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1. Bab: Dasar Shalat Fardhu

As5rSpfi'i berkata: Allah S berfirman,

@6:,;igd<r_$5i'J;6(',53iit-
"Sesungguhnya shalat itu adalah Wng ditenfil<an

wnkAn5n abs orang-orang fnng beriman." (Qs. An-Nisaa' [4]:
103)

Allah & jrlgu berfirman,

';r)\';'t -rg'fr bfl-l ytfi ft
'Padahal mereka tidak disuruh kuuali supatn menyembah

Allah dengan memurnikan ketaabn kepada-N5n dalam
(menjalankan) agana. "(Qs.Al Bay!,inah [98, 5)

L
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Rasulullah $ pernah ditaqn tentang Islam, lalu beliau

menjawab, "Lima shalat dalam sehai semalam. " Penanya ih.t

bertanya lagi, "Apakah ada kewajiban shalat selain ihr?" Beliau

menjawab, "Tidak, kecuali kamu suka rela melalrukann5m-4

2. Pertama Kali Shalat Diwajibkan

AsySyafi'i berkata, Saya mendengar orang yang saya

percayai riwa5nt dan ilmunya menjelaskan bahwa pada mulanya

Allah & menurunkan kewajiban shalat, kemudian Allah &
menghapusnya dengan kewajiban yang lain, kemudian Allah &
menghapus yang kedua dengan fardhu lain, yaifu shalat lima

waktu.

AsySyafi'i berkata: Sepertinya yang dia maksud adalah

firman Allah &,

'^, 
";:oi 

j;+@{jltr i0- t;;frW_

@)+
"Hai onng tnng berselimut Muhammad), bangunlah (untuk

sembahyang) di malam hari, kecuali sedikit (daripadanya), (Wtu)

seperduanjn atau kurangilah dari seperdua ifu sdikit " (Qs. Al

Muzzammil [73]: 2-3)

2

I Hadits ini akan disebutkan sebentar lagi disertai dengan sanadnya.
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Kemudian Allah S menghapusnla dengan ayat lain dalam

surat yang sama, yraitu firman Allah &,

"'ry) If i15)#i€f ag|ifi Ana'et-
"fJ; 

4G ;* i J';r'rteis,fi\ ;*-K6 ;fr tji'i
"g6rt'-';iCi;:f,

"Sesungguhn5n Tuhanmu mengebhui bahvnsaryn kamu

berdii (shalat) kunng dari dua pertiga malam, abu seperdua

malam atau sepertiganjn dan (demikian pula) segolongan dari
orang-orang Jnng betsama kanu. Dan Allah menebpkan ukunn
malam dan siang. Allah mengetahui bhwa karnu sekali-kali tidak

dapt menenfulan bahs-babs wkfuwkfu ifu, maka Dia
memberi keringanan kepadamu, l<arena ifu bacalah apa Wng
mudah hagimu) dari Al Qur 'ur. "(Qs. Al Muzzammil l73l: 201

Di sini Allah menghapus shalat sepanjang malam, atau

setengahnya, atau kumng dari itu, atau lebih dari ifu, dengan

bacaan Al Qur'an Snng ringan di waktr.r malam.

Apa yang dikatakannya ifu ada benamya, meskipun saya

senang sekiranya seseomng tidak meninggalkan bacaan Al Qur'an
yang mudah dan ringan pada wakfu malam. Sebuah pendapat

mengatakan bahwa shalat yang diplaskan dalam surah Al
Muzammil dihapus dengan firman Allah B,

J
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7#t|("er,ii * ty*;,ei $iL'i$i;)
@r,,;:;6(fia$Lt

"Diikanlah shalat dari sesudah matahai tergelincir sampai

gntup malatn dan @inkanlah pula shalat) Shubuh. Sesungguhn5n

shalat Shubuh itu disaksikan (oleh malaikad-" (Qs- Al Israa' [17]:

781

Redaksi kata ,r3i $l.berarti saat matahari tergelincir,

yaitu shalat Zhuhur dan Ashar. Redaksi $i 4i.i berart saat

malam telah gelap, yaitu shalat Maghrib dan Isya. Sedangkan

redaksi # itt:.* berarti bacaan Al Qur'an pada waktu Fajar,

yaitu shalat Shubuh.

Kemudian Allah @ berfirman,

&. J {;- J {;'-ir'^t J -e, i€{i,ii A
@'r;i(6

"Dan pada sebagian malam hari shalat tahaiudlah kamu

sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan

Tuhanmu mengangkat karnu ke tempat 5ang terpuji." (Qs- Al

Israa' U71 79)

Dalam ayat ini Allah & memberitahu Nabi # secara

mutlak, bahwa shalat malam ifu hukumnya sunnah, bukan fardhu,

dan bahwa shalat-shalat fardhu adalah yang disebutkan pada ayat

sebelumnya, yaitu yang dike4akan pada waktu siang dan malam-

4
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Allah $ berfirman,

lij@'b;"3 ".46#G;ii
zzz)1
OFft-.J

@ il'# U*6 e:n ti --?}Ai a isii
"Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu kanu benda di

petang hari dan waktu kamu berada di unktu pagi, dan bagi-

Nyalah segala puji di lanqit dan di bumi dan di waktu kamu berada

pada pebng hari dan di ltnktu kamu bemda di wnkta Ztuhur."
(Qs. tu-Ruum [30]: 17-18)

Menurut sebuah pendapat, bacaan tasbih di waktu petang

maksudnya adalah shalat Maghrib dan lqn, dan bacaan tasbih di
waktu pagi adalah shalat Shubuh. Sedangkan bacaan tahmid di

waktu sore adalah shalat Ashar, dan bacaan tahmid di waktu
Zhuhur adalah shalat Zhuhur. Pendapat ini sangat mendekati

keberraran . Allah A'lam.

Asy-Syafi'i berkata: Penjelman mengenai apa yang telah
salla sampaikan dalam Sunnah Rasulullah #i adalah sebagai

berikut,

O ,o/ t

d J-(*
c

I
, o -u/-o IU-*rl - \ Yft-Uuf

tly *3 rl; hr J; ar );, JL,trrie

,
J

A.$-9G.
t

). oz!
dlll J*e

LJ.
a;Jb ?

tdI
4il 4-rl f

.O c/
cJ6
l.

aj.)

5
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*ht Jr"r,r i- r'Jr-r$)t '* JU J^

,e'#'Jw *r$ ;;t G rr tb'F *:)
L;bt tf vrt'Jw t;p

133. Malik mengabarkan kepada kami, dari pamannya Abu

Suhail bin Malik, dari ayahnya, bahwa dia mendengar Thalhah bin

Ubaidullah berkata: Ada seorang lelaki yang datang menemui

Rasulullah E$, lalu dia berianya tentang Islam. Beliau menjawab,

"Lima shalat dalam sehai semalam. " Dia bertanya lagi, "Apakah

ada ker,vajiban shalat selain itu?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali

engkau melakukan dengan sukarela. a

AsySyaf i berkata: Jadi, shalat fardhu itu ada lima,

sedangkan selainnSra adalah sunnah. Rasulullah $ pemah shalat

2 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Petjalanan, bab:

Anjnmn dalam Shalat, no.97l dengan redaksi yang diringkas pada AsySyafi'i.

Sedangkan redaksi selanjutnya dalam Al Muvnththa ' adalah: Rasulullah $
bersaMa, "Dan puasa bulan Ramadhan " Orang itr.r bertanya lagi, "Adakah puasa

lain yang waiib bagiku?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali kamu melakul<an

dengan sukarela."

Kemudian Rasulullah S menyebutkan masalah zakat, lalu orang ihr bertanya,

"Adakah zakat lain 5nng wajib bagiku?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuali kamu

memberikanrya dengan sukarela." Kemudian orang itu peryi sambil berkata,

"Demi Allah, aku tdak menambahkannya dan tdak menguranginya-"

Rasulullah # pun bersaMa, "Berunhnglah orang ifu seandain5a dia jujur."

Hadits ini juga diriwayratkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Iman, bab: Zakat

adalah Bagian dari Islam, !/37, no.54) dari jalur Ismail dari Mallk; dan Muslim

(pembahasan: Iman, bab: Shalat Merupakan Salah Sahr Rukun lslam, \/4O47,
no. 8/11) dari jalur Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin AMullah Ats-

Tsaqafi dari Malik dengan redaksi yang lebih panjang.
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Witir di atas unta, sedangkan sepengetahuan kami beliau tidak
pemah shalat wajib di atas unta.

Shalat sunnah itu ada dua macam canrr, yaifu secara

berjama'ah dan sendirian. Shalat berjama'ah ifu lebih kuat
anjurannya. Saya fidak membolehkan orang yang mampu
mengerjakan secara berjamaah untuk meninggalkannya. Shalat

dimaksud adalah shalat Id, shalat gerhana matahari dan bulan, dan
shalat Istisqa'

Sedangkan shalat Tarawih pada bulan Ramadhan, sg?
lebih senang sekiranya ia dikerjakan secara sendirian. Shalat
sendirian yang paling kuat anjurannya -dimana sebagian shalat
sunnah itu memang lebih kuat anjurann5a daripada bagian yang

lain- adalah shalat Witir. Ia senrpa dengan shalat Tahajjud.
Selanjukrya adalah shalat sunnah Fajar dua mkaat. Saya tidak
mernberikan keringanan kepada seorang muslim unfuk
meninggalkan salah satu dari keduanya (shalat Witir dan sunnah
Fajar) meskipun saya tidak metvajibkan Barangsiapa
yang meninggalkan salah satu dari keduanya, maka dia lebih buruk
kedaannya daripada orang yang meninggalkan semua shalat

sunnah, baik di wakfu siang atau di waktu malam.

3. Bilangan Rakaat Shalat Lima Waktu

Asy-Syafi'i berkata: Allah S telah menjelaskan secara pasti

fardhu shalat dalam Kitab-Nya, serta menjelaskannya melalui lisan
Nabi-Nya S tentang bilangan rakaatnya, dan hal-hal yang harus
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dikerjakan serta hal-hal yang hams dihindari. Periwayatan tentang

bilangan rakaat setiap shalat mempakan periwayatan dari

sekelompok periwayat kepada sekelompok periwayat yang lain.

Sedangkan periwayatan yang bersifat perorangan tentangnya tidak

diterima. Meskipun ada juga para periwayat perorangan yang

meriwayatkannya, namun riwayat-riwayat tersebut tidak berbeda

dari banyak sisinya. semua itu dijelaskan dalarn babnya masing-

masing.

Mereka meriwayatkan shalat Zhuhur empat rakaat tanpa

mengeraskan bacaan, shalat Ashar empat rakaat tanpa

mengeraskan bacaan, sh.alat Magtrrib tiga rakaat dengan

mengeraskan bacaan pada dua rakaat pertama dan memelankan

bacaan pada rakaat ketiga, shalat Isya empat rakaat dengan

rnengeraskan bacaan pada dua rakaat pertama dan memelankan

bacaan pada dua rakaat terakhir, dan shalat Shubuh dua rakaat

dengan mengeraskan bacaan pada kedua rakaat.

AsySyafi'i berkata: Riwayat perorangan mengenai bilangan

rakaat dan selainnya disampaikan di tempatnya masing-masing-

4. Orang yang Wajib Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Allah & berfirman tentang perrnintaan

izin untuk masuk kamar. Dalam konteks ayat itu Allah &
berfirman,
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'ttlir:it (?-'13' +4:$ Nr'e |frni & r1.,b

i*noji
"Dan apabik anak-analsnu telah sampai unur baligh, maka

hendaHah mereka meminta iltn, seperti oftng-onng tnng
sebefum mereka meminta izin."(Qs. An-Nuur t24l:59l,

Allah & jrgu berftrman,

(6'# i-,r, og, 'LKrlWtiyG e1$$-rs

Wdyrfi;E
"Dan ujilah anak Smtim ifu ampi merel<a cukup unur

untuk kaunn. Kemudian jika menurut pendaptnu mereka telah

cerdas (pandai memeliham harh), mal<a serahl<anlah kepda
merel<a harta-hartanSn "(Qs. An-Nisaa' [4], 6)

Allah & Uaaf menyebut sifat cerdm yang rnenjadi faktor

penenfu unhrk menyerahkan harta benda merel<a, melainkan

sesudah mencapai usia nikah.

Dalam masalah lain, Allah $ mauajibkan jihad pada umat
Islam, lalu Rasul"lluh # menerangkan bahwa kauajiban jihad

berlalar pada anak yang sudah genap lima belas tahun, yaifu ketika

beliau mengizinkan hnu Umar dalam perang Khandaq, karena

saat itu telah berumur lima belas tahun, dan beliau menolaknya
pada waktu Perang Uhud, karena saat ifu dia baru bemmur empat

belas tahun.
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Jika seorang anak lelaki telah mengalami mimpi basah dan

anak perempuan telah mengalami haidh, dalam keadaan keduanya

tidak lemah akal, maka keduanya diwajibkan shalat dan selunrh

perkara fardhu lainnya, meskipun saat itu usianya belum genap

lima belas tahun. Masing-masing diperintahkan untuk shalat

apabila keduanya memahami dan mengerti shalat. Namun apabila

keduanya tidak memahami dan mengerti shaiat, maka keduanya

tidak seperti orang yang meninggalkan shalat sesudah baligh, dan

keduanya hams dididik dengan cara yang halus.

Barangsiapa yang akalnya tidak ber{ungsi lantaran suahr

penyakit, apapun jenis penyakitnya, maka kewajiban ditiadakan

baginya sesuai dengan firman Atlah &,

@ 
=iir 

.ii ,lt t-p#(,
"Dan bertah,valah kepada-Ku hai orang-orang yang

berakal. "(Qs. Al Baqarah [2]:7971

Juga sesuai dengan firman Allah &,

@#l{li$i\fS1y
"Hanyalah orang-orang Jnng berakal saja yang dapat

menganbil pelajamn. "(Qs. Ar-Ra'd [13]: 19)

Secara logis, tidak ada orang yang diberi titah berupa

perintah dan larangan selain orang yang memahami perintah dan

larangan.
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5. Shalatnya Orang Mabuk dan Orang yang Tidak
Bisa Mengendalikan Akalnya

Allah S berftrman,

gf,i i,k, i Mi \i; =', 7 rfrc t$ qU_

'bJ;"i6\{$&
"Hai orang-oftng Wng beriman, janganlah kalian

mendel<afi shalat sdang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga

kamu mengerti apa Sang kamu ucapkan "(Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

AsySyafi'i berkata: Menurut sebuah pendapat, ayat ini
furun sebelum pengharaman khamer. Kapan pun ayat ini furun,

baik sebelum pengharaman khamer atau sesudahnya, barangsiapa
yang shalat dalam keadaan mabuk, maka shalatrya tidak sah,
karena Allah S melarang orang png mabuk unfuk mengerjakan

shalat sampai dia memahami ucapannlra sendiri. Secara logis,

shalat adalah ucapan, perbuatan, dan sikap menahan diri dalam
beberapa posisi, sedangkan semua ifu tdak bisa dijatankan, kecuali

oleh penerima perintah yang memahami perintah.

Jika seseorang mengerjakan shalat dalam keadaan mabuk,

maka dia harus mengulangi shalatorp ifu ketika telah sadar.

Seandainya orang yang mhum minuman Snng diharamkan dalam

keadaan tidak mabuk mengerjakan shalat, maka dia dianggap
bertuat maksiat lantaran meminum minuman Snng diharamkan,

tetapi dia tidak wajib mengulangi shalah"rya, karena dia termasuk

orang yang mengerti dan memahami ucapann5ra sendiri. Yung
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disebut orang mabuk adalah orang yang tidak memahami

ucapannya sendiri. Namun saya lebih senang sekiranya orang

tersebut mengulangi shalatnya.

Batasan minimal mabuk adalah tidak bisa mengendalikan

akal dalam sebagian hal yang biasanya akal bisa dikendalikan saat

sebelum mabuk.

Barangsiapa yang tidak bisa menguasai akalnya karena

kantuk yang sangat berat, lalu dia shalat dalam keadaan tidak

memahami ucapannya, maka dia harus mengulangi shalat saat

akalnya telah pulih dan rasa kanhrknya telah hilang.

Barangsiapa yang meminum sesuatu unhrk menghilangkan

fungsi akalnya, maka dia dianggap maksiat lantaran meminum

sesuatu tersebut, dan shalabnya tidak sah. Dia dan orang yang

mabuk harus mengqadha setiap shalat, jika dikerjakan dalam

keadaan hilang akal ketika akalnya telah pulih, baik keduanya

meminum nabidz yang keduanya tidak dianggap dapat

memabukkan, atau meminum nabidz yang keduanya dianggap

dapat memabukkan dalam shalat yang telah saya jelaskan.

Jika keduanya mengawali shalat dalam keadaan masih

sehat akalnya, narnun keduanya tidak salam sebelum akalnya tidak

dapat dikuasai, maka keduanya hams mengulangi shalat karena

perkara yang memsak shalat di awalnya juga merusak shalat di

akhimya. Demikian pula, apabila keduanya bertakbir dalam

keadaan hilang akal, kemudian keduanya sadar sebelum keduanya

selesai shalat, dimana keduanya mengerjakan seluruh shalat dalam

keadaan sadar kecuali takbir saja, maka keduanya tetap wajib

mengulangi shalatnya karena keduanya memasuki shalat dalam

keadaan tidak mengerti dan hilang akal.
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Batasan minimal hilang akal yang mengharuskan
pengulangan shalat adalah pikirannya campur aduk; yaifu sebentar

akalnya hilang dan sebentar lagi akalnya pulih.

6. Tidak Bisa Menguasai Akal Bukan Karena
Maksiat

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i

berkata: Jika seseorang tidak bisa menguasai akalnp lanfaran

suahr kejadian yang bersifat insidental, baik itu gila, lemah akal,

atau sakit -apapun sakiturya ifu-, maka kewajiban shalat ditiadakan
baginya selama penyakit yang menghilangkan akal ifu tetap ada.

Karena seseorang dilarang shalat sampai dia memahami apa yang

dia ucapkan, sementara orang tersebut termasuk orang yang tidak

memahami ucapannlra sendiri. Dia tidak bisa rnenguasai akalnya

akibat sesuatu yang tidak mendatangkan dosa baginya, melainkan
justu dia mendapatkan pahala dan dosanya dihapus, Insya'allah.

Hanya saja, jika dia sadar di suafu waltu, maka dia harus

mengerjakan shalat pada waktu itu saja. Demikian pula, jika dia
meminum obat yang temyata mengandung racun, padahal

biasanya seseoftulg selamat dari racun tersebut, maka dia tidak

dianggap maksiat lantaran meminum obat tersebut, karena dia
tidak meminumnya unfuk mencelakai dirinya sendiri, dan tidak
pula unfuk menghilangkan akalnya meskipun berakibat akalnya

hilung. Seandainya dia mengambil langkah hati-hati dengan

rnengerjakan shalat, maka ifu lebih saya sukai, karena dia telah
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meminum sesuatu yang mengandung racun meskipun hukumnya

mubah.

Seandainya dia makan atau meminum sesuatu yang mubah

lalu akalnya hilang, atau dia terjatuh sehingga mengalami gegar

otak, manakala dia tidak memaksudkan perbuatannya itu untuk

menghilangkan akalnya, rnaka dia tidak wajib mengulangi shalat

yang telah dia ke4akan dalam keadaan dia tidak berakal atau yang

dia tinggalkan lantaran hilang akal.

Seandainya dia melompat tanpa manfaat atau

menjungkirkan badannya sendiri r-mfuk menghilangkan akalnya,

lalu akalnya benar-benar hilang, maka dia dianggap telah berbuat

maksiat. Sesudah akalnya pulih, dia harus mengulangi setiap shalat

yang dia kerjakan dalam keadaan hilang akal, atau shalat yang dia

tinggalkan.

Jika saya menganggapnya telah berbuat maksiat lantaran

sengaja menghilangkan akal atau merusak diri sendiri, maka saya

mengharuskannya unfuk mengulangi shalat yang dia kerjakan

dalam keadaan hilang akal, atau shalat yang dia tinggalkan. Tetapi

jika saya tidak menganggapnya berbuat maksiat dengan

tindakannya itu, maka dia tidak wajib mengulangi shalahrya,

kecuali dia sadar pada suafu waktu akibat suahr keadaan-

Jika orang yang pingsan sadar ketika masih tersisa waktr-r

siang hari untuk melakukan satur kali takbir, maka dia wajib

mengulangi shalat Zhuhur dan Ashar, tetapi dia Udak wajib

mengulangi shalat sebelum Zhuhur dan Ashar, baik Shubuh,

.Maghrib atau Isya.

Jika dia sadar ketika masih tersisa wakfu malam hari

sebelum fajar terbit sekadar bisa unh-rk melakukan takbir satu kali,
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maka dia harus mengqadha shalat Maghrib dan Isya. Jika dia sadar

sebelum matahari terbit, maka dia wajib mengqadha shalat

Shubuh. Namun apabila matahari telah tefuit, maka dia tidak wajib

mengqadha shalat Shubuh. Saya berkata demikian karena inilah

waktu shalat dalam keadaan ada udzur.

