaskus dan 

meninggal di sana. Lihat At-Tahdzib, 1/193. 
166

 Nama lengkapnya adalah  Adi bin Umairah Al-Kindi Abu Zararah, diutus untuk Nabi S.a.w. 
Ibnu Abi Khaitsaman mengatakan bahwa dia pergi ke Al-Jazira dan meninggal di sana. Orang yang lain 
berpendapat bahwa dia diutus Mu’awiyah dan meninggal di Ar-Riha. Lihat At-Tahdzib, 3/87.  

167
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 296, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: no. 106, Ibnu Majah, 919, dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Man Yusallim Taslimah Wahidah, 
Ibnu Majah, 918, dari Sahl bin Sa’ad, dan Ibnu Majah, 920, dari Salmah bin Al-Akwa`, serta tiga hadits 
telah dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah. 
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mengatakan, ”Aku melihat Rasulullah S.a.w. melakukan salam ke arah 
kanan dan kiri sampai aku bisa melihat lembaran pipinya.”168  

Az-Zuhri mendebat hadits ini sembari berkata, ”Kami tidak pernah 
mendengar hadits yang semacam ini dari Rasulullah S.a.w..” Kemudian 
dijawab oleh Isma’il bin Muhammad dalam bentuk pertanyaan, ”Apakah 
kamu mendengar semua hadits Rasulullah S.a.w?,” dijawabnya, ”Tidak,” 
Ismail bertanya kembali, ”Separuhnya?,” dijawabnya, ”Tidak.” Mendengar 
ini maka Ismail berkata, ”Maka anggaplah ini bagian dari separuh yang 
tidak pernah kamu dengar.” 

Adapun cacat hadits Aisyah R.a. adalah tidak ada yang membawa hadits 
tersebut kecuali Zuhair bin Muhammad sendiri dari Hisyam bin Urwah 
dari ayahnya dari Aisyah, kemudian darinya diriwayatkan oleh Amr bin Abi 
Salmah dan lainnya. Sedangkan Zuhair bin Muhammad169 sendiri 
dianggap lemah oleh semua ahli hadits, dan banyak salahnya sehingga 
tidak bisa dijadikan pedoman. Lalu hadits ini juga ditanyakan pada Yahya 
bin Mu`in, dia mengomentari bahwa hadits Amr bin Abi Salmah170 dan 
Zuhair adalah lemah dan tidak bisa dipakai sebagai dasar hukum. 

Sedangkan cacat hadits Anas R.a. adalah bahwa hadits tersebut 
diriwayatkan hanya dari jalan Ayyub As-Sakhtiyani dari Anas R.a.. Dan 
menurut mereka, dia sendiri tidak pernah mendengar langsung dari anas. 
Dia mengatakan, hadits diriwayatkan secara mursal dari Al-Hasan bahwa 
Nabi S.a.w, Abu Bakar, dan Umar R.a. telah melakukan salam satu kali saja.  

Sebenarnya tidak ada yang sependapat dengan hadits ini kecuali 
amalan dari ahli Madinah. Dan mereka berpendapat bahwa amalan 
tersebut turun temurun dari orang-orang hebat, sehingga bisa dijadikan 
pedoman sebagaimana dalil yang lain. Sebab hal ini tentu dilakukan 
berulang kali pada setiap hari.  

Metode ini banyak ditentang oleh fuqaha lainnya, inilah yang benar. 
Sebab hadits-hadits yang telah ditetapkan (keshahihannya) dari Rasulullah 
S.a.w. tidak dapat dibandingkan atau ditentang dengan dalil seperti amalan 
penduduk suatu negeri tertentu. Terkadang ada hal-hal baru yang dibuat 
aturan sendiri oleh penguasa setempat dalam melaksanakan shalat dan hal 
tersebut terus dilakukan pengamalannya. Dan yang boleh dijadikan hujjah 

                                                      
168

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, 582, dalam Kitab: Al-
Masajid, Bab: As-Salam li At-Tahlil min Ash-Shalah, An-Nasa`i, 3/61, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: As-
Salam, dan Ibnu Majah, 915, dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: As-Salam. 

169
 Nama lengkapnya adalah Zuhair bin Muhammad At-Tamimi Abu Al-Mundzir Al-Kharsani 

Al-Marwazi Al-Kharqi. Dalam satu riwayat dikatakan, ia dianggap tsiqah oleh Imam Ahmad dan Ibnu 
Mu’ayyan. Dan sebagian ahli hadits menganggapnya dhaif. Imam Al-Bukhari mengatakan, “Hadits yang 
diriwayatkan oleh ahli Syam darinya berarti hadits tersebut adalah mungkar. Dan yang diriwayatkan 
oleh ahli Bashrah darinya berarti itu hadits shahih. Lihat At-Tahdzib, 1/639. 

170
 Amr bin Abu Salmah At-Tanisi dianggap lemah oleh Ibnu Mu’ayyan dan As-Saji. Imam 

Ahmad berkomentar bahwa hadits yang diriwayatkan dari Zuhair adalah hadits-hadits yang batil. Abu 
Hatim juga mengatakan bahwa haditsnya hanya ditulis di dalam buku dan tidak bisa dijadikan 
pegangan. Al-Uqaili berpendapat bahwa haditsnya diragukan. Sedang Ibnu Hibban menyebutnya 
termasuk dalam jajaran orang-orang yang terpercaya. Lihat At-Tahdzib, 3/275. 
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dari ahli Madinah adalah sesuatu yang dijalankan pada masa Khulafa Ar-
Rasyidin saja. 

Sedangkan amalan ahli Madinah setelah mereka (sahabat) meninggal 
dan seiring bergantinya waktu serta zaman, maka tidak ada bedanya lagi 
antara amalan ahli Madinah dan yang lainnya. Dan sudah jelas sekali, 
sunnah Rasulullah S.a.w. yang dipakai untuk menghukumi manusia, bukan 
amalan seseorang setelah Rasulullah S.a.w. dan khalifah-khalifahnya. 
Wabillahi At-Taufiq. 

Doa Nabi S.A.W. di dalam Shalat 

Beliau di dalam shalatnya mengucapkan doa,  

“Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa 
kubur, fitnah Dajjal, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya 
Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan 
kesengsaraan.”171 

Beliau juga berdoa dengan kalimat,  

“Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah kelapangan di dalam rumahku, 
dan berikan keberkahan sesuatu yang telah Engkau anugerahkan 
kepadaku.”172 

Beliau berdoa dengan kalimat,  

”Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ketetapan atas sesuatu 
kepada-Mu, dan kehendak atas petunjuk. Aku memohon kepada-Mu 
untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu, dan kebaikan menyembah-Mu. 
Aku memohon kepada-Mu memiliki hati yang bersih dan lisan yang 
jujur. Aku memohon kepada-Mu hal terbaik yang Engkau ketahui, 
dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan sesuatu yang Engkau 
ketahui. Dan aku memohon ampun kepada-Mu atas sesuatu yang 
Engkau ketahui”173 

Di dalam sujudnya beliau berdoa,  

                                                      
171

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 832, dalam Kitab: Al-
Adzan, Bab: Ad-Du’a` qabla As-Salam, Muslim, 589, dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: At-Ta’awwudz min 
Adzab Al-Qqabr, Abu Dawud, 880, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ad-Du’a` fi Ash-Shalah, An-Nasa`i, 
3/56-57, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Nau’un Akhar, dan Ahmad, 6/244. 

172
 Doa ini adalah salah satu doa yang dibaca pada sore hari. Sesuai dengan hadits yang 

diriwayatkan At-Tirmidzi, 3512, dalam Kitab: Ad-Da’awat, Bab: no. 78, dari Abu Hurairah R.a., 
sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata, “Ya Rasul, aku telah mendengarkan doamu di malam hari, 
dan kalimat yang sampai kepadaku adalah bahwa Anda mengucapkan doa, “Ya Allah, ampunilah 
dosaku, berilah kelapangan di dalam rumahku, dan berikan keberkahan sesuatu yang telah Engkau 
anugerahkan kepadaku.” Rasulullah S.a.w. bertanya, “Apakah engkau pernah melihat mereka (isteri-
isteriku) ditinggali sesuatu?.” Al-Albani memberikan komentar dalam Dhaif Sunan At-Tirmidzi, 693, 
bahwa hadits tersebut lemah, tetapi doanya dianggap bagus. 

173
  Hadits ini adalah dha’if. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3418, dalam Kitab: Ad-

Da’awat, Bab: no. 2, An-Nasa`i, 3/54, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Nau’un Akhar min Ad-Du’a`, dan 
Ahmad, 4/125, dari hadits Syidad bin Aus. Al-Albani mengomentari dalam Dha’if Sunan At-Tirmidzi, 
0674 bahwa hadits tersebut adalah dha’if. 
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“Ya Tuhanku, berilah ketakwaan pada jiwaku dan bersihkanlah 
jiwaku, sebab Engkau adalah Dzat pembersih yang terbaik, serta Dzat 
yang menguasai sekaligus menjadi tuan pembersihan.”174 

Sedangkan sebagian dari doa yang diucapkan beliau pada waktu ruku’, 
sujud, duduk, dan i`tidal telah disebutkan di depan.  

Pasal  

Semua hadits yang dihafal dari doa-doa beliau di dalam shalat adalah 
dengan kata mufrad (satu). Seperti kalimat, ”Ya Tuhanku, ampunilah 
dosaku, belas kasihanilah aku, dan tunjukkanlah aku.”175 Dan bahkan 
semua doa yang dihafal dari beliau, salah satunya adalah ucapan doanya 
ketika istiftah (membaca doa iftitah), ”Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-
kesalahan dari diriku dengan es, air, dan kesejukan. Ya Allah, jauhkanlah 
jarak antara aku dan kesalahan-kesalahanku, seperti halnya Engkau 
menjauhkan jarak antara timur dan barat.”176 Al-Hadits. 

Imam Ahmad dan ahli Sunan telah meriwayatkan satu hadits dari 
Tsauban, dari Nabi S.a.w., beliau bersabda, “Seorang hamba yang menjadi 
imam tidaklah diperbolehkan mengkhususkan doanya untuk dirinya 
sendiri tanpa mengikutkan makmum. Jika dia mengkhususkan, maka 
berarti dia dibilang telah mengkhianati mereka.”177  

Ibnu Khuzaimah di dalam kitab Shahih-nya mengatakan, “Hadits yang 
bunyi kalimatnya, ”Ya Allah, jauhkanlah jarak di antara aku dan 
kesalahanku,” Al-Hadits, telah disebutkan. Ini menunjukkan bahwa hadits 
ini bisa menolak hadits maudhu’ yang bunyi kalimatnya adalah, ”Seorang 
hamba yang menjadi imam tidaklah diperbolehkan mengkhususkan doanya 
untuk dirinya sendiri tanpa mengikutkan makmum. Jika dia melakukan hal 
ini, maka dia dibilang telah mengkhianati mereka.” Dan aku pernah 
mendengar Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah berfatwa, ”Menurut 
pendapatku, kalimat doa di dalam hadits ini yang dibaca oleh imam untuk 
diri imam sendiri dan juga untuk makmum sekaligus. Secara otomatis 
bersekutu di dalamnya sebagaimana kalimat doa qunut dan sepadannya.” 
Wallahu A`lam. 

Pasal 

Imam Ahmad menyebutkan bahwa ketika Rasulullah S.a.w. sedang 
shalat, beliau menundukkan kepalanya. Pandangan matanya tidak melebihi 

                                                      
174

  Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 6/209. 
175

  Hadits ini adalah shahih. Dan penjelasannya telah disebutkan di depan. 
176

  Hadits ini adalah shahih. Dan penjelasannya telah disebutkan di depan. 
177

  Hadits ini adalah dha’if. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 90, dalam Kitab: Ath-
Thaharah, Bab: A Yushalli Ar-Rajul wa huwa Haqin? At-Tirmidzi, 0357, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 
Ma Ja`a fi Karahiyah an Yukhishsha Al-Imam bi Aad-Du’a`, dan Ahmad, 5/280. Al-Albani memberikan 
komentar dalam Dha’if  Sunan At-Tirmidzi, 55, bahwa hadits tersebut adalah dha’if. 
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isyarat dari tangannya sewaktu tasyahhud. Ini telah dibahas di depan. Allah 
telah menjadikan shalat dalam diri beliau sebagai penyejuk hati, penyejuk 
jiwa, kenikmatan, dan kegembiraan. Beliau bersabda, ”Wahai sahabat Bilal, 
kita bisa merasa damai dengan menjalankan shalat.”178 Lalu beliau 
mengatakan, ”Dan kesejukan hatiku telah dijadikan di saat melaksanakan 
shalat.”179  

Walaupun begitu, beliau tidak menyepelekan pekerjaan mendidik para 
makmum dan yang lainnya disela-sela penyempurnaannya untuk 
menghadap, dekat, dan konsentrasi kepada Allah s.w.t.. 

Pernah suatu ketika Rasulullah S.a.w. sedang melaksanakan shalat dan 
ingin berlama-lama di dalamnya, lalu beliau mendengar isakan tangis dari 
seorang anak kecil, maka Rasulullah langsung menjadikan shalat itu 
singkat. Sebab beliau khawatir membuat ibu dari anak tersebut merasa 
tidak nyaman. Dan Rasulullah juga pernah mengutus salah seorang dari 
pasukan kudanya, lantas beliau melaksanakan shalat. Rasulullah juga 
menoleh ke arah orang-orang yang didatangi utusannya tersebut dan 
beliau tidak mengabaikan untuk tetap mengawasi utusannya itu.180 

Begitu pula ketika beliau sedang melaksanakan shalat fardhu, pernah 
sambil membawa Umamah binti Abu Al-Ash bin Ar-Rabi’,181 yaitu cucu 
Rasulullah dari Zainab di atas bahu beliau. Jika Rasulullah sedang berdiri, 
beliau membawanya, dan bila sedang ruku’ dan sujud, beliau 
meletakkannya di bawah.182 

Pernah juga suatu ketika Rasulullah S.a.w. sedang melaksanakan shalat, 
kemudian Hasan atau Husain datang lantas naik di atas punggung beliau, 
maka yang dilakukan Rasulullah adalah memanjangkan sujudnya 
(membuat lama dalam bersujud). Sebab beliau khawatir membuat Hasan 
atau Husain jatuh dari atas punggung beliau.183 

Hal serupa juga terjadi di saat Rasulullah sedang shalat, datanglah 
Aisyah kepadanya dan pintu rumah sedang dalam keadaan terkunci. 
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 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4985, 4986, dalam Kitab: 
Al-Adab, Bab: fi Sshalah Al-’Atamah, Imam Ahmad, 5/364, 371, dari hadits seorang sahabat. Al-Albani 
dalam Shahih Sunan Abu Dawud  telah menganggap hadits tersebut sebagai hadits shahih. 

179
  Hadits ini adalah shahih. Dan penjelasannya telah disebutkan di depan. 

180
  Hadits ini adalah shahih. Dan penjelasannya telah disebutkan di depan. 

181
 Umamah binti Abu Al-Ash adalah cucu dari salah seorang anak perempuan Rasulullah yaitu 

Zainab, di mana saat itu dia dinikahi Abu Al-Ash yang kemudian membuahkan dua orang anak, yaitu 
Umamah dan Ali. Yaitu yang kemudian dinikahi Sayyidina Ali R.a. setelah Ali menikah dengan Siti 
Fatimah binti Rasulullah S.a.w.. Jika ingin lebih jelas lagi, lihat biografinya dalam kitab Al-Ishabah, 
7/501. 

182
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 916, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: idza Hamala Jariyah Shaghirah ‘ala Unuqihi fi Ash-Shalah, Muslim, 543, dalam Kitab: Al-
Masajid, Bab: Jawazu Hamli Ash-Shibyan fi Ash-Shalah, Abu Dawud, 917-919, dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Al-Aamal fi Ash-Shalah, dan An-Nasa`i, 3/10, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Haml Ash-
Shabaya fi Ash-Shalah, dari hadits Abu Qatadah R.a..   

183
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 2/229-230, dalam Kitab: 

Al-Iftitah, Bab: Hal Yajuzu an Takuna Sajdatun Athwal min Sajdah? dan Ahmad, 3/493-494, dari hadits 
Syidad bin Al-Had. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan An-Nasa`i. 
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Kemudian Rasulullah berjalan ke arah pintu terus membukakannya dan 
kemudian kembali lagi untuk menyempurnakan shalatnya.184  

Rasulullah juga sempat menjawab salam orang yang memberi salam 
kepadanya di saat sedang shalat yaitu memakai cara memberikan isyarat 
(dengan tangannya). 

Sahabat Jabir menceritakan bahwa dia pernah diutus oleh Rasulullah 
S.a.w. untuk suatu kepentingan. Kemudian Jabir kembali kehadapan 
Rasulullah dan mendapati beliau sedang shalat. Lalu Jabir memberi salam 
kepada Rasulullah, dan Rasulullah S.a.w. menjawabnya dengan memakai 
isyarat (tangannya).185 Hal ini telah disebutkan Imam Muslim di dalam 
kitab Shahih-nya. 

Sahabat Anas R.a. juga mengatakan hal senada bahwa Nabi S.a.w. 
memberi (jawaban salam) dengan isyarat (tangannya) disaat beliau sedang 
shalat.186 

Sahabat Shuhaib187 berkata, “Aku pernah berjalan melewati Rasulullah 
S.a.w. yang sedang shalat, lalu aku mengucapkan salam kepada beliau, 
maka Rasulullahpun menjawabnya dengan memberi isyarat.”188  

Rawi hadits ini bertanya kepada Shuhaib, ”Aku tidak tahu bagaimana 
(isyaratnya).” Shuhaib menjawab, ”Yaitu isyarat dengan memakai jari-jari 
beliau.” Keterangan ini bisa dijumpai di dalam kitab As-Sunan dan Al-
Musnad. 

Sahabat Abdullah bin Umar R.a. mengatakan bahwa Rasulullah S.a.w. 
pernah pergi menuju ke masjid Quba` dan shalat di situ. Kemudian 
datanglah para sahabat anshar seraya mengucapkan salam kepada beliau 
yang sedang shalat. Abdullah bertanya kepada Bilal, ”Bagaimana kamu 
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 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 922, dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Al-Amal fi Ash-Shalah, dan At-Tirmidzi, 601, dalam Kitab: As-Safar, Bab: Ma Yajuzu min 
Al-Masyyi wa Al-Amal fi Shalah At-Tathawwu’, An-Nasa`i, 3/11, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Al-
Masyyu Amam Al-Qiblah, dan Ahmad, 6/183, 234, dari hadits Aisyah R.a.. Hadits ini di dalam Shahih 
Sunan Abu Dawud dianggap hasan oleh Al-Albani. 

185
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 540, dalam Kitab: Al-Masajid, 

Bab: Tahrim Al-Kalam fi Ash-Shalah, Abu Dawud, 926, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Radd As-Salam fi 
Ash-Shalah, An-Nasa`i, 3/6, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Rad As-Salam bi Al-Isyarah fi Ash-Shalah, 
dan Ibnu Majah, 1018, dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Al-Mushalli Yusallim Alaihi Kaifa Yaruddu?  

186
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 943, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Al-Isyarah fi Ash-Shalah, dan Ahmad, 3/138. Al-Albani di dalam Shahih Sunan Abu 
Dawud juga menganggap hadits ini adalah shahih. 

187
 Nama lengkapnya adalah Shuhaib bin Sanan bin Malik Ar-Rumi, ayah Yahya bin Qasith. Dia 

berasal dari negeri Yaman. Bapak dan pamannya adalah bekerja di kerajaan. Sudah sejak lama masuk 
Islam dan termasuk orang  tak berdaya yang  disiksa karena berjuang di jalan Allah s.w.t.. Dia 
menyaksikan perang Badar, Uhud, dan perang-perang sesudahnya. Meninggal di Madinah pada tahun 
38 H. Dia ditinggikan derajatnya melebihi 70 orang. Lihat Al-Bidayah, 4/415.  

188
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 925, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Rad As-Salam fi Ash-Shalah, At-Tirmidzi, 367, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a fi Al-
Isyarah fi Ash-Shalah, An-Nasa`i, 5/3, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Rad As-Salam bi Al-Isyarah fi Ash-
Shalah, Ibnu Majah, 1017, dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Al-Mushalli Yusallim Alaihi Kaifa Yaruddu?, 
dan Ahmad, 4/332. Al-Albani di dalam Shahih Sunan Abu Dawud menganggap bahwa hadits tersebut 
adalah shahih.  
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melihat Rasulullah S.a.w. menjawab salam mereka disaat beliau sedang 
shalat?,” Bilal menjawab, ”Rasulullah menjawabnya, “Seperti ini.” Ja’far 
bin ‘Aun (menjelaskannya) yaitu, mengulurkan tangannya dengan posisi 
dalamnya telapak tangan di bawah, sedangkan punggung telapak 
tangannya ke atas.”189  

Keterangan ini bisa didapatkan dalam kitab As-Sunan dan Al-Musnad. 
Imam At-Tirmidzi sendiri menganggap hadits ini adalah shahih. Adapun 
pengungkapan redaksinya adalah, ”Beliau memberi isyarat dengan 
memakai tangannya.”  

Berbeda dengan Abdullah bin Mas’ud, ia mengatakan bahwa setelah 
kedatangannya dari negeri Habasyah, ia datang kepada Nabi S.a.w. yang 
sedang shalat. Kemudian Ibnu Mmas’ud memberi salam kepada beliau, lalu 
Rasulullah (menjawab) memakai isyarat dengan kepalanya.190 

Adapun hadits Abu Ghathfan dari Abu Hurairah R.a. mengatakan 
bahwa Rasulullah S.a.w. telah bersabda, “Barangsiapa memberi isyarat 
dengan isyarat yang bisa dipahami disaat sedang shalat, maka ia harus 
mengulang shalatnya,”191 adalah hadits yang tidak sah. Sebagaimana yang 
dikatakan Ad-Daruquthni dalam kalimatnya, ”Ibnu Abu Dawud memberi 
tahuku bahwa Abu Ghathfan192 adalah seorang yang bodoh dan tidak 
dikenal. Dan kalimat yang benar dari Nabi S.a.w. adalah bahwa beliau 
memberi isyarat disaat sedang shalat.”193  

Hadits ini diriwayatkan oleh sahabat Anas, Jabir, dan yang lain.    

Suatu hari Rasulullah S.a.w. sedang shalat dan Aisyah (tergeletak) 
menghalangi antara tempat shalat beliau dan arah kiblat. Jika Rasulullah 
sujud, maka beliau mendorong Aisyah dengan tangan, kemudian Aisyah 
menggenggam (dengan mengumpulkan) kedua kakinya. Dan jika 
Rasulullah sedang berdiri, maka Aisyah mengulurkan kedua kakinya 
lagi.194 

                                                      
189

 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 927, dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Rad As-Salam fi Ash-Shalah, At-Tirmidzi, 368, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a fi Al-
Isyarah fi Ash-Shalah, An-Nasa`i, 3/5, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Rad As-Salam bi Al-Isyarah fi Ash-
Shalah, dan Ahmad 2/10, sedangkan redaksinya dari Abu Dawud. Al-Albani mensinyalir di dalam 
Shahih Sunan Abu Dawud bahwa hadits tersebut adalah shahih.  

190
  Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, 2/260. 

191
 Hadits ini adalah dha’if. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 944, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Al-Isyarah fi Ash-Shalah. Al-Albani memberikan komentar dalam Dha’if Sunan Abu 
Dawud, 206, bahwa hadits ini adalah hadits dha’if. 

192
 Nama lengkapnya adalah Abu Ghathfan bin Tharif Al-Madani. Abu Sa’ad mengatakan bahwa 

dia semasa hidupnya menemani sahabat Utsman dan menjadi sekretarisnya. Dan dianggap bisa 
dipercaya oleh An-Nasa`i, Ibnu Mu’ayyan, dan Ibnu Hibban. Adapun komentar dari Abu Bakar bin Abu 
Dawud bahwa dia adalah orang yang bodoh dan tidak di kenal, ini bisa dihapus dengan adanya 
keterangan bahwa dia bisa dipercaya, sebagaimana dikatakan oleh imam-imam hadits tersebut di atas. 
Keterangan lebih lanjut bisa dilihat dalam kitab At-Tahdzib, 4/571.  

193
  Hadits ini adalah shahih. Dan penjelasannya telah disebutkan di depan. 

194
 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 519, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Hal Yaghmizu Ar-Rajul Imra`tahu ‘Inda As-Sujud?, Muslim, 512, dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Al-I’tiradh baina Yadai Al-Mushalli, Abu Dawud, 710-714, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Mman 
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Pada suatu ketika Rasulullah S.a.w. sedang shalat, lalu ada setan datang 
menghampiri beliau dengan tujuan ingin memutus (membatalkan) shalat 
yang dikerjakan Rasulullah. Kemudian beliau memegang setan tersebut dan 
mencekiknya sampai meneteslah air liur setan mengenai beliau.195    

Diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah melakukan shalat di atas 
mimbar dan ruku’ di situ. Apabila sudah waktunya sujud, maka Rasulullah 
turun mundur ke belakang. Kemudian beliau sujud di atas tanah, (dan 
kalau sudah selesai) naik lagi ke atas mimbar.196 

Suatu ketika beliau shalat menghadap dinding, kemudian datanglah 
seekor burung kecil yang indah berada disekitarnya, lalu beliau 
mempertahankan (supaya ia tidak lewat di depan beliau), sampai perut 
Rasulullah menempel pada dinding itu, kemudian burung tersebut lewat 
dari arah belakang Rasulullah.197 

Pernah suatu ketika Rasulullah sedang shalat, lalu ada dua anak 
perempuan dari Bani Abdul Muththalib yang bertengkar hendak saling 
membunuh di depan beliau. Kemudian Rasulullah S.a.w. memegang 
keduanya dengan kedua tangan beliau dan memisahkan antara satu 
dengan yang lain, sedangkan Rasulullah sendiri masih dalam keadaan 
sedang shalat.198  

Redaksi Imam Ahmad dalam masalah ini adalah, ”Kemudian keduanya 
berpegangan dengan kedua lutut Nabi S.a.w., kemudian beliau 
memisahkan keduanya, sedangkan Rasulullah sendiri masih tetap 
(meneruskan shalatnya).”199 

Suatu ketika Rasulullah sedang shalat, lalu ada seorang remaja mau 
lewat di depan beliau. Kemudian Rasulullah memberi isyarat dengan 
tangannya begini, lantas seorang remaja tersebut kembali. Dan ada lagi 
seorang remaja putri yang akan lewat di depan Rasulullah, kemudian 
beliau juga memberi isyarat lagi begini, dan remaja putri tersebut tetap 
lewat di depan beliau. Maka ketika Rasulullah S.a.w. telah selesai dari 

                                                                                                                              
Qqala Al-Mar`ah la Taqtha’ Ash-Shalah, An-Nasa`i, 2/65, 67, dalam Kitab: Al-Qiblah, Bab: Dzikru Ma 
Yaqtha’ Ash-Sshalah wa Ma la Yaqtha’, Ibnu Majah, 956, dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Man Shalla wa 
Bainahu wa baina Al-Qiblah Syai`un, Imam Malik, 255, Imam Ahmad, 6/44, 54, 148, 225, 255, dan 
Ath-Thabrani dalam kitab Al-Ausath, 321, 549. 

195
  Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1210, dalam Kitab: Al-

’Amal fi Ash-Shalah, Bab: Ma Yajuzu min Al-’Amal fi Ash-Shalah, dan Muslim, 541, dalam Kitab: Al-
Masajid, Bab: Jawazu La’ni Asy-Syaithan fi Atsna`i Ash-Shalah, dari hadits Abu Hurairah R.a.. 

196
  Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 377, dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Ash-Shalah fi As-Suthuh wa Al-Minbar, dan diriwayatkan pula oleh Muslim, 544, dalam Kitab: Al-
Masajid, Bab: Jawazu Al-Khuthwah wa Al-Khuthwatain fi Ash-Shalah, dari hadits Sahl bin Sa’ad R.a.. 

197
  Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 708, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Satrah Al-Imam Satrah Man Khalfahu. Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud 
menganggap bahwa hadits ini adalah shahih. 

198
  Hadits ini adalah shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 716, dalam Kitab: Ash-

Shalah, Bab: Man Qala Al-Himar la Yaqtha’ Ash-Shalah, An-Nasa`i, 2/65, dalam Kitab: Al-Qiblah, Bab: 
Dzikru Ma Yaqtha’ Ash-Shalah wa Ma la Yaqtha’, dan Ahmad, 1/235, 250, 254, 308, 316, 341. Al-
Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud mengatakan bahwa hadits tersebut adalah shahih.  

199
  Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad 1/235, 250, 254, 341. 
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shalatnya, beliau bersabda, ”Mereka (perempuan) memang lebih sering 
(melakukannya).” Hadits ini disebutkan Imam Ahmad dalam kitab Sunan-
nya.200 

Beliau juga meniup ketika sedang shalat.201 Hal ini sebagaimana 
disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Sunan-nya. 

Adapun hadits yang menyatakan bahwa, meniup sama dengan 
berbicara, adalah tidak berdasar dari Rasulullah S.a.w., dan hanya 
diriwayatkan oleh Said dalam kitab Sunan-nya dari Ibnu Abbas yang 
termasuk perkataannya jika hadits tersebut memang shahih.202 

Beliau juga menangis ketika shalat, dan beliau juga berdehem ketiak 
sedang shalat. Ali bin Abi Thalib berkata, “Aku mempunyai waktu khusus 
untuk bertemu dengan nabi. Ketika aku datang menemuinya aku selalu 
meminta izin beliau. Jika aku datang sedang beliau sedang melaksanakan 
shalat, maka beliau berdehem, dan setelah itu barulah aku masuk ke dalam 
rumahnya. Dan jika aku tidak menemukan beliau di rumah, maka aku lalu 
dipersilahkan untuk masuk oleh isterinya.203 Hadits ini diriwayatkan oleh 
An-Nasa`i dan Ahmad.  

Adapun redaksi dari Ahmad adalah, “Aku mempunyai dua waktu 
khusus untuk menghadap nabi di waktu siang dan malam hari. Jika aku 
menemui beliau dan beliau sedang melaksanakan shalat, maka beliau 
berdehem. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ia 
mempraktikkannya dengan berdehem dalam shalat, dan ia menganggap 
bahwa berdehem tidak membatalkan shalat. 

Nabi S.a.w. terkadang juga shalat dengan tidak mengenakan sandal 
atau sepatu, dan di saat yang lain beliau shalat dengan mengenakan sandal. 
Begitu juga Abdullah bin Umar204 memerintahkan shalat dengan 
menggunakan sandal agar berbeda dengan orang-orang Yahudi.205 

Beliau terkadang shalat dengan memakai satu pakaian (yang menyatu 
antara bagian atas dan bawahnya), dan terkadang dengan memakai dua 

                                                      
200

 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma 
Yaqta’u Ah-Shalah, dan Ahmad, 6/294 dari hadits Ummu Salamah. Hadits ini dianggap dha’if oleh Al-
Albani dalam Dha’if Sunan Ibnu Majah. 

201
 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Man 

Qala Yarka’u Rak’atain, At-Tirmidzi dalam Asy-Syama`il, An-Nasa`i dalam Kitab: Al-Kusuf, Bab: Nau’un 
Akhar, dan Ahmad, 2/159 dan 188 dari hadits Abdullah bin Amr. 

202
 Hal ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Fath, 3/103. 

203
 Hadits ini sanadnya dha’if. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i 3/12, dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: 

At-Tanhanah fi Ash-Shalah, dan Ahmad, 1/79. Dalam Dhaif Sunan An-Nasa`I, Al-Albani mengatakan 
bahwa hadits ini sanadnya adalah dha’if. 

204
 Hadits ini adalah hasan shahih. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud 653 Kitab: Ash-

Shalah Bab: Ash-Shalah fi An-Na’li, dan Ibnu Majah dalam Kitab: Al-Iqamah Bab: Ash-Shalah fi An-
Na’li. Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan shahih. 

205
 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab: Ash-Shalah Bab: Ash-

Shalah bi An-Na’li, dari hadits Syadad bin Aus. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih 
Sunan Abu Dawud. 
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pakaian (berbeda antara bagian atas dengan bagian bawah) dan begini ini 
adalah yang terbanyak beliau lakukan. 

Qunut Rasulullah S.A.W. dalam Shalat 

Rasulullah S.a.w. membaca qunut dalam shalat Shubuh setelah bangun 
dari ruku’ dalam sebulan206 kemudian meninggalkan qunut pada bulan 
berikutnya. Selalu membaca qunut dalam shalat Shubuh bukan merupakan 
petunjuk Rasulullah S.a.w.. Mustahil Rasulullah S.a.w. setelah bangun dari 
ruku’nya dalam setiap fajar membaca,  

“Ya Allah! Berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah 
Engkau beri petunjuk, dan berilah aku kesehatan sebagaimana orang 
yang telah Engkau beri kesehatan….”207 

Dalam membaca qunut di atas, Rasulullah S.a.w. mengeraskan 
suaranya, lalu para sahabat mengamininya. Perkembangan selanjutnya, 
qunut tidak begitu dikenal oleh umat. Mayoritas umat dan para sahabat, 
bahkan seluruhnya, tidak mempraktekkan qunut sehingga di antara 
mereka ada yang mengatakan bahwa qunut itu sesuatu yang baru (bid’ah 
atau sesuatu yang dibuat-buat). Sebagaimana perkataan Sa’ad bin Thariq 
Al-Asyja’i, “Pernah aku bertanya kepada ayahku, “Wahai ayahku! 
Sesungguhnya engkau telah shalat di belakang Rasulullah S.a.w., Abu 
Bakar, Umar, Utsman, dan Ali di sini dan di Kufah sejak lima tahun, apakah 
mereka membaca qunut dalam shalat Shubuh?” Ayahnya Thariq 
menjawab, “Wahai anakku! Itu merupakan hal baru.”208 Hadits ini 
diriwayatkan oleh An-Nasa’i, At-Tirmidzi,  bin Majah, dan Ahmad.  

At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini adalah hadits Shahih.” Diriwayatkan 
oleh Ad-Daruquthni dari Sa’id bin Jubair Ra., Sa’ad berkata, “Aku bersaksi 
bahwa aku telah mendengar Abdullah bin Abbas berkata, “Sesungguhnya 
qunut dalam shalat Fajar (ahalat Shubuh) adalah bid’ah.”209 Diriwayatkan 

                                                      
206 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 675 dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: 

Istihbab Al-Qunut fi Jami’ Ash-Shalawat. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1442 dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Al-Qunut fi Ash-Shalawat. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 2/200 dalam Kitab: Al-Iftitah, 
Bab: Al-Qunut ba’da Ar-Ruku’. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1243 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma 
Ja’a fi Al-Qunut fi Shalat Al-Fajr, dari Anas, ia berkata, "Rasulullah S.a.w. membaca qunut dalam Shalat 
Shubuh selama sebulan." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 798 dalam Kitab: Al-Adzan, Bab: Al-Qunut fi 
Al-Maghrib wa Al-Fajr.  

207
Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1425 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 

Al-Qunut fi Al-Witr. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 463 dalam Kitab: Al-Witr, Bab: Ma Ja’a fi Al-
Qunut wa Al-Witr. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/248 dalam Kitab: Qiyam Al-Lail, Bab: Ad-Du’a’ fi 
Al-Witr. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1178 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja’a fi Al-Qunut wa Al-
Witr. Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/199,200. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, 1591. Diriwayatkan oleh 
Ath-Thabrani, 2701 dalam Al-Kabir. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, 2/209 dari hadits Hasan bin Ali. 
Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah, 967.   

208 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 402 dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Ma Ja’a fi Tark Al-Qunut, 2/204 dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Tark Al-Qunut. Diriwayatkan oleh 
Ibnu Majah, 1241 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja’a fi Al-Qunut fi Shalah Al-Fajr. Diriwayatkan 
oleh Ahmad, 3/472 dan 6/394. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu 
Majah, 1026.  

209 Hadits ini sanadnya dha’if. Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, 2/41, dalam sanadnya ada 
Abdullah bin Maisarah dan ia adalah Dha’if sebagaimana disebutkan dalam At-Taqrib, 3652. 
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oleh Al-Baihaqi dari Abu Majlaz210, ia berkata, “Aku melaksanakan shalat 
Shubuh bersama bin Umar dan ia tidak membaca qunut. Kemudian aku 
bertanya kepadanya, “Aku tidak melihatmu membaca qunut?” Ibnu Umar 
menjawab, “Aku tidak mengenalnya (mengetahuinya) dari seorang pun 
dari sahabat kita.”211  

Sudah maklum bila seandainya Rasulullah S.a.w. membaca qunut setiap 
fajar, berdoa dengan doa qunut ini dan diamini oleh para Sahabatnya; 
maka semua itu akan diriwayatkan oleh umat seluruhnya termasuk juga 
kapan Rasulullah S.a.w. membaca qunut secara keras, jumlah bacaan 
qunut, dan waktu qunut. Jika mereka boleh mengabaikan masalah qunut, 
maka mereka juga boleh mengabaikan tentang hal-hal yang berkaitan 
dengan qunut seperti bacaan keras dan pelannya, jumlah bacaannya dan 
waktu qunutnya. Karena semuanya itu, yakni qunut dan hal-hal yang 
berkaitan dengan qunut, adalah satu yang tak dapat dipisahkan. Dengan 
cara seperti ini, kita juga tahu bahwa selalu membaca basmalah dengan 
keras setiap sehari semalam sebanyak lima kali bukan termasuk petunjuk 
Rasulullah S.a.w., karena  mayoritas umat tidak menghiraukannya, tidak 
mengetahuinya, bahkan mengabaikannya dan tidak mempraktekkannya.  

Kalau seandainya hal itu merupakan petunjuk Rasulullah S.a.w., sangat 
mustahil mayoritas umat tidak menghiraukannya dan tidak 
mempratekkannya. Seandainya hal itu benar-benar terjadi, pasti umat akan 
meriwayatkannya sebagaimana mereka meriwayatkan tentang jumlah 
Shalat, jumlah rakaat, waktu bacaan yang keras dan pelan, jumlah 
sujudnya, rukun-rukunnya, dan urutannya. 

Yang tepat dan yang disepakati oleh ulama-ulama yang bijak adalah 
bahwa Rasulullah S.a.w. kadang membaca qunut dengan keras dan kadang 
dengan pelan, dan kadang membaca qunut dan kadang meninggalkannya. 
Rasulullah S.a.w. lebih banyak membaca qunut dengan pelan dari pada 
membacanya dengan keras. Rasulullah S.a.w. lebih banyak meninggalkan 
qunut daripada membacanya. Rasulullah S.a.w. membaca qunut ketika 
terjadi peristiwa-peristiwa tertentu (qunut nazilah) untuk mendoakan 
kaumnya dan musuh-musuhnya. Kemudian ketika kaumnya yang didoakan 
sudah terbebas dari penderitaan, dan musuh-musuhnya sudah masuk Islam 
dan bertaubat, maka Rasulullah S.a.w. meninggalkan qunut. 

Artinya bahwa Rasulullah S.a.w. membaca qunut itu karena ada suatu 
peristiwa penting yang muncul, ketika peristiwa itu sudah teratasi, maka 
Rasulullah S.a.w. meninggalkan qunut.  

Rasulullah S.a.w. juga tidak mengkhususkan qunut dalam shalat 
Shubuh saja, namun Rasulullah S.a.w. juga pernah membacanya dalam 

                                                      
210 Abu Majlaz adalah Lahiq bin Hamid bin Sa’id As-Sadusi Abu Majlaz Al-Bashari, seorang 

yang sebelah matanya cacat, yang datang ke Khurasan. Riwayatnya dari Umar dan Hudzaifah adalah 
mursalah. Ibnu Sa’ad, Abu Zur’ah, Ibnu Kharasy, dan Al-’Ajali menganggapnya Tsiqah (dapat 
dipercaya). Menurut bin Ma’in ia seorang yang Mudhtharib Al-Hadits. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, 
ia adalah Tsiqah, At-Tahdzib, 4/335 dan At-Taqrib, 7490. 

211 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, 2/213. 
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Shalat Maghrib, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam 
Shahih-nya dari Anas212; Muslim dari Al-Barra’; Imam Ahmad dari Ibnu 
Abbas berkata, “Rasulullah S.a.w. membaca qunut selama sebulan berturut-
turut dalam shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya’, dan Shubuh setelah 
beliau membaca, “Samia Allahu liman hamidah” setiap Shalat dari rakaat 
yang terakhir, beliau mendoakan suku Ri’i, Dzakwan, dan ‘Ushayyah dari 
Bani Sulaim, dan orang-orang yang di belakangnya mengamininya.”213 
Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. 

Jadi, yang termasuk petunjuk Rasulullah S.a.w. adalah qunut dalam 
peristiwa-peristiwa tertentu (qunut nazilah) dan meninggalkan qunut 
ketika peristiwa-peristiwa itu telah berlalu. Qunut tidak dikhususkan dalam 
shalat Shubuh, tapi kebanyakan qunut Rasulullah S.a.w. dalam shalat 
Shubuh karena dalam shalat Shubuh merupakan shalat yang dianjurkan 
berlama-lama, shalat yang bersinggungan langsung dengan Shalat malam, 
shalat yang waktunya dekat dengan waktu sahur, waktu yang dikabulkan, 
Shalat yang dikenal sebagai Shalat yang disaksikan oleh Allah dan para 
malaikat baik malaikat malam maupun malaikat siang, sebagimana yang 
dijelaskan dalam penafsiran-penafsiran firman Allah,  

ÉΟÏ% r& nο 4θ n= ¢Á9$# Ï8θ ä9à$ Î! Ä§ôϑ ¤±9$# 4’ n< Î) È,|¡xî È≅ø‹©9$# tβ#u™öè% uρ Ìôf xø9$# ( ¨β Î) tβ#u™öè% 

Ìôf xø9$# šχ% x. #YŠθ åκô¶ tΒ ∩∠∇∪     

“…Dan (dirikanlah pula Shalat) Shubuh. Sesungguhnya Shalat 
Shubuh itu disaksikan (oleh malaikat).” (QS. Al-Isra’: 78) 

Sedangkan hadits bin Abi Fudaik dari Abdullah bin Sa’id bin Abi Sa’id 
Al-Maqburi dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah S.a.w. 
ketika mengangkat kepalanya dari ruku’ dalam shalat Shubuh pada rakaat 
kedua, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan doa,  

“Ya Allah! Berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah 
Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan sebagaimana orang 
yang telah Engkau beri kesehatan, berilah aku kekuasaan 
sebagaimana orang yang telah Engkau beri kekuasaan, berilah aku 
keberkahan terhadap apa yang telah Engkau anugerahkan, jagalah 
aku dari kejelekan ketetapan-Mu (qadha’-Mu), sesungguhnya 
Engkau Dzat yang menetapkan qadha dan tidak ditetapkan qadha 
atas-Mu, sesungguhnya tiada orang yang dapat merendahkan orang 

                                                      
212  Hadits ini adalah shahih sebagaimana sebelumnya. 
213

 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1443 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 
Al-Qunut fi Ash-Shalawat. Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/301-302. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-
Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud.  
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yang Engkau muliakan, Maha Suci Engkau  wahai Tuhan kami dan 
Maha Luhur Engkau.”214  

Kami tidak menjadikan hadits ini sebagai dalil atau hujjah seandainya 
hadits ini Shahih atau Hasan karena dalam rangkaian perawinya terdapat 
Abdullah meski Al-Hakim menganggap hadits ini Shahih dalam Al-Qunut 
dari jalur Ahmad bin Abdullah Al-Mazini, menceritakan kepada kami 
Yusuf bin Musa, menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, 
menceritakan kepada kami bin Abi Fudaik, kemudian ia menuturkan 
haditsnya.  

Ya memang benar Abu Hurairah berkata, “Demi Allah, sungguh aku 
orang yang shalatnya paling dekat (paling menyerupai) shalat Rasulullah 
S.a.w. dari pada kalian,” kemudian Abu Hurairah membaca qunut pada 
rakaat terakhir dari shalat Shubuh setelah ia berkata, “Sami’a Allahu liman 
hamidah,” lalu ia mendoakan orang-orang beriman dan melaknat orang-
orang kafir.215 

Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah S.a.w. membaca qunut 
kemudian meninggalkannya. Sedangkan Abu Hurairah lebih suka untuk 
mengajari mereka bahwa qunut itu sunnah dan Rasulullah S.a.w. telah 
melakukannya. Hal ini sebagai penolakan (counter) terhadap ahli Kufah 
yang memakruhkan qunut dalam shalat Shubuh secara mutlak, baik ketika 
terjadi perisitwa-peritiwa tertentu maupun tidak.  

Mereka (para ahli Kufah) mengatakan bahwa qunut telah dinasakh 
(dihapus) dan melakukannya termasuk bid’ah. Ahlul Hadits mengambil 
sikap tengah-tengah (moderat) antara mereka yang memakruhkan dan 
mereka yang sangat menganjurkan ketika terjadi peristiwa-peristiwa 
tertentu maupun lainnya. Mereka adalah kelompok yang paling moderat. 
Mereka membaca qunut ketika Rasulullah S.a.w. membacanya dan 
meninggalkan qunut ketika Rasulullah S.a.w. meninggalkannya. Mereka 
mengikuti Rasulullah S.a.w. dalam melakukannya dan meninggalkannya. 
Mereka mengatakan bahwa melakukannya sunnah dan meninggalkannya 
juga sunnah.  

Meskipun begitu mereka tidak mengingkari orang-orang yang 
membiasakan qunut, tidak memakruhkan orang yang melakukannya, dan 
tidak menganggap bahwa meninggalkannya adalah sebuah bid’ah, dan 
menurutnya pelakunya tidak bertentangan dengan sunnah. Mereka juga 
tidak mengingkari orang-orang yang menolak qunut karena peristiwa-
peristiwa tertentu, tidak menganggap bahwa orang yang meninggalkan 
qunut sebuah bid’ah, dan menurutnya orang yang meninggalkan qunut 
juga tidak bertentangan dengan sunnah. Siapa saja yang membaca qunut 
itu adalah baik dan siapa saja yang meninggalkannya itu juga baik.  

                                                      
214 Hadits ini sanadnya dha’if (lemah) sekali dari sisi Abdullah bin Sa’id bin Al-Maqburi. Ia 

adalah orang yang matruk (ditinggalkan) sebagaimana keterangan di depan. 
215 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 797 dalam Kitab: Al-Adzan, Bab: 

no. 126. Diriwayatkan oleh Muslim, 675 dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: Istihbab Al-Qunut fi Jami’ Ash-
Shalawat. 
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Rukun Shalat yang berupa i’tidal (berdiri tegak setelah bangun dari 
ruku’) merupakan tempat doa dan pujian, dan Rasulullah S.a.w. telah 
mengumpulkan keduanya dalam tempat tersebut (i’tidal). Doa qunut 
adalah doa dan pujian. Ia sangat tepat bila menempati tempat i’tidal ini.  

Ketika imam kadang mengeraskan bacaan qunut untuk mengajari para 
makmum, maka itu tidak masalah. Karena Umar pernah mengeraskan doa 
iftitah untuk mengajari para makmum, dan bin Abbas pernah membaca Al-
Fatihah dengan keras dalam shalat Jenazah untuk mengajari para makmum 
bahwa bacaan itu sunnah.  

Yang termasuk dalam masalah ini juga adalah imam membaca amin 
dengan keras. Itu semua adalah perbedaan yang dibolehkan (mubah) yang 
tidak tercela bagi orang yang melakukannya dan meninggalkannya, seperti 
mengangkat kedua tangan dalam shalat atau meninggalkannya, seperti 
perbedaan dalam mecam-macam tahiyyat, macam-macam adzan dan 
iqamah, dan macam-macam jenis haji yaitu haji ifrad (rangkaian ibdah haji 
yang mendahulukan haji mengakhirkan umrah), qiran (rangkaian ibada 
haji yang haji dan umrahnya dilaksanakan secara bersamaan) dan tamattu’ 
(rangkaian ibadah haji dengan melaksanakan umrah dulu baru haji).  

Tiada lain maksud kami di sini kecuali menuturkan petunjuk Rasulullah 
S.a.w. yang pernah dilakukan oleh Rasulullah S.a.w., seorang yang menjadi 
qiblat petunjuk. Masalah ini-lah yang dimaksud dalam buku ini, dan yang 
menjadi pusat penelitian dan pembahasan. Ini di satu sisi. Di sisi lain juga 
memberikan penjelasan tentang hal di mana melakukannya dan 
meninggalkannya itu sama-sama boleh.  

Dalam buku ini, kami tidak menyatakan kenapa boleh dan kenapa tidak 
boleh, namun maksud kami tiada lain adalah petunjuk yang dipilih 
Rasulullah S.a.w. untuk dirinya sendiri itu merupakan petunjuk yang 
paling baik. Jika kami mengatakan bahwa membiasakan qunut dalam 
shalat Shubuh, dan mengeraskan bacaan basmalah bukanlah termasuk 
petunjuk Rasulullah S.a.w., maka hal itu tidak berarti bahwa yang lainnya 
makruh dan bid’ah, namun yang dimaksud adalah bahwa petunjuk 
Rasulullah S.a.w. itulah yang paling sempurna dan baik.  

Sedangkan hadits Abu Ja’far Ar-Razi dari Ar-Rabi’ bin Anas dari Anas 
berkata, “Rasul selalu membaca qunut dalam shalat Shubuh sampai beliau 
meninggal dunia.”216  

Hadits ini disebutkan dalam Al-Musnad, riwayat At-Tirmidzi, dan lain-
lain. Ahmad dan lainnya menganggap Dha’if Abu Ja’far Ar-Razi.217 Ibnu Al-
Madini mengatakan bahwa Abu Ja’far dianggap pernah 
mencampuradukkan hadits. Abu Zur’ah mengatakan bahwa ia termasuk 

                                                      
216 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/162. Ahmad dalam At-Taqrib 

membenarkan akan buruknya hafalan Abu Ja’far Ar-Razi.  
217 Yang dimaksud Abu Ja’far adalah Ar-Razi At-Tamimi, namanya ‘Isa bin ‘Isa. Ibnu Hajar 

membenarkan akan buruknya hafalannya terutama dari jalur Mughirah. Lihat Al-Mizan, 6595; At-
Tahdzib, 4/503; dan At-Taqrib, 8019.  
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orang yang banyak keliru dan salah dalam meriwayatkan hadits. Ibnu 
Hibban mengatakan bahwa ia pernah sendirian mengkategorikan Mungkar 
hadits-hadits yang masyhur. Artinya bahwa ia seorang yang manakir. 

Ibnu Taimiyah -semoga Allah memuliakannya- mengatakan bahwa 
sanad (rangkaian perawi) hadits ini sama dengan sanad hadits, “Dan 
(ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 
dari sulbi mereka...,” hadits Ubayy bin Ka’ab yang panjang. Di antara isi 
hadits itu adalah, “Ruh Isa termasuk ruh-ruh yang diambil kesaksiannya 
pada zaman Adam, kemudian ruh tersebut diutus kepada Maryam ketika ia 
mengasingkan diri dari keluarganya ke tempat yang suci, lalu Allah 
mengutus ruh tersebut dalam bentuk manusia, kemudian ruh tersebut 
menampakkan diri di hadapan Maryam dalam bentuk manusia sempurna, 
ia berbicara dengan Maryam dan masuk ke dalam diri Maryam, kemudian 
Maryam mengandungnya.”218  

Cerita ini benar-benar salah, karena yang diutus Allah kepada Maryam 
adalah malaikat yang berkata kepada Maryam, “Sesungguhnya aku ini 
hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-
laki yang suci.” (QS. Maryam: 19). Sehingga tidak benar bila yang 
berbicara dengan Maryam di atas adalah Isa bin Maryam, dan itu adalah 
mustahil. 

Yang dimaksud dengan Abu Ja’far Ar-Razi seorang yang manakir 
adalah bahwa tidak seorang pun Ahli Hadits yang menjadikan hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Ja’far Ar-Razi secara sendirian sebagai hujjah atau 
dalil sama sekali. Seandainya hadits ini benar (Shahih), maka bukan berarti 
hadits ini dapat dijadikan sebagai dalil qunut di atas, karena yang dimaksud 
qunut Rasulullah S.a.w. dalam hadits ini bukanlah bacaan qunut di atas. 
Karena qunut itu kadang berarti berdiri (Al-Qiyam), diam (As-Sukut), 
ibadah yang terus menerus, doa, tasbih, tunduk, taat, dan khusu’, 
sebagaimana firman Allah,  

…ã& s!uρ ⎯tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ ( @≅ à2 …ã&©! tβθ çFÏΖ≈ s% ∩⊄∉∪     

“Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. 
Semua-Nya hanya kepada-Nya tunduk (qanitun).” (QS. Ar-Rum: 26).  

Dan firman Allah,  

ô⎯̈Β r& uθ èδ ìMÏΖ≈ s% u™!$ tΡ#u™ È≅ ø‹©9$# #Y‰É`$ y™ $ Vϑ Í← !$ s% uρ â‘ x‹øt s† nο tÅz Fψ$# (#θ ã_ ötƒ uρ sπ uΗ ÷qu‘ ⎯Ïµ În/u‘   

“(Apakah kamu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah 
orang yang beribadat (qanitat) di waktu-waktu malam dengan sujud 
dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan 
mengharapkan rahmat Tuhannya...” (QS. Az-Zumar: 9).  
                                                      
218 Sanad hadits ini dha’if. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, 3255. Dalam sanadnya (rangkaian 

perawinya) ada Abu Ja’far Ar-Razi dan ia dha’if (lemah) sebagaimana keterangan di depan. 
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Dan firman Allah,  

ôM s% £‰|¹ uρ ÏM≈yϑ Î= s3Î/ $ pκÍh5u‘ ⎯Ïµ Î7çFä.uρ ôM tΡ% x.uρ z⎯ÏΒ t⎦⎫ÏFÏΖ≈ s)ø9$# ∩⊇⊄∪     

“…Dan dia membenarkan kalimat Tuhannya dan Kitab-kitab-Nya; 
dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat (qanitin)” (QS. At-
Tahrim: 12).  

Disamping Rasulullah S.a.w.  pernah bersabda,  

“Shalat yang paling baik adalah yang panjang berdirinya (qunut).”219   

Zaid bin Arqam, ketika turun ayat, “Wa quumuu lillahi qanitin (Dan 
berdirilah untuk Allah [dalam Shalatmu] dengan khusyu’ [diam]).” (QS. Al-
Baqarah: 238),  berkata, “Allah memerintahkan kami untuk diam dan 
melarang kami berbicara.”220  

Anas R.a. tidak berkata, “Rasulullah S.a.w. selalu membaca qunut 
setelah ruku’ dengan mengeraskan suaranya, dengan bacaan qunut 
“Allahum ihdini fiman hadait wa ‘afini fiman ‘afait… (Ya Allah! Berilah 
aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah 
aku kesehatan sebagaimana orang yang telah Engkau beri kesehatan…)” 
dan orang-orang yang dibelakangnya mengamininya.” Tidak ada keraguan 
lagi bahwa bacaan Rasulullah S.a.w., “Rabbanaa wa laka al-hamd mil’u as-
samaawaati wa mil’u al-ardli wa mil’u maa syi’ta min syai’in ba’du, ahl ats-
tsanaa’i wa al-majdi, ahaqqu ma qaala al-’abd... (Ya Tuhan kami, dan 
hanya kepada-Mu segala pujian, yang memenuhi langit, bumi dan segala 
sesuatu yang Engkau kehendaki, Dzat pemilik segala pujian dan 
keagungan, Dzat yang lebih tahu apa yang dikatakan hamba...)”221 adalah 
qunut, memanjangkan rukun ini adalah qunut, memanjangkan bacaan 
adalah qunut, dan doa qunut di atas adalah qunut.  

Apa dalil mereka bahwa yang dimaksud Anas dengan qunut di atas 
adalah hanya semata-mata doa qunut, bukan makna-makna qunut yang 
lain.  

Jika muncul pernyataan bahwa pengkhususan qunut oleh Rasulullah 
S.a.w. dalam shalat Shubuh bukan shalat-shalat lainnya merupakan dalil 
bahwa yang dimaksud qunut di sini adalah doa qunut di atas, karena 
makna-makna qunut yang telah dituturkan di atas dilaksanakan dalam 
shalat Shubuh dan lainnya, padahal Anas telah mengkhususkan shalat 
Shubuh bukan shalat-shalat lainnya dengan qunut.  

                                                      
219 Hadits ini Shahih. 
220 Hadits ini Shahih. Diriwayatkan  oleh Al-Bukhari, 1200 dalam Kitab: Al-’Amal fi Ash-

Shalah, Bab: Ma Yunha min Al-Kalam fi Ash-Shalah. Diriwayatkan oleh Muslim, 539 dalam Kitab: Al-
Masajid, Bab: Tahrim Al-Kalam fi Ash-Shalah. Diriwayatkan Abu Dawud, 949 dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Ma Ja’a fi Naskh Al-Kalam fi Ash-Shalah. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/18 dalam Kitab: As-
Sahwu, Bab: Al-Kalam fi Ash-Shalah. 

221 Hadits ini adalah shahih. 
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Sehingga yang dimaksud qunut oleh Anas di sini adalah bacaan qunut 
yang selama ini dikenal. Tidak benar bila dikatakan bahwa qunut ini adalah 
doa atas orang-orang kafir bukan doa untuk orang-orang beriman yang 
lemah, karena Anas telah menceritakan bahwa Rasulullah S.a.w. pernah 
membaca qunut selama sebulan kemudian meninggalkannya.  

Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud doa yang 
selalu dipanjatkan Rasulullah S.a.w. adalah doa qunut yang telah dikenal 
selama ini.  

Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Barra’ bin ‘Azib, Abu Hurairah, 
Abdullah bin Abbas, Abu Musa Al-Asy’ari, Anas bin Malik, dan lain-lain 
juga membaca qunut. 

Jawaban atas pernyataan di atas adalah sebagai berikut: 

Pertama, Anas pernah menceritakan bahwa Rasulullah S.a.w. pernah 
membaca qunut dalam shalat Shubuh dan Maghrib sebagaimana yang 
diriwayatkan Al-Bukhari.222 Rasulullah S.a.w. tidak mengkhususkan qunut 
dalam shalat Shubuh. Begitu juga Al-Barra’ bin ‘Azib menceritakan hal 
yang sama.  

Terus, apa alasan mereka bahwa qunut dikhususkan dalam shalat 
Shubuh? 

Jika alasan mereka bahwa qunut dalam shalat Maghrib telah dinasakh 
(dibatalkan), maka Ahli Kufah membantah alasan mereka dengan 
mengatakan bahwa  qunut dalam shalat Shubuh juga sama dinasakh. 
Karena tidak ada hujjah atau dalil yang mengatakan bahwa qunut Maghrib 
dinasakh kecuali juga qunut Shubuh dinasakh. Mereka tidak dapat 
mendatangkan dalil yang menyatakan bahwa dinasakhnya qunut Maghrib 
dan ditetapkannya qunut Shubuh. 

Jika alasan mereka bahwa qunut Maghrib adalah qunut yang 
insendental dan temporal karena ada peristiwa-peristiwa tertentu (qunut 
an-nawazil) bukan qunut yang permanen (qunut ratib), maka Ahli Hadits 
membantahnya dengan mengatakan bahwa bila qunut Maghrib adalah 
qunut yang insendental dan temporal karena ada peristiwa-peristiwa 
tertentu (qunut an-nawazil), maka qunut Shubuh juga sama yaitu qunut 
yang insendental dan temporal karena ada peristiwa-peristiwa tertentu 
(qunut an-nawazil) bukan qunut yang permanen (qunut ratib).  

Dalil yang menunjukkan bahwa qunut Shubuh adalah qunut yang 
insendental dan temporal karena ada peristiwa-peristiwa tertentu (qunut 
an-nawazil) bukan qunut yang permanen (qunut ratib) adalah bahwa Anas 
sendiri menceritakan akan hal itu, padahal yang menjadi rujukan mereka 
yang berpendapat bahwa qunut Shubuh itu permanen adalah Anas, namun 
Anas sendiri menceritakan bahwa Rasulullah S.a.w. membaca qunut 
nazilah (qunut insendental karena ada peristiwa tertentu) kemudian 
Rasulullah S.a.w. meninggalkannya.  

                                                      
222 Hadits ini Shahih sebagaimana keterangan di atas. 
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Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Anas Ra. berkata, 
“Rasulullah S.a.w. membaca qunut (selama) sebulan mendoakan salah satu 
suku Arab kemudian meninggalkannya.”223 

Kedua, Syababah meriwayatkan dari Qais bin Ar-Rabi’ dari ‘Ashim bin 
Sulaiman, ia berkata, “Kami berkata kepada Anas bin Malik, “Suatu kaum 
menyangka bahwa Rasulullah S.a.w. selalu membaca qunut dalam shalat 
Shubuh,” Anas menjawab, “Mereka itu bohong, sesungguhnya Rasulullah 
S.a.w. membaca qunut selama satu bulan mendoakan salah satu suku 
Arab.”   

Meskipun Qais bin Ar-Rabi224 dianggap dha’if oleh Yahya bin Ma’in, 
namun yang lainnya menganggapnya Tsiqqah (terpercaya). Bagaimana 
mungkin riwayat Abu Ja’far Ar-Razi digunakan sebagai hujjah dalam 
hadits, “Rasulullah S.a.w. selalu membaca qunut sampai meinggal dunia,” 
sedangkan riwayat Qais tidak dijadikan sebagai hujjah dalam hadits di atas, 
padahal Qais lebih Tsiqqah dari pada Abu Ja’far atau minimal sama 
denganya.  

Orang-orang yang menganggap Dha’if Abu Ja’far itu lebih banyak 
daripada Qais. Dha’ifnya Qais diketahui dari Yahya, dan Yahya sendiri 
menyebutkan sebab kedha’ifannya. Ahmad bin Sa’id bin Abi Maryam 
berkata, “Aku bertanya kepada Yahya tentang Qais bin Ar-Rabi’, lalu Yahya 
menjawab, “Ia Dha’if, tidak ditulis haditsnya, ia pernah menyampaikan 
hadits dari ‘Ubaidah, padahal hadits itu dari Manshur.”  

Hal seperti ini, tidak ditolak haditsnya, karena paling puncak hal itu 
merupakan kesalahan dan kekeliruan yang tidak disengaja dalam 
menuturkan ‘Ubaidah sebagai ganti dari Manshur. Dari sini dapat 
disimpulkan bahwa hadits Qais itu lebih kuat dari pada hadits Abu Ja’far. 
Sehingga bila keduanya sama-sama dijadikan hujjah maka hujjahnya hadits 
Qais lebih kuat dari pada hujjahnya hadits Abu Ja’far.  

Ketiga, Anas menceritakan bahwa mereka (umat Islam) sebelumnya  
tidak mengenal dan tidak mempraktekkan qunut, karena permulaan qunut 
adalah qunut Rasulullah S.a.w. yang mendoakan kepada kabilah Ra’i dan 
Dzakwan.  

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, dari hadits Abdul Aziz 
bin Shuhaib dari Anas berkata, “Rasul mengutus tujuh puluh laki-laki 
karena ada misi tertentu, mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Qur’an 
(Al-Qurra’). Dua suku dari Bani Sulaim yaitu Ri’l dan Dzakwan mencegat 
mereka di sebuah sumur yaitu sumur Ma’unah. Kaum tersebut berkata, 
“Bukan kalian yang aku inginkan, namun yang kami butuhkan adalah 
Rasulullah S.a.w.,” kemudian kaum tersebut membunuh tujuh puluh 

                                                      
223 Hadits ini Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 4089 dalam Kitab: Al-Maghazi, Bab: 

Ghazwah Ar-Raji’ wa Ra’l wa Dzakwan. Diriwayatkan Muslim, 677 dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: 
Istihbab Al-Qunut fi Jami’ Ash-Shalawat. 

224  Ia adalah Qais bin Ar-Rabi’ Al-Asadi Abu Muhammad Al-Kufi. Anaknya memasukkan 
hadits-hadits yang bukan haditsnya ke dalam daftar haditsnya sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar, 
lihat Al-Mizan, 6911; At-Tahdzib, 3/447; dan At-Taqrib, 5573.  
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utusan tersebut. Lalu Rasulullah S.a.w. mendoakan mereka selama sebulan 
dalam shalat Shubuh. Itulah permulaan qunut dan kita belum pernah 
mengenal qunut sebelumnya.”225  

Hal ini menunjukkan bahwa qunut secara terus menerus bukanlah 
termasuk petunjuk Rasulullah S.a.w.. Perkataan Anas, “Itulah permulaan 
Qunut,” dan “Rasulullah S.a.w. membaca qunut selama sebulan lalu 
meninggalkannya,” sebagai dalil bahwa yang diinginkan Rasulullah S.a.w. 
dengan qunut adalah qunut nazilah, yaitu qunut yang Rasulullah S.a.w. 
sendiri telah memberi batasan waktu selama sebulan.  

Hal ini juga ditunjukkan Rasulullah S.a.w. dalam Shalat Isya’. 
Rasulullah S.a.w. membaca qunut selama sebulan dalam Shalat Isya’ 
sebagaimana yang diriwayatkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih 
Muslim dari Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, 
“Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. membaca qunut dalam Shalat Isya’ 
selama sebulan. Dalam qunutnya, Rasulullah S.a.w. berdoa, “Ya Allah! 
Selamatkanlah Al-Walid, ya Allah! Selamatkanlah Salamah bin Hisyam, ya 
Allah! Selamatkanlah ‘Iyasy bin Abi Rabi’ah, ya Allah! Semalatkanlah 
orang-orang mukmin yang lemah, ya Allah! Perketatlah himpitan-Mu atas 
orang-orang yang membuat kerugian atau kerusakan, ya Allah, jadikanlah 
himpitan itu atas mereka selama beberapa tahun sebagaimana tahun-tahun 
Yusuf.”  

Abu Hurairah berkata, “Pada waktu Shubuh dalam suatu hari, 
Rasulullah S.a.w. tidak lagi mendoakan mereka, kemudian aku 
mengingatkan beliau,” lalu beliau bersabda, “Apakah kamu masih melihat 
peristiwa atau kejadian yang menimpa mereka.”226  

Qunut Rasulullah S.a.w. dalam shalat Shubuh juga sama karena ada 
peristiwa atau kejadian tertentu. Oleh karena itu, Anas memberi batasan 
waktu sebulan. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S.a.w. juga 
membaca qunut untuk mereka dalam shalat Shubuh selama sebulan. Kedua 
hadits ini adalah Shahih. Telah disebutkan sebelumnya dalam hadits 
‘Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah S.a.w. membaca qunut sebulan 
secara berturut-turut dalam Shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya’, dan 
Shubuh.227 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Hadits ini 
adalah hadits Shahih. 

Dalam Mu’jamnya, Ath-Thabrani menyebutkan hadits dari Muhammad 
bin Anas, “Menceritakan kepada kami Muthrif bin Tharif dari Abu Al-
Jahm, dari Al-Barra’ bin ‘Azib, bahwa Rasulullah S.a.w. tidak pernah shalat 
wajib lima waktu kecuali beliau qunut dalam shalat itu.” 

                                                      
225 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan Al-Bukhari, 4088 dalam Kitab: Al-Maghazi, Bab: 

Ghazwah Ar-Raji’; Muslim, 677 dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: Al-Qunut fi Jami’ Ash-Shalawat, 
redaksinya milik Al-Bukhari. 

226 Hadits ini Shahih sebagaimana keterangan di depan. 
227 Hadits ini Shahih sebagaimana keterangan di depan. 
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Ath-Thabrani berkata, “Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari 
Muthrif kecuali Muhammad bin Anas.” 

Sanad (rangkaian perawi) ini meskipun tidak dapat dijadikan hujjah, 
namun hadits ini Shahih dari sisi makna. Karena qunut itu adalah doa dan 
sudah maklum bahwa Rasulullah S.a.w. tidak pernah Shalat wajib lima 
waktu (maktubah) kecuali beliau berdoa dalam shalat itu sebagaimana 
penjelasan sebelumnya. Inilah yang dimaksud Anas dalam hadits Abu Ja’far 
Ar-Razi jika benar bahwa beliau selalu qunut sampai meninggal dunia. Kita 
tidak ragu dan tidak bimbang akan keshashihan atau kebenaran akan hal 
itu. Sesungguhnya doa Rasulullah S.a.w. terus berlanjut dalam shalat 
Shubuh sampai beliau meninggalkan dunia ini. 

Keempat, jalur-jalur periwayatan hadits Anas menjelaskan apa yang 
dimaksud, membenarkan satu sama lain, dan tidak saling bertentangan. 
Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari hadits ‘Ashim Al-
Ahwal228 berkata, “Aku bertanya kepada Anas bin Malik tentang qunut 
dalam shalat?”  

Anas menjawab, “Dulu, pernah qunut.”  

Aku bertanya, “Dulu itu sebelum ruku’ atau sesudah ruku’?”  

Anas menjawab, “Sebelum ruku’.”  

Aku bertanya lagi, “Sesungguhnya si fulan telah memberitahuku dari 
kamu bahwa kamu mengatakan bahwa qunut itu sesudah ruku’.”  

Anas menjawab, “Ia bohong bahwa sesungguhnya aku mengatakan 
bahwa Rasulullah S.a.w. qunut setelah ruku’ selama sebulan.”229  

Sebagian kelompok menyangka bahwa hadits ini cacat (ma’lul) karena 
‘Ashim meriwayatkan hadits ini dengan sendirian. Sedangkan semua 
perawi lain berbeda pendapat dengan sebagian kelompok tersebut. Mereka 
mengatakan bahwa ‘Ashim adalah Tsiqqah sekali, namun ia berbeda 
dengan sahabat-sahabat Anas dalam menyebutkan tempat qunut. 

Al-Hafizh mengatakan bahwa ‘Ashim kadang-kadang keliru atau salah. 
Sebagian ulama meriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa hadits ini terdapat 
cacat (illat). Al-Atsram berkata, “Aku bertanya kepada Abi Abdullah –yakni 
Ahmad bin Hambal–, “Apakah ada seorang yang mengatakan dalam hadits 
Anas bahwa Rasulullah S.a.w. qunut sebelum ruku’ selain ‘Ashim Ah-
Ahwal?” Imam Ahmad menjawab, “Sepengetahuanku tidak ada seorang 
pun yang mengatakannya selainnya.” 

Abu Abdillah –Ahmad bin Hambal– mengatakan bahwa ‘Ashim 
bertentangan dengan mereka (semua perawi lain). Hisyam dari Qatadah 

                                                      
228 ‘Ashim bin Al-Ahwal adalah ‘Ashim bin Sulaiman Al-Ahwal Abu Abdurrahman Al-Bashari. 

Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia Tsiqah, tidak ada yang mempermasalahkannya kecuali Al-Qatthan. 
Lihat At-Taqrib, 3060; At-Tahdzib, 6/252; dan Al-Mizan, 4046. 

229 Hadits ini Shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1002 dalam Kitab: Al-Witr, Bab: Al-Qunut 
Qabl Ar-Ruku’ wa Ba’dahu. 
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dari Anas, dan At-Taimi dari Abu Majlaz dari Anas dari Rasulullah S.a.w., 
“Bahwa Rasulullah S.a.w. qunut setelah ruku’.”  

Ayub dari Muhammad bin Sirin berkata, “Aku bertanya kepada Anas 
dan Hanzhalah As-Sadusi dari Anas ada empat tempat.” ‘Ashim berkata, 
“Aku bertanya kepada Anas?” Anas menjawab, “Mereka bohong, karena 
sesungguhnya Rasulullah S.a.w. qunut setelah ruku’ selama sebulan.” Jika 
Abu Abdillah ditanya, “Siapa yang meriwayatkannya dari ‘Ashim?” Ia 
menjawab, “Abu Muawiyah dan lainnya.” Jika Abu Abdillah ditanya, 
“Bukankah semua hadits menyatakan qunut setelah ruku’“ Ia menjawab, 
“Ya semuanya setelah qunut, termasuk riwayat dari Khafaf bin Ima’ bin 
Rukhshah dan Abu Hurairah.” 

Jika Abu Abdillah ditanya, “Bila hadits tentang qunut setelah ruku’ itu 
benar (Shahih), kenapa kamu membolehkan qunut sebelum ruku’“ Abu 
Abdillah menjawab, “Qunut dalam shalat Shubuh setelah ruku’, sedangkan 
dalam Witir, orang boleh memilih setelah ruku’ atau sebelum ruku’, 
dengan dalil bahwa Rasulullah S.a.w. pernah melakukannya dan juga 
perbedaan pendapat Sahabat tentang masalah ini. Adapun dalam shalat 
Shubuh maka qunutnya setelah ruku’.” 

Aneh sekali bila menganggap cacat hadits yang Shahih yang disepakati 
kebenarannya dan diriwayatkan oleh para perawi yang tsiqqah dan kuat 
hafalannya, kemudian sebaliknya justru menjadikan dalil seperti hadits 
yang diriwayatkan oleh Abu Ja’far Ar-Razi, Qais bin Ar-Rabi’, Amr bin 
Ayyub, Amr bin ‘Ubaid, Dinar, dan Jabir Al-Ja’fi.  

Jadi, bisa disimpulkan bahwa hadits-hadits Anas semuanya Shahih, 
saling membenarkan satu sama lain, dan tidak bertentangan. Qunut yang 
disebutkannya sebelum ruku’ bukanlah qunut yang disebutkannya setelah 
ruku’. 

Artinya bahwa yang dimaksud qunut sebelum ruku’ itu tidak sama 
dengan qunut setelah ruku’. Qunut yang ada batasan waktunya tidak sama 
dengan qunut yang tidak ada batasan waktunya. Yang dimaksud qunut 
sebelum ruku’ adalah memperlama waktu berdiri untuk membaca surat. 
Inilah qunut yang disabdakan Rasulullah S.a.w. dalam hadits “Shalat yang 
terbaik adalah yang panjang berdirinya (qunut).”230  

Sedangkan yang dimaksud dengan qunut setelah ruku’ adalah 
memperlama berdiri pada saat i’tidal untuk berdoa. Rasulullah S.a.w. 
pernah melakukannya selama sebulan untuk mendoakan suatu kaum dan 
melaknat suatu kaum, kemudian Rasulullah S.a.w. meneruskan kebiasaan 
memperlama rukun (i’tidal) ini untuk berdoa dan memuji kepada Allah 
sampai beliau meninggal dunia.  

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, dari Tsabit dari Anas, ia 
berkata, “Sesungguhnya aku selalu shalat dengan kalian sebagaimana 
Rasulullah S.a.w. shalat dengan kami.” Tsabit berkata, “Anas melakukan 

                                                      
230 Hadits ini adalah shahih sebagaimana keterangan di depan.  
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sesuatu yang aku belum pernah melihat kalian melakukannya, seperti 
ketika ia mengangkat kepalanya dari ruku’, maka ia berdiri tegak (dalam 
waktu lama) sehingga orang-orang (seakan-akan) lupa (kalau ia berdiri); 
dan ketika ia mengangkat kepalanya dari sujud, maka ia diam (dalam 
waktu lama) sehingga orang-orang (seakan-akan) lupa (kalau ia 
duduk).”231   

Inilah qunut yang dipraktekkan Rasulullah S.a.w. sampai beliau 
meninggal dunia. 

Sudah maklum bersama bahwa Rasulullah S.a.w. tidak mungkin hanya 
diam saja dalam waktu berdiri yang lama ini, karena pastilah beliau berdoa 
dan memuji kepada Allah. Sehingga jelas bahwa qunut ini bukanlah qunut 
yang insendental yang sebulan itu. Karena qunut yang sebulan itu adalah 
qunut yang untuk mendoakan suku Ri’i, Dzakwan, dan Ushayyah, serta 
untuk mendoakan orang-orang lemah yang ada di Makkah. Jika muncul 
pertanyaan tentang mengapa qunut ini dikhususkan dalam shalat Shubuh. 

Jawabnya: karena Shalat Shubuh adalah shalat yang dianjurkan 
Rasulullah S.a.w. agar berlama-lama, sedangkan dalam shalat-shalat lain 
Rasulullah S.a.w. tidak menganjurkannya. Dalam shalat Shubuh, Rasulullah 
S.a.w. membaca enam puluh sampai seratus ayat.  

Diriwayatkan dari Al-Barra’ bin ‘Azib berkata, “Ruku’, i’tidal, sujud, 
dan berdiri Rasulullah S.a.w. (lamanya) saling mendekati. Cuma yang 
menjadi catatan adalah lamanya i’tidal Rasulullah S.a.w. dalam shalat 
Shubuh lebih menonjol dibandingkan dengan shalat-shalat lain.  

Sudah maklum bahwa Rasulullah S.a.w. berdoa dan memuji kepada 
Allah dalam masa i’tidal ini sebagaimana hadist-hadits sebelumnya. Tidak 
ragu lagi bahwa ini juga termasuk qunut Rasulullah S.a.w.. Kita tidak ragu 
dan bimbang lagi bahwa Rasulullah S.a.w. selalu mempraktekkan qunut 
seperti ini sampai beliau meninggal.  

Sayang ketika istilah qunut ini berpindah ke lisan Fuqaha dan mayoritas 
umat, maka yang dimaksudkan adalah doa qunut yang dikenal selama ini, 
yaitu doa,  

“Allahumma ihdini fiman hadait…(Ya Allah! Berilah kami petunjuk 
sebagaimana orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk…).” Sehingga 
ketika mereka mendengar bahwa Rasulullah S.a.w. selalu qunut dalam 
shalat Shubuh sampai beliau meninggal, maka yang ada dalam benak 
mereka adalah doa qunut di atas. Begitu juga Khulafa Ar-Rasyidin dan 
Sahabat-sahabat lain. Mereka memaknai qunut dalam hadits Rasulullah 
S.a.w. di atas dengan doa qunut yang selam ini dikenal. Kemudian 
berkembanglah opini itu di kalangan orang-orang. Sehingga seakan-akan 
tidak ada pendapat lain kecuali pendapat itu.  

                                                      
231 Hadit ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 800 dalam Kitab: Adzan, Bab: Ath-

Thama’ninah Hina Yarfa’ Ra’sahu min Ar-Ruku’. Diriwayatkan oleh Muslim, 473 dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: I’tidal Al-Arkan. Diriwayatkan oleh Ahmad, 3l226. 
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Akhirnya tidak ragu lagi bahwa mereka meyakini bahwa Rasulullah 
S.a.w. dan para sahabat selalu qunut dalam shalat Shubuh. Inilah pendapat 
yang ditentang oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa 
hal ini bukanlah perbuatan permanen Rasulullah S.a.w., bahkan tidak ada 
riwayat yang valid dari Rasulullah S.a.w. yang menegaskan bahwa 
Rasulullah S.a.w. telah melakukannya. 

Riwayat yang paling kuat dari Rasulullah S.a.w. tentang qunut adalah 
bahwa Rasulullah S.a.w. mengajarkan qunut kepada Hasan bin Ali,232 
sebagaimana yang ada dalam Empat Kitab Sunan dari Hasan bin Ali 
berkata, “Rasulullah S.a.w. mengajarkan kepadaku kata-kata yang aku baca 
dalam qunut Witir, yaitu,  

“Ya Allah! Berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah 
Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan sebagaimana orang 
yang telah Engkau beri kesehatan, berilah aku kekuasaan 
sebagaimana orang yang telah Engkau beri kekuasaan, berilah aku 
keberkahan terhadap apa yang telah Engkau anugerahkan, jagalah 
aku dari kejelekan ketetapan-Mu (qadha’-Mu), sesungguhnya 
Engkau Dzat yang menetapkan qadha dan tidak ditetapkan qadha 
atas-Mu, sesungguhnya tiada orang yang dapat merendahkan orang 
yang Engkau muliakan, Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan 
Maha Luhur Engkau.”233  

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah Hasan. Tidak ada 
hadits dari Rasulullah S.a.w. tentang qunut yang lebih baik dari hadits ini.  

Al-Baihaqi menambahkan kata, “Dan tiada orang yang dapat 
memuliakan orang yang Engkau musuhi,” setelah kata, “Sesungguhnya 
tiada orang yang dapat merendahkan orang yang Engkau muliakan.”234 

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud Anas dengan 
qunut setelah ruku’ adalah berdiri untuk berdoa dan memuji adalah hadits 
yang diriwayatkan Sulaiman bin Harb.235 Menceritakan kepada kami Abu 
Hilal, menceritakan kepada kami Hanzhalah, seorang imam masjid 
Qatadah, yang dikenal dengan As-Sadusi, berkata, “Aku dan Qatadah 
berselisih tentang qunut dalam shalat Shubuh. Qatadah mengatakan 
sebelum ruku’, sedangkan aku mengatakan setelah Shubuh. Kemudian 
Anas datang kepada kami, lalu kami menceritakan masalah itu kepadanya. 
Kemudian Anas berkata, “Aku datang kepada Rasulullah S.a.w. pada waktu 
shalat Shubuh. Rasulullah S.a.w. takbir, ruku, mengangkat kepalanya, 
sujud, kemudian berdiri rakaat kedua, lalu Rasulullah S.a.w. takbir lagi, 

                                                      
232 Ia adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib Abu Muhammad Al-Qurasyi Al-Hasyimi, meninggal 

tahun 49 H. Lihat Al-Bidayah, 4/518. 
233 Hadits ini adalah shahih sebagaimana keterangan di depan. 
234 Diriwayatkan Al-Baihaqi, 2/209. 
235 Ia adalah Sulaiman bin Harb Al-Azdi Al-Wasihi Al-Bashari, hakim (qadhi) Makkah, seorang 

yang Tsiqah, seorang yang hafizh (hafal hadits dalam jumlah tertentu), meninggal 224 H. Lihat At-
Taqrib, 2545. 
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ruku, lalu mengangkat kepalanya dan berdiri dalam satu jam kemudian 
sujud.”236  

Hadits ini sama dengan hadits Tsabit dari Anas. Yaitu menjelaskan 
tentang yang dimaksud Anas dengan qunut. Hadits ini disebutkan sebagai 
dalil bagi orang-orang yang berpendapat bahwa Rasulullah S.a.w. qunut 
setelah ruku.  Berdiri dan lama inilah yang dimaksud Anas dengan qunut. 
Sehingga hadits-hadits Anas semuanya sesuai tidak ada yang bertentangan. 

Sedangkan hadits yang diriwayatkan dari sahabat ada dua jenis: 

Pertama, Qunut ketika terjadi peristiwa-peristiwa tertentu (qunut 
nazilah), seperti qunutnya Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika memerangi 
sahabat yang berpihak kepada Musailamah dan ketika memerangi Ahli 
Kitab, qunutnya Umar, qunutnya Ali ketika berperang melawan Muawiyah 
dan penduduk Syam. 

Kedua, Qunut mutlak. Yaitu berdiri lama dalam i’tidal untuk berdoa 
dan memuji kepada Allah. 

Petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam Sujud Sahwi 

Terdapat riwayat valid dari Rasulullah S.a.w. yang menyebutkan bahwa 
beliau bersabda, “Sesungguhnya aku manusia seperti kalian. Aku lupa 
sebagaimana kalian lupa. Sehingga jikalau aku lupa maka kalian 
ingatkanlah aku.”237 

Lupanya Rasulullah S.a.w. dalam shalat merupakan kesempurnaan 
nikmat Allah kepada umat Rasulullah S.a.w. dan menyempurnakan agama 
mereka. Tujuannya adalah agar mereka mengikuti ajaran-ajaran yang 
diajarkan Rasulullah S.a.w. kepada mereka ketika lupa. Inilah makna hadits 
yang ada dalam Al-Muwaththa’, “Sesungguhnya aku lupa atau dibuat lupa 
(oleh Allah) untuk memberi ajaran (syariah).”238 

Rasulullah S.a.w. pernah lupa. Konskuensi atas lupanya Rasulullah 
S.a.w. ini muncullah hukum-hukum syara’ yang diterapkan atas umat 
Rasulullah S.a.w. sampai hari kiamat. Artinya bahwa ada aturan dan ajaran 
syara’ terhadap umat Rasulullah S.a.w. yang lupa. Ketika Rasulullah S.a.w. 
berdiri setelah sujud rakaat yang kedua dan beliau lupa tidak duduk 
tahiyyat awal dulu, maka ketika selesai shalat sebelum salam, beliau sujud 
dua suju baru kemudian salam.  

                                                      
236 Hadist ini sanadnya dha’if dari jalur Hanzhalah As-Sadusi. Dalam At-Taqrib, 1583, 

dikatakan bahwa hadits ini Dha’if. 
237 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan Al-Bukhari, 401 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: At-

Tawajjuh Nahwa Al-Qiblah; Muslim, 572 dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: As-Sahwu fi Ash-Shalah; Abu 
Dawud, 1020 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Idza Shalla Khamsan; An-Nasa’i, 3/29 dalam Kitab: As-
Sahwu, Bab: At-Taharri; Ibnu Majah, 1211 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja’a Fiman Syakka fi Ash-
Shalah. 

238 Hadits ini adalah bathil yang tidak jelasnya asalnya. Diriwayatkan Malik, 225. Al-Albani 
dalam Adh-Dha’ifah, 101, mengatakan bahwa hadits ini bathil tidak jelas asalnya. 
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Dari sini bisa diambil kaidah bahwa barang siapa yang meninggalkan 
salah satu bagian shalat yang tidak termasuk rukun karena lupa, maka ia 
sujud sebelum salam kemudian baru salam.239  

Diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan bahwa Rasulullah S.a.w. 
meninggalkan duduk tahiyyat awal dan melaksankan semua rukun, lalu 
Rasulullah S.a.w. tidak kembali ke bagian shalat yang ditinggalkan tersebut 
namun melanjutkan ke bagian-bagian yang lain, karena ketika Rasulullah 
S.a.w. berdiri tanpa tahiyyat, para sahabat membaca tasbih untuk 
mengingatkan Rasulullah S.a.w., namun beliau memberikan isyarat kepada 
mereka agar mereka berdiri. 

Tentang tempatnya sujud sahwi, riwayat dari Rasulullah S.a.w. 
menyebutkan beberapa versi. Dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim 
dari hadits Abdullah bin  Buhainah240 bahwa Rasulullah S.a.w. berdiri dari 
sujud rakaat kedua tanpa duduk tahiyyat awal, kemudian ketika Rasulullah 
S.a.w. selesai shalat, beliau sujud dua sujudan, lalu setelah itu salam.241 

Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, “Rasulullah S.a.w. takbir dalam 
setiap sujud kemudian duduk sebelum salam.”242 

Dalam Al-Musnad dari hadits Yazid bin Harun dari Al-Mas’udi dari 
Ziyad bin ‘Alafah243 berkata, “Al-Mughirah bin Syu’bah shalat bersama 
kami. Ketika ia Shalat (baru dapat) dua rakaat, ia berdiri dan tidak duduk 
(tahiyyat awal), orang-orang di belakangnya bertasbih (untuk 
mengingatkannya), namun ia mengisyaratkan kepada mereka agar mereka 
berdiri, lalu ketika ia selesai Shalat dan salam, ia sujud dua sujudan 
kemudian salam lagi. Setelah itu, berkata, “Beginilah yang dilakukan 
Rasulullah S.a.w. bersama kami.”“244  

                                                      
239 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1224 dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: 

Ma Ja’a fi As-Sahwu idza Qama min Rak’atai Al-Faridhah dari Hadits Abdullah bin Buhainah. 
240 Ia adalah Abdullah bin Malik bin Al-Qasyab dan Buhainah adalah ibunya. Ia termasuk 

orang –orang  awal yang masuk Islam, seorang ahli ibadah dan terhormat. Meninggal tahun 56 H. Lihat 
At-Tahdzib, 2/414, 

241 Hadits ini adalah shahih sebagaimana sebelumnya. 
242 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1230 dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: 

Man Yukabbir fi Sajdatai As-Sahwu. Diriwayatkan oleh Muslim, 570 dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: As-
Sahwu fi Ash-Shalah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1034-1035, dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Man 
Qama min Itsnaini wa Lam Yatasyahhad. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 391 dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Ma Ja’a fi Sajdatai As-Sahwu Qabl At-Taslim. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/34 dalam Kitab: As-
Sahwu, Bab: At-Takbir fi Sajdatai As-Sahwu. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1206-1207 dalam Kitab: 
Al-Iqamah, Bab: Ma Ja’a Fiman Qama min Itsnaini Sahiyan. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, 1499-1500. 
Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Ausath, dari hadits Abdullah bin Buhainah.   

243
 Ia adalah Ziyad bin ‘Alafah Ats-Tsa’labi Abu Malik Al-Kufi. Ia seorang yang Tsiqah. Meninggal 

tahun 135H. Lihat At-Taqrib, 2092.   
244

 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1037 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 
Man Nasiya An Yatasyahhad Wahuwa Jalis. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 364-365 dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Ma Ja’a fi Al-Imam Yanhadhu fi Ar-Rak’atini Nasiyan. Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/248; 
Ad-Darimi, 1501. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud. 



 

Fatwa-fatwa Nabi Seputar Shalat ________________________________________________________________  174

Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abdurrahman bin Syamasah Al-
Mahri245 berkata, “‘Uqbah bin ‘Amir Al-Juhani Shalat bersama kita, ia 
berdiri padahal seharusnya duduk, lalu orang-orang berkata, 
“Subhanallah, Subahanallah,” namun ia tidak duduk serta meneruskan 
berdirinya. Kemudian pada akhir Shalatnya, ia sujud dua sujud sahwi pada 
saat ia duduk (tahiyyat akhir), lalu ia salam. Ketika selesai salam, ia berkata, 
“Sesungguhnya aku tadi mendengar kalian mengatakan subhanallah 
supaya aku duduk, tetapi aku (lebih memilih) berbuat sebagaimana sunnah 
(Rasulullah S.a.w.).”“246   

Hadits Abdullah bin Buhainah lebih baik karena tiga hal: 

Pertama,  hadits Abdullah bin Buhainah lebih Shahih (lebih 
valid/ashahh) daripada hadits Al-Mughirah. 

Kedua, hadits Abdullah bin Buhainah lebih tegas dan jelas (ashrah) 
daripada hadits Al-Mughirah. Perkataan Al-Mughirah, “Beginilah yang 
diperbuat Rasulullah S.a.w. bersama kami” mengisyaratkan bahwa semua 
yang diperbuatnya adalah seperti halnya Rasul. Artinya, Rasulullah S.a.w. 
itu kadang sujud sahwi sebelum salam dan kadang sesudah salam.  

Abdullah bin Buhainah menceritakan apa yang disaksikannya dan Al-
Mughirah juga menceritakan apa yang disaksikannya, sehingga keduanya 
(sujud sahwi setelah dan sesudah salam) sama-sama boleh, namun redaksi 
Abdullah bin Buhainah lebih tegas. Sehingga bisa saja yang dimaksud Al-
Mughirah adalah bahwa ia berdiri, lupa tidak duduk, dan tidak kembali 
mengaulanginya lagi, kemudian ia sujud sahwi. Artinya secara substansi 
maksud Al-Mughirah sama dengan Abdullah bin Buhainah. 

Ketiga, mungkin saja Al-Mughirah lupa sujud sebelum salam kemudian 
ia sujud setelah salam. Ini juga termasuk sifat lupa. Sehingga sujud setelah 
salam ini tidak berarti menafikan sujud sebelum salam. Wallahu A’lam.    

Pasal 

Rasulullah S.a.w. salam dalam rakaat kedua pada salah satu shalat Isya’, 
atau Zhuhur, atau Ashar beliau. Kemudian Rasulullah S.a.w. berbicara, lalu 
menyempurnakan shalatnya, lalu salam, kemudian sujud dua sujudan 
setelah salam dan berbicara. Beliau takbir ketika sujud dan takbir ketika 
bangun dari sujud.247 

                                                      
245

 Ia adalah Abdurrahman bin Syamasah Al-Mahri Al-Mashri, seorang yang Tsiqah, meninggal 
tahun 101H. Lihat At-Taqrib, 3895. 

246
 Hadits ini diriwayatkan Al-Baihaqi, 2/344. 

247
 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1229 dalam Kitab: As-Sahwu. 

Diriwayatkan oleh Muslim, 573 dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: As-Sahwu fi Ash-Shalah. Diriwayatkan 
oleh Abu Dawud, 1009-1017 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: As-Sahwu fi As-Sajdatain. Diriwayatkan 
oleh At-Tirmidzi, 399 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja’a fi Ar-Rajul Yusallimu fi Ar-Rak’atain min 
Azh-Zhuhr wa Al-Ashr. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/22 dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Ma Yafa’alu 
Man Sallama Nasiyan wa Takallama. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1214 dalam Kitab: Al-Iqamah, 
Bab: Fiman Sallama min Tsintaini auw Tsalats Nasiyan. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, 1496-1497, dari 
hadits Abu Hurairah dalam “kisah orang yang mempunyai dua tangan”. 
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Abu Dawud dan At-Tirmidzi menuturkan bahwa Rasulullah S.a.w. 
shalat bersama mereka (para sahabat), kemudian beliau sujud dua sujudan, 
tahiyyat, lalu salam.248   

Pernah pada suatu hari Rasulullah S.a.w. melakukan shalat, lalu salam 
dan pergi, padahal shalatnya masih kurang satu rakaat. Kemudian Thalhah 
bin ‘Ubaidillah mengingatkan Rasulullah S.a.w. dengan berkata, “Engkau  
lupa satu rakaat!” lalu Rasulullah S.a.w. kembali dan masuk masjid serta 
memerintahkan Bilal (untuk iqamah), lalu Bilal iqamah dan Rasulullah 
S.a.w. shalat satu rakaat bersama orang-orang.249 Hadits ini diriwayatkan 
oleh Imam Ahmad. 

Rasulullah S.a.w. Shalat Zhuhur lima rakaat, kemudian Rasul 
diingatkan oleh orang-orang, “Shalat Anda lebih!” Beliau menjawab, “Apa 
yang kalian katakan?” Mereka menjawab, “Anda Shalat lima rakaat,” 
kemudian beliau sujud dua sujudan setelah itu salam.250 Diriwayatkan Al-
Bukhari dan Muslim. 

Rasulullah S.a.w. melakukan shalat Ashar tiga rakaat, kemudian orang-
orang mengingatkannya, lalu beliau keluar dan shalat bersama mereka satu 
rakaat kemudian salam lalu sujud dua sujudan baru kemudian salam 
lagi.251 

Inilah hadits-hadits Rasulullah S.a.w. tentang lupanya beliau dalam 
shalat dan sujud sahwinya. Ada lima tempat sujud sahwi, yang secara 
umum sebagaian riwayat mengatakan bahwa  Rasulullah S.a.w. sujud 
sahwi sebelum salam dan sebagian riwayat yang lain setelah salam. 

Asy-Syafi’i mengatakan bahwa semua sujud Rasulullah S.a.w. sebelum 
salam. Abu Hanifah mengatakan bahwa semua sujud Rasulullah S.a.w. 
setelah salam. Malik mengatakan bahwa jika lupanya kurang maka 
sujudnya sebelum salam, jika lupanya lebih maka sujudnya setelah salam, 
dan jika lupa kedua-duanya, yakni kurang dan lebih, maka sujudnya 
sebelum salam. 

                                                      
248

 Penyebutan kata “Tasyahhud” di sini jarang (syadz). Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1039 
dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab:  Sajdatai As-Sahwu Fihima Tasyahhud wa Taslim. Diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi, 395 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja’a fi At-Tasyahhud fi Sajdatai As-Sahwu, dari hadits  
‘Imran bin Hushain. Al-Albani dalam Dha’if Sunan At-Tirmidzi, 62,  mengatakan bahwa penyebutan 
kata “Tasyahhud” itu syadz. 

249
 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1023 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 

idza Shalla Khamsan. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 2/18-19 dalam Kitab: Al-Adzan, Bab: Al-Iqamah 
liman Nasiya Rak’atan min Ash-Shalah. Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/401, dari hadits Muamiyah bin 
Khadij. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud.  

250
 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1226 dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: 

idza Shalla Khamsan. Diriwayatkan oleh Muslim, 572 dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: As-Sahwu fi Ash-
Shalah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1019 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: idza Shalla Khamsan. 
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 392 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja’a fi Sajdatai As-Sahwu ba’da 
As-Salam wa Al-Kalam. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/31-33 dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Ma Yaf’alu 
Man Shalla Khamsan, Ad-Darimi, 1498. Diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Ausath, 1877, dari 
hadits bin Mas’ud.   

251
 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 574 dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: As-

Sahwu fi Ash-Shalah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1018 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: As-Sahwu fi 
As-Sajdatain, dari hadits ‘Imran bin Hushain. 
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Abu Umar bin ‘Abd Al-Barr berkata, “Inilah madzhab Malik dan tidak 
ada perselisihan bahwa pendapat ini dari Malik. Jikalau seseorang sujud 
maka tergantung lupanya. Jika seseorang itu melakukan hal yang berbeda 
dengan di atas, misalnya seseorang tersebut menjadikan semua sujudnya 
setelah salam atau sebelum salam, maka tidak masalah, karena hal itu sama 
halnya dengan keputusan hakim (qadhi) dengan ijtihadnya. Alasannya 
adalah adanya perbedaan hadits-hadits dari Rasulullah S.a.w. dan 
perbedaan pendapat orang-orang salaf tentang sujud sahwi.” 

Sedangkan Imam Ahmad berpendapat sebagaimana yang diceritakan 
Al-Atsram berikut, “Aku mendengar Ahmad bin Hambal ditanya tentang 
sujud sahwi, apakah sebelum salam atau setelah salam?” Ahmad bin 
Hambal menjawab, “Dalam beberapa tempat sebelum salam dan dalam 
beberapa tempat setelah salam sebagaimana yang diperbuat Rasulullah 
S.a.w..  

Bila seseorang salam pada rakaat kedua maka ia sujud sahwi setelah 
salam sebagaimana dalam hadits Abu Hurairah. Barang siapa salam pada 
rakaat ketiga maka ia juga sujud sahwi setelah salam sebagaimana dalam 
hadits ‘Imran bin Hushain.252  

Bila ia lebih satu rakaat maka ia sujud setelah salam sebagaimana dalam 
hadits Ibnu Mas’ud.253 Bila ia berdiri dari rakaat kedua tanpa duduk 
tahiyyat awal maka ia sujud sebelum salam sebagaimana hadits bin 
Buhainah.254 Bila ia ragu maka kembali kepada yang yakin kemudian sujud 
sebelum salam sebagaimana dalam hadits Abu Sa’id Al-Khudriy255 dan 
hadits Abdurrahman bin ‘Auf.”256 

Al-Atsram berkata, “Aku bertanya kepada Ahmad bin Hambal, 
“Bagaimana dengan seseorang lupa selain tempat-tempat di atas?” Ahmad 
bin Hambal menjawab, “Seseorang tersebut sujudlah setiap sebelum salam, 
karena sujud sahwi adalah penyempurna kekurangan dalam Shalatnya.” 
Ahmad bin Hambal juga berkata, “Jikalau tidak ada riwayat (hadits) dari 

                                                      
252

 Hadits ini adalah shahih sebagaimana sebelumnya. 
253

 Hadits ini adalah hadits Shahih. 
254

 Hadits ini adalah hadits Shahih sebagaimana sebelumnya. 
255

 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 571 dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: As-
Sahwu fi Ash-Shalah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 396 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja’a fi Ar-
Rajul Yushalli Fayasyukku fi Az-Ziyadah wa An-Nuqshan. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/27 dalam 
Kitab: As-Sahwu, Bab: Itmam Al-Mushalli ‘Ala Ma Dzakara idza Syakka. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 
1210 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja’a fi Man Syakka fi Shalahhi fa Raja’a ila Al-Yaqin. Redaksi 
haditsnya berbunyi, “Jika salah  seorang dari kalian ragu dalam Shalatnya, ia tidak tahu berapa rakaat 
ia sudah Shalat, apakah tiga atau empat maka buanglah keraguan itu dan berpeganglah  kepada apa 
yang diyakini, kemudian sujud dua sujudan sebelum ia salam.”    

256
 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh  At-ATirmidzi, 398 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 

Ma Ja’a fi Ar-Rajul Yushalli Fayasyukku fi Az-Ziyadah wa An-Nuqshan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 
1210 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja’a Fiman Syakka fi Shalahhi fa Raja’a ila Al-Yaqin. 
Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/190. Redaksi haditsnya berbunyi, “Jika salah  seorang dari kalian lupa 
dalam shalatnya, ia tidak tahu berapa rakaat ia sudah shalat, apakah satu atau dua maka berpeganglah 
kepada yang satu. Bila ia tidak tahu, apakah dua atau tiga maka berpeganglah kepada yang dua. Bila ia 
tidak tahu, apakah tiga atau empat maka berpeganglah kepada yang tiga, kemudian hendaknya ia sujud 
dua sujudan sebelum salam.” Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’, 630. 
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Rasulullah S.a.w., maka kamu pasti melihat semua sujud dilaksanakan 
sebelum salam karena ia termasuk bagian dari shalat. Akan tetapi aku 
berpendapat bahwa semua yang diriwayatkan dari Rasulullah S.a.w. bahwa 
beliau sujud sesudah salam, maka harus dilaksanakan sesudah salam, 
sedangkan yang selain itu, semua sujudnya sebelum salam.” 

Dawud bin ‘Ali257 berkata, “Seseorang tidak sujud sahwi kecuali dalam 
lima tempat yang Rasulullah S.a.w. sujud karenanya.” Sedangkan dalam 
permasalahan ragu atau bimbang, Rasulullah S.a.w. memerintahkan agar 
berpegang kepada yang yaqin dan membuang jauh-jauh keraguan, serta 
sujudnya dilakukan sebelum salam. Imam Ahmad mengatakan bahwa ragu 
itu dikembalikan (didasarkan) kepada dua hal: yaqin (mendasarkan kepada 
perhitungan yang lebih sedikit) atau At-Taharri (mendasarkan kepada 
asumsi yang lebih kuat, biasanya lebih banyak dari hal yang sebenarnya). 
Barang siapa mengembalikannya kepada yaqin, maka buanglah jauh-jauh 
keraguan, kemudian ia sujud sahwi dua sujudan sebelum salam 
sebagaimana dalam hadits Abu Sa’id Al-Khudriy.  

Barang siapa mengembalikannya kepada rakaat yang lebih banyak (At-
Taharri), maka ia sujud sahwi dua sujudan setelah salam sebagaimana 
dalam hadits bin Mas’ud yang diriwayatkan oleh Manshur. 