Rasulullah S pemah menjamak antara shalat Zhuhur dan

Ashar dalam perjalanan pada waktu Zhuhur, serta antara shalat

Maghrib dan Isya pada waktu Isya. Oleh karena Nabi $
menjadikan waktu shalat yang pertama sebagai waktu bagi shalat

yang terakhir dalam satu keadaan, dan menjadikan waktu shalat

yang terakhir sebagai waktu yang pertama dalam keadaan yang

lain, maka waktu salah satunya menjadi wakfu bagi yang lain

dalam sah.r keadaan. Hilangnya akal merupakan suafu halangan.

Dengan kembalinya kesadaran, dia wajib mengerjakan shalat

Ashar, dan saya memerintahkannya unfuk mengqadha shalat

Zhuhur karena dia telah sadar di suafu \ /akfu dalam satu keadaan.

Seperti itulah yang saya perintahkan kepada perempuan

yang haidh dan seseorang yang masuk Islam, yaitu agar dia

mengqadha shalahrya. Tanpa itu fidaklah cukup.
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134. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari

Salim, dari hnu Umar, dia berkata, "Jika Nabi S mempercepat

perjalanan, maka beliau menjamak antara Maghrib dan Isya."3

7. Shalat Orang Murtad

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mr-rtad dari Islam

kemudian masuk Islam lagi, maka dia wajib mengqadha setiap

shalat yang dia tinggalkan dl waktu dia murtad, serta setiap zakat

yang wajib padanya di waktu dia murtad. Jika selama murtad itu

dia mengalami hilang akal karena penyakit atau faktor lain, maka

dia tetap wajib mengqadha shalat yang dia tinggalkan pada wakhr

akaln5n H*g, sebagaimana dia wajib mengqadhanya di waktu

akalnya sehat.

Jika ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak

mengqiyaskannya kepada orang musyrik yang masuk Islam,

sehingga Anda tidak menyuruhnya untuk mengulangi shalatrya?"

Maka jawabnya adalah, Allah & telah membedakan antara orang

murtad yang kembali kepada Islam dan orang musyrik yang masuk

Isiam. Allah @ berfirman,

s HR. Al Bukhari (pembahasan: Qashar Shalat, bab: Menjamak Shalat dalam

Perjalanan anhra Maghrib dan Isya, 7/345, no. 1106) dari jalur Ali bin AMullah

dari Sufi7an; dan Muslim (pembahasan: Shalat para Musafir dan Qashar Shalat,

bab' Kebolehan Menjamak Dua Shalat dalam Perjalaoan,l/488, no. M/7031 dan

beberapa jalur periwayatan, dari Sufyan bin Uyainah.
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3L ie -t ]1,_1A{_ bLr;rL1 ;- i$ S'

"Katakanlah kepada oftng-oftng tnng kafir ifu: Jika

mereka berhenti @an kekalirannlm), nisca5n Allah akan

mengampuni mereka tenbng dosa-dosa mereka Wng sudah lalu."
(Qs. Al Anfaal [8]: 38)

Ada banyak orang yang masuk Islam, namun Rasulullah $
tdak memerintahkan mereka unfuk mengqadha shalat.

Rasulullah $ juga memberikan kebaikan kepada orang-orang

muq;rik, dan mengharamkan darah para Ahli Kitab, serta

melindungi harta benda mereka dengan jalan jizyah (pemungutan

pajak). Namun orang murtad tidak berada dalam makna seperti
itu, melainkan Allah @ menyia-nyiakan pahala amalnya akibat

murtad.

Rasulullah # j,rga menjelaskan, bahwa orang murtad wajib

dijahrhi hukuman mati jika dia tidak bertobat dengan menjalankan

huhm iman yang dahulu dia kerjakan. Harta orang kafir 5rang
tidak memiliki perjanjian damai boleh dirampas, sedangkan harta

orang murtad itu statusnya masih mauquf (diganhmg); boleh

dirampas jika dia meninggal dalam keadaan murtad, dan tetap
menjadi miliknya seandainya dia bertobat.

Sedangkan harta orang kafir lrang memiliki perjanjian

damai tetap menjadi haknya, baik saat dia hidup atau sesudah dia
meninggal. Karena ifu, orang yang murtad berker,vajiban unhrk
mengqadha shalat, puasa, zakat dan setiap hal yang harus
dikerjakan seorang muslim, karena memang dia wajib
mengerjakannya. Jadi, maksiatnya yang berupa murtad itu tidak
meringankan kewajiban yang dia pikul.
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Jika ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin dia (orang

murtad) mengqadha shalatnya, sedangkan seandainya dia

mengerjakan shalat pada waktu itu (murtad), maka shalatnya tidak

diterima?" Maka jawabnya adalah, karena jika dia shalat pada

wakfu itu, maka dia mengerjakan shalat tidak sesuai perintah,

sehingga dia wajib mengulangi seandainya dia masuk Islam.

Tidakkah Anda mengetahui bahwa seandainya seseorang shalat

sebelum waktunya meskipun dia seorang muslim, maka dia wajib

mengulangi shalakrya? Sedangkan orang yang murtad

mengerjakan shalat sebelum waktu, yaitr"r waktu diwajibkannya

shalat, karena Allah menyia-nyiakan amalnya akibat murtadnya ifu.

Jika ada yang bertanya, "Apa yang gugur dari amalnya?"

Maka jawabnya adalah, pahala amalnya. Bukan berarti bahwa dia

hams mengulangi perkara fardhu yang telah dia keriakan, baik itu

shalat, puasa, atau hal-hal lain yang wajib baginya sebelum dia

murtad, karena dia menjalankannya sebagai orang Islam.

Jika ada yang bertanya, "Apa padanan masatrah ini?" Maka

jawabnya adalah, tidakkah Anda mengetahui bahwa seandainya

dia menunaikan zakat yang wajib baginyra atau melakukan suahr

nadzar, maka dia tidak wajib membatalkannya meskipun

pahalanya sia-sia? Tidakkah Anda mengetahui, bahwa seandainya

dia telah dijatuhi sanksi pidana atau qishash, kemudian dia murtad,

kemudian dia masuk Islam lagi, maka sanksi tersebut tidak

diulangi? Ini adalah perkara fardhu baginya.
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8. Intisari Penjelasan Tentang Waktu.-wakfu Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Allah & teUfr menjelaskannya dengan

pasti dalam Kitab-Nya bahwa fardhu shalat itu ditetapkan

wakfunya (mauqufi. Kata mauqut dapat diartikan sebagai waktu
untuk mengerjakan shalat dan bilangan rarkaahrya.

Allah @ berfirman,

@ 6 :, ;i w <4>3:ri'J; 6( tlAi iy
"Saungguhnya shalat itu adalah tnng ditentukan

wakfuryn abs orang-orang yang beriman. " (Qs. An-Nisaa' [4]t
103)

Sebelumnya kami telah menyampaikan riwayat jama'ah

tentang bilangan rakaat shalat pada tempatrya, dan sekarang kami

akan menjelaskan masalah wakfunya-
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135. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dia

berkata: Umar bin Abdul Aziz mertgakhirkan shalat, kemudian

Urwah berkata kepadanya, 'sesungguhnya Rasulullah $
bersabda, 'Jibil turun dan mengimamiku, mal<a aku pun shalat

bersamanya. Kemudian Jibril furun laq, dan mengimamiku, lalu

aku pun shalat bersamanSn. Kemudian Jibnl furun laqt dan

mengimatniku, lalu aku ptn shalat '. Beliau

menghitung kalimatrya itu hingga lima kali shalat." Umar bin

Abdul Azizberkata, "Wahai Urwah, bertakwalah kepada Allah dan

perhatikanlah ucapanmu!" Urwah berkata, "Hadits ini dikabarkan

kepadaku oleh Basyir bin Abu Mas'ud dari ayahnya dari

Rasulullah #."4

4 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Waktu+mkhr Shalat, bab: Waktu-wakhr

Shalat, L/341 darj jalur Malik dari hnu Syihab, bahwa Umar bin Abdul Aziz

mengakhirkan shalat pada suahr hari saat dia berada di Kufah.

Kemudian datanglah Urwah bin Zubair png mmgabarinln, bahwa Mughirah

bin Syu'bah pemah mengakhirkan shalat di suatu hari saat dia berada di Kufah,

lalu Abu Mas'ud Al Anshari datang menemuinya dan berkata, "Wahai Abu

Mughirah! ndakkah engkau tahu bahwa Jibril turun untuk shalat, lalu

Rasulullah $ shalat, kemudian Jibril shalat, lalu Rasulullah B pun shalat,

kemudian Jibril shalat lalu Rasulullah,Ef& pun shalat, kemudian Jibril shalat, lalu

Rasulullah # prn shalat. Kemudian beliau bersabda, "Inilah yang diperintahkan

kepadaku."
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Kernudian Umar bin AMul Aziz berkata, "Aku tahu apa lrang engkau

ceritalnn, wahai Urwah!" dan seterusn5n seperti ynng ada di sini, yaifu ar,ml hadits

dalam Al Muornththa'.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Wakturpaktu

Shalat, bab: Waktu-waktu Shalat dan Kantamaannyn, \/782, no. 521) dari lalur
Abdullah bin Mtsallamah dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan

Tempat-tempat Shalat, bab: Waktu{raktu Shalat Urna Waktu, 1,/4%, no.
L67/61Ol dari jalur Yahf bin Yahya At-Tamimi dari Malik; dan dari jalur

Qutaibah bin Said dan Ibnu Rumh dari laits dari hnu Syihab seperti hadits Sufuan

ini.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam qaul
qadimdan Malik bin Anas."

l-ilt. Ma'ifah As-Sunan wal Atsar, (7/3961
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136. Amr bin Abu Salamah mengabarkan kepada kami,

dari Abdul Aziz bn Muhammad, dari Abdunahman bin Al Harits,

dari Hakim bin Hakim, dari Nafi' bin Jubair, dari hnu Abbas

ndhilnllahu anhu, bahwa Rasulullah S bersabda, Ubril alaihis

salarn telah mengimamiku di sisi Baitullah dua kali. Dia shalat

Zhuhur bersarnaku ketika matahari tergelincir ke barat sepaniang

tali sandal, kemudian shalat Ashar denganku ketil<a paniang

bayangan suafu benda sama dengannya, lalu shalat Maghrib

bersamaku ketika onng yang berpuasa befruka, kemudian shalat

kya bersamaku ketika mega merah telah hilang, dan shalat

Shubuh bersamaku ketika makan dan minum haran bagi orang

yang berpuasa. Kemudian Jibril shalat bersamaku sekali lagi, yaitu
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shalat Zhuhur ketika suafu benda sama dengan benda ifu
sendii, lalu shalat Ashar bersamaku kefika bayangan suafu benda

sepanjang dua kali benda itu, kemudian shalat Maghrib pada

ukumn waktu yang pertama tanpa menundanya, lalu shalat Isya

akhir ketika sepertiga malam telah berlalu, dan shalat Shubuh

ketika langit telah menguning. Kemudian Jibd menoleh kepadaku

dan berkata, 'Wahai Muhammad, inilah waktu shalat para nabi

sebelummu, dan wakfunya adatah antara kedua ulakfu tersebut.E

Asy-Syafi'i berkata: Hadits inilah yang kami ambil, dan itu

adalah waktu-waktu shalat saat mukim. Waktu-wakfu yang saya

jelaskan itu dimungkinkan unfuk orang yang mukim dan musafir,

baik ada halangan atau tidak ada; dan dimungkinkan pula berlaku

unhrk keadaan yang sama, dimana Jibril mengimami Nabi $,
yaifu dalam keadaan mukim dan tanpa ada halangan.

Rasulullah $ pemah menjamak shalat ,Ci Madinah tanpa ada

keadaan takut, lalu kami berpendapat bahwa itu terjadi pada waktu

hujan.6

5 HR. Abu Daud (pembahasan, Shalat, bab: Riwayat tentang Waktur raktu

Shalat, 7/274-278, no. 393) dari jalur Musaddad dari Yahya dari Sufuan dari

AMtrnahman bin Al Harits dengan redaksi yang sama; dan At-Tirmidzi
(pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Waktu+ryaktu Shalat, 1/278-2821dan
jalur blannad bin fu-Sari dari AMunahman bin Abu Zinad dari AMunahman bin
Harits.

Abu Isa berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Abu Hurairah,

Bumirhh, Abu Musa, Abu Mas'ud Al Anshari, Abu Sa'id, Jabir, Amr bin Hazm,

Barra' dan Anas."

Abu Isa juga berkata, "Hadits Ibnu Abbas hasan shahih."
6 Pendapat ini merujuk kepada hadits Ibnu Abbas yaitu, "Rasulullah $

pernah menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar serta antara shalat Maghrib dan

Isya, bukan dalam keadaan takut dan bukan dalam perjalanan."
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Nabi $ juga menjamak shalat saat musafir. Hal itu
menunjukkan bahwa pelaksanaan shalat-shalat secara terpisah,

yaihr masing-masing shalat dikerjakan pada waktunya, hanya

berlaku bagi orang yang mukim tanpa ada halangan. Orang yang

mukim tanpa ada hujan tidak boleh mengerjakan shalat, kecuali

pada waktunya, dan tidak boleh menggabungnya dengan shalat

lain, kecuali dia lupa lalu dia ingat pada salah safu waktu shalat,

atau tertidur sehingga dia mengerjakan shalat pada saat tertangun

secara qadha.

Seseorang yang boleh menjamak shalat dua shalat tidak

boleh keluar dari wakh: shalat 5ang terakhir, dan tidak boleh

mendahulukan wakfu shalat awal. Wakfu merupakan batasan,

tidak boleh dileurati dan tidak boleh didahului. Shalat Isya tidak

boleh ditunda dari sepertiga malam, baik bagi orang mukim atau

bagi musafir.

9. Waktu Shalat Zhuhur

Asy-Syafi'i berkata: Awal wakhr shalat Zhuhur adalah ketika

seseorang meyakini bahwa matahari telah tergelincir dari tengah

orbit, dan ketika bapngan matahari di musim panas telah mulai

men5rusut hingga sesuatu yang berdiri tegak di tengah siang tidak

memiliki bayangan sarna sekali. Jika keadaan tersebut telah te4adi,

lalu bayangan sesuatu yang tegak telah hilang hingga tidak ada

bayangan sama sekali, maka matahari telah tergelincir.
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Sedangkan batas akhir waktunya adalah ketika bayangan
setiap benda sama dengan benda ifu sendiri. "Iika bayangan setiap

benda telah melewati ukuran benda itu sendiri meskipun sedikit,

maka waktu Zhuhur telah keluar dan wakfu Ashar telah masuk.

Tidak ada pemisah di antara keduanya selain yang saya jelaskan.

Bayangan di musim hujan, semi dan gugur berbeda dari
bayangan di musim panas. Tergelincimya rnatahari pada wakfu-

waktu ini dapat diketahui dari bayangannya saja, dan dengan cara

diperhatikan penyusutannya. Jika penyrusutannya mencapai
puncaknya, maka ia bertambah. Jika ia bertambah sesudah

puncak penyusutannya, maka itulah saat matahari tergelincir, dan
itutah awal waktu Zhuhur.

Kemudian, batas akhir waktunya adalah ketika diketahui
bahwa bayangan dengan selisih yang ada mencapai bayangan
pada musim panas, yaifu seukuran bayangan setiap benda sarna

seperti bendanya di musim panas. Caranya adalah dengan
mengetahui bahwa jarak waktu antara tergelincimya matahari dan
awal waktu Zhuhur itu kurang dari jarak waktu antara awal wakfu
Ashar dan malam. Jika dari matahari itu telah munanl apa yang

menunjukkan waktu Zhuhur, maka dia boleh shalat. Namr:n jika

tidak, maka sebaiknya dia memperhatikannya sehingga dia
melalnrkan shalat sesudah wakfunya serta berhati-hati.

Asy-Syafi'i berkata: Jika mendungnya pekat, maka orang
yang hendak shalat harus mengamati matahari dengan seksama,

dan mengambil langkah hati-hati dengan memundurkan waktu
shalat sampai wakfu, dimana dia khawatir akan wakfu
Ashar. Jika dia telah memperhatikannya, lalu dia shalat pada

wakfu yang menurutnya Zhuhur telah masuk, maka shalatnya sah.
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Yaitu, jangka waktunya relatif panjang hingga dia meyakini dengan

persis ketika dia telah berhati-hati, bahwa matahari telah

tergelincir.

Masalah tergelincimya matahari itu tidak seperti masalah

kiblat yang tidak memiliki batasan pasti, melainkan hanya diketahui

dari tanda saja, bukan batasan pasti. Sedangkan masalah waktu itu

ada tanda bempa batasan, letak dan bayangan. Jika dia telah

melakukan hal ini, maka dia tidak wajib mengulangi shalatrya,

kecuali dia mengetahui dengan pasti bahwa dia shalat sebelum

matahari tergelincir. Jika dia mengetahui hal ifu dengan pasti,

maka dia wajib mengulangi shalakrya. Demikian pula jika dia telah

memperhatikan meskipun dalam keadaan tidak ada mendung.
.AsySyafi'i 

berkata: Pengetahuan yang dia peroleh sendiri,

atau dari pemberitahuan orang lain yang dia percayai bahwa dia

mengerjakan shalat sebelum matahari tergelincir mengharuskannya

unfuk mengulangi shalat. Jika dia tidak memercayai orang yang

memberitahunya bahwa dia shalat sebelum matahari tergelincir,

maka dia tidak wajib mengulangi shalatrya. Tetapi demi sikap

yang lebih hati-hati, sebaiknya dia mengulangi shalatnya.

Jika dia buta, maka dia bisa mengambil informasi dari

orang yang dia percayai beritanya terkait masalah waktu, serta bisa

mengikuti orang-orang mukmh.

Jika dia dipenjara di tempat yang gelap, atau dia buta,

sementara di sekitamya tidak ada orang lain, maka dia harus

menimbang-nimbang terlebih dahulu, dan shalatnya sah, kecuali

dia meyakini bahwa dia shalat sebelum waktunya.

Wakfu berbeda dengan kiblat, karena dalam waktu ada

batasannya. Berlalunya waktu dapat dijadikan sebagai tanda,

26



AlUmm

sedangkan hal itu tidak berlaku dalam mengetahui kiblat. Jika
seseorang tahu dengan persis bahwa dia shalat sesudah

masuk, maka shalatnya sah. Konsekuensi minimalnya adalah dia
mengedakan qadha"

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang terpenjara di tempat
yang gelap seperti yang saya gambarkan, atau dia buta, sementara
di sekitamya tidak ada orang lain, maka dia udak boleh shalat
tanpa memperhatikan waktu yang paling tepat menurubrya, yaitu
berlalunya waktu di siang atau malam hari. Jika dia menemukan
orang lain, maka dia boleh berpegang pada ucapannya. Jika dia
shalat tanpa memperhatikan waktu, maka dia wajib mengulangi
shalat yang dia kerjakan tanpa memperhatikan wakfu.

Waktu Zhuhur tidak lev,rat sampai bayangan setiap benda
melewati ukuran benda itu sendiri. Jika bayangan telah meleurati
ukumn bendanya, maka wakfunya telah ler,vat. Barangsiapa yang
mengakhirkan shalat Zhuhur hingga waktu ini, maka dia telah
melakukan dua hal, yaitu menunda shalat dari wakfunya yang
diinginkan, dan menempatkan shalat bukan pada tempatnya.

10. Menyegerakan dan Mengakhirkan Shalat Zhuhur

Asy-Syafi'i berkata: Boleh menyegerakan shalat Zhuhur
bagi orang yang mukim, baik sebagai imam atau shalat sendirian di
setiap waktu, kecuali dalam cuaca yang sangat panas. Jika cuaca
sangat panas, maka imam jama'ah yang datang dari jauh boleh
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menunda shalat Zhuhur sampai cuaca cukup dingin sesuai dengan

khabar dan Rasulullah 6S,
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137. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari

Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah #
bersabda, "Jika panas menyengat, maka tangguhkankh shalat

hingga cltaca agak dingin, sebab sengatan panas funsal dari

tiupan neraka Jahannam. Neraka mengadu kepda Tuhannya dan

berkata, 'Wahai Tuhanku, sebagian dariku memakan sebagian

yang lain.'I-alu Dia rubil mengizinkannya untuk bemafas dua

kali setiap tahun, Wifu safu nafas di musim dingin dan satu nafas
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lagi di musim panas. Jadi, panas paling menyengat yang kalian
rasakan adalah berasal dari panasnya neraka Jahannam, dan

dingrn palin7 menyengat yang kalian rasakan adalah berasal dai
amharir (dingin yang berlebihan)nya.'v
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138. Malik mengabarkan kepada karni, dari Abu Az-Zinad,
dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ bersabda,

"Jil<a panas sangat menyengat, maka fundalah shalat sampai
anaa dingin, karena sengatan panas ifu furasal dai fiupan nenka
Jahannam.'8

7 HR. Al Bukhari (pembahasan: Waktur,rrakhr Shalat, bab: Menunda Shalat
Zhuhnr hingga cuaca Dingin, L/786, no. 536, 537) dari jalur Ali bin Abdullah dari
SutEq dan Muslim (pernbahasan: Masjid dan Tempat-ternpat Shalat, bab:
Anjuran Merurnda Shalat Zhuhur Sampai Cuaca Dingin, l/430, no. 180,2615)
dari firlur Al l-aits dari hnu syihab dari Ibnu Al Musayyib dan Abu Salamah, dari
Abu Hurairah dengan redaksi bagian pertama; dan dari jaltr lbnu wahb dari
Yuntrs dari hnu Syihab dari Abu Salamah dari Abu Huraimh dengan redaksi
bagian kedua, yaitu "Neraka mengadu" dan seterusnln. (no. 785/612).

8 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab, l-amngan
shalat di cuaca yang Panas, no.29l; dan Al Bukhari (pembahasan: waktu-wakh.r
Shalat, bab: Menunda Shalat Zhuhur hingga Cuaca Dingin,l/],tj6, no. S33, 534)
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139. PeriwaSrat Snng tepercaSn yaitu YahSn bin Hassan

mengabarkan kepada kami, dari Al l-aits bin Sa'd, dari hnu

Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib dan Abu Salamah bin

Abdunahman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ bersabda,

"Jika panas sangat menyengat, maka fundalah shalat sampai

cua@ dingin, karena sengabn panas ifu berasl dari tiupan neraka

Jahannam.a

AsyS5nfi'i berkata: Penundaan shalat tidak sampai ke akhir

waktu, sehingga dia mengerjakan kedua shalat secara jamak,

melainkan yang dimaksud dengan menunda sampai udara dingin

adalah menunda sampai waktu png cukup, fidak bunr-buru, dan

selesai shalat sebelum akhir wakhr, agar antara salam dan akhir

waktu masih ada pernisah-

dari jalur AyWb bin Sulaiman dari Abu Bakar dari Sulaiman dari Shalih bin Kaisan

dari Al A'raj AMurrahman dan selainnya dari Abu Huraimh; dan dari Nah' maula

Abdullah bin Umar dad Abdullah bin Umar dengan redaksi yang sama'
9 Takhnjtadits ini telah disebutkan dari Muslim pada no. 137.
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Sedangkan orang yang mengerjakan shalat di rumahnya

atau bersama jama'ah di teras rumahnya dan tidak dihadiri, kecuali

oleh orang yang hadir di tempat tersebut, maka hendaklah mereka

mengerjakannya di awal wakhr karena mereka tidak terganggu

dengan panasnya matahari.

AsySyafi'i berkata: Shalat Zhuhur di musim dingin tidak

boleh ditunda sama sekali. Semakin ia dipercepat, maka semakin

memberi kenyamanan bagi orang yang mengerjakannya di musim

dingin.

Imam jama'ah yang rutin tidak boleh menundanya, kecuali

berada di negeri yang memiliki cuaca yang sangat panas dan

menyengat seperti di Hijaz. Jika dia tinggal di negeri yang

panasnya tidak menyengat, maka dia tidak boleh menundan5ra,

karena tidak ada cuaca panas yang menyengat dan mengganggu

bagi jama'ah yang datang.

11. Waktu Shalat Ashar

Asy-Syafi'i berkata: Waktu shalat Ashar pada musim panas

adalah ketika bayangan setiap benda sama dengan benda itu

sendiri, yaifu ketika keluar dari akhir waktu shalat Zhuhrr. Saya

menerima kabar dari sebagian sahabat hnu Abbas, bahwa ifulah

makna dari penjelasan saya. Sa5ra menduga bahwa sahabat hnu
Abbas tersebut memang menyebutkannya dari hnu Abbas, dan

bahwa yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah shalat Ashar di
akhir waktu shalat Zhuhur.
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Berdasarkan makna ini, maka shalat Ashar dikerjakan

ketika bayangan setiap benda sama dengan ukuran benda itu

sendiri. Maksudnya, ketika bayangan setiap benda sama secara

sempuma dengan benda itu sendiri, kemudian dia melev,rati sedikit

saja. Hadits hnu Abbas mengandung kemturgkinan makna seperti

ifu, dan ihr merupakan pendapat mayoritas ulama yang saya catat.

Jika pada musim yang bayangannSn tidak seperti ini, maka

bayangan dihitung sesuai penyrsutannya. Jika ia bertambah

sesudah men1rusut, maka itulah wal,rtu tergelincimya matahari.

Kemudian dihitung kira-kira pada musim panas bayangan

mencapai seukuran bendanya. Jika ia telah leunt sedikit, maka

awal waktu shalat Ashar telah masuk.

Shalat Ashar dikerjakan di setiap negeri dan masa, baik

oleh imam jama'ah rutin yang datang dari jauh atau dari dekat atau

oleh orang yang shalat sendirian, di awal waktunya. Saya tidak

suka sekiranya shalat Ashar dimundurkan dari awal wakhrnya.

Jika ada mendung yang pekat, atau seseorang ditahan di

tempat yang gelap, atau dia buta tanpa ada orang lain

bersamanya, maka dia harus melakukan apa yang telah saya

jelaskan unfuk menengami waktre Zhuhr-r, tidak berbeda sama

sekali.

Barangsiapa yang menunda shalat Ashar hingga bayangan

setiap benda menjadi dua kali lipatnya di musim panas, atau

sekitar itu di musim dindrn, maka dia telah meler,vatkan wakfu

ikhti5nr. Tidak bisa dikatakan baginya bahwa dia telah terlewatkan

waktu Ashar secara muflak, sebagaimana orang yang menunda

shalat Zhuhur hingga bayangan melewati ukuran bendanya secara
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muflak, boleh shalat Ashar pada wakfu itu, sedangkan yang ini

tidak boleh mengerjakan shalat Zhuhur pada waktu tersebut.

Saya katakan, apa yang saln paparkan ifu tidak secara jelas

berlaku padanya, dengan alasan riwayat berikut ini:
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140. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam,

dari Atha bin Yasar, Bisyr bin Sa'id dan Al A'-j, mereka

menceritakannya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah #
bersabda, 'Bamngsiapa tnng mendapati safu nlraat dai shalat

Shubuh sebelum matahai terbit, mala dia telah mendapati shalat

Shubuh. Dan barangsiapa yang mendapati safu ral<aat dari shalat

Ashar sebelum matahai terbenam, maka dia telah mendapati

shalat Ashar.ao

10 HR. Ath-Thabrani (pembahasan, Walrtr-r-wakhr Shalat, tnb: Wal'-tu-unktu

Shalat, 7/6, no.S); Al Bukhad (pembahasan' Wal<tu-waktu Shaht, bab: Orang
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Asy-Syafi'i berkata: Jadi, barangsiapa yang tidak mendapati

safu rakaat dari shalat Ashar sebelum matahari terbenam, maka

dia telah terler,vatkan shalat Ashar. Maksud dari safu rakaat ini

adalah satu mku dengan dua sujud.

Saya menganjurkan unfuk menyegerakan shalat Ashar

dengan alasan:
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141. Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami,

dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, dia

berkata, "Rasulullah S shalat Ashar saat matahari masih

menyengat, kemudian seseorang pergl ke Awali dan tiba di sana

saat matahari masih tinggi."11

yang Mendapati Satu Rakaat Shalat Shubuh, l/797, no. 5791dari jalur Abdullah

bin Muslamah dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Ternpat-tempat

Shalat, bab: Barangsiapa yang Mendapati Satu Rakaat dari Shalat, maka Dia

Telah Mendapati Shalat itu,7/2421dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.
11 HR. Al Bul*Eri (pembahasan: Waktu-waktu Shalat, tab' Wal'-hr Shalat

Ashar, 1/189, no. 550) dari jalur Abu Yaman dari Syr'aib dari Az-Zului dengan
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142. Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan

kepada kami, dari hnu Abi Dzi'b, dari hnu Syihab, dari Abu

Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, dari Naufal bin
Muawiyah Ad-Dili, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,-.

"Bamngsiapa yang terlewatkan shalat Ashar, maka seolah-ohrt dia

kehikngan keluarga dan ham bendanya.'L2

redaksi !,ang s€rupa, dengan redaksi, "Sebagian daerah Awali dan Madinah

b€rjamk empat mil atau sekitar itu"; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan

Tempat-ternpat Stralat, bab: Menyegerakan Ashar, 7/433, no. 192/621) dari jalur

Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Ruhm dari AI Laits dari hnu Syihab

dengan redaksi yang sama.
12 HR. Abu Daud Ath-Thayalisi (Musnadaya, t:nl. 2491dari jalur lbnu Abi

Dzi'b dengan redaksi: Az-Aldrln berkata, "Kemudian aku menceritakan hal itu
kepada Salim, lalu Salim berkata, 'Ayahku menceritakan kepadaku bahwa

Rasuhrllah $...' kemudian dia menyebutkan redaksi selanjutt5ra." (no. 1803).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi lMa'nfah As-Sunan qnl Atsar,
pernbahasan: Shalat, bab: Sfrralat Ashar, 7/4610461l dari ialur Abu Atrbas dari

Rabi', kemudian dia berkata, "Demikianlah hadits ini diriwayratkan oleh lbnu Abi
Fudaik dari hnu Abi Dzi'b, dan diriwayatkan oleh Su$nn bin Ulrainah bersama

sekelompok periunyat dari hnu Syihab Aa-Zrhri dari Salim bin AMullah dari

ayahryra dari Nabi $. Hadits ini dihafal dari keduanya secara bersamaan."
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12. Waktu Maghrib

Asy-Syafi'i berkata: Maghrib hanya memiliki satu waktu,

yaitu ketika matahari tefrenam. Hal itu tampak jelas dalam hadits

tentang Jibril yang mengimami shalatrya Rasulullah #, d* dalam

hadits lain.

i #; # i.ert;6?1-\ rr

Hadits ini juga diriwaptkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup,

bab: Tanda-tanda Kenabian, 2/5291 dari jalur Shalih bin Kaisan dari hnu Syihub

dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits dari Abdurrahman bin Muthi' bin

Aswad dari Naufal bin Muawiyah tentang berlcagai fihah, dan di dalamnlra

disebutkan, "Termasuk shalat adalah shalatrSn orang !,ang melanntkannya, seolah

dia kehilangan keluarga dan harta bendanya." (no. 3602)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Mwlim (pembahasan: Fitnah dan Tanda-

tanda Kiamat, bab: Turunnya Fitnah Seperti Jatuhnya Air Hujan, 4/2212, no-

L7/28861dari jalur Shalih, seperti png ada pada riwayat AI Bukhari; dan An-

Nasa'i (pembahasan: Shalat, bab: Shalat Ashar dalam Perjalanan, 7/237'2381
dari jalur Suwaid bin Nashr dari AMullah bin Mubarak dari Haiwah bin Syuraih

dari Ja'far bin Rabi'ah dari Irak bin Malik dari Naufal bin Muawiyah.
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143. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,
dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu Nu'aim, dari
Jabir, dia berkata, "Kami shalat Magh,rib bersama Rasulullah #i,
kemudian kami keluar unfuk berlomba memanah hingga kami tiba

di perkampungan Bani Salamah dalam keadaan kami bisa melihat
tempat jafuhnyra panah lantaran langit masih temaram."l3
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13 Suyu tidak mmernukannp pada selain Asy-Syafi'i.
Hadits ini disebutkan oleh Al Baghawi (Sy*h ,4s-Suruph, pembahasan:

Shalat, bab' Menyegerakan Shaht l\{aghrib, 2/32) duijalur Abu Abbas Al Asham
dafi Rabi'.

Fladits ini memiliki riurayat penguat dari Rafi' bin Khadii dalam ,Aslr
Slnhilnin, yarh-r:-

Al Bukhari : Wakhmaktu Stnlat, tnb: Warldu Stmlat Maghdb,
7/192, no- 559) dari jalur Muharnrnad bin Mihmn dari Walid dari Al Auza'i dari
hnu An-Najasyi Atlra' bin Shuhaib naulaRah'bin Xhadf dari Rafi' bin Khadij, dia
berkata, "Kami shalat Magtuib bersama Nabi $, lalu salah seormg di antara kami
keluar dalam keadaan dia benar{enar bisa melihat tempat jafuh4p panahnya"-

Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, tnb: Awal Waktu
Shalat Magkib adalah Saat Matahari Terbenam, 1/4L71 dari jalur Walid bin
Muslim dan Syu'aib bin Ishaq dari Al Auza'i.

Hadits ini diriwayatkan derlarn Mtsnad Ahnad(3/331) aari ialur Abu Ahmad
dari Abdul Hamid bin Yazid Al Anshari dari Uqbah bin Abdurrahman dari Jabir,
dia ber{<ata, "Kami shalat Maghrib bersama Rasulullah S, kernr.dian kami pulang

ke Bani Salamah dalam keadaan masih bisa melihat tempat jatrfinp anak panah-"
(no- 14549).
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144. Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami,

dari hnu Abi Dzi'b, dari Said bin Abu Said Al Maqburi, dari

Qa'qa' bin Hakim, dia berkata: Kami menjumpai Jabir bin

Abdullah, lalu Jabir berkata, "Kami pemah shalat bersama

Rasulullah @, kemudian kami bubar dan tiba di perkampungan

Bani Salamah dalam keadaan kami bisa melihat tempat jahfinya

Panah."14

o / 'r{o to.

,f ?-l-Pl,J ,f ..-ii
o

Jl,i oO/o o/

l*) _fl.
I

14 [fr,. Ahmad (Al Musnad,3BSA dari jalur Yazid bin Harun dari hnu Abi
Dd'b.

Silakan bnlca bhrij hadits sebelumn!,Er karena di dalamnla ada riwayat
parguat yarg slnhih unhrkryn; dan dari jalur AMurrazzaq dad Sut/an dari

AMullah bin Muhammad bin Uqail dari Jabir dengan redaksi yang sarna.

Al Haitsarni (Mairn' Az-hvn id, L/31O, bab: Waktu Mag}uib) berkata:

Driwayatkan dari Jabir, dia berkah, "Kami pemah shalat bersama Rasulullah &,
kemudian kami pulang ke tempat tinggal kami yang jamkn5n satu mil, dan saat itu
aku bisa melihat tempat jatuhnp anak panah."

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan

Abu Ya'la dari AMullah bin Muhammad bin Uqail, sedangkan dia diperselisitrkan

argumentasi dengan riwaptnya. Namun dia dinilai tsiqah oleh At-Tirmidzi dan

riwayatn5ra dijadikan hujjah oleh Ahmad dan selainnyn.
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145. Muhamrnad bin Ismail mengabarkan kepada kami,

dari hnu Abi Dzi'b, dari Shalih mauk Tau'arnah, dari Zaid bin
Khalid Al Juhani, dia berkata, 'Kami pernah shalat Maghrib
bersama Nabi $, kernudian kami keluar dan fiba di pasar dalam

keadaan seandainp panah dilemparkan, maka ternpat jafuhnya

masih bisa terlihat- " 15

Aslfqpf i berkata: Mentrnrt sebuah pendapat, wakfu
Magluib masih tetap ada sampai aunl urakhr shalat Is5n masuk,

sebelum melakukan sahr rakaat dari shalat Magtrib, seperti halnya
yang b€rlaku dalam shalat Ashar. Akan tetapi, ini Udak

bernr karena u,aktu shalat Shubuh habis dengan terbitnya
matahari sebelum melalsrkan safu rakaat dari shalat Shubuh.

Jika ada lnng bertanp, 'Mengapa Anda tidak
mengqiyaskannlra pada shalat Shubuh?" Maka jar,uabn5n adalah,

saSn tidak safu unktu kepada waktu lain, melainkan

15 Al HaiSaml Wajna',42-Zaw'i4 tab: Walrtu Shalat lUaghrib, l/3\Ol
berlsafr4 'Fladits ini diriwayadon oleh Ahmad dan AfrFThab,rani dahrm At lGbir.
Dalam sanadntp terdapat SJr:rtbh mauk Tau'annh- Dia merrgalami campur aduk
hafalan di akhir usiaryra."

Ibnu IUa'in b€rkata, "Ib,ru Abi Dzi'b merryinnk hadiS darinyra sebelum dia
mengahmi campur aduk hafalan, dan ini ternrasuk riwalpt lbnu Abi Dzi'b
darirrya-"
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masing-masing memiliki dasar sendiri. Dasamya adalah hadits

tentang Jibril & yang mengimami shalakrya Rasulullah S, kecuali

ada riwayat yang bersisi dalil khusus dari Nabi S, atau yang

dikemukakan oleh seluruh ulama tanpa ada perbedaan pendapat

di dalamnya.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dikatakan bahwa waktu

shalat Maghrib habis manakala tidak dikerjakan pada waktunya,

maka pendapatnya ihr lebih mendekati kebenaran. Orang yang

shalat Maghrib saat langit mendung harus memperhatikan terlebih

dahulu. Demikian pula dengan orang yang tertahan di tempat yang

gelap dan orang buta seperti yang saya jelaskan dalam shalat

Zhuhur. Dia harus menunda shalat sampai dia berpikir bahwa

waktu Maghrib telah masuk atau telah melewati rnasuknya waktu.

13. Waktu Shalat Isya

AqrSyafi'i berkata:
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L46. Sufryan mengabarkan kepada karni, dari hnu Abi
[-abid, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dad hnu Umar,
bahwa Nabi s bersabda, 'Jangan sampai kalian dil<alahkan oleh

oEng-oftng badui dalam menamai shalat l<alian, 5nifu Isg.
Kebhuilah, saungguhryn (shalat itu dikeriakan kefrka) mqel<a

mangandangl<an unb tengah malam untuk mqel<a penh
atsunya-a6

futrSffi'i berkata: Saya lebih suka shalat lq,a ini
dinamakan Isya seperti narna yang diberikan Rasulullah #
padanya. Awal waktun5ra adalah ketika syafqtelah hilang. Sgfaq
adalah mega merah yang muncul di uaktu Maghrib. Jika mega

merah tersebut hilang sehingga tidak terlihat sediht pun, maka

Ubalah unkfu Isya. Barangsiapa yang telah mengawali shalat Isgp

dalam keadaan masih tersisa mega merah, maka dia hams

mengulanginya-

Sa!,a katakan, wakfu masuk dalam shalat, sehingga

seseoftmg tidak boleh melakukan shalat kecuali setelah wakfur5ra

masuk, dan agar tidak ada safu amalan shalat pun yang dikerjakan

keorali sesudah wakfunya, baik itu takbir atau selainn5ra. Karena

takbir adalah amalan untuk memasuki shalat. Jil<a takbir shalat

telah dilakukan sebelum rrrakfunya, maka dia hanrs mengulangiqn-

Akhir unktu shalat Isya adalah ketika berlalu sepertiga

malam. Jika sepertiga malam telah berlalu, maka menurutku uraktu

15 FB- Muslim (pernbatrasan: Masjid dan Tempat-ternpat Shalat, tnb: Waktu
Shalat Isya dan Penundaanrya, L/Ms, no- 228-229/@l dari plur afiair bin
Harb dan hnu Abi Umar dari Srfipn, !,aitu Sut/an bln uyainah; dan dari ialr-u
Wah' dari Sutpn dengan sanad ini dengan redaksi, "I{araa itu dalah Isg dalan
Kitab Allah, dan sawgahrya b dalah vnkturyn wb mtuk
dip'aamn1a.'

4t



AlUmm

Isya telah habis, karena itulah akhir Tidak ada

keterangan dari Nabi # yr"S menunjukkan bahura waktu shalat

Isya tidak lewat kectrali sesudah walfu tersebut.

AsyS5nfi'i berkata: Semua waktu shalat adalah seperti yang

telah saya jelaskan, tidak bisa diqiyaskan. Orang yang mengerjakan

shalat Isya dalam keadaan mendung, atau ditahan di tempat yang

gelap, atau orang buta png tidak bersama orang lain, maka harus

memperhatikan waktu shalatnya seperti yang telah saya jelaskan

dalam shalat Zhuhur. Memperhatikan waktu pada malam hari ifu

lebih ringan daripada memperhatikan wakfu unfuk shalat siang

hari, karena jangka waktunya panjang, langit sangat gelap, dan

malam dapat ditengarai dengan jelas.

14. Waktu Shalat Fajar (Shubuh)

Allah S berfirman,

@'r;{ 5( ;rt'd :3 iy)*fi i,r:,e,

"Dan (diril<anlah puk shalat) subuh. Saungguhntn shalat

Shubuh itu disal<sikan (oleh malaikar."(G.Al Israa' l77l 78l

Nabi $ bersabda, "Banngsiap tnng mendapafi safu

nkaat dari shalat Shubuh...."

Shubuh dan Fajar ifu sama sehingga ia memiliki dua nama.

Saya tidak senang sekiranSra ia disebut kecuali dengan salah satu

dari dua narna tersebut.
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Jika fajar akhir telah tampak jelas dalam posisi melintang,

maka boleh mengerjakan shalat Shubuh. Barangsiapa lnng
mengerjakan shalat Shubuh sebelum tampak jelas fajar terakhir

dalam posisi melintang, maka dia harus mengulangi shalatr5n.