Adapun hadits Abu Sa’id, “Jika salah seorang dari kalian ragu dalam 
shalatnya, ia tidak tahu berapa rakaat ia sudah shalat, apakah tiga atau 
empat maka buanglah keraguan itu dan berpeganglah  kepada apa yang 
diyakini, kemudian sujud dua sujudan sebelum ia salam,”258 dan  hadits bin 
Mas’ud, “Jika salah seorang dari kalian ragu dalam Shalatnya, maka 
pilihlah yang kalian anggap benar (at-taharri) kemudian sujudlah dua 
sujudan.”259 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim, yang dalam 
redaksi Ash-Shahihain disebutkan sebagai berikut, “…Kemudian salam lalu 
sujud dua sujudan.”260  

Maka itulah yang dimaksudkan oleh Imam Ahmad, “Jika ia kembali 
kepada At-Taharri (berpegang kepada yang dianggap benar meskipun 
jumlah rakaatnya lebih banyak dari sebenarnya), maka ia sujud setelah 
salam.” 

Menurut Imam Ahmad perbedaan antara yaqin dan At-Taharri adalah 
bahwa orang yang shalat bila ia menjadi imam, kemudian ia berpegangan 
kepada asumsinya yang paling kuat (ghalib Azh-Zhan), maka itulah yang 
dinamakan At-Taharri. Ia sujud setelah salam sebagaimana dalam hadits 

                                                      
257 Ia adalah Dawud bin ‘Ali Al-Asbihani Al-Baghdadi, seorang ahli fikih, Imam Madzhab 

Zhahiriyah, dilahirkan tahun 200 H. Ia seorang yang ahli fikih, zuhud, dan alim. bin Katsir berkata, "Ia 
seorang ahli fikih yang terkenal, akan tetapi ia mulai kehilangan popularitasnya setelah ia menafikan 
Al-Qiyas As-Shahih. Ia meninggal tahun 270 H. 

258 Hadits ini adalah shahih sebagaimana sebelumnya. 
259 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 401 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 

At-Tawajjuh Nahw Al-Qiblah Haitsu Kana. Diriwayatkan oleh Muslim, 572 dalam Kitab: Al-Masajid, 
Bab: As-Sahwu fi Ash-Shalah.  

260 Redaksinya berasal dari Al-Bukhari, 401. 
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bin Mas’ud. Bila ia shalat sendirian maka ia berpegangan kepada yaqin, 
sehingga ia sujud sebelum salam sebagaimana dalam hadits Abu Sa’id. 
Inilah cara yang ditempuh mayoritas sahabat dalam menyikapi lupa atau 
ragu dalam shalat. 

Ada dua riwayat lain lagi dari Imam Ahmad. Pertama, Imam Ahmad 
mendasarkannya kepada yaqin secara mutlak. Ini juga sikap Madzhab 
Syafi’i dan Maliki. Kedua, mendasarkannya kepada asumsi yang paling kuat 
(ghalib Azh-Zhan). Teks-teksnya secara zhahir menunjukkan adanya 
perbedaan antara yaqin dengan asumsi yang kuat  (ghalib Azh-Zhan). Bila 
ragu maka didasarkan kepada yaqin dan bila asumsi yang kuat  (ghalib 
Azh-Zhan) maka didasarkan kepada At-Taharri.  

Seputar inilah jawaban-jawaban Imam Ahmad. Imam Ahmad 
mengartikannya ke dalam dua pilihan di atas (yaqin dan At-Taharri) semua 
hadits-hadits di atas.  

Abu Hanifah berkomentar tentang masalah ragu. Jika ragu itu muncul 
pada awal-awal shalat maka shalat dimulai dari awal lagi. Jika ragu itu 
muncul di tengah-tengah shalat, artinya sudah banyak rukun yang 
dilaksanakan dalam shalat tersebut, maka jikalau ia mempunyai asumsi 
yang kuat tentang jumlah rakaatnya (ghalib Azh-Zhan) maka ia 
mendasarkannya kepada asumsi yang kuat itu, dan jika ia tidak mempunyai 
asumsi maka ia mendasarkannya kepada yaqin. 

Kekhusyukan dalam Shalat 

Tidak ada dalam petunjuk-petunjuk Rasulullah S.a.w. tentang 
memejamkan mata di waktu menjalankan shalat. Ketetapan tentang hal 
seluruhnya telah dijelaskan di atas. Hanya ketika Rasulullah S.a.w. dalam 
keadaan tahiyyat atau tasyahud, beliau memberi isyarat dengan matanya 
melihat jari telunjuknya pada saat membaca doa tahiyyat. Bahkan beliau 
tidak meninggalkan isyarat dengan pandangannya itu.261 

Al-Bukhari menjelaskan dalam Shahih-nya dari Anas, Ia berkata, 
Aisyah mempunyai satu tirai yang ia tutup dengannya sebagian rumahnya, 
maka Rasulullah bersabda kepadanya “Jauhkanlah tiraimu ini dari pada 
kita, karena gambar-gambarnya akan tetap menggangguku di dalam 
shalatku.”262 Meskipun Rasulullah S.a.w. memejamkan matanya di dalam 
shalat, bayangan-bayangan itu akan selalu membayangi dalam shalatnya.  

Dalam hadits di atas terdapat permasalahan penting mengenai gambar 
yang tampak dalam shalat beliau, yaitu apakah beliau terganggu dengan 
selalu ingat bentuk gambar tersebut, ataukah gambar itu terlihat langsung 

                                                      
261

 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 990 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 
Al- Isyarah fi At-Tasyahhud. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/39 dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Maudhi’ 
Al-Bashari ‘Inda Al-Isyarah wa Tahriku As-Sababah. Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/3 dari Abdullah bin 
Umar.  Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud.  

262  Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 374 dalam Kitab: Ash-Shalah , 
Bab: idza Shalla fi Tsaubin Mushallabin. Diriwayatkan oleh  Ahmad, 3/ 151, 283.  
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oleh beliau ketika menjalankan shalat? Kemungkinan-kemungkinan seperti 
ini memang bisa terjadi, tetapi kemungkinan yang paling jelas adalah 
sesuai dengan keterangan hadits Aisyah berikut ini; pada suatu ketika 
Rasulullah S.a.w. melakukan shalat di mana terdapat Khamishah  (kain 
hitam bergambar), maka Rasulullah S.a.w. melihat kain tersebut, ketika 
selesai dari shalatnya, Rasulullah S.a.w. bersabda, “Kembalikan kain hitam 
bergambar ini kepada Abu Jahm dan minta ia menukar dengan Ambijaniah 
(kain tebal tak bergambar) karena sesungguhnya ia (khamishah yang 
dihadiahkan oleh Abu Jahm kepada Rasulullah S.a.w.) melalaikan 
shalatku263.  

Hadits di atas menunjukkan bahwa gambar tersebut mengganggu 
aktivitas shalat Rasulullah S.a.w., sehingga beliau merasa ketenangan dan 
kekhusyuannya terganggu. Namun ini berbeda dengan gangguan dengan 
gambar yang dilakukan oleh Al-Faris yang diutus bersama pasukannya 
sebagai pengintai,264 sebab gangguan yang berupa gambar itu dimaksudkan 
untuk tujuan yang jelas.  

Hal ini juga terjadi saat beliau memanjangkan tangannya pada waktu 
melakukan shalat gerhana matahari (Kusuf), yaitu ketika beliau secara 
halusinasi memperoleh suatu ikat atau satu tandan dari surga.265 Begitu 
pula ketika beliau melihat neraka yang dipenuhi dengan seorang wanita 
yang menyiksa kucing,266 dan orang yang sering menganiaya orang lain 
dengan tongkat sehingga tongkatnya melengkung bagian atasnya.267 Begitu 
juga hadits yang menjelaskan tentang seseorang yang sering menghalang-
halangi atau mempermainkan hewan yang ingin melintas di depannya,268 
penolakan beliau terhadap pemberian yang berupa seorang budak laki-laki 
dan perempuan,269 serta keberadaan beliau ketika sebagai pemisah di 
antara dua tetangga yang bermusuhan.270 

Kemudian juga hadits tentang hukum menjawab salam dengan 
menggunakan isyarat kepada orang yang mengucapkan salam sementara ia 
(yang menjawab) masih dalam keadaan shalat,271  dan tentu saja isyarat itu 

                                                      
263 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh  Al-Bukhari, 373 dalam Kitab: Ash-Shalah , 

Bab: idza Shalla fi Tsaubin lahu A’lam. Diriwayatkan oleh Muslim, 556 dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: 
Karahiyah Ash-Shalah fi Tsaubin lahu A’lam. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 914, 915 dalam Kitab: 
Ash- Shalah, Bab: An-Nadzar fi Ash-shalah. Hadits ini juga  diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 2/72 dalam 
Kitab: Al- Qiblati, Bab:  Ar-Rukhshati fi Ash-Shalah fi Khamishatin Laha A’lam. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 3550 dalam Kitab: Al-Libas, Bab: Libasu Rasulillah. Hadits ini juga 
diriwayatkan oleh Ahmad, 6/ 37, 46, 177, 199, 208 dari Aisyah.  

264 Hadits ini adalah shahih. Sebagaimana sudah dijelaskan di depan. 
265 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1052 dalam Kitab: Al-Kusuf 

Jama’ah, dari Ibnu Abbas. 
266 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 904 dalam Kitab: Al-Kusuf , Bab: Ma- 

‘Uridha li An-Nabi fi Shalah Al- Kusufi min Amri Al-Jannah wa An–Nar, dari Jabir.   
267  Hadits ini adalah shahih.Diriwayatkan oleh Muslim dalam hadits di atas. 
268 Hadits ini adalah shahih. Ibid. 
269 Hadits ini adalah dha’if. Sebagaimana telah dijelaskan di depan. 
270 Hadits ini adalah shahih. Sebagaimana telah dijelaskan di depan. 
271 Hadits ini adalah shahih. Sebagaimana telah dijelaskan di depan. 
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menandakan bahwa ia melihat orang yang mengucapkan salam tersebut. 
Begitu pula hadits tentang kisah setan yang mengganggu beliau, lalu pada 
saat itu juga beliau memegangnya dan kemudian mencekiknya.272  

Semua kejadian yang disebutkan dalam hadits-hadits itu merupakan 
pengalaman yang dilihat secara langsung oleh beliau. Dengan demikian, 
hadits-hadits di atas memberikan gambaran bahwa Rasulullah S.a.w., tidak 
menutup matanya ketika sedang melakukan shalat. 

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menetapkan hukum 
memejamkan mata pada waktu shalat. Menurut Imam Ahmad dan yang 
lainnya, hukum memejamkan mata pada waktu shalat adalah makruh. 
Mereka mengatakan bahwa memejamkan dalam ritual adalah termasuk 
perbuatan orang-orang Yahudi. Sedang sebagian ulama lainnya 
membolehkan dan tidak memakruhkan memejamkan mata dalam shalat. 
Menurut pendapat kedua ini, memejamkan mata lebih mendekatkan 
seseorang untuk mencapai perasaan khusu’ yang merupakan ruh, tujuan 
dan rahasia yang terkandung dalam shalat itu sendiri.  

Pendapat yang benar adalah, jika membuka mata ketika shalat itu tidak 
sampai mempengarui kekhusyukannya, maka membuka mata lebih baik 
dari pada memjamkannya, akan tetapi jika membuka mata itu justru 
mempengarui kekhusyukannya dalam melaksanakan shalat, seperti ketika 
di depannya terdapat dekorasi, hiasan atau gambar lain yang dapat 
mempengaruhi hatinya, maka memejamkan mata dalam keadaan ini sama 
sekali tidak dimakruhkan. Bahkan pendapat yang men-sunnah-kan 
memejamkan mata dalam keadaan terganggu ini lebih mendekati 
kemaslahatan yang ditetapkan syari’at dari pada pendapat yang 
memakruhkannya. Wallahu A’lam. 

Ajaran-Ajaran Rasulullah S.A.W. dalam Bacaan dan Cara 
Duduk Setelah Shalat, Cara Bergeser dalam Shalat Serta 
Beberapa Dzikir yang Disyariatkan 

Setelah Rasulullah S.a.w. mengucapkan salam di akhir shalatnya, beliau 
membaca istighfar tiga kali, kemudian membaca, “Allahumma Anta As-
Salam, wa Minka As-Salam, wa Ilaika Ya’udu As-Salam, Fahayyina Rabbna 
Bi  As-Salam, wa Adkhilna Al Jannta Dara As-Salam Tabarakta Ya Dza Al- 
Jalali wa Al-Ikrami (Ya Allah, Engkau sumber keselamatan, dan dari-Mulah 
datangnya keselamatan, dan kepada-Mulah kembalinya keselamatan, maka 
hidupkanlah kami wahai Tuhan, dengan selamat sejahtra, dan 
masukkanlah kami ke dalam surga negeri keselamatan. Sungguh banyak 
anugerah-Mu wahai Dzat yang Maha tinggi dan memiliki keagungan).273 

                                                      
272 Hadits ini adalah shahih. Sebagaimana telah dijelaskan di depan. 
 
273 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 591 dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: 

Istihbab Adz-Dzikr ba’da Ash-Shalah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1513 dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Ma Yaqulu Ar-Rajul idza Sallama. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 300 dalam Kitab: Ash-Shalah, 
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Pada waktu itu Rasulullah S.a.w. tidak menghadap kiblat, dengan lama 
kira-kira sebatas bacaan dzikir di atas. Waktu itu beliau dengan cepat 
berbalik arah dari arah kiblat untuk menghadap makmumnya. Kadang-
kadang beliau berbalik ke arah kanan atau ke arah kirinya untuk 
menghadap makmum. Ibnu Mas’ud berkata, “Aku melihat Rasulullah S.a.w. 
seringkali memalingkan (berbalik arah) ke arah kiri untuk menghadap 
makmum.”274  

Anas berkata, “Aku seringkali melihat Rasulullah S.a.w. berbalik arah 
ke arah kanannya.”275 Sikap Rasulullah S.a.w. yang pertama (memalingkan 
ke arah kanan) disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, 
sedang sifat yang kedua (memalingkan ke arah kiri) terdapat dalam Shahih 
Muslim. 

Abdullah bin Umar mengatakan, “Aku melihat Rasulullah S.a.w. 
memalingkan dirinya ke arah kanan atau kirinya di dalam shalat.”276 Pada 
waktu itu beliau menghadap ke arah makmum dengan wajahnya langsung. 
Beliau sama sekali tidak mengkhususkan atau menentukan arah mana yang 
harus dilihat. 

Ketika Rasulullah S.a.w. melakukan shalat fajar, beliau duduk 
(berdzikir) di tempat shalatnya sampai terbit matahari. Artinya, beliau 
membaca dzikir hingga matahari terbit. Bacaan-bacaan yang selalu dibaca 
oleh Rasulullah S.a.w. setelah shalat fardhu adalah,  

“La Ilaha Illa Allahu Wahdahu La Syarikalah, Lahu Al-Mulku Walahu 
Al-Hamdu, Wahuwa ‘Ala Kulli Syai’in Qadir, Allahumma La Mani’a Lima 
A’thaita, Wala Mu’thia Lima Mana’ta, Wala Yanfa’u Dza Al-Jaddi Minka 
Al-Jad,” (Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Yang Maha Esa, tidak ada 
sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian, dan Dia berkuasa atas 
segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada seorangpun yang bisa menolak atas 

                                                                                                                              
Bab: Ma Yaqulu idza Sallama min Ash-Shalah. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/68 dalam Kitab: As-
Sahwu, Bab: Al-Istighfar ba’da At-Taslim. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 928 dalam Kitab: Al-Iqamah, 
Bab: Ma Yuqalu ba’da At-Taslim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 5/ 275,279. Diriwayatkan oleh Ad-
Darimi 1348 dari Tsauban. Diriwayatkan oleh Muslim, 592 dalam Kitab: Al-Masajid. Diriwayatkan 
oleh Abu Dawud, 1512. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 298, 299. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/69. 
Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, 1347. Diriwayatkan Ath-Thabrani dalam Al-Ausath, 2094 dari Aisyah. 

274 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 852 dalam Kitab: Al-Adzan, Bab: 
Al- Infital wa Al-Inshiraf ‘Ani Al-Yamin wa Asy-Syimal. Diriwayatkan oleh  Muslim, 707 dalam Kitab: 
Shalatu Al-Musafirin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1042 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Kaifa Al-
Inshiraf min Ash-Shalah. Diriwayatkan Ibnu Majah, 930 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Al-Inshiraf min 
Ash-Shalah. Diriwayatkan Ad-Darimi, 1350. Imam Ahmad, 1/383, 429, 464.  

275 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 708 dalam Kitab: Shalatu Al-
Musafirin, Bab: Jawazu Al-Inshiraf min Ash-Shalah min Al-Yamin wa Asy-Syimal. Diriwayatkan oleh 
An-Nasa`i, 3/81 dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Al-Inshiraf min Ash-Shalah. Diriwayatkan oleh Ad-
Darimi, 1315,1352.  

276  Hadits ini adalah Hasan Shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 931 dalam Kitab: Al-
Iqamah, Bab: Al-Inshiraf min Ash-Shalah. Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/ 174, 190, 215. Hadits ini 
dianggap Hasan Shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Abu 
Dawud, 1041. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 301 dalam Kitab: Ash-shalah, Bab: Ma Ja`a fi Al-Inshiraf 
‘An Yaminihi wa ‘An Syimalihi. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 929 dari Halabi. Ia (halabi) berkata, 
"Ketika Rasulullah selesai melakukan shalat, beliau memalingkan diri dari segala arah untuk 
menghadap ke makmum baik ke arah kanan maupun ke arah kiri." Hadits ini dianggap Hasan Shahih 
oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah. 
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segala pemberian-Mu, dan tidak ada seorangpun yang bisa memberi 
terhadap seseorang yang Engkau melarangnya, dan tidak ada seorangpun 
yang bisa memberi petunjuk terhadap orang yang sesat, dan tidak ada 
seorangpun yang bisa mengganti atas segala keputusan-Mu, dan tidak ada 
seorangpun yang bisa menolak atas segala ketetapan-Mu, dan tidak ada 
manfaat atas pesugihan terhadap orang yang kaya).277 

Rasulullah S.a.w. juga membaca dzikir,  

“La Ilaha Illa Allahu Wahdahu La Syarikalah, Lahu Al-Mulku Walahu 
Al-Hamdu, Wahuwa ‘Ala Kulli Syaiin Qadir,Wala Haula Wala Quata Illa 
Billahi La Ilaha Illa Allah, Wala Na’budu Illa Iyyah, Lahu An-Ni’mah, 
Walahu Al-Fadhlu, Walahu Ats-Tsanak Al-Husna, La Ilaha Illa Allah, 
Mukhlishina Lahu Ad-din Walau Kariha Al-Kafirun,” (Tiada Tuhan selain 
Allah. Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya.Bagi-Nya kerajaan 
dan pujian dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tiada daya (untuk 
memperoleh manfaat)dan tiada kekuatan (untuk menolak bahaya) kecuali 
dengan pertolongan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung, tidak ada 
Tuhan selain Allah, dan kami tidak akan menyembah selain Dia, dan bagi-
Nya kenikmatan, keutamaan dan bagi-Nya pujian yang baik, tidak ada 
Tuhan selain Allah, dengan memurnikan kepatuhan kepada-Nya sekalipun 
orang-orang kafir membencinya).278 

Abu Dawud menjelaskan dari Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya ketika 
Rasulullah S.a.w. membaca salam dari shalat, beliau membaca dzikir,  

“Allahumma Ighfir Li Ma Qaddamtu, Wama Asrartu, Wama A’lantu, 
Wama Asraftu, Wama Anta A’lamu Minni, Anta Al-Muqaddam,Wa Anta 
Al-Muakhar,La Ilaha Illa Anta,” (Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang 
telah lalu dan yang akan datang, yang aku sembunyikan dan yang aku 
tampakkan, dan dosa-dosaku yang berlebihan, dan Engkau lebih 
mengetahuinya dari padaku, Engkaulah yang mendahulukan dan Engkau 
pula yang mengakhirkan, tiada Tuhan selain Engkau Ya Allah).279 

Keterangan tentang bacaan yang dibaca oleh Rasulullah S.a.w. di atas 
merupakan bagian dari hadits-hadits panjang yang diriwayatkan oleh 

                                                      
277 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 844 dalam Kitab: Al-Adzan, Bab: 

Adz-dzikru ba’da Ash-Shalah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh  Muslim, 593 dalam Kitab: Al-Masajid. 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1505 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Yaqulu Ar-
Rajulu idza Sallama. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/70, 71 dalam Kitab: As-Sahwu, 
Bab: Nau’un Akharin min Al-Qauli ‘Inda Inqidhai Ash-Shalah. Hadits ini juga diriwayatkan At-Tirmidzi, 
1349 dari Al-Mughirah bin Syu’bah. 

 
 
278 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 594 dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: 

Istihbab Adz-Dzikri ba’da Ash-Shalah. diriwayatkan oleh  Abu Dawud, 1506, 1507 dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Ma Yaqulu Ar-Rajulu idza Sallama. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/69070  dalam Kitab: 
As-Sahwu, Bab: At-Tahlil ba’da At-Taslim.Dari Abdullah bin Az-Zubair. 

279  Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 771 dalam Kitab: Shalatu Al-
Musafirin, Bab: Shalatu An-Nabiyyi wa Duauhu bi Al-Lail. Diriwayatkan oleh  Abu Dawud, 1509 dalam 
Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Yaqulu Ar-Rajulu idza Sallama. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3432 dalam 
Kitab: Ad-Da’awat, Bab: Nomor, 32. Diriwayatkan Ad-Darimi, 1238. Dari Ali. 
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Muslim dalam doa istiftah Rasulullah S.a.w., bacaan-bacaan tersebut juga 
dibaca oleh Rasulullah S.a.w. ketika dalam keadaan ruku’ dan sujud, akan 
tetapi dalam periwayatannya terdapat dua lafazh berbeda yang 
disampaikan oleh Muslim. Pertama, Rasulullah S.a.w. membaca bacaan 
tersebut pada waktu antara tahiyyat dan salam. Ini adalah pendapat yang 
benar. Kedua, beliau membacanya setelah salam, dan kadang-kadang 
beliau membacanya di dua tempat yaitu antara tahiyyat dan salam, dan 
setelah salam. Wallahu A’lam 

Imam Ahmad menjelaskan dari Zaid bin Arqam, Ia berkata, Rasulullah 
S.a.w. membaca dalam setiap shalatnya, “Allahumma Rabbana wa Rabbu 
Kulli Syai’in wa Malikihi, Ana Syahidun Annaka Ar-Rabb Wahdaka La 
Syarika Lak, Allahumma Rabbana wa Rabbu Kulli Syai’in, Ana Syahidun 
Anna Muhammadan ‘Abduka wa Rasuluka, Allahumma Rabbana wa rabbu 
Kulli Syaiin,Ana Syahidun Anna Al- ‘Abda Kullihim Ikhwatun, Allahumma 
Rabbana wa Rabbu Kulli Syai’in, Ij’alni Mukhlishan  Laka wa Ahli Fi Kulli 
Sa’atin min Ad-Dunya wa Al-Akhirah Ya Dza Al-Jalali wa Al-Ikrami, Isma’ 
wa Astajib, Allahu Akbar Al-Akbar, Allahu Nuru As-Samawat wa Al-Ardhi, 
Allahu Akbar Al-Akbar, Hasbiya Allahu wa Ni’ma Al-Wakil,Allahu Akbar 
Al-Akbar.” (Ya Allah ya Tuhan kami dan Tuhan pemelihara segala sesuatu 
dan penguasa atas segala sesuatu, aku bersaksi bahwa sesungguhnya 
engkau Tuhan Yang Maha Esa tidak ada sekutu bagi-Nya, Ya Allah ya 
Tuhan kami, Tuhan yang menguasai segala sesuatu, aku bersaksi bahwa 
sesungguhnya Muhammad adalah hamba-Mu dan rasul-Mu, Ya Allah ya 
Tuhan kami dan Tuhan yang menguasai segala sesuatu, aku bersaksi bahwa 
sesungguhnya semua hamba-Mu adalah saudara, Ya Allah ya Tuhan kami, 
Tuhan pemelihara segala sesuatu, jadikanlah kami ya Allah sebagai 
hambamu yang memurnikan kepatutan kepada-Mu begitu juga dengan 
keluarga kami dalam setiap saat baik di dunIa dan akhirat wahai Tuhan 
yang memiliki keagungan dan keselamatan, dengarkanlah dan kabulkanlah 
Ya Allah, Allah Maha Besar, Allah yang mempunyai cahaya baik di langit 
dan di bumi, Allah Maha besar, cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan 
Allah adalah sebaik-baik Pelindung, Allah Maha Besar).280 Hadits ini 
diriwayatkan oleh Abu Dawud. 

Rasulullah S.a.w. juga menganjurkan kepada ummatnya di setiap akhir 
shalat untuk selalu membaca bacaan, “Subhana Allah” (Maha suci Engkau 
Ya Allah) tigapuluh tiga kali, dan bacaan “Alhamdulillah” (segala puji bagi 
Allah) tigapuluh tiga, dan bacaan “Allahu Akbar” (Allah Maha Besar) 
tigapuluh tiga, semuanya berjumlah sembilan puluh sembilan dan untuk 
menyempurnakan sampai seratus kali dengan membaca “La Ilaha Illa 
Allahu Wahdahu La Syarikalah, Lahu Al-Mulku Walahu Al-Hamdu, 
Wahuwa ‘Ala Kulli Syaiin Qadir.” (Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah 
Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya.Bagi-Nya kerajaan dan pujIan 

                                                      
280 Hadits ini adalah dha’if (lemah). Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1508 dalam Kitab: Ash-

Shalah,  Bab: Ma Yaqulu Ar-Rajulu idza Sallama. Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/369. Hadits ini dianggap 
dha’if oleh Al-Albani dalam Dha’if Sunan Abu Dawud, 336. 
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dan Dia berkuasa atas segala sesuatu).281 Ada sifat atau bentuk lain tentang 
jumlah bacaan di atas, yaitu dengan membaca takbir tigapuluh empat 
sehingga jumlahnya menjadi seratus.282 

Ada sifat atau bentuk lain lagi mengenai jumlah bacaan di atas, yaitu 
membaca kalimat “tasbih” duapuluh lima kali, membaca kalimat “tahmid” 
duapuluh lima, membaca kalimat “takbir” duapuluh lima, kemudian 
membaca “La Ilaha Illa Allahu Wahdahu La Syarikalah, Lahu Al-Mulku 
Walahu Al-Hamdu, Wahuwa ‘Ala Kulli Syaiin Qadir,” (Tidak ada Tuhan 
selain Allah. Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya.Bagi-Nya 
kerajaan dan pujIan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu) duapuluh lima 
kali.283 

Bentuk lain tentang jumlah bacaan di atas yaitu membaca kalimat 
tasbih sepuluh kali, membaca kalimat tahmid sepuluh kali, membaca 
kalimat takbir sepuluh kali.284 Riwayat lain tentang jumlah bacaan di atas 
menyebutkan, membaca kalimat tersebut masing-masing sebelas kali 
seperti dijelaskan dalam Shahih Muslim di dalam sebagian riwayat hadits 
Abu Hurairah, “Wa Yusabbihuna wa Yahmiduna, wa Yukabbiruna, Duburi 
Kulli Shalah Tsalatsan Watsalatsina Ihda ‘Asyrata, wa Ihda Asyrata, wa Ihda 
Asyrata, Fadzalika Tsalatsah wa Tsalatsuna” (Mereka membaca tasbih, 
tahmid, takbir di dalam akhir setiap shalat tigapuluh tiga. Yaitu masing-
masing dari ketiga kalimat tersebut dibaca sebelas kali baik kalimat tasbih, 
tahmid dan takbir jadi semuanya berjumlah tigapuluh tiga).  

Ketentuan ini sangat jelas sekali, sebab sebagian riwayat menyebutkan 
beberapa isi hadits yang berbunyi, “Wa Yusabbihuna wa Yahmiduna, wa 
Yukabbiruna, Duburi Kulli Shalah Tsalatsan Watsalatsina.” (Mereka 
membaca tasbih, tahmid, takbir di dalam akhir setiap shalat tigapuluh 
tiga).285  

Akan tetapi maksud hadits tersebut adalah membaca bacaan-bacaan di 
atas masing-masing tigapuluh tiga kali, baik untuk bertasbih, bertahmid 
atau bertakbir. Isi hadits ini menyatakan, “Bacalah wahai manusia lafazh 
Subhana Allah, Wa-Alhamdulillah, wa Allah Akbar tiga puluh tiga kali.” 

                                                      
281 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 597 dalam Kitab: Al- Masajid,  Bab: 

Istihbab Adz-Dzikri ba’da Ash-Shalah. Dari Abu Hurairah. 
282 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 596 dalam Kitab: Al- Masajid,  Bab: 

Istihbab Adz-Dzikri ba’da Ash-Shalah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3423 dalam Kitab: Ad-Da’awat, 
Bab: Nomer 25. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/75 dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Nau’un Akhar min 
‘Adadi At-Tasbih. Dari Ka’ab bin ‘Ajrah.  

283 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3424 dalam Kitab: Ad-Da’awat, 
Bab: Nomer 25. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/76 dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Nau’un Akhar min 
‘Adadi At-Tasbih. Dari Zaid bin Tsabit. Al-Albani membenarkan hadits tersebut di dalam Shahih Sunan 
An-Nasa`i 

284 Hadits ini sanadnya Hasan. Diriwayatkan  At-Tirmidzi, 480 dalam Kitab: Al-Witru, Bab: Ma 
Ja`a fi Shalah At-Tasbih. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/51 dalam Kitab: As-Sahwu, Bab:  Adz-Dzikru 
ba’da At-Tasyahhud. Dari Anas. Al-Albani mengatakan dalam Shahih Sunan An-Nasa`i, bahwa hadits 
ini sanadnya adalah Hasan. 

285 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 595 dalam Kitab: Al- Masajid,  Bab: 
Istihbab Adz-Dzikri ba’da Ash-Shalah. 
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Karena yang meriwayatkan hadits ini adalah Samia286 dari Abu Shalih As-
Saman, dan kemudian ditafsirkan oleh Abu Shalih,287 maka Abu Shalih 
mengatakan, “Bacalah kalimat tasbih, tahmid dan takbir sehingga masing-
masing dari ketiga bacaan tersebut menjadi tiga puluh tiga.” 

Adapun mengkhususkan bacaan dengan sebelas kali tidak ada dasar 
hukum atau penjelesan yang kuat dari beberapa hadits yang disebutkan. Ini 
berbeda dengan bacaan yang seratus kali, di mana bacaan tersebut yang 
seratus mengandung persamaan dengan bacaan yang sepuluh kali. Seperti 
dijelaskan dalam hadits Abu Dzar, sesungguhnya Rasulullah S.a.w. 
bersabda, “Barang siapa membaca di akhir shalat fajar dalam keadaan 
duduknya masih tetap dan tidak berubah-rubah (seperti dalam keadaan 
tahiyyat) setelah salam dan belum membaca hal lain, kemudian ia 
membaca, “La Ilaha Illa Allahu Wahdahu La Syarikalah, Lahu Al-Mulku 
Walahu Al-Hamdu Yuhyi  wa Yumit, Wahuwa ‘Ala Kulli Syai’in Qadir,” 
(Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-
Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia adalah dzat yang menghidupkan 
dan mematikan. Dia yang berkuasa atas segala sesuatu). Apabila bacaan ini 
dibaca sepuluh kali, maka akan ditulis baginya sepuluh kebaikan dan akan 
dihapus darinya sepuluh kejelekan, serta dinaikkan tingkatanya hingga 
sepuluh derajat, setiap harinya akan selalu dijaga atau dilindungi dari 
setiap sesuatu yang makruh, dijaga dari syeitan, ia akan dijauhkan dari 
melakukan dosa-dosa yang terjadi pada hari itu ketika membaca bacaan di 
atas, kecuali dosanya itu adalah syirik kepada Allah.288 At-Tirmidzi 
mengatakan, “Hadits ini adalah hadits Hasan Shahih.” 

Dalam Musnad Ahmad dari hadits Ummi Salamah disebutkan, 
sesungguhnya Rasulullah S.a.w. mengajarkan kepada putrinya Fatimah 
ketika sang putri datang dan meminta Rasulullah S.a.w. seorang pembantu. 
Maka Rasulullah S.a.w. menganjurkan kepada putrinya Fatimah untuk 
selalu membaca tasbih tiga puluh tiga ketika hendak tidur, membaca 
tahmid tiga puluh tiga, membaca takbir tiga puluh tiga. Dan apabila sang 
putri shalat Shubuh maka diajarkan untuk membaca, “La Ilaha Illa Allahu 
Wahdahu La Syarikalah, Lahu Al-Mulku Walahu Al-Hamdu, Wahuwa ‘Ala 
Kulli Syaiin Qadir,” (Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Yang Maha Esa, 
tidak ada sekutu bagi-Nya.Bagi-Nya kerajaan dan pujian dan Dia adalah 
Dzat yang berkuasa atas segala sesuatu) sepuluh kali dan setelah shalat 
Maghrib membaca bacaan tersebut sepuluh kali.289  

                                                      
286

 Samia adalah tuan Abu Bakar bin ‘Abdu Ar-Rahman bin Al-Harits, Abu Abdillah Al-Madani. 
Imam Ahmad, Abu Hatim dan An-Nasa`i telah yakin dan percaya kepadanya dan ia dibunuh oleh suku 
Al-Haruriyah pada kejadian Qadid. Lihat At-Tahdzib, 2/117 

287 Abu Shalih adalah Dzakwan, Abu Shalih As-Saman Az-Ziyat Al-Madani, Ia terpercaya, 
disamping ia juga sebagai seorang tukang minyak di Kufah. Meninggal tahun 101 H.. Lihat At-Taqrib, 
1841. 

288 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3485 dalam Kitab: Ad-Da’awat, 
Bab: Nomor 62. Hadits ini dianggap dha’if oleh Al-Albani dalam Dha’if  Sunan At-Tirmidzi.  

289  Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/298. Dari Abdul Hamid, dia adalah 
Ibnu  Biharam, dari Syahri bin Husyab. Dan Syahri adalah lemah hafalannya, walaupun  hadits itu 



 

Fatwa-fatwa Nabi Seputar Shalat ________________________________________________________________  186

Dalam Shahih Ibnu Hibban dari Abu Ayyub Al-Anshari, “Barang siapa 
yang membaca pada waktu pagi “La Ilaha Illa Allahu Wahdahu La 
Syarikalah, Lahu Al-Mulku Walahu Al-Hamdu, Wahuwa ‘Ala Kulli Syaiin 
Qadir” (Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Yang Maha Esa, tidak ada 
sekutu bagi-Nya.Bagi-Nya kerajaan dan pujian dan Dia adalah dzat yang 
berkuasa atas segala sesuatu) sepuluh kali, maka ditulis baginya sepuluh 
kebaikan, menghapus darinya sepuluh kejelekan, dinaikkan sepuluh 
derajat, baginya pahala seperti memerdekakan empat budak, baginya 
penjagaan dari syeitan sampai pada waktu sore. Barang siapa yang 
membaca pada waktu akhir shalat Maghrib, maka ia memdapat pahala 
seperti di atas sampai waktu pagi.290 

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tentang bacaan-bacaan 
Rasulullah S.a.w. dalam istiftah, beliau selalu membaca, Allah Akbar (Allah 
Maha besar), Alhamdulillah (Segala puji bagi Allah), Subhanallah (Maha 
suci Allah) Astaghfirullah (Ampunilah ya Allah), Wala Ilaha Illallah (Tiada 
Tuhan selain Allah) masing-masing dibaca  sepuluh kali, dan Rasulullah 
S.a.w. membaca, Allahumma Ighfir li, Wahdini, Warzuqni,  wa 
Yata’awwadzu min Dhaiqi Al Maqami Yauma Al- Qiyamah, (Ya Allah 
ampunilah dosaku, berilah petunjuk kepadaku, dan berilah rezeki 
kepadaku, dan berlindung kepada-Mu Ya Allah dari kesedihan atau 
kesempitan pada hari kiamat), masing-masing dibaca sepuluh kali.291 

Banyak sekali dzikir atau doa yang dibaca sampai sepuluh kali, tapi 
dzikir atau doa yang dibaca sampai sebelas kali tidak ada hadits atau 
penjelasan tentangnya, kecuali dalam haditsnya Abu Hurairah yang telah 
diterangkan di atas. Wallah A’lam 

Telah dijelaskan oleh Abu Hatim dalam kitab Shahih-nya sesungguhnya 
Rasulullah S.a.w. setelah selesai shalat membaca, “Allahumma Ashlih Li 
Dini Alladzi Ja’altuhu ‘Ishmatu Amri, Wa Ashlih Li Dunyaya Allati Ja’alat 
Fiha Ma’asyi, Allahumma Inni A’udzu Biridhaka min Sakhathika, wa 
A’udzu Biafwika min Naqmatika, Wa’udzu Bika Minka,La Mani’a Lima 
A’thaita, Wala Mu’thia Lima Mana’ta, Wala Yanfa’u Dza Al-Jaddi Minka 
Al-Jad”292 (Ya Allah perbaikilah keberagamaanku yang merupakan 
pemelihara seluruh urusanku, perbaikilah keduaniaanku yang merupakan 
penopang hidupuku, perbaikilah keakhiratanku yang merupakan tempat 
kembaliku, Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari ridha-Mu yang 
menjadi kebencian-Mu,Ya Allah aku berlindung kepada-Mu dari 
ampunan-Mu yang menjadi kemarahan-Mu, dan aku berlindung dari-Mu, 
tidak ada seorangpun yang bisa menolak atas segala pemberian-Mu, dan 

                                                                                                                              
diriwayatkan dari Abdul Hamid yang mana ia adalah sangat kuat sekali seperti apa yang dikatakan oleh 
Ahmad. 

290 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 2023. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, 
5/415. 

291 Hadits ini adalah shahih. Sebagaimana telah dijelaskan di depan. 
292

 Hadits ini adalah Isnadnya Dha’if. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/73 dalam Kitab: As-
Sahwu, Bab: Nau’un Akhar min Ad-Du’a ‘Inda Al-Inshiraf min Ash-Shalah. Hadits ini juga diriwayatkan 
oleh Ibnu Hibban, 2026. Al-Albani mengatakan dalam Dha’if Sunan An-Nasa`i bahwa hadits ini 
isnadnya lemah.  
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tidak ada seorangpun yang bisa memberi terhadap seseorang yang Engkau 
larang, dan tidak ada seorangpun yang bisa memberi petunjuk terhadap 
orang yang Engkau sesatkan, dan tidak ada seorangpun yang bisa 
mengganti atas segala keputusan-Mu, dan tidak ada seorangpun yang bisa 
menolak atas segala ketetapan-Mu, dan tidak ada manfaat atas pesugihan 
terhadap orang yang kaya). 

Juga dijelaskan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dari Abu 
Ayyub, sesungguhnya Abu Ayyub berkata, “Aku tidak shalat di belakang 
Rasulullah kecuali aku pernah mendengar dari Rasulullah S.a.w. suatu 
bacaan yang dibaca ketika selesai dari shalat, “Allahumma Ighfir Li 
Khathayaya wa Dzunubi Kulliha, Allahumma An’amni wa Ahyani 
Warruqni, Wahdini Li Shalihi Al A’mal wa Al-Akhlak, Innahu La Yahdi 
Lishalihiha Illa Anta, Wala Yusharrif ‘An Sayyiatiha Illa Anta”293 (Ya Allah, 
ampunilah aku dari segala kesalahan dan dosa-dosaku, Ya Allah berilah 
anugerah, kehidupan atau semangat untuk hidup dan berilah rezeki 
kepadaku, dan berilah hidayah untuk melakukan perbuatan yang shalih 
dan akhlak yang mulia, sesungguhnya tidak ada yang bisa memberikan 
petunjuk untuk hal-hal yang bermanfaat kecuali Engkau Ya Allah, dan 
tidak ada yang bisa menjauhkan atau menghilangkan perbuatan yang 
buruk kecuali Engkau Ya Allah). 

Dijelaskan pula oleh Ibnu Hibban dalam Shahih-nya  dari Al-Harits bin 
Muslim At-Tamimi,294 ia berkata, “Rasulullah S.a.w. telah bersabda 
kepadaku, “Apabila kamu shalat fajar, maka bacalah sebelum kamu 
berbicara yang lain, Allahumma Ajirni min An-Nar ( Ya Allah, jauhkanlah 
aku dari api neraka) dibaca tujuh kali. Jika kamu meninggal dunia pada 
hari itu maka Allah mencatat untukmu sebuah perlindungan dari neraka, 
dan apabila kamu shalat Maghrib, maka bacalah sebelum kamu bicara 
yang lain, Allahumma Ajirni min An-Nar (Ya Allah, jauhkanlah aku dari 
api neraka) dibaca tujuh kali, maka jika kamu meninggal dunia pada 
malam itu maka Allah mencatat untukmu sebuah perlindungan dari 
neraka).”295 

Dijelaskan oleh An-Nasa’i dalam As-Sunan Al-Kubra dari hadits Abu 
Umamah, ia berkata, Rasulllah pernah bersabda, “Barang siapa yang 
membaca ayat kursi di setiap akhir shalat fardhu sampai ia meninggal, 
maka tidak ada yang mampu menghalang-halangi terhadap dirinya untuk 
masuk surga.”296  

                                                      
293

 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, 5942 
294

 Al-Harits bin Muslim At-Tamimi: aslinya seperti itu dalam penulisan tetapi yang benar adalah 
Muslim bin Al-Harits At-Timi, seperti dalam sumber sekarang ini, ia adalah seorang sahabat yang 
sedikit sekali dalam meriwayatkan hadits. Lihat lebih lengkapnya dalam At-Taqrib, 6622. 

295
 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 5079 dalam Kitab: Al-Adab, Bab: Ma 

Yaqulu idza Ashbaha. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 2341. Hadits ini dianggap dha’if 
oleh Al-Albani dalam Dha’if Sunan Abu Dawud, 1083. 

296
 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 9928 dalam Kitab: Al-Kubra. Hadits 

ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’, 6464.  
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Dalam hadits ini, Muhammad bin Hamir sendirian dalam 
periwayatannya,  dari Muhammad bin Ziyad Al-Alhani, dari Abu Umamah, 
dan diriwayatkan oleh An-Nasa’i, dari Al-Husain bin Basyar, dari 
Muhammad bin Hamir. Sebagian ulama ada yang mengatakan kebenaran 
hadits ini.  

Al-Husain bin Basyar297 mengatakan bahwa An-Nasa’i mengatakan 
bahwa hadits ini tidak apa-apa, dan pada kesempatan lain An-Nasa’i 
mengatakan bahwa hadits ini atau yang meriwayatkan adalah Tsiqqah.  

Adapun kedua Muhammad (Muhammad bin Hamir dan Muhammad 
bin Ziyad Al-Hani) yang mana Al-Bukhari telah menyebutkan keduanya 
dalam kitab Shahih mengatakan, “Hadits tersebut sesuai dengan rasm 
(tulisan pertama).” Sebagian ulama juga mengatakan bahwa hadits ini 
Maudhu’ (palsu atau dibuat-buat). Bahkan Abu Al-Farji bin Al-Jauzi 
memasukkan hadits ini dalam kitabnya sebagai hadits Maudhu’. Hadits ini 
juga dianggap hadits Mu’allaq karena terdapat Muhammad bin Hamir.298  

Menurut Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Hamir tidak bisa 
dijadikan sebagai hujjah. Ya’qub bin Sufyan mengatakan tentang hadits ini 
sebagai hadits yang lemah untuk dijadikan sebagai dalil, akan tetapi para 
Al-Hafizh mengingkarinya dan mereka sangat percaya terhadap 
Muhammad. Ini disebutkan oleh Ya’qub dengan mengatakan, “Ya, hadits 
ini adalah hadits Maudhu’, tetapi dijadikan hujjah oleh orang-orang yang 
menyusun hadits Shahih, misalnya dalam Shahih Al-Bukhari, bahkan 
masih banyak sekali kalangan ummat yang sangat percaya dengan adanya 
hadits ini seperti yang diungkapkan oleh Yahya bin Ma’in. 

At-Thabari menyebutkan dalam Mu’jamnya dari Abdullah bin Hasan, 
dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. 
bersabda, “Barang siapa membaca ayat kursi di setiap akhir shalat 
maktubah (wajib) maka Allah akan menjamin atau melindunginya sampai 
pada shalat selanjutnya.”299  

Hadits ini diriwayatkan dari Abu Umamah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah 
bin Umar, Al-Mughirah bin Syu’bah, Jabir bin Abdullah dan Anas bin 
Malik. Semua riwayat di atas adalah dha’if, akan tetapi apabila sebagian 
riwayat hadits di atas dikumpulkan dengan yang lainnya, dan disertai 
dengan adanya penjelasan-penjelasan tentang jalan yang ditempuhnya, 

                                                      
297

 Al-Husain bin Basyar adalah Ibnu Abdul Hamid Al-Hamsha Ath-Thursusi. Ibnu Hatim 
berkata, “Ia adalah seorang ulama (syaikh).” An-Nasa`i berkata, “Hadits ini tidak apa-apa,” dan 
perkataannya yang kedua kali, “Ia adalah terpercaya.” Ibnu Hajar berkata, “Hadits ini tidak apa-apa.” 
Dijelaskan dalam At-Tahdzib, 1/419 dan At-Taqrib, 1306 

298
 Muhammad bin Hamir, Ibnu Anis Al-Qadha’i, banyak sekali yang percaya kepadanya seperti 

Ibnu Ma’in, Ibnu Hibban dan Duhaim. An-Nasa`i berkata, “Tidak apa-apa kita mengambil dari dia.” 
Begitu juga apa yang dikatakan oleh Ad-Daruquthni. Ibnu Qani’ mengatakan, “Dia adalah orang yang 
shalih.” Ibnu Hatim berkata, “Hadits itu boleh kita tulis tapi tidak boleh kita jadikan sebagai hujjah.” 
Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia adalah orang yang bisa dipercaya. Lihat At-Tahdzib, 3/550 dan At-
Taqrib, 5837. 

299
 Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari, 2733 dalam kitabnya Al-Kubra 
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kemudian ditelusuri jalan sanadnya, maka akan menghasilkan kesimpulan 
bahwa hadits itu adalah hadits yang asli bukan hadits Maudhu’ (palsu).  

Telah menceritakan kepadaku, tuan guru Abu Al-Abbas bin At-
Taimiyah, sesungguhnya ia berkata, “Aku tidak pernah meninggalkan 
bacaan-bacaan tersebut setelah selesai shalat.”  

Dalam kitab Musnad dan Sunan, dari ‘Uqbah bin ‘Amir, ia berkata, 
“Rasulullah S.a.w. telah memerintahkan kepadaku untuk selalu membaca 
surat Al-Mu’awwidzat setiap selesai dari shalat.”300  

Diriwayatkan juga oleh Abu Hatim bin Hibban dalam kitab Shahih-nya, 
dan Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim mengatakan, “Hadits itu 
adalah Shahih dalam syaratnya Muslim, dan kata-kata dalam hadits 
tersebut menurut At-Tirmidzi adalah “Bi Al-Mu’awwidzataini.” 

Dalam kitab Al-Mu’jam Ath-Thabrani dan kitab Musnad Abu Ya’la Al-
Mushuli dari Umar bin Nabhan,301 ia menyebutkan bahwa hadits ini dari 
Jabir yang mengatakan, Rasulullah S.a.w. bersabda, “Perhatikan tiga hal, 
barang siapa yang mendatangi tiga hal tersebut disertai dengan keimanan, 
maka akan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu yang ia inginkan dan 
diberi isteri dari bidadari kapan saja ia inginkan. Ketiga perkara tersebut 
adalah; pertama, orang yang mengampuni terhadap orang yang 
membunuhnya. Kedua, membayar hutang dengan cara sembunyi-
sembunyi. Ketiga, membaca surat Al-Ikhlas yaitu Qul huwa Allahu Ahad 
yang dibaca setiap selesai dari shalat fardhu.” Abu Bakar bertanya, “Meski 
salah satunya wahai Rasulullah S.a.w.?” Rasulullah S.a.w. menjawabnya, 
“Ya, meski salah satu di antara tiga perkara di atas.”302 

Mu’adz memberikan wasiat tentang bacaan yang dibaca pada akhir 
setiap shalat, “Allahumma A’inni ‘Ala Dzikrika wa Syukrika wa Husni 
‘Ibadatika”303 (Ya Allah, tolonglah kami untuk berdzikir, bersyukur dan 
beribadah dengan sebaik-baiknya kepada-Mu). 

Maksud dari akhir setiap shalat di atas mengandung dua kemungkinan. 
Ada yang mengatakan maksud dari akhir setiap shalat adalah sebelum 

                                                      
300

 Hadits  ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1523 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 
fi Al-Istighfar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 2912 dalam Kitab: Fadhail Al-Qur`an, 
Bab: Ma Ja`a fi Al Mu’awwidzatain. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/68 dalam Kitab: As-
Sahwu, Bab: Al-Amru bi Qira’ah Al-Mu’awwidzat ba’da At-Taslim min Ash-Shalah. Al-Albani 
menganggap shahih hadits ini dalam Shahih Sunan Abu Dawud.     

301
 Umar bin Nabhan adalah Al-Abadi. Banyak sekali para ulama hadits yang menganggap 

bahwa hadits itu adalah dha’if seperti Ahmad, Ibnu Ma’in, Abu Hatim, Al-Bukhari, Al-Falas, Ibnu 
Hibban dan Ya’qub bin Sufyan. Al-Bazar berkata, “Hadits itu adalah masyhur.” Al-Aqili juga 
menjelaskan dalam Adh-Dhu’afa dan Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadits ini adalah dha’if, dijelaskan 
dalam At-Tahdzib, 3/252 dan At-Taqrib, 4976. 

302
  Hadits ini adalah dha’if jiddan (lemah sekali). Diriwayatkan oleh Abu Ya’la, 1794. Hadits ini 

juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, 3361 dalam Al-Ausath. Al-Albani mengatakan dalam Adh-
Dha’ifah, 654 bahwa hadits ini adalah lemah sekali. 

303
 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1522 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 

fi Al-Istighfar. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/53 dalam Kitab: As-Sahwu, Bab: Nau’un 
Akhar min Ad-Du’a. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, 5/247. Al-Albani mengatakan dalam 
Shahih Al-Jami’, 7969 bahwa hadits ini adalah shahih 
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salam, dan ada pula yang mengatakan akhir setiap shalat adalah sesudah 
salam. Menurut Ibnu Taimiyah, bahwa pendapat yang paling kuat adalah 
dibaca sebelum shalat. Ia mengatakan, “Setiap hal pasti merupakan bagian 
dari hal tersebut, seperti duburnya hewan yang juga merupakan bagian 
dari hewan itu pula.” 

Membatasi Tempat Shalat 

Apabila Rasulullah S.a.w. melakukan shalat yang menghadap ke 
tembok, beliau menjadikan batasan antara dirinya dengan tembok di 
depannya kira-kira sepanjang satu lompatan domba. Dalam hal ini 
Rasulullah S.a.w. tidak menjauhkan dirinya tembok, akan tetapi Rasulullah 
S.a.w. menganjurkan untuk membuat pembatas.  

Apabila Rasulullah S.a.w. melakukan shalat, beliau meletakkan tongkat 
atau tiang di depannya. Bahkan beliau menjadikan batasan-batasan di 
sekitar kanan dan kirinya, agar tidak ada seorangpun yang melintas di 
depannya dengan sengaja. 

Rasulullah S.a.w. juga kadang menancapkan di depannya sesuatu yang 
runcing, ketika sedang bepergian atau ketika shalat di tanah lapang, 
kemudian Rasulullah S.a.w. shalat dengan menjadikan tancapan itu sebagai 
pembatas.304 

Ketika Rasulullah S.a.w. sedang dalam perjalanan, beliau melakukan 
shalatnya di atas kendaraan, hingga beliau menyelesaikan shalatnya.305 

Rasulullah S.a.w. menganjurkan kepada setiap orang yang shalat agar 
memberikan batasan yang jelas meskipun dengan anak panah atau tongkat. 
Jika tidak ada, hendaklah ia menggaris satu garisan.306  

Abu Dawud mengatakan, “Aku telah mendengar dari perkataan Ahmad 
bin Hambal,” ia berkata, “Menggarislah dengan satu garisan yang 
memanjang. Apabila menggunakan pembatas yang berupa tongkat, maka 
cukup ditegakkan saja, akan tetapi jika tidak ada pembatas atau penghalang 
apapun, maka itupun sah-sah saja. Namun kadang perempuan, keledai dan 

                                                      
304  Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari,494 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 

Satrah Limain Satratin min Khalfih, dari Ibnu Umar, "Sesungguhnya Rasulullah ketika keluar pada hari 
raya, beliau memerintahkan untuk selalau membawa tongkat yang diletakkan di sekitarnya, beliau 
shalat menghadap ke tongkat dan ummatnya di belakang beliau. Itu dilakukan oleh Rasulallah pada saat 
bepergian\(musafir).” 

305 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 507 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 
Ash-Shalah Ila Ar-Rahilah wa  Al-Ba’ir wa Asy-Syajari wa Ar-Rajuli, hadits ini dari Ibnu Umar. 

306 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 689, 690 dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Al Khattu idza Lam Yajid Al-’Asha. Hadits ini juga diriwayatkan Ibnu Majah, 943 dalam kitb Al- 
Iqamah, Bab: Ma Yasturu Al-Mushalli. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, 2/249 dari Abu 
Hurairah dan hadits ini adalah marfu’ dengan redaksi, "Apabila ada salah satu dari kalian melakukan 
shalat maka hendaknya di depannya di beri sesuatu, jika tidak ada maka boleh meletakkan tongkat di 
depannya, dan apabila tida ada, maka membuat satu garisan di depannya agar tidak menyusahkan 
terhadap orang yang lewat di depannya." Hadits ini dianggap dha’if oleh Al-Albani dalam Dha’if Sunan 
Abu Dawud, 137,138.  
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anjing hitam menerjang tempat shalat seseorang jika di hadapannya tidak 
ada pembatas seperti tiang.”307 

Hadits di atas merupakan riwayat Abu Dzar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas 
dan Abdullah bin Mughaffal. Ada dua pendapat yang bertentangan 
mengenai hadits ini. Pertama, hadits ini adalah Shahih, tetapi dianggap 
tidak Shahih oleh Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. 

Ibnu Umar mengatakan, dari Rasulullah S.a.w., sesungguhnya beliau 
pernah bersabda, “Allah menyayangi dan memberi rahmat kepada 
seseorang yang melakukan shalat sunnah empat rakaat sebelum shalah 
Ashar.”308 Para ulama’ hadits berbeda pendapat dalam hadits ini, menurut 
Ibnu Hibban hadits ini adalah Shahih, akan tetapi menurut selain Ibnu 
Hibban hadits ini ada ‘Illah-nya (salah satu syarat yang tidak boleh terjadi 
dalam hadits Shahih maupun Hasan dengan adanya illah ini). Ibnu Abi 
Hatim mengatakan bahwa aku telah mendengar dari ayahku. Ayahku 
mengatakan bahwa aku pernah bertanya kepada Abu Al-Walid Al-
Thayanisi309 tentang haditsnya Muhammad bin Muslim bin Al-Mutsanna, 
dari ayahnya, dari bin Umar, dari Rasulullah S.a.w., sesungguhnya beliau 
bersabda, “Allah menyayangi dan memberi rahmat kepada seseorang yang 
melakukan shalat sunnah empat rakaat sebelum shalah Ashar.”  Aba Al-
Walid berkata, “Tinggalkan hadits itu.” Maka aku bertanya, “Tetapi Abu 
Dawud telah meriwatkannya.” Abu Al-Walid menjawab, “Sesungguhnya 
Ibnu Umar telah mengatakan, aku telah menjaga ajaran-ajaran Rasulullah 
S.a.w. tentang shalat sunnah sepuluh rakaat dalam sehari semalam.” 
Kemudian aku mengatakan, “Sesungguhnya Ibnu Umar berkata, “Aku telah 
menjaga ajaran-ajaran Rasulullah S.a.w. tentang shalat sunnah dua belas 
rakaat dalam sehari semalam.” dan ini tidak jelas.  

Kedua, hadits di atas tidak benar. Rasulullah S.a.w. pernah melakukan 
shalat sedangkan Aisyah tidur di depannya.310 Hadits ini seakan-akan 
menafikan hadits yang lain, seperti hadits yang melarang orang yang 
melintas di hadapan orang yang shalat, bahkan terdapat hadits yang 
mengharamkan seseorang yang melintas di hadapan orang yang shalat, 
tetapi hadits ini dengan jelas menerangkan bahwa orang yang berdiam diri 
atau bertempat di hadapan orang yang shalat tidak dimakruhkan. Sedang 

                                                      
307 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 510 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 

Satrah Al-Mushalli. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 702 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Yuqtha’ 
Ash-Shalah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 338 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a Annahu La 
Yaqtha’ Ash-Shalah Illa Al-Kalba wa Al-Himar wa Al-Mar’ah. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 2/63,64 
dalam Kitab: Al-Qiblah, Bab: Dzikru Ma Yaqtha’ Ash-Shalah Wama La Yaqtha’. Diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah, 952 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Yaqtha’ Ash-Shalah.hadits ini dari Abu Dzarr.  

308
 Hadits ini adalah Hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1271 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 

qabla Al-’Ashri. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 430 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a fi Al-Arba’ 
qabla Al-Ashri. Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/117. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 2453. Diriwayatkan 
oleh bin Khazimah, 1193. Al-Bani mengatakan dalam Kitab: Shahih Al- Jami’, 3493, bahwa hadits ini 
adalah hadits hasan.  

309
 Abu Al-Walid Al-Thayanisi: adalah Hisyam bin ‘Abdul Malik Al-Bahili. Ia adalah salah 

seorang  ulama Bashra, terpercaya, seorang hujjah, hafizh, dan seorang yang ahli fikih. Ia meninggal 
pada tahun 227 H pada saat berumur 94 tahun. Lihat At-Tahdzib, 4/273 

310 Hadits ini adalah shahih. Ibid. 
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orang perempuan yang memutus shalat karena ia lewat di depannya bukan 
karena berdiam diri maka tentu saja tidak diperkenankan. Wallah A’lam. 

Petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam Shalat Sunnah Rawatib 

Rasulullah S.a.w. selalu menjaga shalat sunnah sepuluh rakaat ketika 
beliau tidak dalam bepergian (di rumah), seperti dijelaskan oleh Ibnu Umar 
tentang shalat tersebut, “Aku selalu menjaga shalat sunnah sepuluh rakaat 
dari Rasulullah S.a.w., dua rakaat sebelum dan sesudah shalat Zhuhur, dua 
rakaat setelah shalat Maghrib yang dilakukan di rumah. Dua rakaat setelah 
shalat Isya’ yang juga dilakukan di rumah, dan dua rakaat sebelum shalat 
Shubuh.”311  

Dari shalat sunnah yang disebutkan oleh Ibnu Umar di atas, Rasulullah 
S.a.w. sama sekali tidak pernah meninggalkan selamanya. Terutama ketika 
beliau tidak dalam bepergian. Akan tetapi apabila Rasulullah S.a.w. sedang 
ada halangan atau kehilangan kesempatan untuk melakukan shalat sunnah 
dua rakaat setelah Zhuhur, misalnya, maka beliau membayar (mengqadha’) 
dua rakaat Zhuhur itu dengan dua rakaat setelah shalat Ashar, namun 
Rasulullah S.a.w. selalu saja menjalankan shalat sunnah dua rakaat setelah 
shalat Zhuhur itu.  

Sebab, apabila Rasulullah S.a.w. melakukan suatu perbuatan, maka 
beliau selalu menetapkan untuk melakukannya. Karena itu, membayar 
(mengqadha’) shalat sunnah rawatib di dalam waktu yang dilarang (seperti 
shalat setelah Ashar) adalah boleh-boleh saja secara umum, baik untuk 
Rasulullah maupun untuk ummatnya.  

Adapun dalam melakukan shalat sunnah dua rakaat secara terus 
menerus (kontinyu) dalam waktu yang dilarang atau yang dikhususkan 
kepada Rasulullah S.a.w., maka masalah ini akan dijelaskan selanjutnya 
dalam masalah keinstimewaan-keistimewaan Rasulullah S.a.w.. 

Terkadang beliau juga melakukan shalat sunnah empat rakaat sebelum 
shalat Zhuhur seperti yang dijelaskan dalam Shahih Al-Bukhari, dari 
Aisyah, sesungguhnya Rasulullah S.a.w. bersabda, “Aku tidak pernah 
meninggalkan shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat Zhuhur dan dua 
rakaat sebelum shalat Shubuh.”312  

                                                      
311  Hadits  ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 937 dalam Kitab: Al-Jum’ah, Bab: 

Ash-Shalah ba’da Al-Jum’ah wa Qabliha. Diriwayatkan oleh Muslim, 729 dalam Kitab: Shalah Al- 
Musafirin, Bab: Fadhlu As-Sunan Ar-Ratbah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1252 dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Tafri’ Abwabu At-Tathawwu’ wa Rak’atani As-Sunnah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 
433,434 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a Annahu Yushallihima fi Al-Baiti. Dijelaskan dalam 
Kitab: Asy-Syamail, 282, 283, 248. Diriwayatakan oleh An-Nasa`i, 2/119 dalam Kitab: Al-Imamah, Bab: 
Ash-Shalah ba’da Azh-Zhuhr. Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/117. 

312 Hadits  ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1182 dalam Kitab: At-Tahdzib, 
Bab: Ar-Rak’ataini qabla Azh-Zhuhr. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1253 dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Tafri’ Abwabu At-Tathawwu’. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/ 251 dalam Kitab: Qiyam Al-Lali, 
Bab: Al-Muhafazhah ‘ala Ar-Rak’ataini qabla Al-Fajr 
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Ada juga yang mengatakan, “Jika Rasulullah S.a.w. melakukan shalat 
tersebut di rumah, maka beliau melakukan empat rakaat dan jika beliau 
melakukannya di dalam masjid, maka beliau melakukannya dua rakaat.” 
Pendapat ini merupakan pendapat yang paling jelas.  

Ada juga yang mengatakan, “Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. 
melakukan hal ini, dan kadang melakukan hal itu. Semua riwayat di atas 
diriwayatkan oleh Aisyah dan bin Umar, kedua hadits di atas adalah hadits 
shahih dan tidak ada satupun yang mengritik dan menyalahkan terhadap 
hadits tersebut.  

Ada juga yang mengatakan, bahwa yang dimaksud empat rakaat dalam 
hadits di atas adalah bukan sunnah Zhuhur, akan tetapi shalat sunnah yang 
mustaqil, yang mana Rasulullah S.a.w. melakukan shalat tersebut biasanya 
pada waktu setelah tengah hari, seperti yang dijelaskan oleh Ahmad dari 
Abdullah bin As-Saib, sesungguhnya Rasulullah S.a.w. telah melakukan 
shalat sunnah empat rakaat setelah tengah hari dan Rasulullah S.a.w. 
bersabda, “Sesungguhnya dalam waktu itu (setelah tengah hari) beberapa 
pintu langit dibuka, maka pada saat itu aku senang sekali jika perbuatanku 
yang shalih diangkat pada saat itu.” 313  

Dalam beberapa hadits juga dijelaskan, seperti hadits dari Aisyah, 
“Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. jika tidak bisa melakukan shalat sunnah 
empat rakaaat sebelum shalat Zhuhur, maka beliau melakukannya setelah 
shalat Zhuhur.’314  

Ibnu Majjah mengatakan, “Jika Rasulullah S.a.w. tidak ada kesempatan 
atau berhalangan untuk melakukan shalat sunnah empat rakaat sebelum 
shalat Zhuhur, maka beliau melakukannya setelah beliau melakukan shalat 
sunnah dua rakaat setelah shalat Zhuhur.”315  

Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. melakukan shalat sunnah empat rakaat 
sebelum shalat Zhuhur dan dua rakaat setelahnya.”316  

Ibnu Majjah juga menjelaskan dari Aisyah “Sesungguhnya Rasulullah 
S.a.w. melakukan shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat Zhuhur, yang 

                                                      
313

  Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 477 dalam Kitab: Al-Witir, Bab: Ma 
Ja`a fi Ash-Shalah ‘Inda Az-Zawal. Dalam Kitab: Asy-Syamail, 294. Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/411. 
Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi. 

314 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 426 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 
hadits nomor 200. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi. 

315 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1158 dalam Kitab: Al-Iqanah, Bab: 
Man Fatatuhu Al-Arba’ qabla Azh-Zhuhr. Hadits ini dianggap dha’if oleh Al-Albani dalam Shahih 
Sunan Ibnu Majah.  

316
 Hadits ini adalah Hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 299, 598 dalam Kitab: As-Safar, Bab: 

Kaifa Kana Tathawwu’ An-Nabi Bin-Nahar. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 2/120 dalam Kitab: Al-
Imamah, Bab:Ash-Shalah qabla Al-Ashri. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1161 dalam Kitab: Al-Iqamah, 
Bab: Ma Ja`a Fima Yustahabbu min At-Tathawwu’ Bin-Nahar. Diriwayatkan oleh Ahmad, 1/85. Hadits 
ini dianggap Hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah  
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mana pada saat itu, ia memanjangkan dalam berdirinya dan 
memperhatikan baik dalam ruku’ maupun sujud.”317  

Kemudian masalah empat rakaat di atas yang dimaksud oleh Aisyah 
adalah bahwa Rasulullah S.a.w. tidak pernah meninggalkan shalat empat 
rakaat.  

Adapun shalat sunnah Zhuhur yang dua rakaat, Abdullah bin Umar 
mengatakan untuk menjelaskan hadits tersebut bahwa, “Sesungguhnya 
seluruh rangkaian shalat sunnah adalah dua rakaat-dua rakaat, begitu juga 
dengan shalat sunnah fajar yang dilakukan dengan dua rakaat dan orang-
orang pada saat itu selalu memperhatikannya.” Berdasarkan pendapat ini, 
maka shalat sunnah Zhuhur yang dilakukan adalah dua rakaat.  

Mengenai shalat sunnah empat rakaat yang dilakukan sebelum Zhuhur, 
itu dilakukan secara independen, sebab beliau melakukannya pada 
pertengahan siang hari dan pada waktu bergesernya matahari ke arah 
Barat.  

Abdullah bin Mas’ud juga melakukan shalat sunnah sesudah tengah 
hari delapan rakaat, ia mengatakan, “Sesungguhnya shalat sunnah delapan 
rakaat itu disamakan dengan shalat Qiyam Al-Lail yaitu shalat tengah 
malam (shalat tahajjud) dan rahasia-rahasia ini hanya Allah-lah yang 
Maha Mengetahui. Karena sesungguhnya pertengahan siang hari itu 
disamakan dengan pertengahan malam hari di mana beberapa pintu langit 
dibuka setelah pertengahan siang hari. Allah telah turun pada saat 
pertengahan malam hari, karenanya saat itu sangat tepat untuk 
mendekatkan diri kepada Allah dan banyak sekali rahmat Allah, begitu juga 
pada pertengahan siang, beberapa pintu langit dibuka dan Allah akan 
turun ke langit dunia.”  

Diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Habibah, ia berkata, “Aku 
pernah mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda, “Barang siapa yang 
melakukan shalat dalam sehari semalam dua belas rakaat, maka baginya 
akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga.”318  

An-Nasa’i dan At-Tirmidzi menambahkan dalam hadits ini, “Empat 
rakaat sebelum shalat Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah 
shalat Maghrib, dua rakaat setelah shalat Isya’ dan dua rakaat sebelum 
shalat fajar.”319  

                                                      
317

 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1156 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: fi 
Al-Arba’ Ar-Rak’atan qabla Azh-Zhuhr. Hadits ini dianggap dha’if  oleh Al-Albani dalam Dha’if  Sunan 
Ibnu Majah.  

318 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 728 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, 
Bab: Fadhlu As-Sunan Ar-Ratbah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1250 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 
Tafri’i Abwabu At-Tathawwu’. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/261 dalam Kitab: Qiyam Al-Laili, Bab: 
Tsawabu Man Shalla fi Al-Yaumi Wallailah Tsanata ‘Asyrata Rakaah Siwa Al-Maktubah. Diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah, 1141 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja`a fi Tsanata ‘Asyrata Rak’atah min As-
Sunnah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 415 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a Fiman Shalla fi 
Yaumin Walailah Tsanata ‘Asyrata Rak’atah min As-Sunnah. Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/326,428.  
Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, 1438. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, 11 dalam Al-Ausath. 

319 Hadits ini adalah shahih. Hadits ini telah dijelaskan sebagaimana keterangan di depan.  
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Imam An-Nasa’i mengatakan, “Lafazh ‘dua rakaat sebelum shalat 
Ashar’ diganti dengan ‘dua rakaat setelah shalat Isya’.” Pendapat ini 
dibenarkan oleh At-Tirmidzi. Ibnu Majjah menjelaskan dari Aisyah, 
“Barang siapa yang tidak mau berhenti dari (selalu melakukan) dua belas 
rakaat shalat sunnah yaitu empat rakaat sebelum shalat Zhuhur, dua rakaat 
setelahnya, dua rakaat setelah shalat Maghrib, dua rakaat setelah shalat 
Isya’ dan dua rakaat sebelum shalat fajar, maka Allah akan membangunkan 
baginya sebuah rumah di dalam surga.”320  

Ibnu Majjah juga menjelaskan riwayat Abu Hurairah, “Dari Rasulullah 
S.a.w., beliau pernah bersabda, “Dua rakaat sebelum shalat fajar, dua 
rakaat sebelum shalat Zhuhur, dan dua rakaat setelahnya.” Saya mengira 
yang dimaksud dua rakaat ini adalah dua rakaat sebelum shalat Ashar, dua 
rakaat setelah shalat Maghrib, dan aku mengira kalau Rasulullah 
mengatakan dua rakaat setelah shalat Isya’.”321  

Penafsiran hadits ini mengandung dua kemungkinan, yaitu; pertama, 
penafsiran yang timbul dari perkataan Abu Hurairah dalam sebagian 
riwayatnya, dan ini dapat menjadikan haditsnya disebut sebagai Mudarraj. 
Kedua, hadits ini memuat sabda Rasulullah S.a.w., maka hadits ini adalah 
Marfu’. Wallah A’lam. 

Adapun shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat Ashar, ini tidak 
benar kalau dari Rasulullah S.a.w., kecuali terdapat dalam hadits ‘Ashim 
bin Dhamrah,322 dari Ali. Hadits Ali ini sangat panjang sekali, 
“Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. melakukan shalat pada waktu siang enam 
belas rakaat, beliau melakukan shalat itu pada saat keberadaan sinar 
matahari seperti pada waktu shalat Zhuhur, kemudian pada saat itu juga 
beliau melakukan shalat Zhuhur empat rakaat, sebelumnya, beliau 
melakukan shalat empat rakaat sebelum shalat Zhuhur, dua rakaat setelah 
shalat Zhuhur dan empat rakaat sebelum shalat Ashar.”323  

Dalam lafazh lain juga dijelaskan, ketika sinar matahari tergelincir 
(zawal) ke Barat, seperti ketika pada waktu Ashar, beliau melakukan shalat 
dua rakaat. Ketika keberadaan matahari seperti pada waktu shalat Zhuhur, 
beliau melakukan shalat empat rakaat, sebelumnya beliau melakukan 
shalat empat rakaat sebelum shalah Zhuhur, dan dua rakaat setelahnya, 

                                                      
320 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 414 dalam Kitab: Ash-Shalah ,Bab: 

Ma Ja`a Fiman Shalla fi Yaumin Walailah Tsanata ‘Asyrata Rakaah min As-Sunnah. Diriwayatkan oleh 
An-Nasa`i, 3/260, 261 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja`a FiTsanata ‘Asyrata Rakaah. Diriwayatkan 
oleh Ibnu Majah, 1144 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja`a fi Tsanata ‘Asyrata Rakaah min As-
Sunnah. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi. 

321 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/264 dalam Kitab: Qiyam Al-Lail, 
Bab: Al-Ikhtilaf ‘Ala Ismail bin Abi Khalid. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1142 dalam Kitab: Al-
Iqamah, Bab: Ma Ja`a fi Tsanata ‘Asyrata Rakaah min As-Sunnah. Hadits ini diangap Dha’if oleh Al-
Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah, sedang hadits yang Shahih adalah dengan lafazh, "wa Arba’u 
Raka’atin qabla Azh-Zhuhr." 

322 ‘Ashim bin Dhamrah adalah As-Saluli, Al-Kufi, ia adalah orang yang dapat dipercaya dan 
Ibnu ‘Addi juga berbicara dalam salah satu riwayatnya dari Ali. Lihat Al-Mizan, 4052 dan At-Taqrib, 
3063. 

323 Hadits ini adalah shahih. Telah dijelaskan tentang penjelasan di atas dari beberapa segi. 
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dan shalat empat rakaat sebelum shalat Ashar. Setiap dua rakat dipisah 
dengan salam yang ditujukan kepada para hamba Allah yang paling dekat 
yaitu Malaikat dan para pengikutnya, baik dari kalangan mukmin maupun 
muslim.”324 

Saya telah mendengar Ibnu Taimiyah yang mengingkari hadits di atas, 
bahkan ia menolaknya dengan sungguh-sungguh. Ia mengatakan, 
“Sesungguhnya hadits tersebut adalah hadits Maudhu’.” Ibnu Taimiyah 
juga menyebutkan riwayat dari Abu Ishaq Al-Juzajani,325 bahwa Abu Ishaq 
mengingkari hadits tersebut.  

Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar ketika ia memberi tahu sesuatu 
yang diamalkan oleh Rasulullah S.a.w., maka Ibnu Umar tidak akan 
memberikan pengetahuan selain yang diketahuinya itu. 

Adapun shalat sunnah dua rakaat sebelum shalah Maghrib itu tidak 
diriwayatkan dari Rasulullah S.a.w. bahwa beliau melakukannya, tetapi 
memang benar Rasulullah S.a.w. pernah menetapkan kepada para 
sahabatnya untuk melakukan shalat tersebut, dan beliau juga melihat 
sahabatnya yang melakukan shalat tersebut akan tetapi beliau berdiam diri, 
tidak menganjurkan dan tidak pula melarang.326  

Dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, dari Abdullah Al-
Muzni, dari Rasulullah S.a.w., sesungguhnya beliau bersabda, “Shalatlah 
kamu sekalian sebelum Maghrib, shalatlah kamu sekalian sebelum 
Maghrib.” Dan sabda Rasulullah S.a.w. yang ketiga, “Barang siapa yang 
tidak menginginkannya atau menganggap shalat itu adalah makruh, maka 
sebaiknya lakukanlah dan jadikanlah itu sebagai sunnah.”327 Riwayat ini 
merupakan riwayat yang benar mengenai dua rakaat sebelum Maghrib. 
Meski demikian, dua rakaat sebelum Maghrib ini adalah disunnahkan, 
akan tetapi tidak termasuk dalam shalat sunnah rawatib seperti shalat 
sunnah rawatib lainnya. 

Rasulullah S.a.w. telah melakukan shalat sunnah secara keseluruhan, 
bahkan beliau juga melakukan shalat sunnah mutlaq yang tidak ada sebab 
atau alasan tertentu di dalam rumahnya. Begitu juga beliau melakukan 
shalat sunnah Maghrib di rumahnya. Apabila ada yang meriwayatkan 

                                                      
324

 Hadits ini adalah shahih. Itu adalah lafazh dari At-Tirmidzi, 568 dalam Kitab: As-Safar, Bab: 
Kaifa Kana Tathawwu’u An-Nabi bi An-Nahar. 

325
 Abu Ishaq Al-Juzajani adalah seorang khatib di wilayah Damaskus (Syiria), seorang imam dan 

alim. Ia adalah seorang yang mempunyai beberapa karangan buku yang sangat terkenal dan 
bermanfaat. Diantaranya adalah Kitab: Al-Mutarajim Fihi ‘Ulum Gharizah Wafawaid Katsirah. Ia 
meninggal pada tahun 259 H. lihat Al-Bidayah, 6/42 

326
 Hadits ini adalah shahih. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari, 625 dalam Kitab: Al-Adzan, Bab: Kam 

baina Al-Adzan Wal-Iqamah. Dari Anas, ia berkata, “Ketika seorang muadzin sedang 
mengumandangkan adzan maka para manusia dari golongan sahabat  tegesa-gesa (cepat-cepat) 
menuju suatu tempat yang tinggi sampai Nabi keluar dan mereka melakukan shalah sunnah sebelum 
Maghrib, sedangkan antara adzan dan iqamah tidak ada sesuatu yang harus dilakukan.” 

327
 Hadits ini adalah Sahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1183 dalam Kitab: At-Tajjud, Bab: 

Ash-Shalah qabla Al-Maghrib. Diriwayatkan oleh Mulim, 838 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, Bab: 
baina Kulli Adzanaini Shalah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1281 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ash-
Shalah qabla Al-Maghri.  Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/55.  
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bahwa beliau melakukan shalat sunnah Maghrib di masjid, maka jelas itu 
tidak diriwayatkan dari Rasulullah S.a.w.. 

Imam Ahmad berkata dalam satu riwayatnya, “Disunnahkan bagi 
seorang laki-laki shalat sunnah dua rakaat setelah Maghrib di rumahnya, 
seperti yang dilakukan oleh Rasulullah S.a.w. dan para sahabatnya.” As-
saib bin Yazid328 berkata, “Aku melihat orang-orang pada zaman Umar bin 
Khaththab, apabila mereka selesai melakukan shalat Maghrib, mereka 
langsung pergi sehingga tidak ada satupun yang tetap di dalam masjid 
seakan-akan mereka tidak melakukan shalat setelah shalat Maghrib sampai 
mereka kembali kepada keluarganya.” 

Jika mereka melakukan shalat dua rakaat di dalam masjid, misalnya, 
maka itu bisa dijadikan sebagai pengganti dan menempati keberadaan 
shalat di dalam rumah. Perkataan Ahmad ini mengundang perdebatan. 
Anaknya, Abdullah telah meriwayatkan dari ayahnya, sesungguhnya 
ayahku berkata, “Telah sampai kepadaku sebuah kabar dari seorang laki-
laki dan ia (laki-laki) berkata, “Seandainya ada seorang laki-laki yang 
melakukan shalat sunnah dua rakaat setelah shalat Maghrib di masjid, 
apakah bisa dijadikan sebagai pengganti? Artinya, dapatkah shalat yang 
dilakukannya di dalam masjid itu menjadi pengganti shalat di rumah?” 
Ahmad menjawab, “Tidak ada baiknya membahas apa yang diucapkan oleh 
laki-laki tersebut.”  

Abu Hafs berkata, “Rasulullah S.a.w. memerintahkan shalat ini 
dilakukan di dalam rumah.”  

Al-Marwazi berkata, “Barang sipa yang melakukan shalat sunnah dua 
rakaat setelah Maghrib  di dalam masjid maka baginya adalah dosa.” 
Abdullah berkata, “Aku tidak tahu tentang masalah ini, dan aku (Marwazi) 
katakan kepadanya apa yang diriwayatkan oleh Abu Tsur, menurutnya, itu 
adalah perbuatan dosa, dan Mawarzi berkata, “Mari kita lihat apa yang 
telah dikatakan oleh Rasulullah S.a.w., lakukanlah shalat tersebut di dalam 
rumah kamu.” 329 

Abu Hafs berkata, “Seandainya seseorang melakukan shalat wajib di 
dalam rumahnya, tidak di dalam masjid, maka shalatnya itu dianggap 
masih bisa menggantikannya, begitu juga dengan shalat sunnah.”  

Menurut Ahmad bahwa bukan itu maksudnya, penjelasan-penjelasan 
mengenai shalat sunnah ini tidak disyaratkan di dalam tempat tertentu atau 
juga disyaratkan untuk berjama’ah. Shalat sunnah itu dapat dilakukan di 
mana saja, boleh dilakukan di rumah atapun di masjid. Wallah A’lam. 

                                                      
328

 As-Saib bin Yazid adalah Ibnu Said bin Tamamah bin Al-Aswad, Al-Kindi. Dia dan ayahnaya 
adalah termasuk golongan sahabat, dia dan ayahnya melakukan haji bersama Rasulallah ketika ia 
berumur tujuh tahun dan ia juga seorang pekerja untuk Umar di pasar Madinah, ia meninggal pada 
tahun 91 H. Namun juga yang mengatakan selain itu. Lihat At-Tahdzib 1/683  

329
 Hadits ini adalah Hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/428 dari Mahmud bin Labid dengan 

lafazh, “Irka’u Hataini Ar-Rak’ataini fi Buyutikum.” Al-Albani mengatakan dalam Shahih Al-Jami’, 909 
bahwa hadits ini adalah hasan. 
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Terdapat dua sunnah dalam shalat sunnah Maghrib, salah satunya 
adalah tidak memisahkan antara melakukan shalat sunnah dengan shalat 
Maghrib dengan perkataan apapun.  

Ahmad berkata dalam riwayat Al-Maimuni dan Marwazi,330 
“Disunnahkan tidak berbicara sebelum melakukan shalat sunnah dua 
rakaat setelah shalat Maghrib.”  

Al-Hasan bin Muhammad berkata, “Aku menyaksikan bahwa Imam 
Ahmad ketika salam dari shalat Maghrib, maka ia langsung berdiri untuk 
melaksanakan shalat sunnah dan tidak berbicara.”  

Abu Hafs meriwayatkan dari Mahkul, Rasulullah S.a.w. telah bersabda, 
“Barang siapa yang melakukan shalat sunnah setelah Maghrib dan 
dilakukan sebelum berbicara, maka Allah akan mengangkat shalatnya ke 
dalam ‘Illiyyin (buku catatan amal khusus hamba Allah yang shalih).”331  

Sunnah yang kedua adalah dilakukan di dalam rumah. Telah 
diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dari Ka’ab bin ‘Ajrah, “Pada 
suatu ketika Rasulullah S.a.w. datang ke masjid Bani Abdul Al-Asyhal untuk 
melakukan shalat Maghrib. Ketika mereka selesai shalat, dan Rasulullah 
S.a.w. melihat mereka pada saat mereka membaca tasbih setelah melakukan 
shalah Maghrib, maka Rasulullah S.a.w. bersabda, “Shalat ini (shalat 
sunnah setelah shalah Maghrib) dilakukan di dalam rumah.”332   

Diriwayatkan oleh Ibnu Majjah dari Rafi’ bin Khudaij, ia berkata dalam 
riwayatnya, “Ruku’lah (lakukanlah) dua rakaat tersebut dalam rumah 
kamu sekalian.”333  

Maksud dari keterangan-keterangan di atas adalah, bahwa 
sesungguhnya petunjuk-petunjuk Rasulullah S.a.w. tentang segala 
perbuatan yang bersifat umum yang berhubungan dengan sunnah, pada 
hakekatnya telah dilakukan Rasulullah S.a.w. di dalam rumah.  

Seperti dijelaskan dalam kitab Shahih dari Ibnu Umar yang 
mengatakan, “Aku benar-benar menjaga petunjuk-petunjuk dari 
Rasulullah S.a.w. tentang shalat sunnah sepuluh rakaat yaitu, dua rakaat 

                                                      
330

 Marwazi adalah Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Al-Hujaj, ia adalah temannya Ahmad, 
ia seorang yang sangat sangat cerdas dan Imam Ahmad sangat memuliakannya bila dibandingkan 
dengan kawan-kawannya yang lain dan ia juga selalu sabar kepadanya dan tentang masalah-masalah 
atau persoalan tentang dia, maka Imam Ahmadlah yang mengetahui permasalahan tersebut. Meninggal 
pada tahun 275 H.. Lihat Al-Bidayah, 6/71 

331
 Hadits ini adalah dha’if. Al-Hafizh Al-Mundziri menyebutkan dalam At-Targhib wa At-

Tarhib, 1/205 dari Mahkul, Rasulullah telah menyampaikan kepadanya, kemudia dia berkata bahwa 
Raziq telah menjelaskan kepadaku  dan aku tidak mengetahui tentang keaslian hadits tersebut. Hadits 
ini dianggap dha’if oleh Al-Albani dalam Dha’if At-Targhib wa At-Tarhib. 

332
 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1300 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 

Rak’ati Al-Maghrib Aina Tushalliyani.  Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 604 dalam Kitab: As-Safar, Bab: 
Ma Dzakar Fis-Shalah ba’da Al-Maghrib Annahu fi Al-Bait Afdhalun. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 
3/198,199 dalam Kitab: Qiyan Al-lail, Bab: Al-Hissu ‘Ala Ash-Shalah Fil-Buyut. Hadits ini dianggap 
shahih oleh Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud. 

333
 Hadits ini adalah Hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1165 dalam Kitab: Al-Iqamah Bab: 

Ma Ja`a Fir Rak’ataini ba’da Al-Maghrib.  Hadits ini dianggap Hasan oleh Albani dalam Shahih Sunan 
Ibnu Majah. 
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sebelum shalat Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah shalat 
Maghrib yang dilakukan di dalam rumah, dua rakaat setelah shalat Isya’ di 
dalam rumah dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh.”334 

Dalam kitab Shahih Muslim dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah S.a.w. 
melakukan shalat di dalam rumahku empat rakaat sebelum Zhuhur, 
kemudian beliau keluar melakukan shalat berjamah bersama ummatnya, 
kemudian masuk ke dalam rumah lagi untuk melakukan shalat sunnah dua 
rakaat, dan beliau melakukan shalat Maghrib dan Isya’ bersama mereka 
kemudian masuk rumah untuk melakukan shalat sunnah dua rakaat baik 
setelah shalat Maghrib maupun Isya’.”335  

Rasulullah S.a.w. juga selalu menjaga shalat sunnah fajar, dan beliau 
melakukannya di dalam rumah sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Hafshah,336 Dalam kitab Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, dari bin 
Umar, ia berkata,  “Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. melakukan shalat 
sunnah dua rakaat di dalam rumah setelah melaksanakan shalat Jum’at.337  

Mengenai pembahasan ini akan dijelaslan lebih lanjut dalam bab shalat 
sunnah Jum’at, baik sebelum dan sesudahnya.  

Begitu juga akan dijelaskan petunjuk Rasulullah S.a.w. mengenai shalat 
Jum’at sesuai dengan sabda beliau, “Wahai manusia shalatlah kamu di 
rumahmu sendiri, karena shalatnya seseorang di rumahnya itu lebih utama 
kecuali shalat fardhu.”338  

Rasulullah S.a.w. juga memberikan petunjuk tentang perbuatan-
perbuatan yang disunnahkan, dan juga shalat sunnah yang sebaiknya 
dilakukan di dalam rumah kecuali jika memang berhalangan. 

Rasulullah S.a.w. juga memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita 
tentang tata-cara shalat fardhu (maktubah) yang sebaiknya dilakukan di 
dalam masjid, kecuali memang kalau ada hal-hal yang disebut udzur, 

                                                      
334

 Hadits ini adalah shahih. Sebagaimana telah dijelaskan di depan. 
335

 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 730 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, 
Bab: Fadhlu As-Sunan Ar-Ratibah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1251 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 
Tafri’u Abwabi At-Tathawwu’i. 

336
 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 618 dalam Kitab: Al-Adzan, Bab: Al-Adzan ba’da Al-

Fajri. Diriwayatkan oleh Muslim, 723 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, Bab: Istihbab Rak’atai Sunnah 
Al-Fajr, dengan lafazh “ apabila seorang muadzin beri’tikaf  untuk shalah subuh dan waktu subuh 
dimulai maka ia melakukan shalah sunnah dua rakaat sebelum menegakkan shalah subuh” dan di 
dalam nash ini tidak dijelaskan kalau shalah sunnah itu dilakukan di dalam rumah, dan kami telah 
mengambil dari perkataannya bin Umar setelah mendapat penjelasan dari Hafshah yaitu: pada suatu 
saat saya mengetahu kalau Rasulallah tidak masuk ke rumah untuk melakukan shalah. Diriwayatkan 
oleh Al-Bukhari, 1173. 

337
 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 937 dalam Kitab: Al-Jumah, Bab: 

Ash-Shalah ba’da Al-Jumah wa Qablaha. Diriwayatkan oleh Muslim, 729 dalam Kitab: Shalah Al-
Musafirin, Bab: Fadhlu As-Sunan Ar-Ratbah. 

338
 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 731 dalam Kitab: Al-Adzan, Bab: 

Shalah Al-Laili. Diriwayatkan oleh Muslim, 781 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, Bab: Istihbab Shalah 
An-Nafilah fi Al-Bait. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1447 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: fi Fadhli At-
Tathawwu’ fi Al-Bait. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 450 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a fi 
Fadhli Shalah At-Tathawwu’ fi Al-Bait. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/198 dalam Kitab: Qiyam Al-
Lail, Bab: Al-Hissu ‘Ala Ash-Shalah fi Al-Buyut dari Zaid bin Tsabit 
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seperti ketika beliau bepergian, sakit atau hal lain yang dapat menghalangi 
beliau pergi ke masjid.  

Rasulullah S.a.w. selalu menjaga amalan-amalan pribadinya, terutama 
pada shalat sunnah fajar bila dibandingkan dengan shalat sunnah 
lainnya.339  

Oleh karena itu, Rasulullah S.a.w. tidak pernah meninggalkan shalat 
sunnah fajar dan witir, baik ketika beliau bepergian maupun tidak. Pada 
waktu Rasulullah S.a.w. dalam suatu perjalanan (musafir), beliau tetap 
tekun melaksanakan shalat sunnah fajar maupun shalat sunnah witir. 
Bahkan beliau melakukannya lebih tekun lagi bila dibandingkan dengan 
shalat sunnah lainnya. 

Tidak ada riwayat dari Rasulullah S.a.w., bahwa ketika beliau dalam 
perjalanan, beliau melakukan shalat sunnah rawatib selain shalat sunnah 
fajar dan shalah sunnah witir. Karena itu, Ibnu Umar pun tidak 
menambahkan shalat sunnah dua rakaat dalam setiap perjalanannya. Ibnu 
Umar berkata, “Pada waktu aku pergi bersama Rasulullah S.a.w., Abu 
Bakar dan Umar mereka semua tidak menambahkan shalat sunnah dua 
rakaat ketika bepergian.”340  

Meskipun masalah ini mengandung sebuah makna tentang keberadaan 
para sahabat yang tidak melakukan shalat empat rakaat ketika bepergian 
yaitu dengan melakukan qashar ataupun jama’, dan mereka tidak 
melakukan shalat sunnah. Tetapi ada ketetapan dari Ibnu Umar, ketika ia 
ditanya tentang shalat sunnah Zhuhur dalam perjalanan. Ibnu Umar 
menjawab, “Seandainya aku tidak bepergian jauh maka akan aku 
sempurnakan.”341  

Pernyataan Ibnu Umar ini menunjukkan tentang tata-cara ibadah yang 
dilakukan oleh Rasulullah S.a.w., karena Allah sendiri telah memberikan 
keringanan kepada hamba-hamba-Nya yang sedang bepergian untuk 
mengqashar atau menjama’ shalat yang bilangannya empat rakaat, dan 
seandainya shalat sunnah dua rakaat, baik yang sebelum atau yang 
sesudahnya disyariatkan, tentu pelaksanaannya akan lebih sempurna. 

Para ahli fikih berbeda pendapat mengenai dua shalat tersebut, yaitu 
shalat sunnah fajar dan shalat sunnah witir. Di antara keduanya mana 
yang lebih ditekankan, apakah shalat sunnah fajar ataukah shalat sunnah 
witir? 

Mengenai hal ini ada dua pendapat ulama. Tetapi pada hakekatnya kita 
tidak mungkin memenangkan salah satu di antara kedua shalat tersebut.  
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Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1163 dalam Kitab: At-Tahajjud, Bab: 
Ta’ahada Rak’atai Al-Fajr. Dari Aisyah. 

340
 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 544 dalam Kitab: As-Safar, Bab: Ma 

Ja`a fi At-Taqshir Fis-Safar dan ia menambahkan “ seandainya saya melakukan shalah sunnah baik 
sebelum dan sesudahnya maka itu akan menjadi yang sempurna”. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-
Albani dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi. 

341
 Hadits ini adalah shahih. Sebagaimana telah dijelaskan di depan. 
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Dengan adanya perbedaan diantara para ahli fikih itu, para ulama 
berbeda pendapat dalam mewajibkan shalat witir dan shalat sunnah fajar. 
Saya sendiri pernah mendengar Ibnu Taimiyah tentang hal ini. 
Menurutnya, shalat sunnah fajar merupakan shalat sunnah pembuka untuk 
memulai aktivitas keseharian kita, sedang shalat sunnah witir merupakan 
shalat penutup segala aktivitas yang kita lakukan. Oleh karena itu, 
Rasulullah S.a.w. melakukan shalat sunnah fajar dan witir dengan 
membaca surat Al-Ikhlas, karena kandungan dalam surat itu saling 
menyatu secara komprehensip untuk menggabungkan antara ilmu dan 
perbuatan, pengetahuan dan keinginan, keyakinan dan tujuan. 

Surat Al-Ikhlas yaitu, “Qul Huwallah Ahad,” mengandung penyatuan 
antara keyakinan, pengetahuan dan kewajiban dalam menetapkan Allah 
sebagai Tuhan semesta alam. Karena hanya Dia Dzat yang Maha Esa, dan 
sifat itu tidak akan dimiliki secara mutlak oleh mahluk lain. Sifat-Nya yang 
lain adalah shamad (Allah sebagai tumpuan harapan), yang ditetapkan 
kepada-Nya beberapa sifat yang paling sempurna. Sifat-sifat yang Dia 
miliki ini tidak akan menjadi sifat yang lemah. Sifat yang lain yang 
dijelaskan dalam surat ini adalah meniadakan sifat tidak beranak dan tidak 
diperanakkan, yang merupakan sifat yang harus dimiliki oleh Dzat yang 
menjadi tumpuan harapan (shamad). Dia adalah Dzat yang Maha kaya, 
maha Esa dan meniadakan adanya persamaan yang menekankan bahwa 
Dialah Tuhan yang tidak bisa disamai atau diserupai. Dalam surat Al-Ikhlas 
ini juga mengandung penetapan sifat-sfat kesempurnaan yang dimiliki oleh 
Allah dengan meniadakan sifat-sifat lemah. Surat ini juga meniadakan 
adanya persamaan atau penyerupaan dalam kesempurnaan-Nya dengan 
meniadakan secara mutlak adanya persekutuan. Ini merupakan asal atau 
pokok yang mengumpulkan penyatuan ilmu dan keyakinan yang meng-
counter golongan orang-orang yang sesat dan syirik.   

Pada hakekatnya, pembahasan isi Al-Qur`an itu sendiri terfokus pada 
masalah penulisan dan pemberitaan. Dari sisi penulisannya, Al-Qur`an 
tersusun atas tiga karakter penting, yakni; perintah (Al-Amr), larangan 
(An-Nahyu), dan mubah (Al-Ibahah). Sedang dari sisi berita, Al-Qur`an 
tersusun atas dua karakter. Pertama, berita tentang sang Pencipta, baik 
mengenai sifat-sifat-Nya, nama-nama-Nya, atau hukum-hukum-Nya yang 
diturunkan kepada manusia. Kedua, adalah berita mengenai segala mahluq 
ciptaan-Nya.  

Keberadaan surat Al-Ikhlas, misalnya, merupakan bentuk dari 
pemberitaan tentang Dzat-Nya, nama-Nya dan sifat-Nya. Karenanya, surat 
ini memiliki nilai yang sebanding dengan sepertiga isi Al-Qur`an. 
Keberadaannya menggambarkan kepada pembaca yang beriman tentang 
syirik ilmu, sebagaimana keberadaan surat Al-Kafirun yang menjelaskan 
tentang syirik amal. Sebab, ilmu merupakan bagian yang paling penting 
dalam diri seseorang sebelum seseorang itu melakukan sesuatu (amal). 
Ilmu bagaikan imam, panglima dan petunjuk arah bagi perbuatan yang 
dilakukan seseorang.  
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Oleh karena itu, surat Al-Ikhlas yang menunjukkan tentang peng-esa-
an Allah sama nilainya dengan sepertiga Al-Qur`an. Nilai ini ditunjukkan 
oleh hadits-hadits mutawatir. Sedang surat Al-Kafirun yang mengandung 
syirik amal, sama nilainya dengan kandungan seperempat Al-Qur`an.  

Ini ditunjukkan oleh hadits Marfu’ yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi 
dari Ibnu Abbas yang mengatakan, “Surat Idza Zulzilat sama nilainya 
dengan separo Al-Qur`an, sedang surat Al-Ikhlas sama nilainya dengan 
sepertiga Al-Qur`an, dan surat Al-Kafirun sama nilainya dengan 
seperempat Al-Qur`an.”342  

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. 
Menurutnya, sanad dari hadits ini adalah Shahih. 

Syirik amal umumnya berkembang dalam jiwa seseorang akibat 
pengaruh dari hawa nafsunya. Bahkan banyak orang yang syirik amal ini 
mengetahui tentang bahaya dan kesalahan perbuatannya. Karena itu, 
sangat sulit untuk menghapus atau menghilangkan perbuatan syirik amal 
ini dari pada menghapus syirik ilmu, sebab syirik ilmu dapat dihilangkan 
dengan ilmu (pengetahuan) itu sendiri dan dengan hujjah yang kuat. 
Karena memang terkadang orang yang syirik ilmu tidak mengetahui 
kecuali hanya apa yang diketahuinya saja. Ini berbeda dengan orang yang 
syirik amal yang kadang meski ia mengetahui bahaya dan kesalahannya, ia 
tetap melakukannya karena pengaruh dari hawa nafsunya. 

Dalam surat Al-Kafirun telah diungkapkan secara jelas dan berulang-
ulang tentang pentingnya menghilangkan syirik amal yang dilakukan oleh 
orang-orang kafir saat itu. Kandungan dalam surat Al-Kafirun itu berbeda 
dengan surat Al-Ikhlas yang menyebutkan tentang syirik ilmu. 

Kandungan Al-Qur`an juga memiliki dua bagian penting. Pertama; 
bagian di dunia, hukum-hukumnya, hal-hal yang berhubungan dengannya 
dan permasalahan-permasalan yang terjadi di dalamnya. Kedua; bagian di 
akhirat dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Keberadaan surat Idza 
Zulzilat, misalnya, merupakan bagian dari kandungan Al-Qur`an yang 
menyimpulkan tentang keberadaan akhirat mulai dari awal sampai akhir 
surat, bahkan surat ini menggambarkan tentang keadaan akhir dunia dan 
isinya yang dipenuhi dengan bencana. Karena itu surat Idza Zulzilat sama 
nilainya dengan separo Al-Qur`an.  

Hadits yang disebutkan di atas merupakan hadits Shahih yang sering 
dibaca Rasulullah S.a.w.. Beliau sering membaca dua surat (Al-Kafirun dan 
Al-Ikhlas) dalam dua rakaat thawafnya.343 Bagi Rasulullah S.a.w., keduanya 
merupakan surat pembuka dan juga penutup dalam amalan-amalan setiap 

                                                      
342 Hadits ini adalah shahih, tanpa tambahan idza Zulzilat. Diriwayatlam oleh At-Tirmidzi, 293 

dalam Kitab: Fadhail Al-Qur`an, Bab: Ma Ja`a fi Surah Al-Ikhlas wa fi Surah idza Zulzilat. Hadits ini 
dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Dha’if Sunan At-Tirmidzi, jika tidak mendapat tambahan kata 
idza Zulzilat, 550. 

343 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Musllim, 1218 dalam Kitab: Al-Hajj, Bab: 
Hujjah An-Nabi. Riwayat hadits ini berasal dari Jabir. 
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harinya, bahkan beliau juga membaca keduanya dalam haji karena haji 
merupakan ritual untuk menyebarkan syiar tauhid. 

Berbaring Miring Setelah Melakukan Shalat Sunnah Fajar 

Rasulullah S.a.w. sering berbaring miring ke kanan setelah beliau 
melakukan shalat sunnah fajar. Ketetapan Rasulullah S.a.w. ini disebutkan 
dalam Ash-Shahihain yang diriwayatkan dari Aisyah.344  

At-Tirmidzi menyebutkan hadits dari Abu Hurairah, dari Rasulullah 
S.a.w., beliau bersabda, “Jika kalian melakukan shalat dua rakaat sebelum 
shalat Shubuh, maka berbaring miringlah ke sebelah kanan.”345  

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah Hasan Shahih Gharib. 

Saya mendengar Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadits ini adalah 
batal dan tidak Shahih. Menurutnya, maksud dari kandungan hadits di atas 
yang benar adalah bahwa perbuatan Rasulullah S.a.w. itu bukanlah 
perintah untuk berbaring miring. Sebab hadits yang mengandung perintah 
seperti hadits di atas merupakan hadits yang diriwayatkan sendirian oleh 
Abdul Wahid bin Ziyad,346 maka jelas Abdul Wahid salah dalam hal ini. 

Dengan berdasarkan pada hadits di atas, bin Hazm beserta para 
pengikutnya mengambil konklusi untuk mewajibkan berbaring miring ini. 
Bahkan ia berpendapat bahwa shalat orang yang belum berbaring miring 
adalah batal. Saya banyak melihat sebagian pengikutnya menyebarluaskan 
keberadaan madzhab Ibnu Hazm ini. 

Dalam Al-Mushannif, Abdul Razaq347 telah menyebutkan riwayat dari 
Ma’mar, dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, bahwa sesungguhnya Abu Musa dan 
Rafi’ bin Khudaij serta Anas bin Malik berbaring miring setelah melakukan 
dua rakaat fajar dan bahkan mereka memerintahkan hal itu.348  

                                                      
344 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 626 dalam Kitab: Al-Adzan, Bab: 

Man Intadzara Al-Iqamah. Diriwayatkan oleh Muslim, 736 dalam Kitab: Shalat Al-Musafirin, Bab: 
Shalat Al-Lail. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1336 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: fi Shalat Al-Lail. 
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1198 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja`a fi Adh-Dhaj’ah ba’da Al-
Witr wa ba’da Rak’atay Al-Fajr. Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/121, 133. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, 
1447. 

345 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1261 dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Al-Idhtija’ ba’da Rak’atay Al-Fajr. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1199 dalam Kitab: Al-Iqamah, 
Bab: Ma Ja`a fi Adh-Dhaj’ah ba’da Al-Witr wa ba’da Rak’atay Al-Fajr. Hadits ini dianggap shahih oleh 
Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud. 

346 Abdul Wahid bin Ziyad adalah seorang budak dari Bashrah. Menurut Ibnu Hajar, ia adalah 
seorang yang Tsiqah dan meyakinkan. Sedang menurut Murrah, hafalannya harus diteliti tetapi 
haditsnya dapat digunakan sebagai hujjah. Dalam kesempatan lain Murrah mengatakan bahwa ia 
adalah sendiri dalam meriwayatkan hadits di atas dari Al-A’masy, karena itu hadits ini harus diteliti. 
Abdul Wahid meninggal pada tahun 176 H. At-Taqrib, 4240, dan Al-Fath, 1/115 dan 3/53. 

347 Abdul Razaq adalah Imam Abdul Razaq bin Hamam bin Nafi’ Al-Hamiri. Ia adalah budak 
milik Abu Bakar Ash-Shan’ani pengarang Al-Mushannif. Ia adalah salah satu perawi Tsiqah, tetapi ia 
mengalami cacat pada akhir umurnya. Ahmad mengatakan bahwa siapa saja yang mendengar darinya 
setelah Abdul Razaq buta, maka sungguh pendengarannya adalah lemah. Abdul Razaq meninggal pada 
tahun 211 H. Lihat Al-Mizan, 5044, At-Taqrib, 4064, At-Tahdzib, 2/572. 

348 Hadits ini diriwayatkan oleh Abdul Razaq, 4719. 
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Abdul Razaq juga menyebutkan dari Ma’mar,349 dari Ayyub, dari 
Nafi’,350 bahwa sesungguhnya Ibnu Umar tidak melakukannya. Ibnu Umar 
mengatakan, “Cukuplah bagi kita dengan melakukan salam saja.”  

Disebutkan dari bin Juraij,351 telah memberitahukan kepadaku Ashdaq, 
sesungguhnya Aisyah mengatakan, “Bahwasanya posisi berbaringnya 
Rasulullah S.a.w. tidak merupakan sunnah, tetapi karena beliau lelah pada 
malam harinya kemudian beliau ingin beristirahat dengan berbaring 
miring.”  

Nafi’ mengatakan, “Ketika Ibnu Umar melihat orang-orang yang 
berbaring miring ke kanan, ia lalu melempar mereka dengan kerikil.” 

Ibnu Abi Syaibah mengatakan dari Abu Shadiq An-Naji,352 Pada suatu 
hari bin Umar melihat kaum yang berbaring miring setelah melakukan dua 
rakaat fajar, kemudian ia mengutus seseorang untuk melarang perbuatan 
mereka. Lalu merekapun mengatakan, kami melakukan ini karena sunnah. 
Ibnu Umar kemudian menjawab, “Kembali kepada mereka dan katakan 
bahwa perbuatan itu adalah bid’ah.”353 

Abu Majlaz mengatakan, “Aku pernah bertanya kepada Ibnu Umar 
tentang perbuatan itu dan iapun menjawab, “Kamu telah dipermainkan 
setan.”354 Ibnu Umar kemudian melanjutkan, “Sungguh celaka orang yang 
melakukan shalat dua rakaat bersikap seperti keledai ketika kamu 
menungganginya.”355 

Ada dua golongan yang sangat berlebihan dalam menyikapi masalah 
ini, tetapi ada satu golongan lagi yang berpendapat lebih moderat. 
Golongan pertama adalah pendapat kaum tekstualis yang mewajibkan 
berbaring miring dalam shalat, bahkan mereka membatalkan shalat orang 
yang tidak melakukannya seperti pendapat bin Hazm dan orang-orang 
yang sependapat dengannya. Golongan kedua adalah pendapat sebagian 
ahli fikih yang menganggap perbuatan ini adalah makruh dan 
menyebutnya sebagai bid’ah. Sedang kelompok ketiga, seperti Imam Malik 
yang bersikap moderat di antara dua pendapat di atas, mengatakan untuk 
tidak mencela orang yang melakukannya karena lelah, dan ia tidak 
membenci orang yang melakukannya karena sunnah. Tetapi ada juga 

                                                      
349 Ma’mar adalah bin Rasyid Al-Azdy, atau Urwah Al-Bashri seorang keturunan dari Yaman. Ia 

adalah orang Tsiqah dan memiliki kewibawaan. Hanya saja periwayatannya yang berasal dari Tsabit 
dan Al-A’masy serta Hisyam bin Urwah terdapat suatu keganjilan, begitu juga keganjilan ketika ia 
pindah ke Bashrah. Ia meninggal pada tahun 154 H. At-Taqrib, 6809. 

350 Nafi’ adalah Abu Abdillah Al-Madani, budak bin Umar. Ia adalah orang Tsiqah dan seorang 
ahli fikih (hukum) serta terkenal. Ia meninggal sekitar tahun 117 H. At-Taqrib, 7086. 

351  bin Juraij adalah Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, budak Bani Umayyah Al-Makki, ia 
adalah oran Tsiqah, ahli fikih dan berwibawa, tetapi haditsnya adalah Mursal dan Tadlis. Ia meninggal 
pada usianya yang ke-70 tahun 150 H. At-Taqrib, 4193. 

352 Abu Shadiq An-Naji adalah Bakar bin Amr. Disebutkan juga bahwa ia adalah bin Qais dari 
Bashrah, ia adalah perawi Tsiqah. Ia meninggal 108 H. At-Taqrib, 747. 

353 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, 2/151. 
354 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, 2/151. 
355 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, 2/151. 
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kelompok yang mensunnahkan perbuatan ini, baik karena alasan istirahat 
atau tidak. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan hadits Abu Hurairah 
di atas. 

Adapun orang-orang yang memakruhkan perbuatan ini mendasarkan 
pendapatnya pada Atsar sahabat, seperti bin Umar dan lain-lain sebab 
mereka mencela orang yang berbaring miring dalam shalatnya. Sebagian 
kelompok bahkan menolak bahwa Rasulullah S.a.w. pernah melakukan itu. 
Padahal yang benar adalah bahwa berbaring miring yang dilakukan 
Rasulullah S.a.w. adalah setelah shalat witir, dan sebelum dua rakaat fajar 
sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 
Abbas. 

Dalam hadits Aisyah, terdapat perbedaan riwayat dari Ibnu Syihab.356 
Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa ketika ia melakukan 
shalat sendirian yaitu pada waktu shalat malam, misalnya, ia berbaring 
miring ke sisi kanan hingga berkumandangnya adzan, lalu ia melakukan 
shalat dua rakaat secara ringan.357  

Pernyataan ini jelas mengandung pengertian bahwa berbaring miring 
dilakukan sebelum melakukan shalat sunnah fajar, akan tetapi selain Malik 
meriwayatkan dari bin Syihab, bahwa ketika Muadzin berhenti 
mengumandangkan adzan fajar, lalu terbit fajar, kemudian datang lagi 
Muadzin untuk mengumandangkan adzan Shubuh, ia berdiri untuk 
melakukan shalat ringan dua rakaat, kemudian ia berbaring miring ke 
kanan.  

Menurut para ulama, ketika para sahabat Ibnu Syihab berbeda 
pendapat mengenai hal ini, maka periwayatan yang dibenarkan adalah 
periwayatannya Imam Malik. Tetapi ada sebagian ulama yang 
mengemukakan pendapat yang berbeda, menurut mereka pendapat yang 
benar adalah pendapat selain Imam Malik. Pendapat ini dikemukakan oleh 
Abu Bakar Al-Khatib.  

Diriwayatkan oleh Malik dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, ia 
mengatakan, “Rasulullah S.a.w. pernah melakukan shalat malam sebelas 
rakaat dengan satu rakaat witir, ketika selesai dari shalat itu beliau 
berbaring miring ke arah kanan hingga datang Muadzin, lalu beliau 
melakukan shalat ringan dua rakaat.358 

Ulama-ulama yang tidak sependapat dengan Malik adalah ‘Aqil,359 
Yunus,360 Syu’aib,361 Ibnu Abi Dza’b,362 Al-Auza’i,363 dan lain-lain. Mereka 

                                                      
356 Ibnu Syihab adalah Muhammad bin Muslim bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin 

Harits bin Zuhrah Az-Zuhrah Al-Qurasyi, ahli fikih dan seorang hafizh. Ia adalah orang yang mulia 
dan dapat dipercaya. Meninggal pada tahun 125 H. At-Taqrib, 6296. 

357 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 736 dalam Kitab: Shalat Al-Musafirin, 
Bab: Shalah Al-Lail. 

358 Hadits ini adalah shahih sebagaimana yang disebutkan di atas. 
359 ‘Aqil adalah bin Khalid bin ‘Aqil Al-Ayli, Abu Al-Khalid Al-Umawi. Ia adalah orang Tsiqah, 

tinggal di Madinah kemudian pindah ke Syam lalu ke Mesir. Ia meninggal pada tahun 144 H. Lihat At-
Taqrib, 4665. 
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meriwayatkan dari Az-Zuhri yang mengatakan, “Pada suatu saat Rasulullah 
S.a.w. melakukan shalat dua rakaat fajar, kemudian beliau berbaring 
miring ke kanan hingga datang Muadzin, lalu beliau keluar bersamanya.”  

Malik menyebutkan bahwa berbaringnya Rasulullah S.a.w. itu adalah 
sebelum dua rakaat shalat sunnah fajar. Dalam hadits yang diriwayatkan 
oleh Al-Jama’ah menyebutkan, “Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. berbaring 
miring setelah melaksanakan shalat sunnah fajar dua rakaat.”  

Dengan riwayat ini para ulama membenarkan pendapat selain Imam 
Malik dan menganggap salah pendapat Imam Malik. 

Abu Thalib mengatakan, “Aku berkata kepada Ahmad, telah 
menceritakan kepada kami Abu Ash-Shalt, dari Abu Kudainah, dari Suhail 
bin Abi Shalih dari ayahnya, dari Abu Hurairah, “Sesungguhnya Rasulullah 
S.a.w. berbaring miring setelah melaksanakan dua rakaat fajar.”  

Ahmad mengatakan bahwa hadits yang diriwayatkan Syu’bah364 ini 
adalah hadits Marfu’. Saya kemudian bertanya, “Apakah Rasulullah S.a.w. 
berbaring miring karena suatu alasan?” Ahmad menjawab, “Tidak, karena 
Aisyah meriwayatkannya dan bin Umar mengingkarinya.” Al-Khalal 
mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Maruzi, sesungguhnya 
Abu Abdillah mengatakan, pada hakekatnya hadits Abu Hurairah tidak 
demikian. Saya berkata, “Sesungguhnya Al-A’masy menceritakan seperti 
itu. Ibrahim bin Harits365 mengatakan, “Sesungguhnya Abu Abdillah pernah 
ditanya tentang masalah berbaring miring setelah melakukan dua rakaat 
fajar.” Ia menjawab, “Aku tidak pernah melakukannya, tetapi jika 
seseorang melakukannya maka itu adalah suatu perbuatan yang baik.” Jika 
seandainya hadits Abdul Wahid bin Ziyad, dari Al-A’masy, dari Abu Shalih 
di atas adalah Shahih dalam pandangannya, maka tentu saja ia akan 

                                                                                                                              
360 Yunus adalah Yunus bin Ziyad bin Abi An-Najad Al-Ayli, Abu Yazid budak keluarga Abu 

Sufyan. Ia adalah seorang yang Tsiqah tetapi dalam riwayatnya yang berasal dari Az-Zuhri terdapat 
sedikit keragu-raguan, sedang haditsnya di atas yang riwayatnya selain dari Az-Zuhri terdapat 
kesalahan. Meninggal pada tahun 159 H. At-Taqrib, 2798. 

361 Syu’aib adalah bin Abu Hamzah budak keluarga Umayyah. Nama ayahnya adalah Dinar Abu 
Basyar Al-Hashmi. Ia adalah seorang yang Tsiqah dan ahli ibadah. Ibnu Mu’in mengatakan, “Ia adalah 
orang yang paling valid periwayatannya dari Az-Zuhri.” Ia meninggal tahun 162 H. At-Taqrib, 2798. 

362 Abi Dza’b adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Mughirah Al-Qurasyi, Al-’Amiriy, Abu 
Al-Harits Al-Madani. Ia Tsiqah, ahli fikih dan memiliki kewibawaan. Ia meninggal pada tahun 158 H. 
At-Taqrib, 6082. 

363 Al-Auza’i adalah Abdurrahman bin ‘Amr bin Abu ‘Amr Al-Auza’i Abu ‘Amr. Ia adalah 
seorang yang Tsiqah dan seorang ahli fikih. Ia sangat dikenal pada masanya dengan ilmu fikihnya, 
haditsnya dan ilmu-ilmu lainnya. Malik mengatakan bahwa Al-Auza’i adalah imam yang dianutnya. 
Meninggal pada tahun 257 H.. Lihat Al-Bidayah, 5/611. 

364 Syu’bah adalah Ibnu Al-Hajjaj bin Al-Warad Al-’Atki, seorang budak, Abu Bustham Al-
Wasathi, Al-Bashri. Ia adalah seorang yang Tsiqah, hafizh, dan dapat dipercaya. Ats-Tsauri mengatakan 
bahwa dia adalah Amir Al-Mu’minin dalam masalah hadits. Dia adalah orang pertama di Iraq yang 
memeriksa para perawi hadits, meskipun ia adalah seorang budah. Meninggal pada tahun 160 H.. Lihat 
At-Taqrib, 2790. 

365
 Ibrahim bin Harits adalah Ibnu Mus’ab bin Walid bin ‘Ubadah bin Shamit Al-Anshari. Al-

Khalal mengatakan, ia adalah salah seorang pembesar sahabat Imam Ahmad, bahkan Abu Abdillah 
sangat menghormati dan mengagungkannya. Lihat At-Taqrib, 1/62. 
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berpendapat bahwa derajat berbaring miring – paling tidak–adalah 
sunnah.  

Telah disebutkan bahwa Aisyah meriwayatkan hadits begini, kemudian 
meriwayatkan lagi hadits seperti ini, begitu pula ia kadang melakukannya 
dan kadang pula ia meninggalkannya. Perbuatan Aisyah yang demikian ini 
tidak ada yang menyangkal karena merupakan salah satu hal yang 
diperbolehkan.  

Ada rahasia yang tersimpan dari sikap berbaringnya Rasulullah S.a.w. 
pada sisi kanan. Yaitu tentang keberadaan hati yang terletak pada sisi kiri. 
Ketika seseorang tidur, maka sisi kirinya akan menjadi tertutup karena 
beban berat dari posisi tidurnya itu. Apabila ia tidur dengan berbaring ke 
kanan, maka hati akan selalu merasa khawatir hingga tidak sampai terlelap 
dalam tidurnya akibat dari kekhawatiran yang timbul dalam hatinya. Pada 
posisi ini jiwanya sedang menginginkan agar ia dalam keadaan terjaga, 
karena itu para ahli kedokteran menganjurkan agar seseorang tidur dengan 
posisi berbaring ke kiri agar dapat menikmati istirahat dengan baik, tetapi 
syari’at menganjurkan agar seseorang tidur dengan keadaan berbaring ke 
kanan agar ia merasa berat dengan tidurnya, sehingga ia dapat dengan 
mudah bangun untuk melaksanakan shalat malam.  

Kesimpulannya, tidur dengan posisi miring ke kanan dapat 
memberikan manfaat besar bagi kebutuhan hati, sedang tidur dengan posisi 
miring ke kiri dapat memberikan manfaat bagi tubuh.  

Petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam Shalat Malam  

Para ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat mengenai apakah shalat 
malam itu fardhu bagi Rasulullah S.a.w. atau tidak? Dua golongan ini 
sama-sama memiliki dasar hukum dari firman Allah,  

z⎯ÏΒ uρ È≅ ø‹©9$# ô‰¤f yγ tFsù ⎯Ïµ Î/ \' s#Ïù$ tΡ y7 ©9 #© |¤ tã β r& y7 sWyè ö7tƒ y7 •/u‘ $ YΒ$s)tΒ #YŠθ ßϑ øt ¤Χ ∩∠®∪     

“Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu sebagai 
suatu ibadah tambahan bagimu.” (Al-Isra`: 79) 

Kelompok pertama mengatakan bahwa ayat ini secara jelas meniadakan 
ketidakwajiban melakukan shalat malam.  

Sedang kelompok kedua sebaliknya, mereka mengatakan bahwa ayat ini 
memerintahkan Rasulullah S.a.w. agar melakukan shalat tahajjud, 
sebagaimana juga perintah pada firman Allah yang lain,  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ ã≅ ÏiΒ̈“ ßϑ ø9$# ∩⊇∪   ÉΟè% Ÿ≅ ø‹©9$# ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩⊄∪     

“Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk shalat) 
di malam hari, meskipun sedikit (daripadanya).” (Al-Muzammil: 1-
2).  
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Mereka menambahkan bahwa sama sekali tidak ada ayat yang 
menasakh atas kewajiban melakukan shalat malam ini. Menurut mereka, 
jika seandainya firman Allah yang berbunyi nafilatan laka, mengandung 
makna sunnah, maka tentu saja keberadaan shalat malam tidak 
dikhususkan sebagai ibadah tambahan bagi beliau saja. Padahal kata 
nafilah pada firman tersebut mengandung maksud “tambahan”, dan 
tambahan tidak menunjukkan pada sunnah, tetapi sebuah keharusan 
sebagaimana firman Allah, 

$ uΖö6 yδ uρ uρ ÿ…ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θ à)÷è tƒ uρ \' s#Ïù$ tΡ (   

“Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishak dan 
Ya’qub, sebagai suatu anugerah (daripada Kami).” (Al-Anbiya`: 72).  

Maksud dari nafilah pada firman di atas adalah sebagai tambahan 
berupa putra, begitu pula nafilah dalam tahajjud yang harus dilakukan 
oleh Rasulullah S.a.w. juga merupakan tambahan khusus untuk 
mengangkat derajat dan pahala beliau, karena itu tahajjud menjadi 
khususu dan wajib bagi beliau saja. 

Jika seandainya shalat malam dilakukan oleh orang lain, maka itu 
hukumnya boleh dan bahkan dapat sebagai penebus perbuatan buruk. 
Adapun bagi Rasulullah S.a.w., di mana Alah telah menjanjikan untuk 
mengampuni seluruh dosanya baik yang telah berlalu atau yang akan 
dilakukan, maka melakukan shalat malam bagi beliau merupakan suatu 
tambahan untuk mengangkat tingakatan dan derajatnya yang lebih tinggi.  

Mujahid mengatakan, “Sesungguhnya shalat malam merupakan ibadah 
tambahan yang dikhususkan kepada Rasulullah S.a.w. sebab Alah telah 
memberikan ampunan pada seluruh dosa-dosa beliau baik yang telah 
berlalu atau yang akan dilakukannya. Karena itu ketaatan beliau 
merupakan nafilah, yaitu tambahan pahala. Adapun bagi orang lain, shalat 
malam dapat dilakukan sebagai penebus atas segala dosa-dosanya.” 

Ibnu Mundzir mengatakan dalam tafsirnya mengatakan, “Telah 
menceritakan kepada kami Ya’la bin Abi ‘Ubaid, telah menceritakan kepada 
kami Al-Hajjaj, dari Abu Juraij, dari Abdullah bin Katsir, dari Mujahid,366 ia 
berkata, “Shalat yang dilakukan Rasulullah S.a.w. selain shalat lima waktu 
(maktubah) merupakan nafilah.” Artinya, shalat itu dilakukan bukan 
karena untuk menebus dosa-dosa, karena itu tidak ada istilah amalan-
amalan tambahan (nawafil) bagi manusia, tetapi tambahan itu hanya 
dikhususkan kepada Rasulullah S.a.w. Adapun orang kebanyakan yang 

                                                      
366 Mujahid adalah Ibnu Jabar Al-Makki Abu Al-Hajjaj Al-Qurasyi Al-Makhzumi. Ia adalah 

salah seorang ulama dan penafsir pada masa tabi’in, bahkan ia adalah salah seorang sahabat khusus 
Ibnu Abbas. Ia adalah orang yang paling pandai dalam ilmu tafsir di zamannya. Ia belajar tiap bagian 
dalam Al-Qur`an langsung dari Ibnu Abbas, bahkan ia menanyakan maksud ayat perayat kepada bin 
Abbas. Meninggal pada tahun 103 H, tetapi pendapat lain menyatakan ia tidak meninggal pada tahun 
itu. Lihat Al-Bidayah, 5/293.  
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tetap melakukan shalat selain shalat lima waktu adalah sebagai penebus 
dari dosa-dosanya. 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Nashr, telah 
menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami 
Amr, dari Sa’id dan Qubaishah, dari Sufyan, dari Abu ‘Utsman, dari Hasan 
tentang firman Allah, “Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah 
kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.” (Al-Isra`: 79). Hasan 
mengatakan bahwa nafilah pada ayat di atas hanya untuk Rasulullah S.a.w.. 
Disebutkan juga dari Adh-Dhahak yang mengatakan bahwa maksud dari 
nafilah pada ayat di atas adalah hanya dikhususkan kepada Rasulullah 
S.a.w.. 

Salim bin Hayyan367 menyebutkan, telah menceritakan kepada kami 
Abu Ghalib, telah menceritakan kepada kami Abu Umamah, ia berkata, 
“Apabila kamu meletakkan kesucian pada tempatnya (wudhu) maka kamu 
mendapatkan ampunan, dan apabila kamu mendirikan shalat maka kamu 
mendapatkan keutamaan dan pahala yang banyak.” Seorang laki-laki 
bertanya, “Wahai Abu Umamah, apakah engkau tidak mengetahui bahwa 
bagi orang yang mendirikan shalat suatu tambahan (nafilah)?” Abu 
Umamah menjawab, “Tidak, karena tambahan itu hanya khusus bagi 
Rasulullah S.a.w. saja yang telah diampuni segala dosa dan kesalahan 
beliau. Orang lain yang mendirikan shalat tetap mendapatkan keutaman 
dan pahala, bukan nafilah.”368 

Menurut saya, maksud dari nafilah pada ayat di atas adalah bukan 
berarti bahwa shalat malam (tahajjud) itu boleh dilakukan atau tidak, 
sebagaimana shalat yang dianjurankan atau sunnah, tetapi maksud nafilah 
dalam firman tersebut adalah suatu tambahan dalam derajat atau 
tingkatan, dan ini mengandung makna Musytarak antara fardhu dan 
sunnah. Karena itu firman nafilatan laka bukan berati menafikan atas 
adanya suatu perintah yang berupa fardhu, tetapi juga mengandung dua 
makna sekaligus fardhu dan sunnah. Keterangan ini akan dijelaskan 
kemudian pada bab yang menerangkan tentang keistimewaan-
keistimewaan Rasulullah S.a.w.. 

Oleh sebab itu, Rasulullah S.a.w. tidak pernah meninggalkan shalat 
malam, baik ketika beliau sedang bepergian atau sedang berada di rumah. 
Jika suatu waktu beliau meninggalkan atau karena kepadatan aktivitas, 
maka beliau menggantinya pada siang hari dengan melakukan shalat dua 
belas rakaat.  

Saya pernah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, 
“Hal ini menunjukkan bahwa witir itu sendiri tidak dibatasi oleh ketentuan 

                                                      
367 Salim bin Hayyan adalah Al-Hadzli Al-Bashri. Ia adalah seorang yang Tsiqah.  Lihat At-

Taqrib, 2531. 
368 Sanad hadits ini adalah Hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/255. Sanad hadits ini Hasan 

karena di dalamnya terdapat Abu Ghalib. Ibnu Mu’in dan Ad-Daruquthni serta Musa bin Harun 
menyatakan bahwa ia adalah Tsiqah. An-Nasa’i dan Ibnu Sa’ad menyatakan bahwa hadits ini Dha’if. 
Abu hatim mengatakan, hadits ini tidak kuat. Kesimpulannya hadits ini adalah Hasan sebagaimana yang 
dikatakan oleh Al-Albani dalam Ash-Shahihah, 1/762. 
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waktu, sebagaimana shalat Tahiyyat Masjid, shalat Kusuf, shalat Istisqa’ dan 
lain-lain, karena maksud witir adalah agar perbuatan pada malam hari 
dapat diakhiri dengan witir sebagaimana shalat Maghrib yang dilakukan 
sebagai akhir shalat pada siang hari, dan ketika malam telah lewat serta 
Anda telah melakukan shalat Shubuh, maka witir tidak berada pada tempat 
yang seharusnya.”  

Maksud dari perkataan Ibnu Taimiyah ini disebutkan sebagaimana 
riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, yang meriwayatkan hadits dari Abu 
Sa’id Al-Khudri, dari Rasulullah S.a.w., beliau bersabda, “Barang siapa yang 
tidur dengan tidak melakukan witir atau meninggalkannya, maka 
hendaklah ia melakukan shalat ketika Shubuh atau ketika ia ingat.”369 Akan 
tetapi dalam hadits ini terdapat beberapa kelemahan. 

Pertama; hadits ini merupakan riwayat Abdurrahman bin Ziyad bin 
Aslam,370 yang dikenal Dha’if. 

Kedua; hadits ini adalah Shahih, tetapi Abdurrahman Mursal dari 
ayahnya, dari Rasulullah S.a.w. At-Tirmidzi mengatakan, ini yang benar, 
yaitu pendapat yang menyatakan bahwa hadits ini adalah Mursal. 

Ketiga; bin Majah meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya,371 setelah 
ia meriwayatkan sendiri dari Abu Sa’id. Yang benar bahwa sesungguhnya 
Rasulullah S.a.w. bersabda, “Shalatlah witir kalian sebelum kalian shalat 
Shubuh.”372 Hadits ini menunjukkan bahwa haditsnya Abdurrahman perlu 
ditinjau kembali. 

Adapun shalat malam Rasulullah S.a.w. yang dilakukan sebelas rakaat 
atau tiga belas rakaat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan 
Aisyah, maka hal itu memang ketetapan dari riwayat mereka berdua.  

Dalam Ash-Shahihain, misalnya, hadits dari Aisyah menyebutkan, 
“Rasulullah S.a.w. tidak pernah menambah shalat malam lebih dari sebelas 
rakaat, baik pada bulan Ramadhan atau selain bulan itu.”373 

                                                      
369 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1431 dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: fi Ad-Du’a ba’da Al-Witri. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, 464 dalam Kitab: Al-Witr, Bab: Ma 
Ja`a fi Ar-Rajuli Yanamu an Al-Witri aw Yansahu. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, 1188 dalam 
Kitab: Al-Iqamah, Bab: Man Nama an Witr aw Nasihi. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 3/44. Hadits ini 
dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’, 6562. 

370 Abdurrahman bin Ziyad bin Aslam Al-’Adawi. Ahmad, Ibnu Mu’in, Ibnu Al-Madini, Abu 
Dawud, An-Nasa’i, Abu Zur’ah, Abu Hatim dan sebagianya menganggapnya Dha’if. At-Tahdzib, 2/507. 

371 Muhammad bin Yahya adalah bin Abdullah bin Faris bin Dzu’aib Adz-Dzahli Al-Hafizh, 
Abu Abdillah An-Naisaburi. Ia adalah ulama yang Tsiqah. Meninggal pada tahun 258 H, pada usia yang 
ke-86. At-Taqrib, 6387. 

372 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1189 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: 
Man Nama An Witr aw Nasiyahu. Disebutkan juga oleh Muslim, 754 dalam Kitab: Shalat Al-Musafirin, 
Bab: Shalah Al-Lail Matsna-matsna. 

373 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1147 dalam Kitab: At-Tahajjud, 
Bab:Qiyam An-Nabi bi Al-Lail. Diriwayatkan oleh Muslim, 738 dalam Kitab: Shalat Al-Musafirin, Bab: 
Shalat Al-Lail. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 439 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a fi Washfi 
Shalah An-Nabi bi Al-Lail. Diriwayatkan juga oleh Abu Dawud, 1341 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: fi 
Shalat Al-Lail. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa’i, 3/234 dalam Kitab: Qiyam Al-Lail, Bab: Kaifa Al-Witr 
bi Tsalats. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban, 2430, 2613. 
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Disebutkan juga dalam Ash-Shahihain, dan dari Aisyah pula, “Pada 
suatu malam Rasulullah S.a.w. pernah melakukan shalat tiga belas rakaat, 
lima di antaranya adalah witir. Beliau tidak duduk (tahiyyat) di dalamnya 
kecuali pada rakaat terakhir.”374  

Riwayat dari Aisyah yang benar adalah riwayat yang pertama, sebab 
dua rakaat yang dilakukan Rasulullah S.a.w. setelah sebelas rakaat 
merupakan dua rakaat shalat sunnah fajar. Ini dijelaskan oleh hadits yang 
serupa juga, bahwasanya Rasulullah S.a.w. melakukan shalat tiga belas 
rakaat dengan dua rakaat fajar.375  

Imam Muslim menyebutkan hadits ini dalam Shahih-nya. Sedang Imam 
Al-Bukhari mengatakan tentang hadits ini bahwa, Rasulullah S.a.w. 
melakukan shalat malam tiga belas rakaat, kemudian ketika mendengan 
panggilan fajar, beliau melakukan shalat dua rakaat ringan.376  

Dan dalam Ash-Shahihain, hadits riwayat dari Al-Qasim bin 
Muhammad377 mengatakan, saya mendengan Aisyah berkata, shalat yang 
dilakukan Rasulullah S.a.w. pada waktu malam adalah sebelas rakaat. 
Beliau melakukan witir dengan satu rakaat dan kemudian shalat dua rakaat 
fajar. Jadi beliau melakukan shalat tiga belas rakaat.378 Dan ini adalah 
penafsiran yang sangat jelas sekali. 

Adapun Ibnu Abbas berbeda pendapat mengenai hal ini, dalam kitab 
Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim, dari abi Jamrah,379 dari Ibnu Abbas, 
“Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. telah melakukan shalat tigabelas rakaat 
pada waktu malam,380 akan tetapi ada sebuah penafsiran dari Ibnu Abbas 
bahwa tiga belas rakaat tersebut juga termasuk dua rakaat dalam shalat 
fajar.  

Asy-Sya’bi berkata, “Aku telah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, 
Abdullah bin Umar tentang shalatnya Rasulullah S.a.w. pada waktu 
malam.” Mereka menjawabnya, “Tiga belas rakaat yaitu delapan rakaat, 
tiga rakaat shalat witir dan dua rakaat sebelum shalah fajar.”  

                                                      
374 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 737 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, 

Bab: Shalah Al-Lail. 
375 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim sebagaimana yang disebutkan di depan. 
376 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1164 dalam Kitab: At-Tahajjud, 

Bab: Ma Yaqrau fi Rak’atay Al-Fajr. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1339 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 
Fi Shalah Al-Lail. 

377 Al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah salah seorang ulama yang 
terkenal. Ia juga salah seorang penduduk Madinah yang utama dan paling pandai di zamannya. 
Ayahnya terbunuh di Mesir ketika ia masih kecil, kemudian ia diasuh dan hidup bersama bibinya. Ia 
meninggal pada tahun 107 H. Al-Bidayah, 5/330.  

378 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 738 dalam Kitab: Shalat Al-Musafirin, 
Bab: Shalah Al-Lail. 

379 Abu jamrah adalah: Nasr bin ‘Umran bin ‘Isham, Adh-Dhab’i, Al-Bishri. Ia tinggal di 
Khurasan dan dapat dipercaya (Tsiqah). Meninggal pada tahun 127 H. Lihat Kitab: At-Taqrib, 7122.     

380 Hadits ini adalah shahih. Dirirawatkan oleh Al-Bukhari,1138 dalam Kitab: At-Tahajjud, Bab: 
Kaifa Shalah An-Nabi. Diriwayatkan oleh Muslim, 764 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, Bab: Shalah 
An-Nabi wa Du’auhu bi Al-Lail. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 442 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 
hadits nomor 209 dan juga dalam kitabnya,  Asy-Syamail, 265 
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Dalam kitab Shahih Al-Bukhar dan Shahih Muslim, dari Karib381 dari 
Ibnu Abbas dalam kisah bermalamnya Ibnu Abbas dengan bibinya, yaitu 
Maimunah binti Al-Haris, “Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. melakukan 
shalat tiga belas rakaat, kemudian tidur sampai menghembus, dan ketika 
waktu fajar telah tiba, maka beliau shalat dua rakaat yang ringan. Dalam 
suatu lafad dikatakan, bahwa Rasulullah S.a.w. telah melakukan shalat dua 
rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, 
kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, dan diakhiri dengan shalat 
witir satu rakaat, kemudian Rasulullah S.a.w. tidur sambil berbaring (tidur 
miring) sampai datang seorang muadzin yang mengumandangkan adzan, 
kemudian pada saat itu juga Rasulullah S.a.w. bangun untuk melakukan 
shalat dua rakaat yang ringan setelah itu Rasulullah S.a.w. keluar rumah 
untuk melakukan shalah fajar berjamaah.382  

Dan telah disepakati bersama bahwa Rasulullah S.a.w. melakukan 
shalat malam sebelas rakaat, akan tetapi para ulama berbeda pendapat 
tentang apakah yang dimaksud dua rakaat yang terakhir itu, apakah dua 
rakaat shalah sunnah fajar atau yang lainnya? Jika bilangan tersebut 
dikumpulkan dengan jumlah rakaat pada shalah fardhu, dan shalah 
sunnah rawatib yang telah dijaga atau dilakukan oleh Rasulullah S.a.w., 
maka jumlah dari shalat yang harus kita lakukan, baik pada waktu siang 
maupun malam adalah empat puluh rakaat, dengan rincian sebagai 
berikut, shalat fardhu tujuh belas rakaat, shalat sunnah rawatib sepuluh 
rakaat atau duabelas rakaat, kemudian sebelas rakaat atau tiga belas rakaat 
yang shalat malam. Jumlah seluruhnya adalah empat puluh rakaat. 
Ditambah lagi shalat yang bukan rutin untuk dilakukan seperti shalat Al-
Fath (penaklukan) delapan rakaat,383 shalat Dhuha yang dilakukan ketika 
datang dari sebuah perjalanan, melakukan shalat ketika ada seseorang yang 
silaturrahmi kepadanya, shalat tahiyatul masjid, serta shalat-shalat yang 
lain. 

Dari keterangan di atas, dianjurkan bagi seorang hamba untuk selalu 
melakukan shalat-shalat yang dilakukan oleh Rasulullah S.a.w., sebab tidak 
ada pertolongan, anugerah dan rahmat kecuali hanya diberikan kepada 
orang-orang yang mampu melakukan shalat empat puluh rakaat dalam 
sehari semalam. Hanya Allah yang mampu menolong kita, karena Dia-lah 
satu-satunya penolong. 

                                                      
381  Karib: bin Abi Muslim Al-Hasyimi, hamba sahaya, Al-Madani, Abu Rasyidin, hamba 

sahanya Ibnu Abbas, seorang yang Tsiqah, yang meninggal pada tahun 98 H. Lihat Kitab: At-Taqrib, 
5638 

382 Hadits ini adalah shahih. Dirirawatkan oleh Al-Bukhari, 1198 dalam Kitab: Al-’Amal fi Ash-
Shalah, Bab: Isti’mal Al-Yad Fish-Shalah. Diriwayatkan oleh Muslim, 763 dalam Kitab: Shalah Al-
Musafirin, Bab: Shalah An-Nabi wa Du’auhu bi Al-Lail. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1367  dalam 
Kitab: Ash-Shalah, Bab: fi Shalah Al-Lail. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dalam Kitab: Asy-Syamail, 
264. Haditsini juga diriwayatakan oleh An-Nasa`i, 3/211 dalam Kitab: Qiyam Al-Lail, Bab: Dzikru Ma 
Yustaftahu Bihi Al-Qiyam. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1363 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja`a 
fi kammi Yushalli min Al-Lail. 

383 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1103 dalam Kitab: Taqshir Ash-
Shalah, Bab: min Tathawwu’i fi As-Safar. 
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Shalat Rasulullah S.A.W. pada Waktu Malam dan Shalat 
Witir 

Aisyah berkata, “Pada waktu malam hari, Rasulullah S.a.w. tidak hanya 
melakukan shalat Isya’ saja, ketika Rasulullah S.a.w. masuk ke dalam 
rumahku atau kamarku, beliau kemudian melakukan shalat empat atau 
enam rakaat.384 Kemudian setelah itu Rasulullah S.a.w. pergi ke tempat 
tidurnya.” 

Ibnu Abbas mengkisahkan ketika ia bermalam dengan Rasulullah 
S.a.w., “Aku melakukan shalat Isya’, kemudian Rasulullah S.a.w. datang 
dan melakukan shalat Isya’, kemudian beliau tidur.”385  

Kedua hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian Ibnu 
Abbas melanjutkan, “Ketika Rasulullah S.a.w. bangun dari tidur, pertama 
kali yang beliau lakukan adalah bersiwak, kemudian melakukan dzikir.” 
Dijelaskan juga dalam riwayat lain, bahwa ketika Rasulullah S.a.w. bangun 
dari tidur, beliau kemudian mengambil air wudhu untuk bersuci dan 
melakukan shalat sunnah dua rakaat yang ringan seperti yang telah 
dijelaskan dalam kitab Shahih Muslim dari Aisyah, ia berkata, “Ketika 
Rasulullah S.a.w. bangun tidur pada waktu malam, beliau mengawali 
aktivitasnya dengan shalat dua rakaat yang ringan.”386  

Rasulullah S.a.w. juga menganjurkan hal itu dalam hadits Abu 
Hurairah, beliau bersabda, “Apabila seseorang bangun tidur pada waktu 
malam, maka awalilah dengan melakukan shalat dua rakaat.”387  

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim. Kadang-kadang Rasulullah S.a.w. 
juga melakukan shalat pada waktu pertengahan malam atau sebelum 
pertengahan malam, dan kadang-kadang pula Rasulullah S.a.w. melakukan 
shalat ketika mendengar suara ayam jantan yang sedang berkokok dan itu 
terjadi pada waktu pertengahan kedua malam, dan kadang-kadang juga 
Rasulullah S.a.w. melakukan shalat witir dengan dua salaman atau satu 
salaman, seperti shalat witir tiga rakaat yang dilakukan dengan dua 
salaman atau satu salaman, dan yang paling banyak dilakukan oleh 
Rasulullah S.a.w. adalah melakukannya dengan satu salaman.  

                                                      
384  Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1303 dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Ash-Shalah ba’da Al-Isya. Hadits ini dianggap dha’if oleh Al-Albani dalam Dha’if Sunan Abu 
Dawud, 296. 

385 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1357 dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: fi Shalah Al-Laili. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 697 dalam Kitab: Al-Adzan, Bab: Yaqumu ‘An 
Yamini Al-Imam  bi Khidzaihi Sawaun idza Kana Itsnaini 

386
Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 767 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, 

Bab: Shalah An-Nabi wa Du’auhu bi Al-Lail.  
387 Hadits ini adalah dha’if dn Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 768 dalam Kitab:  Shalah Al-

Musafirin, Bab: Shalah An-Nabi wa Du’auhu bi Al-Lail. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1323  dalam 
Kitab: Ash-Shalah, Bab: Iftitah Shalah Al-Lail Birak’ataini. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dalam Kitab: 
Asy-Syamail, 267. Hadits ini dianggap dha’if dan Shahih oleh Al-Albani dalam Dha’if Sunan Abu 
Dawud, 298. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1324 yang mana hadits tersebut adalah Mauquf pada Abu 
Hurairah.  
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Seperti riwayat bin Abbas ketika ia bermalam dengan Rasulullah S.a.w., 
“Sesungguhnya ketika Rasulullah S.a.w. bangun dari tidur, pertama sekali 
yang beliau  lakukan adalah bersiwak, kemudian mengambil air wudhu, 
lalu membaca ayat Al-Qur`an,  

χ Î) ’ Îû È,ù= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ÇÚö‘ F{$#uρ É#≈ n= ÏF÷z $#uρ È≅ øŠ©9$# Í‘$ pκ̈]9$#uρ ;M≈ tƒUψ ’ Í<'ρ T[{ 

É=≈ t6 ø9F{$# ∩⊇®⊃∪     

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih 
bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang 
berakal.” (QS. Ali Imran: 190) 

Rasulullah S.a.w. membaca ayat tersebut sampai akhir surat, kemudian 
beliau berdiri untuk melakukan shalat dua rakaat yang mana shalat 
tersebut Rasulullah S.a.w. memanjangkan berdirinya, ruku’nya dan 
sujudnya. Setelah selesai dari shalat beliau tidur sampai berhembus, 
kemudian beliau melakukan hal itu sampai tiga kali, setelah itu beliau 
bersiwak dan mengambil air wudhu lalu membaca ayat-ayat di atas. 
Kemudian Rasulullah S.a.w. melakukan shalat sunnah witir tiga rakaat. 
Ketika seorang muadzin mengumandangkan adzan, Rasulullah S.a.w. 
keluar untuk melakukan shalat fajar sambil membaca, “Allhumma Ij’al Fi 
Qalbi Nura, Wafi Lisani Nura, wa Ij’al Fi Sam’i Nura, wa Ij’al Fi BAshari 
Nura, wa Ij’al min Khalfi Nura, Wamin Amami Nura, wa Ij’al min Fauqi 
Nura, Wamin Tahti Nura, Allahumma A’tini Nura,” (Ya Allah jadikanlah 
dalam hatiku ini sebagai cahaya, jadikanlah dalam lisanku ini sebagai 
cahaya,  jadikanlah dalam pendengaranku ini sebagai cahaya, jadikanlah 
dalam penglihatanku ini sebagai cahaya, jadikanlah dari belakangku ini 
cahaya, jadikanlah dari depanku ini cahaya, jadikanlah dari atasku ini 
cahaya, jadikanlah dari bawahku ini cahaya, Ya Allah berilakanlah aku ini 
sebuah cahaya).388 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.  

Ibnu Abbas tidak menjelaskan bahwa jikalau Rasulullah S.a.w. pada saat 
bangun malam hari mengawalinya dengan melakukan shalat sunnah dua 
rakaat dan Aisyah sendiri menjelaskan, kadang-kadang Rasulullah S.a.w. 
melakukan shalat dua rakaat.  

Aisyah sendiri selalu menjaga atau melakukan apa yang dilakukan oleh 
Rasulullah S.a.w. Sedangkan bin Abbas tidak menjaganya atau 
melakukannya dan ini adalah pendapat yang paling kuat karena Aisyah-lah 
yang selalu menemani Rasulullah S.a.w. dan selalu memperhatikannya. 
Aisyah adalah orang yang mengerti tentang apa yang dilakukan oleh 
Rasulullah S.a.w. dalam melakukan shalat malam. Sedangkan Ibnu Abbas 
hanya menyaksikan Rasulullah S.a.w. pada saat beliau bermalam di rumah 
bibinya. Apabila terjadi perbedaan antara Ibnu Abbas dan Aisyah dalam hal 

                                                      
388 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 763 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, 

Bab: Shalah An-Nabi wa Du’auhu bi Al-Lail 
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yang dikerjakan oleh Rasulullah S.a.w. pada waktu malam, maka dalam hal 
ini pendapatnya Aisyah-lah yang dimenangkan karena Aisyah yang selalu 
menemani dan memperhatikannya. 

Jadi, shalat malam dan witir Rasulullah itu dilakukan dengan 
bermacam-macam, diantaranya (yang pertama) adalah yang disebutkan 
oleh Ibnu Abbas di atas.  

Kedua, sebagaimana yang disebutkan Aisyah, yaitu Rasulullah 
mengawali shalatnya dengan dua rakaat ringan kemudian 
menyempurnakannya dengan sebelas rakaat, dan setiap dua rakaat diakhiri 
salam. Kemudian beliau mengakhiri shalatnya dengan witir satu rakaat.  

Ketiga, Rasulullah shalat  tiga belas rakaat.  

Keempat, Rasulullah shalat delapan rakaat dengan setiap dua rakaat 
diakhiri salam, kemudian ditambah lima rakaat berturut-turut tanpa duduk 
dan hanya salam pada akhir rakaat atau rakaat kelima.  

Kelima, Rasulullah shalat sembilan rakaat dengan tanpa duduk kecuali 
pada rakaat yang kedelapan. Pada rakaat kedelapan, beliau duduk 
berdzikir, memuji dan berdo’a  kepada Allah, kemudian bangkit dan tanpa 
salam. Kemudian shalat pada rakaat yang kesembilan beliau duduk, 
tahiyyat, lalu salam, kemudian shalat dua rakaat dengan duduk setelah 
salam.  

Keenam, Rasulullah shalat tujuh rakaat dengan cara sebagaimana shalat 
sembilan rakaat di atas, kemudian setelah itu shalat dua rakaat dengan 
duduk.  

Ketujuh, Rasulullah shalat dua rakaat-dua rakaat, kemudian witir tiga 
rakaat dengan tidak dipisah, hanya dengan satu kali salam. Inilah yang 
diriwayatkan oleh Imam Ahmad,389 dari Aisyah R.a. bahwa Rasulullah Saw. 
witir dengan tiga rakaat dan tidak dipisah.  An-Nasa’i meriwayatkan dari 
Aisyah bahwa Rasulullah tidak melakukan salam pada rakaat kedua 
(shalat) witir.390 Shalat witir dengan tiga rakaat ini masih perlu ditinjau 
lagi.  

Abu Hatim bin Hibban meriwayatkan dalam Shahihnya dari Abu 
Hurairah Ra. dari Rasulullah, “Janganlah kalian witir dengan tiga (rakaat), 
(namun) witirlah kalian dengan lima (rakaat) atau tujuh (rakaat), dan 
janganlah kalian menyamakannya dengan shalat Maghrib.”391  

Ad-Daruquthni mengatakan bahwa semua perawinya tsiqqah (dapat 
dipercaya). Mihna berkata, “Aku bertanya kepada Abu Abdillah, “Apa 
pendapatmu tentang witir, apakah kamu salam setiap dua rakaat?” Abu 
Abdillah menjawab, “Ya,” aku bertanya lagi, “Apa dasarnya,” Abu Abdillah 

                                                      
389 Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, 6/155-156. 
390 Hadits ini adalah syadz (kurang dikenal). Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/325 dalam Kitab: 

Qiyam Al-Lail, Bab: Kaifa Al-Witr bi Tsalastin. Hadits ini dianggap syadz oleh Al-Albani dalam Dha’if 
Sunan An-Nasa’i. 

391 Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, 2429. 
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menjawab, “Hadits-hadits dari Rasulullah tentang setiap dua rakaat salam 
itu lebih kuat dan lebih banyak, seperti halnya hadist yang diriwayatkan 
Az-Zuhri dari ‘Urwah dari Aisyah bahwa Rasulullah salam setiap dua 
rakaat.”392  

Harb393 berkata, “Ahmad ditanya tentang witir,” lalu ia menjawab, 
“Salamlah pada rakaat kedua, jika tidak salam, –aku berharap semoga tidak 
apa-apa– namun yang jelas bahwa salam (pada rakaat kedua) itu lebih 
valid dan lebih kuat (sumbernya) dari Rasulullah.” Abu Thalib berkata, 
“Aku bertanya kepada Abu Abdillah, “Hadits apa yang kamu jadikan 
sandaran?” Abu Abdillah menjawab, “Semua hadits, yakni hadits, “Barang 
siapa yang melakukan shalat lima (rakaat) maka ia tidak duduk kecuali 
pada rakaat terakhir, barang siapa yang shalat tujuh (rakaat) maka ia tidak 
duduk kecuali pada rakaat terakhir,” dan hadits yang diriwayatkan oleh 
Zararah394 dari Aisyah, “Rasulullah melakukan shalat witir sembilan rakaat 
lalu duduk pada rakaat kedelapan.”395 Abu Abdillah berkata, “Akan tetapi 
mayoritas hadits dan yang paling kuat adalah satu rakaat dan aku 
berpendapat seperti itu.” Aku bertanya lagi, “Apakah benar bin Mas’ud 
teleh mengatakan tiga rakaat?” Abu Abdillah menjawab, “Ya, bin Mas’ud 
mengkritik Sa’ad yang berpendapat satu rakaat, kemudian Sa’ad 
membantahnya (mengcounter) kembali.”  

Kedelapan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa’i dari 
Hudzaifah bahwa ia shalat bersama Rasulullah S.a.w. pada bulan 
Ramadhan, kemudian Rasul ruku’, dan dalam ruku’nya Rasulullah S.a.w. 
berkata, “Subhana Rabbiya Al-Adhim” (Maha Muci Tuhanku Yang Maha 
Agung). Lalu beliau kembali berdiri, kemudian duduk dan bersabda, “Rabbi 
Ighfirli, Rabbi Ighfirli,” (Ya Tuhanku! Ampunilah aku) lalu bangun, 
kemudian sujud, dan Rasulullah S.a.w. tidak shalat kecuali empat rakaat 
sampai Bilal datang mengumandangkan adzan fajar.396 Rasulullah shalat 
witir pada awal malam, pertengahan malam, dan akhir malam.  

Rasulullah pernah shalat semalam penuh dengan membaca satu ayat 
dan diulang-ulang sampai pagi, yaitu ayat,  

                                                      
392 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 736 dalam Kitab: Shalat Al-Musafirin, 

Bab: Shalat Al-Lail. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1336 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: fi Shalat Al-
Lail; dan Ahmad, 6/143. 

393 Harb adalah Al-Imam Al-Allamah Abu Muhammad Harb bin Ismail Al-Kirmani, seorang 
ahli fikih, murid Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 280 H. Siyar Al-A’lam, 2364. 

394 Ia adalah bin ‘Aufa Al-’Amiri Al-Harasyi Abu Hajib Al-Bashari, seorang qadhi (hakim), 
seorang hamba yang dapat dipercaya (Tsiqah), meninggal secara tiba-tiba pada saat shalat tahun 93 H. 
At-Taqrib, 2009. 

395 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 745 dalam Kitab: Shalat Al-Musafirin, 
Bab: Shalat Al-Lail. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/241 dalam Kitab: Qiyam Al-Lail, Bab: Kaifa Al-Witr 
bi Tis’i. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1336 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: fi Shalat Al-Lail. 
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1191 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja’a fi Al-Witr bi Tsalats, Khams, 
Sab’i, wa Tis’i. 

396 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/226 dalam Kitab: Qiyam Al-Lail, 
Bab: Taswiyat Al-Qiyam wa Ar-Ruku’. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan 
An-Nasa’i. 
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“Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya adalah hamba-
hamba-Mu.” (QS. Al-Ma’idah: 118)  

Shalat malam Rasulullah ada tiga macam: pertama, shalat dengan 
berdiri dan ini yang terbanyak dilakukan Rasulullah. Kedua, shalat dengan 
duduk dan ruku’ dengan duduk. Ketiga, membaca dengan duduk, ketika 
bacaannya tinggal sedikit kemudian berdiri lalu ruku’ dengan berdiri. 
Ketiga macam tersebut memang benar-benar adanya dari Rasul.  

Sedangkan gambaran duduk Rasulullah yang menempati posisi berdiri, 
adalah seperti halnya yang disinggung dalam Sunan An-Nasa’i dari 
‘Abdullah bin Syaqiq397 dari Aisyah berkata, “Aku melihat Rasulullah S.a.w. 
shalat dengan duduk bersila.”398 An-Nasa’i berkata, “Aku tidak mengetahui 
seorang pun yang meriwayatkan hadits ini kecuali Abu Dawud, yakni Al-
Hafri,399 dan Abu Dawud adalah tsiqqah (dapat dipercaya). Aku tidak 
berasumsi kecuali bahwa hadits ini adalah salah. Wallahu A’lam.   

Sebuah riwayat yang kuat dari Rasulullah bahwa beliau setelah witir 
kadang shalat dua rakaat dengan duduk, kadang membaca surat dalam dua 
rakaat tersebut dengan duduk, kemudian ketika ingin ruku’, beliau berdiri 
baru kemudian ruku’.  

Dalam Shahih Muslim dari Abu Salamah400 berkata, “Aku bertanya 
kepada Aisyah tentang shalat Rasulullah, kemudian Aisyah menjawab, 
“Rasulullah pernah shalat tiga belas rakaat, shalat delapan rakaat kemudian 
witir lalu shalat dua rakaat dengan duduk, bila ingin ruku’, beliau berdiri 
baru kemudian ruku’, lalu shalat dua rakaat antara adzan dan iqamah 
shalat Subuh.”401  

Dalam Al-Musnad dari Ummu Salamah, “Rasulullah pernah shalat dua 
rakaat yang ringan setelah witir dengan duduk.”402 

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits seperti ini telah diriwayatkan 
dari Aisyah dan Abu Umamah, dari Rasulullah. Dan riwayat ini tidak hanya 
satu orang.  

                                                      
397 Ia adalah ‘Abdullah ibn Syaqiq Al-’Aqili Al-Bashari, seorang yang Tsiqah (dapat dipercaya), 

meninggal tahun 108 H. At-Taqrib, 3385. 
398 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/224 dalam Kitab: Qiyam Al-Lail, 

Bab: Kaifa Shalat Al-Qa’id. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani. 
399 Abu Dawud Al-Hafri adalah Umar bin Sa’ad bin ‘Ubaid Abu Dawud Al-Hafri, dinisbatkan 

dengan sebuah tempat di Kufah, seorang budak yang ahli ibadah dan Tsiqah, meninggal tahun 203 H. 
At-Taqrib, 4904. 

400 Abu Salamah adalah bin Abdurrhman bin Auf Az-Zuhairi Al-Madani, terdapat pendapat 
dalam namanya, seorang yang Tsiqah, lahir setelah tahun 20 H dan meninggal tahun 94 H. At-Taqrib, 
8142. 

401 Hadit ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 738 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, 
Bab: Shalah Al-Lail. 

402 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Ahmad, 6/299. 
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Dalam Al-Musnad dari Abu Umamah bahwa Rasulullah S.a.w. pernah 
shalat dua rakaat setelah witir dengan duduk, dan dalam waktu duduk 
pada dua rakaat ini, Rasulullah membaca “Idza Zulzilati” (Surat Al-
Zalzalah) dan “Qul ya ayyuha al-kafirun” (Surah Al-Kafirun).403  

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan hadits senada dari Anas R.a.. 

Ini sungguh sulit bagi kebanyakan manusia. Sehingga mereka 
menyangka bahwa hadist di atas bertentangan dengan sabda Rasulullah, 
“Kalian jadikanlah akhir shalat malam kalian dengan witir.”404 Imam Malik 
menolak dua rakaat tersebut. Imam Ahmad mengatakan bahwa ia tidak 
melakukannya dan tidak melarang orang yang melakukannya. Imam Malik 
tidak setuju dengan pendapat ini. Sekelompok ulama mengatakan bahwa 
dua rakaat tersebut untuk menjelaskan bolehnya shalat setelah witir dan 
melakukannya tidaklah memutus pahala sunnah. Hadits, “Kalian 
jadikanlah akhir shalat malam kalian dengan witir,” dimungkinkan untuk 
menunjukkan sunnah. Sedangkan shalat dua rakaat setelah witir 
hukumnya boleh.  

Yang benar adalah bahwa dua rakaat setelah witir tersebut merupakan 
sunnah dan penyempurna witir, karena witir adalah ibadah yang 
independen, apalagi bila kita mengatakannya wajib. Sehingga dua rakaat 
setelahnya posisinya seperti halnya sunnah Maghrib dengan shalat 
Maghrib itu sendiri. Maghrib adalah witir siang dan dua rakaat setelahnya 
(sunnah Maghrib) adalah penyempurna baginya. Begitu juga halnya 
dengan dua rakaat setelah witir. 

Qunut Rasulullah dalam Witir 

Tidak ada riwayat dari Rasulullah S.a.w bahwa beliau membaca qunut 
dalam witir kecuali dalam sebuah hadits yang dirirwayatkan oleh Ibnu 
Majah dari Ali bin Maimun Ar-Ruqqi, “Menceritakan kepadaku Mukhlid 
bin Yazid dari Sufyan dari Zubaid Al-Yami dari Sa’id bin Abdurrahman bin 
Abzi dari ayahnya dari Ubayy bin Ka’ab bahwa Rasulullah S.a.w. 
melakukan shalat witir kemudian (membaca) qunut sebelum ruku’.405  

Dalam riwayat anaknya Abdullah, Ahmad berkata, “Aku memilih qunut 
setelah ruku’. Sesungguhnya hadits yang kuat dari Rasulullah tentang 
qunut adalah bahwa Rasulullah qunut dalam shalat fajar (Shubuh) adalah 
ketika mengangkat kepalanya (bangun) dari ruku’, dan qunut witir aku 
memilihnya setelah ruku’. Tidak ada riwayat yang shahih dari Rasulullah 
dalam persoalan qunut witir sebelum atau sesudahnya.”  

                                                      
403

Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/260.  
404 Hadits ini adalah shahih sebagaimana sebelumnya. 
405 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/235 dalam Kitab: Qiyam Al-Lail, 

Bab: Dzikr Ikhtilaf Al-Fazh An-Naqilin li Khabar Ubayyi ibn Ka’b fi Al-Witr. Diriwayatkan oleh Ibnu 
Majah, 1182 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja’a fi Al-Qunut Qabla Ar-Ruku’ wa Ba’dahu. Al-Albani 
menganganggap shahih hadits ini dalam Shahih Sunan Ibnu Majah. 
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Al-Khalal berkata, “Menceritakan kepadaku Muhammad bin Yahya Al-
Kahhal bahwa ia bertanya kepada Abu Abdillah tentang qunut dalam witir, 
kemudian Abu Abdillah menjawab bahwa tidak ada riwayat dari Rasulullah 
tentang persoalan itu, akan tetapi Umar qunut dari tahun ke tahun.”  

Ahmad dan pemilik kitab Sunan meriwayatkan dari hadits Hasan bin 
Ali, ia berkata, “Rasulullah S.a.w. mengajarkan kepadaku kata-kata yang 
aku baca dalam qunut Witir, yaitu, “Allahumma ihdini fiman hadait, wa 
‘afini fiman ‘afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barikli fiman a’thait, wa 
qini syarra ma qadhait, innaka taqdhi wa layuqdha ‘alaik, innahu la 
yadzillu man walait, tabarakta rabbana wa ta’alait.” (Ya Allah! Berilah aku 
petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku 
kesehatan sebagaimana orang yang telah Engkau beri kesehatan, berilah 
aku kekuasaan sebagaimana orang yang telah Engkau beri kekuasaan, 
berilah aku keberkahan terhadap apa yang telah Engkau anugerahkan, 
jagalah aku dari kejelekan ketetapan-Mu (qadha’-Mu), sesungguhnya 
Engkau Dzat yang menetapkan qadha dan tidak ditetapkan qadha atas-Mu, 
sesungguhnya tiada orang yang dapat merendahkan orang yang Engkau 
muliakan, Maha Suci Engkau  wahai Tuhan kami dan Maha Luhur 
Engkau).406  

Al-Baihaqi dan An-Nasa’i menambahkan kata, “Wa la ya’izzu man 
‘adait.” (Dan tiada orang yang dapat memuliakan orang yang Engkau 
musuhi), setelah kata, “Innahu la yadzillu man walait.” (Sesungguhnya 
tiada orang yang dapat merendahkan orang yang Engkau muliakan).407  

Dalam sebuah riwayatnya, An-Nasa’i menambahkan, “Wa shalla Allahu 
‘ala An-Rasulullah” (Dan semoga Allah mencurahkan rahmat kepada 
Rasulullah).408 

Dalam Al-Mustadarak, Al-Hakim menambahkan redaksi, “Rasulullah 
S.a.w. mengajarkan kepadaku dalam witirku ketika aku mengangkat 
kepalaku (bangun dari ruku’) dan tidak tersisa kecuali sujud.” 
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Shahihnya dan redaksinya, “Aku 
mendengar Rasulullah S.a.w. berdoa.” 

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan. Tidak ada 
hadits dari Rasulullah tentang qunut kecuali dari jalur ini dari hadits Abu 
Al-Haura’ As-Sa’adi, namanya Rabi’ah bin Syaiban.409 Tidak ada hadits dari 
Rasulullah tentang qunut dalam witir lebih baik dari hadits ini. 

Qunut dalam witir diriwayatkan dari Umar dan bin Mas’ud. Riwayat 
dari mereka tentang qunut dalam witir lebih shahih daripada riwayat dari 
mereka tentang qunut dalam shalat Subuh. Sedangkan riwayat dari 

                                                      
406 Hadits ini adalah shahih sebagaimana keterangan di depan. 
407 Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, 4/209. 
408 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/248 dalam Kitab: Qiyam Al-Lail, 

Bab: Ad-Du’a fi Al-Witr. Al-Albani menganggap hadits ini Dha’if dalam Dha’if Sunan An-Nasa’i, 106. 
409 Rabi’ah ibn Syaiban As-Sa’di Abu Al-Haura’ Al-Bashari, seorang yang Tsiqah, termasuk 

Tabi’in. Lihat At-Taqrib, 907. 
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Rasulullah tentang qunut fajar itu lebih shahih daripada riwayat tentang 
qunut witir. 

Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa’i dari ‘Ali bin 
Abi Thalib bahwa Rasulullah S.a.w. dalam akhir witirnya berdoa, 
“Allahumma inni a’udzubika bi ridhaka min sakhatika, wa bimu’afatika 
min ‘uqubatika, wa a’udzubika minka, la uhshi tsana’ alaika kama atsnaita 
ala nafsika.” (Ya Allah! sesungguhnya aku berlindung dengan ridha-Mu 
dari murka-Mu, dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung 
dengan (rahmat)-Mu dari (musibah)-Mu, aku tidak dapat menghitung  
pujian kepada-Mu sebagaimana Engkau memuji kepada Dzat-Mu)410  Ini 
kemungkinan dibaca sebelum selesai shalat atau setelah selesai shalat.  

Dalam sebuah riwayat dari An-Nasa’i dikatakan bahwa doa itu dibaca 
setelah selesai shalat pada saat tidur miring. Dalam sebuah riwayat 
redaksinya berbunyi, “La uhshi tsana’ alaika wa la harashtu” (Aku tidak 
dapat menghitung  pujian kepada-Mu meskipun segala usaha aku 
keluarkan). 

Terdapat riwayat dari Rasulullah bahwa beliau membaca doa tersebut 
dalam sujud. Mungkin saja Rasulullah membacanya dalam shalat atau 
sesudah shalat. Dalam Al-Mustadarak, Al-Hakim meriwayatkan hadits bin 
Abbas tentang shalat Rasulullah dan witirnya, “Kemudian Rasulullah witir. 
Ketika Rasulullah selesai shalat, aku mendengar Rasulullah S.a.w. berdoa, 
“Ya Allah! jadikanlah dalam hatiku cahaya, dalam lisanku cahaya, dalam 
penglihatanku cahaya, dalam pendengaranku cahaya, dari kananku 
cahaya, dari kiriku cahaya, dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya, dari 
depanku cahaya, dari belakangku cahaya ,dan  jadikanlah untuk  diriku 
cahaya pada hari menghadap-Mu.”411 

Karib berkata, “Tujuh kali dalam qunut, kemudian aku bertemu dengan 
seorang laki-laki dari anak Abbas dan ia menceritakan kepadaku tentang 
tujuh kali itu, serta menuturkan kata, “Lahmi wa dammi wa ‘ashabi wa 
sya’ri wa basyari” ([Jadikanlah cahaya] pada  dagingku, darahku, sarafku, 
rambutku, dan kulitku), sebanyak dua kali. Dalam riwayat An-Nasa’i 
tentang hadits ini dikatakan bahwa Rasulullah membacanya dalam 
sujudnya.412   

Dalam riwayat Muslim tentang hadits ini dikatakan, “Rasulullah S.a.w. 
keluar untuk shalat, yakni Shalat Subuh, kemudian beliau berdoa dengan 
doa tersebut.” Dalam suatau riwayat Muslim juga terdapat redaksi, “Dan 
(jadikanlah) dalam lisanku cahaya, dan jadikanlah pada diriku cahaya, dan 

                                                      
410 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1427 dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Al-Qunut fi Al-Witr. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3577 dalam Kitab: Ad-Da’awat, Bab: fi Du’a 
Al-Witr. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/249 dalam Kitab: Qiyam Al-Lail, Bab: Ad-Du’a fi Al-Witr. 
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1179 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja’a fi Al-Qunut fi Al-Witr. Al-
Albani menganggap shahih hadits ini dalam Shahih Sunan Ibnu Majah. 

411 Diriwayatkan oleh Al-Hakim, 6282. 
412 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 2/218 dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: 

Ad-Du’a fi As-Sujud. Al-Albani menganggap shahih hadits ini dalam Shahih Sunan An-Nasa’i. 
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besarkanlah cahaya itu untukku.” Dalam sebuah riwayat Muslim yang  lain 
dikatakan, “Dan jadinkahlah aku cahaya.”413 

Abu Dawud dan An-Nasa’i meriwayatkan dari hadits Ubayyi bin Ka’b, 
ia berkata, “Rasulullah S.a.w. dalam witir membaca “Sabbihisma rabbika 
al-a’la” (Surah Al-A’la), “Qul ya ayyuha al-kafirun” (Al-Kafirun), dan “Qul 
huwa Allahu ahad” (Al-Ikhlash), ketika salam, Rasulullah berdoa, 
“Subahana al-malik al-quddus” (Maha Suci Dzat Yang Menguasai dan 
Yang Maha Suci)  sebanyak tiga kali, dengan memanjangkan suaranya 
pada kali yang ketiga dan mengeraskan suaranya.”414  

 Ini adalah redaksi An-Nasa’i. Ad-Daruquthni menambahkan dengan 
redaksi, “Rabb Al-Malaikat wa Ar-Ruh” (Tuhan Para Malaikat dan Jibril).415 

Rasulullah memotong bacaannya dan berhenti setiap ayat, kemudian 
berkata, “Alhamdu lillahi rabb al-’alamin” (Segala puji bagi Allah, Tuhan 
semesta alam) lalu berhenti pada, “Ar-rahman ar-rahim” (Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang), kemudian berhenti lagi pada, “Maliki yaum ad-din” 
(Yang menguasai hari pembalasan).416 

Az-Zuhri menyebutkan bahwa bacaan Rasulullah S.a.w. adalah ayat per 
ayat, dan inilah yang paling baik, berhenti pada penghujung beberapa ayat 
berikutnya bila ayat tersebut berkaitan dengan ayat-ayat berikutnya. 
Beberapa ulama Al-Qur’an berpendapat agar meneruskan bacaan ayat-ayat 
yang satu maksud dan tema dan berhenti pada akhir maksud atau tema 
tersebut. Mengikuti petunjuk dan sunnah Rasulullah itu lebih baik dan 
lebih utama sebagaimana yang dituturkan Al-Baihaqi dalam Syu’ab Al-
Iman dan lainnya. Sehingga pendapat yang kuat adalah berhenti pada akhir 
ayat-ayat berikutnya, yakni pada akhir tema, bila ayat tersebut berkaitan 
dengan ayat-ayat berikutnya. 

Rasulullah S.a.w. membaca surat dengan pelan-pelan dan tartil 
sehingga menjadi lebih panjang dari bacaan semestinya. Beliau juga shalat 
malam dengan membaca satu dengan diulang-ulang sampai Shubuh. 

Orang-orang berbeda pendapat tentang mana yang lebih baik antara 
bacaan tartil tapi sedikit bacaannya dengan bacaan cepat tapi banyak 
bacaannya? Dalam hal ini ada dua pendapat. 

Ibnu Mas’ud dan bin Abbas berpendapat bahwa membaca dengan tartil 
yang dibarengi perenungan meskipun sedikit itu lebih baik daipada 

                                                      
413 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 763 dalam Kitab: Shalat Al-Musafirin, 

Bab: Shalah An-Nabi wa Du’aihi bi Al-Lail. 
414 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1423 dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Ma Yuqra’ fi Al-Witr; An-Nasa’i, 3/235 dalam Kitab: Qiyam Al-Lail, Bab: Ikhtilaf Alfadh An-
Naqilin li Khabar Ubayy ibnu Ka’ab fi Al-Witr; dan Ibnu Majah, 1171 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma 
Ja’a fiha Yuqra’ fi Al-Witr. Al-Albani menganggap shahih hadits ini dalam Shahih Sunan Ibnu Majah. 

415 Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, 2/31. 
416 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4001 dalam Kitab: Al-Huruf wa 

Al-Qiraat, Bab: nomor 1. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 2936 dalam Kitab: Al-Qiraat, Bab: fi Fatihat 
Al-Kitab:, dari hadits Ummu Salamah. Al-Albani menganggap shahih hadits ini dalam Shahih Sunan 
Abu Dawud. 
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membaca dengan cepat meskipun banyak. Dalil atau argumen pemilik 
pendapat ini adalah bahwa maksud dari membaca adalah memahaminya, 
merenunginya, dan mengamalkannya. Bacaan dan hafalan adalah sarana 
untuk memahami dan mengetahui makna-maknanya. Sebagaimana yang 
dikatakan sebagian ulama salaf, “Al-Qur’an turun untuk dipraktekkan atau 
diamalkan, maka jadikanlah bacaan itu sebagai sarana untuk 
mempraktekkannya. Oleh karena itu, orang yang ahli Al-Qur’an adalah 
orang-orang yang memahaminya dan mengamalkannya, meskipun ia tidak 
menghafalnya. Adapun orang yang menghafalnya tapi tidak memahaminya 
dan tidak mengamalkannya, maka ia bukanlah termasuk ahli Al-Qur’an, 
meskipun ia menguasai huruf-hurufnya.” 

Mereka juga mengatakan bahwa karena iman itu adalah perbuatan 
atau amal yang paling baik, sedangkan memahami dan merenungi Al-
Qur’an itulah yang akan membuahkan keimanan, maka memahami dan 
merenungi Al-Qur’an itulah yang lebih baik. Adapun hanya sekedar 
membacanya tidak disertai pemahaman dan perenungan, maka itu hal 
yang biasa yang dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang jahat, 
orang beriman dan orang munafiq sebagaimana yang disabdakan 
Rasulullah, “Perumpamaan bagi orang munafiq yang membaca Al-Qur’an 
adalah bagai pohon selasih (sejenis kemangi), baunya wangi namun 
rasanya pahit.”417  

Dalam hal ini, manusia terbagi menjadi empat tingkatan: pertama, Ahlu 
Al-Qur’an dan ahli iman. Mereka adalah orang yang paling baik dan 
utama. Kedua, orang yang tidak ahlu Al-Qur’an dan iman. Ketiga, orang 
yang Ahli Al-Qur’an dan tidak ahli iman. Keempat, orang yang ahli iman 
tapi tidak ahli Al-Qur’an. 

Mereka (ulama salaf) mengatakan bahwa seperti halnya orang yang 
diberi keimanan (ahli iman) tanpa Al-Qur’an itu lebih baik daripada orang 
yang ahli Al-Qur’an tapi tidak ahli iman, maka orang memahami dan 
merenungi Al-Qur’an dalam bacaanya itu lebih baik daripada orang yang 
banyak membacanya dengan cepat tapi tidak disertai pemahaman dan 
perenungan.  Mereka mengatakan bahwa inilah petunjuk Rasulullah. 
Rasulullah membaca surat Al-Qur’an dengan tartil sehingga memakan 
waktu lebih lama dari semestinya dan beliau shalat malam dengan 
membaca satu ayat dan diulang-ulang sampai pagi. 

Para pengikut Asy-Syafi’i mengatakan bahwa bacaan yang banyak itu 
lebih baik. Mereka berargumen dengan hadits Ibnu Mas’ud. Ibnu Mas’ud 
berkata, “Rasulullah S.a.w. pernah bersabda, “Barang siapa membaca satu 
huruf dari Kitab Allah (Al-Qur’an), maka ia mendapatkan satu kebaikan, 

                                                      
417 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 5020 dalam Kitab: Fadhail Al-

Qur’an, Bab: Fadhl Al-Qur’an ala Sa’ir Al-Kalam; Muslim, 797 dalam Kitab: Shalat Al-Musafirin, Bab: 
Fadhilat Hafidh Al-Qur’an; Abu Dawud, 4829-4831 dalam Kitab: Al-Adab, Bab: Man Yu’mar an Yujalis; 
At-Tirmidzi, 2874 dalam Kitab: Al-Amtsal, Bab: Ma Ja’a fi Mitsl Al-Mu’min Al-Qari’li Al-Qur’an wa 
Ghair Al-Qari’; An-Nasa’i, 8/125 dalam Kitab: Al-Iman, Bab: Mitsl Al-Ladzi Yaqra’u Al-Qur’an min 
Mu’min wa Munafiq; Ibnu Majah, 214 dalam Muqaddimah, Bab: Man Ta’allama Al-Qur’an wa 
‘Allamah; dan Ahmad, 4/397, dari hadits Abu Musa Al-Asy’ari. 
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dan kebaikan itu dilipatkan sepuluh kali, aku  tidak mengatakan bahwa 
“alif lam mim” adalah satu huruf, akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu 
huruf, dan mim satu huruf,”418 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan 
dianggap shahih olehnya. 

Diantara argumen mereka adalah bahwa ‘Utsman membaca seluruh Al-
Qur’an dalam satu rakaat. Selain juga beberapa Atsar yang diriwayatkan 
oleh banyak ulama salaf tentang bacaan Al-Qur’an yang banyak itu lebih 
baik. 

Yang benar dalam masalah ini adalah bahwa pahala membaca dengan 
tartil yang disertai pemahaman dan perenungan itu lebih mulia dan lebih 
tinggi kualitasnya, sedangkan pahala bacaan Al-Qur’an yang banyak itu 
lebih banyak kuantitasnya. Yang pertama seperti orang yang bersedekah 
mutiara atau permata yang berukuran besar atau membebaskan seorang 
budak yang harganya mahal sekali. Sedangkan yang kedua seperti orang 
yang bersedekah Dirham dalam jumlah banyak atau membebaskan 
sejumlah budak yang masing-maisng mereka harganya murah.  Dalam 
Shahih Al-Bukhari dari Qatadah berkata, “Aku bertanya kepada Anas 
tentang bacaan Rasulullah, kemudian Anas menjawab bahwa Rasulullah 
pernah membaca dalam waktu yang panjang.”419 

Syu’bah berkata, “Abu Hamzah menceritakan kepadaku, ia berkata, 
“Aku bertanya kepada bin Abbas, “Sesungguhnya aku orang yang 
membacanya cepat, mungkin aku membaca seluruh Al-Qur’an dalam 
semalam atau dua malam.” Kemudian  bin Abbas menjawab, “Aku 
membaca satu surah itu membuat aku (merasa) lebih takjub (hebat) 
daripada aku melakukan seperti halnya yang kamu lakukan itu. Jika kamu 
melakukan (membaca Al-Qur’an), maka bacalah dengan bacaan yang 
kedua telingamu mendengarnya dan hatimu merenunginya.” 

Ibnu Mas’ud berkata, “Janganlah kalian membaca Al-Qur’an dengan 
cepat seperti kalian membaca sya’ir atau puisi dengan cepat, dan janganlah 
kalian membaca Al-Qur’an dengan gaya bacaan prosa. Pahamilah hikmah-
hikmahnya, renungkanlah dari sanubari yang paling dalam.” 

Abdullah juga mengatakan, “Jika kamu mendengar bacaan firman 
Allah yang berbunyi Yaayyuha Al-Ladzina Amanu (wahai orang-orang 
yang beriman), maka simaklah dengan baik, sebab bacaan itu merupakan 
sebaik-baik perintah, atau seburuk-buruk larangan untuk menjauhinya.” 

                                                      
418 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 2919 dalam Kitab: Fadhail Al-

Qur’an, Bab: Ma Ja’a fihinna Qara’a Harfan min Al-Qur’an Ma lahu min Al-Ajr; dan Ad-Darimi, 3308. 
Al-Albani menganggap shahih hadits ini dalam Shahih Sunan At-Tirmidzi. 

419 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 5045 dalam Kitab: Fadhail Al-
Qur’an, Bab: Madd Al-Qira’ah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1465 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 
Istihbab At-Tartil fi Al-Qiraah. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 314 dalam Asy-Syama’il. Diriwayatkan 
oleh An-Nasa’i, 2/179 dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Madd Ash-Shaut bi Al-Qira’ah. Diriwayatkan oleh 
Ibnu Majah1353, dalam Al-Iqamah, Bab: Ma Ja’a fi Al-Qira’ah fi Shalah Al-Lail. Diriwayatkan oleh 
Ahmad, 3/127,198. 
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Abdurrahman bin Abi Laila420 juga mengatakan, “Pada suatu hari 
datang kepadaku seorang perempuan. Ketika itu saya sedang membaca 
surat Hud, lalu ia bertanya, wahai Abdurrahman apakah demikian kamu 
membaca surat Hud? Demi Allah sejak enam bulan ini saya telah 
membacanya, dan hingga saat inipun saya tetap membacanya.” 

Dalam shalat malam, kadang Rasulullah S.a.w. membaca bacaan-
bacaan Al-Qur`an dengan lirih, dan kadang pula beliau membaca dengan 
keras. Kemudian beliau mengakhiri dengan memperbanyak shalat witir, 
tetapi kadang shalat witir ini dilakukan di awalnya atau di tengahnya. 

Rasulullah S.a.w. selalu melakukan shalat sunnah pada setiap malam 
dan siang ketika hendak bepergian. Beliau melakukan sujud dan ruku’ 
dengan gerakan agak cepat, tetapi dalam sujudnya lebih diperlambat dari 
pada dalam ruku’.  

Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits dari Anas bin 
Malik. Ia berkata, “Ketika Rasulullah S.a.w. menginginkan shalat sunnah 
dalam waktu bepergian, beliau menghadapkan wajahnya ke kiblat 
kemudian membaca takbiratul ikhram. Beliau kemudian melonggarkan 
sedikit waktu dalam perjalanannya untuk melakukan shalat sunnah ini. 
Ketika dalam shalat itu beliau menghadap ke manapun saja.” 

Terdapat dua pendapat yang berbeda dari Ahmad, yaitu apakah 
menghadap kiblat ini merupakan suatu keharusan ketika seseorang itu 
mampu melakukannya? Yakni apabila pada waktu shalat dalam bepergian 
itu ia mampu menghadapkan wajahnya ke kiblat seluruhnya, seperti pada 
tandu atau armada, apakah orang tersebut masih diharuskan menghadap 
kiblat? Atau dengan bahasa lain, bolehkah ia menghadapkan wajahnya ke 
manapun421 saja ketika di atas kendaraannya itu? 

Muhammad bin Al-Hakim422 meriwayatkan dari Ahmad tentang 
shalatnya orang yang berada di dalam tandu? Menurut Ahmad, bahwa 
shalatnya orang yang berada di dalam tandu hanya dapat dilakukan jika ia 
menghadapkan wajahnya ke kiblat, sebab keadaan itu masih 
memungkinkan ia untuk berputar atau beralih posisi menghadap kiblat, 
meski si pengendali (atau kusir) dan hewan tumpangannya tidak mampu 
untuk berputar.  

Pendapat kedua dari Ahmad diriwayatkan oleh Abu Thalib, Ahmad 
pernah mengatakan, “Ketika seseorang sedang shalat dalam tandu, ia 
diperkenankan untuk berputar ke mana saja arahnya.” 

                                                      
420 Abdurrahman bin Abi Laila Al-Anshari Al-Madani, kemudian pindah ke Kufah. Ia adalah 

tabi’in yang dikenal Tsiqah. Ia meninggal ketika tejadinya Jamajim pada tahun 83 H. Pendapat lain 
mengatakan bahwa ia meninggal karena tenggelam. At-Taqrib, 3993. 

421 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1225 dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Ath-Thawwu’ ‘ala Ar-Rahilah wa Al-Witr. Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/126, 203. Hadits ini 
dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud. 

422 Muhammad bin Hakim adalah bin Salim Al-Maruzi. Abu Ya’la menyebutnya sebagai Al-
Qurra’ dalam bukunya Ath-Thabaqat. Sedang menurut Al-Khalal, ia pernah mendengar langsung dari 
Abu Abdillah. Ia meninggal lebih dahulu dari Abu Abdillah. Bahkan saya sendiri tidak mengetahui siapa 
yang paling faham mengenai biografi Muhammad bin Hakim. At-Rahdzib, 3/545. 
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Perbedaan riwayat dari Ahmad juga terjadi tentang masalah sujud 
dalam sebuah tandu. Riwayat pertama yang dikemukakan oleh putranya 
Abdullah menyatakan, apabila dalam tandu tersebut memungkinkan ia 
untuk melakukan sujud, maka ia harus bersujud. Sedang riwayat kedua 
disebutkan oleh Al-Maimuni, apabila seseorang shalat di dalam tandu, 
maka sebaiknya ia melakukan sujud sebab sujud itu masih mungkin 
dilakukan.  

Riwayat ketiga dari Ahmad dikemukakan oleh Al-Fadhl bin Ziyad, 
orang yang melakukan shalat dalam tandu harus bersujud jika sujud itu 
memungkinkan. Riwayat keempat dari Ahmad disebutkan oleh Ja’far bin 
Muhammad, sujud dalam tandu dilakukan dengan menggunakan isyarat 
siku tangan, yang mungkin disandarkan pada punuk onta tetapi lebih 
condong dengan menjadikan sujud lebih lengkung dari pada ruku’.423 
Begitu juga riwayat yang diperoleh dari pendapat Abu Dawud yang tidak 
jauh berbeda dengan pendapat di atas. 

Petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam Shalat Dhuha 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Shahih-nya, dari Aisyah, ia 
mengatakan, “Aku tidak pernah melihat Rasulullah S.a.w. melakukan shalat 
sunnah Dhuha, jika memang beliau melakukan, aku pun akan 
melakukannya juga.”424  

Diriwayatkan juga dari Mauriq Al-Ajili,425 “Aku bertanya kepada Ibnu 
Umar, “Apakah engkau pernah melakukan shalat Dhuha?” Ibnu Umar 
menjawab, “Tidak.” Aku bertanya lagi, “Apakah Umar melakukannya?” 
Ibnu Umar menjawab, “Tidak.” Aku lalu bertanya lagi, “Apakah Abu Bakar 
melakukannya?” Ia menjawab, “Tidak.” Aku bertanya lagi, “Apakah 
Rasulullah S.a.w. mengerjakannya?” Ia menjawab, “Tidak.”426 

Disebutkan dari Ibnu Abi Laila yang mengatakan, “Tidak ada satupun 
dari sahabat yang menceritakan bahwa mereka melihat Rasulullah S.a.w. 
melakukan shalat Dhuha kecuali riwayat dari Ummu Hani’. Dalam riwayat 
itu Ummu Hani’ menceritakan, “Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. masuk ke 
dalam rumahnya pada saat Fath Makkah. Kemudian beliau mandi lalu 

                                                      
423 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1227 dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Ath-Thawwu’ ‘ala Ar-Rahilah wa Al-Witr. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 351 dalam Kitab: Ash-
Shalah, Bab: Ma Ja`a fi Shalat ‘Ala Ad-Dabbah Haitsu Tawajjahat Bihi.  

424 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 1128 dalam Kitab: At-Tahajjud, 
Bab: Takhris Al-Nabi ‘ala Shalah Al-Laili wa An-Nawafil. Diriwayatkan oleh Muslim. 718 dalam Kitab: 
Shalah Al-Musafirin, Bab: Istihbab Shalah Adh-Dhuha. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 1293 dalam 
Kitab: Ash-Shalah, Bab: Shalah Adh-Dhuha. Diriwayatkan oleh An-Nasa`i. 4/152 dalam Kitab: Ash-
Shaum, Bab: Dzikr Ikhtilaf Alfazh An-Naqilin li Khabar A’isyah fihi. Diriwayatkan oleh Ahmad. 6/177, 
215, 223, 238. Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi. 1455. 

425 Mauriq Al-Ajili adalah Mauriq bin Musymaraj bin Abdullah Al-Ajly, atau Al-Mu’tamar Al-
Bashry. Ia adalah sahabat yang dapat dipercaya dan ahli ibadah. Ia meninggal setelah tahun 100 
hijriah. At-Taqrib. 6940. 

426 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim. 717 dalam Kitab: At-Tahajjud, Bab: 
Shalah Adh-Dhuha fi As-Safar. 
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shalat delapan rakaat. Aku tidak pernah melihat shalat yang demikian cepat 
meski beliau menyempurnakan ruku’ dan sujudnya.”427 

Dalam Shahih Muslim, diriwayatkan dari Abdullah bin Syaqiq, ia 
mengatakan, “Aku bertanya kepada Aisyah apakah Rasulullah S.a.w. 
melakukan shalat Dhuha? Ia menjawab, tidak, kecuali apabila beliau 
datang dari bepergian. Aku bertanya lagi, “Apakah Rasulullah S.a.w. 
menentukan bacaan dari surat-surat tertentu?” Ia menjawab, “Ya, beliau 
mengambil surat yang pendek-pendek.”428 

Dalam Shahih Muslim disebutkan juga riwayat dari Aisyah. Ia 
mengatakan, “Rasulullah S.a.w. pernah melakukan shalat Dhuha empat 
rakaat, atau beliau menambah sesuai yang diinginkan.”429  

Dalam Ash-Shahihain juga disebutkan dari Ummu Hani’, 
“Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. melaksanakan shalat sunnah delapan 
rakaat pada hari penaklukan Makkah, dan itu merupakan shalat 
Dhuha.”430  

Al-Hakim mengatakan dalam Al-Mustadrak, menceritakan kepada 
kami Asham, menceritakan kepada kami Ash-Shaghani, menceritakan 
kepada kami Ibnu Abi Maryam, menceritakan kepada kami Bakar bin 
Mudhar, menceritakan kepada kami Amr bin Al-Harits, dari Abu Bakar bin 
Asyaj dari Adh-Dhahak bin Abdullah dari Anas, ia mengatakan, “Aku 
pernah melihat Rasulullah S.a.w. melakukan shalat sunnah Dhuha dalam 
perjalanan beliau. Beliau melakukan shalat delapan rakaat. Ketika selesai 
melakukan shalat, Rasulullah S.a.w. mengatakan, “Aku melakukan shalat 
permohonan dan pengharapan, aku meminta kepada Tuhanku tiga hal. 
Kemudian Ia memberiku dua hal dan menolak satu hal lainnya. Aku 
meminta agar ummatku tidak terbunuh dengan mudah, dan diterima. Aku 
lalu meminta agar tidak muncul kepada mereka permusuhan, dan diterima. 
Kemudian aku  meminta agar mereka tidak terpecah, tetapi permintaan ini 
ditolak.” 

Al-Hakim mengatakan hadits ini adalah Shahih,431 akan tetapi menurut 
saya, Adh-Dhahak bin Abdullah ini perlu dilihat, siapakah dia dan 
bagaimana keadaannya? 

Al-Hakim berkata dalam bukunya, Fadhl Adh-Dhuha, menceritakan 
kepada kami Abu Bakar Al-Faqih, menyampaikan kepada kami Basyar bin 
Yahya, menceritakan kepada kami Muhammad bin Shalih Ad-Daulabi, 
menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah bin Al-Hushain, dari Hilal 

                                                      
427 Hadits ini Shahih. Sebagaimana telah dijelaskan di depan. 
428 Hadits ini Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim. 717 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, Bab: 

Istihbab Shalah Adh-Dhuha. Diriwayatkan oleh Abu Dawud.1292 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Shalah 
Adh-Dhuha. Diriwayatkan oleh Ahmad. 6/171, 204, 218. 

429 Hadits ini Shahih. Diriwayatkan Muslim. 719 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, Bab: 
Istihbab Shalah Adh-Dhuha. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Asy-Syamail. 278. Ibnu Majah. 1381 
dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja’a fi Shalah Adh-Dhuha. 

430 Hadits ini Shahih. Sebagaimana yang dijelaskan di depan. 
431 Hadits diriwayatkan oleh Al-Hakim. 1183. 
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bin Yasaf, dari Zadzan, dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah S.a.w. 
melakukan shalat Dhuha kemudian beliau berdoa, Allahumma ighfirli 
warhamni watub alayya innaka anta At-Tawwab Ar-Rahim Al-Ghafur (Ya 
Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, dan terimalah taubatku, 
sesungguhnya Engkau adalah Penerima taubat yang Maha Pengasih Lagi 
Maha Pengampun). Beliau membaca doa ini hingga seratus kali.” 

Menceritakan kepada kami Abu Al-Abbas Al-Asham, menceritakan 
kepada kami Asad bin ‘Ashim, menceritakan kepada kami Al-Hushain bin 
Hafsh, dari Sufyan, dari Amr bin Dzar, dari Mujahid, “Sesungguhnya 
Rasulullah S.a.w. melakukan shalat Dhuha dua, empat, enam dan delapan 
rakaat.”432 

Imam Ahmad mengatakan, “Menceritakan kepada kami Abu Said bekas 
budak Bani Hasyim, menceritakan kepada kami Utsman bin Abdul Malik 
Al-Umri, menceritakan kepada kami Aisyah binti Sa’ad, dari Ummu 
Dzurrah, ia mengatakan, “Aku melihat Aisyah melakukan shalat Dhuha. 
Lalu Aisyah mengatakan kepadaku, saya tidak pernah melihat Rasulullah 
S.a.w. melakukan shalat ini kecuali empat rakaat.”433 

Al-Hakim juga mengatakan, memberitahukan kepada kami Abu Ahmad 
Bakar bin Muhammad Al-Maruzi, menceritakan kepada kami Abu 
Qalabah, menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, menceritakan kepada 
kami Abu Uwanah, dari Hashin bin Abdurrahman, dari Amr bin Murrah, 
dari Imarah bin Amir, dari bin Jabir bin Math’am, dari ayahnya, 
“Sesungguhnya ia melihat Rasulullah S.a.w. melakukan shalat Dhuha.” 

Al-Hakim juga mengatakan, menceritakan kepada kami Ismail bin 
Muhammad, menceritakan kepada kami Muhamad bin Adi bin Kamil, 
menceritakan kepada kami Wahab bin Baqiyyah Al-Wustha, menceritakan 
kepada kami Khalid bin Abdullah, dari Muhammad bin Qais, dari Jabir bin 
Abdullah, “Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. melakukan shalat Dhuha enam 
rakaat.” 

Kemudian Al-Hakim meriwayatkan dari Ishaq bin Basyir Al-Muhamili, 
menceritakan kepada kami Isa bin Musa, dari Jabir, dari Umar bin Shabah, 
dari Muqatil bin Hayyan, dari Muslim bin Shabih, dari Masruq, dari 
Aisyah, dan Ummu Salamah, mereka berdua mengatakan, “Rasulullah 
S.a.w. pernah melakukan shalat Dhuha duabelas rakaat.” Al-Hakim 
menyebut hadits ini panjang sekali.434 

Al-Hakim mengatakan, memberitahukan kepada kami Abu Ahmad bin 
Muhammad Ash-Shayrafi, menceritakan kepada kami Abu Qalabah Ar-
Raqasyi, menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, menceritakan kepada 
kami Syu’bah, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhumrah, dari Ali, 
“Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. pernah melakukan shalat Dhuha.” 

                                                      
432 Hadits ini adalah Mursal. 
433 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad. 6/106. 
434 Sanad hadits ini lemah sekali. Umar bin Shabah adalah rawi yang tidak kuat dan dianggap 

lemah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Mizan. 6147. Lihat At-Tahdzib. 3/234. 
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Begitu juga riwayat dari Abu Al-Walid, menceritakan kepada kami Abu 
Uwanah, dari Hashin bin Abdurrahman, dari Amr bin Murrah, dari Imarah 
bin Amir Al-Abdi, dari bn Jabir bin Muth’am, dari ayahnya, “Sesungguhnya 
ia melihat Rasulullah S.a.w. melakukan shalat Dhuha.”435 

Al-Hakim mengatakan dalam satu bahasan bukunya, dari Abu Sa’id Al-
Khudri, dan Abu Dzar Al-Ghifari, Zaid bin Arqam, Abi Hurairah, Buraidah 
Al-Aslami, Abi Darda’, Abdullah bin Abi Aufa, Atban bin Malik, Anas bin 
Malik, Utbah bin Abdullah As-Salami, Nu’aim bin Hamar A-Ghatfani, Abi 
Amamah Al-Bahali, dari para perempuan, Aisyah Binti Abu Bakar, Ummu 
Hani’, Ummu Salamah, “Mereka kesemuanya melihat bahwa Rasulullah 
S.a.w. melakukan shalat Dhuha.” 

Ath-Thabrani menyebutkan sebuah hadits riwayat Ali, Anas, Aisyah, 
Jabir, mereka mengatakan, “Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. melakukan 
shalat Dhuha enam rakaat. Kemudian karena hadits-hadits tersebut di atas 
maka orang-orang pun berbeda dalam menjalankan shalat Dhuha. 
Sebagian mereka menguatkan riwayat hadits yang meninggalkan shalat 
sebab hadits tersebut mengandung makna tidak wajib. Mereka 
mengatakan, sebagian besar orang meninggalkan shalat ini, dan sedikit 
sekali yang melaksanakannya.” 

Pendapat lain mengatakan, telah menceritakan Aisyah, Anas, Jabir, 
Ummu Hani’, Ali bin Abi Thalib, “Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. 
melakukan shalat. Mereka mengatakan lagi, hadits-hadits Shahih ini 
mengandung wasiat agar shalat ini dilaksanakan dan dijaga, bahkan 
Rasulullah S.a.w. memuji dan membanggakan orang yang melakukannya.”  

Dalam Ash-Shaihain, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, “Telah 
berwasiat kepadaku, Muhammad kekasihku, dengan puasa tiga hari dalam 
setiap bulan, shalat dua rakaat Dhuha, dan agar aku melaksanakan shalat 
Witir sebelum tidur.”436  

Dalam Shahih-nya Imam Muslim juga menyebutkan hadits serupa 
riwayat dari Abu Darda’.437 

Dalam Shahih Muslim disebutkan riwayat hadits Marfu’ dari Abu Dzar, 
ia mengatakan, “Setiap salamku kepada kalian adalah shadaqah, setiap 
tasbih adalah shadaqah, setiap tahmid adalah shadaqah, setiap tahlil adalah 
shadaqah, setiap takbir adalah shadaqah, setiap perintah kebaikan 

                                                      
435 Ibid. 
436 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 1178 dalam Kitab: At-Tahajjud, 

Bab: Shalah Adh-Dhuha fi Al-Hadhir. Diriwayatkan oleh Muslim. 721 dalam Kitab: Shalah Al-
Musafirin, Bab: Istihbab Shalah Adh-Dhuha. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 1432 dalam Kitab: Shalah, 
Bab: Fi Al-Witri qabla An-Naumi. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. 760 dalam Kitab: Ash-Shaum, Bab: 
Ma Ja’a fi Shaumi Tsalatsata Ayyam min Kulli Syahrin. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i. 3/229 dalam 
Kitab: Qiyam Al-Lail, Bab: Al-Hatsu Ala Al-Witri qabla An-Naum. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi. 1454, 
1745. 

437 Hadits ini Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim. 722 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, Bab: 
Istihbab Shalah Adh-Dhuha. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1433 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Al-
Witru qabla An-Naum. 
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shadaqah, mencegah kemungkaran shadaqah, dan semua itu telah 
terpenuhi dengan dua rakaat shalat Dhuha.”438 

Dalam Musnad Ahmad disebutkan riwayat dari Muadz bin Anas Al-
Jahni, sesungguhnya Rasulullah S.a.w. bersabda, “Siapa saja yang tetap 
duduk di tempat shalatnya setelah selesai melakukan shalat Shubuh hingga 
ia melakukan shalat sunnah Dhuha dan ia tidak berkata kecuali kebaikan, 
maka Allah akan mengampuni seluruh kesalahannya, meskipun kesalahan 
itu sebanyak buih di lautan.”439 

Dalam Sunan At-Tirmidzi dan Sunan bin Majah, dari Abu Hurairah 
mengatakan, Rasulullah S.a.w. bersabda, “Barang siapa yang menjaga 
shalat sunnah Dhuha, maka diampuni seluruh dosanya meskipun sebanyak 
buih di lautan.”440 

Dalam Musnad dan Sunan, terdapat riwayat dari Nu’aim bin Hamar,441 
ia mengatakan, “Aku pernah mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda, “Allah 
berfirman, wahai anak cucu Adam jangan kalian lemah untuk melakukan 
shalat empat rakaat pada awal siang (pagi hari), maka Aku akan 
mencukupi kalian hingga akhir siang.”442 Hadits ini diriwayatkan oleh At-
Tirmidzi dari Abu Darda’ dan Abu Dzar. 

Dalam Jami’ At-Tarmidzi dan Sunan bin Majah, diriwayatkan Marfu’ 
dari Anas, “Barang siapa melakukan shalat Dhuha dua belas rakaat, maka 
Allah akan membangunkan baginya istana emas di dalam surga.”443 

Dalam Shahih Muslim, disebutkan hadits dari Zaid bin Arqam, 
sesungguhnya ia melihat kaum yang melakukan shalat Dhuha di dalam 
Masjid Quba’. Kemudian ia mengatakan, sesungguhnya mereka 
mengetahui bahwa shalat selain pada waktu ini adalah lebih utama, sebab 
Rasulullah S.a.w. bersabda, shalat Awwabin dilakukan ketika matahari 
mulai terik.444  

                                                      
438 Hadits ini Shahih. Diriwayatkan oleh Muslim. 720 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, Bab: 

Istihbab Shalah Adh-Dhuha. Abu Dawud. 1285 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Shalah Adh-Dhuha.. 
439 Sanad hadits ini Dha’if. Diriwayatkan oleh Ahmad. 3/438-439. Di dalamnya terdapat sanad 

bin Lahai’ah yang dikenal buruk hafalannya, Zuban bin Faid juga Dha’if, sebagaimana dalam At-Taqrib. 
1985. 

440 Hadits ini Dha’if. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. 475 dalam Kitab: Al-Witr, Bab: Ma Ja`a fi 
Shalah Adh-Dhuha. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah. 1382 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja`a fi 
Shalah Adh-Dhuha. Diriwayatkan juga oleh Ahmad. 2/443, 497, 499. Hadits ini dianggap dha’if oleh 
Al-Albani dalam fi Dhai’if Sunan At-Tirmidzi, 71. 

441 Na’im bin Hamar adalah Hubbar atau Haddar atau Khimar Al-Ghathfani. Ia adalah sahabat. 
Para ahli hadits banyak yang membenarkan bahwa nama ayahnya adalah Hamar. At-Taqrib. 7177. 

442 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. 1289 dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Shalah Adh-Dhuha. Diriwayatkan oleh Ahmad. 5/286, 287. Diriwayatkan juga oleh Ad-Darimi. 
1415. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud. 

443 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. 472 dalam Kitab: Al-Witr, Bab: Ma 
Ja`a fi Shalah Adh-Dhuha. Ibnu Majah. 1380 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja`a fi Shalah Adh-
Dhuha. Hadits ini dianggap dha’if oleh Al-Albani dalam Dha’if Sunan At-Tirmidzi, 70. 

444 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim. 748 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, 
Bab: Shalah Al-Awwabin. Diriwayatkan oleh Ahmad. 4/366, 372, 375. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi. 
1457. 
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Yang dimaksud Tarmadh Al-Fishal pada hadits di atas adalah teriknya 
matahari, sebab sendi-sendi merasakan panasnya terik. Dalam Shahihain 
menyebutkan bahwa Rasulullah S.a.w. melakukan shalat Dhuha di dalam 
rumah Utban bin Malik dengan dua rakaat.445 

Dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim menyebutkan hadits Khalid bin 
Abdullah Al-Wasiti, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu 
Hurairah, sesungguhnya Rasulullah S.a.w. bersabda, “Tidak akan dapat 
menjaga shalat Dhuha kecuali orang-orang yang telah kembali ke jalan 
yang benar.”446  

Al-Hakim mengatakan bahwa sanad hadits ini sebagaimana sanad dari 
Muslim bin Hajjaj karena ia mendengarnya dari para gurunya, dari 
Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari 
Rasulullah S.a.w., beliau bersabda, “Apa yang diperbolehkan Allah maka 
diperbolehkan juga oleh Rasulullah-Nya seperti melagukan Al-Qur`an.”447  

Al-Hakim mengatakan, “Telah diutus kepadanya Hamad bin Salamah, 
Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Daruwardi, dari Muhammad bin Amr, dan 
dikatakan kepadanya, Khalid bin Abdullah adalah Tsiqqah,448 dan 
tambahan riwayat dari orang yang dapat dipercaya (Tsiqqah) adalah dapat 
diterima (maqbulah).” 

Kemudian Al-Hakim meriwayatkan, “Telah menceritakan kepada kami 
Abdan bin Yazid, menceritakan kepada kami Muhammad bin Mughirah 
As-Sakari, menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Al-Hakam Al-Arabi, 
menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Al-Yamami, menceritakan 
kepada kami Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah 
berkata, Rasulullah S.a.w. bersabda, “Sesungguhnya surga itu memiliki 
pintu, salah satu pintunya bernama Adh-Dhuha. Pada hari kiamat nanti 
pintu itu akan memanggil-manggil: di manakah orang-orang yang 
melanggengkan shalat Dhuha, di sini pintu kalian, masuklah kalian dengan 
rahmat Allah.”449 

At-Tirmidzi mengatakan dalam Al-Jami’, “Menceritakan kepada kami 
Karib Muhammad bin Al-’Ala’, menceritakan kepada kami Yunus bin Bakir, 
dari Muhammad bin Ishaq berkata, menceritakan kepada saya Musa bin 
Fulan, dari pamannya Namamah bin Anas bin Malik, dari Anas bin Malik 
berkata, Rasulullah S.a.w. bersabda, “Barang siapa yang melakukan shalat 

                                                      
445 Hadits ini adalah shahih. Sebagaimana telah disebutkan di depan. 
446 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. 1282. 
447 Haditsi ini diriwayatkan oleh Muslim. 792 dalam Kitab: Shalah Al-Musafirin, Bab: Istihbab 

Tahsin Ash-Shaut bi Al-Qur`an. 
448 Khalid bin Abdullah adalah bin Abdurrahman bin Yazid At-Tahan, Al-Wasity, Al-Mazni. Ia 

Tsiqah. Ia dilahirkan pada tahun 110 H., dan meninggal pada tahun 182 H. Lihat At-Taqrib. 1647. 
449 Sanad hadits ini sangat lemah (Dha’if) sekali, terutama dari arah Sulaiman bin Dawud Al-

Yamami. bin Mu’in mengatakan, hadits ini tidak ada apapun. Al-Bukhari mengatakan, hadits ini adalah 
Munkar. Ibnu Hibban mengatakan, hadits ini Dha’if. Al-Mizan. 3449. 
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Dhuha duabelas rakaat, maka Allah akan membangunkan baginya istana 
dari emas di surga.”450  

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini adalah Gharib tidak kami ketahui 
kecuali melalui sanad ini. Menurut Imam Ahmad, hadits yang paling kuat 
dalam bab ini adalah hadits Ummu Hani’. Aku katakan bahwa Musa bin 
Fulan adalah Musa bin Abdullah bin Al-Mutsanna bin Anas bin Malik.” 