Sebaikn5n omng yang shalat Shubuh mengerjakannya di
awal waktu yang telah di!,akini adanya fujar dalam posisi melintang

agar dia keluar dari shalat Shubuh dalam keadaan langrt masih

gelap atau disebut ghabs
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147. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari
Yahf bin Said, dari Amrah binti AMurrahman, dari Aiq/ah, dia
berkata, "Sungguh Rasulullah S shalat Shubuh, kemudian jamaah

perempuan keluar dengan cara menuhrpkan kerudung pada u,aiah

mereka sehingga mereka tdak dikenali karena langit masih
gelap.'17

17 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Waktu-unktu Shalat, bab: Walrtusaktu
Shalat, hal. 30, no. 4); Al Bukhari (pernbahasan: Adzan, bab: Pernntian Jamaah
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Waktu shalat Shubuh tidak habis sampai matahari terbit

sebelum melakukan satu rakaat. Maksud dari satu rakaat ini adalah

satu ruku dengan disertai sujud. Barangsiapa yang belum

menyempumakan safu rakaat dengan sujudnya sebelum matahari

terbit, maka dia telah terlewatkan shalat Shubuh sesuai dengan

saMa Nabi S,
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"Banngsiapa yang mendapati safu rakaat dari shalat

Shubuh sebelun matahari terbit, maka dia telah mendapati shalat

Shubuh.'48

te*ndap Bangunn5ra Imam yang Nim,7/277, no. 867) dari jalur Abdullah bin
Muslamah, Abdullah bin Yusuf dan Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan
Ternpat-tempat Shalat, bab: Anjuran Menyegerakan Shalat Shubuh di Aulal

Waktu, l/W, no- 232/6451dari jalur Ma'n dari Malik.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Asy-Sfiafi'i dalam lkhdlaf Al Hadits dari
Sut an dari Zubafu dari Urwah dengan redaksi lrang sempa.

Sedangkan riwaSnt Az-hhn terdapat dalam Ash-Shahihain sebagai berikut:
Al Bukhari (pembahasan: Waktur,vaktu Shalat, bab: Wakhr Shalat Fajar,

L/L97, no. 578) dari lalur YuhS,a bin Bukair dari Laits dari Uqail dari Az-Zuhri;
dan Mtrslim (pembahasan dan bab yang sama, L/Ms, no. 230/6451dari jalur

Sutan bin Uyainah dari Az-Zuhri.
t8 Takfuijbadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (140).
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15. Perbedaan Waktu

Asy-Syafi'i berkata: Oleh karena Jibril & mengimami

Rasulullah $ saat mukim dan bukan pada saat hujan, dan sesudah

ifu Jibrilberkata, "Antara dua waktu inilah wakfunya shalat," maka

seseorang tidak boleh sengaja mengerjakan shalat dalam keadaan

mukim dan tanpa hujan selain pada waktu ini, baik jamaah atau

shalat sendirian, sebagaimana Jibril mengimami Rasulullah B, d*
sebagaimana shalatryra Rasulullah S sesudah itu dalam keadaan

mul<im di sepanjang usia beliau.

Oleh karena Rasulullah $ pemah menjamak shalat di

Madinah dalam keadaan aman dan mukim, maka fidak ada

kemungkinan selain beliau mengerjakan hal yang berbeda dari

hadits ini, atau keadaan dimana beliau menjamak shalat berbeda

dari keadaan dimana beliau memisah-misah shalat.

Tidak boleh dikatakan bahun jamak beliau di saat mukim

itu bertentangan dengan pemisahan shalat oleh beliau di saat

mukim, berdasarkan dua alasan. Yaifu, masing-masing memiliki

alasan sendiri, dan sumber riwayafuryn srna, 5raifu lbnu Abbm-

Dari sini kita dapat mengetahui, bahwa jamakn3p beliau di

saat mukim itu memiliki alasan yang membedakannp dari

pemisahan shalat. Tidak ada alasan selain hujan, bila bukan karena

keadaan lrang menakutkan. Karni menemukan alasan mas5nqqat

(bemt) pada hujan, sebagaimana jamak dalam perjalanan

mengandung alasan masSnqqat lrang umum. Karena itu kami

katakan bahwa jika alasann5ra berupa hujan saat mukim, maka

seseorang boleh menjamak Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya-
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Asy-Syafi'i berkata: ndak boleh menjamak kecuali hujan

masih beriangsung pada wakfu seseorang menjamak shalat. Jika

dia telah mengerjakan salah satu shalat kemudian hujan terhenti,

maka dia tidak boleh menjamak shalat berikutnya. Jika dia telah

mengerjakan salah satu shalat dalam keadaan langit masih hujan,

kemudian dia memulai shalat yang berikutrya dalam keadaan

langit masih hujan, kemudian sesudah ifu hujan terhenti, maka dia

boleh melanjutkan shalatrya karena jika dia boleh memasuki

shalat, berarti dia boleh menyempumakannya.

Asy-Syafi'i berkata: Boleh menjamak shalat dalam keadaan

hujan, baik hujannya sedikit atau banyak. Tidak boleh menjamak

kecuali bagi orang yang keluar dari rumahnya ke masjid, dimana

shalat jamak dikerjakan, baik masjidnya dekat atau jauh, baik
jamaahnya sedikit atau banyak. Seseorang tidak boleh menjamak
shalat di rumahnya karena Rasulullah S menjamak shalat di

masjid. Orang yang shalat di rumahnya berbeda dengan orang
yang shalat di masjid.

Jika seseorang mengerjakan shalat Zhuhur dalam keadaan

tidak ada hujan, kemudian orang-orang digry,rr hujan, maka dia

tidak boleh shalat Ashar karena dia telah shalat Zhuhur, dan dia
tidak boleh menjamak shalat Ashar kepada shalat Zhuhur.

Demikian pula, seandainya dia telah mengawali shalat Zhuhur

dalam keadaan tidak ada hujan, kemudian sesudah itu turun hujan,

maka dia tidak boleh menjamak shalat Ashar kepada shalat

Zhuhur.

Seseorang tidak boleh menjamak shalat, kecuali dengan

cara memasuki shalat yang pertama dalam keadaan meniatkan
jarnal. Jika dia rndmasuki shalat yang pertama dalam keadaan
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hujan, dan memasuki shalat yang kedua dalam keadaan masih
hujan, meskipun langit berhenti hujan antara dua shalat tersebut,
maka dia boleh menjamak, karena wakh.r masing-masing shalat
adalah saat seseorang memasuki shalat. Maghrib dan Isya dalam
hal ini adalah satu wakfu, sebagaimana Zhuhur dan Ashar;
keduanya tidak berbeda sama sekali. Dalam hal ini semua negeri
ketenfuannya sama, karena basah yang ditimbulkan air hujan di
setiap tempat ifu sama-sama mengganggu-

Jika seseorang telah menjamak dua shalat dalam keadaan
hujan, maka dia harus menjamaknya di waktu shalat pertama,
tidak boleh mengakhirkannya. Dia tidak boleh menjamak saat
mukim dalam keadaan tidak ada hujan, dengan alasan bahwa
menumt ketenhran awalnya shalat lima wakfu itu dikerjakan secara
terpisah-pisah.

Jamak shalat dalam keadaan hujan mempakan keringanan
karena ada halangan. Jika ada halangan selain hujan, maka shalat
tidak dijamak dalam keadaan hujan, karena halangan akibat selain
hujan itu bersifat khusus atau pribadi, seperti sakit, keadaan yang
menakutkan, dan sejenisnya. Ada banyak kondisi sakit dan takut,
namun tidak ada informasi bahwa Rasulullah S menjamak shalat.

Sedangkan halangan berupa hujan ifu bersifat unuln.

Shalat dalam perjalanan boleh dilamak berdasarkan khabar
dari Rasulullah $. Sedangkan dalil-dalil tentang waktu shalat itu
bersifat umum, tidak ada keringanan unfuk meninggalkan salah
satunya. Tidak ada jamak selain karena Rasulullah S memberikan

keringanan dalam perjalanan. Karni tidak melihat dalam jarnak

beliau seperti alasan yang kami lihat saat hujan. Allah A'lam.
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16. Waktu Shalat dalam Perjalanan

c. llz I o 'o. c, lz I lc ! .rc. .za'l

,f P d F,f P d.€tA urel -\tA
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L48. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah,

dia menjelaskan tentang hajinya Nabi @, "Kemudian Nabi S
berangkat sore hari dari rumah beliau...."19

19 As!,"Syafi'i akan mmyebutkan hadits ini lengkap dengan redaksinya, ketika

dia mengajukan dalil bahwa Rasulullah $ menjamak antara shalat Zruhr.r dan
Ashar di Arafah. Uhat hadits no. (160).

Dalam qaul qadim Asy-Syafi'i mengatakan, "Sebagian fuqaha menyerupakan
jamak antara dua shalat dalam perjalanan dengan jamak shalat di Muzdalifah dan
Arafah."

Al Baihaqi meriwayatkan dari ialur Asy-Synfi'i dari Hatim bin Ismail dari Ja'far
bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir, dia berkata: Rasulullah $ berangkat pada

hari Arafah ketika matahari telah tergelincir, lalu beliau berkhutbah, lalu beliau

shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak."

Nanti akan disampaikan redaksi yang lebih lengkap seperti png kami
katakan, Insp Allah.
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149. Malik mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab,
dari Salim, dari ayahnya, bahwa Nabi S shalat Maghrib dan Isya

di Mtzdalifah secara jamak."2o

,1. f -o3t G.i *W t:?i -\o.
"#t;?( ,b ;;g o( ,ru.ti,y. iG SaUt
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20 HR. Ath-Thabrani (pembatnsan: Haji, bab: Shalat di M'zdalifah, l/&O,
no. 196); dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Ifadhah dari Arafah ke Muzdalifah,
serta Anjuran Shalat Maghrib dan Isya secara Jamak di Muzdalifah pada Malam
ltu,2/937, no.278/7O31dari jalur Yahya bin Yahp dari Malik.

O/9

I
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150. Malik *"nnuUult an kepada kami, dari hnu Zubar,
dari Abu Thufail Amir bin Watsilah, bahwa Mu'adz bin Jabal

mengabarinya, bahwa orang-orang keluar bersama Rasulullah S
pada waktu perang Tabuk. Saat itu Rasulullah #h menjamak

antara shalat Zhuhur dan Ashar, serta antara Magtrib dan Isya."

Mu'adz bin Jabal juga berkata, "Pada suafu hari beliau

mengakhirkan shalat, kemudian beliau keluar, kemudian beliau

shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak. Setelah ihr beliau masuk,

kemudian beliau keluar lagi dan shalat Maghrib dan Isya secara

jamak."21

Asy-Syafi'i berkata: Jamak ini beliau kerjakan saat beliau

singgah dalam perjalanan, bukan dalam keadaan berjalan- Karena
penjelasan mengenai keluar dan masuknya Nabi $ itu tdak
mungkin terjadi, kecuali dalam keadaan beliau singgah. Jadi,

musafir itu boleh menjamak shalat, baik dia sedang singgah atau

sedang berjalan.

21 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalarnh, bab:
Jamak Dua Shalat Saat Mukim dan Musafir, 7/L43-l44-, no. 2)redaksi dalam z4l
Muvnththa' lebih panjang dari ini; dan Muslim (pembahasan: Keutamaan-
Keutamaan, bab: Mukjizat Nabi $, 4/1784, no. 7Of7O6l dari jalur Abdulah bin
AMurrahman Ad-Darimi dari Abu Ali Al Hanafi dari Malik dengan redaksi yang
sama panjang dengan yang ada dalam Al Muwaththa'.
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151. Sut/an mengabarkan kepada kami, ault rU.,,, eUi

Najih, dari Ismail bin AMurahman bin Ibnu Abi Dan'aib, dia

berkata: Kami pemah keluar bersama hnu Umar ke perbatasan,

dan tatkala matahari terbenam karni bed<ata kepadanya,

"Berhentilah dan shalatlah!" Namun ketika cahaya putih di ufuk

dan kegelapan tsya telah H*g, barulah dia turun untuk shalat uga

rakaat kemudian salam, kemudian dia shalat dua rakaat kemudian

salam. Kemudian dia melihat pada kami dan bed<ata, 'Seperti

inilah aku dahutu melihat Razulullah S melakukanngT6-"22

zz Al Humaidi meriwayatkannya dalan Mwn&rya(2/29*3m) dad fut/an
dengan redaksi, "[-alu dia shalat Irya drn rakaat-"

Setelah meriura5atkan hadits ini diaberlrah lbnu Abi Naiihiika merrceritakan

hadis ini s€ring lGIi frdak mengabkarq "K€fika mega memh telah lerqpp,"

melainkan dia mengabkan, "K€fika ptniturlp ufirk dan ternaram Irya tdah lotylap,
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Asy-Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah S menunjukkan

bahwa musafir boleh menjamak antara Zhuhur dan Ashar, serta

antara Maghrib dan Isya pada salah satu waktunya. Dia bebas

memilih antara shalat di waktu shalat pertama atau di waktu shalat

terakhir. Karena Nabi $ pemah menjamak shalat Zhuhur dan

Ashar di waktu Zhuhur, dan beliau pemah menjamak Maghrib dan

Isya di vrnktu Isya.

hnu Abbas dan Mu'adz menceritakan jamak dua shalat,

baik dalam perjalanan yang sungguh-sungguh atau santai, baik

sedang berjalan atau sedang singgah, karena Nabi $ menjamak

dua shalat di Arafah dalam keadaan tidak sedang berjalan, kecuali

ke tempat wuquf di samping masjid, dan di Muzdalifah dalam

keadaan srnggah untuk kedua kalinya.

Mu'adz menceritakan dari beliau bahwa beliau menjamak

shalat. Saya berpendapat bahwa cerita Mu'adz ini menunjukkan

bahwa beliau melakukan jamak dalam keadaan singgah dalam

perjalanan, bukan sedang berjalan. Jadi, barangsiapa yang mau

maka dia singgah unh.rk shalat." Kemudian saya berkata kepadanya. lalu dia

berkata, "Ismail b€rkata 'cahaya memh telah lengap'," tetapi sayra tidak menyukai

redaksi ini. Karena itu, saya. menyebutkan redaksi seperti ini, karena Mujahid

menceritakan kepada kami bahwa l<ata syafaqberarti siang."

Sut/an berkata, "Sekali waktu aku mmceritakan dengan redaksi ini, dan
sekali waktu alu menceritakan dengan redalsi yang ihr." (no. 680)

Hadits ini juga diriwayntkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Waktu+nktu
Shalat, bab: Wakh.r dirnana Musafir Menjamak antara Magtuib dan IqIa, 2/286-
287, no. 59L) dad jalur Ishaq bin hmhim bin Rahawaih dari Sutnn; dan An-
Nasa'i dalaro Al Kubm (pernbahasan, Waktu-wakhr Shalat, bab' Warktu dimana

Musafir Menjamak antara Maghrib dan Is,ya, 7/490, no. 1570) dari jalw Ishaq bin

hrahim bin Rahawaih dari Sufipn.
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mengqashar shalat, maka dia boleh menjamak shalat sesuai

dengan dalil Sunnah llang saya jelaskan.

Seseorang tidak boleh menjamak shalat Shubuh pada shalat

lainnya, dan tidak pula menjamak shalat yang lain pada shalat

Shubuh, karena Rasulullah #i fidak pemah menjamaknya, dan

tidak pemah menjamak shalat lain kepadanya. Musalir tidak boleh

menjamak antara dua shalat sebelum walfu shalat pertama.

Jika dia melakukannya, maka dia harus mengulangi

shalatrya sebagaimana orang yang mukim mengulangi shalafoiya,

seandainya dia mengerjakann5n sebelum Dia boleh

menjamak dua shalat sesudah waktu shalat yang pertama, karena

pada saat itulah dia mengqadha.

Seandainya musafir mengawali shalat sebelum matahari

tergelincir, kemudian dia tidak membaca bacaan shalat sampai

matahari tergelincir, kemudian dia melanjutkan shalatnya, dimana

dia menge.jakan shalat Zhuhur dan Ashar secara jamak, maka dia

harus mengulangi kedua shalat tersebut secara bersamaan. Dia

wajib mengulangi shalat Zhuhur karena waktunya belum masuk

saat dia memasuki shalat. Sedangkan dia wajib mengulangi shalat

Ashar karena dia boleh mengerjakan shalat Ashar sebelum

waktunya hanya jika dia menjamak antara shalat Zhuhur dan

shalat Ashar dalam keadaan shalat Zhuhur telah sah (telah masuk

u/aktu).

Seandainya dia mengawali shalat Zhuhur dalam keadaan

dia melihat matahari belum tergelincir, kemudian dia memperoleh

kqBkinan bahwa dia memasuki shalat saat matahari telah

tergelincir, lalu setelah ifu dia shalat Ashar, maka dia wajib

mmgulangi shalatnya, karena dia mengawali shalat dalam keadaan
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shalatrya belum boleh baginya sehingga tidak sah baginya.

Kedudukannya sama dengan orang yang mengerjakan shalat tanpa
meniatkan shalat, bahkan lebih dari itu.

SeandainSra seseorang ingin menjamak shalat, lalu dia
memulai dari shalat Ashar kemudian Zhuhur, maka shalat

Zhuhumya sah, sedangkan shalat Ashamya tidak sah. Shalat yang

didahulukan dari waktunya itu tidak sah sebelum shalat Zhuhur
yang sebelumnya ifu sah.

Seandainya dia mengawali shalat Zhuhur tanpa wudhu,
kemudian dia mengambil wudhu unhrk shalat Ashar, lalu

mengerjakan shalat Ashar, maka dia wajib mengulangi shalat

Zhuhur dan Ashar. shalat Ashar dalam keadaan didahulukan dari
waktunya itu tidak sah sebelum shalat Zhuhur yang terletak
sebelumnya ifu sah- Demikian pula, seandainya dia merusak shalat

Zhuhur dengan kerusakan apa saja, maka shalat Ashamya yang

dikerjakan dengan cara didahulukan dari wakhrnya itu tidak sah.

Seandainya semua ini dilakukan pada wakfu Ashar,
sehingga shalat Ashar fidak dikerjakan kecuali sesudah waktunya,
maka shalat Ashar sah bagin5ra, tetapi dia harus mengulangi shalat

Zhuhur. Seandainya seseoftrng mengawali shalat Zhuhur dalam
keadaan meragukan waktunln, lalu dia memperoleh kq/akinan
bahwa dia udak memasukinya melainkan sesudah wakfunp
masuk, maka shalahrya tdak sah.

Demikian pula, seandainya dia menduga bahwa ada shalat
yang dia lewatkan, kemudian dia mengawali shalahya dengan
membatin bahwa jika ada shalat yang dia lewatkan, maka shalat
yang hendak dia kerjakan itu untuk mengqadha shalat yang
terleu.ratkan ifu, kemudian dia menyadari bahwa memang ada
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shalat yang dia lewatkan, maka shalatnya itu tidak sah. Tidak sah
suafu shalat kecuali seseorang memasuki shalatnya dengan niat
shalat, dan dengan niat bahwa waktu shalat telah masuk. Namun
jika dia memasuki shalat dalam keadaan ragu, maka niatrya itu
tidak sempuma.

Seandainya dia sedang dalam perjalanan, lalu dia ingin
menjamak antara Zhuhur dan Ashar di wakfu Zhuhur, tetapi
kemudian dia lupa atau sengaja mengerjakan shalat Ashar terlebih
dahulu, maka shalatnya tidak sah. Shalat Ashar sebelum
itu tidak sah, kecuali sebelumnya telah dikerjakan shalat Zhuhur
terlebih dahulu sehingga shalat Ashar menjadi sah. Demikian pula,
seandainya dia shalat Zhuhur pada waktunya kemudian dia
merusaknya, kemudian dia lupa akan kerusakan shalat yang dia
timbulkan, kemudian dia shalat Ashar sesudahnya di wakhr
Zhuhur, maka dia wajib mengulangi shalat Zhuhur kemudian shalat
Ashar.

17. Seseorang yang Shalat dalam Keadaan Melewatkan
Shalat Sebelumnya

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asgrsyafi'i berkata: Barangsiapa yang meletruatkan shalat, lalu dia
teringat, sedangkan dia telah memasuki shalat lain, maka dia boleh
melanjutkan shalat yang telah dia masuki itu dan tidak boleh
men:saknya, baik dia sebagai imam atau sebagai makmum. Jika
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dia telah menyelesaikan shalatrya itu, maka dia mengerjakan

shalat yang terlewatkan.

Demikian pula seandainya dia mengingakrya dan dia belum

memasuki suafu shalat, kemudian dia memasuki shalat dalam

keadaan dia mengingat shalat yang terlewatkan itu, maka shalat

yang telah dia masuki itu sah, dan setelah itu bamlah dia

mengerjakan shalat fardhu yang terlewatkan itu. Tetapi yang

terbaik baginya jika dia mau adalah, mengerjakan shalat yang

terlewatkan terlebih dahulu sebelum memasuki shalat yang lain,

kecuali dia khawatir terlewatkannya shalat pada wakfu itu,

sehingga dia mengerjakan shalat waktu itu terlebih dahulu lalu

setelah itu dia mengerjakan shalat yang terlewatkan itu.