Dalam Al-Jami’-nya juga, At-Tirmidzi menyebutkan hadits Athiyyah Al-
Aufi, dari Abu Sa’id Al-Khudri mengatakan, “Rasulullah S.a.w. melakukan 
shalat Dhuha sampai-sampai kita mengatakan jangan tinggalkan shalat 
Dhuha, dan Rasulullah S.a.w. meninggalkan shalat Dhuha smapai-sampai 
kita pun mengatakan jangan melakukannya.”451 At-Tirmidzi mengatakan, 
hadits ini adalah Hasan Gharib. 

Imam Ahmad mengatakan dalam Musnad-nya, telah menceritakan 
kepada kami Abu Al-Yaman, menceritakan kepada kami Ismail bin ‘Iyasy, 
dari Yahya bin Harits Ad-Damari, dari Qasim, dari Abu Umamah, dari 
Rasulullah S.a.w. yang bersabda, “Barang siapa yang berjalan untuk 
melakukan shalat wajib dan ia dalam keadaan suci, maka baginya pahala 
orang yang berhaji di Baitul Haram. Barang siapa yang berjalan untuk 
melakukan shalat sunnah Dhuha maka baginya pahala orang yang umrah. 
Shalat dan pengaruh shalat itu sendiri tidak akan sia-sia, keduanya akan 
ditulis di tempat yang paling tertinggi.”452  

Abu Umamah mengatakan, pergi ke masjid pagi dan sore merupakan 
salah satu jihad di jalan Allah. 

Al-Hakim mengatakan, “Menceritakan kepada kami Abu Al-’Abbas, 
menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani, 
menceritakan kepada kami Abu Al-Mauri’ Muhadhir bin Mauri’, telah 
menceritakan kepada kami Al-Ahwash bin Hakim, menceritakan kepada 
kami Abdullah bin Amir Al-Alhani, dari Munib bin Uyainah bin Abdullah 
As-Salmi, dari Abu Umamah, dari Rasulullah S.a.w., sesungguhnya beliau 
bersabda, “Barang siapa yang melakukan shalat Shubuh di Masjid dengan 
berjama’ah, kemudian ia menatap di dalamnya hingga Dhuha, lalu ia 
melakukan shalat sunnah Dhuha, maka baginya pahala haji atau umrah 
yang dilakukan secara sempurna.”453 

Ibnu Abi Syaibah mengatakan, menceritakan kepada kami Hatim bin 
Ismail, dari Hamid bin Shakhr, dari Al-Maqburi, dari Al-A’raj, dari Abu 

                                                      
450 Hadits ini adalah dha’if sebagaimana dijelaskan di depan. 
451 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. 476 dalam Kitab: Al-Witr, Bab: Ma 

Ja`a fi Shalah Adh-Dhuha. Dalam buku Asy-Syamail. 291. Diriwayatkan juga oleh Ahmad. 3/21. Hadits 
ini dianggap dha’if oleh Al-Albani dalam Dha’if Sunan At-Tirmidzi. 

452 Hadits ini adalah Hasan. Diriwayatkan oleh Ahmad. 5/268. Diriwayatkan juga oleh Abu 
Dawud, 558 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Ma Ja`a fi Fadhl Al-Masyyi Ila Ash-Shalah. Hadits ini 
dianggap Hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’, 6228. 

453 Sanadnya Dha’if. Al-Ahwash bin Hakim dikatakan dalam At-Taqrib sebagai orang yang 
lemah hafalannya, 290. Muhadhir adalah orang yang dapat dipercaya, At-Taqrib, 6493. Saya tidak 
menemukan keterangan tentang orang-orang yang di atas keduanya. 
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Hurairah, ia mengatakan, “Rasulullah S.a.w. pernah mengirim pasukan. 
Mereka diberikan hak untuk mengambil ghanimah. Merekapun kemudian 
melakukan penyerbuan. Seorang laki-laki berkata, “Wahai Rasulullah 
S.a.w., kami sama sekali tidak pernah dikirim dengan penyerbuan yang 
secepat ini, dan tidak pernah pula mendapatkan ghanimah sebesar ini.” 
Rasulullah S.a.w. menjawab, “Maukah kamu aku berikan kemenangan 
yang lebih cepat dan ghanimah yang lebih besar lagi? Yaitu orang yang 
berwudhu di rumahnya dan ia menjadikan baik wudhunya, kemudian ia 
menuju masjid, lalu ia melakukan shalat pagi (Shubuh), setelah itu ia 
mengakhirinya dengan shalat sunnah Dhuha, maka sungguh ia akan 
mendapatkan kemenangan yang cepat dan ghanimah yang sangat besar.”454 

Dalam bab ini juga terdapat hadits-hadits lain yang lebih banyak. Al-
Hakim mengatakan, “Sebagian ahli hadits memilih bilangan ini, yaitu 
empat rakaat. Mereka melakukan shalat empat rakaat ini karena haditsnya 
Mutawatir dan Shahih. Saya sendiripun sependapat dengan mereka, dan 
saya ingin mengajak pada pendapat ini karena berdasarkan hadits yang 
Mutawatir dan juga karena mengikuti para ahli hadits.” 

Ibnu Jarir Ath-Thabari mengatakan, “Memang ada beberapa hadits 
Marfu’ yang menjelaskan tentang shalat Dhuha dan menyebutkan bilangan 
rakaat yang berbeda pula. Ini bukan berarti bahwa hadits-hadits itu 
bertolak belakang, tetapi ini menunjukkan, misalnya, riwayat shalat Dhuha 
yang dilakukan dengan empat rakaat adalah boleh sebagaimana ia 
berpendapat sesuai dengan pandangannya. Orang lain juga boleh 
berpegang pada shalat Dhuha yang dilakukan dengan dua rakaat yang 
disesuaikan dengan kondisinya. Yang lain juga boleh melakukan shalat 
Dhuha dengan delapan rakaat sesuai dengan keinginannya. Orang yang 
mendengar bahwa shalat Dhuha adalah enam rakaat juga boleh 
melakukaknnya dengan enam rakaat, yang dua rakaat juga demikian, yang 
sepuluh rakaat juga diperbolehkan, dan bahkan duabelas juga masih 
diperkenankan. Setiap orang yang meriwayatkan di atas menceritakan apa 
yang ia lihat dan apa yang ia dengar.” 

Ath-Thabari mengatakan, “Dasar atas Shahihnya pendapat kita adalah 
apa yang diriwayatkan dari Zaid bin Aslam yang berkata, “Aku mendengar 
Abdullah bin Umar berkata kepada Abu Dzar, “Berwasiatlah kepadaku 
wahai pamanku.” Abu Dzar menjawab, “Aku juga pernah meminta kepada 
Rasulullah S.a.w. seperti apa yang kamu minta. Kemudian Rasulullah S.a.w. 
bersabda, “Barang siapa yang melakukan shalat Dhuha dua rakaat, maka ia 
tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang 
melakukannya empat rakaat maka ia akan ditulis sebagai orang yang ahli 
ibadah. Barang siapa yang melakukannya dengan enam rakaat maka ia 
pada hari itu tidak akan dikaitkan dengan dosa. Barang siapa yang 
melakukannya delapan rakaat maka ia akan ditulis sebagai orang yang taat. 

                                                      
454 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Ya’la, 6559. Hadits ini dianggap shahih 

oleh Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wa At-Tarhib. 
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Barang siapa yang melakukannya sepuluh rakaat maka Allah akan 
membangunkan baginya rumah di dalam surga.”455 

Imam Mujahid mengatakan, “Pada satu hari Rasulullah S.a.w. 
melakukan shalat Dhuha dua rakaat, pada hari lain beliau melakukannya 
empat rakaat, pada hari lain lagi beliau melakukannya enam rakaat, atau 
delapan rakaat, atau bahkan terkadang meninggalkannya. Penjelasan hadits 
ini merupakan penguatan dari apa yang kami katakan karena 
menggabungkan riwayat-riwayat yang telah disebutkan di atas tentang 
shalat Dhuha, sesuai dengan apa yang dilihat dan keadaan mereka.” 

Kesimpulannya: apabila memang keadaanya sebagaimana yang 
dijelaskan di atas, maka seyogyanya seseorang melakukan shalat sunnah 
Dhuha sesuai dengan bilangan yang diinginkannya. Pendapat ini 
diriwayatkan dari para ulama Salaf yang diceritakan kepada kami oleh 
Ibnu Hamid, yang menceritakan kepada kami Jarir, dari Ibrahim: seorang 
kulit hitam bertanya kepadanya, “Berapakah saya harus melakukan shalat 
Dhuha? Ibrahim menjawab, sesuai dengan keinginanmu.”456 

Golongan kedua berpendapat sesuai dengan hadits-hadits yang 
meninggalkan shalat Dhuha. Pendapat ini didukung dengan kuatnya sanad 
hadits, dan juga karena mengikuti amalan para sahabat.  

Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia tidak pernah 
melakukan shalat Dhuha, tidak juga Abu Bakar dan Umar. Bagaimana 
dengan Rasulullah S.a.w.? Beliau juga tidak melakukannya.457 

Imam Waki’458 mengatakan, “Telah menceritakan kepada kami Sufyan 
Ats-Tsauri, dari ‘Ashim bin Kalib, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia 
mengatakan, “Aku tidak pernah melihat Rasulullah S.a.w. melakukan shalat 
Dhuha kecuali satu hari saja.”459  

Ali bin Al-Madini mengatakan, “Telah menceritakan kepada kami 
Mu’adz bin Mu’adz, menceritakan kepada kami Syu’bah, menceritakan 
kepada kami Fudhail bin Fudhailah, dari Abdurrahman bin Abi Bakarah, ia 
mengatakan, “Abu Bakarah460 pernah melihat orang-orang melakukan 
shalat sunnah Dhuha, kemudian ia mengatakan, “Kalian telah melakukan 

                                                      
455 Sanadnya adalah Dha’if sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam Al-

Fath, 3/65. 
456 Sanadnya sangat lemah sekali. Ibnu Hamid adalah Muhammad bin Hamid Ar-Razi yang 

dikenal sebagai pembohong. 
457 Hadits ini adalah shahih sebagaimana dijelaskan di depan. 
458 Imam Waki’ adalah Ibnu Jarah Ar-Rawasi, salah satu ahli hadits, dikenal dengan Abu Sufyan 

Al-Kufi, Tsiqah, Hafizh dan Abid. Meninggal pada akhir tahun 96 atau 97 H., pada umur 70 tahun. At-
Taqrib, 7414. 

459 Sanad hadits ini adalah Hasan. ‘Ashim bin Kulaib dan ayahnya, Kulaib bin Syihab, keduanya 
merupakan orang yang dapat dipercaya sebagaimana yang dijelaskan dalam At-Taqrib, 3075, 5660.  

460 Abu Bakrah adalah Nafi’ bin Harits bin Kaldah bin Amr bin Ilaj. Dikenal dengan Abu Bakrah 
Ats-Tsaqafi. Ia disebut Abu Bakrah karena membocorkan penjagaan di Thaif kepada Rasulullah S.a.w., 
oleh karenanya ia kemudian dimerdekakan Rasulullah S.a.w. seketika itu juga. Ia meninggal dalam 
kekuasaan Ziyad tahun 50 H. At-Tahdzib,4/238. 
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shalat yang tidak pernah dilakukan, baik oleh Rasulullah S.a.w. atau 
umumnya para sahabat Rasulullah.”461 

Dalam Al-Muwaththa’ disebutkan hadits dari Malik, dari bin Syihab, 
dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, “Rasulullah S.a.w. sama sekali tidak 
melakukan shalat sunnah Dhuha, jika beliau melakukan, sesungguhnya 
saya juga akan melakukannya. Apabila Rasulullah S.a.w. senang suatu 
perbuatan, beliau lebih senang melakukannnya sendiri khawatir dilakukan 
juga oleh manusia hingga perbuatan itu menjadi wajib atas mereka.”462 

Abu Al-Hasan Ali bin Bathal mengatakan, “Sebagian kelompok ulama 
salaf mengambil hadits Aisyah ini, dan mereka tidak membenarkan 
pendapat shalat sunnah Dhuha. Pendapat lain mengatakan, shalat Dhuha 
adalah bid’ah. Asy-Sya’bi meriwayatkan dari Qais bin Ubaid, ia berkata, 
saya memiliki pendapat yang berbeda dengan bin Mas’ud dalam hal 
sunnah seluruhnya, karena itu saya tidak sependapat sunnah Dhuha. Asy-
Sya’bi juga meriwayatkan dari Sa’id bin Ibrahim, dari ayahnya bahwa 
sesungguhnya Abdurrahman bin Auf tidak melakukan shalat Dhuha. 
Mujahid mengatakan, “Ketika aku dan Urwah bin Az-Zubair masuk ke 
dalam masjid, Ibnu Umar sedang duduk di serambi Aisyah, sedang orang-
orang di masjid saat itu melakukan shalat Dhuha. Kemudian kita 
menanyakan hal itu kepada bin Umar. Ia menjawab, itu adalah bid’ah. Dan 
ia berkata lagi, memang sungguh nikmat bid’ah itu. 

Asy-Sya’bi berkata, “Aku mendengar Ibnu Umar mengatakan, “Orang-
orang Islam tidak boleh melakukan bid’ah dengan mencari keutamaan dari 
shalat sunnah Dhuha.” 

Ketika Sahabat Anas bin Malik ditanya tentang shalat Dhuha, maka ia 
menjawab, “Shalat itu hanya lima waktu (yakni shalat fardhu).” 

Pendapat ketiga mengatakan bahwa shalat sunnah Dhuha adalah 
sangat dianjurkan bila dilakukan jarang-jarang.463 Maka mereka 
melakukan shalat Dhuha pada suatu hari dan tidak melakukannya pada 
hari lain. Pendapat ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.  

Ath-Thabari meriwayatkan dari satu golongan. Ia mengatakan, 
“Golongan tersebut mendasarkan pada riwayat Al-Jariri. Dari Abdullah bin 
Syaqiq, ia mengatakan, “Aku bertanya kepada Aisyah, apakah Rasulullah 
S.a.w. melakukan shalat Dhuha?” Aisyah menjawab, “Tidak, kecuali ketika 
beliau datang dari bepergian.”464 

Kemudian disebutkan dalam sebuah hadits dari Abu Sa’id, ia 
mengatakan bahwa, Rasulullah S.a.w. melakukan shalat Dhuha, sampai-
sampai kamipun mengatakan, jangan meninggalkan shalat Dhuha. 

                                                      
461 Sanad hadits ini adalah Hasan dari arah Fudhail bin Fudhalah, ia adalah Al-Qaysi Al-Bashri. 

Dikatakan dalam At-Taqrib, ia adalah orang yang dapat dipercaya (Tsiqah), 5435. 
462 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 718 dalam Kitab: Shalat Al-Musafirin, 

Bab: Istihbab Shalat Adh-Dhuha, sebagaimana yang dijelaskan di depan. 
463 Ghabban maksudnya adalah dilakukan jarang-jarang. 
464 Hadits ini adalah shahih, sebagaimana yang dijelaskan di depan. 
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Rasulullah S.a.w. juga meninggalkan shalat Dhuha sampai-sampai kita pun 
mengatakan jangan melakukan shalat Dhuha.465 Kemudian ia mengatakan, 
“Seperti itulah yang dijelaskan sebagaimana yang dilakukan oleh ulama 
salaf.”  

Syu’bah meriwayatkan dari Habib bin Asy-Syahid, dari Ikrimah, ia 
mengatakan, “Ibnu Abbas pernah melakan shalat Dhuha pada suatu hari, 
kemudian ia meninggalkannya selama sepuluh hari. Ketika ia datang ke 
masjid Quba’ ia melakukan shalat Dhuha, dan ia datang ke sana setiap hari 
Sabtu.”  

Diriwayatkan dari Sufyan, dari Mansur, ia mengatakan, “Mereka 
(ulama salaf) tidak menyukai untuk melakukan shalat Dhuha secara 
permanen sebagaimana shalat wajib, merekapun kadang melakukannya 
dan kadang pula meninggalkannya.” 

Dari Said bin Jubair, ia mengatakan, “Aku meninggalkan shalat Dhuha, 
tetapi kadang aku juga menginginkannya, aku khawatir jika aku sendiri 
mewajibkan melakukan shalat ini.” 

Masruq mengatakan, “Ketika itu kita sedang membaca di dalam masjid, 
lalu kita berdiam diri setelah Ibnu Mas’ud berdiri, kemudian kita 
melakukan shalat Dhuha. Kemudian Ibnu Mas’ud mengetahuinya dan ia 
mengatakan, kalian jangan mewajibkan suatu ibadah kepada Allah apa 
yang tidak diwajibkan Allah kepada manusia! Apabila kalian 
melakukannya, maka lakukanlah di rumah kalian.” Karena itu Abu Mazlaj 
kemudian melakukan shalat Dhuha di rumahnya.” 

Mereka mengatakan, “Pendapat ini merupakan yang paling utama agar 
tidak sampai ada gambaran tentang kewajiban melakukan shalat Dhuha 
ini, atau untuk menjelaskan bahwa keberadaan shalat Dhuha adalah 
sunnah yang dilestarikan. Ini juga didukung dengan perkataan Aisyah, jika 
orang tuaku menyebarkannya maka aku juga tidak akan meninggalkannya. 
Karena itu Aisyah melakukan shalat Dhuha di rumahnya sehingga tidak 
sampai dilihat oleh orang lain.” 

Pendapat keempat menyebutkan bahwa sesungguhnya shalat Dhuha 
dilakukan karena adanya sebab-musabab. Rasulullah S.a.w. pun 
melakukannya karena ada sebab. Mereka mengatakan, “Shalat Dhuha 
Rasulullah S.a.w. pada hari Fath (Penaklukan Makkah) yang dilakukan 
delapan rakaat adalah karena adanya alasan penaklukan tersebut. 
Karenanya, disunnahkan pada hari penaklukan melakukan shalat Dhuha 
dengan delapan rakaat. Para panglima perang pun menamakan shalat 
tersebut sebagai shalat Fath (Shalat Penaklukan).” 

Ath-Thabari menceritakan dalam Tarikh-nya tentang riwayat dari Asy-
Sya’bi, ia mengatakan, “Ketika Khalid bin Walid berhasil membuka kota 
Hairah, ia melakukan shalat Fath sebanyak delapan rakaat yang tidak ada 

                                                      
465 Hadits ini Dha’if, sebagaimana yang dijelaskan di depan. 
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salam di dalamnya. Setelah shalat ia kemudian pergi melakukan 
penaklukan.”  

Golongan ini mengatakan, “Maksud dari apa yang dikatakan oleh Umi 
Hani’, bahwa itu adalah Dhuha, adalah pelaksanaan shalat tersebut yang 
dilakukan pada waktu Dhuha, bukan Dhuha sebagai nama shalatnya.” 

Mereka juga mengatakan, “Adapun shalat yang dilakukan Rasulullah 
S.a.w. di rumah Utban bin Malik juga karena adanya sebab-musabab. 
Utban pada waktu itu berkata kepada Rasulullah S.a.w., “Aku tidak percaya 
dengan pandanganku bahwa engkau rela hadir di sini wahai Rasulullah 
S.a.w..” Ketika aku dalam perjalanan antara rumah dan masjid kaumku, 
aku bertemu Rasulullah S.a.w. dan mengatakan, “Aku berkeinginan engkau 
bisa datang ke sini, karena aku menginginkan dapat melakukan shalat di 
tempat dalam rumahku yang aku anggap masjid.” Rasulullah S.a.w. 
menjawab, “Lakukanlah apa yang kamu inginkan.” Kemudian Utban 
menceritakan, “Besoknya ketika siang semakin terik Rasulullah S.a.w. 
datang bersama Abu Bakar ke tempatku, dan beliau meminta izin kepadaku 
untuk melakukan shalat di tempatku. Dan aku pun menginzinkannya. 
Ketika itu beliau belum sempat duduk lalu bertanya kepadaku, “Di mana 
tempat kamu biasa melakukan shalat di dalam rumahmu?” Aku lalu 
menunjuk tempat yang biasa aku jadikan tempat shalat. Rasulullah S.a.w. 
pun kemudian melakukan shalat, sedang kita menjadi makmum di 
belakangnya. Ketika beliau salam, kita pun menjawabnya pula dengan 
salam.”466 Hadits ini adalah Muttafaq Alaih. 

Hadits di atas menggunakan redaksi dari Al-Bukhari dan merupakan 
dasar paling kuat tentang adanya shalat Dhuha.  

Bahkan riwayat lain menyebutkan bahwa Utban mengatakan, 
“Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. melakukan shalat sunnah Dhuha di 
dalam rumahku, sedang kita berdiri di belakang beliau dan juga melakukan 
shalat bersama beliau.” 

Adapun perkataan Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah S.a.w. 
sama sekali tidak melakukan shalat Dhuha selain ketika beliau datang dari 
bepergian.467 Maka jelas hadits ini merupakan bukti paling kuat tentang 
shalat yang dilakukan oleh Rasulullah S.a.w. adalah shalat karena adanya 
sebab musabab. Karena beliau melakukannya ketika beliau datang dari 
bepergian, kemudian beliau menuju masjid untuk melakukan shalat dua 
rakaat. 

Inilah yang merupakan petunjuk dari Rasulullah S.a.w. melalui 
isterinya Aisyah yang menceritakan hadits di atas dengan jelas. Aisyah 
mengatakan, “Rasulullah S.a.w. sama sekali tidak melakukan shalat 
Dhuha.” Dari penjelasan hadits Aisyah ini, saya berkesimpulan bahwa 
shalat yang dilakukan Rasulullah S.a.w. tersebut merupakan shalat karena 
adanya sebab. Seperti datangnya beliau dari bepergian, penaklukan, 

                                                      
466 Hadits ini adalah shahih, sebagaimana yang dijelaskan di depan. 
467 Hadits ini adalah shahih, sebagaimana yang pernah dijelaskan di depan. 
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melakuan ziarah pada suatu kaum, dan begitu juga datangnya beliau di 
masjid Quba’.  

Ini juga diperkuat dengan apa yang diriwayatkan oleh Yusuf bin 
Ya’qub, menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Bakar, 
menceritakan kepada kami Salamah bin Raja’, menceritakan kepada kami 
Sya’tsa’, “Aku melihat Ibnu Abi Aufa melakukan shalat Dhuha dua rakaat 
pada hari terpenggalnya kepala Abu Jahal.”468  

Jika memang hadits ini betul adanya, maka shalat ini merupakan shalat 
syukur yang kebetulan terjadi pada waktu Dhuha persis seperti shalat 
syukur yang dilakukan pada hari penaklukan. Yang menjadi perhatian 
kemudian adalah apa yang dilakukan orang-orang, mereka melakukan 
shalat dengan tanpa adanya sebab. Bahkan mereka menganjurkannya dan 
mensunnahkannya serta memeliharanya. Padahal shalat itu juga dapat 
dilakukan pada waktu malam. Shalat Dhuha adalah seperti pengganti dari 
shalat malam. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur`an,  

uθ èδ uρ “ Ï% ©!$# Ÿ≅ yè y_ Ÿ≅øŠ©9$# u‘$ yγ ¨Ψ9$#uρ Zπ xù= Åz ô⎯yϑ Ïj9 yŠ# u‘ r& β r& t2 ¤‹tƒ ÷ρ r& yŠ# u‘ r& 

#Y‘θ à6ä© ∩∉⊄∪     

“Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang berganti bagi 
orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin 
bersyukur.” (Al-Furqan: 62). 

Ibnu Abbas, Al-Hasan dan Qatadah mengatakan, “Yang dimaksud 
dengan berganti pada ayat di atas adalah salah satu dari keduanya (siang 
dan malam) dapat menempati tempat yang lain. Karena itu barang siapa 
yang melewatkan perbuatan pada salah satunya, maka ia dapat 
menggantinya pada waktu yang satunya lagi.” 

Qatadah mengatakan, “Allah telah menunjukkan kepada kalian 
perbuatan yang baik pada waktu malam dan siang. Keduanya merupakan 
kendaraan yang dapat ditumpangi manusia untuk mencapai tujuan 
mereka. Keduanya dapat mendekatkan yang jauh, menjadikan usang setiap 
sesuatu yang baru, dan dapat mendatangkan setiap yang dijanjikan hingga 
pada hari kiamat nanti.” 

Syafiq mengatakan, “Seorang laki-laki datang kepada Umar bin 
Khaththab dan berkata, “Aku telah melewatkan shalat malam wahai Amirul 
Mu’minin.” Umar menjawab, “Kamu dapat mengganti apa yang kamu 
lewatkan di malam hari pada siang harinya. Sesungguhnya Allah 
menjadikan siang dan malam berganti bagi orang yang ingin mengambil 
pelajaran atau orang yang ingin bersyukur.” 

                                                      
468 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1391 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: 

Ma Ja`a fi Ash-Shalat wa As-Sujud ‘inda Asy-Syukri, bukan dalam Bab: Adh-Dhuha Rak’ataini. Hadits 
ini dianggap dha’if oleh Al-Albani dalam Dha’if Sunan Ibnu Majah. 
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Pendapat ini mengatakan, “Perbuatan sahabat menunjukkan tentang 
adanya sebab-musabab dilakukannya shalat ini. IbnuAbbas misalnya, ia 
kadang melakukan shalat pada satu hari dan meninggalkannya selama 
sepuluh hari. bin Umar bahkan tidak melakukan shalat itu sama sekali, 
ketika ia datang ke masjid Quba’, ia melakukannya, dan ia biasa datang ke 
sana setiap hari Sabtu. Sufyan meriwayatkan dari Manshur, mereka (para 
sahabat) tidak menyukai shalat ini jika dilakukan seperti halnya shalat 
fardhu. Karenanya mereka kadang melakukannya, dan kadang pula 
meninggalkannya. Pendapat ini mengatakan, hadits yang diriwayatkan dari 
Anas adalah hadits yang paling Shahih. Hadits ini menceritakan, pada suatu 
hari datang seorang laki-laki yang gemuk dari kaum Anshar kepada 
Rasulullah S.a.w. dan mengatakan, “Aku tidak mampu untuk melakukan 
shalat bersamamu.” Lalu ia kembali ke rumahnya dan membuat makanan 
untuk beliau, setelah itu ia mengundang Rasulullah S.a.w. ke rumahnya. Di 
sana Rasulullah S.a.w. membasahi ujung lambungnya dengan air, 
kemudian melakukan shalat dua rakaat. Anas mengatakan, “Aku tidak 
pernah melihat Rasulullah S.a.w. melakukan shalat Dhuha kecuali pada 
hari ini.”469 Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. 

Dengan meneliti hadits-hadits Marfu’ dan tuntunan para sahabat di 
atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa shalat Dhuha hanya dilakukan 
karena adanya sebab musabab. Adapun hadits-hadits yang menganjurkan 
dan mewasiatkan pelaksanaan shalat Dhuha, sebagaimana riwayat Ibnu 
Abbas dan Abu Dzar, pada hakekatnya tidak menunjukkan shalat Dhuha 
sebagai shalat sunnah permanen bagi setiap orang, tetapi Abu Hurairah 
menganjurkan hal itu karena diceritakan tentang Abu Hurairah yang 
memilih untuk mengajar hadits pada malam hari, dan Abu Hurairah 
memerintahkan shalat Dhuha untuk mengganti shalat malam yang 
ditinggalkannya. Karena itu Abu Hurairah memerintahkan agar seseorang 
tidak tidur sampai ia melakukan shalat witir. Sedang Abu Bakar, Umar dan 
para sahabat lain tidak menganjurkan hal yang demikian itu. 

Kebanyakan hadits-hadits yang disebutkan dalam bab ini, sanadnya 
perlu diperhatikan kembali. Sebab terdapat sebagian hadits yang sanadnya 
Munqathi’, dan sebagian hadits lainnya Maudhu’ yang tidak 
diperkenankan untuk dijadikan dasar hukum. Seperti hadits yang 
diriwayatkan oleh Anas secara Marfu’, “Barang siapa yang melanggengkan 
shalat Dhuha dan ia tidak meninggalkannya kecuali karena ada halangan, 
maka ia akan bersamaku di dalam perahu yang terbuat dari cahaya dalam 
mengarungi lautan yang juga dari cahaya.” Sanad yang dianggap lemah 
adalah Zakaria bin Duwaid Al-Kindi,470 dari Hamid. 

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ya’la bin Asydaq, dari Abdullah 
bin Jarrad, dari Rasulullah S.a.w. yang bersabda, “Siapa saja di antara 

                                                      
469 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 670 dalam Kitab: Al-Adzan Bab: 

Ar-Ruhshah fi Al-Mathar. 
470 Zakaria bin Duwaid Al-Kindi adalah orang yang suka berbohong. Ia ditengarahi berumur 

130 tahun, dan meninggal setelah tahun 260 H. Menurut Ibnu Hibban, hadits ini lemah pada sanad 
Hamid Ath-Thawil. Lihat Al-Mizan, 2874. 
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kalian yang menjalankan shalat Dhuha, maka seyogyanya ia 
melaksanakannya dengan niat beribadah kepada Allah. Sesungguhnya 
seseorang yang melaksanakan shalat Dhuha dalam waktu yang lama, tetapi 
kemudian ia melupakan dan meninggalkannya, maka ia seakan menjadi 
bingung sebagaimana anak onta yang kebingungan ketika kehilangan 
induknya.” Saya mengatakan, “Sungguh aneh sikap Al-Hakim! Bagaimana 
mungkin ia menggunakan dasar hukum hadits-hadits semacam ini. Ia 
meriwayatkan hadits-hadits tersebut dalam bab khusus membicarakan 
shalat Dhuha. Padahal sebetulnya transkip-transkip itu merupakan hadits 
Maudhu’, yakni dengan adanya rawi Ya’la bin Asydaq.471  

Ibnu Addi mengatakan, “Ya’la bin Asydaq meriwayatkan dari pamanya 
Abdullah bin Jarrad, dari Rasulullah S.a.w., yang kebanyakan hadits-hadits 
riwayatnya adalah Mungkar. Ya’la dan pamannya adalah perawi yang 
tidak dikenal. Saya pernah mendengar dari Abu Mashar yang mengatakan, 
“Aku bertanya kepada Ya’la bin Asydaq, apakah pamanmu pernah 
mendengar hadits itu dari Rasulullah S.a.w.?” Ya’la menjawab, “Hadits itu 
dari Al-Jami’ Sufyan dan dari Al-Muwaththa’ Malik serta juga dari Al-
Fawaid.”  Abu Hatim bin Hibban mengatakan, “Ya’la memang bertemu 
dengan Abdullah bin Jarrad. Kemudian ketika ia menginjak dewasa, ia 
mengumpulkan hadits yang tidak memiliki dasar hingga mencapai dua 
ratus hadits. Ia kemudian meriwayatkan hadits-hadits tersebut karena ia 
sendiri tidak tahu kebenarannya. Karena itu para guru sahabat kami 
pernah bertanya kepadanya, “Apa saja yang kamu dengar dari Abdullah 
bin Jarrad?” Ya’la menjawab, “Transkip-transkip yang aku bawa ini dari 
Al-Jami’-nya Sufyan. Oleh sebab itu para ulama tidak memperkenankan 
riwayat hadits darinya.” 

Begitu juga dengan hadits dari Umar bin Shabah, dari Muqatil bin 
Hayyan yang meriwayatkan hadits dari Aisyah sebagaimana yang pernah 
dikemukan di muka; bahwa Rasulullah S.a.w. pernah melakukan shalat 
sunnat Dhuha dua belas rakaat.472  

Hadits ini sangat panjang dan disebut Al-Hakim dalam kitab Shalat 
Adh-Dhuha. Hadits ini dianggap Maudhu’ karena keberadaan Umar bin 
Shabah.473 Al-Bukhari mengatakan, “Menceritakan kepada kami Yahya, 
dari Ali bin Jarir yang mengatakan, “Aku mendengar Umar bin Shabah 
berkata, “Aku membuat sendiri (memalsukan) hadits tentang Khutbah 
Rasulullah S.a.w.. bin Addi mengatakan, haditsnya adalah Mungkar.” Ibnu 
Hibban mengatakan, “Ia memalsukan hadits-hadits yang Tsiqqat karena itu 
tidak diperkenankan menulis hadits-haditsnya kecuali karena kagum 
terhadapnya. Ad-Daruquthni mengatakan, haditsnya adalah Matruk. Al-
Azdi berkata, ia adalah pembohong.” 

                                                      
471 Ya’la bin Asydaq adalah Al-Aqili, Abu Al-Haitsam Al-Jazari A-Harani. Al-Bukhari 

mengatakan, tidak ditulis haditsnya. Ibnu Hibban mengatakan, hadits-haditsnya adalah Maudhu’. Abu 
Zur’ah mengatakan, “Sedikitpun ia tidak dapat dipercaya.” Lihat Al-Mizan, 9834. 

472 Isnad hadits ini sangat lemah sekali sebagaimana yang pernah dijelaskan di depan. 
473 Umar bin Shabah adalah bangsa Al-Khurasani. Namanya Abu Na’im. Hadits riwayatnya 

adalah Matruk. Al-Mizan, 6147. 
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Begitu juga hadits Abdul Aziz bin Aban, dari Ats-Tsauri, dari Hajjaj bin 
Farafishah, dari Makhul, dari Abu Hurairah yang mengatakan, “Barang 
siapa yang memelihara shalat sunnat Dhuha, maka diampuni seluruh dosa-
dosanya meskipun sebanyak debu dan melebihi buih-buih lautan.”474 
Hadits ini hanya disebutkan oleh Al-Hakim dan Abdul Aziz dalam riwayat 
ini.475  

Ibnu Namir mengatakan, “Abdul Aziz adalah pembohong.” Yahya 
mengatakan, “Seorang pembohong sedikitpun tidak diterima haditsnya.” 
Al-Bukhari, An-Nasa’i dan Ad-Daruqutni mengatakan, “Hadits ini adalah 
Matruk.” 

Begitu juga dengan hadits An-Nuhas bin Qahm, dari Syaddad, dari Abu 
Hurairah, ia mengatakan, “Barang siapa yang menjaga shalat sunnah 
Dhuha maka diampuni dosa-dosanya meskipun lebih banyak dari buih-
buih di lautan.” Tentang An-Nuhas,476 Yahya mengatakan, “Haditsnya 
adalah Dha’if dan tidak satupun haditsnya diterima. Ia meriwayatkannya 
dari Atha’ dan dari Ibnu Abbas, di mana periwayatannya banyak yang 
Mungkar (ditolak).”  

An-Nasa’i mengatakan, “Hadits ini adalah Dha’if.” Ibnu Addi 
mengatakan, “Hadits ini tidak memiliki kandungan apapun.” Ibnu Hibban 
mengatakan, “An-Nuhas banyak meriwayatkan hadits Mungkar dari para 
rawi yang terkenal, dan ia menyalahi karakteristik rawi yang Tsiqqat, 
karena itu tidak boleh haditsnya dijadikan hujjah atau dasar hukum.” Ad-
Daruqutni mengatakan, “Hadits ini adalah Mudhtharib dan Yahya Al-
Qaththan meninggalkannya.” 

Adapun hadits Hamid bin Shahr, dari Al-Maqburi, dari Abu Hurairah 
yang mengatakan, Rasulullah S.a.w. mengutus seorang utusan sebagaimana 
yang dijelaskan di atas. (Al-Hadits).477  

Menurut An-Nasa’i dan Yahya bin Mu’in, hadits Hamid478 ini adalah 
Dha’if, dan ahli hadits lain menganggapnya Tsiqqat tetapi sebagian 
haditsnya ditolak. Hamid adalah salah satu orang yang haditsnya tidak 
boleh dijadikan hujjah jika ia meriwayatkan haditsnya sendirian. 

Adapun hadits Muhammad bin Ishaq, dari Musa, dari Abdullah bin Al-
Mutsanna, dari Anas, dari pamanya Tsamamah, dari Anas, barang siapa 
melakukan shalat Dhuha, maka Allah akan membangunkan baginya istana 

                                                      
474 Hadits ini adalah dha’if sebagaimana yang dijelaskan di depan. 
475 Abdul Aziz bin Aban adalah Abu Khalid Al-Umawi Al-Kufi. Salah satu orang yang dianggap 

haditsnya Matruk. bin Mu’in dan lainnya menganggapnya pembohong. Lihat  Al-Mizan,5082. At-
Tahdzib, 581/2. At-Taqrib, 4083. 

476 An-Nuhas bin Qahm adalah Abu Al-Khaththab Al-Qaisi Al-Bashri Al-Qhas. Haditsnya 
adalah Dha’if. Lihat Al-Mizan, 9124, At-Tahdzib, 243/4 dan At-Taqrib, 7197. 

477 Hadits ini adalah shahih sebagaimana yang dijelaskan di depan. 
478 Hamid bin Shakhr adalah Hamid bin Abi Al-Makhariq Al-Kharath. Dikenal juga dengan Abu 

Shakhr. Ia orang Madinah dan tinggal di Mesir. Meninggal pada tahun 189 H. At-Taqrib, 1546. 
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yang terbuat dari emas di surga.479 Hadits ini merupakan salah satu hadits 
Gharib.  

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini Gharib dan tidak kami ketahui 
kecuali melalui riwayat ini.” 

Adapun hadits Na’is bin Hammar yang mengatakan, “Wahai anak cucu 
Adam, jangan kamu merasa lemah untuk melakukan shalat empat rakaat 
kepadaku pada awal siang, sebab aku akan mencukupkan kenikmatan 
kepadamu hingga akhir siang.”480  

Hadits di atas juga memiliki kandungan yang sama dengan hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Darda’ dan Abu Dzar. Saya mendengar Ibnu 
Taimiyah pernah mengatakan, “Menurutku empat rakaat yang dimaksud 
dalam hadits di atas adalah shalat sunnat sebelum Shubuh dan shalat 
Shubuh.” 

Petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam Sujud Syukur 

Salah satu petunjuk Rasulullah S.a.w. dan para sahabatnya adalah 
mengenai amalan sujud syukur ketika mendapatkan kenikmatan yang 
menggembirakan, dan atau ketika dapat menolak atau selamat dari 
marabahaya besar. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Musnad, dari Abu 
Bakarah, “Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. ketika mendapatkan suatu 
perkara yang menggembirakan, beliau seketika itu juga melakukan sujud 
syukur kepada Allah.”481 

Disebutkan juga oleh Ibnu Majah dari Anas, “Ketika Rasulullah S.a.w. 
mendapatkan kebahagiaan yang diidam-idamkan, beliau seketika 
melakukan sujud syukur.”482  

Al-Baihaqi juga menyebutkan melalui sanad Al-Bukhari, “Ketika 
Rasulullah S.a.w. membaca surat yang ditulis oleh Ali tentang masuk 
Islamnya Hamdan, seketika itu juga beliau melakukan sujud syukur. 
Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya bersabda, semoga 
keselamatan tercurah kepada Hamdan, semoga keselamatan tercurah 
kepada Hamdan.”483 Hadits ini juga disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari 
dengan sanad yang juga sama dengan Al-Baihaqi. 

                                                      
479 Hadits ini adalah dha’if sebagaimana yang disebutkan di muka. 
480 Hadits ini adalah shahih sebagaimana yang pernah dijelaskan di depan. 
481 Hadits ini adalah Hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2774 dalam Kitab: Al-Jihad, Bab: fi 

Sujud Asy-Syukr. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, 1584 dalam Kitab: As-Sair, Bab: Ma Ja`a fi Sajdah 
Asy-Syukr. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1394 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma jaa fi Ash-Shalah wa 
As-Sajdah ‘Inda Asy-Syukr. Diriwayatkan oleh Ahmad, 5/45. Hadits ini dianggap Hasan oleh Al-Albani 
dalam Shahih Sunan Ibnu Majah, 1143. 

482 hadits ini adalah Hasan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1392 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: 
Ma jaa fi Ash-Shalah wa As-Sajdah ‘Inda Asy-Syukr. Hadits ini dianggap Hasan oleh Al-Albani dalam 
Shahih Sunan Ibnu Majah. 

483 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, 2/369. 
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Dalam Al-Musnad, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf, “Ketika 
datang kabar yang sangat menggembirakan dari Allah, Rasulullah S.a.w. 
seketika itu juga melakukan sujud syukur. Kabar itu adalah barang siapa 
yang membaca shalawat dan salam kepada beliau, maka Allah juga akan 
memberikan shalawat serta salam kepada orang yang mengucapkannya.”484 

Dalam Sunan Abu Dawud, dari Sa’ad bin Abi Waqash, “Sesungguhnya 
Rasulullah S.a.w. mengangkat tangannya kemudian memohon sesuatu 
kepada Allah. Lalu beliau langsung melakukan sujud syukur tiga kali. 
Setelah itu beliau bersabda, “Aku baru saja meminta kepada Tuhanku, aku 
memohon syafaat bagi umatku. Kemudian Allah mengabulkanku untuk 
memberikan syafaat-Nya kepada sepertiga umatku, seketika itu juga aku 
bersujud syukur kepada-Nya. Lalu aku mengangkat kepalaku dan 
memohon kepada-Nya. Kemudian Allah mengabulkan untuk memberikan 
syafaat-Nya kepada sepertiganya lagi. Aku pun langsung bersujud syukur. 
Kemudian aku mengangkat kepalaku lagi seraya memohon kepada-Nya 
untuk umatku. Lalu Allah mengabulkan permohonanku dengan memberi 
syafaat kepada sepertiga terakhir umatku. Lalu aku pun bersujud syukur 
kembali.”485 

Ka’ab bin Malik pun pernah melakukan sujud syukur ketika datang 
kepadanya kabar gembira tentang diterima taubatnya oleh Allah.486 Hadits 
Ka’ab ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Shahih Al-Bukhari. Riwayat 
Ahmad dari Ali bin Abi Thalib juga menyebutkan bahwa ia melakukan 
sujud syukur ketika ia mendapatkan ghanimah berupa ternak dalam 
memerangi kaum Khawarij.  

Sa’id bin Manshur juga meriwayatkan hal serupa bahwasanya Abu 
Bakar Ash-Shiddiq melakukan sujud syukur ketika datang kepadanya kabar 
tentang terbunuhnya Musailamah Al-Kadzdzab.487 

Petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam Sujud Tilawah 

Ketika Rasulullah S.a.w. membaca ayat-ayat sajdah, beliau bertakbir 
dan kemudian bersujud. Dalam satu riwayat, beliau bersabda dalam 
sujudnya, Sajjada Wajhi Li Al-Ladzi Khalaqahu wa Shawwarahu wa Syaqqa 
Sam’ahu wa BAsharahu Bi Haulihi wa Quwwatihi (Aku bersujud kepada 
Dzat yang menciptakan, membentuk, memberikan kesempurnaan 
pendengaran dan penglihatan dengan kekuatan dan kekuasaan-Nya).488  

                                                      
484 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, 1/191. 
485 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2775 dalam Kitab: Al-Jihad, Bab: fi 

Sujud Asy-Syukr. Hadits ini dianggap dha’if oleh Al-Albani dalam Dha’if Sunan Abu Dawud, 590. 
486 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 4418 dalam Kitab: Al-Maghazi, 

Bab: Hadits Ka’b bin Malik. Diriwayatkan oleh Muslim, 3436 dalam Kitab: Ad-Da’awat, Bab: Ma Yaqulu 
fi Sujud Al-Qur`an. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, 1393 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Ma Ja`a fi 
Ash-Shalah wa As-Sajdah ‘inda Asy-Syukr. Diriwayatkan oleh Ahmad, 3/458. 

487 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, 2/371. 
488 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1414 dalam Kitab: Ash-Shalah, 

Bab: Ma Yaqulu idza Sajada. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3436 dalam Kitab: Ad-Da’awat, Bab: Ma 
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Riwayat lain menyebutkan bahwa beliau bersabda dalam sujudnya, 
“Allahumma Ahthith ‘Anni Biha Wizra, wa Uktub Li Biha Ajra, wa Ij’alha Li 
‘Indaka Dzakhra, wa Taqabbalaha Minni Kama Taqabbalaha min ‘Ibadika 
Dawud. (Ya Allah hapuskanlah dosa-dosa dariku dengan sujud ini, 
tuliskanlah bagiku pahala sujud ini, jadikanlah sujud ini sebagai simpanan 
di sisi-Mu, dan terimalah sujud ini sebagaimana Engkau menerima sujud 
hamba-Mu Dawud).”489 Kedua bacaan di atas juga disebutkan oleh para 
penulis Sunan. 

Tidak disebutkan di sini bahwa beliau bertakbir dengan mengangkat 
tangan pada waktu akan melakukan sujud. Karena itu Imam Al-Kharqi dan 
para sahabat-sahabat di atas tidak menyebutkannya. Bahkan kami tidak 
menyebutkan bahwa beliau melakukan tahiyyat dan salam.  

Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi’i menolak adanya salam dalam sujud 
tilawah ini. Secara jelas Imam Asy-Syafi’i menyatakan bahwa dalam sujud 
tilawah tidak ada tahiyyat dan juga tidak ada salam. Sedang Imam Ahmad 
mengatakan bahwa ia tidak mengetahui dasar salam dalam sujud tilawah. 
Pendapat ini merupakan pendapat yang benar dan memang pada 
kenyataannya tidak seharusnya menggunakan salam dalam sujud ini. 

Riwayat Shahih dari Rasulullah S.a.w. menyebutkan bahwa beliau 
melakukan sujud tilawah ketika membaca surat Alam Tanzil, Shad, An-
Najm dan Idza As-Samau Insyaqqat serta dalam Iqra’ Bi Ismi Rabbika Al-
Ladzi Khalaq. 

 Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Ash, sesungguhnya Rasulullah 
S.a.w. membacakan kepadanya lima belas ayat-ayat sajdah. Di antaranya 
tiga ayat dari surat-surat pendek, dan dua dalam surat Al-Hajj.490 

Adapun hadits Abu Darda’ menyebutkan bahwa Rasulullah S.a.w. 
melakukan sujud tilawah pada sebelas ayat sajdah, dan kesemuanya tidak 
satupun yang terdapat dalam surat-surat pendek. Sebelas ayat sajdah itu 
terletak pada surat Al-A’raf, Ar-Ra’d, An-Nahl, Bani Israil, Maryam, Al-
Hajj, Al-Furqan, An-Naml, As-Sajdah, Shad, dan surat Al-Hawamim.491 Abu 
Dawud mengatakan bahwa sanad hadits riwayat Abu Darda’ yang 
menceritakan sebelas tempat ayat sajdah yang dilakukan oleh Rasulullah 
S.a.w. ini adalah sangat lemah sekali (Dha’if).492 

                                                                                                                              
Yaqulu fi Sujud Al-Qur`an. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 2/222 dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: Nau’un 
Akhar. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, 6/30, 217. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam 
Shahih Sunan Abu Dawud. 

489 Hadits ini adalah Hasan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 579 dalam Kitab: As-Safar, Bab: Ma 
Yaqulu fi Sujud Al-Qur`an. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1053 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Sujud 
Al-Qur`an. Hadits ini dianggap Hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah. 

490 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1401 dalam Kitab: Ash-Shalat, Bab: 
Tafri’u AsBab: As-Sujud. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1057 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: ‘Adad 
Sujud Al-Qur`an. Hadits ini dianggap dha’if oleh Al-Albani dalam Dha’if Sunan Abu Dawud. 

491 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1056 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: 
‘Adad Sujud Al-Qur`an. Hadits ini dianggap dha’if oleh Al-Albani dalam Dha’if Sunan Abu Dawud, 312. 

492 Sunan Abu Dawud, 2/59. 
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Adapun hadits Ibnu Abbas menyebutkan bahwa sesungguhnya 
Rasulullah S.a.w. sama sekali tidak melakukan sujud tilawah pada surat-
surat pendek sejak beliau hijrah ke Madinah.493  

Hadits ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan 
periwayatan Dha’if sebab sanadnya terdapat Abu Qudamah Al-Harits bin 
‘Ubaid yang haditsnya tidak boleh dijadikan sandaran hukum.494  

Imam Ahmad mengatakan, “Hadits Abu Qudamah adalah Mudhtharib. 
Menurut Yahya bin Mu’in, hadits Abu Qudamah ini adalah Dha’if. 
Menurut An-Nasa’i, Abu Qudamah dapat dipercaya tetapi ia memiliki 
banyak hadits yang Mungkar.” 

Abu Hatim Al-Basti mengatakan, “Abu Qudamah adalah orang yang 
shaleh tetapi haditsnya banyak menimbulkan kebimbangan. Ibnu  Al-
Qaththan mengibaratkan Abu Qudamah dengan penulis yang kehujanan, 
ia disamakan dengan Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila yang 
buruk hafalannya. Bahkan Al-Qaththan menganggap cacat hadits riwayat 
Muslim yang sanadnya terdapat Abu Qudamah.” 

Pada hakekatnya hadits riwayat Muslim yang sanadnya terdapat Abu 
Qudamah tidak dapat dianggap cacat, sebab Muslim sendiri sangat selektif 
dalam menentukan sebuah hadits, karena itu seandainya ia mengetahui 
bahwa Abu Qudamah lemah hafalannya mungkin ia menolak hadits itu. Di 
antara ulama yang menganggap lemah hadits yang diriwayatkan oleh 
orang yang lemah hafalannya adalah, Al-Hakim, Abu Muhammad bin 
Hazm dan Muslim. 

Hadits Shahih dari Abu Hurairah menunjukkan bahwa ia melakukan 
sujud bersama Rasulullah S.a.w. ketika membaca Iqra’ Bi Ismi Rabbika Al-
Ladzi Khalaq, dan dalam Idza As-Samau Insyaqqat.495 Katika itu ada 66 atau 
67 orang yang menyatakan diri masuk Islam setelah Rasulullah S.a.w. 
menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Madinah. 

Apabila terdapat pertentangan di antara dua hadits di atas, maka yang 
paling Shahih-lah yang harus didahulukan. Karena itu hadits Abu Hurairah 
yang memang lebih Shahih dan para ulama sepakat tentang keshahihannya 
harus diutamakan dari pada hadits riwayat bin Abbas di atas yang di 
dalamnya terdapat sanad yang Dha’if. 

                                                      
493 Hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1403 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: 

Man Lam Yara As-Sujud fi Al-Mufashshal. Hadits ini dianggap dha’if oleh Al-Albani dalam Dha’if 
Sunan Abu Dawud, 315. 

494 Al-Harits bin ‘Ubaid adalah Abu Qudamah Al-Bashri Al-Iyadi. Ia dikenal dapat dipercaya 
tetapi banyak melakukan kesalahan. At-Taqrib, 1033. 

495 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 578 dalam Kitab: Al-Masajid, Bab: 
Sujud At-Tilawah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1407 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: As-Sujud fi idza 
As-Samau Inyaqqat wa Iqra’. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi, 573 dalam Kitab: As-Safar, Bab: Ma 
Ja`a fi As-Sajdah fi As-Sujud fi idza As-Samau Inyaqqat wa Iqra’Bi Ismi Rabbika Al-Ladzi Khalaq. 
Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 2/162 dalam Kitab: Al-Iftitah, Bab: As-Sujud fi Iqra’ bi Ismi Rabbika. 
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1058 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Adad Sujud Al-Qur`an. 
Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, 1417. 
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Petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam Shalat Jum’at dan 
Keistimewaannya 

Dalam Ash-Shahihaini disebutkan bahwa Rasulullah S.a.w. bersabda, 
“Kita adalah umat paling terakhir dan paling pertama. Kita adalah umat 
yang paling awal dikumpulkan pada hari kiamat, dan kaum yang paling 
akhir menerima kitab suci dari pada umat yang datang sebelum kita. Hari 
ini adalah hari di mana Allah mewajibkan kepada mereka, tetapi mereka 
berselisih. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kita tentang 
(keutamaan) hari ini. Orang-orang pun mengikuti kita, karena itu orang 
Yahudi memiliki hari besok (Sabtu), dan orang Nasrani memiliki hari lusa 
(Minggu).496 

Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah dan 
Hudzaifah mengatakan, Rasulullah S.a.w. bersabda, “Allah telah 
memalingkan umat sebelum kita tentang keistimewaan hari Jum’at. Allah 
menjadikan hari Sabtu bagi Orang-orang Yahudi, menjadikan hari Minggu 
bagi orang Nasrani. Lalu Allah menunjukkan kepada kita hari Jum’at. Maka 
jadilah hari itu berurutan Jum’at, Sabtu dan Minggu. Begitu juga nanti di 
hari kiamat mereka (Yahudi dan Nasrani) akan mengikuti kita. Kita 
memang umat terakhir di dunia ini, tetapi umat yang pertama di akhirat 
nanti yang mendapatkan balasan sebelum umat-umat lain.”497 

Dalam Musnad dan Sunan, diriwayatkan sebuah hadits dari Aus bin 
Aus dari Rasulullah S.a.w., beliau bersabda, “Hari-hari kalian yang paling 
utama adalah hari Jum’at. Pada hari Jum’at Allah menjadikan Adam, dan 
pada hari Jum’at pula Allah membentuknya. Pada hari itu juga Allah 
meniupkan ruh kepadanya, dan menurunkannya. Maka perbanyaklah 
kalian membaca shalawat kepadaku, karena sesungguhnya shalawat itulah 
nantinya yang akan dipersembahkan kepadaku.”  

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah S.a.w., bagaimana mungkin 
shalawat kita akan dipersembahkan kepada engkau sedang engkau sendiri 
akan menjadi debu (wafat).” Rasulullah S.a.w. menjawab, “Sesungguhnya 
Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para utusan-Nya.”498 
Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan juga 
diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Shahih-nya. 

                                                      
496 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 876 dalam Kitab: Al-Jum’ah, Bab: 

Hal Ala Man Lam Yasyhad Al-Jum’ah Ghaslun? Diriwayatkan oleh Muslim, 855 dalam Kitab: Al-
Jum’ah, Bab: nomor 1. Diriwayatkan juga oleh An-Nasa’i, 3/85-86 dalam Kitab: Al-Jum’ah, Bab: Ijab 
Al-Jum’ah. Diriwayatkan oleh Imam Syafi’i, 61. 

497 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 856 dalam Kitab: Al-Jum’ah, Bab: 
nomor 1. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/87 dalam Kitab: Al-Jum’ah, Bab: Ijab Al-Jum’ah. 
Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1083 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: Fi Fadhl Al-Jum’ah. 

498 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1047 dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Fadhl Yaum Al-Jum’ah. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/91-92 dalam Kitab: Al-Jum’ah, Bab: Iktsar 
Ash-Shalah li An-Nabi Yaum Al-Jum’ah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1636 dalam Kitab: Al-Janaiz, 
Bab: Dzikru Wafatihi Wadafnihi. Diriwayatkan oleh Ahmad, 4/8. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi, 1572. 
Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’, 2212. 
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Dalam Jami’ At-Tirmidzi, disebutkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, 
dari Rasulullah S.a.w., beliau bersabda, “Sebaik-baik hari di mana matahari 
terbit adalah hari Jum’at. Pada hari itu Allah menciptakan Adam. Pada hari 
itu juga Adam dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula ia 
dikeluarkan dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada 
hari Jum’at.”499  

At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini adalah Hasan Shahih, tetapi 
menurut Al-Hakim hadits ini adalah Shahih. 

Dalam Al-Mustadrak juga disebutkan hadits Marfu’ dari Abu Hurairah, 
“Hari Jum’at adalah tuan segala hari. Pada hari itu Adam diciptakan, dan 
pada hari itu pula ia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu juga ia 
dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari 
Jum’at.”500 

Dalam Al-Muwaththa’, Imam Malik meriwayatkan hadits Marfu’ dari 
Abu Hurairah, “Sebaik-sebaik hari yang terbit mataharinya adalah hari 
Jum’at. Pada hari itu Adam diciptakan, diturunkan, bertaubat, dan 
diwafatkan. Pada hari itu juga hari kiamat terjadi. Semua makhluk 
berteriak keras pada hari Jum’at di mana kiamat itu terjadi, mulai Shubuh 
hingga terbitnya matahari karena ketakutan kecuali jin dan manusia yang 
tidak bisa merasakan apapun. Pada hari Jum’at itu pula permohonan 
seorang hamba yang sedang melakukan shalat akan dikabulkan. Lalu Ka’ab 
mengatakan, “Pada setiap tahun hanya ada satu hari di mana permohonan 
itu dikabulkan,” tetapi aku (Abu Hurairah) menjawab, “Bahkan setiap hari 
Jum’at.” Kemudian Ka’ab membaca Taurat, lalu ia mengatakan, sabda 
Rasulullah S.a.w. itu sungguh-sungguh benar.”  

Abu Hurairah melanjutkan perkataannya, “Kemudian aku bertemu 
dengan Abdullah bin Salam, aku lantas menceritakan percakapanku 
dengan Ka’ab kepadanya. Abdullah bin Salam kemudian bertanya 
kepadaku, “Apakah kamu tahu kapan waktu yang disebutkan Rasulullah 
S.a.w. itu?” Aku menjawab, “Tolong ceritakan mengenai hal itu kepadaku.” 
Ia berkata, “Waktu itu adalah akhir hari Jum’at.” Aku bertanya kembali, 
“Bagaimana mungkin pada akhir hari sedang Rasulullah S.a.w. sendiri 
bersabda bahwa hamba tersebut sedang melakukan shalat, padahal akhir 
(sore) hari Jum’at seseorang tidak diperkenankan untuk melakukan 
shalat?” Ibnu Salam menjawab, “Bukankah Rasulullah S.a.w. pernah 
bersabda bahwa barang siapa yang duduk karena menunggu datangnya 
waktu shalat, maka ia sama saja dengan orang yang melakukan shalat?501 

                                                      
499 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Muslim, 854 dalam Kitab: Al-Jum’ah, Bab: 

nomor 1. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 488 dalam Kitab: Al-Jum’ah, Bab: Ma Ja`a fi Fadhl Yaum Al-
Jum’ah. Diriwayatkan oleh An-Nasa’i, 3/90 dalam Kitab: Al-Jum’ah, Bab: Dzikr Fadhl Yaum Al-Jum’ah. 

500 Diriwayatkan oleh Al-Hakim, 1026. 
501 Hadits ini adalah shahih. Diriwayatkan oleh Malik, 239. Diriwayatkan juga oleh Abu 

Dawud, 1046 dalam Kitab: Ash-Shalah, Bab: Fadhl Yaum Al-Jum’ah. Diriwayatkan juga oleh At-
Tirmidzi, 491 dalam Kitab: Al-Jum’ah, Bab: Ma Ja`a fi As-Sa’ah Al-Lati Turja fi Yaum Al-Jum’ah. 
Diriwayatkan juga oleh An-Nasa’i, 3/114-115 dalam Kitab: Al-Jum’ah, Bab: Dzikr As-Sa’ah Al-Lati 
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Dalam Musnad Imam Asy-Syafi’i disebutkan hadits Anas bin Malik, ia 
berkata, “Pada suatu hari Jibril mendatangi Rasulullah S.a.w. dengan 
membawa kaca yang sangat putih, tetapi ada bintiknya. Rasulullah S.a.w. 
bertanya kepada Jibril, “Apa ini?” Jibril menjawab, “Ini adalah hari Jum’at, 
aku memberikan kepadamu dan umatmu keutamaan hari Jum’at, sedang 
umat-umat lain akan mengikutimu, baik dari Yahudi dan Nasrani. Pada 
hari Jum’at ini ada kebaikan, dan di dalamnya juga ada waktu di mana doa 
seorang hamba yang beriman selalu akan dikabulkan oleh Allah. Hari itu 
adalah hari yang paling unggul.” Rasulullah S.a.w. bertanya, “Wahai Jibril, 
apa maksud dari hari yang paling unggul?” Jibril menjawab, 
“Sesungguhnya Tuhanmu menjadikan dalam surga Firdaus sebuah lembah 
yang semerbak dengan keharuman minyak Misik, dan ketika hari Jum’at, 
Allah menurunkan sesuai dengan kehendaknya para malaikat yang di 
sekelilingnya dipenuhi dengan mimbar-mimbar dari cahaya, dan dalam 
mimbar-mimbar itu ada tempat duduk para Rasulullah. Mimbar-mimbar 
itu dilapisi emas yang bertaburkan permata yaqut dan mutiara. Di atasnya 
juga terdapat para syuhada dan orang-orang yang membenarkan 
(Shiddiqun). Mereka duduk di belakang para Rasulullah. Kemudian Allah 
berfirman kepada mereka, “Aku adalah Tuhan kalian, sungguh aku telah 
menepati janjiku kepada kalian, mintalah kalian kepada-Ku dan Aku akan 
mengabulkannya.” Merekapun menjawab, “Wahai Tuhan kami! Kami 
meminta kepada-Mu keridhaan-Mu.” Allah berfirman, “Aku telah 
meridhai kelian dan kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan, dan 
Aku masih akan memberikan tambahan kepada kalian.” Lalu Jibril 
melanjutkan perkataannya, “Mereka sangat mencintai hari Jum’at dengan 
berbuat kebaikan kepada Tuhannya pada hari itu. Hari itu adalah hari di 
mana Tuhanmu menguasai ‘Arsy. Pada hari itu juga Adam dijadikan, dan 
hari itu pula kiamat akan datang.”502 

Diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi’i dari Ibrahim bin Muhammad, ia 
mengatakan, “Menceritakan kepadaku Musa bin ‘Ubaidah, ia mengatakan, 
menceritakan kepadaku Abu Al-Azhar Mu’awwiyyah bin Ishaq bin 
Thalhah, dari Abdullah bin ‘Ubaid, dari Umair bin Anas. Kemudian ia 
mengatakan, telah memberitahukan kepada kami Ibrahim, ia mengatakan, 
telah menceritakan kepadaku Abu ‘Imran Ibrahim bin Al-Ja’d, dari Anas, 
sebagaimana hadits di atas,503 tetapi Imam Asy-Syafi’i berprasangka baik 
kepada gurunya, Ibrahim.”504 

Imam Ahmad mengatakan bahwa Ibrahim adalah orang Mu’tazilah, 
Jahmiyah dan Qadariyah. 

                                                                                                                              
Yustajab Fiha Ad-Du’a Yaum Al-Jum’ah. Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/486. Hadits ini dianggap shahih 
oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abu Dawud. 

502 Sanad hadits ini adalah sangat lemah sekali (Dha’if). Diriwayatkan oleh Imam Syafi’i, 70, 
71. Di dalam sanadnya terdapat Ibrahim Muhammad Al-Aslami. Dalam At-Taqrib, haditsnya adalah 
ditolak (Matruk), 241. 

503 Sanadnya sangat lemah sekali. Diriwayatkan oleh Imam Syafi’i, 71. Di dalam sanadnya 
terdapat Ibrahim Muhammad Al-Aslami yang haditsnya ditolak sebagaimana keterangan di depan.  

504 Ibrahim adalah bin Muhammad bin Yahya Al-Aslami. Dikenal juga dengan Abu Ishaq Al-
Madani, salah seorang ulama yang dianggap lemah bahkan ditolak 
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Diriwayatkan dari Abu Al-Yaman Al-Hukkam bin Nafi’, menceritakan 
kepada kami Shafwan, ia mengatakan, “Anas berkata, “Rasulullah S.a.w. 
bersabda, “Jibril mendatangiku dan seterusnya sebagaimana hadits di atas.” 
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Syu’aib, dari Umar 
budak Ghufrah, dari Anas. Diriwayatkan pula oleh Abu Zhibyah, dari 
Utsman bin Umair, dari Anas. Abu bakar bin Abi Dawud mengumpulkan 
sanad-sanad riwayat di atas. 

Dalam Musnad Imam Ahmad diriwayatkan hadits dari Ali bin Abi 
Thalhah, dari Abu Hurairah berkata, “Ada yang bertanya kepada Rasulullah 
S.a.w., karena apa dinamakan hari Jum’at?” Rasulullah S.a.w. menjawab, 
“Karena pada hari itu ayahmu Adam diciptakan, diturunkan, diutus dan 
diberi kekuatan. Pada akhir hari itu ada tiga waktu, di antaranya waktu 
yang siapa saja berdoa di dalamnya, maka Allah akan mengabulkannya.”505 

Al-Hasan bin Sufyan An-Naisawi506 dalam Musnad-nya mengatakan, 
“Menceritakan kepada kami Abu Marwan Hisyam bin Khalid Al-Azraq, 
menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Yahya Al-Khasyni, menceritakan 
kepada kami Umar bin Abdullah budak Ghufrah, menceritakan kepadaku 
Anas bin Malik mengatakan, aku mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda, 
“Telah datang Jibril dan ditangannya terdapat seperti sebuah cermin putih. 
Pada cermin itu terdapat titik hitam, dan akupun bertanya, “Apa ini wahai 
Jibril?” Ia menjawab, “Ini adalah hari Jum’at, aku diutus kepadamu untuk 
menyampaikan bahwa hari Jum’at adalah hari raya untukmu dan untuk 
umatmu.” Aku bertanya lagi kepada Jibril, “Apa manfaat bagi kami wahai 
Jibril?” Jibril menjawab, “Bagi kalian kebaikan yang sangat banyak pada 
hari itu. Kalian adalah umat yang terakhir tapi yang pertama pada hari 
kiamat. Di dalam hari itu terdapat waktu yang doa setiap hamba beriman 
yang melakukan shalat pasti akan dikabulkan-Nya.” Aku bertanya lagi, 
“Lalu apa titik hitam ini wahai Jibril?” Jibril menjawab, “Ini adalah waktu 
yang terdapat dalam hari Jum’at, dan hari Jum’at adalah tuan semua hari. 
Kita menamakannya sebagai hari yang unggul.” Aku bertanya lagi, “Apa 
yang dimaksud dengan hari yang unggul itu wahai Jibril?” Ia menjawab, 
“Sesungguhnya Tuhanmu membuat suatu lembah di surga yang dipenuhi 
dengan minyak misik putih. Ketika hari Jum’at tiba, Allah turun dari Arsy 
menuju kursi-Nya. Di sekeliling kursinya dipenuhi dengan mimbar-
mimbar yang terbuat dari cahaya. Kemudian para Rasulullah duduk di 
atasnya. Di sekeliling mimbar-mimbar itu terdapat kursi-kursi yang terbuat 
dari emas. Kemudian para syuhada’ dan orang-orang yang membenarkan 

                                                      
505 Sanad hadits ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Ahmad, 2/311. Dalam sanadnya terdapat 

Faraj bin Fadhalah yang haditsnya dinyatakan Dha’if sebagaimana dalam At-Taqrib, 5383. Ali bin 
Thalhah juga dinyatakan tidak pernah mendengar dari bin Abbas sebagaimana dalam At-Taqrib, 3/171. 
Karena itu riwayat dari Abu Hurairah ini terputus sebab Abu Hurairah sendiri lebih dahulu meninggal 
dari Ibnu Abbas. 

506 Al-Hasan bin Sufyan An-Naisawi adalah Al-Hasan bin Sufyan bin Amir bin Abdul Aziz bin 
An-Nu’man, Al-Imam Al-Hafizh Ats-Tsabit Abu Al-Abbas Al-Khurasani An-Naisawi, pengarang kitab 
Al-Musnad. Dilahirkan tahun 280 H. Kemudian ia berkeliling ke seluruh penjuru negeri. Ia 
meriwayatkan dari Ahmad dan lainnya. Ia adalah salah satu teman dekat Abu Ya’la. Meriwayatkan 
darinya Imam bin Huzaimah. Al-Hasan meninggal pada tahun yang sama dengan Imam An-Nasa’i, As-
Siyar, 14/157. 
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(Shiddiqun) duduk di atasnya. Para penghuni surga seluruhnya turun. 
Mereka duduk di hamparan minyak misik yang mana mereka tidak dapat 
dilihat oleh para Rasulullah yang duduk di mimbar dan orang-orang yang 
berada di kursi. Kemudian Allah memulai percakapan dengan berfirman, 
“Mintalah kalian kepada-Ku.” Merekapun menjawab bersamaan, “Kami 
meminta kepada-Mu ridha-Mu wahai Tuhan kami.” Lalu Allah berfirman 
lagi, “Mintalah kepada-Ku.” Merekapun meminta hingga seluruh 
keinginannya itu terpenuhi.  

Jibril melanjutkan perkataannya, “Kemudian Allah memberikan kepada 
mereka apa yang belum pernah dilihat mata, didengar telinga, bahkan 
belum pernah terbersit sedikitpun dalam benak manusia. Kemudian Allah 
Dzat yang Maha Perkasa naik dari kursinya menuju Arsy, para penghuni 
surga pun kembali naik ke ruangan-ruangan khusus mereka. Ruangan-
ruangan itu terbuat dari batu mulia yang putih dan yaqut yang berwarna 
kemerah-merahan, serta zamrud yang kehijau-hijauan. Bahkan di 
dalamnya tidak ada bangunan yang tidak bercahaya, semuanya bercahaya. 
Di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir indah, di sekelilingnya 
dipenuhi dengan pohon-pohon yang berjajar dan berbuah. Bidadari dan 
para pelayan siap memberikan pelayanan penuh kepada mereka. Para 
penghuni surga merasakan kebahagian lebih pada hari Jum’at itu 
sebagaimana penduduk dunia yang merasakan kebahagiaan ketika datang 
hujan pertama yang dinantikan.”507 

Dalam kitabnya, Sifat Al-Jannah, Ibnu Abi Dunya508 mengatakan, “Telah 
menceritakan kepada kami Azhar bin Marwan Ar-Ruqasyi, telah 
menceritakan kepada kami Abdullah bin ‘Iradah Asy-Syaibani, telah 
menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Muthib, dari Al-A’masy, dari Abu 
Wail, dari Hudzaifah, ia mengatakan, “Rasulullah S.a.w. pernah bersabda, 
“Telah datang kepadaku Jibril dan di telapaknya terdapat kaca. Sepertinya 
itu adalah kaca yang terbaik dan paling bercahaya, tetapi di tengah-
tengahnya terdapat noktah hitam. Lalu aku bertanya kepada Jibril, “Noktah 
yang aku lihat ini apa wahai Jibril?” Jibril menjawab, “Ini adalah hari 
Jum’at.” Aku bertanya lagi, “Apa itu Jum’at?” Jibril menjawab, “Jum’at 
adalah salah satu nama hari dari Tuhanmu, aku akan memberitahukan 
kepadamu tentang kemuliaan dan keutamaannya di dunia. Sesungguhnya 
Allah menciptakan seluruh perkara pada hari Jum’at ini. Di dalamnya 
terdapat waktu di mana seorang hamba muslim yang berdoa pada waktu 
itu, Allah pasti akan mengabulkannya. Adapun kemuliaan dan keutaman 

                                                      
507 Sanad hadits ini adalah dha’if. Al-Hasan bin Yahya adalah dapat dipercaya tetapi banyak 

melakukan kesalahan sebagaimana yang disebutkan dalam At-Taqrib, 1295. Ath-Thabrani juga 
meriwayatkan hadits serupa dalam Al-Ausath, 2084. Ath-Thabrani mengatakan, telah memuji Ahmad 
bin Zuhair, telah memuji Muhammad bin Utsman bin Karamah, telah memuji Khalid bin Mukhlid Al-
Qathwani, telah memuji Abdul Salam bin Hafsh, dari Abu ‘Imran Al-Jauni, dari Anas dengan haditsnya 
yang  Marfu’. Hadits ini sanadnya adalah baik jika Ahmad bin Zuhair, guru Ath-Thabrani dapat 
diterima. 

508 Ibnu Abi Dunya adalah Abdullah bin Muhammad bin ‘Ubaid bin Sufyan bin Qais, Abu Bakar 
bin Abi Dunya. Dia adalah penulis yang hafal dan menguasa segala bidang ilmu, terutama dalam 
masalah perbudakan. Dia telah menulis lebih dari 100 buku. Meninggal pada tahun 281 H., di 
Baghdad, Al-Bidayah, 6/92. 
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hari Jum’at di Akherat adalah bahwa Jum’at merupakan hari di mana Allah 
memasukkan para penduduk surga ke dalam surga, dan para penghuni 
neraka ke dalam neraka. Perjalanan pada hari Jum’at di Akherat ini sama 
dengan perjalanan beberapa hari (siang dan malam) dunia, bahkan di 
dalamnya tidak ada siang atau malam kecuali hanya Allah yang 
mengetahui batasan-batasan waktu itu. Maka ketika hari Jum’at di mana 
para pecinta Jum’at menuju pada Jum’at mereka. Yang bernama hari Jum’at 
ini memanggil-manggil penduduk surga, wahai penduduk surga! Keluarlah 
kalian untuk menuju lembah yang paling unggul. Lembah ini tidak ada 
yang mengetahui luas, panjang dan lebarnya kecuali hanya Allah. Di 
dalamnya terdapat hamparan yang dipenuhi misik yang semerbaknya 
hingga ke langit.” Jibril kemudian melanjutkan perkatannya, “Para 
Rasulullah keluar menuju mimbar-mimbarnya yang terbuat dari cahaya. 
Para orang-orang yang beriman juga keluar menuju kursinya yang terbuat 
dari permata. Ketika mereka duduk dan menempati tempatnya masing-
masing, Allah lalu mengutus angin untuk bergerak menyebarkan 
keharuman misik hingga ke dalam baju-baju mereka, bahkan menembus 
wajah-wajah dan rambut-rambut mereka. Angin ini tahu bagaiman 
caranya menjadikan keharuman misik ini memikat salah satu perempuan 
di antara kalian jika keharumannya disebarkan ke seluruh penjuru bumi.” 
Jibril melanjutkan perkataannya, “Kemudian Allah mewahyukan kepada 
angin itu agar membawa Arsy-Nya, dan meminta untuk meletakkannya di 
punggung mereka. Kemudian hal pertama yang didengar oleh mereka 
adalah perkataan, kemarilah wahai hamba-Ku yang taat kepada-Ku meski 
kalian tidak melihat-Ku, kemarilah wahai orang-orang yang membenarkan 
utusan-Ku dan mengikuti perintah-Ku, memintalah kalian kepadaku 
karena hari ini adalah hari yang paling unggul. Merekapun mengatakan 
dengan kalimat yang sama, “Kami meminta keridhaan dari-Mu, maka 
ridhailah kami.” Allah menjawab, “Wahai para penduduk surga, jika Aku 
tidak ridha terhadap kalian tentu Aku tidak menempatkan kalian dalam 
rumah-Ku ini. Maka mintalah kalian kepada-Ku karena hari ini adalah 
hari paling unggul.” Merekapun mengatakan dengan kata-kata yang sama, 
“Wahai Tuhan kami, kami ingin dapat melihat wajah-Mu.” Kemudian 
Allah pun membuka tabir-Nya hingga mereka dapat melihat Allah dengan 
jelas. Merekapun merasa silau dengan cahaya-Nya, jika Allah tidak 
membuka tabir-Nya mungkin saja mereka terbakar. Kemudian Allah 
berfirman kepada mereka, “Kembalilah ke rumah kalian! Lalu merekapun 
kembali ke rumah mereka dan masing-masing membawa perasaan lemah 
dengan apa yang terjadi. Mereka kembali dan memeluk pasangan-
pasangan mereka, dan pasangan-pasangan itu pun mendekap mereka 
dengan erat. Ketika mereka kembali itu mereka mendapatkan pasangan-
pasangan mereka yang dari cahaya itu kembali ke wujudnya yang asli. 
Pasangan-pasangan itu berkata kepada mereka, “Sungguh kalian keluar 
dari sisi kami dengan wujud lain dan kalian kembali dengan wujud yang 
berbeda pula.” Mereka menjawab, “Itu karena Allah menunjukkan kepada 
kami hingga kami dapat melihat-Nya.” Jibril melanjutkan perkatannya, 
“Demi Allah, mereka mengetahui dengan baik apa yang diciptakan-Nya 
karena mereka sendiri melihat keagungan dan kebesaran Tuhannya. Oleh 
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sebab itu mereka mengatakan dengan kata “Sungguh kita telah melihat-
Nya.” Mereka dipenuhi dengan minyak misik surga, dan merekapun 
merasakan kenikmatan surga setiap tujuh hari penuh.” 

Rasulullah S.a.w. bersabda, “Inilah maksud dari firman Allah,  
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 “Seorangpun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk 
mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan 
pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka 
kerjakan.” (As-Sajdah:17)”509 

Hadits di atas juga diriwayatkan oleh Abu Nu’aim dalam Sifat Al-Jannah 
dari ‘Ismah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah, 
dari Abu Shalih, dari Anas.510 Abu Nu’aim juga menyebutkan dalam Sifat 
Al-Jannah sebuah hadits riwayat dari Al-Mas’udi, dari Al-Manhal, dari Abu 
‘Ubaidah, dari Abdullah, ia berkata, “Bersegeralah kalian (melakukan 
kebaikan) pada hari Jum’at. Sebab Allah memperlihatkan kepada para 
penghuni surga setiap hari Jum’at sebuah bukit dari kapur yang berwarna 
putih. Allah akan mendekatkan bukit itu sesuai dengan kadar kesungguhan 
seseorang dalam menyambut hari Jum’at. Mereka adalah orang-orang yang 
mendapatkan kemuliaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. 
Mereka kembali kepada keluarga mereka dengan membawa kemuliaan 
itu.”511 

Dasar Keutamaan Jum’at 

Ibnu Ishaq berkata, “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Abi Amamah bin Sahl bin Hanif, dari ayahnya, ia mengatakan, “Telah 
menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ka’ab bin Malik, ia berkata, 
“Aku adalah penuntun ayahku ketika pandangannya mulai lemah. Ketika 
aku menggandengnya untuk keluar shalat Jum’at dan ia mendengar adzan, 
ayahku memohon ampunan Allah bagi Abu ‘Amamah As’ad bin Zurarah. 
Seketika itu juga aku diam sejenah dan berkata dalam hati, apakah 
sebaiknya aku tanyakan tentang hal ini? Kemudian aku keluar bersamanya 
untuk melakukan shalat Jum’at sebagaimana biasanya, dan ketika ia 
mendengar suara adzan Jum’at, ia membaca istighfar lagi untuk Abu 

                                                      
509 Sanad hadits ini adalah dha’if. Al-Qasim bin Muthayyib mengatakan dalam At-Taqrib, 

bahwa sanadnya lemah, 5496. Abdullah bin ‘Aradah adalah Dha’if sebagaimana disebutkan dalam At-
Taqrib, 3474. 

510 Sanad hadits ini adalah lemah sekali, sebab ‘Ismah bin Muhammad adalah ditolak dan 
dianggap berbohong. Abu Al-Hatim mengatakan, “Hadits ini tidak kuat.” Ibnu Mu’in mengatakan, dia 
adalah pembohong yang memalsukan hadits. Al-’Aqili mengatakan, ia membicarakan hal-hal yang 
justru menghilangkan sisi kepercayaannya. Ad-Daruquthni dan lainnya mengatakan, haditsnya adalah 
Matruk. Lihat Al-Mizan, 5631.  

511 Sanad hadits ini adalah dha’if. Al-Mas’udi adalah perawi yang bermasalah sebagaimana 
yang disebutkan dalam At-Taqrib, 3919. Abu ‘Ubaidah juga tidak mendengar dari ayahnya, At-Taqrib, 
8231. 
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‘Amamah As’ad. Maka aku pun bertanya, “Wahai ayahku, mengapa ayah 
selalu membaca istighfar untuk As’ad bin Zurarah setiap kali mendengar 
suara adzan Jum’at?” Aayah menjawab, “ahai anakku, sesungguhnya As’ad 
adalah orang pertama di Madinah sebelum datangnya Rasulullah S.a.w. 
berhijrah yang mengajak kami berkumpul shalat Jum’at di Bani Bayadhah 
dengan teriakan.”  

Dalam sebuah riwayat, ayah Abdurrahman mengatakan, “Teriakan 
pada kerumunan orang.” Aku bertanya lagi, “Berapa jumlah kalian waktu 
itu?” Ia menjawab, “Empat puluh orang laki-laki.”512 

Al-Baihaqi mengatakan, “Jika Muhammad bin Ishaq mendengar dari 
perawi, dan perawinya adalah Tsiqqah, maka sanadnya adalah baik. Hadits 
ini merupakan hadits yang sanadnya Hasan Shahih.” 

Saya mengatakan, “Ini adalah permulaan shalat Jum’at.” Kemudian 
Rasulullah S.a.w. datang ke Madinah, lalu beliau bermukim di Quba 
tepatnya di Bani Amru bin ‘Auf. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 
Ishaq yaitu (beliau bermukim) pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. 
Dan beliau mendirikan masjid untuk mereka, lalu pergi pada hari Jum’at 
dan mendapati datangnya waktu shalat Jum’at ketika di Bani Salim bin 
‘Auf. Beliau menjalankan shalat Jum’at di suatu tempat yang berada di 
tengah-tengah lembah, shalat Jum’at tersebut merupakan shalat Jum’at 
pertama kali yang beliau kerjakan di Madinah, dan hal itu terjadi sebelum 
beliau mendirikan masjid beliau (Masjid Nabawi di Madinah).” 

Ibnu Ishaq berkata, “Khutbah pertama kali yang Rasulullah S.a.w. 
sampaikan sebagaimana yang saya dengar dari Abu Salamah bin 
Abdurrahman –saya berlindung kepada Allah untuk mengatakan sesuatu 
yang berasal dari Rasulullah S.a.w. yang tidak beliau ucapkan- bahwasanya 
beliau menjadi khatib untuk mereka. Setelah beliau memanjatkan puji-
pujian kepada Allah lalu bersabda, “Amma Ba’du, wahai para manusia, 
persembahkanlah (kebaikan) untuk diri kalian. Ketahuilah, demi Tuhan 
bahwasanya kalian akan benar-benar pingsan, lalu membiarkan hewan 
gembalaannya dengan tanpa pengembala. Kemudian Tuhannya akan 
berkata kepadanya dengan tanpa perantara ataupun tabir yang 
menghalangi antara dirinya dengan Tuhan, “Bukankah utusan-Ku telah 
datang kepadamu dengan membawa (risalah)? Dan Aku telah memberimu 
harta, memuliakanmu, lalu apa yang kamu persembahkan untuk dirimu.” 
Lalu dia akan menengok ke kiri dan ke kanan akan tetapi dia tidak melihat 
suatu apapun. Kemudian dia melihat ke arah telapak kakinya dan dia tiada 
melihat kecuali neraka jahannam. Barang siapa yang mampu untuk 
menghindarkan mukanya dari neraka maka hendaklah dia melakukannya 
walaupun dengan separuh kurma (bersedekah dengannya), dan barang 
siapa yang tidak menemukan separuh kurma hendaklah dia melakukannya 
dengan ucapan yang baik. Karena dengannya kebaikan akan dibalas 

                                                      
512 Hadits ini adalah Hasan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1069 dalam Kitab: Ash-Shalat, Bab: 

Al-Jum’ah fi Al-Qura. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah, 1082 dalam Kitab: Al-Iqamah, Bab: fi Fardh 
Al-Jum’ah. Hadits ini dianggap Hasan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah. 
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dengan tujuh kali lipat kebaikan tersebut. Wassalamu’alaikum 
warahmatullahi wa barakatuh.”           

 Ibnu Ishaq melanjutkan perkataannya, “Kemudian Rasulullah 
melanjutkan khutbahnya. Dalam khuthbah kedua ini beliau bersabda,  

“Sesungguhnya segala puji bagi Allah, aku memuji-Nya dan 
memohon pertolongan kepada-Nya. Kita semua berlindung kepada 
Allah dari kejelekan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. 
Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada yang dapat 
menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan-Nya, maka tiada 
yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan 
selain Allah, Dia-lah Dzat yang satu, yang tiada sekutu bagi-Nya. 
Sesungguhnya ucapan yang paling bagus adalah kitabullah (al-
Quran), sungguh bahagia orang yang hatinya dihiasi Al-Qur`an oleh 
Allah, memasukkan dirinya ke dalam Islam setelah kufur, dan lebih 
memilih Al-Qur`an daripada ucapan-ucapan yang berasal dari 
orang. Al-Qur`an adalah sebaik-baiknya ucapan. Cintailah apa yang 
dicintai oleh Allah dan cintailah Allah dengan sepenuh hati kalian. 
Janganlah kalian merasa bosan terhadap kalamullah dan merasa 
bosan dari mengingat Allah. Dan jangan pula kalian mengeraskan 
hati kalian dari-Nya. Allah telah memberitahukan kepada manusia 
tentang amal-amal baik dan memilihnya sebagai hamba dan juga 
(memilihkan) ucapan yang bagus, serta segala yang diberikan kepada 
manusia yang berupa halal dan haram. Oleh karena itu, 
menyembahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian 
menyekutukan-Nya dengan suatu apapun. Bertakwalah kalian 
kepada Allah dengan ketakwaan yang sesungguhnya. Dan 
percayalah kalian kepada Allah dengan setulus yang kalian ucapkan. 
Saling mencintailah kaliah semua dengan semangat ketuhanan. 
Sesungguhnya Allah murka bila janji dan ketentuan-Nya dilanggar. 
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wa barakatuh.”513 

Dan mengenai petunjuk beliau dalam berkhutbah, di depan telah 
dijelaskan dengan panjang lebar dalam bab petunjuk Rasulullah dalam 
berkhutbah. 

Petunjuk Nabi S.A.W. dalam Mengagungkan Hari Jum’at 

Di antara petunjuk nabi S.a.w., adalah mengagungkan dan memuliakan 
serta mengkhususkan hari Jum’at dengan memperbanyak melakukan 
ibadah pada hari itu dibandingkan pada hari-hari lainnya. Para ulama 
berbeda pendapat, apakah hari Jum’at yang lebih utama ataukah hari 
Arafah? Tentang hal ini ada dua pendapat yang keduanya adalah pendapat 
dari para pengikut Imam Asy-Syafi’i. 

                                                      
513

 Hadits ini adalah hadits Mu’dhal. Lihat Ibnu Ishaq, 2/500. 
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Pada keesokan hari Jum’at, Rasulullah S.a.w. membaca dua buah surat 
yaitu, “Alif lam mim, tanzil..” dan “Hal ata ala al-Insan..”514 

Orang-orang yang tidak mengerti tentang hari Jum’at akan mengira 
bahwa yang dimaksud dengan pengkhususan shalat Jum’at adalah dengan 
melakukan sujud tambahan, mereka menyebutnya dengan sujud Jum’at, 
apabila di antara mereka tidak membaca surat tersebut (Alif lam mim, 
tanzil.. dan Hal ata ala al-Insan..), maka dianjurkan untuk membaca surat 
lainnya yang di dalamnya terdapat ayat As-Sajdah, oleh karena itu sebagian 
imam tidak menyukai tindakan pelanggengan terhadap pembacaan surat 
tersebut pada keesokan hari Jum’at, hal itu guna menepis prasangka orang-
orang yang tidak tahu.  

Saya pernah mendengar Ibnu Taimiyah berkata, “Nabi membaca kedua 
surat tersebut (Alif lam mim, tanzil.. dan Hal ata ala al-Insan..) pada 
keesokan hari Jum’at karena keduanya berisi tentang kejadian-kejadian 
yang terjadi pada hari Jum’at. Kedua surat tersebut berisi tentang 
pencipataan Adam, menuturkan tentang kiamat, dikumpulkannya manusia, 
semua kejadian tersebut jatuh pada hari Jum’at, dan pembacaan terhadap 
keduanya pada hari Jum’at merupakan pengingat bagi ummat terhadap 
sesuatu yang terjadi pada hari Jum’at, sedangkan sajdah bukanlah tujuan 
daripada pembacaan itu. Itulah di antara kekhususan atau keistimewaan 
hari Jum’at. 

Keistimewaan kedua: di antara keistimewaan hari Jum’at adalah 
dianjurkannya memperbanyak membaca shalawat kepada nabi S.a.w. pada 
siang dan malam Jum’at. Sebagaimana sabda Rasulullah S.a.w., 
“Perbanyaklah membaca shalawat kepadaku pada siang dan malam 
Jum’at.”515 

Rasulullah S.a.w. adalah manusia yang paling mulia dan hari Jum’at 
adalah hari yang paling mulia. Dan membaca shalawat pada hari Jum’at 
memiliki keistimewaan tersendiri dibanding membacanya pada hari 
lainnya di samping adanya hikmah yang lainnya, yaitu bahwa setiap 
kebaikan yang diperoleh umat Muhammad di dunia dan akhirat adalah 
diperoleh atas perbuatan umat itu sendiri, dan pada hari Jum’at Allah 
mengumpulkan untuk umat Muhammad yaitu antara kebaikan dunia dan 
akhirat. 

Kemuliaan yang paling besar yang dapat diperoleh oleh umat adalah 
pada hari Jum’at. Pada hari Jum’at Allah mengirim umat menuju rumah-
rumah dan istana mereka yang ada di surga. Hari Jum’at adalah ibarat hari 
bonus untuk mereka apabila mereka masuk surga. Hari Jum’at adalah hari 
raya umat Islam di dunia, dan juga hari di mana Allah memenuhi hajat 
mereka. Pada hari Jum’at Allah tidak menolak mereka yang meminta.  

                                                      
514

 Hadits tersebut adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim 879 dalam Kitab: Al-Jum’ah, Bab: 
Ma Yuqra` fi Yaum Al-Jum’ah. 

515
 Hadits tersebut adalah hasan. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, 3/249. 
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Oleh karena itu kita semua supaya meperbanyak membaca shalawat 
kepada Nabi Muhammad S.a.w. pada siang dan malam Jum’at. 

Keistimewaan ketiga, adalah dilaksanakannya shalat Jum’at yang 
merupakan salah satu dari kewajiban Islam, dan juga termasuk kesempatan 
berkumpulnya umat Islam yang cukup banyak, perkumplan tersebut 
merupakan perkumpulan wajib selain perkumpulan pada saat Arafah. Dan 
barang siapa yang meninggalakan perkempulan pada hari Jum’at yang 
disebabkan karena menganggap remeh terhadapnya, maka Allah akan 
menjadikan hatinya mati. Kedekatan ahli surga pada hari kiamat adalah 
tergantung kedekatan mereka terhadap imam pada hari Jum’at. 

Keistimewaan keempat: adanya perintah untuk mandi pada hari Jum’at, 
dan hal itu merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan. Anjuran untuk 
mandi pada hari Jum’at lebih kuat daripada anjuran untuk melakukan 
shalat witir, membaca basmalah di dalam shalat, anjuran berwudhu setelah 
menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya, anjuran berwudhu 
setelah menyentuh kemaluan, anjuran berwudhu dari tertawa terbahak-
bahak di dalam shalat, anjuran berwudhu setelah melakukan bekam atau 
cantuk dan muntah, anjuran membaca shalawat kepada nabi S.a.w. yang 
dilakukan dalam tasyahhud akhir dan anjuran membaca Al-Fatihah bagi 
seorang makmum. 

Mengenai anjuran untuk mandi tersebut, ada tiga pendapat: An-Nafyu 
atau palarangan dan itsbat atau penetapan serta perincian antara orang 
yang memiliki bau yang harus dibersihkan yang mana baginya mandi 
adalah suatu keharusan, dan orang yang tidak membutuhkan untuk mandi 
sehigga baginya mandi adalah sunnah. Ketiga pendapat tersebut adalah 
pendapat para sahabat Imam Ahmad. 

Keistimewaan kelima: membersihkan gigi pada hari Jum’at. 

Keistimewaan keenam: bergegas untuk melakukan shalat. 

Keistimewaan ketujuh: menyibukkan diri dengan melakukan shalat 
sunah, dzikir dan membaca Al-Qur`an sampai Imam keluar untuk 
berkhutbah. 

Keistimewaan kedelapan, adalah mendengarkan khutbah, karena 
mendengar khutbah hukumnya adalah wajib. Apabila ada orang tidak 
mendengarkan khutbah maka dia adalah batal berjum’atan dan barang 
siapa yang batal maka tidak mendapatkan jum’atan. Dan di dalam “Al-
Musnad” disebutkan, “Orang yang berkata kepada temannya, “Diamlah” 
maka dia tidak mendapatkan jum’atan.”516 

Keistimewaan kesepuluh: membaca surat Al-Kahfi pada hari Jum’at. 
Diriwayatkan dari nabi S.a.w., “Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi 
pada hari Jum’at, niscaya akan muncul cahaya baginya yang keluar dari 

                                                      
516

 Redaksi seperti ini adalah dha’if. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitab: Ash-Shalah, 
Bab: Fadhlu Al-Jum’ah, dan Ahmad, 1/93. dalam Dha’if Sunan Abu Dawud, Al-Albani mengatakan 
bahwa hadits ini adalah dha’if. 
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telapak kakinya hingga sampai ke langit yang dapat menerangi dirinya 
pada hari kiamat, dan akan diampuni dosanya yang ada di antara dua 
jum’atan.”517 

Sa’id bin Manshur menuturkannya dari perkataan Abu Sa’id Al-Khudri. 

Keistimewaan yang kesebelas: tidak dimakruhkan melakukan shalat 
pada hari Jum’at di saat tengah hari atau di saat matahari condong ke 
barat, hal itu menurut pendapat Asy-Syafi’i dan orang-orang yang sepakat 
dengan pendapatnya. Pendapat ini juga diamini oleh Abu Al-Abbas ibnu 
Taimiyah. Sandarannya bukan berdasarkan hadits Laits, dari Mujahid, dari 
Abu Al-Khalil, dari Abu Qatadah dari nabi S.a.w., bahwasanya beliau 
memakruhkan shalat sunnah yang dilakukan pada pertengahan siang 
kecuali di hari Jum’at, beliau bersabda, “Bahwasanya neraka jahanam 
dinyalakan kecuali pada hari Jum’at,” akan tetapi sandarannya adalah 
berdasarkan bahwa barang siapa yang mendatangi shalat Jum’at maka 
disunnahkan baginya untuk melakukan shalat sunnah hingga imam keluar. 
Dalam hadits shahih disebutkan, “Tiada seseorang yang mandi pada hari 
Jum’at, kemudian melakukan bersih-bersih dengan semampunya, memakai 
minyak wangi, membuat harum rumahnya, lalu keluar (menuju masjid), 
dan setelah itu dia melakukan shalat lalu mendengarkan apa yang 
disampaiakan oleh imam, kecuali diampuni dosa yang dia perbuat antara 
jum’at itu sampai Jum’at yang lainnya.”518  

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang menyatakan tentang 
disunnahkannya melakukan shalat, dan tidak ada larangan untuk 
melaksanakannya kecuali pada saat imam keluar. Oleh karena itu, banyak 
dari ulama salaf, di antaranya adalah Umar bin Al-Khaththab r.a., diikuti 
oleh Al-Imam Ahmad bin Hambal, keduanya berpendapat, “Keluarnya 
imam dapat mencegah dilakukannya shalat, dan khutbahnya imam 
mencegah pembicaraan (para audien).”  

Para ulama salaf menjadikan pencegahan terhadap pelaksanaan shalat 
yaitu karena keluarnya imam, dan bukan karena pertengahan siang. 

Dan juga, bahwasanya orang-orang yang di masjid berada di bawah 
langit-langit atau atap, sehingga mereka tidak merasakan waktu tengah 
hari. Di samping itu seseorang yang sibuk melakukan shalat tidak 
mengetahui waktu tengah hari, dia tidak mungkin keluar masjid dengan 
melintasi orang-orang yang ada di sekelilingnya untuk melihat matahari 
lalu kembali lagi. Hal itu tidak diperkenankan baginya. 

Dan mengenai hadits Abu Qatadah itu, Abu Dawud berkata, “Hadits 
tersebut adalah mursal, karena Abu Khalil tidak pernah mendengarnya dari 
Abu Qatadah.” Dan hadits mursal apabila ia muttashil (bersambung) maka 
dapat digunakan, atau juga diperkuat oleh qiyas, atau ucapan shahabat, 
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atau kemursalannya sudah populer dengan pilihan ahli hadits serta 
terbebas dari periwayatan orang-orang yang lemah dan sebagainya yang 
berkaitan dengan kekuatan hadits, sehingga hadits (mursal) tersebut dapat 
dipakai. 

Dan juga, diperkuat oleh bukti-bukti yang lain, di antaranya adalah 
yang dituturkan oleh Asy-Syafi’i di dalam kitabnya, dia berkata, 
“Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah, dari Sa’id bin Abi Sa’id, dari Abu 
Hurairah bahwasanya nabi S.a.w. melarang melakukan shalat pada 
pertengahan siang hingga matahari sudah condong ke barat kecuali pada 
hari Jum’at.”519 

Demikian yang diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i di dalam kitabnya Ikhtilaf 
Al-Hadits. Dan diriwayatkan olehnya dalam kitab Al-Jum’at, “Ibrahim bin 
Muhammad telah bercerita kepada kami, dari Ishaq, dan diriwayatkan oleh 
Abu Khalid Al-Ahmar dari seorang syaikh yang berasal dari penduduk 
Madinah, dikatakan oleh Abdullah bin Sa’id Al-Maqburi, dari Abu 
Hurairah, dari nabi S.a.w., dan telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam 
Al-Ma’rifah, dari hadits Atha` bin Ajlan, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa’id 
dan Abu Hurairah, mereka berdua berkata, “Nabi S.a.w. pernah melarang 
melakukan shalat pada pertengahan siang kecuali pada hari Jum’at, akan 
tetapi isnad hadits tersebut berasal adalah dari orang yang perkataannya 
tidak dapat dijadikan hujjah.”  

Al-Baihaqi berkata, dia mengimbuhkan, “Akan tetapi apabila hadits-
hadits tersebut digabungkan dengan hadits Abu Qatadah, maka akan 
menambah kekuatan hadits.” 

Asy-Syafi’i berkata, “Termasuk kewajiban seseorang adalah pergi ke 
masjid untuk menunaikan shalat Jum’at, dan melakukan shalat (sunnah) 
hingga keluarnya imam.”  

Al-Baihaqi berkata, “Yang diisyaratkan oleh Asy-Syafi’i tersebut 
terdapat dalam hadits-hadits shahih, yaitu bahwasanya nabi S.a.w. gemar 
berangkat pagi-pagi menuju masjid untuk melaksanakan shalat Jum’at, dan 
gemar melakukan shalat (sunnah) hingga keluarnya imam tanpa adanya 
pengecualian. Hal itu sesuai dengan hadits-hadits tersebut yang 
membolehkan melakukan shalat pada saat pertengahan siang di hari 
Jum’at.” Dan kami meriwayatkan keringanan dalam hal itu dari Atha`, 
Thawus, Hasan dan Makhul. 

Saya menyimpulkan, “Orang-orang berbeda pendapat mengenai 
kemakruhan melakukan shalat pada pertengahan siang itu berdasarkan 
atas tiga pendapat, salah satunya adalah bahwasanya waktu tersebut 
(pertengahan siang) bukanlah waktu karahah (waktu dimakruhkannya 
shalat), ini adalah pendapat madzhab Malik. Yang kedua, bahwasanya 
waktu tersebut adalah waktu karahah pada hari Jum’at dan lainnya, ini 
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adalah pendapat madzhab Abu Hanifah yang populer dari madzhab 
Ahmad. Yang ketiga, bahwasanya waktu tersebut adalah waktu karahah, 
ini adalah pendapat madzhab Asy-Syafi’i. 

Keistimewaan yang kedua belas: membaca surat Al-Jum’at dan Al-
Munafiqun,520  atau membaca “Sabbaha” dan “Al-Ghasyiyah”521 di dalam 
melakukan shalat Jum’at. Rasulullah S.a.w. membaca sura-surat tersebut di 
dalam shalat Jum’at. Hal tersebut diungkapkan oleh Muslim di dalam kitab 
Shahih-nya. 

Dalam hal ini disebutkan juga bahwasanya nabi S.a.w. pada saat 
melakukan shalat Jum’at membaca surat “Al-Jum’at” dan Hal ataka hadits.. 
dalam surat “Al-Ghasyiah.” Semua riwayat tersebut telah ditetapkan dari 
nabi.522 

Dan tidak disunnahkan untuk membaca sebagian dari masing-masing 
surat, atau membaca salah satunya di dalam dua rakaat, karena hal itu 
menyalahi aturan sunnah. Dan para imam yang tidak tahu selalu 
melakukan hal tersebut. 

Yang ketiga belas, bahwasanya hari Jum’at adalah hari Id atau hari raya 
yang selalu diulang-ulang dalam setiap minggunya. Di dalam Sunan-nya, 
Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Lubabah bin Abdul Mundzir, dia 
berkata, “Rasulullah S.a.w. bersabda, “Bahwasanya hari Jum’at adalah 
pemimpin hari-hari lainnya, dan merupakan hari yang paling agung di sisi 
Allah. Hari Jum’at lebih utama menurut Allah dari hari idul Adha dan idul 
Fitri. Ada lima hal di dalam hari Jum’at yaitu, dalam hari itu Allah 
menciptakan Adam, dalam hari itu pula Adam diturunkan ke bumi, dalam 
hari itu Allah mengambil nyawa Adam, dalam hari itu adalah saat di mana 
seorang hamba tidak meminta suatu apapun kepada Allah kecuali Allah 
akan memberinya selama hamba tersebut tidak meminta hal yang haram, 
dan dalam hari itu pula akan terjadi kiamat. Tiada dari malaikat yang dekat 
kepada Allah, langit, atau bumi, angin, gunung, dan pepohonan kecuali 
bersimpati kepada hari Jum’at.”523 

Keempat belas: pada hari Jum’at disunnahkan atau dianjurkan untuk 
memakai pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Di dalam Musnad-
nya, Al-Imam Al-Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Ayyub, dia berkata, 
“Aku pernah mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda, “Barang siapa yang 
pada hari Jum’at mandi, memakai wangi-wangian jika punya, memakai 
pakaian yang paling bagus, lalu keluar menuju masjid dengan tenang 
hingga sampai ke masjid, kemudian melakukan shalat dan tiada menyakiti 
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siapapun, kemudian diam ketika imamnya keluar hingga dia shalat, maka 
semua hal tersebut akan dapat menghapus dosa (yang dilakukan) antara 
Jum’at yang satu dengan Jum’at berikutnya.”524 

Disebutkan dalam Sunan Abu Dawud, dari Abdullah bin Salam, 
bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda di atas 
mimbar, “Hendaklah kalian membeli dua pakaian untuk hari Jum’at selain 
dua pakaian untuk kerja.” 

Dan dalam Sunan Ibnu Majah, dari Aisyah R.a., bahwasanya nabi S.a.w. 
berkhutbah di hadapan orang banyak pada hari Jum’at, lalu beliau melihat 
mereka memiliki pakaian kulit dan bersabda, “Tiada atas kalaian apabila 
memiliki kelebihan harta agar supaya membeli dua pakaian yakni untuk 
Jum’atnya selain dua pakaian kerjanya.”525 

Kelima belas: dianjurkan untuk menyulut dupa atau wangi-wangian di 
dalam masjid. Disebutkan oleh Sa’id bin Manshur, dari Nu’aim bin 
Abdullah Al-Mujmir, bahwasanya Umar bin Khaththab r.a. memerintahkan 
supaya menyulut dupa atau wangi-wangian di dalam masjid Madinah 
setiap Jum’at pada saat pertengahan siang. 