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan

bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Karim Al

Jazan...23

Asy-Syafi'i berkata: Dalam hal ini tidak ada bedanya, baik

shalat-shalat yang terlewatkan itu merupakan shalat sehari atau

shalat setahun. Hal ini telah saya paparkan di tempat lain- Yang

bisa saya katakan adalah, Rasulullah ffi pemah tidur hingga

terlewatkan shalat Shubuh, lalu beliau pindah dari tempat ihr,

menunda shalat yang telah terlewatkan, padahal shalat saat itu

memungkinkan bagi beliau. Karena ifu, beliau bersabda,

/ / z I -o2 ,/.Gft i;y t4t2;i ;Y\p U A -\ o Y
/

23 Seperti inilah grang tertulis pada manuskrip asli, dan kami tidak mengetahui

alasann5ra- Alhhu A'lam.
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152. "Bamngsiapa yang lupa akan suafu shalat, mal<a

hendaHah dia mangerjakan shalat tersebut ketika mengingatt5m.z4

(Karena ifu, ucapan beliau ini) tidak boleh diartikan, kecuali

dengan pengertian bahwa saat seseorang ingat akan shalat yang

terlewatkan itulah waktunya shalat tersebut; dia tidak memiliki

waktu selain waktu itu, karena Nabi S tidak pemah menunda

shalat dari wakhrnya. Karena ini bukan arti ucapan beliau, maka

ucapan beliau tidak memiliki arti selain bahwa orang yang lupa itu

mengerjakan shalat yang terlewatkan ketika teringat shalat

24 HR. AI Baihaqi (Ma'rifah As-Sunan wal Atsar, pembahasan: Shalat, bab:

Qadha Shalat png Terlaratkan, 2/84-851dari lalur Al Muzanni dari Asy-Syafi'i

dari AMul Wahhab bin Abdul Majid dari Yunus dari Hasan dari Imran bin Hushain

dalam sebuah hadits yang panjang; dan dari jalur Al Muzanni dari Asy-Syaf i dari

Malik dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyib bahwa Rasulullah bersabda dalam

sebuah hadits ynng panjang.

Aqrstaf i dalalln. Harmalah mengatakan, "Kedua hadits ini tsabit derryan

alasan bahura hadits AMul Wahhab itu hadib musnad."

Al Baihaqi berkata, "Hadits hnu Musalryib juga di-musnad*an oleh Yunus

bin Yadd Al Aili dari Az-Zuhri, Aban Al Aththar dari Ma'mar, dan Az-Zuhri dari

Sa'id bin Mr.rsaSryib dari Abu Hurairah.

Asfq/.afi'i berkata, "Driwayatkan dari Anas bin Malik hadib yang sejalan

dengan keduanya, dan hadits ini diriwaptkan oleh para ahli sejarah perang dari

baryrak jalur periwayatan."

I-Iadits ini juga diriwagatkan oleh Al Bukhari (pernbahasan: Waktur,vaktu

Shalat, bab: Barangsiapa !,ang Lupa akan Suatur Shalat maka Hendaklah Shalat

Apabila Teringat, 1/702, no.597l dari jalur Abu Nu'aim dan Musa bin Ismail dari

Hammam dari Qatadah dari Anas; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-

tempat Shalat, bab' Qadha Shalat 5rang Terleuratkan dan Pelaksanaan Qadha

dengan Segera, 7/477, no. 374/6841dari jalur Haddab bin Khalid dari Hammam,

dan dari jalur Abu Awanah dari Qatadah, serta dari jalur Said dan Mutsanna dari

Qatadah (no. 31$316/6841; juga di tempat yang sama (L/4771 dari jalur

Harmdah bin Yahya dari hnu Wahb dari Yunus dari hnu Syihab dari Said bin

Musayyib dari Abu Humirah dalam sebuah hadits yang panjang (no. 309/680).
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tersebut, karena ka,lrajiban tidak difiadakan dari orang tersebut

lantaran lupa pada wal<tu dia teringat yang merupakan lawan dari

lupa; dan agar dia mengerjakan shalat yang terleuntkan tersebut

pada unktu k.pan saja, baik pada wakhr dilarang shalat atau tidak

dilarang shalat.

Rabi' berkata: Asy-S5afi'i berkata: Ucapan Nabi $, "Maka

hendakkh dia mengerjakan shalat tqsebut ketika mengingab4n",

dimungkinkan bahwa wakhrnya shalat tersebut adalah ketika ingat

akan shalat tersebut; dan dimungkinkan maknanya adalah orang

tersebut mengerjakan shalat yang terler,rntkan ketika

mengingatorya, bukan bemrti bahwa hilangnya uakfu shalat itu

menghilangkan ka,rnjiban.

Karena Nabi S teringat akan shalat Shubuh saat beliau

berada di lembah tetapi beliau tidak mengeriakan shalat Shubuh

tersebut sampai beliau berjalan melev.rati lembah, maka kita tahu

bahwa ucapan Nabi S, 'Maka hendaHah dia mengerjalan shalat

tersebut ketika mengingatzlm" maksudnya adalah, meskiptrn

unt<tunya telah berlalu, narnun kewajiban tidak hilang.

Jika ada lrang mengatakan bahwa Nabi $ keluar dari

lembah karena lembah tersebut dihuni oleh syetan, maka dapat

dijaunb bahwa seandainya shalat udak layak dikerjakan di sebuah

lembah yang dihuni syetan, maka sungguh Nabi $ pemah shalat

sambil mencekik syetan. Pencekikan syetan oleh Nabi $ itu lebih

berat daripada shalat di lembah yang dihuni syetan.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya musaftr ingin menjamak

antara shalat Zhuhur dan shalat Ashar pada wakhr Ashar,

kemudian dia memulai dengan shalat Zhuhur lalu dia menrsaknya,

kemudian dia shalat Ashar, maka shalat Ashamlra ifu sah- Shalat
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Ashamya ini sah karena dikerjakan pada waktu yang seandainya ia
dikerjakan secara tersendiri (tidak dijamak) maka hukumnya sah.

Sesudah itu barulah dia mengerjakan shalat Ashar.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dia memulai dengan shalat
Ashar, kemudian dia shalat Zhuhur, maka shalat Ashar tersebut
sah karena dia mengerjakannya pada waktunya saat dia harus

mengerjakan shalat Zhuhur. Tetapi saya memaknfikan hal ini
baginya meskipun hukumnya sah.

Asy-Syafi'i berkata: Jika ada mendung yang gelap dalam
perjalanan, maka ifu seperti terjadinya mendung yang gelap saat

mukim. Dia harus memperhatikan waktu. Jika dia telah
melakukannya, lalu dia menjamak antara Zhuhur dan Ashar,
setelah ifu mendung tersingkir dan temyata dia mengawali shalat
Zhuhur sebelum matahari tergelincir, maka dia wajib mengulangi
shalat Zhuhur dan Ashar seluruhnya, karena dia mengerjakan
masing-masing shalat secara tidak sah, yaihr shalat Zhuhur
dikerjakan sebelum waktunya, dan shalat Ashar dikeriakan pada

waktu tidak sah kecuali shalat Zhuhur sebelumnya sah.

Asy-$afi'i berkata: Seandainya dia telah memperhatikan
wakfu kemudian dia mengerjakan kedua shalat tersebut, lalu

mendung tersingkap dan temyata dia mengerjakan shalat di wakfu
Ashar, maka kedua shalat tersebut sah baginla karena dia boleh
mengerjakan kedua shalat tersebut se@ra sengaja di waktu
tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya mendung tersingkat dan
temyrata dia mengerjakan kedua shalat tersebut sesudah matahari
terbenam, maka kedua shalatnya itu sah karena setidakn5ra kedua
shalat tersebut menjadi qadha untuk shalat yang dia tanggung.
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AsySlrafi'i ber4<ata: Seandainya dia telah memperhatikan

waktu, dan ternyata dia mengerjakan salah satu shalat sebelum

matahari tertenam dan mengerjakan shalat yang lain sesudah

matahari terbenam, maka keduanya sah. Yang safu dikerjakan

pada unkh:nya, dan setidaknya yang lain menjadi qadha.

Aslrslafi'i berkata: Seperti itu pula ketentuan yrang berlaku

unhrk shalat Maghrib dan Isya yang dijamak.

AqrSyafi'i berkata: Jika ada seseorang yang tengah

bepergian, narnun dalam perjalanannya itu dia tidak meniatkan

jarnak antara Zhuhur dan Ashar, lalu dia menunda shalat Zhuhur

dalam keadaan ingat tanpa meniatkan jamak sampai masuk waktu

fuhar, maka dia dianggap maksiat lantaran menunda shalat

Zhuhur tanpa bemiat unfuk menjamaknya. Karena penundaan

shalat Zhuhur itu boleh baginya hanya jika dia bemiat jamak

sehingga u/aktu Ashar ifu menjadi waktu bagi shalat Zhuhur.

Jika dia tidak bemiat untuk menjamak, maka penundaan

shalat dalam keadaan mungkin untuk dikerjakan itu dianggap

sebagai maksiat. Pelaksanaan shalat Zhuhur tersebut menjadi

qadha, sedangkan shalat Ashar dikerjakan pada waktunya.

Keduanya sah, tetapi saya khawatir akan adanya dosa akibat

penundaan shalat Zhuhur.

Asfqpfi'i berkata: Seandainya dia mengerjakan shalat

Zhuhur tanpa bemiat untuk menjamaknya dengan shalat Ashar,

lalu ketika dia telah menyempumakan shalat Zhuhur atau ketika

wakhrnya tba dia bemiat unhrk menjamak keduanya, maka

hukumnya boleh karena jika dia boleh meniatkannya di awal,

maka dia juga memunculkan niat pada wakfu, dimana dia boleh

melakukan jamak.

60



AlUmm

Seandainya dia telah keluar dari shalat Zhuhur dengan cara

salam tanpa meniatkan jamak sebelum shalat dan tidak pula

bersamaan dengan keluamya dia dari shalat itu, kemudian dia

bemiat jamak, maka hukumnya tidak boleh, karena dia saat keluar

dari shalat tidak bisa disebut sebagai orang yang menjamak shalat,

melainkan disebut sebagai orang yang mengerjakan shalat

tersendiri. Karena ifu dia tidak boleh mengerjakan suatu shalat

sebelum waktunya kecuali shalat jamak, bukan shalat tersendiri.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dia menunda shalat Zhuhur

tanpa niat jamak, dan dia keluar dari shalat Zhuhur pada waktu
shalat Ashar, maka dia boleh langsung shalat Ashar karena

meshpun shalat Zhuhur ifu dilakukan secara tersendiri, namun ia

dilalnrkan pada wakhrnya, bukan pada waktu shalat yang lain.

Demikian pula, seandainya dia menunda shalat Zhuhur dengan

sengaja tanpa bemiat unfuk menjamaknya dengan shalat Ashar,

maka dia berdosa lantaran menunda shalat dengan sengaja tanpa

berniat untuk menjamak.

Asy-Syafi'i berkata: Jika shalat Zhuhur dan Ashar

dikerjakan pada waktu Zhuhur, maka keduanya harus dikerjakan

secaftl beruntun sebelum pelakunya meninggalkan tempat

berdirinyra, dimana dia shalat, dan sebelum dia memufus keduanya

dengan suafu shalat.

Jika dia telah meninggalkan tempat berdirinya, dimana dia
shalat, atau memutus keduanya dengan suatu shalat, maka dia

tidak boleh menjamak keduanya. Karena dengan tindakannya ihr,

dia tidak bisa disebut sebagai orang yang menjamak untuk selama-

lamanya, kecuali kedua shalat tersebut dikerjakan secara berunhrn

tanpa ada amalan lain di antara keduanya.
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Seandainya antara imam dan makmum terjadi
perbincangan yang banyak, maka dia tetap boleh menjamak.
Tetapi jika perbincangannya berlarut-larut, maka dia tidak boleh
menjamak shalat. Jika seseorang menjamak dua shalat di waktu
terakhir, maka dia boleh shalat di waktu shalat pertama, lalu keluar
dan melakukan hal-hal yang dia ingin lakukan karena pada saat ifu
dia telah mengerjakan shalat terakhir pada waktunya.
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153. Dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa sebagian
orang 5ang shalat bersama Nabi S secara Jamak pada shalat

Maghrib, kemudian sebagian dari mereka menderumkan unta-unta
mereka di tempat-tempat persinggahan mereka, kemudian mereka
shalat di tempat mereka shalat. Mereka shalat Isya pada

w"ktunya."25

25 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Shalat di Muzdalifah, l/4OO-
401, no. 197) dari jalur Musa bin Uqbah dari Kuraib maula lbnu Abbas dari
usamah bin zaid, bahwa dia mendengamya berkata: Rasulullah $ bertolak dari
Arafah, hinggu ketika beliau di syi'b; beliau pun turun dari kendaman, buang air
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Asy-Syafi'i berkata: Jadi, ketenfuan dalam menjamak shalat

Maghrib dan Isya itu seperti ketentuan dalam menjamak shalat

Zhuhur dan Ashar, tidak berbeda sedikit pun.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya seseorang bemiat untuk
menjamak antara Zhuhur dan Ashar, kemudian dia shalat Zhuhur,
kemudian sesudah ifu dia pingsan, kemudian dia sadar sebelum

keluar waktu Zhuhur, maka dia tidak boleh mengerjakan shalat

Ashar sebelum memasuki waktunya karena dalam keadaan seperti
itu dia tidak dianggap menjamak dua shalat. Demikian pula

seandainya dia tidur, atau lupa, atau sibuk, atau memufusnya

dengan perkara yang berlarut-larut.

Asy-Syafi'i berkata: Intinya adalah melihat keadaan, dimana
dia lupa akan shalat, Ialu dia keluar sebelum menyempumakannya;

apaleh dia melanjutkan shalat lantaran keluamya dia dari shalat itu
berdekatan? Implikasinya, jika dia berbuat seperti itu, maka dia
boleh menjamak shalat. Tetapi jika dia lupa lalu keluar dan

kecil, dan r,rmdhu tanpa menyempumakannya. Aku bertanya kepada beliau,
"Shalat sekarang, unhai Rasulullah?" Beliau menjawab, "shalat nanti di dryn."
Kemudian beliau naik kendaraan lagi.

Kefika beliau tiba di Muzdalifah, bdiau hrrun untuk berwr.rdhu dengan
menyempumakan wudhu- Kemudian iqamat dikumandanslon dan beliau pun
shalat Maghrib. Kemudian setiap orang mendertunkan untanya di ternpat
singga&rnya. Setelah itu iqamat shalat Isya dikumandangkan, lalu beliau pun
melaksanakan shalat lqn. Beliau tidak mengerjakan shalat apapLrn di anbra
keduan5ra.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, bab:
Menyempumakan Wudhu, T/6657, no. 139) dari jalw Abdullah bin Muslamah
dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Haji, bab: Bertolak dari Arafuh ke
Muzdalifah, dan Anjuran unh:k Melaksanakan Shalat Maghrib dan Isgra secarzr

Jamak di Muzdalifah pada Malam ltu,2/394, no. 276/1280) dari jalur Yahya bin
Yahya dari Malik.
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berlarut{arut, maka dia tidak boleh melanjutkan shalahya,

melainkan dia harus mengulangi shalatnya dari awal. Demikian

pula, dia tidak boleh menjamak shalat pada waktu itu.

Jadi, ketentuan kebolehan jamak adalah, jika dia berada di

sebuah masjid, dia tidak keluar dari masjid untuk berdiam lama-

lama sebelum dia bergerak menuju shalat. Jika dia berada di

tempat shalatnya, dia tidak meninggalkannya dan tidak berlama-

lama sebelum dia kernbali kepada shalat.

18. Bab: Shalat dalam Keadaan Ada Halangan

Asy-Syafi'i berkata: Seseorang tidak boleh menjamak dua

shalat pada walrtu shalat pertama, kecuali dalam keadaan hujan;

dan tidak boleh mengqashar shalat dalam keadaan taht atau ada

halangan yang lain, kecuali dalam keadaan musafir, karena

Rasulullah & m"nsertakan shalat pada uraktu perang Khandaq,

tetapi tidak ada informasi lrang sampai kepada kami bahwa beliau

mengqashar shalat.

Asy-Synfi'i berkata: Demikian pula, dia tidak boleh shalat

dengan cara duduk, kecuali akibat sakit yang membuatnya tidak

mampu berdiri. Dia tidak boleh shalat dengan cara duduk dalam

keadaan dia mampu berdiri, kecuali dalam keadaan takut seperti

yang telah saya jelaskan. Dia juga Udak boleh shalat dengan cara

duduk karena ada halangan yang lain, kecuali akibat sakit sehingga

dia tidak mampu berdiri.
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Asy-Syafi'i berkata: Alasannya, kewajiban dalam shalat

fardhu adalah ia dikerjakan dengan menghadap kiblat dan dengan

cara berdiri. Karena itu shalat dengan cara lain Udak

diperkenankan, kecuali dalam kasus-kasus yang ditunjukkan oleh
Rasulullah S. Dalam hal ini tidak berlaku qiyas, melainkan segala

sesuafu dikembalikan kepada pokoknya. Berbagai keringanan

tidak boleh merembet kepada yang bukan tempatnya.

19. Bab: Shalatnya Orang Sakit

Dalam bab ini dijelaskan tentang memerdekakan budak

perempuan di tengah-tengah shalat dalam keadaan tidak menutupi

fubuh seperti perempuan merdeka, dan shalatnya anak kecil yang

memasuki baligh.26

Allah @ berfirman,

;ryijj,; fiirt i;iA:U $-;14;)i J;'tM.

@a;5
"Peliharalah segala shalat(mu), dan (Wliharalah) shalat

trrustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalahnu) dengan

l<husyuk- "(Qs. AI Baqarah l2l:238],

As5r-Syafi'i berkata: Jika perkara fardhu dititahkan kepada

orang yang sanggup mengerjakannya, maka jika seseorang

26 Ini adalah penegasan dari Al Bulqini.
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sang1pp b€rdd dalam shalat, maka shalatnlra Udak sah tanpa

b€rtr{ kearali dalam keadaan talnit sep€rti png telah sap
jdaskan-

Aqrqraf i berkata: Jika dia tidak sanggup berdiri, maka dia

shalat dengan duduk, tetapi dia harus tetap rulm dan squd seperti

bh, rnanakala dia mampu rulm dan suiud-
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154- ArySpfi'i mengabarkan kepada lorni, Yahp bin

Flassan mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Salamah,

dari Flist arn bin Urwah, dari a5rahn5ra, dari Aisynh, bahwa

Rmrhlbh $ memerintahkan Abu Bakar wrfuk shalat mengimami

oran(foranrg, tehpi kemudian Rasulullah fu mer-asa lebih ringan,

sehingga Miau datang dan duduk di samping Abu Bakar.
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Rasulullah $ lantas mengimami Abu Bakar sambil duduk,

sedangkan Abu Bakar mengimami orang-orang sambil berdii."27
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27 HR. A*FThabrani (pembalnsan, Shalat Jama'ah, bab: Shahtrya Imam

derrgan Cara Duduk, 7/l%, no. 18) dari jalur Hiq,ram bin Urwah dari afrahnfia

bahwa Rasulullah *.... d*gat redaksi !,ang serupa dengan sbtus rrrz:ra4 Al
Bukhari (pernbahasan: Adzan, bab. Orang yang Bendiri di Samping Imam karena

Ada Halangan, l/226, no. 683) dari jah.n ?.al,afiya bin Yahla dari Ibnu Numair

dari His5nm bin Urunh dari a5rahnya dari Aisyah g dmgan redaksi lnng s€rupa;

dan Muslim (pembahasan: Shalat, bab' Penggantian Imam Ketika Terjadi

Halangan Akibat Sakit, Bepergian dan Selainngra, no. 97 /418) dari iahr Abu

Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib dari hnu Numair dari HiqBm dari

aphnya dad Aisyah qu dengan redaksi lang serupa.

Shalat Snng beliau kerjakan terakhir adalah shalat Shubuh. Abu Bakar telah

mengerjakannya terlebih dahulu sebangrak safu rakaat. Kemudian dia shalat di

belakang Rasulullah df pada rakaat kedua, sementara saat itu Rasulullah $ shalat

dengan duduk.

Hal itu tampak jelas dalam Al Maghazi karya Musa bin Uqbah. Hal itu juga

ditunjukkan oleh hadits Humaid dari Tsabit dari Anas. Allahu A'lam.
[.ih. Iuk'rifah As-Sunan u/al Atsar, (2/L391
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155. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Aku mendengar Yahya bin Said berkata: hnu Abi
Mulaikah menceritakan kepadaku, bahwa Ubaid bin Umair Al-
laitsi menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah $
memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami orang-orang shalat
Shubuh. Ketika Abu Bakar takbiratul ihram, Rasnulah #
merasakan sakitnya agak ringan, sehingga beliau ptrl berdiri dan

berjalan membelah shaf-shaf shalat.

Ubaid melanjutkan, "Abu Bakar tidak pernah menoleh saat

shalat. Ketika Abu Bakar mendengar suara dari belakangnla, dia

tahu bahwa fidak ada yang maju ke tempat itu selain

Rasulullah S. Karena ifu Abu Bakar mundur ke belakang menuju

barisan, namun Rasulullah $ mengembalikannya ke tempat
semula, lalu Rasulullah S sendiri duduk di sampingnya, sementara

Abu Bakar berdiri sampai Abu Bakar selesai shalat. Hingga ketika

Abu Bakar selesai shalat, dia berkata, "Wahai Rasulullah, alm lihat
engkau dalam keadaan baik-baik saja pada hari ini. Ini adalah hari
Binti Kharijah."