Oleh karena itu Nu’aim dijuluki dengan Nu’aim Al-Mujmir (penyulut 
dupa atau wewangian). 

Keenam belas: tidak boleh melakukan bepergian pada hari Jum’at bagi 
orang yang memiliki kewajiban menjalankan shalat Jum’at sebelum dia 
melaksanakannya, yaitu pada saat setelah masuknya waktu Jum’at. Adapun 
sebelum masuk waktu Jum’at, menurut para ulama hal itu ada tiga 
pendapat yaitu yang terdapat dalam riwayat-riwayat yang ditetapkan dari 
Ahmad. Salah satunya, adalah tidak boleh (bepergian pada hari Jum’at). 
Yang kedua, boleh (bepergian pada hari Jum’at). Yang ketiga, boleh akan 
tetapi hanya untuk berjihad saja. 

Adapun madzhab Asy-Syafi’i, menurutnya bepergian pada hari Jum’at 
setelah tengah hari adalah diharamkan. Dan bagi mereka para pengikut 
madzhab Asy-Syafi’i di dalam bepergian tha’at ada dua pendapat: salah 
satunya, diharamkan bepergian, ini adalah pilihan dari Imam Nawawi. Dan 
yang kedua, diperbolehkan bepergian, ini adalah pilihan Ar-Rafi’i.  

Adapaun bepergian yang dilakukan sebelum tengah hari pada hari 
Jum’at, menurut Asy-Syafi’i ada dua pendapat: qaul qadim mengatakan 
diperbolehkannya bepergian, dan menurut qaul jadid bahwasanya 
bepergian tersebut adalah seperti halnya bepergian yang dilakuakn setelah 
tengah hari (tidak boleh). 

Adapun menurut madzhab Malik, pemilik kitab At-Tafri’ berpendapat, 
“Seseorang tidak diperkenankan bepergian pada hari Jum’at setelah waktu 
tengah hari sampai dia melaksanakan shalat Jum’at, dan tidak apa-apa 
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untuk bepergian sebelum tengah hari. Dan yang paling baik adalah, agar 
supaya tidak bepergian apabila fajar telah terbit sedangkan dia dalam 
keadaan hadir sampai dia melakukan shalat Jum’at.” 

Abu Hanifah berpendapat tentang diperbolehkannya bepergian secara 
mutlak (kapan saja pada hari Jum’at). Ad-Daruquthni di dalam Al-Afrad 
meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar r.a., bahwasanya Rasulullah S.a.w. 
bersabda, “Barang siapa yang pergi dari tempat tinggalnya pada hari 
Jum’at, maka malaikat tidak akan menemaninya di dalam perjalannya itu.” 
Hadits ini adalah dari hadits Ibnu Luhai’ah.526 

Dalam Musnad, Al-Imam Ahmad dari hadits Al-Hukm, dari Muqsam, 
dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah S.a.w. mengutus Abdullah bin 
Ruwahah dalam suatu peperangan, kebetulan pada saat itu bertepatan 
dengan hari Jum’at, Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya, “Lalu teman-
temannya berangkat, dan Abdullah bin Ruwahah berkata, “Aku 
memutuskan untuk tinggal dan melakukan shalat bersama Rasulullah 
S.a.w., setelah itu aku akan menyusul mereka.”  

Tatkala Rasulullah S.a.w. shalat, beliau melihat Abdullah bin Ruwahah 
sehingga beliau bersabda, “Apa yang menghalangimu untuk pergi bersama 
teman-temanmu?” Abdullah bin Ruwahah menjawab, “Aku ingin shalat 
bersamamu, nanti setelah shalat, aku akan menyusul mereka.” Mendengar 
itu Rasulullah bersabda, “Seandainya kamu infaqqan apa yang ada di bumi 
niscaya kamu tidak akan menemukan keutamaan akan kepergian mereka.” 

Kecacatan hadits itu adalah, bahwa Al-Hakam tidak mendengar dari 
Muqassam. 

Ini apabila sang musafir (orang yang bepergian) tidak hawatir akan 
ketinggalan temannya, apabila dia hawatir akan ketinggalan temannya 
maka dia diperbolehkan pergi secara mutlak, karena kepergian tersebut 
merupakan udzur yang dapat menggugurkan kewajiban berjamaah dan 
shalat Jum’at. Barang kali yang diriwayatkan dari Al-Auza’i –bahwasanya 
dia pernah ditanya tentang seorang musafir yang telah mendengar adzan 
shalat Jum’at dan orang tersebut telah memasang pelana pada hewan 
tunggangannya- lalu dia menjawab, “Jum’atan tidak menghalangi 
seseorang untuk pergi.” Meskipun maksud para ulama adalah pembolehan 
bepergian secara mutlak, namun hal itu merupakan permasalahan 
perselisihan. Dan dalil yang terperinci adalah bahwasanya Abdurrazzaq di 
dalam kitabnya telah meriwayatkan dari Umar, dari Khalid Al-Hidza`, dari 
Ibnu Sirin atau lainnya, bahwasanya Umar bin Khaththab melihat seorang 
laki-laki yang mengenakan pakaian bepergian setelah selesai malakukan 
shalat Jum’at, lalu Umar bertanya, “Ada apa dengan mu?” laki-laki itu 
menjawab, “Aku ingin pergi, aku enggan untuk pergi hingga aku 
melakukan shalat Jum’at (terlebih dahulu).” Kemudian Umar berkata, 
“Bahwasanya jum’atan tidak menghalangimu untuk pergi selama waktunya 
belum tiba.” Ini adalah pendapat dari orang yang mencegah bepergian 
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setelah tengah hari, dan tidak dilarang untuk pergi pada saat sebelum 
tengah hari.527 

Disebutkan juga oleh Abdurrazzaq dari Ats-Tsauri, dari Al-Aswad bin 
Qais dari ayahnya, dia berkata, “Umar bin Al-Khaththab melihat seorang 
laki-laki yang tengah bersiap-siap untuk pergi. Laki-laki itu berkata, “Hari 
ini adalah hari Jum’at, seandainya hari ini tidak hari Jum’at niscaya aku 
sudah pergi.” Mendengar itu Umar berkata, “Bahwasanya jum’atan tidak 
menghalangi seseorang yang hendak melakukan bepergian, pergilah selagi 
masih bisa pergi.” 

Disebutkan juga dari Ats-Tsauri dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Shalih bin 
Katsir dari Az-Zuhri, dia berkata, “Rasulullah S.a.w. keluar untuk pergi 
pada hari Jum’at di saat waktu dhuha sebelum shalat (Jum’at).”528 

Disebutkan dari Mu’ammar, dia berkata, “Aku bertanya kepada Yahya 
bin Katsir, “Apakah seseorang melakukan bepergian pada hari Jum’at?” Dia 
tidak menyukainya, dan ketika aku membicarakan masalah keringanan di 
dalam hal itu, Yahya bin Katsir berkata, “Sedikit sekali seseorang pergi pada 
hari Jum’at kecuali dia akan melihat apa yang dia benci, seandainya engkau 
memandangnya demikian, akupun menemukannya demikian.”529 

Ibnu Mubarak menyebutkan dari Al-Auza’i dari Hasan bin Abi Athiyah, 
dia berkata, “Jika seseorang melakukan bepergian pada hari Jum’at, maka 
waktu siang akan mendoakan kepada laki-laki tersebut supaya dia tidak 
ditolong dalam kebutuhannya, dan juga tidak ditemani dalam 
perjalanannya.530 

Al-Auza’i menyebutkan dari Ibnu Al-Musayyab, bahwasanya dia 
berkata, “Bepergian pada hari Jum’at adalah dilakukan setelah shalat 
Jum’at.”  

Ibnu Juraij berkata, “Aku telah berkata kepada Atha`, “Aku sampaikan 
kepadamu bahwasanya Atha` ditanya, “Jika sesorang memasuki waktu sore 
malam Jum’at di sebuah desa, maka apakah dia tidak boleh pergi sampai 
dia melaksankan shalat Jum’at?” Dia menjawab, “Bahwasanya hal itu 
adalah dibenci.” Aku berkata, “Lalu apakah dari hari Kamis? Dia 
menjawab, “Tidak, pada siang itu (hari Jum’at) tidak apa-apa dia pergi.”531 

Ketujuh belas, bahwasanya seseorang yang berjalan kaki untuk 
menunaikan shalat Jum’at maka baginya di setiap langkahnya adalah 
pahala puasa dan ibadah selama satu tahun. Abdurrazzaq berkata, “Dari 
Mu’ammar, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Qilabah, dari Abu Al-
Asy’ats Ash-Shan’ani, dari Anas bin Aus, dia berkata, “Rasulullah S.a.w. 
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bersabda, “Barang siapa yang mandi pada hari Jum’at, lalu berangkat pagi-
pagi (ke masjid), berada di dekat imam, kemudian berdiam diri, maka 
baginya di setiap langkah yang dia pijak adalah (pahala) puasa beserta 
ibadah selama satu tahun, dan hal itu bagi Allah merupakan sesuatu yang 
mudah.”532 Hal ini juga diriwayatkan juga oleh Al-Imam Ahmad di dalam 
Musnadnya. 

Yang kedelapan belas: hari Jum’at merupakan hari pengampunan 
terhadap dosa dan kejelekan. Di dalam Musnad-nya, Al-Imam Ahmad 
meriwaytakan dari Salman, dia berkata, “Rasulullah S.a.w. bersabda 
kepadaku, “Apakah engkau tahu mengenai hari Jum’at?” Aku menjawab, 
“Hari Jum’at adalah hari di mana Allah memepertemukan Adam (dengan 
Hawa).” Rasulullah bersabda lagi, “Aku lebih tahu tentang hari Jum’at, 
tiada seseorang yang bersuci dengan baik, lalu dia mendatangi shalat 
Jum’at dan diam hingga imam menyelesaikan shalatnya, kecuali hal itu 
dapat menjadi penghapus (dosa) yang dia lakukan pada hari Jum’at itu 
hingga Jum’at yang akan datang kecuali (dosa) pembunuhan.”533 

Di dalam Al-Musnad juga disebutkan, dari Atha` Al-Khurasani, dari 
Nabisyah Al-Hadzli,534 dia menceritakan sesuatu dari Rasulullah, 
bahwasanya beliau bersabda, “Sesungguhnya orang muslim apabila 
melakukan mandi pada hari Jum’at, lalu pergi menuju masjid dan tidak 
menyakiti seseorang, ketika dia belum menemukan imam keluar atau 
berada di masjid dia melakukan shalat, dan apabila dia telah menemukan 
imam keluar dan berada di masjid, dia duduk lalu mendengarkan khutbah 
dan diam hingga imam menyelesaikan khutbah dan shalatnya, apabila dia 
(orang muslim) tidak diampuni dosanya pada hari Jum’at itu maka apa 
yang dia kerjakan tersebut akan dapat menjadi pelebur dosa pada hari 
Jum’at berikutnya.”535 

Di dalam Shahih Al-Bukhari disebutkan, dari Salman, dia berkata, 
“Rasulullah S.a.w. bersabda, “Tiada seseorang yang melakukan mandi pada 
hari Jum’at, lalu bersuci, mengenakan wewangian kemudian langsung 
keluar (menuju masjid) dan menjalankan shalat (sunnah), setelah itu dia 
berdiam diri pada saat imam berkhutbah, kecuali dia akan diampuni apa 
(dosa yang dilakukan) antara hari Jum’atnya itu dengan Jum’at yang 
lainnya.”536 

Di dalam Musnad Ahmad disebutkan, dari hadits Abu Ad-Darda`, dia 
berkata, “Rasulullah S.a.w. bersabda, “Barang siapa yang mandi pada hari 
Jum’at, lalu dia mengenakan pakaiannya, memakai wewangian yang dia 
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punya, kemudian pergi dengan tenang untuk melaksanakan shalat Jum’at, 
tidak menyakiti seorang pun dan melakukan shalat (sunnah), kemudian 
menunggu hingga imam pergi, maka akan diampuni apa (dosa yang 
dilakukan) antara dua jum’atan.” 

Kesembilan belas, bahwasanya neraka jahannam itu menyala setiap 
hari kecuali pada hari Jum’at. Hal itu telah disebutkan dalam hadits yang 
diriwayatkan oleh Abu Qatadah. Rahasia dibalik itu (padamnya api 
jahannam pada hari Jum’at) –Wallahu A’lam- bahwasanya hari Jum’at 
adalah hari yang paling utama dan mulia di sisi Allah. Pada hari Jum’at 
dilakukan beberapa amalan ketaatan, dilakukan ibadah, dilakukan doa dan 
puji-pujian kepada Allah s.w.t yang mana hal tersebut dapat memadamkan 
api neraka jahannam pada hari Jum’at. Oleh karena itu, kemaksiatan yang 
dilakukan oleh orang-orang yang beriman pada hari Jum’at akan lebih 
sedikit dibading kemaksiatan yang mereka lakukan pada hari-hari selain 
hari Jum’at, sampai orang-orang yang suka melakukan kejelekan pun 
menahan diri untuk tidak melakukan kejelekan pada hari Jum’at yang 
mana hal tersebut tidak biasa mereka lakukan pada hari sabtu dan lainnya. 

Hadits di atas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan penyalaan 
jahannam adalah di dunia (pada saat manusia masih hidup di dunia), yakni 
api jahannam itu dinyalakan di setiap hari kecuali hari Jum’at. Adapun 
pada hari kiamat nanti, neraka jahannam tidak akan melemah (padam) dan 
tidak akan memberi keringanan kepada para penghuninya. Oleh karena itu 
para penghuni neraka berseru kepada malaikat penjaga neraka agar 
memintakan kepada Tuhan supaya meringankan siksaan dalam satu hari, 
dan malaikat penjaga tidak mengabulkan permintaan mereka tersebut. 

Kedua puluh: pada hari Jum’at terdapat saat-saat istijabah 
(dikabulkannya doa). Yaitu saat-saat di mana seorang hamba tiada yang 
meminta kepada Allah kecuali Allah akan memberinya dan 
mengabulkannya. Di dalam Ash-Shahihain disebutkan, dari hadits Abu 
Hurairah r.a. dia berkata, “Rasulullah S.a.w. bersabda, “Pada hari Jum’at 
terdapat saat-saat di mana seorang muslim tiada bertepatan dengan saat 
tersebut dan dia dalam keadaan melakukan shalat dan meminta sesuatu 
kepada Allah, kecuali Allah akan memberikan sesuatu yang dia minta itu 
kepadanya.”537 

Di dalam Al-Musnad disebutkan, dari hadits Abu Lubabah bin Abdul 
Mundzir, dari nabi S.a.w., beliau bersabda, “Pemimpin hari adalah hari 
Jum’at, dan hari Jum’at adalah hari yang paling utama dan mulia di sisi 
Allah. Ia (hari Jum’at) lebih utama dari hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 
Di dalam hari Jum’at terdapat lima hal: pada hari Jum’at Allah telah 
menciptakan Adam, Allah juga menurunkan Adam ke bumi pada hari 
Jum’at, dan pada hari Jum’at Allah mengambil nyawa nabi Adam, pada hari 
Jum’at terdapat waktu di mana tiada seorang hamba yang meminta sesuatu 
kepada Allah kecuali Allah akan memberinya selama hamba tersebut tidak 
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meminta sesuatu yang haram, pada hari Jum’at kiamat akan jatuh. Tiada 
malaikat, bumi, angin lautan dan pepohonan kecuali semuanya bersimpati 
kepada hari Jum’at.538 

Pasal 

Orang-orang berbeda pendapat mengenai waktu atau saat tersebut 
(saat mustajabah), apakah ia masih ada dan tetap atau telah dihapus? Ada 
dua pendapat yang mana keduanya diungkapkan oleh  Ibnu Abd Al-Bar 
dan lainnya, mereka semua berkata, “Waktu mustajabah tersebut adalah 
masih tetap dan belum dihapus.” mereka berbeda pendapat apakah waktu 
tersebut tertentu atau tidak?  

Dalam hal ini ada dua pendapat. Orang-orang yang mengatakan 
ketidak-tentuan waktu tersebut berbeda pendapat, apakah ia berpindah 
dalam waktu-waktu yang ada sekarang atau tidak? Hal ini ada dua 
pendapat juga. Dan orang-orang yang mengatakan tertentunya waktu 
berbeda pendapat, mereka berbeda pendapat dalam sebelas pendapat. 

Ibnul Mundzir berkata, “Kami telah meriwayatkan dari Abu Hurairah 
r.a., bahwasanya dia telah berkata, “Waktu tersebut adalah mulai dari 
terbitnya fajar sampai terbitnya matahari, dan setelah shalat Ashar hingga 
sampai terbenamnya matahari.” 

Yang kedua, bahwasanya waktu tersebut adalah pada saat pertengahan 
siang. Hal itu disebutkan oleh Ibnul Mundzir dari Hasan Al-Bashri, serta 
Abu Al-Aliyah.539 

Yang ketiga, bahwasanya waktu tersebut adalah ketika mu’adzdzin 
mengumandangkan adzan shalat Jum’at. Ibnul Mundzir berkata, “Kami 
telah meriwayatkan hal tersebut dari Aisyah r.a.” 

Yang keempat, bahwasanya waktu tersebut adalah ketika imam berada 
di atas mimbar yang berkhutbah hingga dia selesai. Ibnul Mundzir berkata, 
“Kami telah meriwayatkannya dari Hasan Al-Bashri.” 

Yang kelima: disebutkan oleh Abu Bardah, waktu tersebut adalah waktu 
yang dipilih oleh Allah untuk melakukan shalat. 

Yang keenam: disebutkan oleh Abu As-Sawar Al-Aduwi, dia berkata, 
“Mereka berpendapat bahwa doa yang dikabulkan adalah yang dilakukan 
pada saat antara condongnya matahari ke barat sampai memasuki waktu 
shalat.” 

Yang ketujuh: disebutkan oleh Abu Dzar, bahwasanya waktu tersebut 
adalah antara naiknya matahari sepanjang satu jengkal hingga satu lengan. 

Yang kedelapan, bahwasanya waktu tersebut adalah antara waktu 
Ashar hingga sampai terbenamnya matahari. Ini adalah pendapat Abu 
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Hurairah, Atha`, Abdullah bin Salam, dan Thawus. Semuanya itu 
diceritakan oleh Ibnul Mundzir. 

Yang kesembilan, bahwasanya waktu tersebut adalah pada akhir waktu 
setelah Ashar, ini adalah pendapat Ahmad, mayoritas shahabat dan tabi’in. 

Yang kesepuluh, bahwasanya waktu tersebut adalah pada saat imam 
keluar sampai dia selesai melakukan shalat. Hal tersebut telah diceritakan 
oleh An-Nawawi dan lainnya. 

Yang kesebelas: waktu tersebut adalah waktu yang ketiga dari siang, 
pendapat ini disampaikan oleh pemilik kitab Al-Mughni. Ka’ab berkata, 
“Seandainya orang-orang membagi Jum’at ke dalam beberapa bagian, 
niscaya mereka akan mendatangi pada saat bagian ketiga dari siang.” Umar 
berkata, “Apabila seseorang meminta suatu hajat pada hari itu, niscaya 
urusan hajat itu akan menjadi mudah.” 

Yang paling rajih dari beberapa pendapat di atas adalah dua pendapat 
yang terdapat di dalam hadits-hadits yang tetap (yang berasal dari 
Rasulullah). Dan salah satu dari kedua pendapat tersebut lebih rajih dari 
yang lainnya. 

Yang pertama: waktu tersebut adalah di mulai dari duduknya imam 
sampai dia selesai menjalankan shalat. Hujjah atau dalil daripada pendapat 
ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitan Shahih-nya, 
dari hadits Abu Burdah bin Abi Musa, bahwasanya Abdullah bin Umar 
berkata kepadanya, “Apakah engkau pernah mendengar ayahmu 
menceritakan sesuatu yang berasal dari Rasulullah S.a.w. tentang waktu 
Jum’at?” dia menjawab, “Ya, aku pernah mendengar bapak berkata, “Aku 
telah mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda, “Waktu tersebut adalah 
antara duduknya imam sampai dia selesai menjalankan shalat.” 

Diriwayatkan dari Ibnu Majah, At-Tirmidzi, dari hadits Amr bin Auf Al-
Muzni, dari nabi S.a.w., beliau bersabda, “Bahwasanya pada hari jum’at 
terdapat waktu di mana seorang hamba tiada meminta sesuatu kepada 
Allah kecuali Allah akan memberikan sesuatu tersebut kepada hamba itu.” 
Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, kapan waktu itu?” Rasulullah S.a.w. 
menjawab, “Pada waktu didirikannya shalat hingga selesai.” 

Pendapat yang kedua: waktu tersebut adalah setelah Ashar. Ini adalah 
yang paling rajih dari kedua pendapat dalam masalah ini. Pendapat ini 
adalah pendapat Abdullah bin Salam, Abu Hurairah, Al-Imam Ahmad dan 
Khalq. Dalil daripada pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh 
Ahmad di dalam Musnad-nya dari hadits Abu Sa’id dan Abu Hurairah, 
bahwasanya nabi S.a.w. bersabda, “Bahwasanya di dalam hari Jum’at 
terdapat waktu  di mana seorang hamba muslim tiada meminta kebaikan 
pada waktu tersebut kecuali Allah akan memberikan sesuatu itu kepadanya. 
Waktu tersebut adalah setelah Ashar.”540 
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Abu Dawud dan An-Nasa`i meriwayatkan dari Jabir, dari nabi S.a.w., 
beliau bersabda, “Hari Jum’at adalah sebanyak dua belas jam, dan di 
dalamnya terdapat satu jam yang mana tiada seorang muslim pun yang 
meminta sesuatu kepada Allah pada jam tersebut kecuali Allah akan 
memberikan sesuatu itu kepadanya, oleh karena itu berdoalah kalian pada 
waktu tersebut, yakni pada akhir waktu setelah Ashar.”541 

Di dalam Sunan-nya, Sa’id bin Manshur meriwayatkan dari Abu 
Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya para shabat Rasulullah S.a.w. 
berkumpul, lalu mereka teringat akan sebuah waktu yang ada di dalam 
hari Jum’at, kemudian mereka pergi, dan mereka tidak berselisih bahwa 
waktu tersebut adalah waktu yang terakhir dari hari Jum’at.542 

Di dalam Sunan Ibnu Majah, dari Abdullah bin Salam, dia berkata, 
“Aku pernah berkata dan Rasulullah S.a.w. dalam keadaan duduk 
(mendengarkan), “Sesungguhnya kami menemukan di dalam Al-Kitab 
(Taurah) bahwa di dalam hari Jum’at terdapat waktu di mana tiada 
seorangpun hamba yang mukmin yang mengerjakan shalat lalu meminta 
sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan memenuhi kebutuhannya itu.”  

Abdullah melanjutkan perkataannya. Ia menunjuk kepada Rasulullah 
S.a.w. atau ke sebagian waktu, Abdullah bin Salam berkata, “Engkau benar 
wahai Rasulullah S.a.w., atau sebagian waktu.” Abdullah bin Salam 
bertanya, “Waktu yang mana itu?” Rasulullah menjawab, “Waktu tersebut 
adalah pada akhir waktu pada beberapa waktu siang (hari Jum’at).”  

Abdullah bin Salam kembali bertanya, “Waktu tersebut bukanlah pada 
waktu shalat.” Rasulullah menjawab, “Waktu tersebut adalah pada waktu 
shalat, sesungguhnya seorang mukmin ketika shalat lalu dia duduk dan 
tidak membuatnya duduk kecuali shalat, maka dia adalah dalam keadaan 
shalat.”543 

Di dalam Musnad Ahmad dari hadits Abu Hurairah, dia berkata, 
“Karena pada hari Jum’at dicetaklah tanah bapakmu Adam, pada hari 
Jum’at diadakan pembangkitan manusia dari kubur, pada hari Jum’at 
terjadi hari penghancuran (kiamat), dan di akhir tiga jam dari hari Jum’at 
terdapat satu jam yang mana barang siapa yang memohon kepada Allah 
niscaya Allah akan mengabulkannya.” 

Di dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa`i, dari 
hadits Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata, 
“Rasulullah S.a.w. bersabda, “Sebaik-baik hari adalah hari Jum’at, pada 
hari itu Allah menciptakan Adam dan menurunkannya ke bumi, pada hari 
itu Adam diberi ampunan, pada hari itu Adam meninggal, dan pada hari 
itu pula kiamat akan tiba. Tiada hewan melata kecuali mengeluarkan 
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pekikan pada hari Jum’at, yaitu dari waktu Shubuh hingga terbitnya 
matahari karena mereka merasa takut terhadap hari kiamat, hal tersebut 
kecuali jin dan manusia. Pada hari Jum’at terdapat waktu di mana dalam 
waktu tersebut tiada seorang hamba yang melakukan shalat dan memohon 
sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan memberikan sesuatu itu 
kepadanya.”  

Ka’ab bertanya, “Apakah hal itu di dalam satu tahun hanya ada satu 
hari?” Rasulullah menjawab, “Tidak, melainkan di setiap Jum’at.”  

Abu Hurairah melanjutkan ceritanya, “Kemudian Ka’ab membaca 
Taurat lalu berkata, “Sungguh benar Rasulullah S.a.w..”  

Abu Hurairah kembali berkata, “Kemudian aku menemui Abdullah bin 
Salam, lalu aku menceritakan tentang pertemuanku bersama Ka’ab.” 
Setelah itu Abdullah bin Salam berkata, “Aku sudah tahu waktu apa itu,” 
Abu Hurairah berkata, “Lalu aku berkata kepada Abdullah bin salam, 
“Katakan kepadaku tentang hal itu” kemudian Abdullah bin Salam berkata, 
“Waktu tersebut adalah waktu terakhir dari hari Jum’at.” Lalu aku (Abu 
Hurairah) berkata, “Bagaimana bisa waktu tersebut adalah waktu yang 
terakhir dari hari Jum’at, padahal Rasulullah pernah bersabda, “Tiada 
seorang hamba yang menemukan waktu itu dan dia dalam keadaan shalat.., 
dan waktu (yang kamu katakan) itu merupakan waktu yang tidak 
digunakan untuk shalat?” Abdullah bin Salam menjawab, “Bukankah 
Rasulullah S.a.w. pernah bersabda, “Barang siapa yang duduk dalam suatu 
majelis dalam rangka menunggu shalat, maka dia (sama dengan) dalam 
keadaan shalat sampai dia menjalankan shalat?” Abu Hurairah menjawab, 
“Benar.” Abdullah bin Salam berkata, “Itu dia (waktu tersebut).”544  

At-Tirmidzi  berkata, “Hadits tersebut adalah hadits hasan shahih.” 

Adapun orang yang mengatakan bahwa waktu tersebut adalah di mulai 
dari waktu imam mengawali khutbah sampai dia selesai dari shalat. Orang 
yang mengatakan hal tersebut menggunakan dalil dengan apa yang telah 
diriwayatkan oleh Muslim di dalam kitab Shahih-nya, dari Abu Burdah bin 
Abi Musa Al-Asy’ari, dia berkata, “Abdullah bin Umar berkata, “Apakah 
engkau pernah mendengar ayahmu membicarakan sesuatu dari Rasulullah 
S.a.w. perihal waktu Jum’at?” Abdullah  menjawab, “Ya, aku pernah 
mendengar ayah pernah berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah 
S.a.w. bersabda, “Waktu tersebut adalah antara waktu imam duduk 
samapai imam menyelesaikan shalat.”545 

Adapun orang yang mengatakan bahwa waktu tersebut adalah pada 
waktu shalat, mereka menggunakan dalil dengan apa yang diriwayatkan 
oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Amr bin ‘Auf Al-Muzni, dia 
berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda, “Bahwa di 
dalam hari Jum’at terdapat waktu di mana pada waktu tersebut seorang 
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hamba tiada memohon sesuatu kepada Allah kecuali Allah akan 
memberikan sesuatu itu kepadanya.” Para sahabat bertanya, “Wahai 
Rasulullah, waktu apa itu?” Rasulullah S.a.w. menjawab, “Pada saat 
didirikannya shalat sampai selesai melakukannya.”546  

Tetapi hadits ini adalah lemah. Abu Amr bin Abd Al-Bar berkata, 
“Hadits tersebut setahuku tidak diriwayatkan kecuali oleh Katsir bin 
Abdullah bin ‘Auf, dari ayahnya, dari kakeknya, dan dia bukan termasuk 
orang yang haditsnya dapat dijadikan sebagai hujjah. Ruh bin Ubadah 
meriwayatkan dari Auf, dari Mu’awiyyah bin Qarrah, dari Abu Burdah, 
dari Abu Musa, bahwasanya dia berkata kepada Abdullah bin Umar, 
“Waktu tersebut adalah waktu di mana seorang imam keluar sampai selesai 
dilakukannya shalat.” lalu Ibnu Umar berkata, “Itu benar.” 

Abdurrahman bin Hujairah meriwayatkan dari Abu Dzar, bahwasanya 
isterinya pernah bertanya kepada dirinya tentang waktu mustajabah yang 
ada di dalam hari Jum’at, lalu Abu Dzar menjawab, “Waktu tersebut adalah 
beberapa saat setelah matahari meninggi, apabila engkau bertanya 
kepadaku lagi, maka engaku adalah orang yang aku cerai.” 

Mereka yang mengatakan bahwa waktu mustajabah adalah pada waktu 
shalat berhujjah juga dengan sabda Rasulullah yang terdapat di dalam 
hadits Abu Hurairah “Dan dia berdiri melakukan shalat” dan setelah Ashar 
yang tidak ada shalat dalam waktu tersebut. Mengambil bagaian luar hadits 
adalah lebih utama. Abu Amr berkata, “Orang yang memilih pendapat ini 
juga berargumen dengan menggunakan hadits Ali, dari Rasulullah S.a.w. 
bahwasanya beliau bersabda, “Jika telah masuk tengah hari, bayang-
bayang telah kembali dan arwah-arwah beristirahat maka mintalah kalian 
kepada Allah, karena waktu tersebut adalah waktunya orang-orang yang 
bertaubat,” kemudian Rasulullah membacakan firman Allah,  

“Maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang 
bertaubat.” (Al-Isra`: 25) 

Sa’id bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata, “Waktu 
yang disebutkan pada hari Jum’at adalah antara shalat Ashar hingga 
sampai terbenamnya matahari.”  

Ini merupakan pendapat dari mayoritas para ulama salaf, dan hadits-
hadits kebanyakan juga menunjukkan hal yang sama. Di samping pendapat 
ini ada pendapat yang menyebutkan bahwasanya waktu tersebut adalah 
pada saat shalat. Adapun pendapat-pendapat yang selainnya itu adalah 
tidak memiliki dalil yang kuat. 

Dan menurut hemat kami bahwasanya pada saat shalat merupakan 
saat-saat di mana permintaan dikabulkan juga, keduanya (waktu setelah 
Ashar dan pada saat shalat) merupakan waktu mustajab. Apabila waktu 
yang dikhususkan itu adalah pada akhir waktu setelah shalat Ashar, maka 
waktu tersebut adalah waktu tertentu yang ada dalam suatu hari yang tidak 
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bisa maju dan tidak mundur. Adapun waktu shalat, maka ia mengikuti 
shalat yaitu bisa maju dan bisa mundur. Hal itu karena berkumpulnya 
orang Islam, shalat mereka, keteguhan dan ketetapan hati mereka kepada 
Allah memiliki pengaruh terhadap dikabulkannya sebuah doa. Pada saat 
mereka bertemu dan berkumpul merupakan saat dikabulkannya sebuah 
doa, berdasarkan hal ini maka seluruh hadits semuanya adalah sesuai dan 
tidak bertentangan.  

Nabi S.a.w. menganjurkan kepada umatnya untuk berdoa dengan 
sepenuh hati kepada Allah di dalam kedua waktu tersebut. 

Persamaan daripada hadits tersebut adalah sabda Rasulullah S.a.w. pada 
saat beliau ditanya tentang masjid yang didirikan dengan berdasarkan 
takwa, beliau menjawab, “Masjid itu adalah masjid kalian.” Beliau 
menunjuk masjid Al-Madinah.547  

Hadits ini  juga tidak menafikan bahwasanya yang dimaksud dengan 
masjid di situ adalah masjid Quba yang merupakan tempat turunnya ayat, 
yakni masjid yang dibangun berdasrkan takwa. 

Begitu juga halnya dengan sabda Rasulullah dalam masalah waktu yang 
ada dalam hari Jum’at yaitu, antara duduknya imam sampai selesainya 
shalat. Hadits ini tidak menafikan sabda beliau yang ada di dalam hadits 
lain yang menyatakan, “Berdoalah kalian pada akhir waktu setelah Ashar.” 

Hal ini serupa dengan hadits-hadits yang menyebutkan tentang 
beberapa nama atau sebutan. Di antaranya adalah sabda Rasulullah S.a.w. 
kepada para sahabatnya, “Apa yang kalian ketahui tentang Ar-Ruqub?” 
mereka menjawab, “Ar-Ruqub adalah orang yang tidak dikaruniai anak.” 
Rasulullah bersabda kembali, “Ar-Ruqub adalah orang yang tidak 
mendapatkan sesuatu  dari anaknya.” 

Beliau memberitahukan bahwa demikian itulah yang disebut dengan 
Ar-Ruqub, yakni apabila seseorang tidak mendapatkan pahala dari anaknya 
sebagaimana yang terjadi pada orang yang kehilangan anak mereka. 
Pernyataan Rasulullah ini tidak menafikan bahwasanya orang yang tidak 
mempunyai anak disebut juga dengan Ruqub. 

Contoh yang lainnya adalah sabda Rasulullah S.a.w. kepada para 
sahabatnya, “Tahukah kalian, siapa muflis (orang yang bangkrut) itu?” 
mereka menjawab, “Menurut kami, muflis (orang yang bangkrut) adalah 
orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan.” Rasulullah S.a.w. 
bersabda, “Muflis (orang yang bangkrut dan rugi) adalah orang yang pada 
hari kiamat membawa pahala yang amat banyak yakni sebesar gunung, 
tetapi dia pernah menampar orang, memukul dan membunuh serta 

                                                      
547

 Hadits tersebut adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim 1398 di dalam Kitab: Al-Hajj, Bab:  
Bayan anna Al-Masjid alladzi Ussisa ‘ala At-Taqwa Huwa Masjid An-Nabi s.a.w. 
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menyakiti orang lain, lalu orang-orang yang disakiti tersebut mengambil 
pahalanya (hingga pahalanya habis).”548 

Contoh hadits yang lainnya adalah sabda Rasulullah S.a.w. yang 
menyebutkan, “Orang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling untuk 
meminta-minta kepada orang lain, lalu dia mendapat sesuap atau dua suap 
makanan serta satu atau dua biji kurma.” Para sahabat bertanya, “Lalu 
siapa orang miskin itu, ya Rasulullah?” beliau menjawab, “Yaitu orang 
yang tidak mempunyai kekayaan yang bisa mencukupinya namun dia tidak 
menampakkan kekurangan agar diberi sedekah, dan tidak meminta 
sedikitpun kepada orang lain.”549  

Dan waktu mustajabah tersebut adalah di akhir waktu setelah Ashar, 
seluruh umat mengagungkan waktu tersebut. Dan menurut ahli kitab, 
waktu tersebut adalah waktu dikabulkannya doa. Dan masalah waktu ini 
termasuk dalam masalah yang tidak mereka rubah. Orang-orang mu’min 
dari para ahli kitab telah mengakui waktu tersebut. 

Adapun orang yang mengatakan mengenai berpindahnya waktu 
tersebut, dia mengumpulkan hadits-hadits mengenai masalah itu. Hal itu 
sebagaimana yang diungkapkan di dalam masalah lailatul qadar, dan hal 
ini tidaklah kuat, karena dalam masalah lailatul qadar nabi pernah 
bersabda mengenai masalah tersebut yaitu, “Berdoalah kalian pada malam 
kelima yang tersisa, pada malam ketujuh yang tersisa, dan pada malam 
kesembilan yang tersisa.”550  

Dan tidak ada hadits yang menyatakan hal seperti itu dalam masalah 
waktu yang ada pada hari Jum’at. 

Di samping itu, hadits-hadits yang menyebutkan tentang laialtul qadar 
tidak ada yang menyebutkan bahwa lailatul qadar adalah pada malam ini 
dan ini, berbeda halnya dengan hadits-hais yang menyebutkan tentang hari 
Jum’at. Dari sini maka tampaklah perbedaan antara keduanya. 

Adapun pendapat orang yang mengatakan bahwa waktu tersebut telah 
dihapus, pendapat ini sama dengan pendapat orang yang mengatakan 
bahwa lailatul qadar telah dihapus. Orang yang berkata demikian apabila 
dia menginginkan bahwasanya pada mulanya lalilatul qadar adalah 
maklum atau diketahui, lalu kemakluman lailatul qadar tersebut dihapus 
dari benak umat, maka dikatakan kepadanya: kenapa dihapus kemakluman 
lailatul qadar dari benak seluruh umat, kendati telah dihapus dari benak 
sebagian umat. Apabila dia ingin bahwa hakikat lailatul qadar dan 
keberadaannya sebagai waktu mustajabah tersebut dihapus, maka pendapat 
tersebut merupakan pendapat yang salah yang bertentangan dengan 

                                                      
548

 Hadits tersebut adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim 2581 di dalam Kitab: Al-Bir wa Ash-
Shilah, Bab: Tahrim Azh-Zhulm, dari hadis Abu Hurairah. 

549
 Hadits tersebut adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari 1476 di dalam Kitab: Az-Zakah, 

Bab: Qaulu Al-Allah, “La yas`alu An-Nasa ilhafa,” dari hadis Abu Hurairah. 
550

 Hadits tersebut adalah shahih, diriwayatkanoleh Al-Bukhari 49 di dalam Kitab: Al-Iman Bab: 
Khauf Al-Mu`min min an Yahbatha Amaluhu Wahua La Yasy’ur, dari hadis Ubbadah bin Shamit. 
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hadits-hadits shahih lagi sharih atau jelas. Oleh karena itu pendapat 
tersebut tidak dapat dijadikan sandaran. Wallahu A’lam.                                          

Kedua puluh satu: Pada hari ini dilaksanakan shalat Jum’at secara 
khusus yang mana pelaksanaannya berbeda dengan selainnya dari sekian 
banyak shalat fardhu. Kelebihan shalat Jum’at dari sekian banyak shalat 
fardhu lainnya antara lain: pelaksanaannya disyaratkan harus dengan 
berjamaah; shalat dinyatakan sah dengan jumlah peserta jamaah tertentu; 
peserta jamaah harus penduduk yang mukim dan tinggal di daerah 
tersebut; dan bacaan shalat keras dan kadar perintah untuk 
melaksanakannya tidak ada yang menyamainya selain untuk shalat Ashar. 

Disebutkan dalam kitab As-Sunan Al-Arba’ah (Sunan Abu Dawud, 
Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa`i dan Sunan Ibnu Majah) dari hadits 
Abu Al-Ja’ad Adh-Dhamari551 –seorang sahabat Nabi S.a.w.- bahwa 
Rasulullah S.a.w. telah bersabda,  

“Barangsiapa meninggalkan tiga kali (secara berturut-turut) shalat 
Jum’at karena lalai, maka Allah akan mengunci hatinya.”552 

 Imam At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini adalah hasan. Ketika aku 
bertanya kepada Muhammad bin Ismail553 tentang siapakah Abu Ja’ad Adh-
Dhamari ini, maka Muhammad bin Ismail menjawab, “Namanya tidak 
diketahui.” Imam Al-Bukhari menambahkan, “Aku tidak mengetahui Abu 
Ja’ad meriwayatkan hadits dari Nabi S.a.w. kecuali hanya hadits ini saja.”” 

 Telah disebutkan dalam kitab As-Sunan sebuah hadits dari Nabi 
S.a.w. yang memerintahkan agar orang yang meninggalkan shalat Jum’at 
bersedekah satu dinar, jika tidak ada satu dinar, maka dengan setengah 
dinar.554 Hadits ini telah dikeluarkan Abu Dawud dan An-Nasa`i dari 
riwayat Qudamah bin Wabrah dari Samurah bin Jandab. Akan tetapi, 
tentang Qudamah bin Wabrah ini,555 Imam Ahmad berkata, “La Yu’rafu 
(tidak dikenal).” Sedangkan Yahya bin Main berkata, “Ia seorang Tsiqqah 
(kuat terpercaya).” Sementara menurut keterangan dari Imam Al-Bukhari 

                                                      
551

 Abu Al-Ja’ad Adh-Dhamari, menurut suatu pendapat namanya adalah Adra’, sedang menurut 
pendapat yang lain namanya adalah Amr, ia adalah seorang sahabat yang meriwayatkan hadits. 
Dikatakan bahwa ia meninggal pada perang Jamal. Lihat At-Taqrib, biogarfi nomor 8015.  

552
 Hadits ini adalah shahih, dikeluarkan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalah, Bab At-Tasydid fi Tark 

Al-Jum’ah, hadits nomor 1052, At-Tirmidzi, Kitab Al-Jum’ah, Bab ma Ja`a fi Tark Al-Jum’ah min ghair 
‘Udzr, hadits nomor 500, An-Nasa`i, Kitab Al-Jum’ah, Bab At-Tasydid fi At-Takhalluf ‘an Al-Jum’ah, 
3/88, Ibnu Majah, Kitab Al-Iqamah, Bab fi man Taraka Al-Jum’ah min ghair Al-’Udzr, hadits nomor 
1125, Ahmad, 3/424, Asy-Syafi’i, hlm. 70, dan Ad-Darimi, hadits nomor 1571. Al-Albani dalam Shahih 
Al-Jami’ pada hadits nomor 6143 berkata, “Hadits ini adalah shahih.” 

553
 Yaitu imam Al-Bukhari.  

554
 Hadits ini adalah dha’if, dikeluarkan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalah, Bab Kaffarah man 

Tarakaha, hadits nomor 1053 dan 1054, An-Nasa`i, Kitab Al-Jum’ah, Bab Kaffarah man Taraka Al-
Jum’ah min ghair ‘Udzr, 3/89, dan Ahmad, 5/8 dan 14. Al-Albani dalam Dha’if Sunan Abu Dawud 
hadits nomor 238 dan 239 berkata, “Hadits ini adalah dha’if.” 

555
 Qudamah bin Wabrah ini dinisbatkan ke Al-Ajali kemudian ke Al-Bashari. Ibnu Hajar 

berkata, “Ia Majhul (tidak diketahui).” Saya katakan, “Pendapat semacam ini adalah Gharib (aneh), 
karena Yahya bin Main telah menyatakannya sebagai orang Tisqah.” Lihat Al-Mizan,  biografi nomor 
6874, dan At-Taqrib, biografi nomor 5531.  
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bahwa Qudamah bin Wabrah ini tidak benar jika dikatakan bahwa ia 
mendengar (meriwayatkan) hadits dari Samurah. 

 Kaum muslimin telah berijma’ bahwa hukum shalat Jum’at adalah 
fardhu Ain, kecuali pendapat lain yang dikisahkan dari imam Asy-Syafi’i 
yang menyatakan bahwa hukum shalat Jum’at adalah fardhu Kifayah.  

Pernyataan demikian ini yang dari Imam Asy-Syafi’i merupakan salah 
persepsi yang muncul karena Asy-Syafi’i berkata, “Wa amma Shalah Al-‘Id 
Fatajibu ‘ala Kulli man Tajibu ‘alaihi Shalah Al-Jum’ah (Adapun shalat hari 
raya, maka shalat ini hukumnya wajib bagi orang yang telah wajib 
melaksanakan shalat Jum’at).” Kemudian disangka bahwa orang yang 
berkata demikian ini telah menyatakan bahwa tatkala hukum shalat hari 
raya adalah fardhu Kifayah, maka demikian pula dengan shalat Jum’at. 
Padahal sangkaan yang demikian ini adalah Fasid (rusak), bahkan nash ini 
berasal dari imam Asy-Syafi’i, “Anna Al-Id Wajib ‘ala Al-Jami’ (bahwa 
sesungguhnya hukum shalat hari raya adalah wajib bagi semua orang).”  

Perkataan Asy-Syafi’i ini mempunyai dua kemungkinan, yaitu: Pertama; 
hukum shalat hari raya adalah fardhu Ain seperti shalat Jum’at. Kedua; 
hukum shalat hari raya adalah fardhu Kifayah. Karena sesungguhnya 
fardhu Kifayah hukumnya wajib dilaksanakan bagi semua manusia dan 
kapasitasnya sama sebagaimana fardhu Ain. Hanya saja, fardhu Kifayah 
berbeda dengan fardhu Ain karena fardhu Kifayah menjadi gugur apabila 
ada sebagian orang telah melakukannya. 

Kedua puluh dua: Pada hari ini terdapat khutbah yang di situ terdapat 
pujian serta pengagungan Allah dan persaksian bahwa Allah adalah Tuhan 
Yang Maha Esa dan Rasulullah S.a.w. adalah utusan-Nya. Dalam khutbah 
ini juga terdapat pesan serta peringatan tentang hari kembalinya semua 
manusia, baik suka maupun dukanya, dengan wasiat mengerjakan apa-apa 
yang mendekatkan manusia kepada Allah dan surga-Nya dan melarang 
dari mengerjakan apa-apa yang menjadikan-Nya murka dan masuk 
neraka. Yang demikian ini merupakan maksud serta tujuan khutbah dan 
perkumpulan pelaksanaan shalat Jum’at. 

Ketiga puluh tiga: Pada hari itu, hukum meluangkannya untuk 
beribadah adalah Mustahab, karena hari itu memiliki kelebihan dengan 
berbagai amalan ibadah, baik bersifat wajib maupun Mustahab atas hari-
hari selainnya. Sesungguhnya Allah S.w.t. telah menjadikan setiap pemeluk 
agama yang telah diturunkan-Nya hari tertentu khusus untuk menjalankan 
ibadah kepada-Nya dan keluar dari kesibukan urusan dunia. Oleh karena 
itu, hari Jum’at merupakan hari ibadah. 

 Kedudukan hari Jum’at di antara hari-hari yang lain adalah seperti 
bulan Ramadhan di antara bulan selainnya sebagaimana pada hari ini 
terdapat waktu dikabulkan doa seperti waktu Lailatul-qadar. Berangkat 
dari sini, maka barangsiapa sah amalan ibadah hari Jum’atnya dan selamat, 
maka selamat pulalah putaran hari dalam jumat itu (enam hari) 
sebagaimana barangsiapa sah amalan ibadah bulan Ramadhannya dan 
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selamat, maka selamat pulalah setahunnya. Dan barangsiapa sah amalan 
ibadah hajinya dan selamat, maka sah pulalah sepanjang umurnya.  

Sesungguhnya Jum’at merupakan parameter hari dalam seminggu, 
bulan Ramadhan barometer dalam setahun dan haji sebagai parameter 
umur. 

Kedua puluh empat: Sesungguhnya tatkala Jum`at dalam tujuh hari 
kedudukannya seperti hari raya dalam setahun, apabila hari raya meliputi 
pelaksanaan shalat hari raya dan penyembilan kurban, sementara hari 
Jum’at hanya meliputi shalat saja, maka pada hari Jum’at ini Allah S.w.t. 
telah menentukan supaya manusia bersegera datang ke masjid sebagai 
ganti kurban dan kedudukannya memang sebagaimana kurban. Oleh 
karena itu, bersegeralah datang ke masjid untuk melaksanakan shalat agar 
memperoleh pahala kurban sebagaimana keterangan hadits dalam Shahih 
Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Abu Hurairah R.a. dari Rasulullah 
S.a.w. bahwasanya beiau telah bersabda,  

“Barangsiapa pergi pada waktu pertama, maka seolah-olah ia telah 
mendekatkan diri (kepada Allah) dengan unta, barangsiapa pergi pada 
waktu kedua, maka seolah-olah ia telah mendekatkan diri dengan lembu, 
barangsiapa pergi pada waktu ketiga, maka seolah-olah ia telah 
mendekatkan diri dengan domba bertanduk.”556 

 Para ulama fikih berbeda pendapat menjadi dua kelompok 
mengenai kapan waktu dikabulkan doa pada hari Jum’at ini, yaitu: 

Pertama; Waktu ini di mulai sejak awal siang (maksudnya sejak pagi), 
dan pendapat ini sudah terkenal dalam madzhab Asy-Syafi’i, madzhab 
Ahmad bin Hambal dan selain keduanya.  

Kedua; Waktu ini adalah bagian sejak dari pukul enam setelah tengah 
hari, dan pendapat ini sudah terkenal dalam madzhab Malik dan sebagian 
pengikut Asy-Syafi’i. kelompok ini menggunakan dua hujjah untuk 
mendukung pendapatnya, yaitu: 

Hujjah pertama; Sesungguhnya tidaklah disebut Ar-Ruwah (sore) 
kecuali setelah matahari tergelincir, yaitu lawannya waktu pagi yang mana 
tidak ada pagi kecuali sebelum tengah hari. Allah S.w.t. telah berfirman,  

“Perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan 
perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula).” 
(Saba`: 12) 

                                                      
556

 Hadits ini adalah shahih, dikeluarkan Malik, hadits nomor 223, Al-Bukhari, Kitab Al-Jum’ah, 
Bab Fadhl Al-Jum’ah, hadits nomor 881, Muslim, Kitab Al-Jum’ah, Bab (1), hadits nomor 850, Abu 
Dawud, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Ghusl Yaum Al-Jum’ah, hadits nomor 351, At-Tirmidzi, Kitab Al-
Jum’ah, Bab ma Ja`a fi At-Tabkir ila Al-Jum’ah, hadits nomor 499, An-Nasa`i, Kitab Al-Jum’ah, Bab 
Waqt Al-Jum’ah, 3/99, Ahmad, 2/239, 259, 280 dan 505, Asy-Syafi’i, hlm. 62, dan Ad-Darimi, hadits 
nomor 1543-1544.  



 

Fatwa-fatwa Nabi Seputar Shalat ________________________________________________________________  274

Al-Jauhari berkata,557 “Tidaklah disebut Ar-Ruwah kecuali setelah 
tengah hari.” 

Hujjah kedua; Sesungguhnya orang-orang salaf sangat intens dan 
paling bersemangat melakukan kebaikan dan mereka tidak ada yang 
berangkat pagi-pagi semenjak matahari terbit untuk melaksanakan shalat 
Jum’at. Oleh karena itu, Imam Malik menyatakan ingkar berangkat di 
waktu pagi pada awal siang, ia berkata, “Kami tidak menemukan penduduk 
Madinah melakukan yang demikian itu.” 

Adapun kelompok pertama berhujjah dengan hadits dari Jabir R.a. dari 
Nabi S.a.w., 

“Hari Jum’at adalah dua belas As-Sa’ah (jam atau waktu).”558 

Mereka kelompok pertama mengatakan, “Semua waktu yang telah 
ditentukan ini, yaitu waktu dalam dua belas jam, ada dua macam, yaitu: 
waktu itu secara Ta’diliyah (keseluruhan) dan secara Zamaniyah 
(temporal).” Mereka menambahkan bahwa faktor pendukung hujjah ini 
adalah karena Nabi S.a.w. hanya menyampaikan waktunya sampai enam 
jam saja, tanpa lebih dari itu. Kalau waktu-waktu ini terbagi menjadi 
bagian-bagian kecil sebagaimana waktu yang di situ dilaksanakan shalat 
Jum’at, maka tentu beliau tidak akan membatasi waktunya hanya dengan 
enam jam saja, ini berbeda apabila yang dimaksudkan dengannya adalah 
waktu yang dijanjikan dikabulkannya doa. 

Sesungguhnya ketika waktu keenam keluar dan masuk pada waktu 
ketujuh, maka imam khutbah telah keluar dan kitab catatan amal ditutup, 
kemudian para malaikat pencatat amal tidak lagi menulis untuk seorang 
pun persembahan pahala kurban setelah ini. Pendapat semacam ini 
sebagaimana dijelaskan sebuah hadits dalam Sunan Abu Dawud dari 
riwayat Ali R.a. dari Rasulullah S.a.w.,  

“Apabila pada hari Jum’at, maka para setan berangkat pagi-pagi 
membawa benderanya ke pasar-pasar lalu mereka melemparkan 
kepada manusia At-Tarabits atau Ar-Raba`its559 (agar manusia) 
terlambat dari melaksanakan shalat Jum’at. Sedangkan para malaikat 
pagi-pagi datang ke masjid-masjid duduk di depan semua pintu 
masuknya untuk menulis orang ini (datang ke masjid) di waktu 
pertama, orang ini (datang) di waktu kedua hingga imam (khatib) 
keluar.”560 

                                                      
557

 Al-Jauhari adalah imam dalam Lughah (bahasa Arab). Namanya adalah Abu Nashr Ismail bin 
Hammad At-Turki yang mempunyai karya Ash-Shihhah. Ia meninggal pada tahun 393 H.. Lihat As-
Siyar, 17/80.  

558
 Hadits ini adalah shahih seperti keterangan yang lalu.  

559
 Keraguan ini muncul dari perawi. Sedang riwayat yang benar adalah Ar-Raba`its bentuk 

jamak dari kata Rabitsah yang artinya memalingkan muka manusia dari kebutuhan (shalat Jum’at) yang 
seharusnya dikerjakan. Sedangkan At-Tarabits bukanlah demikian. (Pentj.) 

560
 Hadits ini adalah dha’if, dikeluarkan Abu Dawud, Kitab: Ash-Shalah, Bab: Fadhl Al-Jum’ah, 

hadits nomor 1051. Al-Albani dalam Dha’if Sunan Abu Dawud pada hadits nomor 237 berkata, “Hadits 
ini adalah dha’if.” 
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Abu Umar bin Abdil Bar berkata, “Para ulama berbeda pendapat 
mengenai waktu-waktu ini. Sekelompok dari mereka mengatakan bahwa 
waktunya di mulai dari matahari terbit. Oleh sebab itu, yang lebih utama 
adalah berangkat ke masjid pagi-pagi guna melaksanakan shalat Jum’at. Ini 
merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Asy-Syafi’i dan 
mayoritas ulama, bahkan mereka semua menyatakan bahwa kapasitas 
hukum berangkat pagi-pagi ke masjid pada hari Jum’at adalah Mustahab.”  

Imam Asy-Syafi’i berkata, “Kalau berangkat ke masjid untuk 
menunaikan shalat Jum’at setelah fajar dan sebelum matahari terbit, maka 
itu lebih baik.” 

Dikisahkan oleh Al-Atsram, ia berkata, “Dikatakan kepada Imam 
Ahmad bin Hambal bahwa Imam Malik bin Anas telah berkata, 
“Seyogyanya tidak berangkat pada hari Jum’at itu pagi-pagi”, maka Ahmad 
bin Hambal menjawab, “Pernyataan ini bertentangan dengan hadits Nabi 
S.a.w..” Imam Ahmad menambahkan, “Subhanallah (Maha Suci Allah). 
Kapanpun berangkatnya, maka waktunya adalah ini, dan Nabi S.a.w. telah 
bersabda, “Seperti (mendapatkan pahala orang) berkurban unta.”” 

Al-Atsram menambahkan, “Adapun mengenai pendapat Malik ini, 
maka pendapat ini diperoleh dari Yahya bin Umar dari Harmalah 
bahwasanya ia bertanya kepada Ibnu Wahab tentang tafsir semua waktu 
pada hari Jum’at ini, apakah berangkat pagi-pagi dari awal siang atau 
maksud sabda beliau ini adalah waktu-waktu di sore hari? Ibnu Wahab 
menjawab, “Aku pernah bertanya kepada Imam Malik tentang 
pertanyaanmu ini dan Imam Malik menjawab, “Yang sedang tertanam 
dalam hatiku saat ini bahwa sesungguhnya waktu-waktu yang disebutkan 
dalam hadits yang jumlahnya ada dua belas waktu ini hanya satu waktu 
saja dan orang boleh berangkat ke masjid pada waktu pertama, kedua, 
ketiga, keempat, kelima atau waktu keenamnya. Jika tidak demikian, maka 
tentu aku tidak akan shalat Jum’at sampai waktu siang terdapat sembilan 
waktu sekali pun hingga waktu Ashar atau mendekati waktu Ashar.” 

Ibnu Hubaib561 menyatakan ingkar terhadap pernyataan Imam Malik 
ini dan Ibnu Hubaib cenderung pada pendapat pertama.  

Ibnu Hubaib berkata, “Pernyataan dari Imam Malik ini akibat adanya 
Tahrif (perubahan dari asli) dalam menakwili hadits dan tidak mungkin 
terjadi meskipun ditinjau dari beberapa arah. Telah ditunjukkan kepada 
Anda bahwasanya waktu-waktu tersebut bagi Malik hanya satu waktu saja. 
Menurutnya bahwa sesungguhnya matahari bergeser dari tengah hari pada 
waktu keenam pada siang hari, yaitu pada waktu adzan dan keluarnya 
imam menuju mimbar khutbah. Yang demikian ini menunjukkan bahwa 

                                                      
561

 Ibnu Hubaib adalah seorang imam yang bersifat ‘Allamah (pandai lagi luas pengetahuannya) 
dan salah satu dari ulama fikih di Andalusia. Namanya adalah Abu Marwan Abdul Malik bin Hubaib 
bin Sulaiman bin Harun bin Jahimah bin Ash-Shahabi Abbas bin Mardas As-Sulami Al-Andalusi Al-
Qurthubi Al-Maliki, lahir setelah tahun 170 H. pada masa hidupnya imam Malik. Ia telah banyak 
menelurkan karya, di antaranya adalah: Fadha`il Ash-Shahabat, Tafsir Al-Muwaththa` dan Mashabih 
Al-Huda. Berangkat dari sini, maka Ibnu Hubaib merupakan seorang ilmuwan di Andalusia. Ia 
meninggal pada tahun 234 H.. Lihat As-Siyar, 14/226.  
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semua waktu dalam hadits ini adalah berada di siang hari sebagaimana 
yang sudah diketahui manusia.  Oleh karena itu, waktu ini di mulai dari 
awal siang. Rasulullah S.a.w. telah bersabda,  

“Barangsiapa pergi pada waktu pertama, maka seolah-olah ia telah 
mendekatkan diri (kepada Allah) dengan unta”, hingga pada sabdanya, 
“Pada waktu kelima adalah (seperti) telur”, kemudian terputuslah orang 
yang berangkat dan tibalah waktu adzan untuk dikumandangkan. 

Sesungguhnya syarah hadits sudah jelas dari lafazhnya. Akan tetapi, ia 
(Imam Malik) telah melakukan Tahrif dari makna semestinya terhadap 
hadits ini dengan memberikan syarah dari perkataan orang selain Nabi 
S.a.w.) dan sesuatu yang tidak ada (maksudnya tidak bisa dipakai sandaran 
hukum) sama sekali. Sementara pemberi syarah hadits ini (Imam Malik) 
telah bersikap zuhud atas apa yang menjadikan manusia cinta kepada 
Rasulullah S.a.w. dari bergegas pagi-pagi dari awal siang. Walau 
bagaimanapun, meski semuanya terkumpul pada satu waktu, yaitu 
mendekati tengah hari.” 

Ibnu Hubaib menambahkan, “Datang pagi-pagi pada awal siang untuk 
menunaikan shalat Jum’at ini telah disebutkan pula dalam beberapa Atsar 
yang telah kami paparkan dengan jelas dan memadai dalam Kitab Wadhih 
As-Sunan.”  

Semua keterangan ini adalah pendapat dari Abdul Malik bin Hubaib. 

Kemudian, Abu Umar bin Abdil Bar membantahnya dengan berkata, 
“Ini semua telah mendiskriditkan Imam Malik. Sesungguhnya hanya Ibnu 
Hubaib saja yang menyatakan pendapat Malik seperti ini, yaitu dengan 
mengingkarinya dan menyatakannya telah melakukan Tahrif 
(penyelewengan) dalam takwil terhadap hadits. Padahal pendapat Imam 
Malik telah mempunyai saksi beberapa Atsar yang shahih dari para imam 
terkemuka dan di sisi lain telah diamalkan penduduk Madinah. Dan ini 
semua merupakan sesuatu yang bisa digunakan sebagai Hujjah sebab 
dipraktekkan, karena praktek ini sering terjadi dalam setiap jumat yang 
secara umum tidak akan tersamar bagi para ulama sekali pun.”  

Abu Umar menambahkan, “Di antara Atsar yang digunakan Hujjah 
Imam Malik adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Said 
bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah R.a. bahwa Nabi S.a.w. telah bersabda,  

“Jika pada hari Jum’at, maka para malaikat berdiri di pintu dari setiap 
pintu-pintu di masjid menulis (apabila) manusia yang pertama (masuk) 
maka (dicatat sebagai kelompok) pertama. Maka orang yang berangkat 
untuk menunaikan shalat Jum’at seperti berkurban unta, kemudian orang 
berikutnya seperti berkurban lembu, kemudian orang berikutnya seperti 
berkurban domba,” hingga beliau menyebutkan seperti berkurban ayam 
jago dan telur. Dan apabila imam telah duduk di mimbar untuk 
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memberikan khutbah, maka buku catatan malaikat itu ditutup dan mereka 
(para malaikat) mendengarkan khutbah.”562 

Lebih lanjut Abu Umar bin Abdil Bar menambahkan, “Tidakkah Anda 
sudah melihat keterangan apa yang terdapat dalam keterangan hadits ini. 
Sesungguhnya disebutkan dalam hadits ini bahwa para malaikat menulis 
manusia yang pertama (masuk) (dicatat sebagai kelompok) pertama. 
Sesungguhnya orang yang berangkat untuk menunaikan shalat Jum’at 
seperti berkurban unta, kemudian berikutnya dimana kelompok pertama 
disebut dengan Muhjir. Lafazh Muhjir ini diambil dari kata Hajirah (orang 
yang berangkat) dan Tahjir (pemindahan atau pemberangkatan), dan 
waktu Muhjir adalah waktu berangkat untuk menunaikan shalat Jum’at. 
Dan waktu berangkat untuk menunaikan shalat Jum’at ini bukanlah waktu 
matahari terbit, karena waktu matahari terbit tidak disebut Hajirah 
maupun Tahjir.  

Dalam redaksi hadits ini disebutkan Tsumma Al-Ladzi Yalihi tsumma 
Al-Ladzi Yalihi (kemudian orang berikutnya dan kemudian orang 
berikutnya) tanpa menyebutkan lafazh As-Sa’ah (waktu). Padahal, jalur 
periwayatan redaksi dengan lafazh semacam ini berjumlah banyak 
sebagaimana disebutkan dalam Kitab At-Tamhid. Sebagian redaksi lafazh 
hadits menggunakan lafazh Al-Muta’ajjil (bersegera) seperti Al-Muta’ajjil 
ila Al-Jum’ah ka Al-Muhdi Badanah (orang yang bersegera [pergi ke 
masjid] untuk menunaikan shalat Jum’at seperti berkurban unta).” 
Sementara lafazh yang sering dipakai adalah Al-Muhjir (berangkat pagi-
pagi) seperti Al-Muhjir ka Al-Muhdi Juzura (Orang yang barangkat pagi-
pagi seperti Seperti (mendapatkan pahala orang) berkurban unta.”  

Terkadang pula datang dengan redaksi yang menunjukkan bahwa 
orang yang berangkat untuk menunaikan shalat Jum’at pada awal 
waktunya seperti berkurban unta dan begitu pula untuk yang terakhirnya, 
dan berangkat pada waktu kedua seperti berkurban lembu dan begitu pula 
untuk yang terakhirnya.” 

Masih dari penjelasan Abu Umar, “Sebagian pengikut Asy-Syafi’i 
mengatakan, “Di antara sabda Rasulullah S.a.w. ini tidak ada yang datang 
dengan redaksi, “Al-Muhjir ila Al-Jum’ah ka Al-Muhdi Badanah (orang 
yang berangkat [pergi ke masjid] untuk menunaikan shalat Jum’at seperti 
berkurban unta).” Maksudnya adalah bergegas berangkat dan pergi ke 
masjid, yaitu orang yang meninggalkan kesibukan dan pekerjaaan seperti 
yang dilakukan pemuja dunia bekerja, kemudian bangkit dan berangkat ke 
masjid untuk melaksanakan shalat Jum’at adalah seperti berkurban unta.  

Pengertian demikian ini diperoleh dari kata Al-Hijrah yang mempunyai 
arti meninggalkan tanah tumpah darah untuk bangkit menuju tempat 
selainnya, sedang pelakunya disebut Al-Muhajirun.  

                                                      
562

 Hadits ini adalah shahih, dikeluarkan Al-Bukhari, Kitab Al-Jum’ah, Bab Al-Istima’ ila Al-
Khutbah, hadits nomor 929.  
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Imam Asy-syafi’i berkata, “Aku lebih senang berangkat pagi-pagi untuk 
melaksanakan shalat Jum’at dan janganlah kamu datang berjalan kaki.” 
Yang demikian ini adalah perkataan Abu Umar. 

Saya tambahkan, “Sikap mengingkari ‘datang pagi-pagi pada awal 
siang’ ini berkisar pada tiga permasalahan, yaitu: 

Pertama; Pada lafazh Ar-Ruwah yang artinya sesuatu tidak terjadi 
kecuali setelah tengah hari. 

Ketiga; pada lafazh Tahjir yang berarti pelakunya tidak berangkat 
kecuali setelah sinar matahari sudah terasa panas. 

Ketiga; Apa yang telah dipraktekkan penduduk Madinah dimana 
mereka tidak datang ke masjid pada waktu awal siang (lawannya malam). 

Sungguh, tidak diragukan lagi bahwa makna lafazh Ar-Ruwah 
dimutlakkan untuk makna telah berangkat setelah tengah hari. Pengertian 
semacam ini kebanyakan diperoleh apabila beriringan dengan lafazh Al-
Ghudu (pagi) sebagaimana firman Allah S.w.t., 

z⎯≈ yϑ ø‹n= Ý¡Ï9uρ yxƒÌh9$# $ yδ–ρ ß‰äî Ööκy− $ yγ ãm# uρ u‘ uρ Ööκy− (   

“Perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan 
perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan 
(pula).” (Saba`: 12) 

Dan sebagaimana sabda Rasulullah S.a.w.,  

“Barangsiapa (pergi di waktu) pagi ke masjid dan sore, maka Allah 
telah menyiapkan untuknya tempat di surga tatkala ia (berangkat di waktu) 
pagi maupun sore.”563 

Dan sebagaimana pula dengan perkataan penyair,  

Pergi sore dan pagi demi memenuhi kebutuhan 

Tuntutan hidup memang tidak pernah berkesudahan 

Lafazh Ar-Ruwah terkadang juga dimutlakkan untuk makna bepergian 
dan telah berlalu. Makna semacam ini diperoleh apabila lafazh Ar-Ruwah 
sendirian tanpa beriringan dengan lafazh Al-Ghudu. 

Al-Azhari564 dalam Kitab At-Tahdzib berkata, “Aku mendengar dari 
sebagian orang Arab menggunakan lafazh Ar-Ruwah untuk makna 
berjalan pada setiap waktu. Dikatakan, “Raha Al-Qaum idza Saruu (kaum 

                                                      
563

 Hadits ini adalah shahih, dikeluarkan Al-Bukhari, Kitab Al-Adzan, Bab Fadhl man Ghadda ila 
Al-Masjid wa man Raha, hadits nomor 662, dan Muslim, Kitab Al-Masajid, Bab Al-Masyyu ila Ash-
Shalah, hadits nomor 669 dari Abu Hurairah R.a.. 

564
 Namanya adalah Abu Manshur Muhammad bin Ahmad bin Al-Azhar bin Thalhah Al-Azhari 

Al-Lughawi Asy-Syafi’i. Ia adalah tokoh dalam bahasa Arab dan fikih yang Tsiqah, Tsabit (kuat) dan 
kuat dalam beragama. Di antara buah karyanya yang terkenal adalah Tahdzib Al-Lughah. Al-Azhari 
meninggal pada tahun 370 H. dalam usia 88 tahun. Lihat As-Siyar, 16/315. 
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telah pergi jika mereka sudah berjalan)” sebagaimana pula lafazh Al-
Ghudu.: 

 Sebagian orang berkata kepada saudaranya, “Taruhu (kamu akan 
pergi)”, atau dikatakan, “Ruhuu (pergilah kalian)”, dengan makna yang 
dimaksud ‘berjalanlah kalian’. Dan sebagaian yang lain berkata, “Ala 
Taruhuun (belum pergikah kalian)!” Termasuk dalam pengertian ini 
adalah makna lafazh Ar-ruwah dalam redaksi sebuah hadits shahih, yaitu 
Ar-Ruwah dengan makna ‘berangkat dan bersegera menuju shalat Jum’at’, 
dan bukan bermakna sore.”  

Adapun lafazh Tahjir dan Muhjir diperoleh dari kata Hajir, sehingga 
Al-Jauhari berkata, “Ia bermakna setengah hari ketika terik panas matahari 
sudah menyengat. Dikatakan, “Ataina Ahlana Muhjirin Ai fi Waqt Al-
Hajirah (Kami telah tiba di keluarga kami ketika sudah panas, maksudnya 
pada waktu sinar matahari sudah panas).” Sedang Tahjir dan Tahajjur 
mempunyai arti berjalan pada waktu sedang panas. 

Sedang sebagian ulama mengatakan, “Pembahasan pada lafazh Tahjir 
ini sebagaimana pembahasan pada lafazh Ar-Ruwah. Sesungguhnya lafazh 
ini sering dimutlakkan pula dengan makna Tabkir (berangkat di waktu 
pagi).” 

Al-Azhari dalam Kitab At-Tahdzib berkata, “Diriwayatkan Malik dari 
Samma (Maula Abu Bakar)565 dari Abu Shaleh dari Abu Hurairah, ia 
berkata, “Rasulullah S.a.w. telah bersabda,  

“Seandainya manusia tahu apa (yang diperoleh ketika) berangkat pagi-
pagi, maka mereka akan berlomba-lomba mendatanginya.”566 

Dalam redaksi lain disebutkan, 

“Orang yang berangkat [pergi ke masjid] untuk menunaikan shalat 
Jum’at seperti Seperti (mendapatkan pahala orang) berkurban unta.” 

Al-Azhari menambahkan, “Kebanyakan ulama yang berpendapat 
bahwa lafazh Tahjir dalam hadits ini mempunyai makna Hajirah waktu 
sore adalah salah. Yang benar adalah apa yang telah diriwayatkan Abu 
Dawud Al-Mashahifi dari An-Nadhar bin Syumail bahwasanya ia berkata, 
“At-Tahjir ila Al-Jum’ah wa Ghairiha: At-Tabkir wa Al-Mubadarah ila Kulli 
Syaein (lafazh Tahjir ketika dinsibatkan kepada Jum’at mempunyai arti 
berangkat di waktu pagi dan bersegara kepada setiap sesuatu).” An-Nadhar 
bin Syumail menambahkan, “Aku telah mendengar Al-Khalil berkata 
demikian menafsiri hadits ini.”” 

Al-Azhari lebih lanjut berkata, “Dan arti demikian inilah yang benar. 
Lafazh ini merupakan bahasa penduduk Hijaz567 dan orang yang tinggal di 
daerah sekitarnya.” 

                                                      
565

 Teks aslinya hanya menyebutkan nama Samma saja. (Pentj.) 
566

 Hadits ini adalah shahih. 
567

 Hijaz adalah istilah untuk daerah Makkah dan Madinah. (Pentj.) 
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Memberikan arti lafazh Al-Hijr dengan Al-Ibtikar dan lafazh Ar-Ruwah 
bagi mereka ini mempunyai Adz-Dzihab wa Al-Madha (bepergian dan 
berlalu). Dikatakan, “Raha Al-Qaum idza Khafuu wa Murruu Ai Waqt 
kana (kaum telah pergi jika mereka telah pergi dan telah berjalan, 
maksudnya biar skapanpun waktunya).” 

Sedang mengenai sabda Rasulullah S.a.w., “Lau Ya’lamu ma fi At-Tahjir 
Lastabaquu Ilaih (Seandainya manusia tahu apa [yang diperoleh] berangkat 
pagi-pagi, maka mereka akan berlomba-lomba mendatanginya).” Maka At-
Tahjir di sini maksudnya adalah At-Tabkir (berangkat di pagi-pagi) menuju 
jamaah untuk mendirikan shalat Jum’at, yaitu pada awal waktunya.  

Al-Azhari berkata, “Semua orang Arab mengatakan, “Hajara Ar-Rajul 
idza Kharaja Waqt Al-Hajirah (seorang laki-laki telah berhijrah jika ia telah 
keluar pada waktu [sinar matahari] panas).” 

Abu Ubaid568 meriwayatkan dari Abu Zaid, ia berkata, “Hajara Ar-Rajul 
idza Kharaja bi Al-Hajirah (Seorang laki-laki telah berhijrah jika ia telah 
keluar sewaktu [sinar matahari] sedang panas), yaitu waktu tengah hari.” 

Al-Azhari berkata, “Yahjuruna bi Hajir Al-Fajr Ai Yubkiruna bi Waqt 
As-Sahar (mereka berhijrah dengan perjalanan fajar [apabila] maksudnya 
berjalan pagi-pagi di waktu sahur.” 

Adapun penduduk Madinah tidak berangkat ke masjid untuk 
menunaikan shalat Jum’at di awal siang, maka peristiwa ini merupakan 
puncak praktek mereka pada masa Imam Malik. Dan praktek yang 
demikian ini tidak bisa dipakai Hujjah sebagaimana tidak bisa dipakai 
Hujjah orang yang mengatakan, “Ijma’ penduduk Madinah merupakan 
Hujjah.”  

Sesungguhnya hadits ini tidak mempunyai arti selain bersegera di 
waktu pagi ke masjid untuk menunaikan shalat Jum’at dan yang demikian 
ini diperbolehkan secara Dharurah. 

Terkadang seseorang sibuk dengan pekerjaannya demi kemasalahatan 
dirinya, keluarganya serta kehidupannya dan kemaslahatan selainnya, baik 
untuk urusan agama maupun dunianya. Dan sudah barang tentu bahwa 
hal ini jauh lebih utama dari pada berangkat pagi-pagi ke masjid untuk 
menunaikan shalat Jum’at. Tidak diragukan bahwa menunggu waktu 
tibanya shalat Jum’at setelah mengerjakan shalat ketika memasuki masjid 
dan duduknya seseorang di tempatnya shalatnya lebih utama dari pada ia 
pergi dan kembali lagi untuk menunaikan shalat kedua (Jum’at). Hal ini 
sebagaimana disinggung dalam beberapa sabda Rasulullah S.a.w. berikut:  

“Orang yang menunggu shalat kemudian ia shalat bersama imam lebih 
utama daripada orang yang (datang lalu) shalat dan kemudian kembali ke 
keluarganya.”569 

                                                      
568

 Namanya adalah Al-Qasim bin Sallam Al-Baghdadi, seorang imam dalam bidang bahasa Arab, 
fikih, hadits, Al-Qur`an, sejarah dan peradaban manusia. Ia mempunyai keutamaan, teguh beragama 
dan seorang yang Mutqin (kuat). Ia meninggal pada tahun 224 H.. Lihat Al-Bidayah, 5/833.  
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“Sesungguhnya para malaikat senantiasa mendoakan keselamatan 
kepadanya sepanjang ia berada di tempat shalatnya.”570 

“Sesungguhnya menunggu shalat setelah (menunaikan) shalat adalah 
termasuk sebab yang Allah menjadikannya sebagai penghapus dosa dan 
meninggikan ke beberapa derajat dan sesungguhnya itu adalah Ar-Ribath571 
(pengikat).”572 

“Sesungguhnya Allah berbangga terhadap para malaikat-Nya sebab 
hamba-Nya telah melaksanakan shalat fardhu dan (lalu) duduk menunggu 
(datangnya) kewajiban yang lain.”573 

Berangkat dari semua hadits ini, maka orang yang telah menunaikan 
shalat Shubuh kemudian duduk di tempatnya menunggu datangnya shalat 
Jum’at lebih utama dari pada setelah shalat Shubuh meninggalkan masjid 
dan kemudian datang lagi pada waktu shalat. Sementara itu, penduduk 
Madinah dan sekitarnya tidak melakukan yang demikian ini bukan bararti 
bahwa hal ini hukumnya makruh. Demikian pula halnya dengan berangkat 
pagi-pagi ke masjid untuk menunggu datangnya shalat Jum’at. Wallah 
a'lam. 

Kedua puluh lima: Sedekah pada hari Jum’at memiliki nilai lebih 
dibanding hari selainnya dalam seminggu sebagaimana sedekah pada bulan 
Ramadhan jika dinisbatkan dengan bulan-bulan selainnya.  

Ibnu Taimiyah telah memberikan kesaksian apabila keluar untuk 
menunaikan shalat Jum’at, maka ia akan membawa apa yang dijumpainya 
dari jenis roti maupun yang lain dalam rumahnya untuk disedekahkan 
ketika berjalan menuju masjid dengan rahasia. 

Saya pernah mendengar Ibnu Taimiyah berkata, “Jika Allah telah 
memerintahkan kepada kita untuk bersedekah dengan di antara kedua 
tangan yang bermunajat kepada Rasulullah S.a.w., maka sedekah dengan di 
antara kedua tangan yang bermunajat kepada-Nya tentu lebih utama dan 
lebih berhak mendapatkan keutamaan.” 

                                                                                                                              
569

 Hadits ini adalah shahih, dikeluarkan Al-Bukhari, Kitab Al-Adzan, Bab Fadhl Shalah Al-Fajr fi 
Jama’ah, hadits nomor 651, dan Muslim, Kitab Al-Masajid, Bab Fadhl Ash-Shalah Katsrah Al-Khaththa 
ila Al-Masajid, hadits nomor 662 dari Abu Musa Al-Asy’ari.  

570
 Hadits ini adalah shahih, dikeluarkan Al-Bukhari, Kitab Al-Adzan, Bab man Jalasa fi Al-Masjid 

Yantazhir Ash-Shalah, hadits nomor 659, Muslim, Kitab Al-Masajid, Bab Fadhl Ash-Shalah Al-
Maktubah fi Jama’ah, hadits nomor 649, dan Abu Dawud, Kitab Ash-Shalah, Bab fi Fadhl Al-Qu’ud fi 
Al-Masjid, hadits nomor 469 dari Abu Hurairah.  

571
 Ar-Ribath di sini mempunyai dua takwil, yaitu: pertama; Sesuatu yang dijalankan secara rutin, 

dan kedua; sebagai tali pemelihara. (Pentj.) 
572

 Hadits ini adalah shahih, dikeluarkan Muslim, Kitab Ath-Thaharah, Bab Fadhl Isbagh Al-
Wudhu` ‘ala Al-Makarih, hadits nomor 251, At-Tirmidzi, Kitab Ath-Thaharah, Bab ma Ja`a fi Isbagh Al-
Wudhu`, hadits nomor 51-52, dan An-Nasa`i, Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Fadhl fi Dzalik, 1/90 dari 
Abu Hurairah.  

573
 Hadits ini adalah shahih, dikeluarkan Ibnu Majah, Kitab Al-Masajid, Bab Luzum Al-Masajid 

wa Intizhar Ash-Shalah, hadits nomor 801. Al-Albani dalam Shahih Sunan Ibnu Majah berkata, “Hadits 
ini adalah shahih.”  
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Ahmad bin Zuhair bin Harb berkata, “Ayahku telah memberikan hadits 
kepada kami, ia berkata, “Jarir telah memberikan hadits kepada kami dari 
Manshur dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia berkata, “Abu Hurairah setelah 
berkumpul dengan Ka’ab. Kemudian Abu Hurairah berkata, 
“Sesungguhnya pada hari Jum’at terdapat waktu yang tidak menemukan 
seorang muslim dalam shalatnya memohon kepada Allah S.w.t. sesuatu 
kecuali Dia akan memberikannya.” Ka’ab berkata, “Aku akan memberikan 
hadits kepada kalian tentang hari Jum’at. Sesungguhnya apabila pada hari 
Jum’at, maka tercenganglah semua langit, bumi, daratan, lautan, 
pegunungan, pepohonan dan semua makhluk kecuali anak Adam dan para 
setan. Para malaikat mengelilingi setiap pintu masjid untuk menulis 
siapakah yang datang pertama dikumpulkan sebagai kelompok pertama 
hingga imam khutbah keluar. Jika imam telah keluar, maka para malaikat 
akan menutup semua lembaran catatan amalnya. Barangsiapa datang 
setelah lembaran ini di tutup, maka ia telah datang untuk hak Allah, karena 
hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Pada hari ini, hak bagi orang 
yang telah baligh untuk mandi sebagaimana ia mandi untuk junub. 
Sedekah pada hari ini jauh lebih mulia dari pada sedekah pada hari 
selainnya. Matahari tidak terbit dan tenggelam seperti hari Jum’at.” 
Kemudian Ibnu Abbas berkata, “Ini adalah hadits Ka’ab dan hadits Abu 
Hurairah, sedang aku melihat jika ada orang yang ahli dalam hal ini 
meminta, maka gunakanlah ini.” 

Kedua puluh enam; Hari Jum’at adalah hari dimana Allah 
menampakkan diri-Nya di surga kepada para kekasih-Nya yang mukmin. 
Pada hari itu mereka mengunjungi Allah. Barangsiapa di antara mereka 
yang paling dekat dengan imam ketika shalat Jum’at, maka dialah yang 
paling dekat dengan Allah dan barangsiapa yang paling cepat menuju 
shalat Jum’at, maka dialah yang paling cepat mengunjungi-Nya. 

Yahya bin Yaman meriwayatkan dari Syuraik, dari Abu Al-Yaqzhan, 
dari Anas bin Malik R.a. mengenai firman Allah S.w.t.,  

“Dan pada sisi Kami ada tambahannya,” (Qaf: 35) bahwa Imam Malik 
berkata, “Allah menampakkan diri-Nya kepada mereka pada setiap hari 
Jum’at.”574 

Ath-Thabrani dalam Al-Mu’jam telah menyebutkan riwayat dari Abu 
Nu’aim Al-Mas’udi, dari Al-Minhal bin Amr, dari Abu Ubaidah. Abu 
Ubaidah berkata, “Abdullah berkata, “Bergegaslah menuju shalat Jum’at, 
karena sesungguhnya Allah S.w.t. menampakkan diri-Nya kepada para 
penghuni surga di setiap hari Jum’at di atas tumpukan pasir dari kapur. 
Mereka dekat kepada Allah sesuai dengan kadar kecepatan mereka dalam 
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 Sanad hadits ini adalah dha’if. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam tafsirnya (4/228) menisbatkan 
riwayat hadits ini kepada Al-Bazzar dan Ibnu Abi Hatim. Abu Al-Yaqzhan adalah Utsman bin Umair. 
Dalam kitab At-Taqrib, biografi nomor 4507 dikatakan, “Utsman bin Umair adalah dha’if, sering salah 
meriwayatkan dan memasulkan data. Syuraik adalah seorang yang buruk hafalannya. Dan Yahya bin 
Al-Yaman adalah seorang yang tergesa-gesa.” Dalam kitab tersebut, tepatnya biografi nomor 7679, juga 
disebutkan, “Yahya bin Al-Yaman adalah seorang yang sangat jujur, ahli ibadah, sering salah, dan 
sudah berubah hafalannya.” 
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menuju shalat Jum’at. Kemudian Allah memberikan suatu bentuk 
kemuliaan untuk mereka yang mana sebelumnya mereka belum pernah 
melihatnya. Setelah itu mereka kembali kepada keluarganya masing-
masing dan mereka menceritakan apa yang telah diperbuat Allah terhadap 
mereka.”  

Abu Ubaidah berkata, “Kemudian Abdullah masuk ke dalam masjid, 
namun tiba-tiba ia menemui dua lelaki di dalamnya. Lalu Abdullah berkata, 
“Dua lelaki? Aku adalah yang ketiganya. Jika Allah menghendaki, niscaya 
Dia akan memberkati yang ketiga.”575 

Al-Baihaqi dalam Asy-Syu’ab menyebutkan riwayat dari Alqamah bin 
Qais bahwa ia berkata, “Aku pernah pergi bersama Abdullah bin Mas’ud 
R.a. menuju shalat Jum’at. Lalu ia menemukan tiga orang yang telah 
mendahuluinya. Ia berkata, “Aku orang keempat dari empat orang, namun 
keempat dari empat tidaklah jauh.” Kemudian ia berkata, “Sesungguhnya 
aku mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda, “Sesungguhnya manusia pada 
hari kiamat duduk dekat dengan Allah sesuai dengan kadar kepergian 
mereka menuju shalat Jum’at, yaitu pertama, kedua, ketiga, dan keempat.” 
Kemudian Abdullah bin Mas’ud berkata, “Keempat dari empat tidaklah 
jauh.”576 

Ad-Daruquthni dalam kitab Ar-Ru`yah mengatakan, “Telah 
meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Salman bin Al-Hasan, telah 
meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Utsman bin Muhammad, telah 
meriwayatkan kepada kami Marwan bin Ja’far, telah meriwayatkan kepada 
kami Nafi’ Abu Al-Hasan Maula Bani Hasyim, telah meriwayatkan kepada 
kami Atha` bin Abi Maimunah, dari Anas bin Malik R.a. bahwa ia berkata, 
“Rasulullah S.a.w. bersabda, “Pada saat hari kiamat, orang-orang mukmin 
melihat Tuhan mereka, lalu Allah menjanjikan melihat-Nya bagi setiap 
orang yang berangkat pagi di masjid pada hari Jum’at, sementara orang-
orang mukmin perempuan melihat-Nya pada hari Idul Fithri dan hari Nahr 
(Idul Adha).”  

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Nuh, telah 
meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Musa bin Sufyan As-Sakari, 
telah meriwayatkan kepada kami Abdullah bin Al-Jahm Ar-Razi, telah 
meriwayatkan kepada kami Amr bin Abi Qais, dari Abu Thaibah, dari 
Ashim, dari Utsman bin Umair Abu Al-Yaqzhan, dari Anas R.a., dari 
Rasulullah S.a.w., bahwa beliau bersabda, “Jibril telah mendatangiku 
sedang di tangannya ada semacam kaca yang putih yang di dalamnya ada 
semacam titik hitam. Lalu aku bertanya, “Apakah ini wahai Jibril?” Jibril 
menjawab, “Ini adalah hari Jum’at yang ditawarkan Allah kepadamu agar 
menjadi hari Id bagimu dan bagi kaummu setelahmu.” 
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 HR. Ath-Thabrani, hadits nomor 9169. Sanad riwayat ini adalah dha’if. Al-Mas’udi adalah 
seorang yang kacau hafalannya, sedang Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya sebagaimana 
keterangan di depan. 
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 Hadits ini adalah dha’if. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Kitab Al-Iqamah, Bab ma 

Ja`a fi At-Tahajjir ila Al-Jum’ah, hadits nomor 1094. Al-Albani dalam Dha’if Sunan Abu Dawud juga 
menganggapnya sebagai hadits dha’if. 
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Aku bertanya lagi, “Apakah keuntungannya bagi kami?” Jibril 
menjawab, “Di dalamnya ada kebaikan untukmu, kamulah yang berhak 
pertama kalinya, sedang Yahudi dan Nasrani berada setelahmu. Di 
dalamnya ada waktu yang mana seorang hamba tidak memohon sesuatu 
telah menjadi bagiannya kepada Allah di dalam waktu itu kecuali Allah 
akan memberikannya, atau jika sesuatu itu bukan bagiannya, maka Allah 
akan memberikan sesuatu yang lebih baik dari yang dimintanya. Allah 
akan melindunginya dari segala kejahatan yang telah ditetapkan untuknya 
atau jika tidak ditetapkan untuknya, maka Allah akan melindunginya dari 
kejahatan yang lebih besar dari apa yang ia telah memohon perlindungan 
kepada Allah darinya.” 

Rasulullah S.a.w. berkata, “Aku bertanya, “Apakah titik hitam ini?” 
Jibril menjawab, “Itu adalah waktu yang disamakan dengan Jum’at. Waktu 
tersebut bagi kami adalah puncak hari-hari. Para penghuni akhirat 
menyebutkan sebagai hari tambahan (Yaum Al-Mazid).”  

Rasulullah S.a.w. berkata, “Aku bertanya, “Wahai Jibril, apakah hari 
tambahan?” Jibril menjawab, “Tuhanmu di surga membuat lembah yang 
dipenuhi semerbaknya bau minyak misik. Apabila datang hari Jum’at, maka 
Dia turun di kursi-Nya, lalu meliputi kursi-Nya dengan mimbar-mimbar 
dari cahaya, lalu datanglah para Nabi hingga mereka duduk di sana. 
Kemudian mimbar-mimbar itu diliputi dengan emas, maka datanglah 
orang-orang yang jujur dan syuhada hingga mereka duduk di atasnya. Para 
penghuni kamar (di surga) pun datang menysusul mereka secara bersama-
sama.” 

Jibril melanjutkan ceritanya, “Kemudian Allah menampakkan diri 
kepada mereka sehingga mereka melihat-Nya. Allah berkata, “Akulah yang 
membenarkan janji-Ku kepadamu, menyempurnakan nikmat-nikmatKu 
untukmu. Inilah tempat kemuliaan-Ku, maka mintalah kepada-Ku.” 
Mereka pun meminta keridhaan-Nya. Maka Allah berkata, “Keridhaan-Ku 
adalah menempatkanmu di rumah-Ku dan ini adalah tempat kemulian-Ku, 
maka mintalah kepada-Ku.” Mereka pun masih tetap meminta ridha-Nya.” 

Jibril berkata, “Kemudian Allah bersaksi terhadap mereka dengan 
keridhaan-Nya, dan setelah itu mereka memohon kepada Allah sampai 
keinginan mereka telah habis. Kemudian dibuka bagi mereka sesuatu yang 
belum pernah dilihat mata, didengar ditelinga, dan terlintas dalam hati 
manusia.” 

Jibril berkata, “Kemudian Allah naik dan naiklah para Nabi dan 
syuhada, sementara para penghuni kamar kembali ke kamar mereka 
masing-masing.” 

Jibril berkata, “Setiap kamar berasal dari mutiara yang tidak ada 
sambungannya maupun potongannya, yaitu mutiara Yaqut merah (rubi). 
Ada juga kamar dari mutiara Zabarjad hijau. Pintu-pintu, tembok-tembok, 
atap-atap, dan kunci-kuncinya terbuat dari mutiara-mutiara itu. Sungai-
sungainya mengalir, buah-buahan dari pohon mendekat di kamar-kamar, 
istreri-isteri dan pembantu-pembantu ada di dalamnya.” 
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Jibril berkata, “Tidak ada yang lebih mereka ingini selain hari Jum’at 
agar mereka tambah mendapat kemuliaan Allah S.w.t. dan melihat Wajah-
Nya yang mulia. Itulah yang disebut hari tambahan.”577  

Hadits ini mempunyai beberapa jalur periwayatan yang telah 
disebutkan oleh Abu Al-Hasan Ad-Daruquthni dalam kitab Ar-Ru`ah. 

Kedua puluh tujuh: Kata Syahid (saksi) yang dijadikan sumpah oleh 
Allah dalam kitab-Nya telah ditafsirkan dengan hari Jum’at.  

Humaid bin Zanhawih berkata, “Telah meriwayatkan kepada kami 
Abdullah bin Musa, telah meriwayatkan kepada kami Musa bin Ubaidah, 
dari Ayub bin Khalid, dari Abdullah bin Rafi’, dari Abu Hurairah, ia 
berkata, “Rasulullah S.a.w. bersabda, “Hari yang dijanjikan (Al-Yaum Al-
Mau’ud) adalah hari kiamat, hari yang disaksikan (Al-Yaum Al-Masyhud) 
adalah hari Arafah, dan saksi (Asy-Syahid) adalah hari Jum’at. Matahari 
tidak terbit dan tidak terbenam dalam suatu hari dengan lebih utama 
kecuali dalam hari Jum’at. Di dalamnya ada saat yang apabila seorang 
mukmin kebetulan berdoa memohon kebaikan kepada Allah pada saat 
tersebut, maka Allah akan mengabulkannya, atau jika ia memohon 
perlindungan kepada Allah dari suatu kejahatan, maka Allah akan 
melindunginya dari kejahatan itu.”578 

Hadits di atas diriwayatkan Al-Harits bin Abi Usamah579 dalam Al-
Musnad dari Ruh, dari Musa bin Ubaidah. Dalam Al-Mu’jam karya Ath-
Thabrani disebutkan bahwa Muhammad bin Ismail bin Ayyasy berkata, 
“Telah meriwayatkan kepadaku ayahku, telah meriwayatkan kepadaku 
Dhamdham bin Zur’ah, dari Syuraih bin Ubaid, dari Abu Malik Al-Asy’ari, 
ia berkata, “Rasulullah S.a.w. bersabda, “Hari yang dijanjikan adalah hari 
kiamat, saksi adalah hari Jum’at, dan yang disaksikan adalah hari Arafah. 
Hari Jum’at adalah hari yang diperuntukkan oleh Allah bagi kita, dan shalat 
Al-Wustha adalah shalat Ashar.”580  Hadits ini juga telah diriwayatkan dari 
Jubair bin Muth’am. 
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 Sadan hadits ini adalah dha’if; Utsman bin Umair adalah seorang yang dha’if sebagaimana 
keterengan di depan. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al-Ausath, hadits nomor 2084 
melaui jalur periwayatan dari Anas sebagaimana di depan. 
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 Hadits ini adalah hasan. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Kitab At-Tafsir,Bab wa min 

Surah Al-Buruj, hadits nomor 3350. Al-Albani mengatakan dalam Shahih Al-Jami’, hadits nomor 8201, 
“Hadits ini adalah hasan.” 
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 Al-Harits bin Al-Usamah adalah Al-Harits bin Muhammad bin Abi Usamah, seorang yang 

bergelar Al-Hafizh, jujur, alim, Musnid Al-Iraq, Abu Muhammad At-Tamimi, penduduk Baghdad, 
penyusun kitab Al-Musnad yang masyhur, namun ia tidak menyusunnya berdasarkan nama-nama 
sahabat dan klasifikasi bab. Ia dilahirkan pada tahun 186 H. dan meninggal pada hari Arafah tahun 
282 H.. Sebagian orang telah mempermasalahkan otoritasnya. Lihat As-Siyar, 13/388. 
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 Sanad hadits ini adalah dha’if, karena riwayat Syuraih dari Abu Malik adalah mursal 

sebagaimana yang telah dikatakan Abu Hatim dalam At-Tahdzib, biografi nomor 2992. Ia adalah 
seorang yang jujur namun terkadang salah meriwayatkan. Mengenai Muhammad bin Ismail bin 
Ayyasy, dikatakan dalam At-Taqrib, hadits nomor 5735, “Mereka mencelanya karena ia meriwayatkan 
dari ayahnya padahal ia tidak mendengarnya. Sedang Ismail bin Asyyas, maka kelemahan hadits di sini 
bukanlah dikarenakan olehnya. Ia sebagaimana dikatakan dalam At-Taqrib, hadits nomor 473, 
“Seorang yang jujur dalam meriwayatkan dari para perawi negerinya. Adapun riwayatnya dari selain 
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Aku tambahkan, “Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin 
Ja’far, telah meriwayatkan kepada kami Syu’bah, aku (Syu’bah) mendengar 
Ali bin Zaid dan Yunus bin Ubaid meriwayatkan dari Ammar budak milik 
Bani Hasyim, dari Abu Hurairah. Ali bin Zaid telah menyambungkan 
sanadnya sampai Rasulullah S.a.w., sedang Yunus tidak menganggap Abu 
Hurairah mengatakan mengenai ayat ini, 

“Dan yang menyaksikan dan yang disaksikan,” (Al-Buruj: 3)  

bahwa yang menyaksikan adalah hari Jum’at, yang disaksikan adalah 
hari Arafah, dan yang dijanjikan adalah hari kiamat.581 

Kedua puluh delapan; Hari Jum’at adalah hari yang ditakuti langit, 
bumi, gunung-gunung, lautan, dan semua makhluk kecuali manusia dan 
jin. Abu Al-Jawab meriwayatkan dari Ammar bin Raziq, dari Manshur, dari 
Mujahid, dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, “Pada suatu saat, Ka’ab dan 
Abu Hurairah berkumpul, lalu Abu Hurairah berkata, “Rasulullah S.a.w. 
bersabda, “Sesungguhnya pada hari Jum’at ada saat yang jika pada saat itu 
seorang muslim kebetulan memohon kepada Allah kebaikan dunia dan 
akhirat, maka Allah akan mengambulkannya.” 

Lalu Ka’ab berkata, “Maukah kamu aku ceritakan tentang hari Jum’at? 
Sungguh pada saa hari Jum’at tiba, langit, bumi, gunung-gunung, dan 
semua makhluk takut kepadanya kecuali anak Adam dan setan-setan. Pada 
saat itu para malaikat meliputi pintu-pintu masjid untuk mencatat siapakah 
yang lebih dahulu masuk masjid sampai imam keluar. Apabila imam telah 
keluar, maka mereka menutup buku-bukunya. Barangsiapa yang datang 
setelah itu, maka ia adalah datang untuk memenuhi hak Allah namun ia 
tidak masuk dalam catatan. Hendaknya setiap muslim yang bermimpi 
(keluar mani) mandi pada saat itu sebagaimana ia mandi setelah 
memandikan jenazah. Shadaqah pada hari itu adalah lebih utama dari 
shadaqah pada hari-hari yang lain. Tidak ada hari yang di dalamnya 
matahari terbit dan terbenam seperti hari Jum’at.” 

Ibnu Abbas berkata, “Inilah hadits Ka’ab dan Abu Hurairah, dan aku 
menyarankan barangsiapa yang keluarganya mempunyai minyak wangi, 
maka pakailah minyak wangi itu pada hari Jum’at.”582 

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi S.a.w. bersabda, “Matahari 
tidak terbit dan tidak tenggelam pada suatu hari dengan lebih utama 
kecuali pada saat hari Jum’at. Semua hewan takut pada hari Jum’at, kecuali 
dua golongan ini, yaitu manusia dan jin.”583  

Ini adalah hadits shahih. Demikian itu karena hari Jum’at adalah hari 
bangkitnya kiamat, ditutupnya alam, runtuhnya dunia, dan 

                                                                                                                              
mereka adalah riwayat yang tidak bisa dipercaya. Sedangkan hadits ini adalah salah riwayatnya dari 
para perawi negerinya, karena ia dan Dhamdham berasal dari Himmash. 
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 Sanad hadits ini adalah dha’if. HR. Ahmad, hadits nomor 298. Ali bin Zaid adalah Ibnu Jad’an, 

seorang yang dikenal dha’if sebagaimana yang tersebut dalam At-Taqrib, biografi nomor 4734. 
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 Hadits ini adalah shahih. Hadits seperti ini juga telah disebutkan di depan. 
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 Sebagian redaksi hadits ini sudah disebutkan sebelumnya. 
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dibangkitkannya manusia menuju rumahnya masing-masing, yaitu ke 
surga atau neraka. 

Kedua puluh sembilan: Hari Jum’at adalah hari yang telah 
diperuntukkan oleh Allah bagi umat ini dan disesatkan darinya Ahli Kitab 
sebelum mereka. Hal ini adalah sebagaimana yang tersebut dalam hadits 
shahih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S.a.w. bersabda, “Matahari 
tidak terbit dan tidak terbenam pada suatu hari dengan lebih baik kecuali 
pada hari Jum’at. Allah telah menunjukkan kita hari Jum’at itu dan 
menyesatkan darinya umat manusia yang lain. Umat manusia dalam 
kaitannya dengan hari Jum’at adalah pengikut kita, karena hari Jum’at 
adalah untuk kita, sedangkan bagi orang-orang Yahudi adalah hari Sabtu 
dan orang-orang Nasrani adalah hari Ahad.”584 Dalam hadits yang lain 
disebutkan, “Allah telah menyimpan hari Jum’at untuk kita.”  

Imam Ahmad berkata, “Telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Ashim 
dari Hushain bin Abdirrahman, dari Umar bin Qais, dari Muhammad bin 
Al-Ays’ats, dari Aisyah bahwa ia berkata, “Suatu saat aku bersama 
Rasulullah S.a.w., tiba-tiba seorang Yahudi meminta izin masuk lalu ia 
diizini masuk. Ia berkata, “Assam Alaikum (racun tetap padamu)!” 
“Waalaik (dan tetap padamu),” jawab Nabi.  

Aisyah berkata, “Ketika itu aku ingin angkat bicara. Dan ia pun masuk 
untuk kedua kalinya dengan  berkata, “Assam Alaik!”  Lalu aku berkata, 
“Racun tetap padamu dan juga kermurkaan Allah wahai saudara kera dan 
babi! Apakah kamu memberi penghormatan kepada Rasulullah dengan 
sesuatu yang tidak digunakan Allah untuk menghormatinya?!” 

Aisyah berkata, “Lalu Rasulullah S.a.w. memandangiku dan berkata, 
“Cukup! Sesungguhnya Allah tidak menyukai kekejian dan perkataan yang 
keji, mereka berkata dengan suatu perkataan dan kita balas perkataan itu, 
perkataan itu tidaklah menimbulkan mudharat bagi kita dan justru apa 
yang mereka ucapkan itu tetap bersama mereka sampai hari kiamat. 
Sungguh mereka tidak dengki kepada kita karena sesuatu sebagaimana 
mereka dengki kepada kita karena hari Jum’at yang telah ditunjukkan oleh 
Allah kepada kita sedang mereka telah tersesat darinya, karena kiblat yang 
telah ditunjukkan Allah kepada kita sedang mereka telah tersesat darinya, 
dan karena perkataan kita di belakang imam, “Amin.”585  

Dalam Ash-Shahihain (Shahih Al-Bukhari dan Muslim) disebutkan 
riwayat dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S.a.w. bersabda, “Kita adalah 
umat terakhir namun terdepan di hari kiamat, hanya saja mereka diberi 
kitab sebelum kita dan kita diberi kitab setelah mereka. Ini adalah hari yang 
telah diwajibkan Allah kepada mereka, namun mereka berselisih 
mengenainya, lalu Allah menunjukkannya kepada kita. Umat manusia 
dalam kaitannya dengan hari Jum’at adalah mengikuti kita, bagi orang-
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 Hadits ini adalah shahih sebagaimana keterenangan yang telah lalu. 
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orang Yahudi adalah hari besuk (Sabtu) dan bagi orang-orang Nasrani 
adalah hari setelah hari besuk.”586  

Ketiga puluh: Hari Jum’at adalah hari pilihan Allah di antara hari-hari 
yang lain dalam satu minggu, sebagaimana bulan Ramadhan adalah bulan 
pilihan Allah di antara bulan-bulan yang lain dalam satu tahun, Makkah 
adalah tempat pilihan Allah di bumi dan Muhammad adalah pilihan-Nya di 
antara makluk-makhluk-Nya. 

Adam bin Abi Iyas587 berkata, “Telah meriwayatkan kepada kami 
Syaiban Abu Muawiyah, dari Ashim bin Abi An-Najud, dari Abu Shaleh, 
dari Ka’ab Al-Akhbar bahwa ia berkata, “Sesungguhnya Allah S.w.t. telah 
memilih bulan-bulan, maka Dia memilih bulan Ramadhan, telah memilih 
hari-hari, maka Dia memilih hari Jum’at, telah memilih malam-malam, 
maka Dia memilih malam Al-Qadr, dan telah memilih waktu-waktu, maka 
Dia memilih waktu shalat. Jum’at mengampuni dosa-dosa sampai Jum’at 
berikutnya ditambah tiga hari, Ramadhan mengampuni dosa-dosa sampai 
Ramadhan berikutnya, haji mengampuni dosa-dosa sampai haji berikutnya, 
dan umrah mengampuni dosa-dosa berikutnya sampai umrah berikutnya. 
Seorang lelaki mati di antara dua kebaikan; kebaikan yang telah dia 
laksanakan dan kebaikan yang ia tunggu, maksudnya dua shalat. Pada hari 
Ramadhan, setan-setan diikat, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu 
surga dibuka. Pada hari Ramadhan, dikatakan, “Wahai pencari kebaikan, 
kemarilah! Ramadhan adalah yang paling mengumpulkan kebaikan. Tidak 
ada malam-malam Ramadhan yang lebih disukai Allah melebihi malam-
malam sepuluh (terakhir).” 

Ketiga puluh satu: Roh orang-orang yang mati dekat di kubur mereka. 
Roh-roh tersebut tepat berada di kubur-kubur pada hari Jum’at sehingga 
mereka mengetahui para peziarah dan orang-orang yang melewati mereka 
dan mengucapkan salam kepada mereka. Pada hari itu, mereka mengatahui 
lebih banyak manusia yang masih hidup dibandingkan dengan hari-hari 
lainnya. Hari itu adalah hari bertemunya orang-orang yang masih hidup 
dengan  orang-orang yang sudah mati. Apabila hari kiamat bangkit pada 
hari Jum’at, maka bertemulah orang-orang yang terdahulu dan orang-
orang yang terakhir, penghuni bumi dan penghuni langit, Tuhan dan 
hamba, orang yang beramal dan amalnya, orang yang dizhalimi dan orang 
yang menzhaliminya, dan matahari dan bulan. Sebelum itu, mereka tidak 
pernah bertemu.  

Hari Jum’at adalah hari berkumpul dan bertemu. Oleh karena itu, 
manusia di dunia bertemu secara lebih banyak pada hari Jum’at 
dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Jadi, hari Jum’at adalah 
pertemuan. 
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 Hadits ini adalah shahih, sebagaimana keterangan yang telah lalu. 
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 Adam bin Abi Iyas adalah Abdurrahman Al-Asqalani. Ia berasal dari Khurasan dan tumbuh 
berkembang di Baghdad. Ia adalah seorang yang tsiqah dan ahli ibadah. Ia meninggal dunia pada tahun 
221 H.. Lihat At-Taqrib, biografi nomor 132. 
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Abu At-Tayyah Yazid bin Humaid mengatakan, “Mathraf bin 
Abdullah588 adalah orang yang rajin beribadah terutama pada hari Jum’at. 
Suatu saat pada hari Jum’at, ia berjalan di malam hari dan sampai di 
pekuburan.”  

Abu At-Tayyah melanjutkan ceritanya dengan mengatakan bahwa Al-
Mathraf berkata, “Lalu aku melihat setiap pemilik kubur berdiri di atas 
kuburnya. Mereka berkata, “Ini Mathraf datang pada hari Jum’at.” Aku 
berkata, “Kalian mengenal hari Jum’at?” Mereka menjawab, “Ya, dan kami 
mengetahui apa yang dikatakan burung-burung pada hari Jum’at.” Aku 
bertanya, “Apa yang dikatakan burung-burung pada hari Jum’at?” Mereka 
menjawab, “Burung-burung berkata, “Tuhanku, berilah kedamaian, 
berilah kedamaian, karena ini adalah hari yang baik.” 

Ibnu Abi Ad-Dunya dalam kitab Al-Manamat dan kitab-kitabnya yang 
lain menuturkan kisah dari salah satu keluarga Ashim bin Al-Juhduri. Salah 
satu keluarga Ashim ini berkata, “Aku pernah mimpi bertemu dengan 
Ashim Al-Juhduri setelah dua tahun dari kematiannya. Aku berkata, 
“Bukankah kamu sudah mati?” “Ya,” jawab Ashim. Aku bertanya lagi, “Di 
mana kamu sekarang?” “Aku, demi Allah, berada di taman surga. Aku dan 
sebagian teman-temanku berkumpul pada malam Jum’at dan paginya di 
tempat Bakr bin Abdullah Al-Muzani. Di situ kami menerima kabar-kabar 
kalian,” jawab Ashim. Aku bertanya, “Yang berkumpul jasad atau ruh-roh 
kalian?” Ia menjawab, “Ah! jasad kami telah binasa, yang bertemu 
hanyalah ruh-roh kami.” 

Salah satu keluarga Ashim itu melanjutkan ceritanya, “Lalu aku 
berkata, “Apakah kamu mengetahui ziarah kami kepadamu?” Ashim 
menjawab, “Kami mengetahuinya pada sore hari sebelum Jum’at, hari 
Jum’at penuh, dan malam Sabtu sampai terbitnya matahari.” Aku bertanya, 
“Bagaimana hal itu tidak terjadi pada hari-hari yang lain?” Ia menjawab, 
“Karena keutamaan dan keagungan hari Jum’at.” 

Ibnu Abi Ad-Dunya juga menyebutkan kisah dari Muhammad bin 
Wasi’589 bahwa ia pergi setiap sabtu pagi sampai mendatangi pembuat keju. 
Setelah itu, ia berdiri di atas kubur mengucapkan salam dan mendoakan 
para penghuni kubur kemudian pergi dari situ. Maka ia ditanya, 
“Bagaimana seandainya kamu menggantinya dengan hari Senin?” Ia 
berkata, “Telah sampai kepadaku bahwa orang-orang yang sudah mati 
mengetahui para peziarah mereka pada hari Jum’at, satu hari sebelumnya 
dan satu hari setelahnya.” 

Disebutkan dari Sufyan Ats-Tsauri, ia berkata, “Aku mendengar dari 
Adh-Dhahhak bahwa ia berkata, “Barangsiapa berziarah kubur pada hari 
Sabtu sebelum matahari terbit, maka orang yang mati mengetahui 
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 Mathraf bin Abdullah adalah Ibnu Asy-Syakhir Al-Amiri Al-Harsyi Abu Abdillah Al-Bashari, 
seorang tsiqah, ahli ibadah, dan orang yang mempunyai ketuamaan. Ia meninggal tahun 95 H. lihat At-
Taqrib, bigrafi nomor 6706. 
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 Muhammad bin Wasi’ adalah Ibnu Jabir bin Al-Akhnas Al-Azdi Abu Bakar Al-Bashari, 

seorang yang tsiqah dan banyak biografinya. Ia meninggal pada tahun 231 H.. 
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ziarahnya.” Lalu ada yang bertanya kepadanya, “Bagaimana hal itu bisa 
terjadi?” “Karena keutamaan hari Jum’at,” kata Adh-Dhahhak. 

Ketiga puluh dua: Dimakruhkan mengkhususkan berpuasa pada hari 
Jum’at. Ini adalah yang diputuskan Imam Ahmad. Al-Atsram berkata, 
“Dikatakan kepada Abu Abdillah, “Puasa hari Jum’at?” Maka Abu Abdillah 
menyebutkan hadits yang melarang mengkhususkan hari Jum’at untuk 
berpuasa. Kemudian ia berkata, “Kecuali sebelum hari Jum’at ia berpuasa. 
Adapun menyendirikan hari Jum’at dengan berpuasa adalah tidak boleh.” 
Aku berkata, “Bagaimana dengan seseorang yang berpuasa satu hari dan 
tidak berpuasa satu hari yang kebetulan pada hari Kamis ia tidak berpua, 
hari Jum’at berpuasa dan hari Sabtu tidak berpuasa sehingga ia berpuasa 
pada hari Jum’at secara khsusus?” Ia menjawab, “Hukum makruh tersebut 
adalah apabila ia bersengaja puasa khusus pada hari Jum’at.” 

Imam Malik dan Abu Hanifah membolehkan berpuasa pada hari Jum’at 
sebagaimana hari-hari yang lain. Imam Malik berkata, “Aku belum pernah 
mendengar seorang ahli ilmu, ahli fikih dan orang yang dapat diikuti 
melarang berpuasa pada hari Jum’at. Puasa hari Jum’at adalah suatu 
kebaikan. Sungguh aku telah melihat sebagian ahli ilmu berpuasa pada hari 
Jum’at dan aku melihatnya terus berusaha menjaganya.” 

Ibnu Abdilbar berkata, “Hadits-hadits mengenai puasa hari Jum’at 
simpang-siur. Diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud bahwa Nabi S.a.w. 
melakukan puasa tiga hari setiap satu bulan.” Ibnu Mas’ud berkata, “Jarang 
sekali aku melihat beliau tidak berpuasa pada hari Jum’at.”590 Ini adalah 
hadits shahih. Ada juga riwayat dari Ibnu Umar R.a. bahwa ia berkata, 
“Aku tidak pernah melihat Rasulullah S.a.w. tidak berpuasa pada hari 
Jum’at.”591  

Hadits ini telah dituturkan Ibnu Abi Syaibah dari Hafsh, dari Laits bin 
Abi Sulaim, dari Umair bin Abi Umair, dari Ibnu Umar.  

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi S.a.w. berpuasa pada hari Jum’at 
dan membiasakannya.592 Adapun orang yang tekun puasa hari jumat yang 
dimaksud Imam Malik, maka para ulama mengatakan bahwa orang 
tersebut adalah Muhammad bin Al-Mankadir. Ada juga yang mengatakan 
bahwa ia adalah Shafwan bin Sulaim. 

Ad-Darawardi meriwayatkan dari Shafwan bin Sulaim, dari seorang 
lelaki dari bani Jasyam bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, 
“Rasulullah S.a.w. bersabda, “Barangsiapa yang berpuasa pada hari Jum’at, 
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 Hadits ini adalah hasan. HR. Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab fi Shiyam Ats-Tsalatsah min 
Kull Asy-Syahr, hadits nomor 2450, dan At-Tirmidzi, Kitab Ash-Shaum, Bab ma Ja`a fi Shaum Yaum Al-
Jum’ah, hadits nomor 732, An-Nasa`i, Kitab Ash-Shiyam, Bab Shiyam An-Nabi S.a.w., 4/203, Ibnu 
Majah, Kitab Ash-Shiyam, Bab fi Shiyam Yaum Al-Jum’ah, hadits nomor 1725, dan Ahmad, 1/406. Al-
Albani dalam Shahih Al-Jami’, hadits nomor 4972 mengatakan, “Ini adalah hadits hasan.” 
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 Sanad hadits ini dha’if. Dalam sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim, sebagaimana yang 

akan datang. Al-Hafizh Ibnu Hajar dalam At-Taqrib, biografi nomor 5685 mengatakan, “Ia adalah 
seorang yang jujur, namun hafalannya sangat kacau sehingga ditinggalkan.” 
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 HR. Al-Bazzar, hadits nomor 1070. 
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maka ditulis baginya sepuluh hari akhirat yang sangat indah yang tidak 
diserupai hari-hari dunia.”593 

Kaidah asal mengenai puasa hari Jum’at adalah bahwa puasa hari 
Jum’at merupakan amal kebaikan yang tidak boleh dilarang kecuali ada 
dalil yang menentangnya, dan dalam kenyataannya tidak ada dalil yang 
menentangnya. 

Aku katakan, “Ada dalil shahih yang melarang puasa pada hari Jum’at. 
Disebutkan dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dari Muhammad 
bin Ubbad594 bahwa ia berkata, “Aku bertanya kepada Jabir, “Apakah 
Rasulullah S.a.w. melarang puasa hari Jum’at?” Ia menjawab, “Ya.”595 

Dalam Shahih Muslim disebutkan riwayat dari Muhammad bin Ubbad 
bahwa ia berkata, “Aku bertanya Jabir bin Abdillah yang pada saat itu ia 
sedang mengelingi Ka’bah, “Apakah Rasulullah S.a.w. pernah melarang 
puasa hari Jum’at?” Ia menjawab, “Ya, demi Tuhan bangunan ini.”596 

Dalam Ash-Shahihain disebutkan bahwa Abu Hurairah berkata, “Aku 
mendengar Rasulullah S.a.w. bersabda, “Hendaklah salah seorang dari 
kalian tidak berpuasa pada hari Jum’at kecuali berpuasa satu hari 
sebelumnya atau satu hari setelahnya.”597 Redaksi hadits ini adalah dari Al-
Bukhari. 

Dalam Shahih Muslim disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi S.a.w. 
bersabda, “Janganlah kamu mengkhususkan malam Jum’at dengan shalat 
di antara malam-malam yang lain dan janganlah kamu mengkhususkan 
hari Jum’at dengan berpuasa di antara hari-hari yang lain, kecuali 
seseorang yang terus berpuasa.”598  

Dalam Shahih Al-Bukhari, disebutkan dari Juwairiyah binti Al-Harits 
bahwa sesungguhnya Nabi S.a.w. masuk kepadanya pada hari Jum’at, 
sedang Juwairiyah dalam keadaan berpuasa. Maka beliau berkata, “Apakah 
kemarin kamu berpuasa?” Juwairiyah menjawab, “Tidak.” Beliau berkata, 

                                                      
593

 Sanad hadits ini adalah dha’if karena terdapat ketidaktahuan didalamnya. 
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 Muhammad bin Ubad adalah Ibnu Ja’far bin Rifa’ah bin Umayah Al-Makhzumi Al-Makki. Ia 
dianggap tsiqah oleh Yahya bin Main, Abu Zur’ah, Ibnu Sa’ad, Ibnu Hibban dan selain mereka. Lihat At-
Tahdzib, 3/599. 
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 Hadits ini adalah shahih. HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shiyam, Bab Shaum Yaum Al-Jum’ah, 

hadits nomor 1984, dan Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Bab Karahatu Shiyam Yaum Al-Jum’ah 
Munfaridan, hadits nomor 1143. 
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 Hadits ini adalah shahih. Lihat sebelumnya. 
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 Hadits ini adalah shahih. HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shaum, Bab Shaum Yaum Al-Jum’ah, 

hadits nomor 1985, Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Bab Karahatu Shiyam Yaum Al-Jum’ah Munfaridan, 
hadits nomor 1144, Abu Dawud, Kitab Ash-Shaum, Bab An-Nahy an Yukhashsh Yaum Al-Jum’ah bi 
Ash-Shaum, hadits nomor 2420, dan At-Tirmidzi, Kitab Ash-Shaum, Bab ma Ja`a fi Karahah Shaum Al-
Jum’ah Wahdah, hadits nomor 743.  
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 Hadits ini adalah shahih. HR. Muslim, Kitab Ash-Shiyam, Bab Karahiyah Shiyam Yaum Al-

Jum’ah Munfaridan, hadits nomor 1144.  
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“Apakah kamu menginginkan besuk berpuasa?” Juwariyah berkata, 
“Tidak.” “Kalau begitu berbukalah sekarang,” perintah Rasul.599 

Dalam Musnad Ahmad disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa 
sesungguhnya Nabi S.a.w. bersabda, “Janganlah kamu berpuasa hari Jum’at 
dengan sendirinya.”600 

Masih dalam Musnad Ahmad, disebutkan dari Janadah Al-Azdi601 
bahwa ia berkata, “Aku datang kepada Rasulullah S.a.w. bersama tujuh 
orang dari bani Al-Azd pada hari Jum’at. Aku adalah yang kedelapannya. 
Saat itu, Rasulullah S.a.w. sedang makan, maka beliau berkata, “Kemarilah 
makan.” Kami berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh kami sedang 
berpuasa.” Rasulullah S.a.w. bertanya, “Apakah kemarin kalian berpuasa?” 
Kami menjawab, “Tidak.” Rasulullah S.a.w. bertanya, “Apakah besuk kalian 
berpuasa?” Kami menjawab, “Tidak.” “Kalau begitu makanlah,” perintah 
Rasul. 

Janadah Al-Azdi berkata, “Lalu kami makan bersama Rasulullah S.a.w.. 
Setelah beliau keluar dan di duduk di atas mimbar, maka beliau meminta 
air dalam wadah lalau meminumnya yang saat itu beliau masih berada di 
mimbar, sedang manusia melihatnya. Dengan ini beliau memperlihatkan 
kepada mereka bahwa beliau tidak berpuasa pada hari Jum’at.”602 

Masih juga dalam Musnad Ahmad, disebutkan dari Abu Hurairah 
bahwa ia berkata, “Rasulullah S.a.w. bersabda, “Hari Jum’at adalah hari Id, 
maka janganlah kamu menjadikan hari Idmu menjadi hari puasamu, 
kecuali kamu berpuasa sebelumnya atau setelahnya.”603 

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Imran 
bin Zhabyan, dari Hakim bin Sa’ad, dari Ali bin Abi Thalib R.a. bahwa ia 
berkata, “Barangsiapa di antara kalian berpuasa sunnah beberapa hari 
dalam satu bulan, maka hendaklah puasanya pada hari Kamis dan jangan 
berpuasa pada hari Jum’at, karena hari Jum’at adalah hari makan dan 
minum.” Lalu Ali menyebutkan, “Maka Allah mengumpulkan baginya dua 
hari yang baik, yaitu hari puasa dan hari ibadah bersama orang-orang 
Islam.”604 

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mughirah, dari Ibrahim bahwa mereka 
tidak senang puasa hari Jum’at agar mereka kuat dalam shalat. 
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 Hadits ini adalah shahih. HR. Al-Bukhari, Kitab Ash-Shum, Bab Shaum Yaum Al-Jum’ah, 
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 Janadah Al-Azdi adalah Janadah bin Abi Umayah Al-Azdi Abu Abdillah Asy-Syami, seorang 
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telah disebutkan dalam At-Taqrib, biografi nomor 5158.  
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Aku katakan, “Dasar kemakruhannya ada tiga, yang pertama adalah 
alasan yang telah disebutkan Ibnu Jarir di atas. Akan tetapi, alasan ini dapat 
dibantah bahwa hukum makruh menjadi hilang apabila puasa hari Jum’at 
didahului dengan puasa hari Kamis atau diikuti dengan puasa hari Sabtu. 

Yang kedua; Hari Jum’at adalah hari Id, dan inilah yang telah 
diisyaratkan oleh Rasulullah S.a.w.. Namun alasan ini dapat disanggah 
dengan dua sanggahan: 

Sanggahan pertama; Puasa hari Jum’at adalah tidak haram, sementara 
puasa hari Id adalah haram. 

Sanggahan kedua; Hukum makruh menjadi hilang apabila puasa hari 
Jum’at tidak dilakukan dengan sendirinya. 

Dua sanggahan di atas dapat dijawab bahwa Id hari Jum’at bukanlah Id 
tahunan akan tetapi Id mingguan, sedang hukum haram hanyalah untuk Id 
tahunan. Adapun puasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, maka 
bukanlah puasa karena hari Jum’at dan Id sehingga hilanglah kerusakan 
yang ditimbulkan pengkhususan terhadapnya. Karena dalam keadaan 
seperti ini, puasa hari Jum’at adalah sebagai pengikut pada pausa lainnya.  

Dengan keterangan ini, kita dapat menafsirkan hadits yang 
diriwayatkan Imam Ahmad dalam Al-Musnad, An-Nasa`i, dan At-Tirmidzi 
dari riwayat Abdullah bin Mas’ud bahwa ia berkata, “Jarang sekali aku 
melihat Rasulullah S.a.w. tidak berpuasa pada hari Jum’at.”605 Jika hadits ini 
shahih, maka kita harus menafsirkannya bahwa Rasulullah S.a.w. ketika 
berpuasa hari Jum’at, maka beliau juga berpuasa sebelumnya atau 
sesudahnya, bukan berpuasa hanya pada hari Jum’at karena ada larangan 
puasa khusus hari Jum’at secara khusus dalam hadits shahih. 

Bagaiamana posisi hadits-hadits yang melarang puasa khusus hari 
Jum’at dalam Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim dengan hadits-hadits 
yang memperbolehkannya yang tidak diriwayatkan oleh para perawai 
shahih?! At-Tirmidzi telah menghukuminya sebagai hadits-hadits yang 
aneh. Bagaimana hadits-hadits shahih ditentang, sedangkan hadits-hadits 
yang aneh didahulukan? 

Yang ketiga; Menutup jalan menambahi agama dengan sesuatu yang 
bukan dari agama dan menyerupai Ahli Kitab yang mengkhususkan 
sebagian hari dengan melepaskan diri dari segala aktivitas duniawi. 
Penjelasannya adalah ketika hari Jum’at merupakan hari yang paling utama 
dibanding hari-hari lainnya, maka dorongan untuk melaksanakan puasa 
pada hari itu juga kuat. Karena itu, hari Jum’at dapat menyebabkan 
manusia berduyun-duyun dan bersenang-senang untuk melakukan puasa 
pada hari itu. Demikian ini menambahi syara’ dengan sesuatu yang bukan 
dari syara’.  

Oleh karena itu, Walllahu a’lam, ada larangan mengkhususkan malam 
Jum’at dengan shalat di antara malam-malam yang lain meskipun malam 
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Jum’at adalah malam yang paling mulia. Bahkan sebagian ulama 
melebihkan malam Jum’at daripada malam Al-Qadr, sebagaimana yang 
diriwayatkan dari Imam Ahmad sehingga malam Jum’at dapat 
menimbulkan pengkhususan ibadah. Karena alasan inilah, syara’ telah 
menutup jalan menujunya dengan cara melarang adanya pengkhususan 
ibadah shalat pada malam Jum’at. Wallahu A’lam. 

Apabila ada yang berkata, “Apa yang kamu katakan mengenai 
pengkhususan puasa pada hari tertentu?” maka katakan, “Adapun 
pengkhususan dengan apa yang telah dikhususkan syara’, seperti puasa 
hari Senin, hari Arafah, hari Asyura` adalah sunnah. Sedangkan 
pengkhususan selain itu, seperti hari Sabtu, Selasa, dan Rabu adalah 
makruh. Suatu pengkhususan yang mempunyai keserupaan dengan 
pengkhususan orang-orang kafir terhadap hari-hari Id mereka dengan 
pengagungan dan puasa, maka kemakruhannya sangat besar dan lebih 
dekat pada haram. 

Ketiga puluh tiga: Hari Jum’at adalah hari perkumpulan manusia dan 
peringatan kepada mereka akan permulaan dan tempat kembali. Allah 
S.w.t. telah menyariatkan bagi setiap umat satu hari yang mereka 
khususkan untuk beribadah dan mereka berkumpul di dalamnya untuk 
mengingat permulaan, tempat kembali, pahala, dan siksa.  

Dengan satu hari itu, mereka mengingat perkumpulan mereka pada 
hari yang besar dengan berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Hari yang 
paling sesuai dengan tujuan ini adalah hari yang di dalamnya Allah 
mengumpulkan semua makhluk, yaitu hari Jum’at.  

Allah telah mengkhususkan hari Jum’at untuk umat ini, karena 
keutamaan dan kemuliaan yang terkandung di dalamnya. Maka 
disyariatkan perkumpulan mereka pada hari ini untuk melakukan ibadah 
dan taat kepada-Nya. Umat ini (Islam) ditakdirkan berkumpul bersama 
umat-umat yang lain pada hari Jum’at juga karena kemuliaan hari ini.  

Maka hari Jum’at adalah hari perkumpulan manusia di dunia dengan 
ketetapan syariat dan perkumpulan manusia di akhirat dengan takdir 
Tuhan.  

Pada saat tengah hari Jum’at yang digunakan untuk berkhutbah dan 
shalat, para penghuni surga berada di rumah-rumah mereka dan para 
penghuni neraka berada di rumah-rumah mereka pula. Hal ini adalah 
sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud dengan banyak jalur 
periwayatan bahwa ia berkata, “Pada saat tengah hari di hari kiamat para 
ahli surga beristirahat di rumah-rumah mereka dan para ahli neraka 
bersitirahat di rumah-rumah mereka pula.” Lalu Ibnu Mas’ud membaca,  

Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψ yf ø9$# >‹Í≥ tΒ öθ tƒ ×öyz #vs)tG ó¡•Β ß⎯|¡ôm r&uρ WξŠ É)tΒ ∩⊄⊆∪     

“Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat 
tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya.” (Al-Furqan: 24) 
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Ibnu Mas’ud juga membaca, “Kemudian sesungguhnya tempat 
peristirahatan mereka adalah neraka jahim.”606 

Oleh karena itu, hari-hari yang jumlahnya ada tujuh hanya diketahui 
umat-umat yang mempunyai kitab. Adapun umat-umat yang tidak 
mempunyai kitab, maka tidak mengetahui hal itu kecuali mereka 
mengambil pengetahuan tentangnya dari umat-umat para Nabi. Sebab hari 
Jum’at di sini adalah alamat yang nyata yang dengannya diketahui bahwa 
jumlah hari itu ada tujuh. Hal ini berbeda dengan bulan, tahun dan 
musim-musimnya. 

Ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara 
keduanya dalam enam hari dan Dia memberitahukan hal itu kepada 
hamba-hambaNya melalui lisan para Nabi dan Rasul, maka Dia membuat 
satu hari dalam seminggu yang digunakan untuk mengingat proses 
penciptaan itu, tujuan para makhluk diciptakan, umur alam, kehancuran 
langit dan bumi, dan kembalinya perkara sebagaimana semula. Demikian 
ini adalah sudah menjadi janji Allah yang pasti benarnya dan perkataan 
Allah yang pasti jujurnya. 

Alasan-alasan itu telah membuat Rasulullah S.a.w. membaca dalam 
shalat Subuh hari Jum’at surat Alif Lam Mim Tanzil dan Hal Ata ala Al-
Insani,607 karena dua surat ini mengandung isi tentang permulaan, tempat 
kembali, dikumpulkannya makhluk dan dibangkitkannya mereka dari 
kubur-kubur untuk menuju surga atau neraka. Rasulullah S.a.w. membaca 
dua surat itu bukan karena ayat As-Sajdah sebagaimana yang dikira orang 
yang kurang ilmu dan pengetahuannya. Karena itu, orang seperti ini 
melakukan sujud dengan membaca surat selain surat yang dibaca Rasul itu 
yang mengandung ayat As-Sajdah. Ia mengira bahwa fajar hari Jum’at 
adalah untuk keutamaan As-Sajdah dan mengingkari setiap orang yang 
tidak melakukan sujud karena ayat As-Sajdah. 

Demikianlah bacaan Rasulullah S.a.w. dalam event-event besar seperti 
hari Id dan sejenisnya. Beliau membaca surat-surat yang mengandung 
tauhid, permulaan alam, tempat kembali, kisah-kisah para Nabi bersama 
umat-umat mereka, perlakuan Allah S.w.t. terhadap orang-orang yang 
mendustakan mereka dan kafir terhadap mereka berupa kehancuran dan 
kenistaan, dan perlakuan Allah terhadap orang-orang yang beriman 
kepada mereka dan membenarkan mereka berupa keselamatan dan 
kesejahteraan. 

Dalam Idul Adha dan Idul Fithri Rasulullah S.a.w. juga membaca surat 
Qaf dan surat Al-Qamar,608 disamping surat Al-A’la dan surat Al-

                                                      
606

 Sanad hadits ini adalah dha’if dan telah diriwayatkan Sufyan dari Maisarah dari Al-Minhal 
dari Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas’ud sebagaimana yang tertera dalam Tafsir Ibnu Katsir, 3/31. 
Sebagaimana keterangan yang telah lalu, Abu Ubaidah tidak mendengar dari ayahnya.  

607
 Hadits ini adalah shahih, sebagaimana keterangan yang telah lalu. 

608
 Hadits ini adalah shahih. HR. Muslim, Kitab Al-’Idain, Bab ma Yuqra`u bih fi Shalat Al-’Idain, 

hadits nomor 891, Abu Dawud, Kitab Ash-Shalat,  Bab ma Yuqra`u bih fi Al-Adhha wa Al-Fithr, At-
Tirmidzi, Kitab Al-’Idain, Bab fi Al-Qira`ah fi Al-’Idain, hadits nomor 534 dan 535, An-Nasa`i, Kitab Al-
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Ghasyiyah.609 Terkadang beliau dalam shalat Jum’at membaca surat Al-
Jumu’ah, karena isi yang dikandungnya berupa perintah terhadap shalat 
Jum’at, kewajiban berjalan menujunya dan meninggalkan yang 
menghalanginya, perintah memperbanyak dzikir kepada Allah agar 
mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, sebab lalai dari Allah 
menyebabkan kesengsaraan dan kenistaan di dunia dan akhirat.  

Dalam rakaat kedua, beliau juga membaca surat Al-Munafiqun untuk 
memperingatkan kepada umat Islam akan kemunafikan yang 
membahayakan dan memperingatkan mereka anak-anak dan harta-harta 
yang melalaikan mereka dari shalat Jum’at, dzikir kepada Allah, dan 
bahwasanya jika mereka melakukan hal itu, maka mereka akan merugi. 
Disamping itu, surat Al-Munafiqun mengandung isi yang mendorong umat 
Islam untuk menginfakkan harta mereka karena infak adalah salah satu 
cara terbesar menuju kebahagiaan, mengingatkan mereka datangnya 
serangan maut sedang mereka dalam keadaan ingin kembali hidup, namun 
keingingan mereka itu tidak dipenuhi.  

Rasulullah S.a.w. juga membaca surat-surat itu ketika datang suatu 
utusan yang menginginkan beliau memperdengarkan Al-Qur`an kepada 
mereka. Beliau juga memperpanjang bacaan shalat Jahriyah (bacaannya 
keras)  untuk tujuan-tujuan di atas, seperti shalat Maghrib dengan 
membaca Al-A’raf, Ath-Thur, dan Qaf. Beliau sering melakukan shalat 
Shubuh dengan membaca sekitar seratus ayat. 

Begitu juga Khutbah-khutbah Rasulullah S.a.w. berisi pengukuhan 
pokok-pokok keimanan, seperti iman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, 
kitab-kitabNya, Rasul-rasulNya, pertemuan dengan-Nya, surga, neraka, apa 
yang dijanjikan Allah untuk para wali-Nya dan ahli taat kepada-Nya, dan 
apa yang telah dijanjikan Allah untuk orang-orang yang durhaka kepada-
Nya. 

Khutbah-khutbah ini mengisi hati dengan keimanan, tauhid, makrifat 
kepada Allah dan hari-hariNya. Khutbah-khutbah ini tidak seperti 
khutbah-khutbah lainnya yang hanya memberikan faedah yang sifatnya 
umum di antara manusia, seperti ratapan pada hidup dan peringatan mati. 
Sebab khutbah-khutbah seperti ini tidak menghasilkan dalam dalam hati 
keimanan kepada Allah, tauhid, makrifat yang dalam kepada-Nya, ingat 
hari-hari Allah, disamping tidak membangkitkan jiwa untuk cinta kepada 
Allah dan rindu bertemu dengan-Nya sehingga orang-orang yang 
mendengarnya keluar dari masjid dengan tidak mendapatkan faedah apa-
apa kecuali bahwa mereka akan mati, harta-harta mereka akan diwarisi 
dan dibagi-bagi, dan debu-debu akan menutupi jasad-jasad mereka.  

Sangat disayangkan! Iman yang bagaimana yang dihasilkan dari 
khutbah-khutbah seperti ini?! Apakah tauhid, makrifat, dan ilmu yang 
bermanfaat dihasilkan khutbah-khutbah ini? 

                                                                                                                              
’Idain, Bab Al-Qir`ah fi Al-’Idain, 3/184, Ibnu Majah, Kitab Al-Iqamah, Bab ma Ja`a fi Al-Qira`ah fi 
Shalat Al-’Idain, Ahmad, 5/218, dan Asy-Syafi’i, hlm. 77 dari hadits Waqid Al-Laitsi. 

609
 Hadits ini adalah shahih, sebagaimana keterangan di depan. 
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Barangsiapa yang memahami khutbah-khutbah Nabi S.a.w. dan 
khutbah-khutbah para sahabatnya, niscaya dia akan menemukannya 
penuh dengan keterangan petunjuk, tauhid, sifat-sifat Allah, pokok-pokok 
keimanan, dakwah menuju Allah, nikmat-nikmatNya yang membuatnya 
cinta makhluk-Nya, hari-hariNya yang membuatnya takut siksaan-Nya, 
perintah berdzikir dan bersyukur kepada-Nya yang membuatnya cinta 
kepada-Nya.  

Orang-orang yang mendengar khutbah-khutbah Rasulullah S.a.w. dan 
para sahabatnya akan menjadi ingat kebesaran Allah, sifat-sifatNya, dan 
asma-asmaNya. Mereka akan menjadi cinta Allah, taat dan syukur kepada-
Nya. 

Dengan demikian, orang-orang yang mendengar khutbah tersebut 
pulang dalam keadaan cinta kepada Allah dan Allah pun mencinta mereka.  

Namun, setelah masa yang panjang berlalu, maka cahaya kenabian sepi 
tertutupi dan syariat-syariat menjadi simbol-simbol yang dipajang tanpa 
diperhatikan hakikat dan tujuan-tujuannya. Para khatib hanya 
memberikan rupa dan menghiasainya dengan beberapa hiasan sehingga 
rupa-rupa yang tanpa makna itu menjadi sunnah yang tidak boleh 
ditinggalkan dan membiarkan tujuan-tujuan yang seharusnya diperhatikan 
dan diambil. Mereka membuat khutbah dengan hiasan kata-kata yang 
indah. Akibatnya faedah yang diberikan kepada hati para pendengar 
kurang, bahkan tidak ada sama sekali! 

Menurut riwayat yang shahih, di antara khutbah Rasulullah S.a.w. 
adalah khutbah dengan Al-Qur`an dan surat Qaf. Ummu Hisyam bin Al-
Harits bin An-Nu’man berkata, “Aku tidak hafal surat Qaf kecuali dari lisan 
Rasulullah S.a.w. saat berkhutbah di atas mimbar.”610 

Di antara khutbahnya adalah apa yang diriwayatkan dari Ali bin Zaid 
bin Jad’an611 namun sanad hadits ini adalah dhaif. Yaitu, “Wahai manusia, 
bertaubatlah kepada Allah S.w.t. sebelum kamu meninggal dunia, 
bersegeralah melakukan amal-amal saleh sebelum kamu sibuk, 
sambunglah antara dirimu dengan Tuhanmu dengan banyak berdzikir 
kepada-Nya, banyak bershadaqah dalam keadaan rahasia atau dilihat 
orang. Jika kamu lakukan demikian, maka kamu akan mendapatkan 
pahala, mendapatkan pujian dan mendapatkan rezeki. 

Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan shalat Jum’at 
di tempat berdiriku ini, bulan ini, dan tahun ini sampai hari kiamat kepada 
orang yang mampu melakukannya. Barangsiapa yang meninggalkannya 
pada masa hidupku atau setelah kematianku karena ingkar dan mengaggap 
sepela shalat Jum’at, sedang ia punya seorang pemimpin yang adil maupun 

                                                      
610

 Hadits ini adalah shahih, sebagaimana yang telah dijelaskan di depan. 
611

 Ali bin Zaid bin Jad’an adalah Ali bin Zaid bin Abdillah bin Zuhair bin Abdillah bin Jad’an At-
Taimi Al-Bashari, seorang yang dha’if haditsnya. Ia meninggal pada tahun 131 H.. Lihat At-Taqrib, 
biografi nomor 4734. 
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yang zhalim, maka Allah tidak akan mengumpulkan hajatnya dan tidak 
memberkahi perkaranya.  

Ketauilah bahwa tidak ada shalat, wudhu, puasa, zakat dan haji 
baginya. Ketahuilah bahwa tidak ada berkah untuknya hingga ia bertaubat. 
Jika ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ketahuilah tidak 
ada seorang perempuan memberi keamanan kepada seorang lelaki, seorang 
Badui memberi keamanan seorang yang berhijrah, dan seorang durhaka 
memberi keamanan seorang mukmin kecuali akan dikalahkan suatu 
kekuasaan sehingga mereka takut pedang dan cambuknya.”612  

Di antara khutbahnya yang lain adalah “Segala puji bagi Allah, kami 
memohon pertolongan kepada-Nya, memohon ampunan kepada-Nya, dan 
memohon perlindungan kepada-Nya dari kejahatan diri kita. Barangsiapa 
yang diberi petunjuk Allah, maka tiada yang menyesatkannya, dan 
barangsiapa yang disesatkan Allah, maka tiada yang menunjukkannya. Aku 
bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, 
tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba 
dan Rasul-Nya. Dia telah mengutusnya dengan kebenaran sebagai pemberi 
kabar gembira dan pemberi peringatan sebelum datangnya hari 
kebangkitan. Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia 
telah berbuat kebaikan dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan 
Rasul-Nya, maka ia hanya menyengsarakan dirinya dan tidak 
menyengsarakan Allah sedikit pun.”613 

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan akan insyaallah akan 
disebutkan khutbah beliau ketika berhaji. 

Petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam Berkhutbah 

Ketika beliau sedang berkhutbah, maka merahlah kedua matanya, keras 
suaranya, dan sangat besar marahnya hingga seakan-akan dia sedang 
memberi peringatan dan aba-aba kepada pasukan perang dengan berkata, 
“Selamat pagi dan selamat sore.”  

Selanjutnya beliau mengatakan, “Pengutusanku dengan hari kiamat 
bagaikan dua ini.” Sambil mengatakan begitu, beliau memperlihatkan dua 
jari tangannya, yaitu; jari telunjuk dan jari tengah (menunjukkan betapa 
dekatnya antara masa beliau dengan hari kiamat. Pentj).” 

Beliau juga mengatakan, “Amma Ba’du, sesungguhnya sebaik-baik 
perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk 
Muhammad. Sedang seburuk-buruk perkara adalah yang dibuat-buat 
(belum pernah diajarkan Rasulullah) dan semua bid’ah adalah sesat.”  

Kemudian beliau juga mengatakan, “Aku adalah lebih utama dari 
masing-masing orang mukmin. Barang siapa meninggalkan harta, maka 

                                                      
612

 Hadits ini adalah dha’if. HR. Ibnu Majah, Kitab Al-Iqamah, Bab fi Fardh Al-Jum’ah. Al-Albani 
telah menganggapnya sebagai hadits dha’if dalam Dha’if Sunan Ibnu Majah. 

613
 Hadits ini adalah dha’if, sebagaimana yang telah dijelaskan di depan. 
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untuk keluarganya, dan barang siapa meninggalkan hutang atau menyia-
nyiakannya, maka kepadaku dan memberatkanku.” (HR. Muslim)614 

Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa pada waktu 
menyampaikan khutbah Jum’atnya, beliau mengucapkan Al-Hamdulillah 
dan bersyukur kepada-Nya. Setelah mengucapkan seperti itu, beliau 
mengeraskan suara.615 

Ada pula riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengucapkan Al-
Hamdulillah dan bersyukur kepada-Nya karena puji dan syukur memang 
hak Allah S.w.t. semata, kemudian beliau mengatakan, “Barang siapa yang 
diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. 
Dan barang siapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat 
memberikan petunjuk kepadanya. Dan sebaik-baik perkataan adalah 
kitabullah.”616 

Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, “Dan semua bid’ah adalah sesat 
dan setiap perkara yang sesat kembalinya adalah neraka.”617 

Setelah mengucapkan Al-Hamdulillah dan syukur kepada-Nya serta 
memngucapkan dua kalimat syahadat, beliau mengucapkan, “Amma 
Ba’du.”618 

Rasulullah S.a.w. selalu memperpendek khutbah dan memperpanjang 
shalatnya, memperbanyak dzikir dan membaca kalimat-kalimat mencakup 
beberapa hikmah, beliau mengatakan, “Sesungguhnya panjangnya shalat 
seseorang dan pendeknya khutbahnya menunjukkan pemahamannya 
terhadap agamanya.”619 

Dalam khutbahnya, beliau mengajarkan kaidah-kaidah Islam dan 
syariat-syariatnya kepada para sahabat beliau, dan memberikan perintah 
atau pun larangan kepada mereka apabila terjadi suatu perstiwa baru. 
Seperti sebuah perintah untuk melakukan shalat dua rakaat620 yang beliau 
tujukan kepada seseorang yang baru masuk masjid dan melarangnya 
melangkahi orang lain, beliau memerintahkannya untuk segera duduk.”621  

                                                      
614

 Hadits ini adalah shahih dan telah diterangkan di depan. 
615

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab Al-Jum’ah, Bab Takhfif Ash-
Shalah wa Al-Khuthbah. 

616
 Hadits ini adalah shahih. Lihat keterangan di depan. 

617
 Hadits ini adalah shahih. HR. An-Nasa`i, 3/189, dalam Kitab Al-Idain, Bab Kaifa Al-Khutbah. 

Dalam kitab Shahih Sunan An-Nasa`i, Al-Albani mengatakan, “Hadits ini adalah shahih.” 
618

 Hadits ini adalah shahih. Seperti yang baru saja diterangkan di depan. 
619

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 869, dalam Kitab Al-Jum’ah, Bab Takhfif 
Ash-Shalah, diriwayatkan oleh Ahmad 4/263 hadits dari Ammar. 

620
 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 

621
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1118, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab 

At-Takhaththi Riqab An-Nas Yauma Al-Jum’ah. An-Nasa`i, 3/103, dalam kitab An-Nahyu ‘an At-
Takhaththi Riqab An-Nas, ia meriwayatkan dari Abdullah bin Busr, ia mengatakan., “Pada hari Jum’at, 
ada seseorang yang baru datang dan melangkahi orang lain, dan pada saat itu Rasulullah S.a.w. sedang 
berkhutbah. Kemudian beliau mengatakan, “Duduklah, kamu telah menyakiti (mengganggu).” Dalam 
Kitab Shahih Al-Jami’nya, 155, Al-Albani mengatakan, “Hadits ini adalah shahih.”   
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Beliau juga menghentikan khutbahnya karena ada keperluan yang 
mendadak atau untuk menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabat 
beliau, kemudian beliau melanjutkan khutbahnya hingga selesai. 

Terkadang beliau turun dari mimbarnya karena ada keperluan dan 
kemudian kembali lagi hingga selesai, seperti yang pernah beliau lakukan 
untuk menjemput Hasan dan Husain R.a. dan menaikkan mereka berdua ke 
atas mimbar lalu beliau menyelesaikan khutbahnya.”622 

Beliau juga pernah memanggil seseorang pada waktu beliau 
berkhutbah, “Wahai si Fulan, kemarilah duduklah kamu di sini, atau 
shalatlah.” 

Dalam khutbahnya, beliau memerintahkan kepada para jamaahnya 
sesuai dengan situasi dan kondisi mereka; apabila mereka adalah orang-
orang yang tidak mempunyai kemapanan ekonomi, maka beliau 
memerintahkan kepada para jamaah untuk bersedekah dan sangat 
menganjurkannya.623 

Selain itu, dalam khutbahnya beliau juga menggerakkan tangan dan 
jari jemarinya pada saat beliau menerangkan atau menyebut nama Allah 
S.w.t. dan berdoa kepada-Nya.624 

Beliau juga meminta hujan kepada Allah S.w.t. apabila masyarakat 
mengalami kekeringan.625  

Mengakhirkan khutbah Jum’at hingga para jama’ah berkumpul. 
Apabila mereka telah berkumpul, Rasulullah S.a.w. keluar menemui 
mereka sendirian tanpa ada pengawal yang berjalan di depan atau di 
dekatnya, tidak pula memakai pakaian luar yang panjang dan tidak pula 
memakai pakaian berwarna hitam.  

Apabila masuk masjid, beliau mengucapkan salam kepada para jamaah, 
kemudian naik mimbar dan langsung menghadap kepada para jama’ah 
tanpa berdoa menghadap kiblat. Setelah itu beliau duduk, lalu Bilal 
mengumandangkan adzan. Setelah adzan selesai, beliau S.a.w. langsung 
berdiri dan menyampaikan khutbah, tanpa ada pemisah antara adzan dan 
iqamah, tidak pula menyampaikan pesan dari sebuah hadits atau yang lain. 

Pada saat menyampaikan khutbah, beliau tidak memegang pedang atau 
yang lain, ia hanya memegang busur panah atau tongkat sebelum naik 
mimbar. Pada waktu perang beliau sering berkhutbah dengan memegang 

                                                      
622

 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
623

 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan pada pembahasan awal dalam kitab 
ini. 

624
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 874, dalam Kitab Al-Jum’ah, Bab At-

Tahiyyah wa Al-Imam Yakhthubu, hadits ini diriwayatkan dari Imarah bin Ru`yah. 
625

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari 933, dalam Kitab Al-Jum’ah, Bab Al-
Istisqa` fi Al-Khuthbah Al-Jum’ah, hadits ini dari Anas bin Malik R.a. 
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pedang, sedangkan dalam khutbah Jum’at beliau hanya memegang 
tongkat.626 

Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa beliau bersandar 
atau memegang pedang. Adapun pendapat orang-orang bodoh yang 
menganggap bahwa beliau selalu bersandar atau memegang tongkat, yang 
memberikan pengertian bahwa agama Islam ditegakkan dengan pedang 
hanyalah dari kebodohan mereka yang berlebihan.  

Sebab tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa setelah 
beliau naik mimbar, beliau masih memegang pedang atau busur panah dan 
tidak pula yang lain.  

Tidak pula ada riwayat yang menyebutkan bahwa sebelum naik 
mimbar beliau selalu menggenggam pedang. Yang benar adalah bahwa 
beliau memegang tongkat atau busur panah. 

Mimbar beliau terdiri dari tiga tingkat. Sebelum beliau menggunakan 
mimbar sebagai tempat berkhutbah, beliau berkhutbah dengan bersandar 
pada batang pohon kurma. Ketika beralih ke mimbar sebagai tempat 
berkhutbah, batang pohon kurma tersebut meminta belas kasihan 
Rasulullah S.a.w.. Permintaan ini didengar oleh para jama’ah yang hadir di 
masjid tersebut, kemudian beliau turun dan memeluknya.627 

Anas bin Malik R.a. mengatakan, “Batang pohon kurma tersebut 
meminta belas kasihan Rasulullah S.a.w ketika ia kehilangan wahyu yang 
didengarnya dari Rasulullah S.a.w. dan kehilangan pelukan beliau.” 

Mimbar beliau tidak terletak di tengah-tengah masjid, akan tetapi 
diletakkan di samping sebelah barat dekat dengan tembok. Sedangkan jarak 
antara mimbar tersebut dengan tembok kurang lebih selebar jalan tapak 
kambing.628 

Apabila beliau duduk di mimbar selain hari Jum’at atau beliau 
berkhutbah dengan berdiri pada hari Jum’at (untuk memberikan ceramah 
biasa), para sahabat beliau mengelilinginya dengan menghadapnya. Pada 
saat beliau berkhutbah, beliau menghadap mereka.” 

Pada waktu berkhutbah, beliau  berdiri, kemudian beliau duduk 
sebentar lalu berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Apabila beliau telah 
selesai berkhutbah, Bilal langsung mengumandangkan iqamah. Beliau 
memerintahkan kepada para sahabat atau  para jama’ah untuk mengambil 
tempat yang dekat dengan beliau serta menganjurkan dan memerintahkan 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1096, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab 
Ar-Rajulu Yakhthubu ‘ala Qusin, hadits dari Al-Hakam bin Hazn Al-Kalafi dengan redaksi, “Kemudian 
beliau berdiri dengan bersandar pada sebuah tongkat atau busur panah.” Hadits ini dianggap shahih 
oleh Al-Albani, sebagaimana yang telah disebutkannya dalam kitab Shahih Sunan Abu Dawud. 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 3584, dalam Kitab Al-Manaqib, Bab 

‘Alamat An-Nubuwwah fi Al-Islam, hadits ini dari Jabir R.a.. 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari 497, dalam Kitab Ash-Shalat, Bab 
Qadrakum Yambaghi an Yakuna baina Al-Mushalli wa As-Sitrah, diriwayatkan oleh Muslim 509, 
dalam Kitab 509, dalam kitab Ash-Shalah, Bab Sitrah al-Mushalli, dan HR. Abu Dawud, 1082, dalam 
Kitab Ash-Shalah, Bab Maudhi’  Al-Mimbar, hadits ini dari Salamah bin Al-Akwa’. 
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kepada mereka untuk mendengarkan dengan seksama. Beliau juga 
memberitahukan kepada mereka bahwa apabila ada seseorang berkata 
kepada temannya, “Diamlah, maka ia telah berbicara yang bukan-
bukan.”629 Kemudian beliau mengatakan, “Barang siapa berbicara yang 
bukan-bukan, maka sama saja ia tidak melakukan shalat  Jum’at.” 

Rasulullah S.a.w. juga mengatakan, “Barang siapa yang berbicara pada 
hari Jum’at, sedangkan imam sedang berkhutbah, maka ia bagaikan keledai 
yang membawa kitab-kitab, dan seseorang yang mengatakan kepadanya, 
“Diamlah.” maka sama halnya ia tidak melakukan shalat Jum’at.”630 

Ubay bin Ka’ab mengatakan, “Pada waktu shalat Jum’at beliau 
membaca surat Tabarak dengan berdiri, sehingga mengingatkan kami akan 
hari-hari Allah S.w.t. (hari kiamat). Sedangkan Abu Ad-Darda` atau Abu 
Dzarr (keraguan perawi) menyindirku dengan mengatakan, “Kapan surat 
ini diturunkan? Karena sesungguhnya aku belum pernah mendengar 
sebelumnya, kecuali pada saat ini.” 

Pernyataannya ini menunjukkan agar aku diam. Ketika para jamaah 
telah pulang, ia mengatakan, “Aku bertanya kepadamu tentang kapan surat 
ini turun, akan tetapi kamu tidak menjawabnya.” Kemudian Ubay bin 
Ka’ab menjawab, “Sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan pahala 
dari shalatmu pada hari ini, kecuali pembicaraan sia-sia yang telah kamu 
ucapkan.”  

Mendengar pernyataan Ubay ini, Abu Ad-Darda` atau Abu Dzarr 
bergegas menemui Rasulullah S.a.w. untuk mengkonfirmasikan kebenaran 
pernyataan Ubay bin Ka’ab. Kemudian Rasulullahh S.a.w. mengatakan, 
“Ubay memang benar.”631 (HR. Ibnu Majah, Said bin Manshur dan Ahmad 
dalam Musnadnya) 

Rasulullah bersabda, “Ada tiga golongan yang menghadiri shalat 
Jum’at, yaitu: seseorang yang menghadiri shalat jum’at dengan banyak 
berbicara yang bukan-bukan, maka ia hanya memperoleh apa yang 
dibicarakannya itu, dan seseorang yang menghadiri shalat Jum’at dengan 
berdoa, maka orang yang berdoa kepada Allah ini, apabila Allah berkenan, 
maka Dia akan memberi apa yang dimintanya, dan apabila tidak, maka Dia 
tidak akan memberinya. Serta seseorang yang menghadiri shalat Jum’at 
dengan berdiam diri dan mendengarkan khutbah dengan seksama dan 
tidak pula melangkahi atau melintasi para  jamaah atau pun menyakiti 
orang lain, maka shalatnya dapat menebus dosa-dosanya hingga Jum’at 
berikutnya dan bahkan hingga tiga hari kemudian. Hal ini disebabkan 
karena Allah telah berfirman, “Barangsiapa membawa amal yang baik, 
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 Telah diterangkan di depan. 
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 Sanad hadits ini lemah, diriwayatkan oleh Ahmad 2033, dalam sanad hadits ini terdapat 
Mujalid bin Said. Dalam kitab At-Taqrib, 6478, bukanlah perawi yang kuat ingatan atau hafalannya, ia 
banyak berubah pada akhir hidupnya. 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1111, dalam kitab Al-Iqamah, Bab 

Ma Ja’a fi Al-Istima’ li Al-Khuthbah, dan Ahmad, 5/143. Dalam kitab Shahih Sunan Abu Dawudnya, Al-
Albani  mengatakan, “Hadits ini adalah shahih.” 
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maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya.” (Al-An’am: 160)632 
(HR. Ahmad dan Abu Dawud) 

Apabila Bilal telah selesai mengumandangkan adzan, Rasulullah S.a.w. 
langsung berkhutbah dan tidak seorangpun dari para jamaah yang 
melakukan shalat dua rakaat. Dan adzan hanya satu kali saja. Ini 
menunjukkan bahwa shalat Jum’at sama dengan shalat Id, dimana 
sebelumnya tidak ada shalat sunnah.  

Pernyataan ini merupakan pendapat para ulama yang paling kuat, dan 
itulah sunnah yang sebenarnya. Karena sesungguhnya, apabila Rasulullah 
S.a.w. keluar dari rumah beliau dan telah naik mimbar, Bilal langsung 
mengumandangkan adzan untuk shalat Jum’at. Dan setelah adzan, 
Rasulullah S.a.w. langsung menyampaikan khutbah Jum’at tanpa ada 
pemisahnya. Inilah pendapat yang benar.  

Kemudian timbul pertanyaan, “Kapan mereka melakukan shalat 
sunnah?”  

Orang yang mengatakan bahwa setelah Bilal selesai 
mengumandangkan adzan, para jama’ah berdiri untuk melakukan shalat 
sunnah dua rakaat, maka ini adalah pendapat yang paling bodoh dari 
orang-orang yang tidak memahami As-Sunnah. Adapun pendapat yang 
telah kami sebutkan tersebut yang menyatakan bahwa tidak ada shalat 
sunnah sebelum shalat Jum’at adalah pendapat Madzhab Maliki dan 
Ahmad menurut pendapat mereka yang paling kuat, serta pendapat salah 
satu kelompok dari madzhab Asy-Syafi’i. 

Adapun mereka yang mengatakan bahwa sebelum shalat Jum’at 
terdapat anjuran untuk melakukan shalat sunnah dua rakaat, dengan 
beralasan bahwa shalat Jum’at adalah kependekan dari shalat Zhuhur 
sehingga hukumnya sama dengan shalat Zhuhur, adalah alasan yang 
lemah sekali. Sebab shalat Jum’at adalah shalat yang bediri sendiri dan 
mempunyai bentuk dan caranya sendiri yang tentunya berbeda dengan 
shalat Zhuhur, baik dari segi keras tidaknya dalam membaca surat-surat 
atau ayat-ayat Al-Qur`an, jumlah rakaat, khutbah dan syarat-syarat yang 
ditetapkan serta ketetapatan waktunya. Dan penyamaan masalah-masalah 
yang sebenarnya memang berbeda dalam satu persamaan atau kesepakatan 
atau kesetaraan tidaklah lebih baik daripada menggabungkannya ke dalam 
perbedaan, akan tetapi yang lebih bisa diterima adalah sebaliknya, yaitu: 
menggolongkannya ke dalam jenis atau kelompok yang  berbeda 
(maksudnya: antara shalat Zhuhur dengan shalat Jum’at tidaklah sama dan 
tidak bisa dipersamakan), sebab perbedaan dari keduanya lebih besar 
daripada persamaannya. 
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 Hadits ini adalah Hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1113,  dalam Kitab Ash-Shalah, Bab 
Al-Kalam wa Al-Imam Yakhthubu. Dalam kitab Shahih Sunan Abu Dawudnya, Al-Albani mengatakan, 
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Ada juga di antara mereka yang beralasan bahwa kesunnahan shalat 
sunnah sebelum shalat Jum’at ditetapkan berdasarkan qiyas dengan shalat 
Zhuhur.  

Ini juga qiyas yang tidak bisa dibenarkan. Karena sesungguhnya kita 
telah mengetahui bahwa yang disebut sunnah adalah suatu perkara yang 
telah ditetapkan berdasarkan ucapan, perbuatan maupun ketetapan-
ketetapan Rasulullah S.a.w. atau pun perkara-perkara yang pernah 
dilakukan para shahabat beliau yang tergabung dalam Khulafaurrasyidin.  

Dalam permasalahan yang sedang kita bahas ini tidak termasuk di 
dalamnya, dan penetapan sunnah dalam hal ini tidak bisa menggunakan 
standar qiyas.  

Suatu perkara dikatakan sunnah apabila telah dilakukan pada masa 
Rasulullah S.a.w., sedangkan apabila beliau tidak melakukannya dan tidak 
pula menganjurkannya, maka dalam hal ini kita disunnahkan untuk 
meninggalkannya. 

Permasalahan yang sama dengan kasus ini adalah anjuran melakukan 
shalat sunnah sebelum atau sesudah shalat Id dengan memakai standar 
qiyas. Qiyas yang benar adalah tidak disunnahkannya mandi setelah 
memandikan jenazah di Muzdalifah, tidak pula ketika hendak melempar 
jumrah, hendak thawaf, hendak melaksanakan shalat gerhana matahari 
atau gerhana bulan dan tidak pula ketika hendak melaksanakan shalat 
istisqa`. Sebab Rasulullah S.a.w. dan para sahabatnya tidak pernah mandi 
(mandi sunnah) untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut, walaupun 
beliau melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. 

Ada juga yang beralasan dengan sebuah riwayat dari Al-Bukhari dalam 
kitab Shahih-nyadalam bab Ash-Shalah Qabla Al-Jum’ah wa Ba’daha (bab 
Shalat Sebelum dan Sesudah Shalat Jum’at), ia mengatakan, “Abdullah bin 
Yusuf telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Malik telah 
memberitahukan kepada kami dari Nafi’ dari Ibnu Umar, ia mengatakan, 
“Bahwasanya Rasulullah S.a.w. selalu melakukan shalat dua rakaat sebelum 
Zhuhur dan dua rakaat setelahnya, dan beliau melakukan dua rakaat 
setelah Maghrib di rumahnya serta dua rakaat sebelum Isya`. Beliau tidak 
melakukan shalat setelah shalat Jum’at hingga beliau pulang, dan 
melakukan shalat dua rakaat di rumah.”633 

Alasan ini tidak bisa diterima dan dalam hadits Al-Bukhari ini tidak 
mengisyaratkan adanya ketetapan atau anjuran shalat sunnah sebelum 
shalat Jum’at.  

Hadits ini mempunyai pengertian bahwa apakah ada riwayat yang 
menganjurkan shalat sunnah sebelum shalat Jum’at ataukah sesudahnya? 
Kemudian Al-Bukhari  menyebutkan hadits ini, maksudnya hadits tersebut 
tidak meriwayatkan adanya shalat sunnah kecuali setelah shalat Jum’at, 
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dan tidak ada nash yang menyebutkan adanya anjuran melakukan shalat 
sunnah sebelumnya. 

Riwayat ini sama dengan riwayat yang disebutkannya dalam Kitab Al-
Idain. Dalam kitab tersebut, Al-Bukhari mengatakan, “Bab Shalat Sebelum 
Shalat Id dan Sesudahnya. 

Abu Al-Ma’alla mengatakan, “Aku pernah mendengar Said 
meriwayatkan hadits Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Bahwasanya ia tidak 
suka melakukan shalat sebelum shalat Id.”634   

Kemudian Said Abul Ma’alli menyebutkan sebuah hadits dari Said bin 
Jubair dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Bahwasanya pada hari raya Idul 
Fithri Rasulullah keluar lalu melakukan shalat dua rakaat. Beliau tidak 
melakukan shalat apapun sebelum atau sesudahnya. Pada saat itu, beliau 
bersama Bilal.635  

Jadi penafsiran atau penjelasan mengenai shalat Id sama dengan 
penjelasan mengenai shalat Jum’at. Selain itu adanya penyebutan sebuah 
hadits mengenai shalat Id seperti itu, menunjukkan bahwa shalat sunnah 
sebelum shalat Id tidaklah dianjurkan, begitu pula sesudahnya. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa shalat Jum’at juga seperti itu. 

Ada juga di antara mereka yang berpendapat bahwa apabila shalat 
Jum’at merupakan ganti dari shalat Zhuhur –dimana dalam sebuah hadits 
ada yang menyebutkan dianjurkannya shalat sunnah sebelum dan 
sesudahnya- menunjukkan bahwa shalat Jum’at juga demikian. Dalam 
hadits tersebut hanya menyebutkan, “Beliau tidak melakukan shalat sunnah 
setelah shalat Jum’at hingga beliau pulang.” Hadits ini hanya menjelaskan 
posisi dan tempat shalat sunnah setelah shalat Jum’at, yaitu setelah beliau 
pulang. 

Alasan di atas tidaklah bisa dibenarkan: sebab dalam Bab Melakukan 
Shalat Sunnah Setelah Shalat Wajib, Al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah 
hadits dari Ibnu Umar R.a., ia mengatakan, “Aku pernah melakukan shalat 
dua rakaat bersama Rasulullah S.a.w. sebelum shalat Zhuhur dan dua 
rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah Isya` dan 
dua rakaat setelah shalat Jum’at.636   

Hadits ini merupakan keterangan yang jelas bahwa shalat Jum’at –
menurut para sahabat- merupakan shalat yang berdiri sendiri dan 
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 Al-Bukhari menganggapnya Mu’allaq, 2/552, dalam kitab Al-Idain, Bab Shalat Sebelum dan 
Sesudahnya. Dalam kitab Al-Fath, 2/553,  Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Aku tidak menemukan 
hubungan  sanad dalam hadits ini  (sanad mauquf).” 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 989, dalam kitab Al-Idain, Bab Ash-

Shalah qabla Al-Idi wa ba’daha, Muslim, 884, Kitab Al-Idain, Bab Tarku Ash-Shalah qabla Al-Idi wa 
ba’daha,   Abu Dawud, 1159, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab Ash-Shalah ba’da Shalah Al-Idi, An-Nasa`i, 
3/193, Kitab Al-Idain, Bab Ash-Shalah qabla Al-Idaini wa ba’daha, Ibnu Majah, 1291, dalam Kitab Al-
Iqamah, Bab Ma Ja’a fi Ash-Shalah qabla Ash-Shalah Al-Idi wa ba’daha, At-Tirmidzi, 537, dalam Kitab 
Al-Idain, Bab Ma Ja’a La Shalata qabla Al-Idaini wa la ba’daha, Asy-Syafi’i  hlm. 74, dan  Ad-Darimi, 
1605.     
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 Hadits ini adalah shahih, hadits ini telah diterangkan di depan dengan redaksi lain. 
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mempunyai ciri khasnya sendiri, yang berbeda dengan shalat Zhuhur. 
Kalau tidak begitu, tentunya tidak perlu ada penjelasan atau penyebutan 
secara terpisah, karena sudah masuk dalam pembahasan shalat Zhuhur.  

Oleh karena itu, ketika dalam hadits tersebut tidak ada yang 
menyebutkan adanya anjuran untuk melakukan shalat sunnah kecuali 
setelah shalat Jum’at, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada anjuran 
untuk melakukan shalat sunnah sebelum shalat Jum’at. 

Ada pula yang memberikan alasan dengan berdasarkan sebuah hadits 
yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dari Abu Hurairah 
R.a. dan Jabir R.a., ia mengatakan, “Subaik Al-Ghathfani baru datang, 
sedangkan pada waktu itu Rasulullah S.a.w. sedang menyampaikan 
khutbahnya, kemudian beliau mengatakan kepadanya, “Sebelum kamu 
datang, apakah kamu telah melakukan shalat dua rakaat?” Subaik 
menjawab, “Belum.” Kemudian Rasulullah S.a.w. mengatakan, “Lakukanlah 
shalat dua rakaat dan kerjakanlah dengan ringan (tidak terlalu lama).”637 

Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah638 mengatakan, “Dan kalimat Qabla An 
Taji`a, dalam hadits tersebut yang katanya menunjukkan bahwa dua rakaat 
ini adalah shalat sunnah sebelum shalat Jum’at dan bukan shalat tahiyatul 
masjid, maka guru kami Abul Abbas mengatakan, “Ini adalah pendapat 
yang keliru, sebab kita telah mengetahui bahwa hadits yang terkenal dalam 
kitab Shahihain dari Jabir R.a., hanya menyebutkan bahwa ada seseorang 
yang masuk masjid pada hari Jum’at sedangkan pada saat itu Rasulullah 
S.a.w. sedang berkhutbah, lalu beliau menanyakan kepadanya, “Apakah 
kamu telah melakukan shalat?” yang kemudian di jawab, “Belum.” Setelah 
itu Rasulullah S.a.w. mengatakan, “Maka lakukanlah shalat dua rakaat.”639 
Dan Rasulullah S.a.w. juga mengatakan, “Apabila salah seorang di antara 
kalian datang untuk melakukan shalat Jum’at, sedangkan pada waktu itu 
imam sedang berkhutbah, maka shalatlah dua rakaat dan kerjakanlah 
dengan ringan saja.”640  

Inilah redaksi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai hadits ini. 
Adapun hadits syadz yang diriwayatkan Ibnu Majah biasanya tidak benar.” 
Inilah maksud dari perkataannya. 
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 Hadits ini adalah shahih tanpa kalimat qabla An Yaji`a, (sebelum kamu datang), karena hadits 
yang meriwayatkan adanya kalimat ini Syadz yang diriwayatkan Ibnu Majah, 1114, dalam Kitab Al-
Iqamah Bab At-Tahiyyah wa Al-Imam Yakhthubu. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Al-Albani 
mengatakan, “Hadits ini adalah shahih, tanpa menyebutkan kalimat qabla An Taji`a, karena hadits yang 
meriwayatkan kalimat ini syadz.” 
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 Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah adalah Mujid Ad-Din Abdussalam bin Abdullah bin Abu Al-

Qasim,  adalah kakek dari syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Ia terlahir pada tahun 590 H. Di antara karya-
karyanya yang terkenal adalah Muntaqa Al-Akhbar, yang kemudian disyarah oleh Imam Asy-Syaukani 
dalam kitab Nail Al-Autharnya. Ia meninggal tahun 621 H. 
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 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 875, dalam kitab Al-Jum’ah, Bab At-

Tahiyyah wa Al-Imam Yakhthub., Abu Dawud, 1117, dalam kitab Ash-Shalah, Bab idza Dakahla Ar-
Rajulu wa Al-Imam Yakhthub. Hadits ini adalah dari Jabir R.a.. 
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Guru kami, Abu Al-Hajjaj Al-Hafizh Al-Mizzi mengatakan, “Dalam 
riwayat ini terjadi kesalahan membaca dari perawi, seharusnya Ashallaita 
Qabla An Tajlis, kemudian terjadi kesalahan dalam percetakan.”  

Kemudian ia mengatakan lebih lanjut, “Kitab Sunan Ibnu Majah sendiri 
banyak dipergunakan oleh para perawi yang tidak mempunyai kepedulian 
dengan hadits. Hal ini tentunya berbeda dengan kitab Shahihain, karya 
Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, karena hadits-haditsnya banyak 
dipergunakan oleh para Huffazh, dan mereka juga memperhatikan 
ketelitian dan keshahihan kedua kitab shahih tersebut.” Pada kesimpulan 
akhir Al-Mizzi mengatakan, “Oleh karena itu, terjadilah kesalahan-
kesalahan dalam membaca hadits.” 

Aku mengatakan, “Bukti kebenaran dari pernyataan ini adalah bahwa 
mereka atau para perawi yang memperhatikan tentang shalat-shalat 
sunnah, baik sebelum maupun sesudah shalat wajib, dan para ahli hukum 
fikih maupun ahli hadits juga telah banyak menulis  tentang hal tersebut, 
tidak satu pun dari mereka yang menyebutkan hadits  mengenai anjuran 
untuk melakukan shalat sunnah sebelum shalat Jum’at. Mereka hanya 
menyebutkan hadits tersebut dalam Bab Anjuran Melakukan Shalat 
Tahiyatul Masjid Pada Waktu Imam Berada di Atas Mimbar untuk 
Berkhutbah. Mereka juga mempergunakan hadits tersebut sebagai dalil 
untuk menjawab orang-orang yang melarang atau mengingkari 
dianjurkannya shalat tahiyatul masjid pada saat imam sedang berkhutbah. 

Kalaulah hadits tersebut menunjukkan adanya anjuran shalat sunnah 
sebelum shalat Jum’at, tentu akan disebutkan dalam Bab Shalat Sunnah 
sebelum shalat Jum’at, menjelaskannya dan menjaganya serta lebih 
menganjurkannya daripada shalat tahiyatul masjid.  

Selain itu, hadits tersebut juga menujukkan bahwa Rasulullah S.a.w. 
tidak menganjurkan untuk melaklukan shalat dua rakaat ini kecuali kepada 
orang yang baru masuk untuk Tahiyatul Masjid, yaitu menghormati masjid. 
Kalaulah shalat dua rakaat tersebut adalah shalat sunnah sebelum shalat 
Jum’at, sudah barang tentu beliau akan memerintahkan kepada para 
jamaah yang sudah duduk untuk melakukan shalat dua rakaat tersebut, 
dan tidak terfokus pada orang yang baru masuk saja.” 

Ada pula di antara mereka yang beralasan dengan sebuah riwayat dari 
Abu Dawud dalam kitab Sunan-nya, ia mengatakan, “Musaddid telah 
memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Ismail telah 
memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Ayyub telah 
memberitahukan kepada kami dari Nafi’, ia mengatakan, “Ibnu Umar 
pernah melakukan shalat sebelum shalat Jum’at cukup lama. Ia juga 
melakukan shalat dua rakaat di rumahnya sesudah shalat Jum’at. Dan ia 
mengatakan bahwa Rasulullah S.a.w. sering melakukan hal tersebut.641 
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 Hadits ini adalah shahih, HR Abu Dawud, 1128, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab Ash-Shalah 
ba’da Al-Jum’ah. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani dalam kitab Shahih Sunan Abu Dawudnya.  
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Hadits ini tidak dapat digunakan untuk melegalkan adanya anjuran 
untuk melakukan shalat sunnah sebelum shalat Jum’at, akan tetapi yang 
dimaksud dengan perkataannya, “Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. sering 
melakukannya.” Adalah shalat dua rakaat sesudah shalat Jum’at yang 
beliau lakukan di rumahnya, dan tidak dilakukan di masjid. Inilah 
pendapat yang benar mengenai hal tersebut. Seperti yang telah disebutkan 
dalam kitab Ash-Shahihain, dari Ibnu Umar, ia mengatakan, “Bahwasanya 
Rasulullah S.a.w. selalu melakukan shalat dua rakaat di rumahnya setelah 
shalat Jum’at.642 

Dalam kitab As-Sunan, disebutkan dari Ibnu Umar, bahwasanya ia 
berada di Makkah, kemudian ia melakukan shalat Jum’at, setelah itu ia 
bergerak maju (berpindah tempat) dan melakukan shalat dua rakaat, 
kemudian ia maju lagi dan melakukan shalat empat rakaat. Apabila ia 
berada di Madinah, ia melakukan shalat Jum’at, setelah itu ia pulang ke 
rumahnya dan melakukan shalat dua rakaat, yang tidak dilakukannya di 
masjid.  

Atas apa yang dilakukanya ini, ada seseorang yang protes, dan Ibnu 
Umar pun menjawabnya dengan mengatakan, “Rasulullah  S.a.w. sering 
melakukan hal tersebut.643 

Adapun riwayat yang mengatakan bahwa Ibnu Umar memanjangkan 
shalat sunnah sebelum shalat Jum’at adalah bukan shalat sunnah sebelum 
shalat Jum’at, melainkan shalat sunnah mutlak. Inilah perkara yang 
dianjurkan kepada mereka yang menghadiri shalat Jum’at untuk 
memperbanyak shalat hingga imam keluar untuk berkhutbah, sebagaimana 
yang telah disebutkan dalam hadits Abu Hurairah R.a. dan hadits 
Nubaisyah Al-Hadzali dari Rasulullah S.a.w.. berikut ini: 

Abu Hurairah R.a. mengatakan, “Barang siapa yang mandi pada hari 
Jum’at, kemudian datang ke masjid dan melakukan shalat seperlunya 
(dengan ringan atau sebentar), setelah itu ia mendengarkan khutbah 
dengan seksama hingga imam selesai berkhutbah, lalu ia melakukan shalat 
bersama imam, maka Allah S.w.t. akan mengampuni dosanya antara Jum’at 
hari itu hingga Jum’at berikutnya, dan lebih tiga hari.”644 

Nubaisyah Al-Hadzali mengatakan, “Sesungguhnya apabila seorang 
muslim mandi pada hari Jum’at, kemudian pergi ke masjid dan tidak 
menyakiti siapapaun, apabila ia belum melihat imam naik mimbar, maka 
hendaknya ia melakukan shalat semampunya. Dan apabila imam telah naik 
mimbar, maka hendaklah ia duduk dan mendengarkan khutbah dengan 
seksama hingga imam menyelesaikan khutbah dan shalatmya, maka 
apabila apa yang dilakukannya tersebut tidak dapat menghapus dosa-

                                                      
642

 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
643

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1130, dalam Kitab Ash-Shalat, Bab 
Ash-Shalat ba’da Al--Jum’ah. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani, sebagaimana yang telah 
diterangkan  dalam kitab Shahih Sunan Abu Dawudnya. 

644
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 857, dalam kitab Al-Jum’ah, Bab Fadhlu 

ma Istama’a wa Anshata fi Al-Khutbah. 
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dosanya pada Jum’at tersebut, semoga menjadi penghapus dosa bagi Jum’at 
berikutnya.”645  Begitulah petunjuk Rasulullah S.a.w. yang diperlihatkan 
oleh para sahabat. 

Ibnul Mundzir mengatakan, “Kami meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia 
mengatakan bahwasanya ia sering melakukan shalat dua belas rakaat 
sebelum Jum’at. 

Dari Ibnu Abbas R.a. ia mengatakan, “Bahwasanya ia sering melakukan 
shalat delapan rakaat.”  

Pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa shalat yang mereka 
lakukan adalah shalat sunnah mutlak. Oleh karena itulah terjadi perbedaan 
antar perawi dalam meriwayatkan jumlah rakaat yang mereka lakukan.  

Dalam kitab Al-Jami’nya, At-Tirmidzi mengatakan, “Dari Ibnu Mas’ud, 
ia mengatakan, “Bahwasanya ia sering melakukan shalat empat rakaat 
sebelum Jum’at dan empat rakaat sesudahnya.”646  

Ibnu Mubarak dan Ats-Tsauri sependapat dengan riwayat ini.   

Ishaq bin Ibrahim bin Hani’ An-Naisaburi, ia mengatakan, “Aku pernah 
melihat Abdullah, ia sering melakukan shalat pada hari Jum’at hingga 
mendekati tengah hari. Apabila matahari telah mendekati tengah hari, ia 
menghentikan shalatnya hingga muadzin mengumandangkan adzan. 
Setelah muadzin selesai mengumandangkan adzan, Abdullah berdiri dan 
melakukan shalat dua atau empat rakaat yang dipisahkan dengan satu 
salam. Apabila ia telah melakukan shalat wajib (shalat Jum’at), ia 
menunggu sebentar di masjid, kemudian keluar menuju ke masjid yang 
masih berada di lingkungan masjid jami’ (salah satu sudut masjid). Setelah 
itu ia melakukan shalat dua rakaat, lalu duduk dan seringkali ia melakukan 
shalat empat rakaat lagi, kemudian duduk dan berdiri lagi untuk 
melakukan shalat dua rakaat lagi. Itulah jumlah enam rakaat yang 
disebutkan dalam hadits Ali. Ada kemungkinan ia melakukan shalat enam 
rakaat lagi selain enam rakaat yang telah disebutkan tersebut, atau 
terkadang kurang bisa juga lebih. 

Berdasarkan keterangan ini, ada beberapa sahabat yang meriwayatkan 
bahwa terdapat anjuran untuk melakukan shalat sunnah dua atau empat 
rakaat sebelum shalat Jum’at. Akan tetapi pendapat atau riwayat ini tidak 
bisa dipertanggungjawabkan. Sebab Imam Ahmad bin Hambal tidak 
melanjutkan shalatnya pada saat matahari mencapai posisi yang dilarang 
untuk melakukan shalat (berada di tengah-tengah sampai bergeser). 
Kemudian setelah waktu yang dilarang untuk melakukan shalat tersebut 
telah berlalu, ia berdiri lagi dan melanjutkan shalat sunnahnya hingga 
Imam keluar untuk berkhutbah. Mungkin saja Imam Ahmad masih bisa 
melakukan shalat empat rakaat, atau hanya dua saja. 
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 Hadits ini sanadnya Munqati’, dan telah diterangkan di depan. 
646

 HR. Abdurrazzaq, 5524. 
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Ada di antara mereka yang menetapkan kesunnahan shalat dua rakaat 
sebelum shalat Jum’at dengan sebuah riwayat dari Ibnu Majah dalam kitab 
Sunannya, ia mengatakan, “Muhammad bin Yahya telah memberitahukan 
kepada kami sebuah hadits dari Yazid bin Abdi Rabih, ia telah 
memberitahukan, “Baqiyah telah memberitahukan kepada kami dari 
Mubasysyir bin Ubaid dari Hajjaj bin Artha’ah dari Athiyah Al-Aufa dari 
Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Rasulullah sering melakukan shalat empat 
rakaat sebelum shalat Jum’at yang tidak dipisahkan dengan apapun.”647  

Ibnu Majah mengatakan, “Bab Shalat Sebelum Shalat Jum’at.” 
kemudian ia menyebutkan hadits ini. 

Hadits ini mempunyai beberapa kelemahan di antaranya: 

 Pertama: Dalam sanad hadits tersebut terdapat Baqiyyah bin Al-
Walid,648 ia adalah seorang perawi yang terkenal sebagai gembong penipu 
dan banyak meriwayatkan dengan ‘An’anah. Selain itu, ia juga tidak pernah 
menyatakan secara tegas bahwa ia mendengar hadits tersebut secara 
langsung. 

 Kedua: Dalam sanad hadits tersebut juga terdapat Mubasysyir bin 
Ubaid649 yang banyak meriwayatkan hadits mungkar. Abdullah bin Ahmad 
mengatakan, “Aku pernah mendengar ayah, ia mengatakan, “Seorang 
perawi bernama Mubasysyir bin Ubaid pernah berada di Himsha. Aku 
mengira ia adalah orang Kufah. Baqiyyah dan Abu Al-Mughirah pernah 
meriwayatkan beberapa hadits palsu darinya.”  

Ad-Daruquthni mengatakan, “Riwayat dari Mubasysyir bin Ubaid 
ditinggalkan para perawi, karena hadits-haditsnya tidak ada yang 
menguatkannya.” 

Ketiga: Sedangkan Al-Hajjaj bin Artha`ah adalah seorang perawi yang 
lemah dan banyak melakukan penipuan.” 

Keempat: Mengenai Athiyyah Al-Aufa.650 Imam Al-Bukhari 
mengatakan, “Husyaim sering membicarakan tentangnya, sedangkan Imam 
Ahmad bin Hambal dan juga yang lain menganggapnya lemah.” 

Imam Al-Baihaqi mengatakan, “Periwayatan Athiyyah Al-Aufa tidak 
bisa dipakai untuk dalil. Dan Mubasysyir bin Ubaid Al-Himshi sering 

                                                      
647

 Hadits ini adalah dha’if, dan telah diterangkan di depan. 
648

 Baqiyyah bin Al-Walid adalah Ibnu Shaid Bin Ka’ab Al-Kala’i Abu Muhammad. Al-Hafizh 
Ibnu Hajar mengatakan,  “Ia adalah perawi yang jujur namun sering melakukan penipuan dengan 
meriwayatkan dari para perawi yang lemah. Ia meninggal dunia pada tahun 197 Hijriyah.” Lihat kitab 
At-Taqrib, 734, kitab At-Tahdzib, 1/239, Al-Mizan, 1250, dan Thabaqat Al-Mudallisin,  hlm. 37. 

649
 Mubasysyir bin Ubaid adalah Al-Himshi Abu Hafsh, kelahiran Kufah. Ibnu Hajar mengatakan, 

“Ia adalah seorang perawi yang periwayatannya ditinggalkan. Dan Imam menuduhnya telah 
memalsukan hadits.” Lihat kitab At-Taqrib, 6467,  At-Tahdzib, 4/20, dan Al-Mizan, 7052. 

650
 Athiyyah Al-Aufa adalah Athiyyah bin Sa’ad bin Janadah Al-Aufa Al-Jadali Al-Kufi Abu Al-

Hasan. Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Ia adalah seorang perwi yang jujur namun sering 
melakukan kesalahan dan lebih condong kepada madzhab Syiah, serta sering menipu. Ia meninggal 
dunia pada tahun 111 Hijriyah.” Lihat kitab At-Taqrib, 5616, At-Tahdzib, 3/114, Al-Mizan, 5667, dan 
Thabaqat Al-Mudallisin, hlm. 37. 
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diidentikkan dengan pemalsu hadits. Sedangkan Al-Hajjaj bin Artha’ah 
periwayatannya tidak bisa dipakai untuk dalil.” Ada juga ulama yang 
mengatakan, “Ada kemungkinan terjadi pemutar-balikan redaksi hadits 
oleh ketiga perawi yang lemah tersebut, karena mereka tidak profesional, 
tidak kuat hafalan dan tidak pula disiplin. Sehingga hadits tersebut 
berbunyi, “Sebelum Jum’at empat rakaat.” Seharusnya berbunyi, “Setelah 
shalat Jum’at.” Sehingga dengan redaksi yang terakhir ini, lebih sesuai 
dengan apa yang telah disebutkan dalam kitab Ash-Shahih.  

Kasus ini sama dengan perkataan Imam Asy-Syafi’i mengenai riwayat 
Abdullah bin Umar Al-Umri, ia mengatakan, “Li Al-Faris Sahmani wa Li 
Ar-Rajil Sahmun.” Imam Asy-Syafi’i mengatakan, “Sepertinya Abdullah bin 
Umar pernah mendengar dari Nafi’, ia mengatakan, “Li Al-Farsi Sahmani 
wa li Ar-Rajil Sahmun,” kemudian ia mengatakan, “Li Al-Faris Sahmani wa 
li Ar-Rajil Sahmun.” hingga sesuai dengan hadits saudaranya Ubaidillah.” 

Selanjutnya Imam Asy-Syafi’i mengatakan, “Tidak seorang pun dari 
para ulama yang meragukan bahwa hafalan Ubaidillah bin Umar lebih 
baik daripada saudaranya, Abdullah bin Umar.” 

Aku mengatakan, “Sama dengan kasus di atas adalah  apa yang 
dikatakan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengenai sebuah hadits dari Abu 
Hurairah R.a., ia mengatakan, “Terus saja neraka Jahannam dipenuhi 
penghuninya, kemudian neraka mengatakan, “Apakah masih ada 
tambahan?” hingga akhirnya Allah S.w.t. menginjakkan kaki-Nya di sana 
lalu mengumpulkannya antara yang satu dengan yang lain. Kemudian 
neraka mengatakan, “Sudah cukup, sudah cukup. Sedangkan surga, maka 
Allah S.w.t. menciptakan suatu makhluk.”651  

Kemudian tejadi perubahan redaksi oleh para perawi dengan 
mengatakan, “Adapun neraka, maka Allah menciptakan suatu makhluk.” 

Aku mengatakan, “Kasus yang sama juga terjadi pada sebuah hadits 
dari sayyidah Aisyah R.a., ia mengatakan, “Sesungguhnya Bilal sering 
mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah 
kalian hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan (kedua).”652  

Hadits ini terdapat dalam kitab Ash-Shahihain, kemudian terjadi 
perubahan redaksi oleh sebagian perawi, sehingga hadits tersebut berbunyi, 
“Ibnu Ummi Maktum sering mengumandangkan adzan pada malam hari, 
maka makan dan minumlah kalian hingga Bilal mengumandangkan adzan 
(kedua).” 

Kasus yang sama menurutku juga terjadi pada sebuah hadits dari Abu 
Hurairah R.a., ia mengatakan, “Apabila salah seorang di antara kalian 
melakukan shalat, maka janganlah mendekam seperti unta yang sedang 
mendekam. Hendaknya ia meletakkan kedua tangannya terlebih dahulu 
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 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
652

 Hadits ini adalah shahih dan telah diterangkan pada hadits Ibnu Umar R.a. 
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sebelum kedua lututnya.”653 Dan aku yakin –Wallahu A’lam- bahwa perawi 
hadits ini mengalami kebingungan mengenai sabda Rasulullah S.a.w. yang 
sebenarnya berbunyi, “Hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum 
kedua tangannya.” Seperti yang dikatakan Wail bin Hajar, “Apabila 
Rasulullah melakukan sujud, beliau meletakkan kedua lututnya terlebih 
dahulu sebelum kedua tangannya.”654  

Al-Khithabi dan juga yang lain, mengatakan, “Hadits dari Wail bin 
Hajar adalah lebih shahih daripada hadits Abu Hurairah.” Masalah ini 
telah diterangkan di muka secara tuntas dalam kitab ini. Al-Hamdulillah. 

Apabila Rasulullah S.a.w. telah selesai melakukan shalat Jum’at, beliau 
masuk rumahnya, kemudian melakukan shalat sunnah dua rakaat. Beliau 
juga memerintahkan kepada para sahabatnya yang melakukan shalat 
Jum’at untuk melakukan shalat empat rakaat setelahnya.  

Syaikhul Islam Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan, 
“Sesungguhnya apabila beliau telah melakukan shalat di masjid, beliau 
melakukan shalat empat rakaat setelahnya. Apabila  beliau melakukan 
shalat di rumah, maka ia akan melakukan shalat dua rakaat setelahnya.”  

Aku mengatakan, “Berdasarkan keterangan ini kita bisa mengambil 
pengertian dari hadits-hadits tersebut. Abu Dawud telah menyebutkan 
sebuah riwayat dari Ibnu Umar, ia mengatakan, “Bahwasanya apabila ia 
telah melakukan shalat di masjid, maka ia akan  melakukan shalat empat 
rakaat setelahnya. Sedangkan apabila ia melakukan shalat di rumah, maka 
ia akan melakukan shalat dua rakaat setelahnya.”655 

Dalam kitab Ash-Shahihain, terdapat sebuah hadits dari Ibnu Umar, ia 
mengatakan, “Bahwasanya Rasulullah sering melakukan shalat dua rakaat 
setelah shalat Jum’at di rumah beliau.”656 

Dalam Kitab Shahh Muslim, terdapat sebuah hadits dari Abu Hurairah 
R.a., ia mengatakan, “Dari Rasulullah S.a.w., beliau bersabda, “Apabila 
salah seorang di antara kalian telah melakukan shalat Jum’at, maka 
shalatlah empat rakaat setelahnya.”657 Wallahu A’lam. 
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 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
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 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
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 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
656

 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 881, dalam Kitab Al-Jum’ah, Bab Ash-
Shalah ba’da Al-Jum’ah, Abu Dawud, 1131, dalam Kitab Ash-Shalah , Bab Ash-Shalah ba’da Al-Jum’ah, 
At-Tirmidzi, 523, dalam kitab Al-Jum’ah, Bab Ma Ja’a fi Ash-Shalah ba’da Al-Jum’ah wa Ba’daha, An-
Nasa`i , 3/113, dalam Kitab Al-Jum’ah, Bab ‘Adad Ash-Shalah ba’da Al-Jum’ah fi Al-Masjid, Ibnu 
Majah, 1132, dalam Kitab Al-Iqamah, Bab Ma Ja’a fi Ash-Shalah ba’da Al-Jum’ah, dan Ad-Darimi, 
1575.   
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Petunjuk Rasulullah S.A.W dalam Mengerjakan Shalat Id 

Rasulullah S.a.w. sering melakukan shalat Id di Mushala, yaitu mushala 
yang berada di pintu Madinah sebelah timur, yaitu mushala yang biasanya 
digunakan para jamaah haji untuk meletakkan barang-barangnya. Beliau 
tidak pernah melakukan shalat Id di Masjidnya, yaitu Masjid Nabawi, 
kecuali satu kali saja pada saat turun hujan sehingga beliau terpaksa 
melakukan shalat di masjid tersebut. Dengan catatan hadits yang 
menerangkan hal ini bisa dipertanggungjawabkan.658  

Hadits ini disebutkan dalam kitab Sunan Abi Dawud dan Sunan Ibnu 
Majah. Dan petunjuk yang jelas dari beliau adalah bahwa beliau selalu 
melakukan shalat tersebut di mushala. 

Untuk melakukan shalat ini, Rasulullah S.a.w. memakai pakaian terbaik 
yang dimilikinya. Beliau juga mempunyai perhiasan yang dipakainya pada 
saat melakukan shalat Id, baik Idul Fithri maupun Idul Adha dan juga 
shalat Jum’at. Terkadang beliau memakai gaun berwarna hijau, terkadang 
juga merah, akan tetapi bukan merah yang tidak mempunyai celah, seperti 
yang selama ini banyak diyakini masyarakat. Sebab jika memang beliau 
memakai pakaian seperti itu, berarti bukan gaun namanya. Gaun tersebut 
mempunyai garis berwarna merah, seperti gaun-gaun dari Yaman. Disebut 
gaun merah karena biasanya gaun berwarna merah.  

Dalam sebuah hadits shahih dari Rasulullah S.a.w.,  dan tidak ada yang 
menyangkal tentang keshahihannya mengenai pemakaian pakaian yang 
berwarna merah atau bercorak burung, dimana beliau memerintahkan 
kepada Abdullah bin Amr untuk melepaskan pakaian berwarna merah 
yang dipakainya.659 Karena tidaklah mungkin beliau membenci suatu 
pakaian, kemudian beliau sendiri memakainya. Hadits ini juga 
menunjukkan haramnya pemakaian pakaian berwarna merah, atau sangat 
makruh. 

Sebelum pergi untuk melakasnakan shalat Idul Fithri, beliau sarapan 
pagi terlebih dahulu, yaitu dengan memakan beberapa kurma dengan 
jumlah ganjil. Adapun dalam shalat Idul Adha, beliau tidak sarapan pagi 
terlebih dahulu hingga beliau kembali dari mushala, kemudian beliau 
memakan daging kurban.  

Sebelum berangkat untuk melakukan shalat, baik untuk shalat Idul 
Fithri maupun Idul Adha, beliau mandi terlebih dahulu. Pernyataan ini 
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 Hadits ini adalah dha’if, diriwayatkan olehAbu Dawud, 1160, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab 
Yushalli bin An-Nasi Al-Ida fi Al-Masjidi idza Kana Matharun, Ibnu Majah, 1313, dalam Kitab Al-
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 2077, dalam Kitab Al-Libas, Bab An-

nahyu ‘An Lubsi Ar-Rajul Ats-Tsauba Al-Mu’ashfar, diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 203/8, dalam Kitab 
Az-zinah, Bab Dzikru An-Nahyi ‘an Lubsi Al-Mu’ashfar, diriwayatkan oleh Ahmad, 2/162,  164, 193, 
207, 211. 
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diperkuat dengan sebuah hadits shahih. Mengenai hal ini juga terdapat dua 
hadits dha`if yang menguatkannya, yaitu:  

Hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan Jabbarah bin Mughlis,660 dan 
sebuah hadits dari Fakihah bin Sa’ad yang diriwayatkan oleh Yusuf bin 
Khalid As-Samti.661  

Akan tetapi dalam sebuah hadits dari Ibnu Umar, dimana ia adalah 
orang yang sangat perhatian dengan sunnah Rasulullah S.a.w., ia 
menyebutkan, “Bahwasanya Rasulullah S.a.w. mandi pada hari raya Idul 
Fithri dan Idul Adha sebelum beliau berangkat.”662  

Beliau berangkat menuju tempat shalat Id dengan berjalan kaki sambil 
membawa tongkat yang terbuat dari besi. Apabila telah sampai  di mushala, 
beliau meletakkan tongkat tersebut di depannya lalu beliau melakukan 
shalat, karena pada waktu itu, tempat shalatnya masih berupa tanah lapang 
dan tidak ada bangunan apapun ataupun tembok, temboknya hanya berupa 
bayonet yang menutupnya (pada waktu perang).663 

Beliau mengakhirkan shalat Idul Fithri dan mempercepat shalat Idul 
Adha. Ibnu Umar yang sangat terkenal akan perhatiannya dengan sunnah 
Rasulullah S.a.w., tidak berangkat ke tempat shalat hingga menjelang 
matahari terbit, sambil membaca takbir dari rumahnya sampai ke tempat 
shalat. 

Ketika telah sampai ke tempat shalat, Rasulullah S.a.w. langsung 
melakukan shalat tanpa ada adzan ataupun iqamah dan tidak pula ucapan 
Ash-Shalatu Jami’ah. Sunnah menunjukkan bahwa beliau tidak melakukan 
apapun selain shalat.”664 

Ketika telah sampai di tempat shalat, Rasulullah S.a.w. dan juga para 
sahabat beliau tidak melakukan shalat apapun, baik sebelum maupun 
sesudah shalat Id. 

Beliau mengawali dengan melakukan shalat terlebih dahulu sebelum 
berkhutbah: beliau melakukan shalat dua rakaat; pada rakaat pertama 
membaca takbir sebanyak tujuh kali berturut-turut setelah takbir Iftitah. 
Antara takbir-takbir tersebut dipisahkan dengan diam untuk beberapa saat.  

                                                      
660

 Hadits ini adalah dha’if, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1315, dalam kitab Iqamah, Bab Ma 
Ja’a fi Al-Ightisal fi Al-Idain, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Rasulullah selalu mandi pada hari raya 
Idul Fithri dan Idul Adha.” Hadits ini dianggap dha’if oleh Al-Albani, sebagaimana yang telah 
disebutkan  dalam kitab Dha’if Sunan Ibnu Majahnya. 

661
 Hadits ini adalah dha’if, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1316, dalam Kitab Al-Iqamah, Bab 

Ma Ja’a fi Al-Ightisal fi Al-Idain. 
662

 HR. Abdurrazzaq, 5754. 
663

 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah disebutkan sebagiannya dalam pembahasan awal 
dari kitab ini. 

664
 HR. Al-Bukhari, 960, dalam Kitab Al-Idain, Bab Al-Masyyu wa Ar-Rukub ila Al-Idain bi 

Ghairi Adzan wa wala Iqamah. Dari Ibnu Abbas dan Jabir, mereka mengatakan, “Tidak ada adzan pada 
waktu shalat Idul Fithri maupun Idul Adha.” 
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Tidak ada satu riwayatpun yang menyebutkan adanya bacaan atau 
dzikir tertentu antara takbir-takbir tersebut. Akan tetapi dalam sebuah 
riwayat dari Ibnu Mas’ud dikatakan, “Bahwasanya ia memuji dan 
bersyukur kepada Allah dan membaca shalawat kepada Rasulullah, yang 
diucapkannya antara takbir-takbit tersebut.” 

Ibnu Umar yang sangat terkenal akan perhatiannya terhadap hadits 
mengangkat kedua tangannya dalam setiap takbir. 

Setelah menyelesaikan semua takbir, beliau mulai membaca, beliau 
membaca surat Al-Fatihah, setelah itu membaca  surat Qaaf, “Qaaf, Demi 
Al Quran yang sangat mulia.” (Qaf: 1) dalam salah satu dari dua rakaat. 
Dan pada rakaat yang lain, beliau membaca surat Al-Qamar, “Telah dekat 
datangnya saat itu dan telah terbelah bulan.” (Al-Qamar: 1)665 

Terkadang dalam dua rakaat tersebut beliau membaca, “Sucikanlah 
nama Tuhanmu Yang Maha Tingi.” (Al-A‘la: 1) dan membaca, “Sudah 
datangkah kepadamu berita (tentang) hari pembalasan?” (Al-Ghasyiah: 1)  

Semua hadits yang menerangkan surat-surat tersebut sebagai bacaan 
Rasulullah S.a.w. adalah shahih, sedangkan selain itu tidak ada. 

Setelah selesai membaca surat-surat, beliau bertakbir Intiqali (untuk 
menandai perpindahan gerakan shalat) lalu ruku’. Setelah 
menyempurnakan ruku’nya dan bangun dari sujud, beliau bertakbir 
sebanyak lima kali secara berturut-turut. Ketika telah menyelesaikan semua 
takbir, beliau mulai membaca surat. 

Jadi dapat kita katakan bahwa takbir merupakan pembuka gerakan 
bagi kedua rakaat tersebut, kemudian diikuti dengan bacaan surat Al-
Fatihah dan surat-surat lainnya, baru kemudian diikuti ruku’ dan sujud.  

Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa beliau melakukan takbir 
terlebih dahulu pada rakaat pertama, kemudian membaca surat-surat, lalu 
melakukan ruku’ dan sujud. Setelah bangun dari sujud dan menginjak pada 
rakaat kedua, beliau langsung membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat 
lainnya, baru kemudian beliau bertakbir. Akan tetapi riwayat ini tidaklah 
bisa dipertanggungjawab kan. Riwayat ini berasal dari Muhammad bin 
Muawiyah An-Naisaburi.666 Al-Baihaqi mengatakan, “Banyak perawi yang 
menuduhnya sebagai pendusta.” 

At-Tirmidzi telah meriwayatkan sebuah hadits dari Katsir bin Abdullah 
bin Amr bin Auf dari ayahnya dari kakeknya, ia mengatakan, “Bahwasanya 
Rasulullah S.a.w. melakukan takbir pada shalat Id, baik Idul Fithri maupun 
Idul Adha sebanyak tujuh kali pada rakaat pertama, sedangkan pada rakaat 

                                                      
665

 Hadits ini adalah shahih. 
666

 Muhammad bin Muawiyah An-Nisaburi adalah Muhammad bin A’yun An-Nisaburi Al-
Khurasani. Ia bermukim di Baghdad, lalu pindah ke Makkah. Ibnu Hajar mengatakan, “Ia adalah 
seorang perawi yang periwayatannya ditingalkan walaupun ia termasuk orang yang berpengetahuan, 
karena pernah mendapat pengajaran. Ibnu Muin telah menuduhnya berbohong. Ia meninggal pada 
tahun 229 Hijriyah.” Lihat kitab At-Taqrib, 6310, At-Tahdzib, 3/704, dan Al-Mizan, 8188. 
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kedua hanya lima kali sebelum membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat 
lainnya.667  

At-Tirmidzi mengatakan, “Aku pernah bertanya kepada Muhammad, 
maksudnya Al-Bukhari tentang hadits ini, kemudian ia menjawab, “Dalam 
bab ini tidak ada hadits yang lebih shahih dari hadits ini. Oleh karena 
itulah aku menyebutkannya.” Kemudian Al-Bukhari mengatakan lebih 
lanjut, “Dan hadits dari Abdullah bin Abdurrahman Ath-Thaifi dari Amr 
bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya dalam bab ini juga shahih.” 

Aku mengatakan, “Dengan keterangan tersebut, At-Tirmidzi ingin 
menjelaskan maksud hadits tersebut, bahwasanya Rasulullah S.a.w. 
melakukan takbir sebanyak dua belas kali dalam shalat Id, baik Idul Fithri 
maupun Idul Adha; tujuh takbir pada rakaat pertama sedangkan yang lima 
pada rakaat kedua. Rasulullah S.a.w. tidak melakukan shalat sunnah, baik 
sebelum maupun sesudahnya. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, “Aku 
sependapat dengan hadits ini.”   

Aku mengatakan, “Mengenai Katsir bin Abdullah bin Amr, dalam kitab 
Al-Musnadnya, Imam Ahmad memvonis haditsnya dengan mengatakan, 
“Haditsnya tidak bisa disamakan dengan apapun (tidak punya nilai), 
terkadang At-Tirmidzi menganggapnya shahih dan terkadang pula 
menganggapnya hasan.  

Imam Al-Bukhari secara jelas mengatakan bahwa hadits tersebut adalah 
yang paling shahih dalam bab ini, walaupun ia juga menghukumi 
keshahihan hadits Amr bin Syu’aib dan menyatakan bahwa ia sependapat 
dengan hadits ini.” Wallahu A’lam. 

Setelah Rasulullah S.a.w. selesai melakukan shalat, beliau langsung 
berpaling, lalu berdiri menghadap para jama’ah, sedangkan para jamaah 
masih tetap duduk berbaris di tempatnya masing-masing. Kemudian beliau 
memberikan nasehat dan wasiat kepada mereka, dengan memberikan 
perintah dan larangan kepada mereka. Apabila beliau ingin mengutus 
seseorang untuk diberi tugas, beliau menghentikan khutbahnya, atau pun 
memberikan perintah kepada seseorang, maka ia akan memerintahkannya. 
Pada saat itu beliau tidak memakai mimbar yang bisa dinaikinya, tidak pula 
mengeluarkan mimbar Madinah, beliau  hanya berkhutbah dengan berdiri 
di atas tanah.  

Jabir mengatakan, “Aku pernah melaksanakan shalat Id bersama 
Rasulullah S.a.w., Beliau memulainya dengan melakukan shalat sebelum 
khutbah, tanpa didahului adzan dan tidak pula iqamah. Kemudian beliau 
berdiri dengan bersandarkan pada Bilal; lalu beliau memerintahkan kepada 
para jamaah untuk bertakwa kepada Allah S.w.t. dan menganjurkan 
mereka untuk selalu taat kepada-Nya. Beliau memberikan nasehat dan 

                                                      
667

 Hadits ini adalah shahih karena banyak mendapat dukungan: HR. At-Tirmidzi, 536, dalam 
kitab Al-Idain, Bab Ma Ja’a fi At-Takbir AL-Idain, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1279, dalam Kitab Al-
Iqamah, Bab Ma Ja’a fi kam Yakbaru Al-Imam fi Ash-Shalah Al-Idain. Hadits ini dianggap shahih oleh 
Al-Albani karena banyak pendukungnya, sebagaimana yang telah disebutkan  dalam kitab Shahih 
Sunan Ibnu Majahnya. 
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mengingatkan kepada mereka akan adanya hari pembalasan. Kemudian 
beliau berjalan dekat dengan barisan perempuan, lalu beliau memberikan 
nasehat dan memperingatkan kepada mereka akan  hari pembalasan.”668 
(HR. Al-Bukhari dan Muslim) 

Abu Said Al-Khudri mengatakan, “Rasulullah S.a.w. sering keluar 
menuju tempat shalat pada hari raya Idul Fithri dan Idul Adha. Pertama kali 
yang beliau lakukan adalah mengerjakan shalat, kemudian setelah selesai 
beliau berdiri menghadap kepada para jamaah, sedangkan para jamaah 
masih tetap duduk berbaris rapi dalam barisan mereka.”669 (HR. Muslim) 

Abu Said Al-Khudri juga menyebutkan, “Bahwasanya pada hari raya, 
Rasulullah S.a.w. keluar untuk melakukan shalat bersama para penduduk 
dengan dua rakaat, kemudian salam. Setelah itu beliau berdiri di atas 
kendaraanya menghadap para jamaah yang masih duduk rapi dalam 
barisan mereka, dan mengatakan, “Bersedekahlah kalian.” Ternyata para 
jamaah  yang paling banyak memberikan sedekah adalah kaum 
perempuan, dengan memberikan perhiasan emas, cincin dan yang lainnya.  