Abu Bakar lantas pulang ke rumah, sedangkan
Rasulullah S tetap diam di tempatnya, duduk di samping kamar

sambil mengingatkan para jamaah akan berbagai fihah. Beliau
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bersaMa, 'Demi Allah, manusia frdak bin
mqnhanlru sedikit pm. Demi Allah, saungguhntn aku fidak

manghalall<an selain apa gang dihalall<an Allah dalam Kitab-N5n,

dan tidak manghanmkan sekin apa yang diharamkan Allah dalam

I{ibb-IW- Wahai Fathimah binfi Rasulullah dan Shafg4ph bibinSn

Rasulullah, lald<anlah amalan dangan menghamp ap gng ada di
sisi Allah, karena saungguh4n aku frdak bisa melindungi l<alian

bqdta dari mudra Allah sdikit pun.'%

AqrSlafi'i berkata: Imam boleh shalat sambil duduk,

sedangkan para makmum di belakangnyra shalat berdiri jika

mereka sanguup berdiri. Orang yang sanggup berdiri Udak sah

shalatrln, kecuali dengan cara berdiri. Demihan pula, jika imam

mampu b€rdiri, maka dia hanrs shalat dengan berdiri. Barangsiapa

di antara makmum ada Snng tidak sanggup berdiri, maka dia boleh

shalat dengan duduk.

AqrSpfi'i berkata: Demikian pula, setiap keadaan dimana

orcmg yang shalat mampu trnhrk menjalankan fardhu shalat

sebagaimana yang difardhukan Allah, maka dia harus

mengerjakannln. Dia harus shalat sesuai kadar kesanggupan. Jika

dia tidak sanggup duduk, tetapi dia sanggup untuk shalat dengan

berbaring, maka dia shalat dengan bertaring. Jika dia tidak

u Statrs hadits ini mutsl.
Saya tidak menemukannla pada selain Aqfs!,afi'i. Hanya saja, Al Baihaqi

merinra5ratkannya dalarn luk rifah As-Sunan wal Atsrdarijalur Asy-SSrafi'i.

Kerrrudian dia mengomentari dua hadits tersebut, !,aitu hadits ini dan hadits
sddurnny4 'Dalam shalat, dimana Rasulullah $ mengimami Abu Bakar dengan
cara duduk, sernentara Abu Bakar berdiri unfuk memperdergarkan takbirahn
ilmm kepada para jamaah adalah shaht Zruhur. Hal itu diielaskan dalam hadits

Ubaldullah bh Abdullah bin Utbah dad Aistah."
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sanggup ruku dan sujud, maka dia shalat dengan cara melakukan

isyarat rujud secara lebih rendah daripada isyarat ruku. 29

fuy-Syafi'i berkata: Jika dia mengalami sakit pada

punggung, tetapi tidak menghalanginya untuk berdiri, melainkan

menghalanginya untuk ruku, maka shalatnya tidak sah kecuali

dengan cara berdiri. Dia cukup membungkuk sebatas kemampuan

dalam ruku. Jika dia tidak bisa melakukan hal itu pada

punggungnya, maka dia cukup membungkuk dengan lututnya. Jika

dia tidak bisa melakukan hal itu, kecuali dengan bertopang pada

sesuatu, maka dia boleh bertopang padanya dalam keadaan tegak

lurus atau dengan cara miring, kemudian ruku, kemudian bangkit

dari ruku, kemudian sujud.

Jika dia Udak mampu bersujud, maka dia duduk dan

mela}ukan isyarat. Jika dia mampu bersujud pada pelipisnya tetapi

tidak sujud pada keningnya, maka dia menundukkan kepalanya

meskipun dengan cara miring, kemudian bersujud pada pelipisnya.

Selama dia bisa melalarkan amalan yang paling mendekati sujud

dalam keadaan tegak lurus atau miring ke sebelah tubuh mana

saja. Itulah yang harus dia lakukan.

Asy-Syafi'i berkata: Dia fidak boleh mengangkat suahr

benda apapun ke keningnya agar dia sujud di atas sesuahr

tersebut, karena seseorang tidak disebut bersujud sebelum dia

bersujud pada sesuatu yang melekat pada tanah. Jika dia

29 Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam qaul qadim meriungratkan dari
Sut/an bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Atha', bahwa hnu Umar menjenguk

Ibnu Shafwan. Ketika tiba waktu shalat, hnu Umar melihatnya shalat di atas

sesuafu, lalu hnu Umar berkata kepadanya, "Jika kamu rnampu meletakkan
wajahnya pada tanah, maka lakukanlah! Jika tidak, maka lakukan dengan isyarat!"

Uh. Ma'rifah As-Sunan wal Atsar, (2/L39\.
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meletakkan bantal pada tanah lalu dia sujud di atas bantal tersebut,

maka itu mencukupi. InsSm Allah.
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156. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatar Aslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Seorang periwayat

yang tepercaya mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari

Hasan, dari ibunya, dia berkata, "Aku pemah melihat Ummu
Salamah istri Nabi S sujud di atas bantal dari kulit, lantamn dia

s"dang sakit mata-'3o

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya omng yang sehat sujud di

atas bantal dari kulit yang melekat pada tanah, maka mya

30 HR. Abdnnazzaq dalam Mushannafrrya (pembahasan: Sharlal bab:

Shalatui5n Orang Salfit, 2/477478) dari jalur Ma'mar dari Qatadah dari Ummu
Husain dengan redalsi lrang serupa.

Al Baihaqi dalam Ma rifah As-Sunan wnl AAar Q/14O1 sesudah

meriwayratkan hadits ini dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi' ba&ata, 'Hadits
ini berkaitan derrgan bantal lnng menempel di tanah."

Sebagaimana Al Baihaqi menjelaskan bahwa penggunaan bantal 1ang
dilarang itu dimungkinkan berupa bantal yang diangkat ke kening, dan
dimungkinkan berupa bantal 1nng diletakkan dengan posisi yang sangat tinggi dari
tanah.
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memakruhkannya tetapi saya tidak berpendapat bahwa dia harus

mengulanginya. Sebagaimana dia sujud di atas gundukan tanah

yang lebih tinggi daripada tempat berdirinya, maka dia tidak hams

mengulangi shalatnya.

AsySyafi'i berkata: Jika orang png shalat mampu ruku

tetapi dia tidak mampu berdiri, maka dia bisa mengganti posisi

berdirinya dengan ruku- [alu, iika dia melakukan gerakan ruku,

maka dia harus lebih rendah dari ukuran berdirinya, kemudian

bersujud. Jika dia tidak mampu shalat, kecuali dalam keadaan

berbaring, maka dia boleh shalat dengan berbaring dan melakukan

Isya.

As5rSyafi'i berkata: Dalam setiap keadaan, saln

memerintahkan seseorang unfuk shalat sesuai batm

kemampuannya- Jika dia mengalami sedikit kesulitan yang masih

bisa ditahan, maka dia tidak boleh shalat, kecuali sebagaimana

yang difardhukan Allah padanya. Jika dia mampu berdiri dengan

sedikt kesulitan, maka dia shalat dengan berdiri.

Jika dia bisa melakukan sebagran ker,vajiban shalat dalam

posisi berdiri seperti bacaan sr.rrah Al Fatihah, maka saya suka

sekiranya dia menambahkan sedikit bacaan lainnya bersama sumh

Al Fatihah.

Saya menwruhnya duduk, jika tingkat kesulitan yang

dialaminya tidak bisa dia pikul, atau dia tidak bisa berdiri sarna

sekali. Seperti itu pula dalam masalah ruku dan zujud, Udak

berbeda sama sekali.

Seandainya dia hanya mampu membaca surah Al Fatihah

dan Al Ikhlash di rakaat pertama serta membaca surah Al Fatihah

dan Al Kautsar di rakaat kedua dalam shalat sendiri dengan cara
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berdiri, tidak sanggup mengikuti shalatnya imam, maka dia tidak

usah membaca bacaan yang lebih panjang dari yang saya sebutkan

kecuali dalam keadaan duduk.

Saya menyuruhnya untuk shalat sendiri, dan dia memiliki

halangan untuk meninggalkan shalat bersama imam. Seandainya

dia shalat bersama imam dan dia hanya mampu berdiri pada

sebagiannyra saja, namun tidak mampu pada sebagian yang lain,

maka dia shalat dengan berdiri sebatas kesanggupannya, lalu

duduk selama dia fidak sanggup berdiri. Dia tidak wajib

mengulangi shalatnya.

Seandainya dia mengawali shalatnya dengan cara berdiri,

sesudah ifu dia mengalami suatu halangan, maka dia boleh duduk.

Jika halangan tersebut hilang, maka shalatnya tidak sah kecuali

dengan cara berdiri. Jika dia telah membaca bacaan yang

mencukupi sambil duduk, maka saat berdiri dia tidak wajib

mengulangi bacaannya.

Jika masih tersisa bacaan yang harus dia baca, maka dia

membaca sisanya itu dengan cara berdiri. Misalnya dia membaca

sebagian dari surah Al Fatihah dengan cara duduk, kemudian dia

sembuh, sehingga dia tidak boleh membaca dengan duduk, dan

dia harus membaca sisanya dengan cara berdiri.

Seandainya dia membacanla saat bangkit untuk berdiri,

maka hukumnya tidak sah sampai dia membacanln dengan cara

berdiri tegak lurus jika dia mampu berdiri. Jika dia membaca

sisanya dengan cara berdiri, kemudian terjadi suafu halangan

baginya lalu dia duduk, maka dia membaca sisanya dengan cara

duduk. Jika dia sembuh dari sakihya, maka dia harus berdiri dan

membaca sisanya dengan cara berdiri-

74



AlUmm

Seandainya dia membaca surah Al Fatihah dan surah

tambahan lainnya dengan cara berdiri, kemudian dia sembuh dari

sakito'rya, maka dia harus berdiri. Dia tidak boleh melakukan ruku

sampai dia berdiri dengan tegak lurus. Jika dia membaca dengan

cara berdiri, maka ifu lebih saya sukai. Namun jika dia tidak

membaca, lalu dia langsung ruku sesudah dia berdiri dengan tegak,

maka rakaatnya itr sah.

Jika dia langsung ruku sebelum berdiri dengan tegak

padahal dia mampu, lalu dia langsung suiud, maka dia telah

menyia-nyiakan rular dan sujudnya, dan dia harus bangun unfuk

berdiri dengan tegak, lalu ruku dan sujud, tetapi dia tidak wajib

mengulangi bacaan. Jika dia tidak melakukannya hingga dia berdiri

(menuju rakaat berikuturya), lalu membaca (surah Al Fatihah dan

surah lainnya), lalu rulnr dan sujud, maka rakaat dimana dia

membaca bacaan dan bersujud itu tidak dihitung, sehingga sujud

tersebut unfuk rakaat sebelumnya. Sementara yang terhifung

adalah satu kali sujud, sedangkan salah satu dari dua rakaat

tersebut gugur.

Seandainya dia telah selesai dari shalakrya dan dia

menghitung rakaat, dimana dia tidak berdiri dengan tegak, maka

jika dia teringat pada wakhr dimana dia boleh melanjutkan

shalahya, seandainya dia lupa lalu keluar dari shalat sebelum dia

menyempumakan shalatnya, maka dia harus bertakbir, ruku dan

sujud, dan setelah itu dia melakukan sujud sahwi. Dengan

demikian shalatnya sah.

Tetapi jika dia tidak ingat sampai dia keluar dari masjid atau

wakfunya sudah lama, maka dia harus mengtrlangi shalat dari

awal. Seperti ifulah ketentuannya dalam setiap nrku dan sujud,
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serta amalan-amalan lain yang merupakan inti dari shalat yang

sanggup dia kerjakan seandainya dia tidak melakukannya sebatas

kemampuannya.

Seandainya dia mampu melakukan safu kali sujud, tetapi
dia tidak mengerjakannya, melainkan dia melakukan isyarat saja,

maka dia harus sujud lagi selama dia belum melakukan ruku pada

rakaat sesudahnya. Jika dia tidak melakukan sujud, melainkan

melakukan isyarat saja padahal dia mampu melakukannya,

kemudian dia membaca surah Al Fatihah sesudah dia ruku, maka

rakaat tersebut tdak dihitung. Dia harus mengerjakan sujud

tersebut, dan mengulangi bacaan dan nrlm sesudahnya. Selain ifu
Udak sah baginya.

Jika dia melakukan satu kali sujud, maka sujud tersebut

menggantikan sujud yang sanggup dia kerjakan tetapi dia ganti

dengan isyarat, lalu dia bangun, membaca surah Al Fatihah dan

ruku. Rakaat tersebut tidak terhifung. Demikian pula seandainya

dia melakukan sujud dua kali, maka salah safunya menjadi
pengganti bagi sujud yang dia tinggalkan, sedangkan sujud yang

kedua tidak dihitung karena itu merupakan sujud sebelum ruku.

Sujud yang sah baEnyra adalah sujud pada tempahya sujud

sebelum sujud 5nng kedua. Dia meninggalkannya, atau melahrkan
sesuatu 1nng tidak menculmpi baginya jika dia melakukan sujud

yang sesudahnya sebagai inti dari shalat. Sedangkan jika dia
meninggalkan satu sujud yang merupakan inti dari shdat dan dia
melakukan isyarat untuk sujud padahal dia mampu sujud,

kemudian sesudah ihr dia melakukan sujud yang merupakan sujud

Tilawah atau sujud Sahwi, bukan meniatkannya trntuk sujud yang

merupakan inti dari shalat, maka dia tidak bisa menggantikan
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sujud yang dia tinggalkan atau yang dia lakukan dengan isyarat

tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Demikian pula dengan untmu walad

(budak perempuan yang melahirkan anak untuk fuannya), budak

mukabbah (budak yang diberi hak unfuk menebus kemerdekaan

dirinya), mudabbarah (budak yang kemerdekaannya jatuh setelah

fuannya meninggal), dan budak perempuan lainnya. Jika mereka

shalat bersama-sama dalam keadaan Udak memakai penufup

kepala, kemudian mereka dimerdekakan sebelum

menyempumakan shalat, maka mereka harus menutup kepala (di

tengah-tengah shalat) dan menyempumakan shalahya.

Jika mereka tidak menufup kepala sesudah ada

kesempatan, maka mereka harus mengulangi shalat. Seandainya

mereka shalat tanpa penuhrp kepala padahal mereka telah

merdeka tetapi mereka tidak mengetahui kemerdekaan mereka,

maka mereka harus mengulangi setiap shalat yang mereka

kerjakan tanpa penuhrp kepala sejak mereka dimerdekakan,

karena mereka kembali unfuk mengetahui secara pasti mengenai

kemerdekaan mereka, sehingga mereka kembali kepada perkara

yang yakin.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya ada budak mukatabahyang

memiliki harta untuk menebus kemerdekaannya dan wakfu
pembayarannya juga telah jafuh tempo, lalu dia shalat tanpa

penuhrp kepala, maka saya memakruhkannya meskipun shalakrya

sah, karena dia tidak merdeka kecuali dengan membayarkan

tebusan. Tidak berdosa baginya unfuk tetap menjadi budak, tetapi

saya berpendapat haram baginya untuk menunda-nunda
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pembayaran dalam keadaan dia telah mampu memberikan

pembayaran.

Demikian pula, jika seseorang berkata kepada budak

perempuannya, "Kamu merdeka jika kamu memasuki rumah ini

pada hari ini", kemudian dia tidak mau masuk padahal dia bisa

untuk masuk hingga dia shalat tanpa penutup kepala, kemudian

dia masuk mmah, atau tidak masuk, maka dia tidak wajib

mengulangi shalaforya karena dia mengerjakan shalat tersebut

sebelum merdeka.

Demikian pula, seandainya seseorang berkata kepada

budak perempuannya, "Kamu merdeka jika kamu mau," lalu dia

shalat dalam keadaan tidak mau merdeka, lalu fuannya

memerdekakannya sesudah itu, maka dia tidak wajib mengulangi

shalatnya.

Jika seorang anak terlambat baligh, kemudian dia

melakukan shalat dan di tengah shalat itu dia genap berumur 15

tahun sejak kelahirannya, lalu dia menyempumakan shalahrya,

maka saya suka sekiranya dia mengulangi shalatnya dari awal,

karena dia menjadi orang yang wajib mengerjakan seluruh fardhu

pada pertengahan shalat, namun dia tidak mengerjakannya secara

sempurna dalam keadaan baligh. Jika dia menghentikan shalatnya

dan mengerjakannya lagi dari awal, maka hukumnya sah.

Seandainya dia berihram dalam keadaan seperti ini,

kemudian dia genap berumur 15 tahun sesudah berlalunya hari

fuafah, atau dia bermimpi, maka dia boleh melanjutkan hajinya,

tetapi dia harus mengulang haji dari awal, karena dia tidak

termasuk orang yang mendapati haji dengan mengerjakan amalan
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haji, sementara dia termasuk orang yang wajib menjalankan

seluruh fardhu haji.

Seandainya pada suatu hari di bulan Ramadhan dia

bermimpi basah atau genap berumur 15 tahun sebelum dia

menyempumakan puasa pada hari itu, maka saya suka sekiran5ra

dia menyempumakan puasa pada hari itu, kemudian

mengulanginya laE berdasarkan alasan yang telah saya sampaikan.

Tetapi dia tidak wajib mengulangi puasa sebelumnya karena dia

belum baligh hingga hari tersebut berlalu.

Demikian pula, dia tidak wajib mengulangi setiap shalat

yang dia kerjakan sebelum baligh, karena shalat tersebut telah

berlalu sebelum dia baligh. Demikian pula setiap shalat selain

shalat yang terjadi sesudah baligh. Demikian pula dengan setiap

hari puasa selain puasa yang terjadi sesudah baligh. Tidak ada

keterangan yang jelas bagiku bahwa ketentuan ini berlaku padanya

dalam shalat dan puasa. Sedangkan dalam haji, keterangan

tentangnya jelas.

20. Bab: Inti Penjelasan A&an

Allah @ berfirman,

q, $ ciili i{tlti J; p:i{' 6g
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"Dan apabila kamu menyeru (mereka) unfuk (mengerjakan)

sembahlnng, mereka menjadikannya buah epkan dan
permainan. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 59)

,13ri +i_ tt ijj3)13r3 riyrlJ( ,.5i ${,

;d,t,Jyt;IE
*Hai omng.omng Snng beriman, apabila diseru unfuk

menunaikan shalat pada hari Junt'at, maka bersegenlah kamu
kepda mengingat Allah. "(Qs. Al Jumu'ah 162l: 9\

Allah $ menyebut adzan unhrk shalat dan adzan pada hari
Jum'at. Tampak jelas bahwa yang dimaksud Allah & dari adzarr

pada dua apt tersebut adalah adzan wajib.

Rasulullah #i mensunnahkan adzan trnfuk shalat-shalat

fardhu, tetapi tidak ada seorang pun yang menghafal hadits dari
beliau, bahwa beliau memerintahkan adzan unhrk selain shalat

fardhu.

Sebaliknp, P.z-Zrhli menghafal hadits dari beliau, bahwa
beliau memerintahkan muadzin dalam dua shalat Id unfuk

membaca, qE i:Pt 'shalat dengan berjamaah!"

Tidak ada adzan selain untuk shalat fardhu. Dernikian pula,

tidak ada iqamat. Sedangkan dalam shalat Id, shalat gerhana dan
shalat Tamwih bulan Ramadhan, saya lebih senang sekiranya

diucapkan ,1E il:ar.
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Jika kalimat ini tidak dikumandangkan, maka tidak ada

risiko apapun bagi orang yang meninggalkannya, melainkan dia
hanya meninggalkan perkara yang lebih utama.

Shalat jenazah dan setiap shalat sunnah selain shalat Id dan

shalat gerhana itu dilakukan tanpa a&an dan tanpa ucapan il,}ilt
qt+.

21. Bab: Waktu Adzan Shalat Shubuh

i
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157. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syaf i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan bin
Uyainah mengabarkan kepada kami, dan Az-hhri, dari Salim bin
Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Rasulullah $ bersabda,

"Sesungguhn5a Bilal adzan pada otnkfu malam. Karena ifu makan

JG,a) I
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dan minumlah kalian sampai kalian mendengar adzannya lbnu
Ummi Makfum.'8l

t,,e*^lr G; -\ oA

31 HR. Al Bukhari (pembahasan: Kesaksian, bab: Kesaksian Omng Buta,
Perintah, Pemikahan, Penikahan, Bai'at, dan Adzannya, 2/252, no. 2656) dari
jalur Malik bin Ismail dari AMul Azizbin Abu Salamah dari Ibnu Syihab dengan
sanad ini dengan redaksi yang serupa; Mustim (pembahasan: puasa, bab:
Masuknya seseorang ke dalam Puasa itu Terjadi dengan Terbitnya Matahari,
2n681dari lalur Al l-aits dari Ibnu Syihab dengan sanad ini dengan redaksi yang
serupa; dan dari jalur Ibnu wahb dari Yunr.rs dari Ibnu syihab dengan sanad ini
dengan reiaksi yang serupa (no.36-37/10921; dan Al Humaidi dalam Musnad-
nVa (2/2761dari ;alur Suf!,an.

i'Js u3t 6?i

i lY- trt * -W ;tt * U!6:;.?i iJts

4 iJc *3 *ht Jr",ilr J;rLf "nr *
?i Ut LfiG. & t;-:.\ tkJl, €)6.yi

l//

15;6- Y ;Jf i,-3 ?rK" ?i :;t rs ) ?-igJ.ll

.'r>+i',-*1t,{ Jt:"&
158. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

S5rafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas
mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab, dari hnu Salim bin
Abdullah, bahwa Rasulullah S bersabda, "sesunggahnSn Bilal
mengunandangkan adzan pada wakfu malam- Karena ifu makan
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dan minumlah l<alian sampi lbnu Ummi Makfum

mengumandangl<an adzan. lbnu Ummi Maktum adalah seoftng
lak-laki bub; dia frdak mangumatdangkan adzan sebelum

dikabl<an kepdan5n, 'Sdah pgi, rudah rui'Ez

32 Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunn wlAbar(l/411)b€rkata, "Hadib ini
diriwagratkan oleh Aslrq/afi'i dalam qaul qadim dan jadid dari l![alik secara musL
Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh sekelompok periurayat dari Malik."