Apabila beliau mempunyai keperluan atau urusan penting untuk 
diumumkan kepada para jamaah, maka beliau akan  mengingatkan kepada 
mereka. Apabila tidak maka beliau langsung pulang. 

Terkadang aku merasa bingung, karena sesungguhnya biasanya 
Rasulullah berangkat ke tempat shalat Id berjalan kaki sambil membawa 
tongkat besi di tangannya. Beliau berkhutbah di atas kendaraannya hanya 
pada saat hari raya Idul Adha di Mina. Hingga akhirnya aku mendengar 
Baqi bin Mukhallid Al-Hafizh670 telah menyebutkan  hadits ini dalam kitab 
Musnadnya, dari Abu Bakar Ibnu Abi  Syaibah, ia mengatakan, “Abdullah 
bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Dawud 
bin Qais telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Iyadh bin 
Abdullah bin Sa’ad bin Abi Sarh telah memberitahukan kepada kami dari 
Abu Said Al-Khudri, ia mengatakan, “Pada hari raya Idul Fithri, Rasulullah 
S.a.w. berangkat ke tempat shalat kemudian beliau langsung melakukan 
shalat dua rakaat dengan para jamaah. Kemudian setelah salam, beliau 
menghadap mereka dan mengatakan, “Bersedekahlah kalian.” Jamaah yang 
paling banyak memberikan sedekah adalah kaum perempuan.” Kemudian 
ia menyebutkan hadits selanjutnya. 

Setelah itu, Abu Said Al-Khudri mengatakan, “Abu Amir telah 
memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Abu Dawud telah 

                                                      
668

 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
669

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 889, dalam Kitab Al-Idain, Bab La Adzan 
wa La Iqamata fi Al-Idain. 

670
 Baqi bin Mukhallid adalah Abu Abdurrahman Al-Andalusi, seorang hafizh senior. Ia 

mempunyai kitab Al-Musnad yang disusun berdasarkan Bab-bab dalam ilmu fikih. Ia meriwayatkan 
tidak kurang dari seribu enam ratus sahabat. Ibnu Hazm memberikan nilai lebih pada Musnadnya ini 
daripada Musnad karya Imam Ahmad, karena Musnad tersebut dinilai lebih baik dan lebih lengkap. 
Baqi banyak mendengar hadits dari Ahmad dan juga dari yang lain. Ia juga  mempunyai karya-karya 
yang lain. Ia adalah seorang yang shalih, ahli ibadah dan zuhud serta doanya sering dikabulkan. Ia 
meninggal duna pada tahun 176 H. Lihat kitab Al-Bidayah, 6/74. 
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memberitahukan kepada kami dari Iyadh dari Abu Sa’id, ia mengatakan, 
“Pada hari raya Idul Fithri, Rasulullah S.a.w. berangkat ke tempat shalat. 
Beliau memulainya dengan melakukan shalat dua rakaat bersama dengan 
para jamaah. Setelah itu beliau menghadap mereka, sedangkan mereka 
masih dalam keadaan duduk berbaris ditempat masing-masing. Kemudian 
Rasulullah S.a.w. bersabda, “Bersedekahlah kalian.”671 Kemudian perawi 
menyebutkan hadits selanjutnya. 

 Ini adalah sanad dari Ibnu Majah, hanya saja ia meriwayatkannya 
dari Kuraib dari Abu Usamah dari Abu Dawud. Mungkin hadits tersebut 
berbunyi, “Tsumma Yaqumu Ala Rijlaihi (Kemudian beliau berdiri di atas 
kedua kakinya). Seperti yang dikatakan Jabir, “Beliau berdiri bersandar 
pada Bilal.” Jadi dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan membaca 
oleh perawi, yaitu pada kata Birahilatihi. Wallahu A’lam. 

 Apabila ada yang mengatakan, “Dalam kitab Ash-Shahihain, 
terdapat sebuah hadits dari Ibnu Ababs, ia mengatakan, “Aku pernah 
melakukan shalat Idul Fithri bersama Rasulullah S.a.w. dan Abu Bakar Ash-
Shiddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan R.a., mereka semua 
melakukan shalat tersebut sebelum khutbah, setelah itu baru berkhutbah.” 
Selanjutnya Ibnu Abbas mengatakan, “Kemudian Rasulullah S.a.w. turun, 
sepertinya aku melihat beliau   berdiri di depan barisan jamaah putra, 
kemudian beliau beranjak meninggalkan mereka dan menuju kepada 
jamaah perempuan, sedangkan sahabat Bilal masih bersamanya, lalu beliau 
mengatakan, “Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-
perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka 
tiada akan menyekutukan Allah.” (Al-Mumtahanah: 12) Beliau 
membacakan ayat tersebut sampai khutbah selesai.”672 

Dalam kitab Ash-Shahihain, juga terdapat sebuah hadits dari Jabir, ia 
mengatakan, “Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. berdiri dan mulai 
melakukan shalat, setelah itu beliau menyampaikan khutbahnya kepada 
para jamaah. Ketika telah selesai berkhutbah, beliau turun dan menuju 
kepada jamaah perempuan.”673 

Dari hadits ini dan juga hadits sebelumnya menunjukkan bahwa beliau 
menyampaikan khutbah shalat Id di atas mimbar, atau di atas kendaraan. 
Mungkin ada mimbar yang  telah disiapkan untuk beliau yang terbuat dari 
batu bata atau tanah lainnya maupun bahan-bahan lainnya? 

Ada seseorang yang mengatakan, “Kedua hadits di atas memang shahih. 
Sedangkan mimbar tersebut tidaklah berada di luar masjid. Orang pertama 
yang mengeluarkan mimbar tersebut dari masjid adalah Marwan bin Al-
Hakam, kemudian Rasulullah S.a.w. tidak mau menggunakannya. Adapun 
mimbar yang terbuat dari batu bata atau tanah liat, dibuat pertama kali 
oleh Katsir bin Ash-Shalat pada masa pemerintahan Marwan di Madinah, 

                                                      
671

 Hadits ini adalah shahih. 
672

 Hadits ini adalah shahih, dan sebagian redaksinya telah ditrangkan di muka. 
673

 Hadits ini adalah shahih dan telah diterangkan di depan. 
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seperti yang telah disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain674. Ada 
kemungkinan beliau melakukan shalat di tempat yang tinggi atau sebuah 
bangku panjang, yang  biasanya disebut Mashthabah (kursi taman). Setelah 
itu beliau turun menuju ke tempat jamaah perempuan dan berdiri di depan 
mereka, kemudian berkhutbah dengan memberi nasehat dan memberi 
peringatan kepada mereka.” Wallahu A’lam. 

Beliau mengawali semua khutbahnya dengan membaca Al-
Hamdulillah. Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa beliau 
mengawali khutbahnya, baik dalam shalat Idul Fithri maupun Idul Adha, 
baik dalam khutbah pertama maupun khutbah kedua, dengan 
mengumandangkan takbir. Hanya saja dalam kitab Sunannya, Ibnu Majah 
meriwayatkan sebuah hadits dari Sa’ad Al-Qirazh, muadzin Rasulullah, ia 
mengatakan, “Bahwasanya beliau memperbanyak takbir disela-sela 
khutbah. Beliau juga memperbanyak takbir dalam dua khutbah, baik 
khutbah shalat Idul Fithri maupun Idul Adha.675 

Hadits di atas bukan berarti bahwa beliau membuka khutbahnya 
dengan mengumandangkan takbir. Para ulama berbeda pendapat mengenai 
pembukaan dalam khutbah dua hari raya dan shalat istisqa’: ada yang 
mengatakan bahwa kedua-duanya di mulai dengan mengumandangkan 
takbir. Ada yang mengatakan bahwa khutbah dalam shalat istisqa’ di mulai 
dengan membaca istighfar. Ada pula yang mengatakan bahwa khutbah 
dalam kedua shalat tersebut di mulai dengan membaca Al-Hamdulillah. 

 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Pendapat terakhir inilah 
yang benar, sebab Rasulullah S.a.w. pernah mengatakan, “Semua perkara 
penting yang tidak di mulai dengan membaca Hamdalah adalah cacat.”676 

Jadi bisa dikatakan bahwa beliau memulai semua khutbahnya dengan 
membaca hamdalah. 

Rasulullah Sa.w. memperbolehkan kepada para jamaah yang 
menghadiri shalat Id, untuk duduk mendengarkan khutbah atau langsung 
pergi. Beliau juga memberikan keringanan kepada para jamaah untuk tidak  
melakukan shalat Jum’at apabila hari raya tersebut bertepatan dengan  hari 
Jum’at.677 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 956, dalam Kitab Al-Idain, Bab Al-
Khuruj ila Al-Idi  bi Ghairi Mimbar, Muslim, 889, dalam Kitab Al-Idain, Bab Nomor 1, Abu Dawud, 
1140, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab Al-Kutbah Yauma Al-Id.  
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 Hadits ini  adalah dha’if, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1287, dalam Kitab Al-Iqamah, Bab 

Ma Ja’a fi Al-Khutbah fi Al-Idi. Hadits ini dianggap dha’if oleh Al-Albani, sebagaimana disebutkannya 
dalam kitab Dha’if Sunan Ibnu Majah. 
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 Hadits ini adalah  lemah, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4840, dalam Kitab Al-Adab, Bab Al-

Hadyu fi Al-Kalam, Ibnu Majah, 1894, dalam Kitab An-Nikah, Bab Khutbah An-Nikah. Dalam kitab 
Dha’if Sunan Abu Dawudnya,   1031,  Al-Albani mengatakan, “ Hadits ini adalah dha’if.” 

677
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1073, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab 

idza Wafaqa Al-Jum’ah Yauma Idin. Dalam sebuah hadits marfu’, dari Abu Hurairah R.a., ia 
mengatakan, “Pada hari ini telah telah berkumpul dua hari raya buat kalian, maka barang siapa 
menginginkan boleh saja baginya untuk tidak melaksanakan shalat Jum’at., dan semua kita adalah 
orang-orang yang mengumpulkan (melakukan semua).” Hadits ini diangap shahih oleh Al-Albani, 
sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab Shahih Sunan Abu Dawudnya. 
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Beliau juga mengajarkan kepada kita untuk mengambil jalan yang 
berlainan pada  hari id, pergi melewati suatu jalan dan pulangnya 
mengambil jalan yang lain.678 Ada yang mengatakan bahwa langkah 
tersebut sengaja dilakukan agar beliau dapat memberikan salam kepada 
warga yang bermukim disepanjang jalan tersebut.  

Ada pula yang mengatakan agar warga yang bermukim disepanjang 
kedua jalan tersebut mendapatkan berkah dari Rasulullah S.a.w..  

Ada juga yang mengatakan agar warga yang bermukim disepanjang 
kedua jalan tersebut dapat menyampaikan keluhan dan kebutuhan mereka.  

Selain itu ada pula yang mengatakan agar dakwah Islam memancar dan 
orang-orang munafik merasa tertekan dan berkecil hati ketika melihat 
kebesaran Islam dan para pemeluknya serta keagungan syariat yang 
dibawanya.  

Ada pula yang mengatakan agar beliau banyak menyaksikan 
pemandangan sepanjang wilayah yang dilaluinya, karena salah satu 
langkah kaki orang yang berangkat ke masjid dan juga mushala dapat 
mengangkat derajatnya, sedangkan langkah yang satunya lagi menghapus 
dosa-dosanya hingga ia kembali ke rumah.  

Ada pula yang menggabungkan semua alasan di atas dan mungkin juga 
ada alasan lain yang sebaiknya dilakukan pada hari tesebut. Pendapat akhir 
inilah yang lebih bisa diterima. 

Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa beliau 
mengumandangkan takbir pada hari Arafah, mulai fajar hingga menjelang 
waktu Ashar di hari ketiga pada hari Tasyrik, dengan mengucapkan, 
“Allahu Akbar, Allahu Akbar, La Ilaha Illallah Wallahu Akbar, Allahu Akbar 
Walillahi Al-Hamd.”679 

Petunjuk Rasulullah S.A.W dalam Mengerjakan Shalat 
Gerhana 

 Ketika terjadi gerhana matahari, Rasulullah S.a.w. segera pergi ke 
masjid dengan perasaan khawatir, lalu beliau memakai selendangnya. 
Gerhana matahari tersebut terjadi pada pagi hari pada saat matahari pada 
posisi dua atau tiga tombak dari tempat terbitnya. Kemudian beliau berdiri 
untuk melakukan shalat dua rakaat. Pada rakaat pertama  beliau membaca 
surat Al-Fatihah dan sebuah surat yang panjang dengan bacaan yang keras. 
Setelah itu beliau ruku’ cukup lama. Kemudian beliau berdiri dari ruku’ 
dan berdiri untuk beberapa lama, dan bukan berdiri rakaat yang pertama. 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 986, dalam Kitab Al-Idain, Bab Man 
Khalafa Ath-Thariq idza Raja’a Yauma Al-Idi, Hadits ini adalah dari Jabir R.a.  
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 Hadits ini adalah shahih dengan sanad mauquf, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, 2/72, 

73, Mauquf pada Ibnu Mas’ud. Dalam kitab Al-Irwa`nya, 3/125, Al-Albani  mengatakan, “Hadits ini 
sanadnya adalah shahih.”  
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Ketika berdiri dari ruku’, beliau membaca, “Sami’allahu Liman Hamidah 
(semoga Allah S.w.t. mengabulkan doa orang yang memuji-Nya).  

Setelah itu beliau membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. 
Kemudian beliau ruku’ untuk kedua kalinya cukup lama. Setelah itu beliau 
berdiri dari ruku’nya dan kemudian sujud untuk beberapa lama. Setelah 
bangun dari sujud tersebut, beliau melakukan hal sama seperti pada rakaat 
pertama. 

Jadi dalam setiap rakaat terdapat dua ruku’ dan dua sujud sehingga 
dalam dua rakaat tersebut terkumpul sebanyak empat ruku’ dan empat 
sujud. Pada saat mengerjakan shalat ini, beliau melihat surga dan neraka. 
Beliau berusaha untuk memetik setandan anggur surga lalu 
memperlihatkannya kepada mereka. Beliau juga melihat para penghuni 
neraka mendapat siksa di dalamnya dan juga melihat seorang perempuan 
yang dikoyak-koyak oleh seekor kucing yang dulu pernah disiksanya 
hingga meninggal karena kelaparan dan kehausan. Selain itu, beliau juga 
melihat Amr bin Malik membedah perutnya dineraka. Ia adalah orang yang 
pertama kali merubah agama Ibrahim. Beliau juga melihat orang-orang 
yang mencuri disiksa. 

Beberapa saat kemudian setelah selesai mengerjakan shalat, beliau 
berdiri untuk menyampaikan khutbah yang menawan para pendengarnya. 
Di antara isi khutbah yang beliau sampaikan adalah,  

“Sesungguhnya matahari dan rembulan termasuk tanda dari tanda-
tanda kebesaran Allah S.w.t. dan bukan menghilang karena kematian 
seseorang dan bukan karena kelahirannya. Wahai umat Muhammad, 
apabila kalian melihat hal itu terjadi, maka berdoalah kepada Allah 
dan bertakbirlah, kemudian shalatlah dan bersedekahlah. Wahai 
umat Muhammad, Demi Allah, tidak seorang pun yang dapat 
merubah seorang hamba-Nya dan tidak pula merubah umat-Nya 
dari pada Allah. Demi Allah, jikalah kalian mengetahuinya nisacaya 
kalian akan banyak bersedih dan sedikit tertawa.” 

Beliau juga pernah mengatakan, “Dalam posisiku sebagai seorang nabi, 
aku telah melihat segala sesuatu yang telah dijanjikan  kepada kalian 
hingga kalian dapat melihatku seolah-olah ingin memetik kenikmatan 
surga ketika aku melangkah maju. Aku juga melihat neraka jahannam 
menghancurkan para penghuninya ketika kalian melihatku melangkahkan 
kaki ke belakang.”  

Dalam sebuah riwayat disebutkan, “Dan aku melihat neraka, aku tidak 
melihat peristiwa yang lebih mengerikan dari itu saat ini. Aku juga melihat 
kebanyak penghuni neraka adalah kaum perempuan.” Kemudian para 
sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa hal itu terjadi?” Rasulullah 
menjawab, “Karena kekufuran mereka.” Kemudian salah seorang sahabat 
bertanya lagi, “Apakah mereka kufur kepada Allah?” Beliau menjawab, 
“Mereka berlaku kufur kepada keluarga, dan mereka berlaku kufur kepada 
kebaikan: meski engkau berbuat sesuatu kebaikan selama setahun penuh 
kepada salah satu dari mereka, kemudian ia melihat sesuatu (keburukan) 
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darimu, maka ia akan mengatakan, “Aku belum pernah melihat 
kebaikanmu sama sekali.” 

Di antara khutbah Rasulullah S.a.w. adalah, “Allah S.w.t. telah 
memberitahukan kepadaku melalui wahyu bahwa kalian akan mendapat 
fitnah di kubur, seperti atau hampir sama dengan fitnah yang ditimbulkan 
oleh Dajjal. Salah seorang dari kalian akan dipanggil, lalu ditanya, “Siapa 
yang memberitahukan kepadamu tentang Dajjal ini?” Bagi orang yang 
beriman atau yang mempunyai keyakinan, ia akan menjawab, 
“Muhammad utusan Allah, beliau diutus kepada kami dengan membawa 
petunjuk dan penjelasan. Kemudian kami menyambut dan beriman 
kepadanya serta mengikuti apa yang diperintahkan dan dilarangnya.” 
Kemudian dikatkan kembali kepadanya, “Tidurlah wahai orang yang 
shalih. Allah S.w.t. telah memberitahukan kepada kami bahwa kamu 
adalah orang yang beriman.” Adapun orang munafik atau orang yang 
ragu-ragu terhadap petunjuk yang dibawa Rasulullah, maka ia akan 
menjawab, “Aku tidak mengetahuinya. Aku hanya mendengar orang-orang 
mengatakan sesuatu dan aku ikut saja.”680  

Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad bin Hambal –semoga Allah 
memberikan rahmat kepadanya-, ia mengatakan, “Sesungguhnya setelah 
Rasulullah S.a.w. mengucapkan salam (dari shalat), beliau mengucapkan 
Al-Hamdulillah dan bersyukur kepada-Nya serta mengucapkan kesaksian 
bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan 
sesungguhnya ia (Rasulullah) adalah seorang hamba dan utusan-Nya. 
Kemudian beliau mengatakan, 

“Wahai manusia, aku bersumpah demi Allah kepada kalian, apakah 
kalian mau bersaksi bahwa aku telah melalaikan tugasku untuk 
menyampaikan tugas kerasulan kepada kalian? beritahukanlah kepadaku!” 
Kemudian ada seseorang yang berdiri dan mengatakan, “Kami bersaksi 
bahwa sesungguhnya kamu telah menyampaikan tugas-tugas kerasulan 
dari Tuhanmu, kamu telah memberikan nasehat kepada umatmu, dan 
kamu telah menyampaikan apa yang menjadi tugasmu.” 

Kemudian beliau mengatakan lebih lanjut, “Amma Ba’du, 
sesungguhnya banyak orang yang mempercayai bahwa gerhana matahari 
dan gerhana bulan ini serta hilangnya beberapa bintang dari tempat 
terbitnya karena kematian seseorang yang diagungkan di muka bumi. 
Sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang telah melakukan 
kebohongan. Akan tetapi semua itu adalah tanda-tanda dari kekuasaan 
Allah semata agar menjadi pelajaran bagi hamba-hambaNya, sehingga 
mereka yang mau menjadikannya sebagai pelajaran, maka mereka akan 
bertaubat karenanya. Demi Allah, sesungguhnya sejak berdiri untuk 
mengerjakan shalat, aku melihat peristiwa yang akan menimpa kalian di 
dunia dan di akhirat. Sesungguhnya – Wallahu A’lam- kiamat tidak akan 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1053, dalam Kitab Al-Kusuf, Bab 
Shalah An-Nisa` ma’a Ar-Rijal fi Al-Kusuf, Muslim, 905, dalam Kitab Al-Kusuf, Bab Ma ‘Uridha ‘ala An-
Nabi fi Al-Kusuf min Amri Al-Jannah w An-Nar. Hadits ini adalah dari dari Asma` R.a.  
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terjadi sebelum tiga puluh pembohong yang keluar dari sarangnya, dan 
yang paling akhir adalah Al-Masih Ad-Dajjal Al-A’war, mata sebelah 
kirinya hilang, bagaikan mata yang terhapus. Sesungguhnya ketika ia 
keluar, maka akan ada yang meyakini bahwa ia adalah Allah. Oleh karena 
itu, barang siapa beriman kepadanya dan membenarkan apa yang ia 
perintahkan maupun apa yang ia larang serta mau mengkuti ajakannya, 
maka amal kebaikan yang selama ini dikerjakannya tidaklah bermanfaat. 
Dan barang siapa yang mengingkari ketuhanannya dan menganggapnya 
sebagai pembohong, maka ia tidak akan mendapat hukuman atas apa yang 
dilakukannya (amal kebaikannya tetap utuh dan dapat memberikan 
manfaat kepadanya). Dajjal akan keluar di seluruh penjuru bumi ini, 
kecuali Makkah dan Baitul Maqdis. Ia akan mendatangi orang-orang yang 
beriman kepada Allah di Baitul Maqdis, hingga kedatangannya ini akan 
mengakibatkan gempa yang dahsyat. Kemudian Allah akan 
membinasakannya bersama bala tentaranya, hingga batang-batang pohon 
ataupun bibir-bibir tembok memanggil kaum muslimin, “Wahai kaum 
muslimin, wahai orang-orang yang beriman, ini ada orang Yahudi, atau ia 
mengatakan, “Ini ada orang kafir, kemarilah dan bunuhlah ia.”  

Rasulullah S.a.w. melanjutkan khutbahnya, “Peristiwa itu tidak akan 
terjadi hingga kalian melihat situasi dan kondisi yang genting di antara 
kalian, dan kalian akan saling bertanya-tanya, “Apakah Nabi kalian telah 
memberitahukan tentang hal itu hingga akhirnya bergeraklah gunung-
gunung dari tempatnya, kemudian Allah S.w.t. mencabut nyawa 
mereka.”681 

Inilah pendapat yang  benar tentang bentuk dan cara Rasulullah S.a.w. 
mengerjakan shalat gerhana dan khutbahnya. 

Dalam beberapa riwayat yang menyebutkan bentuk lain dari shalat 
gerhana yang antara lain: setiap rakaat dengan tiga ruku’,682 setiap rakaat 
dengan empat ruku’,683 ada pula yang mengatakan bahwa shalat gerhana 
seperti shalat pada umumnya, dimana setiap rakaat terdapat satu ruku’ 
saja. 

Akan tetapi para ulama terkenal seperti Imam Ahmad bin Hambal, Al-
Bukhari dan Imam Asy-Syafi’i berpendapat bahwa pendapat-pendapat 
tersebut tidaklah benar. Imam Asy-Syafi’i pernah ditanya seseorang, orang 
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 Hadits ini adalah dha’if, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1184, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab 
Man Qala Arba’u Rakaat, An-Nasa`i , 3/140, dalam Kitab Al-Kusuf, Bab Nau’un Akhar, Ahmad, 5/16, 
dengan redaksi darinya. Al-Albani mengatakan, “Hadits ini adalah dha’if.” Sebagaimana yang 
disebutkan dalam kitab Dha’if Sunan Abu Dawudnya, 261. 
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 Hadits ini adalah syadz, diriwayatkan oleh Muslim, 901, dalam Kitab Al-Kusuf, Bab No.  1, 

Abu Dawud, 1177, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab Shalah Al-Kusuf, Hadits dari Ibnu Abbas. Al-Albani 
mengatakan, “Hadits yang menyebutkan adanya tiga rukuk dalam satu rakaat ini adalah syadz. Dan 
yang benar adalah dengan dua rukuk saja seperti yang disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain.” 
Sebagaimana disebutkan dalalm kitab Dha’if Sunan Abu Dawudnya, 256, 257. 
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 Hadits ini adalah mungkar, diriwayatkan oleh Muslim, 909, dalam Kitab Al-Kusuf, Bab Ma 

‘Uridha ‘ala An-Nabi fi Al-Kusuf min Amri Al-Jannah wa An-Nar, Abu Dawud, 1183, dalam Kitab Ash-
Shalah, Bab Man Qala Arba’u Raka’at, An-Nasa`i, 3/129, dalam Kitab Al-Kusuf, Bab Kaifa Shalah Al-
Kusuf. Al-Albani mengatakan, “Hadits ini adalah Mungkar.” Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab 
Dha’if Sunan Abu Dawudnya, 260. 
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tersebut mengatakan, “Beberapa perawi telah meriwayatkan bahwa 
Rasulullah S.a.w. pernah melakukan shalat dengan tiga ruku’ dalam satu 
rakaat. Mendengart itu Imam Asy-Syafi’i  balik bertanya kepada orang 
tersebut, “Apakah kamu yang mengatakannya?” orang itu menjawab, 
“Tidak, akan tetapi mengapa kamu tidak mengatakannya, padahal hadits 
tersebut adalah tambahan dari hadits kalian? Maksudnya: hadits yang 
menyebutkan adanya dua ruku’ dalam satu rakaat.” Imam Asy-Syafi’i lantas 
mengatakan, “Hadits tersebut adalah munqati’, dan kami tidak pernah 
menetapkan hadits munqati’ begitu saja. Di lain pihak –Wallahu A’lam- 
hadits tersebut juga tidak bisa dibenarkan.” 

Imam Al-Baihaqi mengatakan, “Yang dimaksud dengan munqati’ di sini 
adalah sebuah hadits dari Ubaid bin Umair, dimana ia mengatakan, “Ada 
seorang perawi yang paling jujur memberitahukan kepadaku.” Atha` 
mengatakan, “Aku yakin yang dimaksud adalah sayyidah Aisyah.”  

Dalam hadits tersebut menyebutkan, “Beliau melakukan tiga ruku’ 
dalam setiap rakaat dengan empar sujud.”684 

Qatadah mengatakan, “Dari Atha` dari Ubaid bin Umair, dari sayyidah 
Aisyah, ia mengatakan, “Enam ruku’ dengan empat sujud.”685 Atha` hanya 
menisbatkan hadits ini kepada sayyidah Aisyah dengan persangkaan dan 
penaksiran, dan bukan berdasarkan keyakinan. Bagaimana hadits tersebut 
bisa dikatakan atau dijamin berasal dari sayyidah Aisyah, jika teradapat 
satu hadits dari Urwah dan Umrah dari Aisyah menyebutkan kebalikan dari 
hadits tersebut. Urwah dan Umrah lebih khusus daripada Aisyah dan 
mereka berdua lebih baik daripada Ubaid bin Umair. Jadi riwayat mereka 
berdua ini lebih pantas untuk bisa diterima atau terpercaya. 

Adapun pendapat Imam Asy-Syafi’i yang mengatakan adanya 
kesalahan, aku yakin yang dimaksud adalah sebuah hadits dari Atha` bin 
Jabir, yang menyebutkan, “Pada masa Rasulullah S.a.w. terjadi gerhana 
matahari yang bertepatan dengan kematian putranya, Ibrahim bin 
Muhammad S.a.w., kemudian orang-orang mengatakan, “Gerhana 
matahari ini terjadi karena kematian Ibrahim.” Kemudian Rasulullah S.a.w. 
berdiri dan melakukan shalat bersama orang-orang tersebut dengan enam 
ruku’ dan empat sujud.”686  

Al-Baihaqi mengatakan, “Orang yang memperhatikan kisah dalam 
hadits ini dan sebuah kisah yang  terdapat dalam hadits Abu Az-Zubair bisa 
mengetahui bahwa kisah dalam kedua hadits tersebut sebenarnya adalah 
satu cerita, dan shalat yang beliau kerjakan hanyalah satu kali saja, yaitu 
pada saat kematian Ibrahim, putra Rasulullah S.a.w.. 
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Selanjutnya Al-Baihaqi mengatakan, “Kemudian terjadi perselisihan 
antara Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Atha` dari Jabir dengan Hisyam 
Ad-Distiwa’i dari Az-Zubair dari Jabir mengenai jumlah ruku’ dalam setiap 
rakaatnya. Kemudian kita melihat bahwa riwayat Hisyam lebih bisa 
diterima, yaitu riwayat yang menyebutkan bahwa dalam setiap rakaat 
hanya ada dua ruku’ saja. Sebab dalam riwayat Hisyam terdapat Az-Zubair 
yang hafalannya lebih kuat daripada Abdul Malik.  

Selain itu, riwayat Hisyam ini sesuai dengan riwayat Umrah dan Urwah 
dari Aisyah, Katsir bin Abbas dan Atha` bin Yasar dari Ibnu Abbas, Abu 
Salamah dari Abdullah bin Amr, Yahya bin Sulaim dan lainnya. Sedangkan 
riwayat Abdul Malik dari Atha` berbeda dengan riwayat-riwayat lainnya. 
Abdul Malik meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dan Qatadah dari Atha` dari 
Ubaid bin Umair, ia mengatakan, “Enam ruku’ dengan empat sujud (dalam 
satu rakaat).” Sedangkan dalam riwayat Hisyam dari Az-Zubair dari Jabir 
yang tidak  mempunyai perbedaan dan lebih cocok atau sepadan dengan 
beberapa riwayat lain lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada dua 
riwayat Atha` yang mana sanad dari salah satu riwayat tersebut masih 
belum jelas sedangkan yang lain hanya Abdul Malik bin Abi Sulaiman saja 
yang meriwayatkannya, dan telah terjadi kesalahan. 

Selanjutnya Al-Baihaqi mengatakan, “Adapun hadits Hubaib bin Abi 
Tsabit dari Thawus dari Ibnu Abbas dari Rasulullah S.a.w., ia mengatakan, 
“Bahwasanya Rasulullah S.a.w. sedang mengerjakan shalat gerhana 
matahari, beliau membaca (surat Al-Fatihah dan suart-surat lainnya), 
kemudian ruku’, lalu membaca lagi, kemudian ruku’, lalu membaca, 
kemudian ruku’, lalu membaca, kemudian ruku’ dan setelah itu beliau 
sujud.” Perawi mengatakan lebih lanjut, “Dan rakaat yang lain seperti 
itu.”687 

Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab  Shahih-nya, yaitu 
sebuah hadits yang hanya diriwayatkan oleh Hubaib bin Abi Tsabit. 
Walaupun Hubaib adalah seorang perawi yang dapat dipercaya, akan 
tetapi ia sering melakukan penipuan, ia tidak pernah menjelaskan bahwa ia 
pernah mendengar langsung dari Thawus, sehingga posisinya hampir sama 
dengan perawi yang tidak dapat dipercaya. Sulaiman Al-Makki Al-Ahwal 
berbeda dengannya baik dari segi matan maupun sanadnya 
(kerafa’aannya). Sulaiman Al-Makki Al-Ahwal meriwayatkannya dari 
Thawus dari Ibnu Abbas mengenai ruku’ yang dilakukan hanya tiga kali 
dalam satu rakaat.  

Riwayat Sulaiman ini juga berbeda dengan yang lain dari segi jumlah 
rakaatnya, beberapa perawi meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang ruku’ 
yang dilakukan Rasulullah S.a.w., seperti yang diriwayatkan Atha` bin 
Yasar dan yang lain dari Ibnu Abbas dari Rasulullah S.a.w., yang 
menyebutkan dua ruku’ dalam satu rakaat. 
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Al-Baihaqi mengatakan, “Muhammad bin Ismail Al-Bukhari 
menghindari ketiga riwayat ini. Ia tidak meriwayatkan ketiga-tiganya 
dalam kitab Shahih-nya. Dengan alasan bahwa ketiga riwayat tersebut 
bertentangan dengan beberapa riwayat yang sanadnya lebih shahih dan 
jumlahnya lebih banyak serta para perawinya yang terpercaya.  

Dalam mengomentari sebuah riwayat dari Abu Isa At-Tirmidzi dari 
Ibnu Abbas, Imam Al-Bukhari mengatakan, “Menurutku, riwayat yang 
paling shahih mengenai cara shalat gerhana matahari adalah yang 
menyebutkan empat ruku’ dalam empat sujud.” 

Al-Baihaqi mengatakan, “Sebuah Hadits marfu’ dari Hudzaifah yang 
menyebutkan, “Empat ruku’ dalam setiap rakaat.” Sanadnya dha’if. 
Sedangkan sebuah riwayat marfu’ dari Ubay bin Ka’ab yang menyebutkan, 
“Lima ruku’ dalam setiap rakaat.”688 Tidak dipakai oleh Al-Bukhari dan 
Muslim seperti halnya sanad haditsnya. 

Selanjutnya Al-Baihaqi mengatakan, “Beberapa ulama hadits cenderung 
menganggap shahih riwayat-riwayat tersebut yang menyebutkan 
banyaknya jumlah ruku’ dalam setiap rakaat shalat gerhana matahari, 
mereka berpendapat bahwa hadits-hadits tersebut menunjukkan bahwa 
Rasulullah S.a.w. melakukannya beberapa kali, dan berapapun jumlah 
ruku’ dalam setiap rakaatnya boleh-boleh saja.” 

Para ulama hadits yang berpendapat seperti ini antara lain: Ishaq bin 
Rahawaih, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Abu Bakar bin Ishaq 
Adh-Dhab’i, Abu Sulaiman Al-Khithabi, dan Ibnul Mundzir. Adapun 
pendapat Imam Asy-Syafi’i dan Al-Bukhari yang memilih pendapat yang 
paling kuat adalah lebih baik, yaitu  dengan merujuk pada hadits yang 
mengisahkan tentang shalat gerhana yang dilakukan Rasulullah S.a.w., 
yang bertepatan dengan kematian putra beliau, Ibrahim, dengan alasan 
seperti yang telah kami sebutkan. 

Aku mengatakan, “Dalam sebuah riwayat dari Imam Ahmad 
menyebutkan bahwa ia sependapat dengan hadits sayyidah Aisyah sendiri 
yang menyebutkan bahwa shalat gerhana adalah dua ruku’ dan dua sujud 
dalam setiap rakaat.  

Dalam mengomentari Riwayat Al-Marwazi, Imam Ahmad bin Hambal 
mengatakan, “Aku berpendapat bahwa shalat gerhana matahari adalah 
empat ruku’ dan empat sujud. Di setiap rakaat terdapat dua ruku’ dan dua 
sujud. Aku lebih condong dengan hadits sayyidah Aisyah yang lebih bisa 
dipertanggungjawabkan tentang hal ini. Pendapat ini disetujui oleh Abu 
Bakar dan beberapa sahabat seniornya. Pendapat ini juga menjadi pilihan  
guru kami Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah, ia menganggap lemah semua 
hadits yang bertentangan dengan hadits dari sayyidah Aisyah tersebut, ia 
mengatakan, “Hadits-hadits tersebut adalah salah, karena Rasulullah S.a.w. 
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 Hadits ini adalah dha’if, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1182, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab 
Man Qala Arba’a Raka’at. Al-Albani mengatakan, “Hadits ini adalah dha’if.” Sebagaimana yang telah 
disebutkan dalam kitab Dha’if Sunan Abu Dawudnya, 259. 
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hanya mengerjakan shalat gerhana matahari satu kali saja, yaitu pada saat 
terjadinya gerhana matahari yang bertepatan dengan kematian putranya, 
Ibrahim.” Wallahu A’lam. 

Pada saat terjadi gerhana  matahari ini, Rasulullah S.a.w. 
memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak dzikir, mengerjakan 
shalat, berdoa, membaca istighfar dan  bersedekah serta memerdekakan 
hamba sahaya. Wallahu A’lam. 

Petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam Mengerjakan Shalat 
Istisqa` 

 Banyak riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan  yang 
menyebutkan tentang bentuk dan cara Rasulullah S.a.w. dalam meminta 
siraman hujan, yaitu antara lain: 

Pertama: Pada hari Jum’at di atas mimbar pada saat beliau sedang 
menyampaikan khutbah Jum’at, beliau mengatakan, “Ya Allah, berikanlah 
hujan kepada kami, ya Allah, berikanlah hujan kepada kami, ya Allah, 
berikanlah hujan kepada kami, ya Allah siramilah kami, ya Allah, siramilah 
kami.”689 

Kedua: Pada suatu ketika Rasulullah S.a.w. menjanjikan kepada orang-
orang untuk keluar menuju mushala. Beliau keluar pada saat matahari 
muncul dalam posisi rendah, usang, menunduk dan bergerak perlahan-
lahan. Ketika telah sampai di mushala, beliau langsung naik mimbar690-
apabila hadits ini benar, apabila tidak mungkin terjadi kesalahan baca oleh 
perawi- kemudian beliau mengucapkan Hamdalah dan bersyukur kepada-
Nya serta melakukan takbir.   

   Di antara khutbah dan doa beliau dalam shalat istisqa` ini adalah,  

“Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang Maha Pemurah lagi 
Maha Penyayang. Yang menguasai di Hari Pembalasan. Tidak ada Tuhan 
yang berhak disembah kecuali Allah. Dia yang melakukan segala sesuatu 
yang dikehendaki-Nya. Engkaulah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah melainkan Engkau. Engkau adalah Dzat yang melakukam segala 
sesuatu yang Engkau kehendaki. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak 
disembah melainkan engkau. Engkaulah Dzat yang Maha Kaya dan kami 
adalah orang-orang fakir. Turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang 
memberikan manfaat dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan menjadi 
kekuatan bagi kami hingga masanya.” 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1014, dalam Kitab Al-Istisqa`, Bab Al-
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 Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan 
merendah diri kepada Allah S.w.t. dan menghamba kepada-Nya. Beliau 
mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi hingga kedua ketiaknya yang 
berwarna putih terlihat. Setelah itu beliau berpaling dari hadapan para 
jamaah dan menghadap kiblat. Pada saat itu, beliau merubah selendangnya 
dengan menghadap kiblat, beliau jadikan selendang yang berada di sebelah 
kanan menjadi di sebelah kiri, sedangkan yang kiri menjadi berada di 
sebelah kanan. Begitu juga dengan selendang yang tersebutnya  berada di 
luar berubah menjadi di sebelah dalam dan sebaliknya. Selendang beliau 
terbuat dari kain berwarna hitam, kemudian beliau berdoa dengan 
menghadap kiblat yang kemudian diikuti oleh para jamaah yang hadir. 
Setelah itu, beliau turun dan melakukan shalat dengan mereka seperti 
shalat Id, yang tidak didahulu dengan iqamah maupun adzan sama sekali.  

Dalam shalat tersebut beliau mengeraskan bacaannya.691 Pada rakaat 
pertama setelah surat Al-Fatihah, beliau membaca, “Sucikanlah nama 
Tuhanmu Yang Maha Tingi.” (Al-A’la: 1), sedangkan pada rakaat kedua, 
beliau membaca, “Sudah datangkah kepadamu berita (tentang) hari 
pembalasan?” (Al-Ghasyiah: 1) 

Ketiga: Sesungguhnya beliau pernah meminta siraman hujan pada saat 
beliau di atas mimbar untuk memberikan ceramah selain  hari Jum’at. 
Tidak ada satu riwayat pun pada saat itu yang menyebutkan  bahwa 
Rasulullah S.a.w. melakukan shalat. 

Keempat: Rasulullah S.a.w. pernah meminta siraman hujan ketika 
sedang duduk di masjid, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya 
untuk berdoa kepada Allah S.a.w.. Doa beliau pada saat itu adalah, “Ya 
Allah, siramilah kami dengan hujan yang memberikan pertolongan, 
menyuburkan, merata, secepatnya dan memberikan manfaat serta tidak 
membawa malapetaka.”692 

Kelima: Rasulullah S.a.w. pernah meminta siraman hujan pada Ahjar 
Az-Zait dekat dengan Az-Zaura`, yang berada693 di luar pintu masjid Al-
Haram yang sekarang disebut dengan Bab As-Salam, yang posisinya berada 
di sebelah kanan luar masjid. 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1173, dalam Kitab Al-Istisqa`, Bab 
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Nasa`i, 3/159, dalam Kitab Al-Istisqa`, Bab Kaifa Yarfa’u, Ahmad, 5/223. Dalam kitab Shahih Sunan 
An-Nasa`i,nya Al-Albani mengatakan, “Hadits ini adalah shahih.”   



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  329

Keenam: Dalam beberapa pertempuran melawan kaum musyrikin, 
Rasulullah S.a.w. pernah meminta siraman hujan kepada Allah S.w.t. ketika 
kaum musyrikin telah menguasai daerah kaya air, sehingga mengakibatkan 
kehausan dikalangan kaum muslimin. Dalam keadaan seperti ini, para 
pejuang muslim mengadu kepada Rasulullah S.a.w.. Orang-orang munafik 
mengatakan, “Kalaulah ia memang benar-benar seorang Nabi, tentunya ia 
akan meminta hujan untuk kaumnya, sebagaimana Nabi Musa A.s. yang 
meminta hujan kepada Allah S.a.w. untuk kaumnya. Hal ini dilaporkan 
kepada Rasulullah, kemudian beliau mengatakan, “Mereka mengatakan 
begitu? Semoga Tuhan kalian memberikan hujan kepada kalian.” Setelah 
berkata begitu, beliau mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada 
Tuhannya. Beliau tidak menurunkan kedua tangannya dari doanya tersebut 
hingga mendung tebal menggelantung di atas mereka sehingga turunlah 
hujan, limpahan air memenuhi lembah-lembah  dan orang-orang pun 
dapat meminumnya hingga mereka merasa segar kembali.”694 

 Di antara doa-doa beliau yang terpelihara dan sampai kepada kita 
dalam meminta hujan adalah,  

“Ya Allah, sitamilah hamba-hambaMu dan hewan-hewanMu, 
tebarkanlah rahmat-Mu dan hidupkanlah negeri-Mu yang telah mati. Ya 
Allah, siramilah kami dekngan hujan yang memberikan pertolongan, 
menyuburkan, memberikan manfaat, tidak  menyebabkan malapetaka 
dengan segera dan tidak terlambat.”695 Setiap meminta siraman, beliau 
selalu meminta hujan. 

 Pada suatu ketika, beliau meminta hujan. Kemudian Abu Lubabah 
datang menghadapnya dan berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya 
kebun kurma telah kering.” Setelah itu Rasulullah S.a.w. mengatakan, “Ya 
Allah, siramilah kami hingga Abu Lubabah berdiri telanjang,  lalu musang 
mau menutup lubang dengan kain penutup milik Abu Lubabah sendiri.696

 Setelah hujan turun, mereka berkumpul menemui Abu Lubabah, 
dan mengatakan, “Sesungguhnya musang tidak akan keluar hingga kamu 
berdiri telanjang, sehingga musang  mau menutup lubangmu dengan kain 
penutupmu, seperti yang telah dikatakan Rasulullah S.a.w. hingga akhirnya 
ia mau melakukannya dan turunlah hujan lebat.”697 

Ketika hujan turun lebat, mereka meminta agar diberi kesehatan dan 
tidak mendapatkan malapetaka dengan hujan tersebut, kemudian 
Rasulullah memintakan kesehatan kepada Allah S.w.t. untuk mereka, “Ya 
Allah, turunkanlah hujan disekitar kami dan bukan kepada kami. Ya Allah, 
turunkanlah hujan dibukit-bukit, gunung-gunung, dataran-dataran tinggi, 
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697
 HR. Ath-Thabrani dalam Kitab Ash-Shaghir, 385. 
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dalam perut-perut lembah dan tempat tumbuhnya pepohonan.”698 Ketika 
melihat hujan telah turun, beliau mengatakan, “Ya Allah, siramilah kami 
dengan siraman yang bermanfaat.”699 

 Pada saat turun hujan, Rasulullah S.a.w. menyingkap sebagaian 
pakaian yang dipakaiannya akan tetapi tidak pada auratnya supaya terkena 
guyuran air hujan. Melihat apa yang dilakukannya, ada seseorang yang 
bertanya kepadanya, kemudian beliau menjawab, “Karena hujan adalah 
dekat dengan rahmat Allah.”700 

 Imam Asy-Syafi’i –semoga Allah memberikan rahmat kepadanya- 
mengatakan, “Orang yang tidak dikenal telah memberitahukan satu hadits 
kepadaku dari Yazid bin Al-Hadi, ia mengatakan, “Bahwasanya ketika 
banyak air mengalir, Rasulullah S.a.w. mengatakan, “Keluarkanlah air yang 
dijadikan Allah untuk bersuci, sehingga kita bisa mempergunakannya 
untuk bersuci, kemudian kita memuji kepada Allah karenanya.”701 

 Orang yang tidak diketahui telah memberitahukan satu hadits 
kepadaku dari Ishaq bin Abdullah, ia mengatakan, “Bahwasanya ketika 
banyak air telah mengalir, Umar bersama para sahabatnya mendatanginya, 
dan mengatakan, “Tidak seorang pun yang datang dari tempatnya kecuali 
untuk mandi. Ketika Rasulullah S.a.w. telah melihat adanya mendung dan 
angin, itu dapat diketahui pada raut wajahnya, beliau kemudian 
menghadap kepada Allah S.w.t. seraya mundur ke belakang. Ketika hujan 
turun, beliau merasa senang atas hujan tersebut lalu pergi, dan beliau 
khawatir apabila dalam hujan tersebut mengandung malapetaka.” 

Imam Asy-Syafi’i mengatakan, “Sebuah hadits marfu’ dari Salim bin 
Abdullah dari ayahnya, ia mengatakan, “Bahwasanya apabila meminta 
hujan, beliau mengatakan, “Ya Allah, siramlah kami dengan hujan yang 
memberikan pertolongan, menyehatkan, merata, lebat dan menyeluruh, 
selalu mengalir. Ya Allah, siramlah kami dengan hujan dan janganlah 
Engkau jadikan kami orang-orang yang berputus asa. Ya Allah, 
Sesungguhnya kami  tidak mengadu atas bencana yang melanda hamba-
hambaMu, hewan-hewan, dan juga kesengsaraan atas mereka, kecuali 
kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman-tanaman kami, 
limpahkanlah sayap kerendahan kepada kami, siramlah kami dengan 
berkah dari langit, tumbuhkanlah pepehonan kepada kami  dengan berkah 
dari bumi. Ya Allah, hilangkanlah kesengsaran, kelaparan dan 
ketelanjangan dari kami, hilangkanlah bencana yang menimpa kami, tidak 
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ada  yang dapat menghilangkannya kecuali Engkau. Ya Allah, 
sesungguhnya kami meminta ampunan kepada Engkau, karena 
sesungguhnya Engkau adalah Dzat yang Maha Pengampun. Maka 
turunkanlah hujan kepada kami dengan lebat.”   

Imam Asy-Syafi’i mengatakan, “Aku sangat menganjurkan kepada para 
imam untuk berdoa dengan doa ini.” Selanjutnya ia mengatakan, “Ada 
perawi yang menyampaikan kepadaku bahwasanya apabila berdoa 
meminta hujan, Rasulullah S.a.w. mengangkat kedua tangannya. Ada juga 
yang memberitahukan kepada kita bahwa ketika hujan turun pertama 
kalinya, Rasulullah menyirami tubuhnya dengan guyuran air hujan hingga 
tubuhnya basah. Ada juga yang mengatakan kepadaku bahwasanya apabila 
pagi telah menjelang dan hujan telah berlalu, salah seorang sahabat beliau 
mengatakan, “Kita telah mendapat hujan kemenangan.” Kemudian ia 
membaca, “Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorangpun 
yang sanggup melepaskannya sesudah itu.” (Fathir: 2)   

Imam Asy-Syafi’i mengatakan lebih lanjut, “Seseorang yang tidak 
dikenal telah memberitahukan kepadaku dari Abdul Aziz bin Umar dari 
Makhul dari Rasulullah S.a.w., beliau mengatakan, “Mintalah 
terkabulkannya suatu doa ketika bertemu dengan tentara musuh, 
didirikannya shalat dan turunnya hujan.”702 

Aku (Imam Asy-Syafi’i) telah menghafal dari beberapa perawi tentang 
memohon terkabulkannya doa pada saat-saat yang antara lain: ketika turun 
hujan dan didirikannya shalat.”  

Al-Baihaqi mengatakan, “Kami meriwayatkan hadits dari Maushul dari 
Sahl bin Sa’ad dari Rasulullah S.a.w., beliau mengatakan, “Doa tidak akan 
tertolak pada saat ada panggilan adzan, sedang dilanda kesusahan dan 
pada waktu turun hujan.”703  

Kami juga meriwayatkan dari Abu Umamah dari Rasulullah S.a.w., 
beliau mengatakan, “Pintu-pintu langit akan terbuka dan doa-doa 
terkabulkan dalam empat peristiwa, yaitu: ketika sedang terjadi 
pertempuran, turunnya hujan, didirikannya shalat dan ketika melihat 
Ka’bah.”704  

Petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam Bepergian dan 
Ibadahnya 

Tujuan beliau melakukan satu perjalanan berkisar pada empat tujuan 
berikut: bepergiannya pada saat berhijrah, untuk berjihad dan ini adalah 
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adalah dha’if.” 
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yang terbanyak, bepergian untuk ibadah umrah dan yang terakhir adalah  
bepergian untuk melaksanakan ibadah haji. 

Apabila ingin melakukan suatu perjalanan, Rasulullah S.a.w. selalu 
mengadakan undian kepada para isterinya untuk menentukan siapakah di 
antara mereka yang berhak mendampingi beliau. Ketika bepergian untuk 
melaksanakan ibadah haji, beliau mengajak serta semua isterinya. 

Ketika hendak memulai suatu perjalanan, beliau berangkat dari rumah 
pada pagi hari. Beliau senang untuk bepergian pada hari Kamis705 dan 
berdoa kepada Allah S.w.t. agar berkenan memberikan berkah kepada 
umat-Nya yang mau bersegera melakukan aktifitasnya di pagi hari.706 

Apabila ingin mengirim pasukan, Rasulullah S.a.w. mengirim mereka 
pada pagi hari. Beliau juga memerintahkan kepada mereka yang bepergian, 
apabila berjumlah tiga orang hendaknya salah seorang di antara mereka 
menjadi pemimpin.707 Beliau melarang seseorang untuk bepergian 
sendirian.708 Beliau juga memberitahukan bahwa seorang pengendara 
(pengembara) adalah setan dan dua pengendara adalah dua setan 
sedangkan tiga adalah pengendara yang sebenarnya.709 

Disebutkan pula bahwa ketika Rasulullah S.a.w. hendak berangkat 
untuk suatu perjalanan, beliau mengatakan, “Ya Allah, hanya kepada-MU 
lah kami menuju, kepada-Mu lah kami meminta perlindungan. Ya Allah, 
lindungilah aku dari ketuaan dan perkara yang tidak penting. Ya Allah, 
berikanlah bekal ketakwaan kepadaku, ampunilah dosaku dan bimbinglah 
aku kepada kebaikan kemanapun aku menuju.”710 

Apabila kendaraannya telah datang, beliau mengucapkan, “Bismillah.” 
Hal ini diucapkannya pada saat beliau hendak menginjakkan kakinya 
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hendaklah mengangkat salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin.” Dalam kitab Shahih Al-
Jami’nya, 500, Al-Albani mengatakan, “Hadits ini adalah shahih.”   

708
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 2998, dalam Kitab Al-Jihad, Bab As-

Siyar Wahdahui, At-Tirmidzi, 1679, dalam Kitab Al-Jihad, Bab Ma Ja’a fi Karahiyah an Yusafira Ar-
Rajulu Wahdahu, Ibnu Majah, 3786, dalam Kitab Al-Adab, Bab Karahiyah Al-Wahdah, hadits marfu’ 
dari Ibnu Abbas R.a., ia mengatakan, “Apabila manusia mengetahui apa yang akan dialami ketika 
sendiri, maka tidak satupun dari para pengembara berani berjalan malam hari, maksudnya sendirian.” 

709
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2607, dalam Kitab Al-Jihad, Bab Ar-

Rajulu Yusafiru Wahdahu, At-Tirmidzi, 1780, dalam Kitab Al-Jihad, Bab Ma Ja’a fi Karahiyah an 
Yusafira Ar-Rajulu Wahdahu, Malik 1897.  Dalam kitab Shahih Al-Jami’nya, 3524,  Al-Albani 
mengatakan, “Hadits ini adalah shahih.” 

710
 Hadits ini sanadnya dha`if, diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni, 495. Hadits ini adalah dari Anas 

bin Malik R.a.. Dalam sanad hadits ini terdapat perawi bernama Amr bin Musawir. Imam Al-Bukhari 
mengatakan, “Ia banyak meriwayatkan hadits mungkar.” Abu Hatim mengatakan, “Dha’if.” Adz-
Dzahabi mengatakan, “Dha’if.” Lihat kitab Al-Mizan, 6215, 6448. 
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untuk naik. Ketika telah berada di atas kendaraan,  beliau mengatakan, “Al-
Hamdulillah, Al-Hamdulillah, Al-Hamdulillah.” Setelah itu beliau 
mengucapkan, “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.” Selanjutnya 
beliau mengatakan, “Subhanallah  (Maha Suci Allah), sesungguhnya aku 
telah berlaku aniaya kepada diriku, maka ampunilah aku, karena 
sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa, kecuali 
Engkau.”711 

Rasulullah S.a.w. juga mengatakan, “Ya Allah, sesungguhnya kami 
memohon kebaikan dan ketakwaan kepada-Mu dalam perjalanan kami ini, 
serta perbuatan yang Engkau ridhai. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan 
kami ini dan berilah ketaatan kami kepada-Mu setelahnya. Ya Allah, 
Engkaulah yang menjadi teman dalam perjalananku ini dan Engkaulah 
yang menjaga keluargaku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-
Mu dari gangguan dalam perjalanan dan kesalahan serta keburukan 
keadaan keluarga dan perekonomiannya.”  

Setelah kembali beliau juga mengucapkannya dengan menambahkan, 
“Yang kembali dan bertaubat. Hanya kepada Tuhan kamilah, kami 
menyembah dan memuji.”712 

Apabila Rasulullah S.a.w. dan para sahabat beliau menaiki sebuah 
bukit, mereka bertakbir, dan apabila turun, mereka membaca tasbih.”713 

Apabila hendak memasuki sebuah perkampungan, beliau 
mengucapkan, “Ya Allah, Tuhan langit tujuh dan segala sesuatu yang 
memayunginya, Tuhan Bumi tujuh dan segala yang ditumbuhkannya, 
Tuhan setan-setan dan segala yang menyesatkan dan Tuhan angin dan 
segala yang bertiup, aku memohon kebaikan pada kampung ini dan 
kebaikan para penduduknya dan aku berlindung kepada-Mu dari 
keburukan kampung tersebut dan kejahatan apa yang ada di dalamnya.”714 

Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa beliau mengucapkan, 
“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu atas kebaikan 
kampung ini dan kebaikan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Dan aku 
memohon kepada-Mu dari keburukan kampung ini dan kejahatan apa 
yang ada didalamnya. Ya Allah, anugerahkanlah kami akan 
kemakmurannya dan lindungilah kami dari petaka yang ada di dalamnya. 

                                                      
711

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3902, dalam Kitab Al-Jihad, Bab Ma 
Yaqulu Ar-Rajulu idza Rakiba, At-Tirmidzi, 3557, dalam Kitab Ad-Da’awaat, Bab Ma Yaqulu idza 
Rakiba An-Naqah, dan Kitab Syama`ilnya, 2342. Hadits ini adalah dari Ali. Dalam kitab Shahih Sunan 
Abu Dawudnya, Al-Albani mengatakan, “Hadits ini adalah shahih.” 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim. 1342, dalam kitab Al-Hajj, Bab Ma 

Yuqalu idza Rakiba ila Safar Al-Hajj wa Ghairihi, Abu Dawud, 2599, dalam Kitab Al-Jihad, Bab Ma 
Yaqulu Ar-Rajulu idza Safara, At-Tirmidzi, 3458, dalam  Kitab Ad-Da’awat, Bab Ma Yaqulu idza Rakiba 
An-Naqah. Hadits dari Ibnu Umar. 

713
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2599, setelah hadits terdahulu. 

Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani, sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab Shahih 
Sunan Abu Dawudnya. 
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 HR An-Nasa`i, 543, dalam Amal Al-Yaum wa Al-Lailah. 
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Berilah kepada kami untuk dapat mencintai penduduknya dan mereka 
yang shaleh menjadi cinta kepada    kami.”715 

Selama bepergian ini, Rasulullah S.a.w. selalu meringkas (mengqashar) 
shalatnya, yang empat rakaat menjadi dua rakaat saja. Beliau melakukan 
shalat dua rakaat ketika hendak keluar dari daerahnya hingga kembali lagi.  

Tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa beliau selalu 
melakukan shalat secara normal seperti biasanya.  

Adapun hadits sayyidah Aisyah R.a. yang mengatakan, “Bahwasanya 
Rasulullah S.a.w. terkadang meringkas shalatnya pada waktu bepergian, 
terkadang melakukannya empat rakaat penuh, terkadang berbuka dan 
terkadang berpuasa, tidaklah benar.  

Aku telah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Itu 
adalah dusta kepada Rasulullah S.a.w..” 

Ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa beliau terkadang 
melakukan shalat qashar dan terkadang tidak, terkadang berbuka dan 
terkadang pula berpuasa. Maksudnya: beliau berniat melakukannya dalam 
dua keadaan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Hadits ini adalah 
tidak benar. Ummul Mukminin tidak pernah berselisih dengan Rasulullah 
dan tidak juga dengan para sahabatnya, lalu melakukan shalat yang tidak 
sesuai dengan shalat mereka. Bagaimana hal itu bisa terjadi, padahal dalam 
sebuah hadits shahih darinya, ia mengatakan, “Sesungguhnya pada 
awalnya Allah S.w.t. telah mewajibkan shalat dengan dua rakaat-dua 
rakaat. Kemudian setelah beliau melakukan hijrah dari Makkah ke 
Madinah, ia menambahkan rakaat shalat pada saat sedang tidak bepergian, 
sedangkan untuk orang yang bepergian tetap dua rakaat.716 Bagaimana kita 
masih saja menganggap bahwa shalatnya berbeda dengan Rasulullah S.a.w. 
dan kaum Muslimin yang bersama beliau. 

Aku mengatakan, “Sayyidah Aisyah R.a. pernah melakukan shalat 
empat rakaat penuh setelah kepergian Rasulullah S.a.w.. Ibnu Abbas 
mengatakan, “Sebenarnya ia hanya melakukan takwil saja, seperti yang 
pernah dilakukan sahabat Utsman bin Affan R.a.717 dan sesungguhnya 
Rasulullah S.a.w. selalu melakukan qashar.  

Sebagian perawi meriwayatkan sebuah hadits, yang mengatakan, 
“Rasulullah S.a.w. sering melakukan shalat qashar, sedangkan ia (sayyidah 
Aisyah) menyempurnakannya empat rakaat. Kemudian terjadi kesalahan 
pada sebagian perawi dengan mengatakan, “Beliau terkadang melakukan 
shalat qashar dan terkadang menyempurnakannya.” 

                                                      
715

 HR. Ibnu As-Sunni, 527, dalam Amal Al-Yaum wa Al-Lailah.  
716

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1090, dalam Kitab Taqshir Ash-
Shalah, Bab Yaqshuru idza Kharaja minMaudhi’ihi, Muslim, 685, Kitab Al-Musafirin, Bab No. 1, Abu 
Dawud, 1198, dalam Kitab Ah-Shalah, Bab Shalah Al-Musafir, dan Ad-Darimi, 1509. 

717
 Hadits ini adalah shahih setelah hadits diatas, sebagaimana yang disebutkan referensi-

referensi di atas. 
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Mengenai pentakwilan yang dilakukan sayyidah Aisyah R.a. ini, para 
ulama berbeda pendapat: ada yang mengatakan. “Ia  menganggap  bahwa 
qashar yang dilakukan Rasulullah S.a.w. hanya karena adanya ketakutan 
ketika dalam perjalanan. Apabila bahaya atau rasa takut dalam perjalanan 
ini hilang, maka hilanglah alasan yang memperbolehkan dilakukannya 
qashar.”  

Takwil seperti ini tidaklah benar, sebab sesungguhnya Rasulullah S.a.w. 
melakukan qashar dalam bepergian atau perjalanan yang aman.  
Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang kemudahan untuk melakukan 
qashar tidak dapat dipahami dengan baik oleh Umar bin Al-Khattab R.a. 
dan yang lain. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah S.a.w. tentang  hal 
tersebut, yang kemudian dijawab beliau dengan jawaban positif, dan 
kemudahan dengan mengqashar shalat ini merupakan salah satu bentuk 
sedekah dari Allah S.w.t.718 dan syariat-Nya kepada umat ini. 

Hal ini merupakan penjelasan bahwa hukum mafhum atau yang 
dipahami bukanlah yang dimaksudkan, dan dosa dihilangkan bagi orang 
yang mengqashar shalat, baik dalam kedaan ketakutan maupun dalam 
keadaan aman.  Maksud dan tujuan syariat ini adalah sebagai 
pengkhususan hukum  yang dipahami atau mengangkat hukum tersebut. 
Kita bisa mengatakan, “Sesungguhnya ayat tersebut mencakup hukum 
mengqashar shalat, yaitu qashar dengan meringankan rukun-rukunnya, 
dan qashar dengan mengurangi jumlah bilangan rakaatnya menjadi dua. 

Hal ini bisa dilakukan dengan dua persyaratan, yaitu: pertama; ketika 
sedang bepergian, kedua: ketika dalam keadaan takut atau perang. Apabila 
kedua keadaan atau alasan tersebut terjadi, maka diperbolehkan untuk 
melakukan qashar, sehingga mereka dapat melakukan qashar shalat 
dengan mengurangi jumlah rakaat dan mendapat keringanan dalam 
pemenuhan rukun-rukunnya. Apabila kedua alasan tersebut tidak 
ditemukan, maka sudah barang tentu mereka adalah orang-orang yang 
tidak bepergian dan dalam keadaan aman, sehingga tidak boleh terjadi 
qashar dengan dua jenisnya tersebut. Mereka harus melakukan shalat 
sempurna dengan empat rakaat, lengkap dengan syarat dan rukunnya. 

Apabila hanya ada salah satu sebab saja, maka diperbolehkan 
melakukan qashar sesuai dengan alasan atau sebab tersebut; apabila sedang 
bermukim dan dalam keadaan takut, maka diperbolehkan melakukan 
qashar dengan mendapatkan keringanan atas tuntutan pemenuhan rukun-
rukunnya, sedangkan jumlah rakaatnya tetap. Ini adalah salah satu bentuk 
qashar dan bukan qashar mutlak seperti dalam ayat tersebut.  

Apabila sedang bepergian dan dalam keadaan aman, maka 
diperbolehkan mengqashar dengan mengurangi jumlah rakaat, sedangkan 

                                                      
718

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 686, dalam Kitab Shalah Al-Musafirin, 
Bab No 1, An-Nasa`i, 3/116, 117, dalam Kitab Taqshir Ash-Shalah fi As-Safar, Bab No 11, Abu Dawud, 
1199, 1200, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab Shalah Al-Musafir, At-Tirmidzi, 3045, dalam Kitab At-Tafsir, 
Bab Surat An-Nisa`, Ibnu Majah, 1065, dalam Kitab Al-Iqamah, Bab Taqshir Ash-Shalah fi As-Safar, 
Ahmad, 1/25, 36, Ad-Darimi, 1505. 
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rukun-rukunnya harus tetap dipenuhi sebagaimana lazimnya. Hal ini 
dinamakan shalat dalam keadaan aman. Dan ini juga termasuk salah satu 
bentuk qashar dan bukan qashar mutlak. 

Shalat ini dinamakan shalat qashar karena ada pengurangan jumlah 
rakaat, dan disebut shalat sempurna karena terpenuhinya rukun-rukunnya 
dan shalat ini bukanlah qashar sebagaimana yang dimaksudkan ayat 
tersebut. Qashar yang pertama (qashar dengan pengurangan rakaat dan 
peringanan dalam pemenuhan rukun-rukunnya) adalah istilah yang 
dipakai para ulama fikih kontemporer, sedangkan qashar yang kedua 
(qashar yang dimaksudkan dalam ayat) adalah istilah para sahabat, seperti 
sayyidah Aisyah R.a., Ibnu Abbas dan yang lainnya. 

Sayyidah Aisyah R.a. mengatakan, “Pada awalnya shalat adalah dengan 
dua rakaat-dua rakaat. Kemudian ketika Rasulullah S.a.w. melakukan 
hijrah ke Madinah, ada tambahan rakaat shalat dalam keadaan mukim, 
sedangkan yang bepergian masih tetap.”  

Hadits ini menunjukkan bahwa shalat bagi orang yang bepergian 
bukanlah qashar atau pengurangan dari empat rakaat, akan tetap 
merupakan kewajiban, yaitu; kewajiban bagi musafir untuk melakukan 
shalat dua rakaat.  

Ibnu Abbas mengatakan, “Allah telah mewajibkan shalat empat rakaat 
dalam keadaan mukim melalui perkataan Nabi kalian dan dua rakaat 
dalam bepergian, dan dalam keadaan takut satu rakaat.” Hadits ini sesuai 
dengan hadits sayyidah Aisyah R.a.719 Dan Imam Muslim meriwayatkan 
sendiri dari Ibnu Abbas.720 

Umar bin Al-Khattab R.a. mengatakan, “Shalat dalam keadaan 
bepergian adalah dua rakaat, shalat Jum’at dua rakaat dan shalat Id dua 
rakaat, itulah shalat sempurna tanpa pengurangan melalui perkataan 
Muhammad S.a.w.. Sungguh merugilah orang-orang yang mengada-
ada.”721   

Hadits ini adalah shahih dari Umar bin Al-Khattab R.a., Umarlah yang 
bertanya kepada Rasulullah S.a.w. dengan mengatakan, “Mengapa kita 
harus melakukan qashar padahal kita dalam keadaan aman?” Rasulullah 
S.a.w. menjawab, “Itu adalah sedekah, sedekah Allah kepada kalian semua, 
maka terimalah sedekah-Nya.”722   

                                                      
719

 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
720

  Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 687, dalam Kitab Shalah Al-Musafirin, 
Bab No. 1, Abu Dawud, 1247, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab Man Qala Yushalli bi Kulli Thaifah Rak’atan 
wa la Yaqdhun, An-Nasa`i, 3/169, dalam Kitab Shalah Al-Khauf, Bab No. 1.  

721
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh An-Nasa`i, 3/118, dalam Kitab Taqshir Ash-

Shalah Fi As-Safar, Bab No. 1, Ibnu Majah, 1064, dalam Kitab Al-Iqamah, Bab Taqshir Ash-Shalah fi 
Ash-Shalah, Ahmad, 1/37. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani, sebagaimana yang telah di 
sebutkandalam kitab Shahih Sunan An-Nasa` i nya.  
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 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
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Tidak ada pertentangan antara kedua haditsnya, karena ketika 
Rasulullah S.a.w. menjawab pertanyaannya bahwa qashar tersebut adalah 
sedekah dari Allah S.w.t. kepada umatnya, dan agamanya adalah agama 
yang memberikan kemudahan dan toleransi, Umar bin Al-Khattab R.a. 
memahami bahwa yang dimaksud dengan qashar di sini bukanlah 
mengurangi jumlah rakaat dari empat rakaat mejadi dua, sebagaimana 
yang dipahami orang kebanyakan, kemudian ia mengatakan, “Shalat bagi 
orang yang bepergian adalah dua rakaat sempurna dan bukan 
pengurangan dari empat rakaat.”  

Berdasarkan keterangan ini, dapat kita pahami bahwa ayat yang 
menjelaskan tentang qashar tersebut bukanlah qashar yang diperbolehkan 
dengan maksud untuk mengangkat dosa, apabila seseorang 
menginginkannya boleh melakukan dan apabila tidak ia boleh 
menyempurnakannya. 

Rasulullah S.a.w. selalu melakukan shalat dua rakaat disetiap bepergian 
dan tidak pernah melakukan shalat empat rakaat sama sekali, kecuali yang 
pernah beliau lakukan dalam beberapa shalat khauf, sebagaimana yang 
akan kami terangkan pada pembahasannya. Inysa Allah.  

Anas mengatakan, “Kami keluar bersama Rasulullah dari Madinah ke 
Makkah. Beliau selalu melakukan shalat dua rakaat-dua rakaat hingga 
kami kembali ke Madinah lagi.”723 (Muttafaq Alaih) 

Ketika Abdullah bin Mas’ud R.a. mengetahui bahwa Utsman bin Affan 
R.a. melakukan shalat empat rakaat, ia mengatakan, “Inna Lillahi wa Inna 
Ilaihi Raji’un, aku telah melakukan shalat dua rakaat di Mina bersama 
Rasulullah S.a.w., aku juga pernah melakukan shalat dua  rakaat di Mina 
bersama Abu Bakar Ash-Shiddiq, aku juga pernah melakukan shalat dua 
rakaat bersama Umar bin Al-Khattab R.a., sekiranya Utsman bin Affan R.a. 
melakukan dua rakaat tentu lebih baik daripada empat rakaat.”724 
(Muttafaq Alaih) 

Ibnu Mas’ud R.a. mengucapakan Innaa Lillaahi wa Innaa Ilaihi Raji’un, 
bukan karena shalat yang dilakukan Ustman, yang merupakan salah 
seorang sahabat Rasulullah S.a.w. yang tidak mewajibkan shalat qashar 
(memperbolehkan seseorang antara mengqashar atau tidak), akan tetapi 
karena itu adalah suatu pendapat, dan ia mengucapkan kalimat tersebut 
karena sering melihat Rasulullah S.a.w. dan para sahabatnya melakukan 
qashar dua rakaat pada waktu bepergian. 

                                                      
723

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1081, dalam Kitab Taqshir Ash-
Shalah, Bab Ma Ja’a fi At-Taqshir, Muslim, 693, dalam Kitab Shalah Al-Musafirin, Bab No. 1, Abu 
Dawud, 1233, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab Ma Ja’a fi kam Tuqsharu Ash-Shalah?, An-Nasa`i, 3/121, 
dalam Kitab Taqshir Ash_Shalah Fi As-Safar, Bab Al-Maqam Alladzi Yuqsharu bi Mitslihi Ash-Shalah, 
Ibnu Majah, 1077, dalam Kitab Al-Iqamah, Bab Kam Yuqshiru Al-Musafir Ash-Shalah idza Aqama bi 
Baladih? dan Ad-Darimi, 1510. 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1084, dalam Kitab Taqshir Ash-

Shalah, Bab Ash-Shalat bi Mina, Muslim, 695, dalam Kitab Shalah Al-Musafirin, Bab No. 1. 
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Dalam kitab Shahih Al-Bukhari dari Ibnu Umar R.a., ia mengatakan, 
“Aku pernah menemani Rasulullah S.a.w. dalam bepergian. Selama itu 
beliau tidak pernah melakukan shalat melebihi dua rakaat, begitu juga 
dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khattab dan Utsman bin 
Affan R.a.725Maksudnya pada permulaan kekhalifahan Utsman, jika tidak 
berarti Utsman melakukan shalat  dengan sempurna pada  akhir 
pemerintahannya. Itulah salah satu alasan mengapa aku mengingkarinya.” 

Pentakwilan yang dilakukan Utsman bin Affan R.a. ini menimbulkan 
beberapa pandangan dan komentar, yaitu antara lain: 

Pertama; Bahwasanya pada tahun tersebut orang-orang Arab  
menunaikan ibadah haji. Dengan begitu Utsman ingin menunjukkan 
kepada mereka bahwa kewajiban shalat yang sebenarnya adalah empat 
rakaat, agar mereka tidak menganggap bahwa shalat wajib itu hanya dua 
rakaat saja baik pada waktu bermukim maupun bepergian. 

Alasan takwil semacam ini bisa dibantah dengan mengatakan  bahwa 
mereka (para sahabat) tentu lebih tahu tentang ibadah haji yang dilakukan 
Rasulullah S.a.w. karena mereka adalah orang-orang yang baru mengenal 
Islam dan shalat adalah perintah yang diperkenalkan untuk pertama 
kalinya. Walaupun begitu Rasulullah S.a.w. tidak mengajarkan atau 
memperlihatkan shalat empat rakaat kepada mereka. 

Kedua: Utsman pada waktu itu sedang menjadi imam shalat atau 
pemimpin rombongan. Imam boleh-boleh saja melakukannya dimanapun 
ia singgah karena itu adalah pekerjaannya dan wilayah kekuasaannya, 
sepertinya hal itu adalah negaranya. 

 Alasan takwil semacam ini bisa dibantah dengan mengatakan 
bahwa Imam para makhluk yang sesungguhnya adalah Rasulullah S.a.w., 
beliaulah yang lebih pantas untuk menjadi Imam, dialah Imam yang 
mutlak. Walaupun begitu beliau tidak melakukan shalat empat rakaat. 

Ketiga: Bahwasanya Mina pada saat itu telah banyak dibangun 
perumahan atau bangunan-bangunan lain, dan telah menjadi 
perkampungan yang banyak penghuninya pada masa kekhalifahan 
Utsman. Hal ini tidak terjadi pada masa Rasulullah S.a.w., karena pada 
waktu itu Mina masih berupa tanah lapang. Oleh karena itu ada seseorang 
yang mengatakan kepada beliau, “Wahai Rasulullah, “Tidakkah engkau 
mengizinkan kepadaku untuk mendirikan bangunan agar engkau dapat 
berlindung di dalamnya?” kemudian beliau mengatakan, “Tidak perlu, 
Mina adalah tempat tinggal orang yang datang terlebih dahulu.”726   

                                                      
725

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1102, dalam Kitab Taqshir Ash-
Shalah, Bab man Lam Yatathawwa’ fi As-Safar Dubur Ash-Shalah, Muslim, 689, dalam Kitab Shalah Al-
Musafirin, Bab No. 1, Abu Dawud, 1223, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab At-Tathawwu’ fi As-Safar, At-
Tirmidzi, 544, dalam Kitab As-Safar , Bab Ma Ja’a fi At-taqshir fi As-0Safar, An-Nasa`i, 3/123, dalam 
Kitab Taqshir Ash_Shalah fi As-Safar, Bab Tarku At-Tathawwu’ fi As-Safar. 

726
 Hadits ini adalah dha’if, HR Abu Dawud, 2019, dalam Kitab Al-Hajj, Bab Tahrim harami 

Makkah, At-Tirmidzi, 882, dalam Kitab Al-Hajj, Bab Ma Ja’a anna Mina Munakhin Man Sabaqa, Ibnu 
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Kemudian Utsman melakukan takwil bahwa qashar dilakukan pada 
saat bepergian.  

Alasan takwil semacam ini bisa dibantah dengan mengatakan bahwa 
Rasulullah S.a.w. telah bermukim di Makkah selama sepuluh tahun, namun 
ia tetap sering mengqashar shalat. 

Keempat: Utsman telah berada di Mina selama tiga hari. Rasulullah 
S.a.w. telah bersabda, “Setelah menyelesaikan ibadah hajinya, orang yang 
berhijrah (bepergian) boleh bermukim atau menetap di Makkah selama 
tiga hari.”727 Beliau menyebutnya sebagai orang mukim. Dan kita telah 
mengetahui bahwa mukim bukanlah orang yang bepergian. 

Alasan takwil ini bisa dibantah dengan mengatakan, “Yang dimaksud 
mukim di sini adalah bermukim yang dibatasi pada waktu bepergian dan 
bukan mukim yang menjadi bagian dari bepergian. Rasulullah S.a.w. telah 
bermukim di Makkah selama sepuluh tahun, selama itu pula beliau sering 
mengqashar. Beliau juga bermukim di Mina selama tiga hari setelah 
melaksanakan ibadahnya pada hari-hari melempar jumrah, beliau pun 
melakukan qashar. 

Kelima: Utsman bertekad untuk bermukim dan bertempat tinggal di 
Mina dan mempergunakannya sebagai ibu kota atau pusat kendali 
kekhalifahan. Oleh karena itu ia menyempurnakan shalatnya. Kemudian ia 
mengurungkan niatnya dan kembali ke Madinah. 

Alasan takwil ini bisa dibantah dengan mengatakan bahwa takwil ini 
tidak bisa diterima. Karena Utsman termasuk salah seorang kaum 
Muhajirin senior, dan Rasulullah S.a.w. telah melarang kaum Muhajirin 
untuk bermukim di Makkah setelah mereka menunaikan ibadah haji, 
Rasulullah S.a.w. hanya memperbolehkan mereka untuk tinggal selama tiga 
hari saja.  

Jadi tidaklah mungkin Utsman berniat untuk brrmukim di sana karena 
Rasulullah S.a.w. telah melarang hal itu dan hanya diperbolehkan selama 
tiga hari saja sebagai kemudahan. Hal ini dikarenakan mereka telah 
meninggalkan Makkah karena Allah, dan perkara yang ditinggalkan 
karena Allah S.w.t. tidak akan kembali atau pulang.  

Oleh karena itu Rasulullah S.a.w. melarang  sahabatnya untuk membeli 
barang yang telah disedekahkannya. Beliau berkata kepada Umar bin Al-
Khattab R.a., “Janganlah kamu membelinya, dan janganlah kamu 
mengembalikan sedekahmu.”728  

                                                                                                                              
Majah, 3006, dalam Kitab Al-Manasik, Bab An-Nuzul bin Mina. Dalam Kitab Dha’if Sunan At-
Tirmidzinya, 153, Al-Albani mengatakan, “Hadits ini adalah dha’if.” 

727
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 3933, dalam Kitab Manaqib Al-

Anshar, Bab Iqamah Al-Muhajir bi Mina, Muslim, 1352, dalam Kitab Al-Hajj, Bab Jawazu Iqamati bi 
Makah li Al-Muhajir, At-Tirmidzi, 951, dalam Kitab Al-Hajj, Bab Ma Ja’a anna Muktsa Al-Muhajir bi 
Makkah ba’da Ash-Shadr Tsalatsan. 

728
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1489, dalam Kitab Az-Zakah, Bab Hal 

yastari Shadaqatahu? Muslim, 1621, dalam Kitab Al-Hibbat, Bab Makruh Bagi Karahatu Syira’ Al-Insan 
Ma Tushaddaq bihi Mimman Tushuddaq Ilaihi. 
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Keenam: Utsman telah menjadi penduduk Mina. Dan apabila seorang 
musafir telah bermukim di suatu wilayah dan berkeluarga di sana atau 
isterinya di sana, maka ia harus menyempurnakan shalatnya.  

Dalam hal ini terdapat hadits marfu’ dari Rasulullah S.a.w., dari 
Ikrimah bin Ibrahim Al-Azdi dari Ibnu Abi Dzubab dari ayahnya, ia 
mengatakan, “Utsman melakukan shalat dengan penduduk Mina dengan 
empat rakaat. Kemudian ia mengatakan, “Wahai manusia, ketika aku 
datang, aku telah menjadi warga di sini. Dan sesungguhnya aku telah 
mendengar Rasulullah S.a.w.  bersabda, “Apabila seseorang telah menjadi 
penduduk di suatu  negara, maka ia harus melakukan shalat sebagaimana 
shalatnya orang mukim.”729  

Dalam kitab Musnad, masing-masing dari Imam Ahmad bin Hambal 
dan Abdullah bin Az-Zubair juga meriwayatkannya.  

Al-Baihaqi mencelanya dan mengatakan bahwa hadits di atas adalah 
munqati’ dan menganggap lemah pada seorang perawi bernama Ikrimah 
bin Ibrahim.730  

Abu Al-Barakat Ibnu Taimiyah mengatakan, “Ucapan Al-Baihaqi yang 
menganggap hadits tersebut munqathi` dan lemah bisa dituntut atau dicari 
pembuktiannya. Karena sesungguhnya Imam Al-Bukhari telah 
menyebutkan hadits tersebut dalam kitab Shahih-nya dan ia tidak 
mencelanya, padahal bisanya ia menyebutkan cela dan orang-orang yang 
dicelanya.”  

Sebelumnya Imam Ahmad bin Hambal dan Ibnu Abbas R.a. telah 
menyatakan bahwa apabila seorang musafir telah melakukan suatu 
perkawinan (di suatu wilayah) maka ia harus menyempurnakan shalat. Ini 
adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan para pengikut 
mereka berdua. Inilah alasan terbaik yang dikemukakan Utsman. 

Mengenai takwil sayyiah Aisyah, ada yang mengemukakan alasan 
bahwa karena ia adalah Ummul Mukminin, dimana ayat tersebut turun 
dan ia adalah tempatnya. Ini juga alasan yang lemah. Karena kita tahu 
bahwa Rasulullah S.a.w. adalah Abu Al-Mukminin, bapak bagi orang-
orang yang beriman, sedangkan sifat keibuan yang dimiliki para isteri 
beliau adalah bagian dari sifat kebapakannya. Ia menyempurnakan shalat 
bukan karena alasan ini. Dalam sebuah hadits dari Hisyam bin Urwah dari 
ayahnya, ia mengatakan, “Bahwasanya sayyidah Aisyah melakukan shalat 
empat rakaat pada waktu bepergian.” Kemudian aku mengatakan 
kepadanya, “Kalaulah kamu shalat dua rakaat (tentu lebih baik).“ 

                                                      
729

 Hadits ini adalah dha’if, diriwayatkan oleh Ahmad, 1/62, dalam kitab Al-Fathnya, 2/664, Al-
Hafizh Ibnu Hajar mengatakan, “Tidak sah.” 

730
 Ikramah bin Ibrahim Al-Azdi. Ibnu Mu’in dan Abu Dawud mengatakan, “Tidaklah berarti  

apa-apa.” An-Nasa`i mengatakan, “Hadits ini adalah dha’if.” Al-Uqaili mengatakan, “Hapalannya 
kacau.” Ibnu Hibban mengatakan, “Ia sering memutarbalikkan berita dan merafa’kan hadits-hadits 
mursal sehingga kita tidak boleh mempergunakan haditsnya sebagai dalil.” Lihat Al-Mizan, 5708. 
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Mendengar itu ia menjawab, “Wahai keponakanku, itu tidak 
menyusahkanku.”731  

Imam Asy-Syafi’i mengatakan, “Kalaulah shalat dua rakaat diwajibkan 
bagi musafir, niscaya Utsman tidak menyempurnakannya, tidak pula 
sayyidah Aisyah dan Ibnu Mas’ud R.a.. Dan tidak boleh adanya 
penyempurnaan antara musafir dengan mukmin (Jama’ah bersama).  

Sayyidah Aisyah telah mengatakan, “Semua itu telah dilakukan 
Rasulullah S.a.w., beliau terkadang menyempurnakan dan terkadang 
mengqashar.”  

Kemudian ada juga riwayat dari Ibrahim bin Muhammad dari Thalhah 
bin Amr dari Atha` bin Rabah dari Aisyah, ia mengatakan, “Semua itu telah 
dilakukan Rasulullah S.a.w., beliau mengqashar shalat dalam bepergian 
dan terkadang menyempurnakannya.”732 

Al-Baihaqi mengatakan, “Begitu pula dengan sebuah riwayat dari Al-
Mughirah bin Ziyad dari Atha`. Dan sanad yang paling shahih dari riwayat 
ini menyebutkan, “Abu Bakar Al-Haritsi telah memberitahukan kepada 
kami dari Ad-Daruquthni dari Al-Mahamili, ia mengatakan, “Said bin 
Muhammad bin Tsawab telah memberitahukan kepada kami, ia 
mengatakan, “Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, ia 
mengatakan, “Umar bin Said telah memberitahukan kepada kami dari 
Atha` dari Aisyah, ia mengatakan, “Bahwasanya Rasulullah S.a.w. sering 
melakukan qashar shalat, terkadang juga menyempurnakannya, terkadang 
beliau berpuasa dan terkadang pula tidak.” 

Ad-Daruquthni mengatakan, “Sanad hadits ini adalah shahih. 
Kemudian ia menyebutkan sebuah hadits dari Abu Bakar An-Naisaburi dari 
Abbas Ad-Duri, ia mengatakan, “Abu Nu’aim telah memberitahukan 
kepada kami, Al-Ala` bin Zuhair telah memberitahukan kepada kami, 
Abdurrahman bin Al-Aswad telah memberitahukan kepadaku dari sayyidah  
Aisyah, ia mengatakan, “Bahwasanya sayyidah Aisyah mengerjakan ibadah 
Umrah bersama Rasulullah S.a.w. dari Madinah ke Makkah, hingga ketika 
sampai di Makkah, ia mengatakan, “Wahai Rasulullah! Demi ayah dan 
ibuku, terkadang aku melakukan qashar dan terkadang 
menyempurnakannya, terkadang aku berpuasa dan terkadang pula tidak 
berpuasa.” Kemudian Rasulullah S.a.w. mengatakan, “Wahai Aisyah, kamu 
telah melakukan yang terbaik.”733 

Aku telah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, 
“Hadits ini adalah berdusta terhadap Aisyah, ia tidak pernah melakukan 
shalat yang berbeda dengan Rasulullah dan para sahabatnya, ia telah 
menyaksikan mereka melakukan qashar shalat. Kemudian ditambahkan 
rakaat pada saat mukim dan untuk musafir tetap.734 Bagaimana bisa ia 

                                                      
731

 HR. Al-Baihaqi, 3/143. 
732

 HR. Ad-Daruquthni, 1/242 
733

 HR. Ad-Daruquthni, 2/188. 
734

 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
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menambahkan apa yang diwajibkan Allah S.w.t. dan berselisih atau 
berbeda dengan apa yang dikerjakan Rasulullah dan para sahabatnya. 

Az-Zuhri pernah berkata kepada Urwah ketika ia memperbincangkan 
tentang apa yang dilakukan sayyidah Aisyah, “Mengapa ia melakukan 
shalat seperti itu?” setelah itu, Azu-Zuhri menambahkan, “Aisyah 
melakukan takwil seperti yang telah dilakukan Utsman.”735  

Apabila Rasulullah telah mengerjakannya dengan jelas dan beliau pun 
telah menetapkannya, maka takwil yang dilakukannya tidak mempunyai 
alasan sama sekali. Pentakwilan atas penyempurnaan shalat yang dilakukan 
Aisyah seperti ini tidaklah sah. Ibnu Umar R.a. telah mengatakan 
bahwasanya Rasulullah S.a.w.  tidak pernah melakukan shalat lebih dari 
dua rakaat selama bepergian, begitu juga dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq 
dan Umar bin Al-Khattab R.a.. Bagaimana ia menganggap Aisyah berselisih 
dengan mereka dalam melakukan shalat, padahal ia menyaksikan mereka 
mengqashar shalat? Adapun penyempurnaan shalat yang dilakukannya 
setelah kepergian Rasulullah seperti yang dilakukan Utsman, kedua-duanya 
hanya sebatas pentakwilan saja. Sedangkan suatu dalil dapat berdiri karena 
riwayat mereka dan bukan takwil yang dilakukan oleh satu dan dua orang 
dari mereka, terlebih lagi takwil tersebut berbeda dengan yang lain. 
Wallahu A’lam. 

Umayyah bin Khalid telah mengatakan Kepada Abdullah bin Umar, 
“Sesungguhnya kami telah mengetahui tentang shalat bagi orang yang 
mukim dan shalat dalam keadaan takut yang disebutkan dalam Al-Qur`an, 
akan tetapi kami tidak menemukan shalat bagi musafir disebutkan dalam 
Al-Qur`aN?” Ibnu Umar mengatakan, “Wahai saudaraku! Sesungguhnya 
Allah telah mengutus Muhammad S.a.w. dan saat itu kita belum 
mengetahui apapun. Kita hanya mengerjakan seperti apa yang kita lihat 
pada apa yang dilakukan Rasulullah.”736 

Anas bin Malik R.a. mengatakan, “Kami pernah bepergian bersama 
Rasulullah ke Makkah, beliau selalu melakukan shalat dua rakaat-dua 
rakaat hingga kami kembali ke Madinah.”737 

Ibnu Umar mengatakan, “Aku pernah menemani Rasulullah S.a.w.. 
Selama dalam perjalanan, beliau tidak pernah melakukan  shalat lebih dari 
dua rakaat, begitu juga dengan Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al-
Khattab dan Utsman bin Affan R.a. 738 Semua hadits tersebut adalah shahih. 

                                                      
735

 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
736

 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
737

 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1000, dalam Kitab Al-Witr, Bab Al-
Witru fi As-Safar, Muslim, 700, dalam Kitab Shalah Al-Musafirin, Bab Jawaz Shalah An-Nafilah ‘ala Ad-
Dabah, Abu Dawud, 12224, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab Ma Ja’a fi Al-Witri ‘ala Ar-Rahilah, An-
Nasa`i, 3/332, dalam Kitab Qiyam Al-Lail, Bab Al-Witru ‘ala Ar-Rahilah, Ibnu Majah, 1200, dalam 
Kitab Al-Iqamah, Bab Al-Witru ‘ala Ar-Rahilah, Malik, 268, dan Ad-Darimi, 1590.  
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Petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam Mengerjakan Shalat 
Rawatib pada Waktu Bepergian 

Di antara petunjuk Rasulullah S.a.w. dalam bepergian adalah beliau 
selalu melakukan qashar, dan tidak ada satu riwayatpun dari Rasulullah 
S.a.w. yang menyebutkan bahwa beliau melakukan shalat sunnah sebelum 
maupun sesudahnya, kecuali shalat witir dan shalat fajar; karena beliau 
tidak pernah meninggalkanya, baik dalam keadaan bepergian maupun 
bermukim.  

Ibnu Umar R.a. pernah ditanya tentang hal tersebut, kemudian ia 
mengatakan, “Aku pernah menemani Rasulullah S.a.w. dalam bepergian. 
Aku belum pernah melihatnya bertasbih (shalat rawatib) selama dalam 
perjalanan. Allah S.w.t. berfirman, “Sesungguhnya telah ada pada (diri) 
Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.” (Al-Ahzab: 21) 

Yang dimaksud dengan bertasbih dalam hadits ini adalah mengerjakan 
shalat sunnah rawatib, jika tidak maka hadits yang meriwayatkan bahwa 
Rasulullah S.a.w. melakukan shalat sunnah rawatib di atas kendaraannya 
dimana saja beliau menghadap adalah shahih.  

Dalam kitab Ash-Shahihain, dari Ibnu Umar R.a., ia mengatakan, 
“Rasulullah sering mengerjakan shalat di atas kendaraannya pada waktu 
bepergian dimana pun beliau menghadap, dengan menggunakan isyarat 
seperti isyarat pada waktu shalat malam, kecuali ketika mengerjakan shalat 
fardhu dan beliau melakukan shalat witir di atas kendaraannya.”739 

Imam Asy-Asy-Syafi’i mengatakan, “Dari Rasulullah S.a.w. disebutkan 
bahwasannya beliau selalu melakukan shalat sunnah pada malam hari, dan 
beliau mengqashar shalat.  

Dalam  kitab Ash-Shahihain dari Amir bin Rubaiah, ia mengatakan, 
“Bahwasanya ia melihat Rasulullah selalu mengerjakan shalat sunnah di 
malam hari pada waktu bepergian di atas kendaraannya.740 Ini adalah 
shalat malam. 

Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya tentang shalat sunnah pada 
waktu bepergian?” kemudian ia menjawab, “Aku berharap hendaknya 
tidak ada masalah dalam melakukan shalat sunnah.”  

Dari Al-Hasan, ia mengatakan, “Para sahabat Rasulullah S.a.w. pernah 
melakukan perjalanan, kemudian mereka melakukan shalat sunnah 
sebelum dan sesudah shalat wajib. Hadits ini juga diriwayatkan Umar bin 
Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas’ud, Jabir, Anas, Ibnu 
Abbas dan Abu Dzarr R.a.” 

                                                      
739

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1093, dalam Kitab Taqshir Ash-
Shalah, Bab Shalah Ath-Tathawwu’ ‘ala Ar-Rahilah.  
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 Hadits ini adalah shah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1093, dalam Kitab Taqshir Ash-Shalah, 

Bab Shalah Ath-Tathawwu’ ‘ala Ad-Dabah, Muslim, 701, dalam Kitab Shalah Al-Musafirin, Bab Jawaz 
Shalah An-nafilah ‘ala Ad-Dabah, dan Ad-Darimi, 1514. 
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Adapun Ibnu Umar, ia tidak pernah melakukan shalat sunnah sebelum 
atau pun sesudah shalat wajib, kecuali shalat malam dan shalat witir. Inilah 
yang benar dari petunjuk Rasulullah, beliau tidak pernah melakukan shalat 
sunnah, baik sebelum maupun sesudah shalat qashar (shalat wajib). Akan 
tetapi beliau tidak melarang orang yang ingin melakukan shalat sunnah 
sebelum atau sesudah shalat wajib karena posisinya yang disamakan seperi 
shalat sunnah mutlak dan bukan karena shalat sunnah rawatib, seperti 
shalat sunnah mukim.  

Pendapat ini diperkuat dengan alasan bahwa shalat yang empat rakaat 
diringkas menjadi dua rakaat sebagai bentuk Rukhshah, atau keringanan 
bagi musafir. Bagaimana mungkin ada anjuran shalat sunnah rawatib yang 
dilakukan terus menerus sedangkan shalat yang wajib empat rakaat saja 
diringkas menjadi dua. Dan tidak ada ringkasan shalat yang empat menjadi 
dua rakaat jika bukan karena untuk meringankan musafir. Kalau tidak 
begitu, sudah barang tentu menyempurnakan shalat dengan empat rakaat 
adalah lebih baik. 

Oleh karena itulah Abdullah bin Umar mengatakan, “Kalaulah aku 
melakukan shalat sunnah rawatib, niscaya aku akan menyempurnakannya. 
Rasulullah S.a.w. telah menetapkan bahwa pada waktu Fath Makkah, beliau 
melakukan shalat Dhuha delapan rakaat, padahal pada saat itu beliau 
sebagai seorang musafir.”741 

Adapun hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dalam 
kitab Sunannya dari Al-Laits dari Shafwan bin Sulaim dari Abu Busrah Al-
Ghifari dari Al-Barra` bin Azib R.a., ia mengatakan, “Aku pernah bepergian 
bersama Rasulullah S.a.w. sebanyak delapan belas kali, aku tidak pernah 
melihatnya meninggalkan shalat dua rakaat pada saat matahari pada posisi 
condong sebelum waktu Zhuhur (Dhuha).742   

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini Gharib.” Ia mengatakan, “Aku 
pernah bertanya kepada Muhammad tentang hadits tersebut, dan ia pun 
tidak mengetahuinya, kecuali dari Al-Laits bin Sa’ad743 dan ia tidak 
mengenal perawi bernama Abu Busrah,744 Dan ia menganggapnya hasan. 

Adapun hadits sayyidah Aisyah R.a. yang menyebutkan, “Bahwasanya 
Rasulullah S.a.w. tidak pernah meninggalkan shalat empat rakaat sebelum 
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 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
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 Hadits ini adalah dha’if, HR Abu Dawud, 1222, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab Ath-Tathawwu’ 
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 Al-Laits bin Sa’ad adalah Abdurrahman Al-Fahmi, ia adalah ketua komisi fatwa di Mesir, lahir 

di desa Qarqasyandah atau Qalqasyandah, salah satu daerah di Mesir pada tahun 94 Hijriyah, ia 
tumbuh dan berkembang di sana. Ia sangat cerdas, pakar dalam bidang hadits, fikih dan bahasa Arab. 
Imam Asy-Syafi’i mengatakan, “Imam Al-Laits lebih mumpuni dalam bidang fikih daripada Imam 
Malik, hanya saja ia disia-siakan para sahabatnya.”  

744
 Abu Busrah Al-Ghifari, dalam kitab Ats-Tsiqatnya, Ibnu Hibban, mengatakan, “Al-Ajali 

mengatakan, “Ia adalah seorang perwi yang dapat dipercaya.” Adz-Dzahabi mengatakan, “Ia seorang 
perawi yang tidak diketahui.” Sedangkan Ibnu Hajar mengatakan, “Haditsnya maqbul.” Lihat kitab At-
Tahdzib, 4/485, dan At-Taqrib, 7955. 
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Zhuhur dan dua rakaat sesudahnya,745diriwayatkan Al-Bukhari dalam 
kitab Shahih-nya, akan tetapi ia tidak secara tegas menyebutkan bahwa 
beliau melakukan hal tersebut pada waktu bepergian. Kemungkinan 
sayyidah Aisyah R.a. memberitahukan sebagian besar apa yang dilakukan 
Rasulullah S.a.w. ketika sedang mukim atau tidak bepergian. Sedangkan 
kaum lelaki lebih tahu tentang perjalanan  beliau daripada perempuan.  

Ibnu Umar R.a. telah memberitahukan bahwasanya beliau tidak pernah 
melakukan shalat lebih dari dua rakaat dan Ibnu Umar R.a. tidak pernah 
melakukan shalat, baik sebelum ataupun sesudahnya. Wallahu A’lam.  

Petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam Mengerjakan Shalat 
Sunah di Atas Kendaraan Ketika dalam Perjalanan 

 Di antara petunjuk Rasulullah S.a.w. adalah  shalat sunnah di atas 
kendaraannya, dimana beliau menghadap. Beliau melakukannya dengan 
menggunakan kepala sebagai isyarat dan sujudnya, dimana posisi kepala 
beliau lebih rendah ketika sujud daripada ketika ruku’. 

 Imam Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan tentang hal ini dari 
Anas bin Malik R.a., ia mengatakan, “Bahwasanya Rasulullah S.a.w. dan 
kendaraannya menghadap kiblat pada waktu Takbiratul Iftitah, kemudian 
beliau beliau mengerjkakan rukun-rukun dan gerakan shalat yang tersisa 
dengan menghadap kemanapun.746 

Dalam hadits ini ada yang perlu diperhatikan, dan semua orang yang 
berpendapat bahwa beliau melakukan shalat di atas kendaraannya, mereka 
mengatakan bahwa Rasulullah S.a.w. melakukan shalat di atas 
kendaraannya menghadap kemanapun secara mutlak, dengan tidak 
mengecualikan pada saat Takbiratul Ihram atau yang lain, seperti Amir bin 
Rabi’ah, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah dan hadits-hadits mereka 
ini lebih shahih daripada hadits Anas bin Malik R.a. ini. Wallahu A’lam. 

Beliau melakukan shalat di atas kendaraannya747 dan juga di atas 
keledai.748 Dalam kitab Shahih-nya, Imam Muslim  juga meriwayatkan dari 
hadits Ibnu Umar R.a.. 

Beliau juga melakukan shalat fardhu di atas kendaraannya karena 
adanya hujan dan tanah becek, apabila hadits tentang hal ini memang 
shahih.  

Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa`i meriwayatkan, “Bahwasanya 
Rasulullah S.a.w. dan para sahabatnya menemui kesulitan, dan mereka 
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 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
746

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1225, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab 
Ath-Tathawwu’ ‘ala Ar-Rahilah wa Al-Witr, Ahmad 3/203-126. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-
Albani sebagaimana diterangkan dalam kitab Shahih Sunan Abu Dawudnya. 
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 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 

748
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 700, dalam Kitab Al-Musafirin, Bab 

Jawaz Shalah An-Nafilah ‘ala Ad-Dabah Haitsu Tawajjahat. 
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sedang berada di atas kendaraan masing-masing, sedangkan langit berada 
di atas mereka (hujan) dan bumi pun sedang becek. Pada saat itu, waktu 
shalat telah tiba. Beliau langsung memerintahkan kepada muadzin untuk 
mengumandangkan adzan, dan muadzin itu pun mengumandangkan 
adzan serta iqamah. Setelah itu, beliau maju dengan kendaraannya, lalu 
beliau memimpin shalat dengan mereka, dengan menggunakan isyarat, 
dimana sujudnya lebih rendah daripada ruku’.749 

At-Tirmidzi mengatakan, “Hadits ini gharib, karena Umar bin Ar-
Rimah sendirian dalam meriwayatkannya.750 

Petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam Menjama’ Shalat 

Di antara petunjuk Rasulullah S.a.w. adalah bahwasanya apabila beliau 
bepergian sebelum condongnya matahari, maka beliau mengakhirkan  
shalat Zhuhur hingga waktu Ashar. Setelah itu beliau berhenti untuk 
melakukan shalat. Dalam shalatnya ini beliau menjamaknya. Apabila 
matahari telah berada di tengah-tengah, sedangkan beliau belum 
berangkat, beliau akan mengerjakan shalat Zhuhur terlebih dahulu dan 
kemudian segera berangkat. Apabila Rasulullah tergesa-tega dalam 
perjalanannya, maka beliau mengakhirkan shalat Maghrib hingga Isya` 
sehingga bisa menjamak antara shalat Maghrib dengan shalat Isya` pada 
waktu Isya`.  

Sebuah hadits dari Rasulullah S.a.w. menyebutkan, “Ketika sedang 
terjadi perang Tabuk, ketika matahari telah condong dan beliau belum 
berangkat, maka beliau menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar. Dan 
apabila beliau berangkat sebelum matahari condong, maka beliau 
mengakhirkan shalat Zhuhur hingga menjelang waktu Ashar, kemudian 
beliau menjamak kedua shalat tersebut. Begitu juga dengan shalat Maghrib 
dan Isya`.  

Akan tetapi dalam hadits ini banyak terdapat kontraversi dan polemik 
di sekitarnya: ada yang menganggapnya shahih, hasan, ada yang 
menganggapnya cacat, ada yang menyebutnya sebagai hadits maudhu’ 
seperti Al-Hakim, ada pula yang mengatakan bahwa sanad hadits ini 
shahih, akan tetapi ia menganggap adanya cacat yang mengherankan (sulit 
diterima).  

Al-Hakim mengatakan, “Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin 
Balawiah telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Musa bin 
Harun telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Qutaibah bin 
Sa’id telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Al-Laits bin 
Sa’ad telah memberitahukan kepada kami dari Yazid bin Abi Hubaib dari 
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 Hadits ini sanadnya dha’if, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 411, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab 
ma Ja’a fi Ash-Shalah ‘ala Ad-Dabah fi Ath-Thin wa Al-Mathar, Ahmad 4/174. Dalam kitab Dha’if 
Sunan At-Tirmidzi, 65, Al-Albani mengatakan, “Hadits ini sanadnya lemah.”  
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 Umar bin Ar-Rimah adalah Umar bin Maimun bin Bahr bin Sa’ad Ar-Rimah Al-Balkhi Abu Ali 

Al-Qadhi ia adalah seorang perawi yang dapat dipercaya. Pada akhir hidupnya ia mengalami kebutaan 
dan meninggal dunia pada tahun 171 Hijriyah. Lihat At-Taqrib, 4972. 
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Abu Ath-Thufail dari Mu’adz bin Jabal, ia mengatakan, “Bahwasanya pada 
perang Tabuk, apabila Rasulullah S.a.w. berangkat sebelum condongnya 
matahari, beliau mengakhirkan shalat Zhuhur hingga waktu shalat Ashar 
tiba, kemudian beliau menjamaknya. Apabila  berangkat setelah 
condongnya matahari, maka beliau melakukan shalat Zhuhur dan Ashar 
sekaligus dengan menjamaknya. Setelah itu beliau berangkat ke medan 
pertempuran. Apabila berangkat sebelum Maghrib, maka Rasulullah S.a.w. 
mengakhirkan shalat Maghrib hingga menjelang waktu Isya` sehingga 
beliau bisa menjamaknya dengan shalat Isya`. Apabila berangkat setelah 
Maghrib, maka beliau bersegera melakukan shalat Isya` dan melakukanya 
bersama Maghrib.”751 

Al-Hakim mengatakan, “Hadits ini diriwayatkan oleh para perawi yang 
dapat dipercaya. Hadits ini sanad dan matannya syadz. Selain itu, kami 
tidak mengetahui cacat yang lain. Apabila hadits tersebut berasal dari Al-
Laits dari Az-Zubair dari Ath-Thufail, niscaya kami akan menganggap 
hadits tersebut cacat karenanya. Apabila berasal dari Yazid bin Abi Hubaib 
dari Ath-Thufail, niscaya kami akan menganggap hadits tersebut cacat 
karenanya. Ketika kami tidak menemukan kedua cacat tersebut dalam 
hadits ini, maka hadits ini selamat dari kecacatan. Kemudian ketika kami 
perhatikan dan melihat Yazid bin Abi Hubaib ternyata dia tidak 
mempunyai riwayat dari Abu Ath-Thufail dan kami juga tidak menemukan 
matan hadits ini dengan redaksi ini dari salah seorang sahabat Ath-Thufail 
dan tidak pula menemukannya dari  para perawi yang meriwayatkan dari 
Mu’adz bin Jabal kecuali pada Ath-Thufail ini, maka kami bisa mengatakan 
bahwa hadits tersebut syadz. Mereka meriwayatkan dari Abu Al-Abbas Ats-
Tsaqafi, ia mengatakan bahwa Qutaibah bin Said pernah mengatakan 
kepada kami, “Imam Ahmad bin Hambal, Ali bin Al-Madini, Yahya bin 
Mu’in, Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Khaitsamah adalah para perawi 
yang meriwayatkan hadits ini.” Hingga Qutaibah sendiri termasuk salah 
satu dari tujuh ulama hadits yang meriwayatkan hadits tersebut dari Abu 
Ath-Thufail. Dan para ulama hadits mendengar atau meriwayatkan hadits 
tersebut dari Qutaibah karena kagum dengan sanad dan matannya. 
Kemudian tidak satupun dari para ulama tersebut yang menyebutkan 
bahwa Qutaibah menyebutkan adanya cacat dalam hadits tersebut.”  

Selanjutnya Al-Hakim mengatakan, “Kemudian kami menelitinya, dan 
ternyata hadits tersebut maudhu’. Qutaibah adalah seorang perawi yang 
dapat dipercaya. Kemudian Abu Al-Abbas Ats-Tsaqafi menyebutkan hadits 
tersebut dengan sanadnya yang sampai kepada Al-Bukhari. Abu Al-Abbas 
mengatakan, “Aku bertanya kepada Qutaibah bin Said, “Dengan siapakah 
kamu meriwayatkan dari Al-Laits bin Sa’ad hadits dari Yazid bin Abi 
Hubaib dari Abu Ath-Thufail?” Ia menjawab, “Aku meriwayatkannya 
bersama Khalid bin Al-Qasim Abu Al-Haitsam Al-Madaini.” Al-Bukhari 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1208, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab 
Menjamak Dua Shalat, AT-Tirmidzi, 553, dalam Kitab As-Safar, Bab Al-jam’u baina Ash-Shalatain. 
Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani, seperti yang telah disebutkan dalam kitab Shahih Sunan Abu 
Dawudnya. 
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mengatakan, “Khalid Al-Madaini banyak memberikan hadits  kepada para 
ulama hadits.” 

Aku mengatakan, “Pendapat Al-Hakim yang menyatakan kemaudhu’an 
hadits tersebut tidaklah bisa diterima. Karena Abu Dawud telah 
meriwayatkannya dari Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Muwahhib Ar-
Ramli, ia mengatakan, “Al-Mufadhdhal bin Fadhdhalah telah 
memberitahukan kepada kami dari Al-Laits bin Sa’ad dari Hisyam bin Sa’ad 
dari Az-Zubair dari Abu Ath-Thufail dari Mu’adz, kemudian ia 
menyebutkan hadits.”752 

Riwayat Mufadhdhal ini dapat memberikan persaksian pada hadits 
yang diriwayatkan Qutaibah bin Said. Walaupun  Qutaibah sebenarnya 
lebih kuat hafalannya dan lebih terpercaya dari pada Al-Mufadhdhal, akan 
tetapi hadits yang diriwayatkannya sendirian tidak bisa dipercaya begitu 
saja. Kemudian setelah Qutaibah menjelaskan bahwa ia telah mendengar 
sendiri hadits tersebut, dengan mengatakan, “Hadatsana, atau telah 
memberitahukan kepada kami dan tidak meriwayatkan dengan 
mu’an’anah, bagaimana ia tidak dipercaya bahwa ia telah mendengarnya 
sendiri, padahal ia adalah seorang perawi yang dapat dipercaya atas izin 
Allah S.w.t., kuat hafalannya, dapat menjaga amanat dan adil.  

Dari Ishaq bin Rahawaih, ia mengatakan, “Syababah telah 
memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Al-Laits telah 
memberitahukan kepada kami dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Anas bin 
Malik R.a., ia mengatakan, “Bahwasanya apabila Rasulullah S.a.w. akan 
bepergian sedangkan matahari telah berada di tengah-tengah, maka beliau 
melakukan shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus, dan setelah itu beliau 
berangkat.753  

Dalam sanad ini –seperti yang Anda lihat- terdapat Syababah. Ia adalah 
Syababah bin Sawwar seorang perawi yang dapat dipercaya dan haditsnya 
dapat dipakai sebagai dalil menurut kesepakatan para ulama hadits.  

Dalam kitab Shahih-nya, Imam Muslim telah meriwayatkan hadits 
darinya dari Al-Laitsi dengan sanad ini yang sesuai dengan kriteria Al-
Bukhari dan Muslim. Paling tidak haditsnya dapat dipergunakan sebagai 
saksi penguat bagi hadits Mu’adz.  

Sebenarnya hadits tersebut telah disebutkan dalam kitab Ash-Shahihain, 
akan tetapi tanpa menyebutkan jamak taqdim. Kemudian Abu Dawud 
mengatakan, “Hisyam meriwayatkan dari  Urwah dari Husain bin Abdullah 
dari Kuraib dari Ibnu Abbas dari Rasulullah S.a.w. seperti hadits Al-
Mufadhdhal, yaitu hadits mu’adz yang menyebutkan tentang jamak taqdim. 
Dan redaksinya adalah, “Dari Husain bi Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas 
dari Kuraib dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Maukah kalian aku 
beritahukan tentang shalat Rasulullah S.a.w. pada waktu bepergian? 
Apabila matahari telah berada di tengah-tengah dan Rasulullah S.a.w. 
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 HR. Al-Baihaqi, 3/162. 
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masih berada di rumahnya, maka  beliau menjamak shalat Zhuhur dengan 
Ashar pada waktu matahari berada di tengah-tengah. Apabila beliau telah 
berangkat sebelum matahari berada di tengah-tengah, maka  beliau 
mengakhirkan shalat Zhuhur hingga menjelang waktu shalat Ashar, lalu 
beliau menjamaknya (di dalam waktu shalat Ashar).”  

Ibnu Abbas mengatakan lebih lanjut, “Aku yakin bahwa ia mengatakan 
hal yang sama tentang shalat Maghrib dan Isya` seperti itu.”  

Imam Asy-Syafii’i meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Abi Yahya 
dari Husain, dan  sebuah hadits dari Ibnu Ajalan dari Husain. 

Al-Baihaqi mengatakan, “Begitulah para ulama senior 
meriwayatkannya dari Hisyam bin Urwah dan lainnya dari Husain bin 
Abdullah. Dan Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Ibnu Juraij dari Husain 
dari Ikrimah dari Kuraib. Kedua sanad tersebut dari Ibnu Abbas. Dan 
Ayyub meriwayatkannya dari Abu Qilabah dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 
“Aku tidak mengetahuinya kecuali hadits marfu’.” 

Ismail bin Ishaq mengatakan, “Ismail  bin Abi Idris telah 
memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Saudaraku telah 
memberitahukan kepadaku dari Sulaiman bin Malik dari Hisyam bin 
Urwah dari Kuraib dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Apabila Rasulullah 
S.a.w. mempunyai keperluan yang sangat mendesak dan mengharuskan 
nya untuk segera pergi, maka beliau berangkat sebelum matahari  condong, 
beliau menaiki kendaraannya lalu pergi dan setelah itu beliau turun. 
Kemudian beliau menjamak shalat Zhuhur dan Ashar. Apabila belum 
berangkat hingga matahari condong, maka beliau menjamak shalat Zhuhur 
dan Ashar. Dan setelah itu beliau menaiki kendaraannya. Apabila beliau 
akan menaiki kendaraannya dan waktu Maghrib telah tiba, maka beliau 
menjamak shalat Maghrib dan Isya`.754 

Abu Al-Abbas bin Suraij mengatakan, “Yahya bin Abdul Hamid telah 
meriwayatkan dari Abu Khalid Al-Ahmar dari Al-Hajjaj dari Al-Hakam dari 
Muqassim dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, “Apabila  Rasulullah S.a.w. 
belum berangkat hingga matahari telah condong, maka beliau 
mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar bersama-sama. Apabila beliau telah 
berangkat sebelum matahari condong, maka beliau mengakhirkannya 
hingga menjelang waktu Ashar, dan menjamak antara shalat Ashar dan 
Zhuhur.” 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, “Jamak taqdim yang 
dilakukan beliau pada waktu di Arafah adalah untuk kekhusu’an dalam 
Wukuf sehingga beliau bisa terus menerus melangsungkan doa dan tidak 
berhenti atau terputus untuk mengerjakan shalat Ashar, walaupun hal itu 
mungkin saja dilakukan tanpa ada kesulitan. Jadi jamak yang dilakukan 
karena ada kesusahan dan kepentingan lebih diutamakan.” 
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Imam Asy-Syafi’i mengatakan, “Untuk lebih tepatnya pada hari Arafah 
adalah melakukan jamak taqdim agar kita dapat melangsungkan doa secara 
terus menerus dan tidak terhenti untuk mengerjakan shalat Ashar. Dan 
yang lebih tepat pada waktu berada di Muzdalifah adalah meneruskan 
perjalanan dan tidak berhenti untuk melakukan shalat Maghrib. Karena hal 
itu akan mengakibatkan kesulitan bagi orang-orang atau jama’ah.” 
Wallahu A’lam. 

Menjamak Dua Shalat Ketika Bepergian  

Di antara petunjuk beliau tidak ada yang menyebutkan adanya shalat 
jamak pada waktu bepergian seperti yang dilakukan banyak orang dewasa 
ini. Tidak pula melakukan shalat jamak pada saat singgah. Rasulullah  
S.a.w. hanya menjamak shalat apabila sedang melakuan perjalanan yang 
dirasa berat, dan apabila akan berperang setelah shalat, seperti yang telah 
kami sebutkan dalam kisah tentang perang Tabuk. Adapun jamak pada 
waktu beliau singgah di suatu tempat dan tidak sedang bepergian, tidak ada 
satu riwayatpun yang menyebutkannya, kecuali jamak yang dilakukannya 
pada saat beliau berada di Arafah untuk melangsungkan Wukuf, seperti 
yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi’i dan guru kami. Oleh karenanya 
Imam Abu Hanifah menganggap bahwa jamak hanya dilakukan di Arafah 
sebagai bagian dari kesempurnaan ibadah haji. Adapun perjalanan yang 
dilakukan dalam ibadah tersebut tidak berpengaruh apa-apa.  

Sedangkan Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik dan Imam Asy-
Syafi’i menganggap jamak tersebut akibat adanya perjalanan. Kemudian 
mereka berbeda pendapat: Imam Asy-Syafi’i dan Imam Ahmad bin Hambal 
dalam salah satu riwayatnya mengatakan bahwa perjalanan yang dimaksud 
adalah perjalanan yang lama, dan mereka tidak memperbolehkan 
penduduk Makkah untuk menjamaknya. Adapun Imam Malik dan Imam 
Ahmad dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa penduduk Makkah 
boleh melakukan jamak dan qashar di Arafah. Adapun guru kami dan Abu 
Al-Khitab dalam kitab Ibadahnya pada awalnya memilih pendapat terakhir 
ini, kemudian guru kami berubah pendapat dan mengatakan bahwa jamak 
dan qahsar adalah bagian dari perjalanan, baik bagi mereka yang jauh 
maupun dekat, seperti pendapat para ulama salaf lainnya. Dan Imam Malik 
dan Abu Al-Khithab menkhususkan bagi penduduk Makkah. 

Rasulullah S.a.w. tidak pernah membatasi jarak jauh dan pendeknya 
suatu perjalanan yang memperbolehkan bagi seseorang untuk dapat 
melakukan qashar dan berbuka puasa atau tidak, akan tetapi beliau 
memberikan kemudahan diperbolehkannya melakukan hal tersebut selama 
mereka dalam bepergian. Sebagaimana pula beliau memperbolehkan 
tayammum kapan dan dimana saja dalam setiap bepergian. 

Adapun hadits yang menyebutkan adanya pembatasan jumlah hari, 
seperti satu atau dua dan tiga hari tidak benar sama sekali. Wallahu A’lam. 
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Petunjuk Rasulullah S.A.W. dalam Membaca Al-Qur`An, 
Mendengarkan, Kekhusyu’an dan Tangisan Beliau pada 
Saat Membaca dan Mendengarkannya Serta Memperindah 
Bacaan dan Lainnya 

Rasulullah S.a.w. selalu membaca dan mewiridkan satu bagian dalam 
Al-Qur`an setiap hari dan tidak pernah kurang dari itu atau bahkan 
meninggalkannya. Beliau membacanya dengan suara yang bagus, tidak 
tergesa-gesa dan tidak pula ta’ajjub (merasa paling baik bacaannya), akan 
tetapi beliau membacanya seolah-olah menerangkan huruf demi huruf Al-
Qur`an. Rasulullah S.a.w. membacanya satu ayat satu ayat (satu ayat 
berhenti) dan tidak melangsungkannya dua ayat. Beliau juga 
memperhatikan bacaan panjang ketika mendapatkan huruf Mad, beliau 
memanjangkan bacaan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim.  

Sebelum memulai membaca, Rasulullah S.a.w. terlebih dahulu 
membaca Ta’awwudz, meminta perlindungan kepada Allah S.w.t. dari 
godaan setan yang dilaknat, dengan mengucapkan, “Aku berlindung 
kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari fitnah, bisikan kemaksiatan dan 
sihirnya.”755 Doa ini dibaca beliau sebelum membaca. 

Rasulullah  S.a.w. senang mendengarkan Al-Qur`an  dari bacaan para 
sahabatnya. Beliau pernah memerintahkan kepada Abdullah bin Mas’ud 
membacakan Al-Qur`an, sedangkan beliau mendengarkannya. Beliau 
khusyu’ mendengarkan Al-Qur`an hingga berlinang air mata.756 

Beliau selalu membaca Al-Qur`an dalam keadaan apapun, dimana dan 
kapan saja, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan 
berwudhu, hadats dan tidak ada yang menghalanginya, kecuali hadats 
besar.757 

Beliau melagukan dalam membaca Al-Qur`an, bahkan terkadang beliau 
membacanya dengan suara menggema, seperti yang pernah dilakukannya 
pada waktu terjadi Fath Makkah. Pada saat itu beliau membaca,  
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 775, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab 
Man Ra’a Al-Istitaha  bi Subhanaka Allahuma wa Bihamdika, At-Tirmidzi, 242, dalam Kitab Sha-Shalah, 
Bab Ma Yaqulu ‘inda Iftihah Ash-Shalah, Ahmad, 3/50, 69, dan  Ad-Darimi, 1239. Hadits ini dianggap 
shahih oleh Al-Albani seperti yang diterangkan dalam kitab Shahih Sunan Abu Dawudnya..  

756
 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 

757
 Hadits inia adalah dha’if, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 229, dalam Kitab Ath-Thaharah, Bab 

Fi Al-Junub Yaqra` Al-Qur`an, At-Tirmidzi, 146, dalam kitab Ath-Thaharah, Bab Ma Ja’a fi Rajulin 
Yaqra`u Al-Qur`an fi Kulli Halin Malam Yakun Junuban, An-Nasa`i, 1/144, dalam Kitab Ath-Thaharah, 
Bab Ma Ja’a fi Qira`ah Al- Qur`an ‘ala Ghairi Thaharatin, Ahmad 1/83, Ibnu Hibban, 800, dari Ali, ia 
mengatakan, “Rasulullah S.a.w. selalu membaca Al-Qur`an dalam setiap keadaan selama tidak 
berhadats besar. Dalam Kitab Dha’if Sunan At-Tirmidzinya, 22, Al-Albani mengatakan, “Hadits ini 
adalah dha’if.” 
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“Sesungguhnya  Kami  telah  memberikan  kepadamu  kemenangan  
yang  nyata.” (Al-Fath: 1)  

Abdullah bin Al-Mughaffal telah meriwayatkan bahwa beliau pernah 
membaca Al-Qur`an dengan suara menggema,  “aaa aaa  aaa,” selama tiga 
kali.758 Dan Al-Bukhari juga meriwayatkannya. 

Apabila hadits-hadits tentang kesunnahan membaca Al-Qur`an dengan 
suara yang baik, seperti perkataan  beliau, “Hiasilah Al-Qur`an dengan 
suara kalian.”759 Dan perkataan beliau, “Bukan termasuk umatku orang 
yang tidak melagukan (membaguskan suara dalam membaca) Al-
Qur`an.”760 

Dalam riwayat lain, beliau bersabda, “Allah tidak mengizinkan atas 
sesuatu, seperti izin-Nya kepada Nabi untuk membaca Al-Qur`an dengan 
melagu (suara yang bagus).”761  

Dari hadits-hadits ini dapat diketahui bahwa bacaan Al-Qur`an dengan 
suara menggema yang dilakukan Rasulullah S.a.w. adalah Ikhtiariyah 
(berdasarkan kemauan sendiri), atau bukan keterpaksaan atau keharusan 
karena untuk mengusir untanya. Sebab jika hanya untuk mengusir unta ini, 
tentu tidak masuk dalam kategori ikhtiyar, dan Abdullah bin Al-Mughaffal 
tidak melakukan berdasarkan kemauan sendiri untuk menirunya, karena ia 
melihat beliau mengusir unta tersebut hingga suaranya terputus. Kemudian 
Abdullah bin Al-Mughaffal mengatakan, “Beliau membaca Al-Qur`an 
dengan suara menggema. Kemudian suara gema tersebut dinisbatkan 
kepada apa  yang dilakukannya. Kalau suara gema yang dilakukannya 
tersebut untuk mengusir unta, maka perbuatan yang dilakukannya tersebut 
tidak bisa dinamakan tarji’ (menggemakan suara).” 

Pada suatu malam, Rasulullah S.a.w. mendengarkan bacaan Abu Musa 
Al-Asy’ari. Kemudian beliau memberitahukan kepada Abu Musa bahwa ia 
telah mendengarkannya. Setelah itu Abu Musa mengatakan, “Kalaulah aku 

                                                      
758

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 4281, dalam Kitab Al-Maghazi, Bab 
Aina Rakkaza An-Nabiyyu S.a.w. Menancapkan Ar-Rayah yauma Al-Fathi, Muslim, 794, dalam Kitab 
Shalah Al-Musafirin, Bab Dzikru Qara`ah An-Nabi S.a.w., dan Abu Dawud, 1467, dalam Kitab Ash-
Shalah, Bab Istihbab At-Tartil fi Al-Qira`ah. 

759
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1468, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab 

Istihbab At-Tartil fi Al-Qira`ah, An-Nasa`i, 2/179, 180, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab Tazyin Al-Qur`an 
bi Ash-Shaut, Ibnu Majah, 1342,  dalam Bab Fi Husni Ash-Shauti bi Al-Qur`an, Ahmad, 4/283, 285, 
304, Ad-Darimi, 3500, 3501, hadits dari Al-Barra` bin Azib. Dalam kitab Shahih Sunan Ibnu Majahnya,  
Al-Albani mengatakan, “Hadits ini adalah shahih.” 

760
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1469, 1470, dalam Kitab Ash-

Shalah, Bab Istihbab At-Tartil fi Al-Qira`ah, Ibnu Majah, 1337, dalam Kitab Al-Iqamah, Bab Fi Husni 
Ash-Shauti bi AL-Qur`an, Ahmad, 1/172, 175, 179, Ad-Darimi, 3488, hadits dari Sa’ad bin Abu 
Waqqash. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani, seperti yang telah diterangkan dalam kitab Shahih 
Sunan Abu Dawudnya.” Al-Bukhari telah meriwayatkannya, 7527, dalam Kitab Al-Ahkam. Hadits dari 
Abu Hurairah R.a.. Mengenai kebenaran redaksi hadits ini, ia mempunyai komentar. Wallahu A’lam. 

761
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 5023, dalam Kitab Fadha`il Al-

Qur`an, Bab Man Lam Yataghannam bi Al-Qur`an, Muslim, 792, dalam Kitab Shalah Al-Musafirin, Bab 
Istihbab Tahsin Ash-Shauti bi Al-Qur`an, Abu Dawud, 1473, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab Istihbab At-
Tartil fi Al-Qira`ah, An-Nasa`i, 2/180, dalam Kitab Al-Iftitah, Bab Tazyin Al-Qur`an bi Ash-Shaut, Ad-
Darimi, 1488, 3490, 3491, hadits dari Abu Hurairah R.a. 
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tahu bahwa engkau mendengarkannya, niscaya aku akan memperindah 
dan memperbagus suaraku.” 

Dalam kitab Sunannya, Abu Dawud Meriwayatkan dari Abdul Jabbar 
bin Al-Ward, ia mengatakan, “Aku pernah mendengar Ibnu Abu Mulaikah 
mengatakan, “Abdullah bin Abi Yazid mengatakan, “Suatu ketika Abu 
Lubabah lewat di depan kami, kemudian kami mengikutinya hingga ia 
masuk rumahnya. Ternyata di dalam rumah tersebut terdapat seseorang 
yang sedang berduka (membaca Al-Qur`an dengan suara duka atau 
buruk), lalu aku mendengar ia mengatakan, “Aku pernah mendengar 
Rasulullah S.a.w. bersabda, “Bukanlah termasuk umatku, orang yang tidak 
membaca Al-Qur`an dengan suara yang baik.”  

Abdullah bin Yazid selanjutnya mengatakan, “Kemudian aku bertanya 
kepada Ibnu Abu Mulaikah, “Wahai Abu Muhammad, apakah kamu tahu 
apabila ia tidak mempunyai suara yang baik?” ia menjawab, “Hendaknya ia 
berusaha semampunya.”762 

Aku mengatakan, “Harus ada solusi bagi permasalahan ini. Dengan 
menyebutkan beberapa perselisihan dan perbedaan yang terjadi di 
masyarakat, serta mengemukakan keunggulan dan kelemahan dalil atau 
alasan yang diajukan masing-masing kelompok. Setelah itu memilih 
pendapat yang benar dengan kekuatan dan pertolongan Allah S.w.t..  

Ada kelompok yang mengatakan, “Membaca Al-Qur`an dengan melagu 
hukumnya makruh. Di antara tokoh yang mendukung pendapat ini adalah 
Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik serta yang lain.  

Dalam sebuah riwayat tentang melagu dalam membaca Al-Qur`an dari 
Ali bin Sa’id, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, “Hal itu tidak menarik 
perhatianku, itu adalah perbuatan baru.”  

Dalam sebuah riwayat dari Al-Marwazi, Imam  Ahmad bin Hambal 
mengatakan, “Membaca Al-Qur`an dengan melagu adalah bid’ah dan tidak 
boleh didengarkan.” 

Dalam sebuah riwayat dari Abdurahman Al-Mutathabbib,  Imam 
Ahmad mengatakan, “Membaca Al-Qur`an dengan melagu adalah bid’ah.”  

Sedangkan dalam sebuah riwayat dari putranya, Abdullah bin Ahmad 
dan Yusuf bin Musa, Ya’kub bin Bukhtan, Al-Atsram dan Ibrahim bin Al-
Harits, Imam Ahmad  mengatakan, “Membaca Al-Qur`an dengan melagu 
tidaklah menarik perhatianku, kecuali apabila karena kesedihan, maka 
boleh dibaca seperti suara Abu Musa.”  

Mengenai sebuah riwayat dari Shalih yang menyebutkan, “Hiasilah Al-
Qur`an dengan suara kalian.” Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, 
“Maksudya: bacalah Al-Qur`an dengan suara yang bagus.”   
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 1471, dalam Kitab Ash-Shalah, Bab 
Istihbab At-Tartil fi Al-Qira`ah. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani, seperti yang telah disebutkan  
dalam kitab Shahih Sunan Abu Dawudnya.” 
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Sedangkan mengenai hadits Al-Marwazi yang menyebutkan, “Ma 
Adzana Allahu li Syai`in Kaidznihi Linabiyyin Hassana Ash-Shauta An 
Yataghanna bi Al-Qur`an (Allah tidak mengizinkan atas sesuatu, seperti 
izin-Nya kepada Nabi untuk membaca Al-Qur`an dengan melagu (suara 
yang bagus). Dan juga sebuah riwayat yang mengatakan, “Laisa Minna 
Man Lam Yataghanna  bi Al-Qur`an (Bukan termasuk umatku orang yang 
tidak melagukan (membaguskan suara dalam membaca) Al-Qur`an),” 
Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, “Ibnu Uyainah763 mengatakan, 
“Maksudnya adalah mencukupkan Al-Qur`an (sebagai bacaan).”  

Adapun pendapat Imam Asy-Syafi’i yang mengatakan, “Dengan 
mengeraskan suaranya.” Dan ia menyebutkan sebuah haditst dari 
Muawiyah bin Qurrah mengenai membaca surat Al-Fath dengan 
melagukannya (dengan suara menggema).  Imam Ahmad bin Hambal 
mengingkarinya, dengan mengatakan bahwa maksud hadits tersebut 
bukanlah melagu. Ia juga mengingkari hadits-hadits yang 
memperbolehkan membaca Al-Qur`an dengan melagu. 

Ibnul Qasim meriwayatkan dari Imam Malik, ia mengatakan, 
“Bahwasanya Imam Malik pernah ditanya seseorang tentang membaca Al-
Qur`an dengan suara melagu atau nada ketika sedang shalat, dan ia 
menjawab, “Hal itu tidak menarik perhatianku.”  

Imam Malik mengatakan lebih lanjut, “Itu adalah nyanyian seperti 
nyanyian-nyanyian yang mereka nyanyikan untuk mendapatkan 
segenggam rupiah.”  

Di antara mereka yang meriwayatkan kemakruhan membaca Al-
Qur`an dengan melagu adalah Anas bin Malik, Sa’id bin Al-Musayyib, Sa’id 
bin Jubair, Al-Qasim bin Muhammad, Al-Hasan, Ibnu Sirin, Ibrahim An-
Nakha’i.  

Abdullah bin Yazid Al-Akbari mengatakan, “Aku pernah mendengar 
seseorang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal, “Apa pendapatmu  
tentang membaca Al-Qur`an dengan melagu?” Kemudian ia balik bertanya, 
“Siapa namamu?” orang tersebut menjawab, “Muhammad.” Ia 
mengatakan, “Apakah kamu senang apabila kamu dipanggil dengan, 
“Wahai Muhammad, dengan nada panjang.” Al-Qadhi Abu Ya’la 
mengatakan, “Bacaan seperti ini sangat makruh.”  

Al-Hasan bin Abdul Aziz Al-Jurwi764 mengatakan, “Ada seseorang yang 
memberikan sebuah wasiat kepadaku, di antara yang ditinggalkan adalah 
seorang budak perempuan yang pandai membaca Al-Qur`an dengan 
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 Ibnu Uyainah adalah Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran Abu Muhammad Al-Kufi Al-Makki, 
adalah seorang perawi yang dapat dipercaya, seorang yang hafizh, ahli fikih, Imam dan hujjah, akan 
tetapi pada akhir hidupnya hafalannya berubah. Ia termasuk ulama senior dalam bidang hadits, fikih 
dan tentang nama-nama perawi. Ia meninggal dunia pada tahun 198 Hijriyah. Lihat kitab Al-Bidayah, 
5/771 dan kitab At-Taqrib, 2451. 

764
 Al-Hasan bin Abdul Aziz Al-Jurwi adalah seorang Imam yang dapat dipercaya dan jujur, Abu 

Ali Al-Hasan bin Abdul Aziz bin Wazir bin Shabi` Al-Judzami Al-Mashri Al-Jurwi. Imam Al-Bukhari 
dan yang lain pernah meriwayatkan darinya. Ia adalah seorang perawi yang dapat dipercaya, ahli 
ibadah dan wira’i. Ia meninggal dunia pada tahun 257 Hijriyah. Lihat As-Siyar, 12/333.   
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melagu.  Budak perempuan adalah harta yang paling banyak 
ditinggalkannya. Kemudian aku bertanya kepada Imam Ahmad bin 
Hambal, Al-Harits bin Miskin765 dan Abu Ubaid, “Bagaimana aku dapat 
menjualnya?” Mereka menjawab, “Juallah begitu saja (jual murah atau 
berikan saja).” Aku lalu memberitahukan kepada mereka bahwa penjualan 
seperti itu kurang dari yang diharapkan. Mendengar itu mereka 
mengatakan, “Juallah begitu saja.”  

Al-Qadhi Iyadh mengatakan, “Mereka mengatakan begitu karena 
mereka berpendapat bahwa mendengarkan bacaan Al-Qur`an dengan 
suara melagu adalah makruh, sehingga tidak boleh memberikan imbalan 
kepadanya seperti imbalan dalam nyanyian pada umumnya.” 

Ibnu Baththal766 mengatakan, “Ada suatu kelompok orang yang 
mengatakan, “Yang dimaksud dengan melagukan Al-Qur`an adalah 
membacanya dengan suara yang bagus, dengan menggemakan suara pada 
saat membacanya.”   

Kelompok tersebut lebih lanjut mengatakan, “Diperbolehkannya 
melagu dalam membaca Al-Qur`an, dengan nada dan suara apapun, 
adalah pendapat Ibnul Mubarak dan An-Nadhr bin Syumail.”767  

Ibnu Baththal mengatakan, “Di antara orang-orang yang 
memperbolehkan melagu dalam membaca Al-Qur`an adalah sebagaimana 
diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari Umar bin Al-Khattab R.a., ia 
mengatakan, “Bahwasanya Umar berkata kepada Abu Musa Al-Asy’ari, 
“Ingatkanlah kami kepada Tuhan kami.” Kemudian Abu Musa Al-Asy’ari 
membaca Al-Qur`an dengan suara melagu. Setelah itu Umar bin Al-
Khattab R.a. mengatakan, “Barang siapa yamg dapat membaca Al-Qur`an 
dengan melagu seperti yang dilakukan Abu Musa, maka lakukanlah.”  

Saat itu di antara mereka terdapat Uqbah bin Amir yang merupakan 
salah seorang sahabat yang mempunyai suara terbaik, kemudian Umar bin 
Al-Khattab R.a. mengatakan kepadanya, “Perlihatkanlah bacaanmu 
kepadaku pada surat ini.” Kemudian Uqbah bin Amir membacakan surat 
tersebut kepadanya, hingga Umar bin Al-Khattab R.a. dapat meneteskan air 
matanya, lalu ia mengatakan, “Aku tidak menyangka jika surat tersebut 
turun.”  
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 Al-Harits bin Miskin adalah Ibnu Muhammad bin Yusuf, budak yang dimerdekakan  Bani 
Umayyah, Abu Amr Al-Mashri, ia adalah seorang perawi yang dapat dipercaya dan ahli fikih. Al-Khatib 
mengatakan, “Ia adalah ahli fikih madzhab Maliki. Ia di penjarakan di Baghdad oleh khalifah Al-
Makmun pada saat terjadi bencana karena ia tidak mau mengatakan bahwa Al-Qur`an adalah makhluk. 
Ia terus saja dipenjara hingga akhirnya di bebaskan oleh khalifah Al-Mutawakkil. Ia meninggal dunia 
pada tahun 150 Hijriyah. Lihat kitab At-Taqrib, 1049, dan At-Tahdzib, 1/337. 

766
 Ibnu Baththal adalah Al-Allamah Abu Al-Hasan Ali bin Khalaf bin Baththal Al-Bakri Al-

Qurthubi Al-Palinsi. Dalam kitab Shahih Al-Bukhari, ia dikenal dengan nama Ibnu Al-Lijam. Ia 
termasuk orang yang berpendidikan dan berpengetahuan luas, banyak mempunyai perhatian terhadap 
hadits. Ia meninggal dunia pada tahun 449 Hijriyah. Lihat kitab As-Siyar, 18/47. 

767
 An-Nadhr bin Sumail Al-Mazini  Abu Al-Hasan An-Nahwi Al-Bashri. Ia tinggal di Marwa, 

seorang perawi yang dapat dipercaya dan hafalannya kuat, serta  termasuk salah seorang pakar bahasa. 
Ia meninggal pada tahun 204 Hijriyah dalam usia 82 tahun. Lihat kitab At-Taqrib, 7135. 
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Ath-Thabari mengatakan, “Ibnu Abbas memperbolehkan bacaan seperti 
itu, begitu juga dengan Ibnu Mas’ud.” 

Dari Atha` bin Abi Rabah, ia mengatakan, “Abdurrahman bin Al-Aswad 
bin Yazid768 sering mendengarkan suara yang baik dalam membaca Al-
Qur`an di masjid-masjid selama bulan Ramadhan.” Ath-Thahawi 
meriwayatkan dari Abu Hanifah dan para sahabatnya, ia mengatakan, 
“Bahwasanya mereka mendengarkan Al-Qur`an yang dibaca dengan 
melagu.” 

Muhammad bin Abdul Hakam769 mengatakan, “Aku pernah melihat 
ayahku, Imam Asy-Syafi’i dan Yusuf bin Umar, mereka sedang 
mendengarkan Al-Qur`an yang dibaca dengan melagu.” Ini adalah pilihan 
Ibnu Jarir Ath-Thabari.”770  

Kelompok yang memperbolehkan melagu dalam membaca Al-Qur`an –
redaksi dari Ibnu Jarir- mengatakan, “Dalil yang menunjukkan bahwa 
yang dimaksud dengan membaguskan suara, melagu dan masuk akal 
(dapat menjiwai) dari hadits tersebut adalah untuk memberikan rasa sedih 
kepada para pendengar yang mendengarkan bacaannya, sebagaimana 
nyanyian syair yang dilagukan secara wajar dan masuk akal adalah untuk 
menyenangkan para pendengarya, adalah sebuah riwayat dari Sufyan dari 
Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia mengatakan, 
“Bahwasanya Rasulullah S.a.w. mengatakan, “Allah tidak mengizinkan atas 
sesuatu, seperti izin-Nya kepada Nabi untuk membaca Al-Qur`an dengan 
melagu (suara yang bagus). Dan masuk akal menurut orang yang 
mempunyai tujuan adalah bahwa bersenandung tidak bisa dilakukan, 
kecuali dengan suara apabila orang yang bersenandung tersebut 
membaguskan suaranya dan dapat menyenangkan karenanya. 

Dalam hadits ini disebutkan, “Allah tidak mengizinkan atas sesuatu, 
seperti izin-Nya kepada Nabi untuk membaca Al-Qur`an dengan melagu 
(suara yang bagus) dengan suara keras.” 

Ath-Thabari mengatakan, “Hadits ini adalah petunjuk yang paling 
transparan dalam menjelaskan kebenaran apa yang telah kami katakan 
tentang hal tersebut.” Ath-Thabari mengatakan lebih lanjut, “Apabila hal 
tersebut seperti pendapat yang dikatakan Ibnu Uyainah, yang mengartikan 
hadits tersebut dengan mencukupkan Al-Qur`an sebagai bacaan daripada 
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 Abdurrahman bin Al-Aswad bin Yazid Ibnu Qais An-Nakha’i, adalah seorang tabi’in. Ia 
seoprang perawi yang dapat dipercaya. Ia meninggal dunia pada tahun 99 Hijriyah. Lihat kitab At-
Taqrib, 3803. 

769
 Muhammad bin Abdul Hakam Al-Mashri adalah seorang ahli fikih dari madzhab Maliki, ia 

pernah bersama-sama dengan Imam Asy-Syafi’i dan meriwayatkan darinya. Ia meninggal dunia pada 
tahun 268 Hijriyah. Lihat Al-Bidayah, 6/56. 

770
 Ibnu Jarir Ath-Thabari adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib, yang 

dikenal dengan Al-Imam  Abu Ja’far bin Jarir Ath-Thabari,  lahir pada tahun 224 Hijriyah. Ia banyak 
meriwayatkan dari banyak ulama hadits dan banyak melakukan perjalanan (untuk belajar hadits) . ia 
menulis sebuah karya ilmiah berjudul At-Tarikh dan At-Tafsir yang tidak ada bandingnya. Selain itu 
masih banyak karya-karyanya yang lain yang bermanfaat yang tidak mungkin disebutkan di sini. Dari 
sekian karya yang terbaik adalah  Tahdzib Al-Atsar. Hanya saja ia tidak sampai menyelesaikannya dan 
meninggal dunia pada tahun 310 Hijriyah. Lihat Al-Bidayah, 6/187. 
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yang lain, maka penyebutan suara yang bagus dan mengeraskan bacaan 
dalam hadits tersebut tidak mempunyai fungsi apapun. Kita pun telah 
mengetahui dalam tata bahasa Arab bahwa yang dimaksud dengan 
Taghanni adalah bernyanyi dengan suara bagus dan bernada yang disertai 
dengan gema. Seperti dalam sebuah syair, 

Bernyanyilah dengan syair jika kamu adalah  

orang yang mengucapkannya  

Karena sesungguhnya menyanyikan syair ini adalah  

arena untuk bertanding. 

Ath-Thabari mengatakan, “Adapun pendapat yang mengatakan bahwa 
kata Taghannaitu bermakna Istaghnaitu adalah kesombongan (kekeliruan) 
adalah pendapat orang yang tidak memahami bahasa Arab, karena kami 
tidak pernah mengetahui satupun dari para cendekiawan dan orang-orang 
yang paham tentang bahasa Arab yang mengatakannya.  

Adapun dalil yang digunakan untuk mendukung pendapatnya adalah 
dengan mengutip sebuah syair dari Al-A’sya, 

Dan aku adalah orang yang pernah tinggal lama di Irak 

Dapat menjaga diri dari musim karena lamanya tinggal. 

  

Dan ia menganggap bahwa perkataan Thawil At-Taghanni yang 
terdapat dalam bait syair tersebut bermakna Thawil Al-Istighna` (lama 
tidak membutuhkan apa-apa), adalah suatu kesalahan. Sebab kata 
Taghanni dalam bait syairnya ini, Al-A’sya memaknainya dengan Al-
Iqamah, yaitu bertempat tinggal. Seperti orang Arab mengatakan, “Ghina 
Fulan Bimakan Kadza (si Fulan berdiam di tempat ini).” Jika ia 
menempatinya. Hal ini seperti firman Allah, “Seolah-olah mereka belum 
pernah berdiam di kota itu.” (Al-A’raf: 92) 

Dan dalilnya dari syair lain yang berbunyi, 

Setiap kita merasa cukup dari saudara kita pada saat ia masih hidup  

Dan kita akan lebih merasa cukup apabila kita telah mati  

(tidak mau perduli) 

Dalil semacam ini menunjukkan kebodohannya, sebab kata Taghana 
dalam syair tersebut berasal dari wazan fi’il Tafa’ala dari kata Taghanna 
yang mempunyai pengertian saling, yaitu apabila masing-masing dari 
keduanya saling merasa cukup (tidak butuh bantuannya) dari saudaranya. 
Hal ini seperti apabila kita mengatakan, “Tadharaba Ar-Rajulani (dua 
orang lelaki saling memukul),” apabila masing-masing dari keduanya 
berusaha untuk saling memukul saudaranya, satu sama lain. Begitu juga 
dengan kata Tasyatama (saling mencaci-maki) dan Taqatala (saling 
membunuh). Orang akan mengatakan, “Ini bisa terjadi apabila dilakukan 
oleh dua orang.” Sehingga tidaklah bisa dibenarkan apabila kita 
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mengatakan kata yang sama dan dimaksudkan untuk satu orang saja, 
seperti: Taghana Zaid dan Tadharaba Amr. 

Begitu juga tidak bisa dibenarkan apabila kata  Taghanna Zaidun sama 
dengan Istaghna, kecuali apabila orang yang mengatakannya 
menginginkan untuk memperlihatkan rasa cukup, dan itu bukanlah 
mustaghni (orang yang merasa cukup). Seperti apa yang dikatakan 
seseorang, “Tajallada Fulan (Si Fulan tabah) apabila ia memperlihatkan 
ketabahan dalam dirinya, dan itu tidak sama dengan Jalid (orang yang 
tabah), Tasyajju’ (menjadikan semangat) dan Takarrum (memuliakan). 
Maka pengarahan pengertian Thaghanni bi Al-Qur`an, dimana pengertian 
seperti itu sangatlah jauh dan tidak mungkin diterima dalam standar tata 
bahasa Arab, akan mengakibatkan musibah yang lebih besar.  

Karena pendapat yang mentakwilkan pengertian seperti itu, 
mengharuskan Allah S.w.t. tidak memberikan izin kepada Nabi-Nya untuk 
mencukupkan Al-Qur`an (sebagai bacaan), akan tetapi Dia hanya 
mengizinkannya untuk memperlihatkan dari dirinya sendiri untuk diri 
sendiri yang tentunya pengertian ini berbeda dari apa yang dimaksudkan 
dalam hadits tersebut. Tentunya pentakwilan seperti ini jelas-jelas salah.  

At-Thabari juga mengatakan, “Di antara alasan yang dapat 
menunjukkan kesalahan pentakwilan yang dilakukan Ibnu Uyainah adalah 
bahwa mencukupkan Al-Qur`an sebagai sesuatu yang harus dibaca dengan 
melepaskan sifat saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan 
yang lain adalah sesuatu yang tidak mungkin diketahui, apakah Allah S.w.t. 
telah memberikan izin ataukah tidak, kecuali apabila izin yang 
dimaksudkan Ibnu Uyainah tersebut mengandung pengertian secara 
mutlak (memperbolehkan). Apabila begitu, maka dalam hal ini terjadi 
kesalahan dalam dua segi, yaitu: pertama; kesalahan  dari segi bahasa, 
kedua; kesalahan menyelewengkan makna kata dari pengertiannya yang 
semula.  

Adapun kesalahan dari segi bahasa, karena izin adalah masdar, seperti 
ucapan seseorang, “Si Fulan memberikan izin kepada Si Fulan, kemudian 
orang tersebut memberikan izin kepadanya, sama artinya dengan 
mendengarkan dan mengabulkan permintaannya. Seperti firman Allah 
S.w.t., “Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu 
patuh.” Yang berarti bahwa langit tersebut telah mendengarkan perintah 
Tuhannya dan menjadi haknya untuk patuh. Hal ini seperti apa yang 
dikatakan Adi bin Zaid, “Sesungguhnya tujuanku hanya mendengarkan 
dan memperdengarkan.”  

Maksud dari kalimat, “Allah tidak mengizinkan atas sesuatu.” Adalah 
bahwa Allah S.w.t. tidak mendengarkan sesuatu pun dari perkataan 
manusia sebaimana Dia mendengarkan Nabi yang sedang membaca Al-
Qur`an dengan melagu. Adapun pembelokan makna atau maksud hadits 
tersebut  karena mencukupkan Al-Qur`an dari manusia (tidak memerlukan 
bantuan lain) tidak diperbolehkan karena Allah S.w.t. telah mengabulkan 
dan mengizinkannya.  Perkataan Ath-Thabari selesai sampai di sini. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  359

Abu Al-Hasan bin Baththal mengatakan, “Selain problem di atas dalam 
masalah ini, terdapat pula problem lain yang terdapat dalam sebuah 
riwayat dari Ibnu Abi Syaibah ketika ia mengatakan, “Zaid bin Al-Hubbab 
telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Musa bin Ali bin 
Rabah telah memberitahukan kepadaku dari ayahnya dari Uqbah bin Amir, 
ia mengatakan, “Rasulullah S.a.w. bersabda, “Pelajarilah Al-Qur`an, 
lagukanlah dan tulislah ia. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, 
niscaya hal itu akan mengelupaskan akal (tercengang karena 
keindahannya).”771  

Abu Al-Hasan mengatakan, "Umar bin Syubbah772 menyebutkan, 
“Ketika takwil Ibnu Uyainah tentang kata Yataghanna bi Al-Qur`an dalam 
hadits tersebut dengan maksud mencukupkan Al-Qur`an, disebutkan atau 
diberitahukan kepada Abu Ashim An-Nabil, 773 ia mengatakan, “Ibnu 
Uyainah tidak melakukan sesuatu pun, Ibnu Juraij telah memberitahukan 
kepada kami dari Atha` dari Ubaid bin Umair, ia mengatakan, “Nabi Allah 
Dawud pernah mempunyai sebuah piano yang digunakannya untuk 
menyanyi hingga ia menangis dan menangis.” Ibnu Abbas mengatakan, 
“Nabi Dawud pernah membaca Zabur dengan tujuhpuluh nada dan dialek 
yang dapat diperlihatkan semuanya dan ia membacanya dengan bacaan 
yang dapat membuat banyak orang menjadi senang.” 

Imam Asy-Syafi’i pernah ditanya tentang takwil yang dilakukan Ibnu 
Uyainah, kemudian ia mengatakan, “Kita lebih tahu tentang hal ini. 
Kalaulah kata tersebut dimaksudkan bermakna Al-Istighna`, tentunya 
Rasulullah S.a.w. mengatakan, “Man Lam Yastaghni bi Al-Qur`an.” yang 
berarti: barang siapa yang tidak mencukupkan Al-Qur`an, akan tetapi 
ketika beliau mengatakan, “Man  Yataghana bi Al-Qur`an, yang berarti: 
barang siapa yang tidak melagukan Al-Qur`an.” Berarti memberikan 
pengertian kepada kita bahwa yang dimaksud beliau adalah Melagukan Al-
Qur`an.” 

Mereka (kelompok pendukung lagu dalam Al-Qur`an) mengatakan, 
“Karena menghias Al-Qur`an dan membacanya dengan suara yang bagus 
dan menyenangkan dalam membacanya akan memberikan kesan pada jiwa 
kita dan mengajak jiwa ini untuk selalu mendengarkannya, baik dengan 
telinga maupun mata hati kita. Sehingga dalam hal ini terjadi penekanan 
kata untuk masuk pada pendengaran sehingga didengarkan, dan 
memasukkan makna kedalam  hati. Dan itu telah membantu maksud 

                                                      
771

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, 4/146. dalam kitab Shahih Al-Jami’nya, 
2964, Al-Albani mengatakan, “Hadits ini adalah shahih.” 

772
  Umar bin Syubbah adalah Ibnu Ubaidah bin Zaid An-Numairi Abu Zaid Al-Bashri, tinggal di 

Baghdad, seorang yang pakar tentang tata bahasa arab, dapat dipercaya dan jujur dan mempunyai 
etika.  Ia banyak menghasilkan karya. Ia meninggal dunia pada tahun 262 Hijriyah dalam usia lebih 
dari 90 tahun. Lihat kitab At-Taqrib, 4918, dan At-Tahdzib, 3/232. 

773
 Abu Ashim An-Nabil adalah Adh-Dhahak bin Mukhallid bin Adh-Dhahak bin Muslim bin 

Adh-Dhahak Asy-Syaibani Al-Bashri, ia adalah seorang perawi yang dapat dipercaya. Ia mempunyai 
karya dalam ilmu fikih. Al-Khalili mengatakan, “Para ulama bersepakat bahwa ia adalah seorang yang 
zuhud, ahli ilmu, tekun agamanya dan professional atau trampil dalam bekerja.”  Ia meninggal dunia 
pada tahun 212 Hijriyah. Lihat kitab At-Taqrib, 2977 dan At-Tahdzib, 2/225. 



 

Fatwa-fatwa Nabi Seputar Shalat ________________________________________________________________  360

dibacanya Al-Qur`an tersebut. Melagu dalam membaca Al-Qur`an di sini 
posisinya sebagai pemanis, dimana apabila berupa obat maka untuk 
diletakkan pada penyakitnya, sebagaimana lauk pauk dan penyajian yang 
baik akan menyebabkan seseorang tertarik dan berselera untuk 
menyantapnya, sebagaimana minyak dan perhiasan serta bersoleknya 
perempuan untuk suaminya agar maksud dari tujuan-tujuan pernikahan 
dapat tercapai (seperi keharmonisan rumah tangga misalnya).  

Mereka mengatakan, “Dalam jiwa ini harus ada keinginan dan 
kesenangan untuk melagu, sehingga kesenangan-kesenangan yang timbul 
dari nyanyian dapat diganti dengan lagu-lagu yang menyenangkan dari Al-
Qur`an, sebagaimana segala sesuatu yang diharamkan ataupun makruh 
harus diganti dengan yang lebih baik dari itu, bersumpah atas nama 
berhala diganti dengan shalat istikharah yang merupakan tanda ketauhidan 
murni dan tawakal seorang hamba kepada-Nya, berzina diganti dengan 
perkawinan, perjudian diganti dengan pegadaian dan pacuan kuda atau 
pun lainya, dan sebagaimana pendengaran setan diganti dengan 
pendengaran Ar-Rahman yaitu dengan mendengarkan bacaan Al-Qur`an. 
Dan contoh-contoh yang sama sangatlah banyak. 

 Mereka mengatakan lebih lanjut, “Perkara yang diharamkan dalam 
hukum syariat tentunya harus mengandung unsur kerusakan yang 
mencapai lebih dari lima puluh persen, atau kerusakan murni, sedangkan 
membaca yang menyenangkan dan berlagu tidak mengandung unsur yang 
dimaksudkan tersebut, sebab melagu dalam membaca Al-Qur`an tidak 
mengeluarkan makna kata dari tempatnya, dan tidak pula menghalangi 
antara pendengar dengan pemahamannya terhadap Al-Qur`an.  

Kalaulah melagu tersebut mengandung unsur penambahan huruf 
seperti yang dikatakan kelompok yang menentang hal ini, sudah barang 
tentu akan mengeluarkan atau menyelewengkan makna kata dari 
tempatnya, dan menghalangi antara pendengar dengan pemahamannya 
dan tidak mengetahui apa arti dan maksudnya. Kenyataannya hal ini tidak 
terjadi dan bahkan sebaliknya. 

Selanjutnya mereka mengatakan, “Melagu dan membuat irama dan 
nada dikembalikan atau ditentukan pada bagaimana kita 
menyampaikannya: terkadang dengan sederhana dan apa adanya dan 
terkadang pula dibuat-buat sedemikian rupa dan dengan ketekunan usaha. 
Cara membaca tidak merubah makna kata dan pengertian yang 
dimaksudkan suatu kata atau kalimat, akan tetapi ia hanyalah  bentuk 
suara yang  berlalu begitu saja sesuai dengan tebal tipisnya bacaan atau 
Imalahnya (kecondongan bibir) dan juga sesuai dengan panjang pendek 
bacaan huruf Madnya. Cara membaca berhubungan erat dengan huruf-
huruf. Sedangkan cara membaca dengan nada dan irama berhubungan 
dengan suara. Pengaruh dari cara membaca ini tidak mungkin 
dipindahkan. Dan ini berbeda dengan cara mengucapkan huruf-huruf. 
Oleh karena itu yang terjadi adalah ini bisa dipindahkan dan yang ini tidak 
bisa, akan tetapi dengan memindahkan sebisa mungkin apa yang bisa 
dipindahkan, seperti gema bacaan yang dilakukan Rasulullah dalam surat 
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Al-Fath, beliau mengatakan, ”Aaa Aaa Aaa.”774 Mereka mengatakan, 
“Membaca dengan irama dan nada berkisar antara dua hal, yaitu: 
Memanjangkan bacaan huruf mad dan membuat gema suara.  

Dalam sebuah hadits disebutkan, “Bahwasanya Rasulullah S.a.w. sering 
memanjangkan suaranya ketika membaca bacaan huruf mad, beliau 
memanjangkan bacaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dan beliau juga 
menggemakan suara dalam membacanya seperti yang telah diterangkan di 
muka.” 

Kelompok yang menolak atau melarang mengatakan, “Kami 
mempunyai dalil dan argumen dari beberapa segi, yaitu antara lain: 

Sebuah hadits dari Hudzaifah bin Al-Yamani dari Rasulullah S.a.w., 
beliau bersabda, “Bacalah Al-Qur`an dengan nada dan suara orang-orang 
Arab. Janganlah kalian membacanya dengan nada Ahli Kitab dan orang-
orang fasik. Karena sesungguhnya akan datang pada umatku, suatu kaum 
yang membaca Al-Qur`an dengan suara menggema, seperti gema nyanyian 
dan ratapan tangisan, tidak melewati tenggorokan mereka, hati mereka 
terkena fitnah dan juga hati orang-orang yang mendengarnya juga sama 
(terkena fitnah).”775 

Abu Al-Hasan Ar-Razin776 meriwayatkannya dalam karyanya Tajrid 
Ash-Shihah, dan Abu Abdillah Al-Hukaim At-Tirmidzi777 meriwayatkannya 
dalam kitab Nawadir Al-Ushul. Al-Qadhi Abu Ya’la dalam kitab Al-
Jami’nya menggunakan hadits tersebut sebagai dalil. Hadits ini dikuatkan 
dengan sebuah riwayat lain yang menyebutkan tentang tanda-tanda hari 
kiamat, ia menyebutkan beberapa di antaranya, “Apabila membaca Al-
Qur`an dengan seruling, salah satu di antara mereka yang bukan terbaik 
bacaan dan suaranya maju ke depan. Mereka mendorongnya untuk maju 
tidak lain karena untuk mendendangkan sebuah nyanyian kepada 
mereka.”778 

Mereka (kelompok yang melarang) mengatakan lebih lanjut, “Ziyadah 
An-Nahdi bersama para Qurra` datang menghadap Anas bin Malik R.a.. 

                                                      
774

 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah diterangkan di depan. 
775

 Hadits ini adalah mungkar, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab Al-Ausath. Dalam 
Kitab Al-Mizan, 2089, Adz-Dzahabi mengatakan, “Hadits ini adalah mungkar.” 

776
 Abu Al-Hasan Razin adalah seorang Imam dan ahli hadits terkenal. Nama lengkapnya: Razin 

bin Muawiyah bin Ammar Abu Al-Hasan Al-Abdari Al-Andalusi As-Sirqisthi, penulis kitab Tajrid Ash-
Shahah. Adz-Dzahabi mengatakan, “Ia memasukkan tambahan-tambahan yang tidak terpercaya dalam 
kitabnya, kalaulah ia mau membersihkannya tentunya lebih baik.” Ia meninggal dunia pada tahun 535 
Hijriyah. Lihat kitab As-Siyar, 20/204. 

777
 Abu Abdillah Al-Hukaim At-Tirmidzi, adalah seorang Imam, hafizh, ahli zuhud, ahli ma’rifat. 

Nama lengkapnya Muhammad bin Ali bin Al-Hasan bin Basyar Al-Hukaim At-Tirmidzi. Ia mempunyai 
pengalaman berpetualang mencari ilmu. Ia juga mempunyai banyak karya tulis tentang keutamaan-
keutamaan, nasehat, kalam-kalam hikmah dan lainnya. Ia dikeluarkan atau diusir dari daerah Tirmidz 
karena tulisannya dalam kedua kitabnya berjudul Khatam Al-Auliya` dan ‘Ilal Asy-Syari`ah. Lihat kitab 
As-Siyar, 13/439. 

778
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Ahmad, 3/44-495, Ath-Thabrani dalam kitab Al-

Ausath, 685. Dalam kitab Shahih Al-Jami’nya, 2812, Al-Albani  mengatakan, “Hadits ini adalah 
shahih.” 
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Kemudian ada seseorang yang memerintahkan kepadanya, “Bacalah.” 
Kemudian Ziyad bin An-Nahdi membaca dengan suara keras dan melagu. 
Ia memang orang yang mempunyai suara keras. Mendengar bacaannya ini, 
lalu Anas bin Malik membuka wajahnya yang semula tertutup sebuah kain 
hitam dan mengatakan, “Apa ini, mereka tidak pernah membaca seperti 
ini.” Kebiasaan orang Arab adalah apabila ia melihat sesuatu yang tidak 
disukainya, ia akan membuka kain penutup wajahnya.” 

Kelompok ini mengatakan, “Rasulullah S.a.w. telah melarang muadzin 
beliau yang melagu dalam mengumandangkan adzan, seperti yang terdapat 
dalam sebuah hadits dari Ibnu Juraij dari Atha` dari Ibnu Abbas, ia 
mengatakan, “Rasulullah mempunyai seorang muadzin yang sering 
melagu. Kemudian beliau mengatakan, “Sesungguhnya adzan adalah 
perkara yang mudah dan memberikan kemudahan. Apabila adzanmu 
mudah dan memberikan kemudahan (maka lakukanlah) dan apabila tidak 
maka janganlah kamu mengumandangkan adzan.”779 

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan dari Abdul Ghani bin Sa’id Al-
Hafizh780 hadits dari Qatadah dari Abdurrahman bin Abi Bakar dari 
ayahnya, ia mengatakan, “Rasulullah selalu membaca Al-Qur`an dengan 
bacaan madnya dan tanpa suara mengema.” 

Mereka mengatakan lebih lanjut, “Menggemakan suara dan membuat 
bacaan bernada mengandung unsur penambahan huruf hamzah terhadap 
kata-kata yang tidak bermad, dan menggemakan bacaan mengandung 
unsur penambahan satu alif menjadi banyak alif, satu huruf wawu menjadi 
banyak wawu dan satu huruf ya` menjadi beberapa huruf ya dan 
seterusnya yang pada akhirnya mengakibatkan adanya tambahan dalam 
Al-Qur`an. Hal ini tentunya tidak diperbolehkan.” 

Mereka juga mengatakan, “Dalam hal ini juga tidak ada batasan 
tertentu, mana yang harus dipanjangkan dan mana yang tidak boleh. 
Apabila ia memberikan batasan tertentu, maka ia telah melakukan tindakan 
sewenang-wenang terhadap kitab Allah S.w.t. dan agamanya. Apabila tidak 
ada batasan tertentu, maka orang yang mengucapkannya akan melagukan 
Al-Qur`an dan menggemakannya serta membuatnya berirama seperti 
halnya irama dan nada-nda dalam nyanyian, seperti yang banyak 
dilakukan oleh para penyanyi syair-syair lagu, atau yang dilakukan para 
qurr`a di depan jenazah saat terjadi kematian, yang kesemuanya itu 
mengandung unsur perubahan terhadap kitab Allah S.w.t..  

Melagukan Al-Qur`an dengan nada-nada adalah seperti halnya 
melagukan atau menyanyikan bait-bait syair lagu, yaitu akan menimbulkan  
akibat yang sama yang ditimbulkan dari keduanya. Hal ini sama artinya 
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 HR. Ad-Daruquthni, 1/239. 
780

 Abdul Ghani bin Sa’id adalah Ibu Ali bin Sa’id bikn Basyar bin Marwan. Ia adalah seorang 
Imam Al-Hafizh, Al-Hujjah dan mempunyai nasab yang terhormat, juru bicara bidang keagamaan 
Mesir, yang terkenal dengan sebutan Abu Muhammad Al-Azdi Al-Mashri, penulis kitab Al-Mu`talaf Al-
Mukhtalaf, lahir pada tahun 332 Hijriyah. Ia termasuk senior para hafizh. Ia meninggal dunia pada 
tahun 409 Hijriyah. Lihat kitab As-Siyar, 17/268. 
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dengan berani terhadap Allah S.w.t. dan kitab-Nya, dengan 
mempermainkan Al-Qur`an, percaya dan tunduk kepada setan-setan dan 
tidak seorang pun dari para ulama yang memperbolehkan hal ini terjadi. 
Kita telah mengetahui bahwa melagukan Al-Qur`an dengan bernada dan 
berirama merupakan medium yang mengantarkan kita untuk jatuh pada 
perbuatan-perbuatan di atas.  

Jadi larangan membaca Al-Qur`an dengan melagu dan nada seperti 
halnya larangan terhadap sesuatu yang mengakibatkan terjadinya 
perbuatan yang diharamkan.” Inilah pemaparan akhir dari dalil-dalil dan 
pendapat kedua belah pihak. 

Solusi yang paling tepat untuk permasalahan ini adalah dengan 
mengatakan, “Sesungguhnya membaca Al-Qur`an dengan nada dan lagu 
terbagi dalam dua hal, yaitu: pertama: Apa yang sudah menjadi kebutuhan 
alami dan diperbolehkan tanpa ada unsur pemaksaan dan latihan atau 
belajar. Bahkan apabila sifat tersebut hilang dan terurainya tabiat suara 
sehingga diperlukan nada dan irama untuk memperbaikinya (agar enak 
didengar), maka hal ini diperboloehkan, walaupun harus memerlukan 
bantuan untuk memperbaiki suara dan menghiasnya. Seperti yang 
dikatakan Abu Musa Al-Asy’ari kepada Rasulullah S.a.w., “Kalaulah aku 
tahu bahwa kamu mendengarkannya, tentunya aku akan membaca sebaik-
baiknya untukmu.”  

Orang yang bersedih yang dibangkitkan oleh nyanyian, cinta dan 
kerinduan tidak mempunyai kemampuan menolak kesedihan dan 
kesenangan dalam bacaan, akan tetapi jiwa seseorang akan menerimanya 
dan merasakan nikmatnya karena cocok dengan sifat alami dan bukan 
kepura-puraan atau dibuat-buat. Itulah nada yang alami dan tidak dibuat-
buat, nada yang terbentuk karena cinta yang menyala-nyala dan bukan 
kepura-puraan. Inilah yang pernah dilakukan dan didengarkan para ulama 
salaf. Inilah nyanyian Al-Qur`an yang diperbolehkan dan terpuji, itulah 
yang akan memberikan pengaruh bagi orang yang mendengarkannya. 
Dengan alasan ini, dalil-dalil kelompok ini bisa diterima. 

Alasan kedua: Apa yang mengandung unsur dibuat-buat dan tidak bisa 
diterima oleh sifat alami, yang biasanya tidak tercapai, kecuali dengan 
biaya dan latihan keras seperti seorang penyanyi yang mempelajari 
berbagai nada dan irama, baik yang bersifat sederhana maupun dalam 
tingkat yang rumit, seperti adanya ritme-ritme tertentu, wazan-wazan atau 
standar dan timbangan suara yang dibuat-buat yang kesemuanya itu tidak 
dapat dikuasai, kecuali dengan belajar dan menghabiskan banyak biaya.  

Inilah yang tidak disukai oleh para ulama salaf, mereka mencela dan 
melarang orang-orang untuk membaca dengan melagu dan nada. Mereka 
mengingkari orang-orang  yang melakukan hal itu. Dalil-dalil kelompok 
yang menentang tersebut berkisar pada alasan ini.  

Dengan penjelasan rinci ini diharapkan dapat menghilangkan 
kesimpang-siuran dalam masalah ini, terlihat mana yang sebenarnya harus 
dilakukan dan mana yang tidak perlu. Semua orang yang mempunyai 
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pengetahuan tentang kedaan dan sikap para ulama salaf yang sebenarnya, 
ia akan tahu bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas terjadinya 
bacaan Al-Qur`an yang menggunakan nada-nada musik yang bersifat 
kepura-puraan dan menghabiskan biaya, yang berupa ritme-ritme dan 
gerakan yang dibatasi dengan wazan atau standar suara.  

Mereka adalah orang yang paling takut kepada Allah jikalah harsu 
membaca dengan melagu dan bernada. Orang yang mengetahui keadaan 
dan sikap para ulama salaf akan mengetahui bahwa mereka membaca Al-
Qur`an dengan nada bersedih dan menyenangkan serta membaguskan 
suara mereka; terkadang mereka membacanya dengan suara halus, 
menyenangkan dan dengan kerinduan.  

Hal ini bertumpu pada tuntutan tabiat. Dan Syariat tidak melarangnya 
karena kebutuhan alami jiwa manusia terhadap hal tersebut, bahkan 
menganjurkannya. Bahkan dalam sebuah hadits menyatakan bahwa Allah 
S.w.t. mendengarkan bacaan orang yang membaca Al-Qur`an dengan 
berlagu tersebut. 

Rasulullah S.a.w. bersabda, “Bukanlah termasuk umatku orang yang 
tidak melagukan Al-Qur`an (membaca dengan suara bagus).”  

Hadits ini mengandung dua pengertian, yaitu: menunjukkan kenyataan 
sebenarnya yang terjadi pada kita semua, serta apa yang kita lakukan, 
kedua: hadits ini menafikan adanya hidayah atau petunjuk bagi orang yang 
tidak mengikuti jalan dan petunjuk Rasulullah S.a.w.. 

Tata Cara Shalat Jenazah 

Apabila ada jenazah yang datang dan akan dishalatkan, Rasulullah 
menanyakan, “Apakah jenazah ini masih mempunyai hutang yang menjadi 
tanggungannya, ataukah tidak? Apabila tidak maka beliau akan 
menyalatiya. Dan apabila mempunyai hutang maka beliau tidak 
menyalatinya, dan mengizinkan kepada para sahabat si mayat untuk 
menyalatinya. Karena shalat jenazah adalah pertolongan bagi si mayit. 
Pertolongan tersebut adalah kewajiban, dan seorang hamba (yang 
meninggal dunia) tergantung atau terkatung-katung nasibnya karena  
hutangnya, ia tidak akan masuk surga hingga hutang-hutangnya 
terbayarkan.  

Ketika Allah membukakan pintu untuknya karena hutangnya telah 
dibayar, maka beliau menyalati jenazah yang tersebutnya mempunyai 
tanggungan hutang, dan membiarkan harta  yang tersisa  untuk ahli 
warisnya.781 

Apabila Rasulullah S.a.w. telah memulai shalat, maka beliau 
memulainya dengan bertakbir dan membaca Hamdalah. Ibnu Abbas R.a. 
pernah melakukan shalat jenazah, setelah takbir pertama, ia membaca 
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 Hadits ini adalah shahih. HR. Al-Bukhari, 5371, dalam Kitab An-Nafaqat, Bab Qaulu An-Nabi 
Man Taraka Kullan au Diya`an fa Ilayya. 
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surat Al-Fatihah dengan suara keras, kemudian ia mengatakan, “Ketahuilah 
bahwa hal itu (membaca surat Al-Fatihah) adalah sunnah.”782  

Abu Umamah bin Sahl juga mengatakan pendapat yang sama, bahwa 
membaca surat Al-Fatihah bagi jenazah setelah takbir pertama adalah 
sunnah.783 Ia menyebutkan sebuah hadits Rasulullah S.a.w., yang 
mengatakan, “Bahwasanya Rasulullah memerintahkan untuk membaca 
surat Al-Fatihah bagi jenazah.” Akan tetapi sanadya tidak shahih.” 

Guru kami mengatakan, “Membaca surat Al-Fatihah setelah takbir 
pertama tidaklah wajib, akan tetapi sunnah. Abu Umamah bin Sahl 
menyebutkan sebuah riwayat dari beberapa sahabat yang menyatakan 
bahwa shalawat kepada Rasulullah adalah bagian dari shalat jenazah.”784 

Yahya bin Said Al-Anshari meriwayatkan dari Said Al-Maqburi dari 
Abu Hurairah R.a., ia mengatakan, “Bahwasanya ia bertanya kepada 
Ubbadah bin Ash-Shamit tentang shalat jenazah, kemudian ia menjawab, 
“Demi Allah, aku beritahukan kepadamu: mulailah dengan bertakbir, 
kemudian membaca shalawat kepada Rasulullah S.a.w., dan ucapkanlah, 
“Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu si Fulan tidaklah menyekutukan-Mu 
dan Engkau lebih tahu tentangnya, apabila ia orang yang baik, maka 
tambahkanlah kebaikan kepadanya, dan apabila ia adalah orang yang 
jahat, maka Engkau pun Maha Kaya untuk tidak menyiksanya. Ya Allah, 
janganlah Engkau haramkan pahalanya untuk kami dan jangan pula 
Engkau timpakan fitnah kepada kami setelah kepergiannya.”785 

Pasal 

Tujuan shalat jenazah adalah untuk mendoakan si mayat. Oleh karena 
itu banyak doa dari Rasulullah  S.a.w. yang diriwayatkan dari beliau, tidak 
seperti halnya riwayat mengenai membaca Al-Fatihah dan membaca 
shalawat kepada Rasulullah S.a.w. (riwayat tentang membaca Al-Fatihah 
dan shalawat lebih sedikit). 

Di antara doa yang bersumber dari beliau adalah,  

“Ya Allah, ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakan lah ia, 
maafkanlah kesalahannya, hormatilah kedatangannya, lapangkanlah 
tempat masuk kuburnya, dan bersihkanlah ia dengan air, es dan 
embun serta sucikanlah ia dari dosa sebagaimana Engkau sucikan 
kain putih dari kotoran dan najisnya. Gantilah rumahnya dengan 
rumah yang lebih baik; gantilah keluarganya dengan keluarga yang 
lebih baik, gantilah isteri atau suaminya dengan isteri atau suami 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 1335, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab 
Qira`ah Al-Fatihah ‘ala Al-Janazah, Abu Dawud, 3198, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Ma Yuqra`u ‘ala Al-
Janazah, At-Tirmidzi, 1028, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Ma Ja’a fi Al-Qira`ah ‘ala Al-Janazah bi Fatihah 
Al-Kitab, An-Nasa`i, 3/75, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Ad-Du`a.  
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 HR. Abdurrazzaq, 6328. 
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 HR. Al-Hakim, 1331, dan Al-Baihaqi, 4/39. 
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 HR. Al-Baihaqi, 4/40. 
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yang lebih baik. Masukkkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia 
dari siksa kubur serta siksa api neraka.”786  

Di antara doa beliau yang lain adalah, 

“Ya Allah, ampunilah kami baik yang masih hidup dan yang sudah 
meningggal dunia, baik yang hadir atau pun yang tidak hadir, yang 
kecil atau pun yang besar, laki-laki atau pun perempuan. Ya Allah, 
siapa saja yang telah Engkau hidupkan di antara kami, maka 
hidupkanlah ia dengan menetapi agama Islam, dan barang siapa 
yang Engkau matikan di antara kami,  maka matikalah ia dalam 
keadaan membawa iman. Ya Allah, janganlah engkau  menghalangi 
kami untuk mendapatkan pahala (kebaikan)nya dan janganlah 
Engkau timpakan fitnah kepada kami setelah kepergiannya.”787 

Di antara doa beliau yang lain adalah, 

“Ya Allah, sesungguhnya si Fulan bin Fulan adalah dalam 
tanggungan-Mu dan berada di sisi-Mu, jagalah ia dari fitnah kubur 
dan dari siksa api neraka. Engkau adalah Dzat yang menepati janji 
dan kebenaran, maka ampunilah ia dan kasihanilah. Sesungguhnya 
Engkau adalah Dzat yang Maha Pengampun lagi Maha 
penyayang.”788 

Di antara doa beliau lainnya adalah, 

“Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya, Engkau telah menciptakannya, 
Engkau telah memberikan rezekinya, Engkau telah menunjukkannya 
kepada Islam, Engkau pun telah mengambil ruhnya, dan Engkau 
telah mengetahui dirinya  baik yang tidak terlihat maupun yang 
terlihat, kami datang memohon pertolongan-Mu maka ampunilah 
ia.”789 

Rasulullah S.a.w. memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan 
ikhlas. Beliau bertakbir sebanyak empat kali. Dalam sebuah hadits shahih 
dari beliau menyebutkan, “Bahwasanya Rasulullah S.a.w. melakukan takbir 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 963, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Ad-
Du’a li Al-Mayyit fi Ash-Shalah, At-Tirmidzi, 1027, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Tentang Ma Yaqulu fi 
Ash-Shalah ‘ala Al-Mayyit, Ibnu Majah, 1500, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Ma Ja’a fi Ad-Du’a fi Ash-
Shalah ‘ala Al-Mayyit, An-Nasa`i, 4/73, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Ad-Du’a. Hadits dari Auf bin Malik 
R.a.. 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3201, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab 

Ad-Du’a li Al-Mayyit, At-Tirmidzi, 1026, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Ma Ja’a fi Ad-Du`a fi Ash-Shalah 
‘ala Al-Mayyit, An-Nasa`i, 4/74, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Ad-Du’a. dalam Kitab Shahih Sunan Ibni 
Majahnya, Al-Albani mengatakan, “Hadits ini adalah shahih.” 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3202, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab 

Ad-Du’a li Al-Mayyit, Ibnu Majah, 1499, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Ma Ja’a fi Ad-Du`a fi Ash-Shalah 
‘ala Al-Mayyit, Ahmad, 3/491.  Hadits dari Wa`ilah bin Al-Asqa’  R.a.. Dalam kitab Shahih Sunan Ibni 
Majahnya, Al-Albani mengatakan, “Hadits ini adalah shahih.” 
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 Hadits ini sanadnya dha’if, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3200, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab 

Ad-Du’a li Al-Mayyit. Hadits dari Abu Hurairah R.a.. Dalam kitab Dha’if Sunan Abu Dawudnya, 703, 
Al-Albani mengatakan, “Hadits ini sanadnya dha’if.” 
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sebanyak lima kali. Dan sesudah kepergian beliau menghadap rahmat Allah 
S.w.t., para sahabat melakukan takbir sebanyak empat, lima dan enam kali.  

Zaid bin Arqam melakukan takbir sebanyak lima kali. Disebutkan pula 
bahwa Rasulullah melakukan takbir seperti itu (lima kali).790 (HR. Muslim) 

Ali bin Abi Thalib R.a. melakukan takbir pada saat menyalati Sahl bin 
Hanif sebanyak enam kali,791 ia juga melakukan takbir dalam menyalati 
jenazah para pejuang perang Badar sebanyak enam kali, menyalati jenazah 
para sahabat yang lain sebanyak lima kali, menyalati jenazah orang-orang 
pada umumnya sebanyak empat kali.792 (HR. Ad-Daruquthni) 

Said bin Manshur meriwayatkan dari Al-Hakam bin Utaibah, ia 
mengatakan, “Mereka melakukan takbir atas para syuhada` perang Badar 
sebanyak lima, enam dan tujuh kali. Ini adalah hadits-hadits shahih. Tidak 
ada alasan untuk melarangnya, dan Rasulullah S.a.w. tidak pernah 
melarang shalat jenazah dengan takbir lebih dari empat kali, bahkan beliau 
sendiri melakukannya yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya setelah 
kepergiannya.  

Adapun orang-orang yang melarang adanya takbir lebih dari empat 
kali karena  mereka bertendensikan pada sebuah hadits dari Ibnu Abbas 
R.a. yang mengatakan, “Bahwa jenazah terakhir yang dishalati Rasulullah 
S.a.w. dengan empat kali takbir,’793 mereka mengatakan, “Hadits ini adalah 
riwayat terakhir dari dua perkara, dan akhir dari apa yang dilakukannya 
adalah ini.” 

Mengenai hadits ini, dalam kitab Al-Ilalnya, Al-Khalal mengatakan, 
“Harb telah memberitahukan kepadaku, ia mengatakan, “Imam Ahmad bin 
Hambal pernah ditanya tentang hadits dari Abu Al-Mulaih dari Maimun 
dari Ibnu Abbas, kemudian penanya tersebut menyebutkan haditsnya, lalu 
Imam Ahmad menjawab, “Hadits ini adalah dusta dan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan. Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin 
Ziyad Ath-Thahawi, ia adalah seorang perawi yang terkenal meriwayatkan 
hadits maudhu`. 

Mereka juga beralasan bahwa Maimun bin Mahran telah 
meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, 
“Sesungguhnya ketika melakukan shalat kepada Nabi Adam A.s., para 
malaikat melakukan takbir sebanyak empat kali, lalu mereka mengatakan, 
“Wahai Anak cucu Adam, itulah sunnah bagi kalian.” 
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 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 957, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Ash-
Shalah ‘ala Al-Qubur, Abu Dawud, 3197, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Ma Ja’a fi At-Takbir ‘ala Al-
Janazah, AT-Tirmidzi, 1025, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab At-Takbir ‘ala Al-Janazah, An-Nasa`i, 4/72, 
dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab At-Takbir ‘ala Al-Janazah, Ibnu Majah, 1505, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab 
Ma Ja’a fi Man Kabbara Khamsan. 

791
 HR. Al-Baihaqi, 4/36. 

792
 HR. Ad-Daruquthni, 2/73. 

793
 Hadits ini sanadnya sangat dha’if, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, 4/37,  dalam sanad hadits 

tersebut terdapat An-Nadhr bin Abdurrahman Al-Khazzaz. Dalam kitab At-Taqribnya, 7144, Al-Hafizh 
(Ibnu Hajar) mengatakan, “Riwayatnya ditinggalkan.” 



 

Fatwa-fatwa Nabi Seputar Shalat ________________________________________________________________  368

Mengenai hadits ini, Al-Atsram mengatakan, “Muhammad bin 
Muawiyah An-Naisaburi yang berada di Makkah mengatakan, “Aku 
pernah mendengar Abu Abdillah mengatakan, “Aku melihat hadits-hadits 
maudhu’nya.” Kemudian ia  menyebutkan sebuah hadits di antara hadits-
hadits tersebut dari Abu Al-Mulaih dari Maimun bin Mahran dari Ibnu 
Abbas, ia mengatakan, “Sesungguhnya ketika para malaikat melakukan 
shalat atas Nabi Adam A.s., mereka melakukan takbir sebanyak empat kali.” 
Kemudian Abu Abdulah merasa heran dengan mengatakan, “Abu Al-
Mulaih adalah seorang perawi yang periwayatan haditsnya adalah paling 
shahih, dan ia paling bertakwa kepada Allah S.w.t. daripada harus 
meriwayatkan hadits seperti ini.”  

Mereka  juga menggunakan sebuah riwayat dari Al-Baihaqi dari Yahya 
dari ayahnya sebagai dalil, ia mengatakan, “Dari Rasulullah S.a.w., beliau 
bersabda, “Bahwasanya ketika para malaikat melakukan shalat atas Nabi 
Adam A.s., mereka melakukan takbir sebanyak empat kali, lalu mereka 
mengatakan, “Wahai anak cucu Adam, inilah sunnah bagi kalian.794  

Hadits ini tidaklah shahih, terkadang diriwayatkan dengan sanad 
marfu` dan terkadang dengan sanad mauquf. 

Para sahabat Mu’adz melakukan takbir sebanyak lima kali, Al-Qamah 
mengatakan, “Aku berkata kepada Abdullah, “Sesungguhnya orang-orang 
dari sahabat Mu’adz bin Jabal telah datang dari negeri Syam, kemudian 
mereka melakukan takbir sebanyak lima kali atas salah satu jenazah 
sahabat mereka.” Melihat itu Abdullah mengatakan, “Tidak ada waktu bagi 
si mayit untuk bertakbir, maka bertakbirlah selama imam bertakbir, dan 
apabila imam telah selesai, maka ikut selesailah.”795 

Petunjuk Rasulullah S.A.W. Mengenai Salam dalam Shalat 
Jenazah 

Adapun petunjuk Rasulullah mengenai salam dalam shalat jenazah, 
maka ada sebuah riwayat yang menyebutkan bahwa dalam melakukan 
shalat Jenazah, Rasulullah S.a.w. hanya mengakhirinya dengan satu salam 
saja. Namun ada juga riwayat yang menyatakan bahwa beliau mengakhiri 
shalat tersebut dengan dua salam. 

Al-Baihaqi dan juga yang lain meriwayatkan hadits dari Al-Maqburi 
dari Abu Hurairah R.a., ia mengatakan, “Bahwasanya Rasulullah S.a.w. 
melakukan shalat jenazah, lalu beliau melakukan takbir sebanyak empat 
kali dengan satu salam.796  

Akan tetapi Imam Ahmad bin Hambal dalam sebuah riwayat dari Al-
Atsram mengatakan, “Hadits ini adalah maudhu’.”  
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Riwayat ini disebutkan Al-Khalal dalam kitab Al-‘Ilalnya. 

Ibrahim Al-Hijri mengatakan, “Abdullah bin Abi Aufa telah 
memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Bahwasanya ia  melakukan 
shalat atas jenazah putrinya, lalu ia melakukan takbir sebanyak empat kali. 
Setelah itu ia berdiam diri untuk beberapa saat lamanya, hingga kami 
mengiranya akan melakukan takbir kelima. Kemudian ia melakukan salam 
ke kanan dan ke kiri. Setelah menyelesaikan shalatnya, kami 
memberanikan diri bertanya kepadanya, “Apa ini?” ia menjawab, 
“Sesungguhnya aku tidak akan menambahkan pada kalian atas apa yang 
telah aku lihat pada diri Rasulullah, atau beginilah Rasulullah S.a.w. 
melakukannya.”797 

Abdullah Ibnu Mas’ud R.a. mengatakan, “Ada tiga perkara yang sering 
dilakukan Rasulullah dan ditinggalkan orang-orang pada umumnya. Salah 
satunya adalah melakukan shalat untuk mengakhiri shalat jenazah seperti 
salam pada umumnya.798  

Kedua hadits di atas telah disebutkan Al-Baihaqi. Akan tetapi Ibrahim 
bin Muslim Al-Abdi Al-Hijri,799 dianggap dha’if oleh Yahya bin Mu’in, An-
Nasa`i dan Abu Hatim. Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi’i dalam  Kitab 
Harmalah dari Sufyan darinya, ia mengatakan, “Ia melakukan takbir atas 
jenazah tersebut sebanyak empat kali, kemudian ia berdiri untuk beberapa 
lama hingga orang-orang membaca tasbih untuk mengingatkannya. 
Setelah itu ia mengucapkan salam dari shalatnya. Kemudian ia 
mengatakan, “Apakah kalian melihat bahwa aku telah menambah lebih 
dari empat rakaat, dan aku telah melihat Rasulullah S.a.w. bertakbir empat 
kali saja. Dan perawi (Ibrahim bin Muslim) tidak mengatakan, “Kemudian 
ia melakukan salam ke kanan dan ke kiri.”  

Ibnu Majah meriwayatkan dari Al-Muharibi dari Ibrahim bin Muslim 
Al-Abdi Al-Hijri sama seperti itu dan tidak menyebutkan, “Kemudian ia 
melakukan salam ke kanan dan ke kiri.”800  

Adapun penyebutan adanya salam ke kanan dan ke kiri diriwayatkan 
secara menyendiri oleh Syarik dari Ibrahim bin Muslim. Al-Baihaqi 
mengatakan, “Kemudian dinisbatkan kepada Rasulullah S.a.w. dalam takbir 
saja atau dalam takbir dan yang lainnya.” 

Aku mengatakan, “Dan riwayat yang terkenal atau paling shahih dari 
Ibnu Abu Aufa berbeda dengan riwayat di atas. Beliau hanya melakukan 
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satu salam saja. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dari 
Ibnu Abu Aufa. 

Ahmad bin Al-Qasim mengatakan, “Ada seseorang bertanya kepada 
Abu Abdillah, “Apakah kamu mengenal salah seorang dari kalangan 
sahabat yang melakukan dua salam dalam shalat jenazah?” Ia menjawab, 
“Tidak, akan tetapi aku mengenal dari enam sahabat dan mereka semua 
melakukan satu kali salam yang pelan ke arah kanan.” Kemudian ia 
menyebutkan enam nama para sahabat tersebut, yaitu: Ibnu Umar, Ibnu 
Abbas, Abu Hurairah, Watsilah bin Al-Asqa’, Ibnu Abu Aufa dan Zaid bin 
Tsabit R.a..”  

Al-Baihaqi menambahkan, “Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdullah, Anas 
bin Malik dan Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, mereka itulah sepuluh 
sahabat. Abu Umamah pernah hidup sezaman dengan Rasulullah S.a.w. 
dan bertemu dengan beliau. Beliau menamakannya dengan nama kakeknya 
dari pihak ibu Abu Umamah: As’ad bin Zurarah. Ia termasuk golongan 
para sahabat, dan senior dikalangan para tabi’in.” 

Adapun tentang mengangkat kedua tangan, Imam Asy-Syafi’i 
mengatakan, “Mengangkat kedua tangan adalah berdasarkan hadits dan 
diqiyaskan terhadap shalat pada umumnya, karena Rasulullah S.a.w. selalu 
mengangkat kedua tangan beliau pada saat dalam setiap takbir seperti 
takbir yang dilakukannya dalam shalat, sedangkan beliau dalam keadaan 
berdiri.” 

Aku mengatakan, “Yang dimaksud dengan Atsar atau hadits oleh Imam 
Asy-Syafi’i adalah sebuah riwayat dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik, ia 
mengatakan, “Bahwasanya mereka berdua  selalu mengangkat kedua 
tangan pada saat melakukan takbir dalam shalat jenazah.801  

Disebutkan pula bahwa beliau S.a.w. mengangkat kedua tangannya 
pada takbir pertama, dengan meletakkan tangan kanannya di atas tangan 
kirinya pada. Hal ini disebutkan Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunannya.  

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah R.a., ia mengatakan, 
“Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. meletakkan tangan kanannya di atas 
tangan kirinya dalam shalat jenazah.802 Hadits ini dha’if karena dalam 
sanadnya terdapat Yazid bin Sanan Ar-Rahawi.803  

                                                      
801

 HR. Al-Baihaqi, 4/44. 
802

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 1079, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab 
Ma Ja’a fi Raf’i Al-Yadain ‘ala Al-Janazah, dengan redaksi, “Beliau  melakukan takbir dalam Shalat 
Jenazah dengan mengangkat kedua tangan pada takbir pertama dan meletakkan tangan kanan di atas 
tangan kiri.” Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani sebagaimana yang telah diterangkan dalam 
kitab Shahih Sunan At-Tirmidzinya.” 

803
 Yazid bin Sanan Ar-Rahawi adalah Abu Farwah, ia dianggap dha’if oleh Ibnu Mu’in, Imam 

Ahmad bin Hambal dan  Ibnu Al-Madini. Al-Bukhari mengatakan, “Ia adalah orang yang cukupan 
dalam meriwayatkan hadits.” 
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Petunjuk Rasulullah S.A.W. Mengenai Shalat di Atas Kubur 

Di antara petunjuk Rasulullah S.a.w. adalah apabila beliau tidak sempat 
melakukan shalat terhadap seorang jenazah dan keburu jenazah telah 
dikuburkan, maka beliau melakukan shalat di atas kubur jenazah tersebut. 
Terkadang beliau melakukan shalat di atas kubur tersebut setelah melewati 
satu malam, terkadang tiga malam dan terkadang pula satu bulan, dan 
beliau tidak membatasinya dengan waktu-waktu tertentu. 

Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, “Siapa yang meragukan adanya 
shalat di atas kubur? Dari Rasulullah S.a.w. disebutkan bahwa, “Apabila  
tidak sempat melakukan shalat jenazah sebelum dikuburkan, maka beliau 
melakukan shalat di atas kubur dengan enam alasan yang semuanya 
benar.”  

Kemudian Imam Ahmad bin Hambal membatasi shalat di atas kubur 
tersebut hingga satu bulan setelah kematian atau dikuburkan. Karena 
jumlah inilah yang sering diriwayatkan dari Rasulullah S.a.w. setelah 
kepergian beliau. Sedangkan Imam Asy-Syafi’i membatasinya hingga 
selama mayat belum rusak. Adapun Imam Malik dan Imam Abu Hanifah 
melarangnya, kecuali bagi wali (kerabat) yang tidak bisa hadir pada saat 
kematian dan sebelum dikuburkan. 

Di antara petunjuk Rasulullah S.a.w. dalam shalat jenazah atau di atas 
kubur adalah beliau berdiri di dekat kepala apabila jenazah lelaki, dan 
berdiri di tengah-tengah sejajar dengan mayat apabila jenazahnya adalah 
perempuan.804 

Petunjuk Rasulullah S.A.W. Mengenai Menyalati Jenazah 
Anak-Anak 

Di antara petunjuk Rasulullah S.a.w. dalam mengerjakan shalat jenazah 
adalah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau 
mengatakan, “Jenazah anak kecil harus dishalati.”805 

Dalam kitab Sunan Ibni Majah, terdapat sebuah hadits marfu’ yang 
menyebutkan, “Shalatlah kalian atas jenazah anak-anak kalian, karena 
sesungguhnya mereka Afrathikum (bagian dari kalian).”806 

                                                      
804

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3194, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab 
Aina Yaqumu Al-Imam min Al-Mayiit idza Shalla ‘Alaihi, AT-Tirmidzi, 1036, dalam Kitab Al-Jana`iz, 
Bab Tentang Ma Ja’a Aina Yaqumu Al-Imam min Ar-Rajul wa Al-Mar’ah?, Ibnu Majah, 1494, dalam 
Kitab Al-Jana`iz, Bab Aina Yaqumu Al-Imam idza Shlla ‘ala Al-Janazah. Hadits  dari Anas bin Malik R.a. 
dalam kitab Al-Jana`iz, Bab Aina Yaqumu min Al-Al-Mar’ah wa Ar-Rajul? 

805
 Hadits ini adalah shahih. HR. Abu Dawud, 3180, dalam kitab Al-Jana`iz, Bab, AL-Masyyu ‘ala 

Al-Janazah. 
806

 Hadits ini adalah dha’if. HR. Ibnu Majah, 1509, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Tentang Shalat 
Atas Jenazah Anak-anak. Hadits dari Abu Hurairah R.a.. Hadits ini dianggap dha’if oleh Al-Albani, 
seperti yang telah diterangkan dalam kitab Dha’if Sunan Ibni Majahnya.”  
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Ahmad bin Abi Ubaidah mengatakan, “Aku pernah bertanya kepada 
Imam Ahamd bin Hambal, “Kapan wajib shalat atas janin yang 
keguguran?” Ia menjawab, “Jika telah mencapai umur empat bulan, karena 
pada masa itu ruhnya telah ditiupkan.”  

Aku (Ahmad bin Abi Ubaidah) mengatakan, “Bagaimana dengan hadits 
Al-Mughirah bin Syu’bah yang menyebutkan, “Jenazah anak kecil harus 
dishalati?” ia mengatakan, “Hadits ini marfu’.” Kemudian aku berkata lagi, 
“Dalam hadits ini tidak ada keterangan tentang batasan empat bulan dan 
tidak pula yang lain?” ia menjawab, “Dikatakan oleh Said bin Al-
Musayyib.” 

Apabila ada seseorang yang mengatakan, “Apakah Rasulullah S.a.w. 
melakukan shalat atas jenazah putranya, Ibrahim ketika meninggal dunia?” 
Lalu ada yang menjawab, “Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat; 
Dalam kitab Sunannya, Abu Dawud meriwayatkan dari sayyidah Aisyah 
R.a., ia mengatakan, “Ibrahim bin Rasulullah S.a.w. meninggal dunia dalam 
usia delapan belas bulan, dan Rasulullah S.a.w. tidak menyalatinya.”807  

Imam Ahmad mengatakan, “Ya’kub bin Ibrahim memberitahukan 
kepada kami, ia mengatakan, “Ayah memberitahukan kepadaku dari Ibnu 
Ishaq, ia mengatakan, “Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr 
bin Hazm dari Umrah dari Aisyah R.a.. Kemudian ia menyebutkan hadits 
ini.” 

Dalam satu riwayat, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, “Hadits ini 
sangatlah mungkar, dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq.” 

Al-Khalal mengatakan, “Disebutkan kepada Abdullah, ia mengatakan, 
“Ayah telah memberiahukan kepadaku, ia mengatakan, “Aswad bin Amir 
telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Israil telah 
memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, “Jabir Al-Ju’fi telah 
memberitahukan  kepada kami dari Amir dari Al-Barra` bin Azib, ia 
mengatakan, “Rasulullah S.a.w. menyalati jenazah putranya, Ibrahim yang 
meninggal dunia pada usia enam  belas bulan.”808 

Mengenai Al-Bahi, Abu Dawud mengatakan, “Ketika Ibrahim, putra 
Rasulullah S.a.w. meninggal dunia dalam Maqaid (pangkuannya).809 Hadits 
ini mursal. Al-Bahi bernama Abdullah bin Yasar seorang warga Kufah.”810 

                                                      
807

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3187, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Fi 
Ash-Shalah ‘ala Ath-Thifl, Ahmad, 1/267. Hadits ini dianggap shahih oleh Al-Albani sebagaimana yang 
diterangkan dalam kitab Shahih Sunan Abu Dawudnya.”, 

808
 Hadits ini sanadnya dha’if, diriwayatkan oleh Ahmad, 4/2839, dalam sanadnya terdapat Jabir 

Al-Ju’fi, ia adalah  Jabir bin Yazid. Dalam kitab At-Taqribnya, 878, Imam Ahmad mengatakan, “Ia 
seorang perawi yang lemah dan berasal dari golongan Rafidhah.” Dalam kitab Al-Mizannya, Adz-
Dzahabi  mengatakan, “5/230, “Tidak berarti apa-apa.” 

809
 Hadits ini sangat mungkar, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3188, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab 

Fi Ash-Shalah ‘ala Ath-Thifl. Dalam kitab Dha’if Sunan Abu Dawudnya, Al-Albani mengatakan, “Hadits 
ini adalah dha’if dan mungkar.” 

810
 Abdullah bin Yasar Al-Bahi adalah budak Mush’ab bin Az-Zubair. Ibnu Sa’ad  dan Ibnu 

Hibban menganggapnya sebagai perawi yang dapat dipercaya. Abu Hatim mengatakan, “Haditsnya 
tidak bisa dipakai dalil, ia banyak meriwayatkan hadits Mudhtharrib, yang kacau.” Ibnu Hajar 
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Tentang Atha` bin Abi Rabah, Abu Dawud mengatakan, “Bahwasanya 
Rasulullah S.a.w. menyalati putranya, Ibrahim yang meninggal pada umur 
tujuh puluh malam.811  

Hadits ini adalah Mursal. Dalam sanadnya terdapat Atha` bin Abi 
Rabah, karena ia sering melanggar sunnah.” 

Berdasarkan hadits-hadits di atas para ulama dan kaum muslimin 
berselisih pendapat. Ada di antara mereka yang mengatakan kebenaran 
hadits yang menyebutkan bahwa beliau menyalati putranya dengan 
menolak keshahihan hadits sayyidah Aisyah R.a. seperti yang dikatakan 
Imam Ahmad bin Hambal dan yang lain, “Hadits-hadits mursal ini dan 
hadits Al-Barra` adalah saling menguatkan.”  

Di antara mereka ada yang menganggap dha’if Al-Barra` bin Al-Ju’fi 
dan menganggap dha’if hadits-hadits mursal ini, dan mengatakan, “Hadits 
ibnu Ishaq adalah yang paling shahih.” 

Kemudian mereka juga berselisih  tentang mengapa  Rasulullah S.a.w. 
tidak menyalatinya. Ada kelompok yang mengatakan, “Karena sudah 
merasa cukup dengan posisi beliau sebagai seorang Nabi, dan tidak perlu 
menyalatinya, sebab shalat merupakan bagian dari syafaat beliau, 
sebagamana seseorang yang mati syahid tidak perlu dishalati karena 
kesyahidannya.” 

Kelompok yang lain mengatakan, “Ibrahim meninggal dunia pada saat 
terjadi gerhana matahari, sehingga beliau sibuk melakukan shalat gerhana 
dan tidak mempunyai waktu untuk menyalatinya.” 

Kelompok yang lain lagi mengatakan, “Antara hadits-hadits tersebut 
tidak terjadi pertentangan, karena beliau memerintahkan untuk 
menyalatinya. Ada yang mengatakan bahwa sebenarnya jenazah tersebut 
dishalati akan tetapi melalui perwakilan orang lain (para sahabat beliau) 
karena beliau sibuk dengan shalat gerhana. Ada pula yang mengatakan 
bahwa beliau memang tidak menyalatinya. Kelompok lain mengatakan,  
“Hadits yang menetapkan bahwa beliau menyalatinya adalah lebih shahih 
dan lebih bisa diterima, karena dengan shalat berarti menambah 
pemberitahuan, dan apabila terjadi pertentangan antara penetapan dan 
peniadaan, maka penetapan harus didahulukan. 

Petunjuk Rasulullah S.A.W. Untuk Tidak Menyahalati 
Jenazah yang Meninggal Akibat Bunuh Diri (Atau 
Berkhianat dalam Harta Ghanimah) 

Di antara petunjuk Rasulullah S.a.w. adalah bahwa beliau tidak mau 
melakukan shalat atas jenazah orang yang meninggal dunia karena bunuh 

                                                                                                                              
mengatakan, “Ia adalah seorang perawi yang jujur dan dapat dipercaya akan tetapi sering melakukan 
kesalahan.” Lihat kitab At-Tahdzib, 2/462, dan At-Taqrib, 3723.   

811
 Hadits ini adalah dha’if, diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3188. Dalam kitab Dha’if Sunan Abu 

Dawudnya, 700,  Al-Albani mengatakan, “Hadits ini adalag dha’if dan mungkar.”  
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diri dan tidak pula atas jenazah orang yang berkhianat dalam pembagian 
ghanimah.  

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang meinggal dunia 
karena menjalani hukuman qishash, seperti qishash bagi pezina yang 
dirajam.  

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah S.a.w. melakukan 
shalat atas jenazah perempuan Al-Juhaniah yang telah dirajamnya, 
kemudian Umar bin Al-Khattab R.a. mengatakan, “Wahai Rasulullah, 
engkau menyalatinya, padahal ia telah melakukan zina?” Beliau menjawab, 
“Ia telah bertaubat, apabila taubatnya itu dibagikan kepada para penduduk 
Madinah, niscaya akan cukup untuk tujuh puluh orang. Apakah ada 
pertaubatan yang lebih dari kesungguhannya untuk menyerahkan dirinya 
kepada Allah S.w.t..” (HR. Muslim)812 

Dalam kitan Shahih-nya, Al-Bukhari menyebutkan kisah tentang Ma’iz 
bin Malik, ia mengatakan, “Kemudian Rasulullah S.a.w. berkata dengan 
perkataan yang baik lalu menyalatinya.813 

Riwayat ini berbeda dengan Az-Zuhri mengenai adanya penyebutan 
shalat terhadapnya, kemudian ditetapkan oleh Mahmud bin Ghailan dari 
Abdurrazzaq. Delapan dari para pengikut Abdurrazzaq, yaitu: Ishaq bin 
Rahawaih, Muhammad bin Yahya Adz-Dzahli, Nuh bin Hubaib, Al-Hasan 
bin Ali, Muhammad bin Al-Mutawakkil, Humaid bin Zanhawiyyah dan 
Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi, juga mengingkari atau berselisih 
mengenai kebenaran riwayat di atas dan mereka ini tidak menyebutkannya. 

Al-Baihaqi mengatakan, “Perkataan Mahmud bin Ghailan yang 
menyatakan bahwa Rasulullah S.a.w. menyalatinya adalah pendapat yang 
salah berdasarkan Ijma`, yaitu kesepakatan para sahabat Abdurrazzaq yang 
berselisih dengannya dan kesepakatan para sahabat Az-Zuhri yang 
mengambil sikap yang sama. 

Mengenai kisah Ma’iz bin Malik terjadi perbedaan riwayat. Abu Sa’id 
Al-Khudri mengatakan, “Rasulullah tidak memintakan ampun untuknya 
dan tidak mengumpatnya.”814 Akan tetapi Buraidah bin Al-Hushaib 
mengatakan, Bahwasanya Rasulullah S.a.w. mengatakan, “Mintakanlah 
ampun kepada Ma’iz bin Malik.” Kemudian mereka mengatakan, “Semoga 
Allah S.w.t. mengampuni Ma’iz bin Malik.”815 Kedua hadits di atas 
diriwayatkan Imam Muslim. Jabir mengatakan, “Kemudian beliau 

                                                      
812

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 1696, dalam Kitab Al-Hudud, Bab Ma 
I’tarafa ‘ala Nafsihi bi Az-Zina, Abu Dawud, 4440, dalam Kitab, Al-Hudud, Bab Al-Mar`ah allati Amara 
An-Nabi S.a.w. bi Rajmiha min Juhainah, At-Tirmidzi, 1440, dalam Kitab Al-Hudud, Bab Tarabbush Ar-
Rajma bi At-Hubla hatta Tadha’a, An-Nasa`i, 4/63, dalam Kitab Al-Jana`iz, Bab Ash-Shalah ‘ala Al-
Marjum, Ahmad, 4/429, 430, 435, 437, 440.  Hadits dari Ubadah bin Ash-Shamit. 

813
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, 6820, dalam Kitab Al-Hudud, Bab 

Ar-Rajmu bi Al-Mushalla. Hadits dari Jabir. 
814

 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 1694, dalam Kitab Al-Hudud, Bab Haddu 
Az-Zina. 

815
 Hadits ini adalah shahih, diriwayatkan oleh Muslim, 1695, dalam Kitab Al-Hudud, Bab Haddu 

Az-Zina. 
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menyalatinya.”816 Hadits ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari, yaitu hadits 
dari Abdurrazzaq yang Mu’allal. 

                                                      
816

 Hadits ini adalah shahih, seperti yang telah dijelaskan di depan. 