Hadits ini juga diriwaSratkan oleh Atr-Thabrani (pembahasan: Shalat, bab:

Ukuran Waktu Sahur, fd. 69)se@ra mursalsqel.1oSnng di sini; Al Buktnri dalam
Ash-Shahih dari Al Qa'nabi dari Malik se@ra tersambung sanadnya (penrbahasan:

Adzan, bab: Adzanq;a Orang Buta Jika Ada Orang yang Memberitahunp, L/209,
no. 617)dari jalur AHullah bin Musallamah dari Malik dari lbnu Syihab dari Salim
dari aphn5ra dari Rasulullah $. Ujung-ujung hadits ini ada pada no- (620,623,
t918,2656,72491.

AI Baihaqi berkata, "Demikianlah hadits ini diriwaptkan oleh Abdullah bin
Wahb, Rauh bin lJbadah, bin Hammam dan sekelompok periuayat
dari Malik seara nnushuL Hadits ini iWa oleh Al Bukhari dari hadits
AMul Adz bin Abu Salarnah dari Az-Zfui secara marchul."

Kernudian Al BailEqi meriwayratkan dari jalu Abu Ja'far Ath-Thahawi dari AI
Muzani dari Asy-Syafi'i dari Malik dari Abduflah bin Dnar dari Abdullah bin Urnar,
bahura Rasulullah 8.-. dengan redaksi !,ang serupa.

Ljh. As-Sunan Al lu{a'buah, no. (290)

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini iqa diriwapdon deh Az-7a'farani dafi Aslr
Dyan r.

Al Bukhari juga meriwayatkannp dari Abdullah bin Yusuf dad Malik, dan
kedrnnya juga melansimy'a dari hadits Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu
Umar dari Qasim bin Muhammad dari Aist ah Q, keduanya dari Nabi $.

Hadits ini juga diriwalatkan oleh Ath-Thabarani (pernbahasan: Shalat, tnb:
Lrhrmn Waktu Sahur dari Adzan, Ln4) dafi Abdullah bin Dinar seperti yang

diriwayatkan oleh AqrSyafi'i.
Al Baihaqi berkata, "Al Bukhad dan Mr.rslim melansir dalam pembahasan

tentang adzan Bilal di malam had hadib Abu USman An-Nahdi dari Abdullah bin
Mas'rd. Muslim melansir hadits Samrrah bin Jundab, sedangkan Abu Daud
melansir hadits Z5rad bin Harits Ash-Shada'i."
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Asy-Syafi'i berkata: Menurut afuran Sunnah, adzan Shubuh
dikumandangkan pada malam agar orang yang tidur bangun unfuk
bersiap-siap menghadiri shalat. Tetapi saya lebih suka sekiranya

muadzin mengumandangkan adzan sesudah fajar. Seandainya dia
tidak melakukannya, maka menurutlqr tidak ada larangan unfuk
meninggalkan adzan tersebut, karena wakfu adzannya adalah
sebelum fajar pada zaman Nabi S.

Sedangkan a&an untuk selain shalat Shubuh fidak
dikumandangkan melainkan sesudah wakfunya, karena saya tidak
mengetahui adanya seseorang yang menuturkan dari
Rasulullah $$, bahwa adzan dikumandangkan untuk suatu shalat

sebelum waktunya selain shalat Shubuh. Para muadzin masih

mengumandangkan adzan di tempat kami, mereka
mengumandangkan adzan setiap shalat sesudah wakfunya masuk
selain shalat Shubuh.

Saya tidak suka sekiranya adzan shalat fardhu ditinggalkan,
baik seseorang shalat sendirian atau secara berjamaah. Begitu juga

iqamat, baik di masjid besar atau di masjid kecil. Sebaiknya setiap
orang tidak meninggalkannya, baik di rumah atau dalam
perjalanan. Saya lebih menekankan adzan dan iqamat di masjid-

masjid besar.

Jika seseorang ingin menyempurnakan adzan setiap shalat

selain Shubuh sesudah wakfunya masuk, maka jika dia
mengumandangkan a&an sebelum waktunya masuk, maka dia
harus mengulanginya sesudah wakfunya masuk. Jika dia memulai

Kemudian Al Baihaqi mengutip penjelasan dan beberapa riwayat Asy-Syafi'i
dalam qaul qadimyarry menguatkan riwa5rat tersebut.

lih. Ma'rifah As-Sunan uml Atsar, (1/411413],
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adzan sebelum waktunya masuk, maka setelah masuk

dia mengulanginya dari awal.

Jika dia menyempumakan sisa adzan, kemudian kembali

kepada kalimat adzan yang telah dibaca sebelum waktunya, maka

tidak sah.

A&an tidak bisa dibaca dengan sempurna kecuali secara

berunfun dan dibaca sesudah waktu shalat selain adzan Shubuh.

Seandainya seseorang meninggalkan suafu kalimat dari adzan,

maka dia harus kembali kepada kalimat yang dia tinggalkan itu,

kemudian melanjutkan dari kalimat yang dia tinggalkan. Tanpa itu
adzan tidak sah.

Demikian pula dengan setiap kalimat yang dia majukan

atau mundurkan; dia hams membacanya pada tempatnya.

Seandainya di awal adzan dia membaca "Allaahu Akbar, Allaahu

Akbar', kemudian sesudah ifu dia langsung membaca "Asyhadu

anna Muhammadar-Rasulullaah'] kemudian dia menyempumakan

adzan, maka dia harus mengulanginya dengan membaca "Allaahu

Akbar, Allaahu Akbar" yang kedua yang dia tinggalkan, dan

setelah ifu dia membaca "Asyhadu allaa llaaha lllallaah, wa

Asyhadu anna Muhammadar-Rasulullah" dua kali hi.,ggu

menyempumakan adzan.

Jika dia membaca sebagian kalimat adzan dengan suara

kems dan sebagian yang lain dengan suara pelan, maka dia tidak

wajib mengulangi karena dia telah membaca lafazh adzan secara

sempuma sehingga dia tidak wajib lagi. Sebagaimana dia tidak

wajib mengulangi bacaan Al Qur'an yang dia baca dengan suara

pelan di tempat yang seharusnya dia membacanya dengan suarzr

keras.
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Asy-Syaf i berkata: Seandainya dia membaca takbir
(kalimat Allahu Akbafi, lalu langsung membaca "Ha5ry 'ala Ash-

Shalaah'] maka dia harus kembali untuk membaca syahadat, lalu

mengulangi "Ha54/a 'ala Ash-Shalaah" sampai dia membaca

seluruh kalimat adzan. Dengan demikian, dia menempatkan setiap

kalimat pada tempatnya. Kalimat apa saja yang dia tempatkan

tidak pada tempatnya, ifu harus dia ulangi pada tempatnya.

22- Babz Jumlah Muadzin dan Tunjangan Mereka

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang sekiranya jurnlah muadzin

dibatasi dua orang saja karena riwayat yang kami hafal dari
Nabi $ adalah mua&in Rasulullah S berjumlah dua orang, tetapi

tidak ada batasan untuk menambah jumlah muadzin lebih dari dua

orang. Dan jika muadzin hanya satu orang, maka ifu sudah cukup.

Ketika muadzin pertama telah mengumandangkan adzan, saya

tidak menganjurkan bagi imam unfuk memperlambat shalat agar

muadzin sesudahnya menyelesaikan adzan. Akan tetapi, dia keluar,

sedangkan adzan sesudahnya dihentikan dengan keluamya imam.

As5rSyafi'i berkata: Kewajiban imam adalah memeriksa

keadaan muadzin agar mereka mengumandangkan adzan di awal

wakfu, fidak menunggu mereka iqamat, serta memerintahkan

mereka untuk iqamat pada waktunya. Saya senang sekiranya

muadzin mengumandangkan adzan secara safu persahr, tidak

serentak. Tetapi jika masjidnya besar dan memiliki banyak

muadzin, maka tidak ada larangan masing-masing muadzin
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mengumandangkan adzan di setiap menara sehingga penduduk

yang tinggal di sisi setiap menara ihr mendengar adzan se@ra

serantak.

Saya lebih senang sekiranya muadzin ifu sukarela. Imam

tidak boleh menggaji mereka atau salah seorang di antara mereka,

manakala dia menemukan seorang muadzin yang amanah dan

mau mengumandangkan a&an dengan sukarela, kecuali dia

mengganti mereka dari uangnya pribadi.

Menurut hemat saya, di negeri yang banfk jumlah

penduduknya ifu tidak sulit menemukan muadzin 5nng amanah,

disiplin, dan mau mengumandangkan a&an dengan sukarela.

Tetapi jika imam tidak menemukan muadzin seperti itu, maka dia

boleh menggaji muadzin dari selain harta fai', l<arerra masing-

masing harta urnurn itu memiliki pemiliknya sesuai Snng telah

ditetapkan.

AqrSyafi'i berkata: Imam tidak boleh menggaji muadzin

dari harta zakat sedikit pun. Mua&in boleh mengambil gaji jika dia

diberi gaji dari sumber yang boleh diberikan kepadan5ra sebagai

gaji. Dan dia tidak boleh menerima gaji dari selain imam sesudah

dia menerima gaji dari imam.

AqrSffi'i berkata, Muadzin haruslah seorang yang adil dan

tepercaya karena dia bisa memandangi aurat orang-orang dari atas

menara. Orang yang adil dan tepercaya itu juga diharapkan

amanah dalam menjaga waktu.

Jika muadzin yang diprioritaskan adalah orang yang bisa

melihat dan mengetahui wakhr, maka saya memakruhkan

seandainya dia didampingi oleh muadzin yang buta. Jika orcmg

buta menjadi muadzin tunggal, tetapi dia didampingi oleh
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seseorang yang memberitahunya masalah wakfu, maka saya tidak
memaknfikannya. Tetapi jika dia tidak didampingi orang lain,

maka saya memakruhkannya karena dia tidak bisa melihat.

Saya tidak senang sekiranya seseorang mengumandangkan

a&an kecuali sesudah baligh. Tetapi jika muadzin yang belum
baligh mengumandangkan adzan, maka hukumnSn sah. Adzan

Snng dikumandangkan oleh budak, mukabb dan orang merdeka
itu sama-sama sah. Demikian pula dengan orang yang dikebiri,
orang yang terpotong kemaluannya, dan orang luar Arab
manakala dia mampu membaca lafazh adzan dengan fasih dan
mengetahui wakfu. Sesuatu yang paling saya senangi dalam semua

ini adalah sekiranya muadzin diambil dari kalangan terbaik.

Perempuan tidak boleh mengumandangkan adzan.
Seandainya seorang perempuan mengumandangkan adzan unhrk
kaum laki-laki, maka adzannya itu tidak memadai bagi mereka.
Kaum perempuan tidak wajib adzan meskipun mereka
mengerjakan shalat secara berjamaah. Tetapi jika mereka
mengumandangkan adzan dan iqamat, maka tidak dilarang.
Namun, perempuan tidak boleh mengeraskan suaranya, melainkan
ia membaca adzan dengan suara pelan dan cukup terdengar oleh
kawan-kawannya. Demikian pula dengan iqamat. Seandainya
jamaah perempuan meninggalkan iqamat, maka saya fidak
memakruhkarlnya seperti saya memakruhkan hal ifu bagi laki-laki,
meskipun saya lebih senang sekiranln jamaah perempuan

membaca iqamat.

Adzan dan iqamatnya laki-laki di rumah itu sama seperti
adzan dan iqamat di luar rumah dari segi lafazh. Dalam hal ini
Udak ada bedanya apakah dia mendengar para muadzin di

88



Al llnm

sekitamya atau fldak mendengar mereka. Saya tidak senang

sekiranya dia meninggalkan adzan dan iqamat. Jika dia memasuki

sebuah masjid yang telah dibacakan iqamat di dalamnya, maka

saya menganjurkannya untuk mengumandangkan adzan dan

iqamat dengan suara pelan.

23. Kisah Tentang Adzan
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159. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dia berkata: Abdul
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Aziz bin Abdul Malik bin Abu Mahdzurah mengabariku, bahwa

AMullah bin Muhairiz -anak yatim yang berada dalam asuhan

Abu Mahdzurah- mengabarinya ketika dia akan mengirimngra ke

S1nm. Dia berkata: Aku berkata kepada Abu Mahdarah, "Wahai

paman, aku keluar ke Syam, dan aku ingin bertanya bagaimana

cararnu adzan?" Lalu dia mengabarkan kepadaku, dan dia berkata,

'Baik."

Dia berkata, "Saya keluar bersama beberapa orang menuju

ke Hunain, lalu Rasulullah S kembali dari Hunain dan bertemu

kami di jalan. Lalu seorang muadzin Rasulullah $
mengumandangkan a&an unfuk suatu Shalat di hadapan

Rasulullah $. Kami mendengar suara muadzin sambil bersandar,

lalu kami berteriak menirukannya sambil mencelanlra.

Rasulullah $ mendengar suara kami, lalu beliau mengutus

seseorang kepada kami agar kami menghadap beliau.

Rasulullah S bersabda, 'Siapa di antara kalian Wng tadi aya
dengar suaranya demikian tinggi?" Semua orang menunjuk ke

arahku dan mereka berkata jujur. Beliau lantas melepas mereka

dan menahanku.

Beliau pun bersabda, "Berdiri dan adzanhh unfuk Shalat!'
lalu aku berdiri, dan ketika ifu tidak ada yang lebih aku benci

daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, da. Udak pula

apa yang beliau perintahkan kepadaku. Aku berdiri di hadapan

Rasulullah $, lalu beliau sendiri yang menyampaikan cara adzan

kepadaku. Beliau bersaMa, "Baalah: Allaahu Akbar, Allaahu
Akbar. Asyhadu allaa llaaha lllallaah, Asyhadu allaa llaaha

Illaallaah. Asyhadu anna Muharnmadan Rasulullah, ,Asyhdu Anna
Muhanmadan Rasulullah."
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Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Ulangi dan

suaramu!" Lalu beliau membaca, "Asyhadu allaa

Ilaaha llkllaah, Asyhadu allaa llaaha lllallaah. Asyhadu anna
Muhanmadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhanmadar Rasulullah.

Ha5ry;a 'Alas Sholaah, Ha5ya 'Alas Sholaah, Ha54n 'Alal Falaah,

Ha5rya 'Alal Falaah. Allaahu Akban Allaahu Akbar laa llaaha IIla
Allah. "

[-alu beliau memanggilku setelah aku mengumandangkan

adzan, dan memberiku kantong yang berisi perak. [-alu beliau

meletakkan tangann5ra pada ubun-ubun Abu Mahdzurah, lalu

mengusapkannya pada wajahnya, lalu bagian di antara kedua
tangannya, lalu janfungnya, hingga tangan Rasulullah @ sampai

pada pusar Abu Mahda.rah.

Sesudah itu Rasulullah S berdoa, "semoga Allah

menjadikan keberkahan pada dirimu, dan mengaruniakan
keberkahan kepadamu. " [-alu aku berkata kepada Rasulullah S,
"Perintahkanlah kepadaku unhrk membaca adzan di Makkah."
Beliau menjawab, "Aku perintahkan engkau unfuk adzan." Sejak
saat itu hilanglah setiap kebencianku kepada Rasulullah S, dan

semua itu bertalik menjadi rasa cinta kepada Nabi S. Aku lantas

menemui Attab bin Usaid, pekerja Rasulullah # di Makkah, lalu

aku mengunandangkan adzan unfuk shalat atas perintah
Rasulullah S.

Ibnu Juraij berkata, "Aku diberitahu hal itu oleh keluarga
Abu Mahdzurah yang pemah aku jumpai seperti yang

diberitahukan kepadaku oleh hnu Muhairiz. Aku pemah

mendapati hrahim bin Abdul Azlz bin Abdul Malik bin Abu
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Mahdzurah mengumandangkan adzan seperti yang dituturkan oleh

Ibnu Muhaiiz."33

33 HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab, Cara Adzan, 7/434, no- 503)

dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Abu Ashim dari Ibnu Juraij berupa lafazh

adzan tanpa kisah di sekitamya; dari jalur Hammam dari Amir Al Ahwal dari

Mal,,hul bahwa lbnu Muhairiz menceritakan hadits kepadanya dengan redaksi yang

serupa (no. 502); dari jalur Musaddad dari Harits bin Ubaid dari Muhammad bin

Abdul Malik bin Abu Mahdz'rrah dari ayahnya dari kakeknya dengan redaksi yang

sempa (no. 500); dari jalur Hasan bin Ali dari Abu Ashim dan AMurrazzaq dari

Ibnu Juraij dari Utsman bin Sa'ib dari ayahnya dan Ummu AMul Malik bin Abu

Mahdzurah dari Abu Mahdzurah dengan redaksi yang serupa, dan di dalamnya

terdapat redaksi, "shalat itu lebih baik daripada tidur" pada adzan pertama shalat

Shubtrh (no. 501).

Dalam hadits Musaddad Abu Daud menjelaskan bahwa dalam redaksinya

disebr-dfian, "Dia mengajariku iqamat dua kali dua kali..." Sementara dalam hadits

Abdurrazzaq disebutkan: Jika kamu membaca iqamat, maka bacalah ini dua kali,

"Qad qamat ash-shalah, qad qarnat ash-shalah-"

Abu Daud juga meriwayatkannlra dari jalur An-Nufaili dari Ibmhim bin Ismail

bin Abdul Malik bin Abu Mahdzumh dari kakeknya dari Abu Mah&umh; dari;alur
Muhammad bin Daud Al Iskandari dari Ziyrad bin Yunus dari Nafi' bin Umar Al
Jurnfi dari AMul Malik bin Abu Mahdzurah dari AMul Malik bin Muhairiz dari

Abu iltahda.rrah (no. 505).

Sesudah menyebutkan jalur-jalur riwayat ini Abu Daud berkata: Dalam hadits

Malik bin Dinar, dia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abi Mahdzurah. Aku

berkata, "Ceritakan kepadaku adzannya ayahmu dari Rasulullah 6$." Dia pr.rn

merxTebutkan hadits di atas dengan mengatakan "Allaahu Akfur, Allaahu Akbar"
saja.

Demikian pula dengan hadits Ja'far bin Sulaiman dari hnu Abi Mahdzurah

dari pamannya dari kakeknya, hanya saja ia mengatakan, "Kemudian lalukanlah

tafi'dankeraskan suaramu dengan membaca Allahu Akbar Allahu Akban"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Sifat

AdzarL 1/278, no. 6/379) dari jalur Abu Ghassan Al Misma'i Malik bin Abdul

Walrid dan Ishaq bin hrahim dari Muadz bin Hisyam sahabat Ad-Dushrun'i dari

aplurp dari Amir Al Ahwal dari Makhul dari Abdullah bin Muhairiz dengan

redaksi yang serupa tanpa disertai kisah.

95



Al llmm

Asy-Syafi'i berkata
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160. Saya mendengamya menceritakan dari ayahnya dari

Ibnu Muhair2 dari Abu Mahdzurah dari Nabi S semakna dengan
yang diceritakan oleh Ibnu Juraij.34

Asy-Syafi'i berkata: Saya mendengamya membaca iqamat
dengan kalimat:

s4 HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Tarji' dalam
Adzan, 1/3661dari jalur Bisyr bin Muadz dari hrahim bin AMul Aziz bin Abdul
Malik dari Abu Mahdzurah dari ayahnla dan kakeknya dari Abu Mahdanrah,
bahwa Rasulullah $ menyuruhnya duduk dan mengajarinya adzan huruf demi
huruf.

Ibrahim berkata, "seperti adzan kami." Bisyr berkata: Kemudian aku berkata
kepadangn, "Lllangilah untukku!" Dia pun menjelaskan adzan dengan brji'."

Abu Isa berkata, "Hadits Abu Mahdzurah mengenai adzan merupakan hadits
shahih. Hadits ini diriwayatkan darinya melalui banyak jalur riwagnt, dan hadis ini
diterapkan di Makkah serta merupakan pendapat Asy-Syafi'i."

Asy-Syafi'i meriwayatkannya dari jalur Abu Musa Muhammad bin Mutsanna
dari Affan dari Hammam dari Amir bin Abdul wahid Al Ahwal dari Makhul dari
Abdullah bin Muhairiz dari Abu Mahdzurah bahwa Nabi $ mengajarinya adzan
sebanyak sembilan belas kalimat dan iqamat sebanyrak tujuh belas kalimat.

Abu Isa berkata, "Status hadits ini hasan-shahih. Abu Mahdzurah nama
aslinya adalah Samurah bin Mi'yar. Sebagian ulama mengikuti adzan ini.
Diriwayatkan dari Abu Mahdzurah bahwa ia rnembaca iqamat dengan kalimat
tunggal (tidak diuland. "

l.jh.,4s-Suna n, (1 / 367 -3681
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"Allah Maha Besar, Allah Maha fusar. Aku bersaksi tiada

fuhan selain Allah, aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Ufusan

Allah. Mari kib menunaikan shalat! Mari kita menuju kemenangan!
Shalat segera ditunaikan, shalat segera difunaikan. Allah Maha
Besar, Allah Maha Besan Tiada tuhan selain Allah."

Kalau tidak salah, saya juga mendengamya menufurkan

iqamat sebagai sebuah riwayat sebagaimana dia menufurkan

a&an.

Asy-Syafi'i berkata: Adzan dan iqarnat itu seperti yang saya

ceritakan dari keluarga Abu Mahdzurah. Barangsiapa yang

mengurangi sedikit saja darinya, atau mendahulukan yang akhir,

maka dia harus mengulangi hingga membaca apa yang dia
kurangi, dan hingga dia membaca setiap kalimat pada tempatrya.

Muadzin pertama dan muadzin kedua salna dalam membaca

kalimat a&an. Saya tidak menyarankan tatswiF5 dalam shalat

Shubuh atau dalam shalat lain, karena Abu Mahdzumh tidak
menuhrkan dari Nabi S bahwa beliau menymruhnla melakukan

fi Tatswib berarti membaca "Ash-shalafu khairun minanaaum (shalat lebih
baik daripada tidur)"dua kali.

a rr A

4lllY! iJI Y
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tatwib. Karena itu saya memakruhkan tambahan kalimat dalam

adzan, dan saya memaknrhkan tatswibsesudahnya.

24. Bab: Menghadap Kiblat Saat Adzan

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak senang sekiranya muadzin

dalam adzan menghadap ke selain kiblat, baik posisi kakinya atau

posisi wajahnya, karena adzan merupakan pemberitahuan shalat,

sedangkan umat Islam dalam shalat mereka menghadap ke kiblat.

Jika dia memiringkan seluruh fubuhnya dari arah kiblat, atau

memalingkan wajahnya sepanjang adzan atau sebagiannya saja,

maka saya memakmhkannya, tetapi dia tidak wajib
mengulanginya.

Saya senang sekiranya muadzin dalam keadaan suci unttrk
shalat. Jika dia mengumandangkan adzan dalam keadaan junub

atau tidak memiliki wudhu, maka saya memakruhkannya.

Demikian pula, saya memerintahkannya unhrk rnenghadap kiblat
saat iqamat, serta dalam keadaan suci- Karena jika saya

memakruhkan sekiranya dia tidak dalam keadaan suci pada dua

amalan tersebut, maka terlebih lagi saya memakruhkannya saat

iqamat, karena dia membaca iqamat dan para jamaah langsung

shalat, sedangkan dia harus pergi meninggalkan mereka.
Setidaknya dengan perbuatan ifu dia dicurigai meremehkan shalat.

Saya juga memakruhkan muadzin unfuk
mengumandangkan adzan dalam keadaan junub, karena dia masuk
masjid. Orang yang junub tidak diizinkan masuk masjid, kecr-rali
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unfuk lewat saja, sedangkan muadzin bukan orang yang lewat

masjid. Seandainya dia memulai adzan dalam keadaan suci,

kemudian kesuciannya batal, maka dia boleh menemskan

adzannya dan tidak memufusnya. Setelah selesai adzan, barulah

dia bersuci.

Dalam hal meneruskan adzan, tidak ada bedanya antara

yang membatalkan kesuciannya ifu adalah junub atau selainnya.

Seandainya dia memutuskan adzannya, bersuci lalu kembali, maka

dia boleh meneruskan adzannya. Tetapi seandainya dia

memulainya dari awal, maka itu lebih saya sukai.

25. Bab: Bicara Saat Adzan

Asy-Syafi'i berkata: Saya lebih senang sekiranya mua&in
tidak berbicara sampai dia selesai adzan. Jika dia bicara menjelang

adzan, maka dia tidak harus mengulangi kalimat-kalimat adzan

yang dia kumandangkan sebelum bicara. Dia bebas bicara sesuka

hati.

Asy-Syafi'i berkata: Perkataan yang saya makruhkan dalam

adzan itu lebih saya makruhkan dalam irlamat. Tetapi jika dia

berbicara dalam iqamat, maka dia tidak perlu mengulangi

iqamatnya- Seandainya diantara bicaranya di setiap kalimat adzan

dan iqamat itu diselingi diam yang lama, maka saya menganjurkan

agar dia mengulangi adzannya dari awal.

Jika dia tidak melakukannya, maka tidak ada kewajiban

apapun padanya. Demikian pula, seandainya dia diam dalam
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setiap adzan dan iqamat dengan diam yang lama, maka saya
menganjurkannya unfuk mengulangi adzan dan iqamat dari awal,
tetapi sa5n tidak mewajibkannya.

Seandainya dia membaca sebagian kalimat adzan, lalu
tertidur atau akalnya tidak normal, kemudian dia bangun atau
kesadarannya kembali, maka saya menganjurkannya unfuk
mengulangi adzannya, baik jedanya ifu lama atau sebentar. Jika dia
udak melahrkannya, maka dia harus meneruskan adzannya.
Demikian pula, seandainya dia telah membaca sebagian dari adzan
lalu akalnya hilang, lalu sesudah itu akalnya kembali, maka saya
menganjurkannya untuk mengulangi adzannya dari awal. Tetapi
jika dia meneruskan adzannya, maka hukumnya boleh.

Jika yang meneruskan adzan adalah orang lain dalam
semua kasus ini, maka dia harus mengulangi dari awal, tidak boleh
menemskan adzannya, baik jedanya sebentar atau lama. Jika dia
menemskan a&annya, maka hukumnya tidak sah.

Ketentuan ini tidak sarna dengan ketenfuan dalam sharat,
dimana imam kedua meneruskan shalat imam sebelumnya karena
imam kedua menggantikan imam pertama dalam shalat, sehingga
dia meneruskan apa yang harus dilakukan oleh imam pertama,
tidak perlu mengulangi dari awal.

Sedangkan mua&in tidak bisa menyempurnakan a&an dari
muadzin lain. Juga karena shalat yang telah dia mulai itu
merupakan awal shalafurya, sedangkan awal adzan ifu tidak lain
adalah takbir, kemudian kalimat syahadat.

Seandainya dia telah membaca sebagian adzan atau
seluruhnya, kemudian dia murtad, maka saya menganjurkan agar
dia tidak dibiarkan kembali mengumandangkan adzan, hendaknya
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shalat tidak dikerjakan dengan adzannya, dan hendaknya orang
lain tdak menjadi imam dalam adzannya itu, melainkan
dikumandangkan a&an lagi dari awal.

26. Adzan dan Iqamat Dikumandangkan oleh Dua
Orang yang Berbeda

AsySyafi'i berkata: Jika seseorang telah
mengumandangkan adzan, maka saya menganjurkan agar dia{ah
yang mengumandangkan iqamat, berdasarkan hadits yang

diriwayatkan tentang hal ini,
zz z 4 z

.iul $ia -\1\
'Barangsiapa yang adan, maka dialah 5nng iqamat'86

35 HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Adzan dan Iqamat Dibaca Dua
Omng yang Berbeda,l/352, no. 514) dari jalur AMunahman bin An'am Al Ifriqi
dari zyad bin Nuaim AI Hadhrami dari ziyad bin Harits Ash-Shadai s@aftr marfu'
dalam hadits yang panjang dan memuat kisah; At-Tirmidzi (pembahasan: shalat,
bab: Barangsiapa yang Membaca Adzan, maka Dialah yang Membaca Iqamat,
L/383-3841dari jalur Abdurrahman bin Ziyad bin An'am.

At-Irmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwa5rat dari Umar g-"
Da juga berkata, "Hadits Ziyad hanya kami ketahui dari Al lfriqi, dan

statusnya dha'ifmeowi para ahli Hadits. Dia dinilai dha'if oleh Yahr bin said Al
Qaththan dan selainnp.

Ahmad berkata, "Saya tidak menulis hadits Al lfriqi."
Abu Isa berkata, "Saya melihat Muhammad bin Ismail mengtratkan stahrsnya

dan mengatakan, 'Riwayatnya hampir sama'."
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Alasannya adalah, jika muadzin telah menamh perhatian

pada adzan, bukan orang lain, maka dialah yang lebih berhak

unhrk iqamat. Jika orang lain yang iqamat, maka dia tidak dilarang

karena makruh. Dan jika orang lain yang iqamat, maka huk"rmnya

sah, Insya Allah.

27. Adzan dan Iqamat unfuk Menjamak antara Dua
Shalat atau Beberapa Shalat
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Adzan, bab'

Sunnah dalam Adzan,l/237\ dari jalur AMurr:ahman Al lfriqi.
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152. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ary-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin
Muhammad dan selainnya mengabarkan kepada kami, dari Ja'far
bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah mengenai
haji Islam, dia berkata: Kemudian Nabi S berangkat ke tempat

wukuf di fuafah, Ialu beliau menyampaikan khutbah pertama di
hadapan urnat Islam. Setelah itu Bilal mengumandangkan adzan,
lalu Nabi S memulai khutbah yang kedua. Nabi # pr.rn selesai

dari khutbahnya, dan Bilal selesai adzan. Setelah itu Bilal iqamat

dan beliau shalat Zhuhur. Kemudian Bilal iqamat dan beliau shalat
As[61."37

37 HR. Al Baihaqi daJam Ma'ifah As-Sunan wal Atsar (pembahasan: Shalat,
bab: Adzan dan Iqamat untuk Menjamak Dua Shalat dan Beberapa Shalat, 1/429)
dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Kemudian dia berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Hatim bin Ismail dari
Ja'far bin Muhammad dari agahnya dari Jabir tentang hajinya Nabi $.

Hanya saja dia menceritakan Lhutbah beliau, kemudian dia berkata,
"Kemudian Bilal mengumandangkan adzan dan iqamat, lalu beliau pun shalat
Zhuhur. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamat, lalu beliau shalat fuhar.
Kedua shalat tersebut tidak dipisahkan oleh apapun."

Dia melanjutkan, "Ketika beliau tiba di Mwdalifah, beliau shalat Maglrib dan
Isya dengan satu adzan dan dua iqamat."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim bin Hajjaj dalam Ash-Shahih dari jalur
riwayat ini (pembahasan: Haji, bab: Hajinya Nabi $, 2/883-892) dari jalur Abu
Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin hrahim dari Hatim bin Ismaildan dari Ja'far
bin Muhammad dari ayalrnya dari Jabir dalam hadits yang panjang dan rnasyhur.
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163. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin

Ismail atau Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami, dari

hnu Abi Dzi'b, dari hnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya.38

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Sulaiman bin Bilal dan

Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari Nabi S
secara murcal. Riwayat Hatim bin Ismail dapat dijadikan hujjah, dan dia

menuturkan hadits dengan sebaik mungkin. Dia diikuti oleh Hafsh bin Ghiyats dari

Ja'far dari ayahnya dari Jabir terkait shalat Maghrib dan Isya."
s Seperti inilah yang tertulis dalam manuslaip, yaitu sanad tanpa matan.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini terpotong dari manuskripnyn, dan yang

dimaltsud oleh Asy-Syafi'i adalah hadits tentang jamak shalat di Muzdalifah dengan

sahr iqamat sahr iqamat."
Kemudian dia meriwaptkan dari jalur Ath-Thahawi dari Al Muzanni dari Asy-

S3afi'i dari Abdullah bin Nafi' dari hnu Abi Dzi'b dari hnu Syihab dari Salim dari

ayahnya, bahwa Rasulullah $ shalat Maghib dan Isya di Muzdalifah secara jamak

tanpa ada kumandang unhrk salah sahr dari keduanya selain kumandang iqamat,

dan beliau juga tidak membaca tasbih di antara keduanya, dan tidak pula sesudah

salah safu dari kedua shalat tersebut.

Hadits ini terdapat dalam As-Sunan Al Ma'bwah (no. 446).

Al Baihaqi juga meriwa5ratkannya dari jalur Abu Abbas Al fuham dari

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam dari Ibnu Wahb dari Ibnu Abi Dzi'b.
Dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam ,4sh-Shahk dan

Adarn bin Abu Iyas dari hnu Abi Dzi'b (pembahasan: Haji, bab' Jamak Shalat
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Maghrib dan Isya di Muzdalifah, l/574, no. 1673) dari jalur Adam dari hnu Abi
Dzi'b Muhammad bin AMurrahman dari Az-Zuhri dari Salim."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwagratkan oleh Waki' dari Abu
Dzi'b, dengan redaksi, 'Beliau mengerjakan setiap shalat dengan satu iqamat'."

Hadits ini diriwayatkan oleh Syababah dan Utsman bin Unnr dari Ibnu Abi
Dzi'b dengan redaksi, "Dengan satu iqamat unh:k setiap shalat."

Utsman berkata, "ndak ada kumandang adzan untuk salah safu dari
kedrnnya."
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154. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu Abi Fudaik

mengabariku, dari hnu Abi Dzi'b, dari Al Maqburi, dari

Abdurrahman bin Abu Said, dari Abu Sa'id Al l(hudri, dia berkata,

"Pada Perang Khandaq kami terhalang unhrk melaksanakan shalat

hingga berlalu sebagian besar dari wakfu malam, sampai kami

terlindung dari perang. Itulah maksud firman Allah, 'Dan Allah

menghindarkan orang-orang mukmin dari Wperangan. Dan

adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. '(Qs. Al Ahzaab [33i,

29) Kemudian Rasulullah S memanggil Bilal dan

memerintahkannya unfuk iqamat. Kemudian beliau melaksanakan

shalat dengan sebagus-bagusnya shalat, sebagaimana beliau

mengerjakannya pada waktunya. Kemudian Bilal

mengumandangkan rqamat untuk shalat Ashar, lalu beliau pun

mengerjakan shalat Ashar seperti itu. Kemudian Bilal

mengumandangkan iqamat unfuk shalat Maghrib, lalu beliau shalat

seperti itu juga. Kemudian Bilal mengumandangkan iqamat untuk

shalat Isya, lalu beliau shalat seperti ifu jugn."39

39 HR. An-Nasa'i (pembahasan: Adzan, bab: Adzan bagi Orang yang

Ketinggalan Beberapa Shalat, 2/771 dari jalur Amr bin Ali dari Yahya dari lbnu

Abi Dzi'b; An-Nasa'i dalam As-Sunan Al Kubra (pembahasan'Adzan, bab' Adzan

bagi Orang yang Melewad<an Beberapa Shalat, L/5O51dari Amr.

Al Baihaqi dalam Ma'nfah As-Sunan wal Atsar lL/4371 berkata,

"Demikianlah hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam qual jadid. Dia juga
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diriwayatkan dalam qaul qadim dan banyak periwayat dari Ibnu Abi Dd'b, tetapi

dia tidak menyebutkan seseorang di antara mereka.

Redal$i hadits tersebut adalah, "[alu beliau memerintahkan Bilal untuk adzan

dan iqamat, kemudian beliau shalat Maghrib, kemudian beliau memerintatrkan Bilal

lagi, Ialu beliau shalat Isya."

Hadis yang dihafal dari hadits Abu Sa'id adalah yang diriwaptkan Asy-

Syafi'i dalam qaul iadid. Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh sekdompok

periwayat dari Ibnu Abi Dzi'b, dan riwayat sebagian dari mereka lebih jelas

menerangkan iqamat untuk setiap shalat.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Zubair dari Nafi' bin Jubair dari Abu

Lhaidah dari Abdullah bin Mas'ud, dan darinya Husyaim bercerita, "Beliau

memerintahkan Bilal unhrk adzan dan iqamat, lalu beliau shalat Zhuhur-"

Seperti ihrlah Hisyam Ad-Dustuwa'i menceritakan darinya dalam salah satu

dari dua riwayat, tetapi dia tidak menyebutkan redaksi ini dalam riwapt lain-

Al Auza'i meriwayatkan darinya dengan redaksi, "Beliau melahrkan sebagian

shalat dengan sebagian shalat yang lain dengan sah-r iqamat sahr irpnrat Tidak

seorang pun di antam mereka yang menyebutkan adzan untuk selain shalat

Zhuhur."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i dalam Al UmmbupqarE perda

hadits hnu Umar dan Abu Said dalam meninggalkan adzan saat meniamak dua

shalat pada wakhr kedu dan unttrk shalat qadha."

Asy-syrafi'i dalam Al Imla'mengatakan, "Jika musafir menjamak shalat di

suafu tempat singgah sambil menunggu para musaftr lain datang ke te'nrpat

tersebut, maka dia membaca adzan untuk shalat pertama dan iqannt unt&n5B.,

serta iqamat saja unhrk shalat kedua tanpa adzan. Jika dia menjamak stnlat di

suahr tempat tanpa menunggu kedatangan para musafir lain ke ternpat tersebut,

maka dia membaca iqamat untuk kedua shalat tanpa adzan-"

Asy-Sya{i'i mendudukkan khabar-khabar tentang shalat iarnak d Anfah,
Muzdalifah dan Khandaq pada perbedaan dua keadaan ini.

Dalam qaul qadim, fuy-Syafi'i menganjurkan adzan untuk shaht png
pertama secarr mutlak. Pendapat ini lebih shahih karena dalam hadib terrtang

Perang Khandaq adran unfuk shalat yang pertama.

Sedangkan hadits lbnu Umar dipelselisihkan soal adzan dan iqqnat secarzl

bersama-sama. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Salim bin AHullah dari aphnp
seb4aimana telah dijelaskan di atas; dan diriwayatkan oleh Asy'ats bin S.tlaim dari

ayrahn5ra dari Ibnu Umar bahwa dia menjamak dua shalat dengan satr adzan dan

sahr iq3mat.
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Asy-Syafi'i berkata: Peristiwa ini terjadi sebelum hrmn ayat

tentang shalat khauf, (fSS if *€:; ;!;+ ;rE 'Jika kamu datam

keadaan takut (baha5m), maka shalatlah sambil berjalan atau
berkendaraan "(Qs. Al Baqarah l2l: 2391

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada semua hadits ini,
dan ia mengandung dalil bahwa setiap orang yang menjamak

antara dua shalat di waktu shalat pertama ifu melakukan iqamat

trnh-rk masing-masing shalat, tetapi cukup mengumandangkan

adzan untuk shalat pertama saja, sedangkan untuk shalat yang

terakhir dikumandangkan iqamat tanpa adzan. Demikian pula

dengan setiap shalat yang dikerjakan di luar wakfunya

sebagaimana telah saya paparkan.

Asy-Syafi'i berkata: Keterangan bahwa muadzin tidak
mengumandangkan adzan untuk Nabi S ketika beliau menjamak

shalat di Muzdalifah dan Khandaq mengandung dalil bahwa

seandainya orang yang shalat ifu tidak sah shalabnya kecuali
dengan adzan, tenfulah Nabi @ memerintahkan adzan dalam

kondisi yang memungkinkan untuk dikumandangkan a&an.

Seperti itulah redaksi dalam riwayat Israil dari Abu Ishaq dari Abdullah bin
Malik dari Ibnu Umar. Namun dia ditentang oleh At-Tsauri dan Syarik dari Abu
Ishaq tanpa menyebut adzan di dalamnya.

Hadits Jabir menyebut secara gamblang adzan dan dua iqamat, dan ifu
merupakan redaksi tambahan, sehingga ia lebih pantas unhrk dipegang.

Uh. Ma rifah As-Sunan uml Atsar, (L/4324331
Namun Al Bulqini mengatakan, "Hadits yang menjadi sandaran dalam fatwa

adalah adzan dikumandangkan untuk shalat kedua, sebagaimana ditemngkan
dalam riwayat shahih dari Nabi $. Demikian pula dalam semua jaroak a'khir,
yaihr adzan dikumandangkan untuk shalat pertama. Ada pula riwayat shahih
rnengenai janak b'khirbahwa yang dibaca adalah adzan dan dua iqamat.
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165. Nabi # bensaMa tentang shalat, 'Flakaat bmp aja

Wng lalian dapti, maka kerjal<anlah ia. Hangl<an nhat bmp
saja lnng kalian leuatl<an, maka qdhalah.'4o

AlUmm

Asy-Syafi'i berkata: Dalam Sunnah Nabi fi$ dijelaskan

bahwa ketentuan ini berlaku dalam adzan. A&an bukanlah shalat,

sehingga seharusnya ketenhran iqamat juga seperti ini karena
iqamat bukan shalat.

'10 ffr.. Al Hunaidi (16/97, no. 8207/ll4) dari jalur Ma'mar dari Hammam
bin Mr-rrabbih dari Abu Hurairah.

Irnam Ahmad memiliki redaksi frang ba.beda dari Snng hin, Wifrt imh
funailanlah".

sedangkan periwayat lain meriurayatkan dari Hamrnam dari |"la'nnr dengan
redaksi "maka sempumal<anlah': (hal. 521-523)

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi 12/418, no. 935) dari jaft-n

sufun dari Az-zuhri dari said bin Musagrib dari Abu Huraimh, dia berkata:
Rasulullah$ bersabda, 'Jika kalian mendatangi slnlat naka jaryanlah kalln
mendabngirya dengan Marilan kqil. Datangilah shakt ifu dengan cam ba*rhn
biasa dan dalam keadaan ternng. Ralcaat benp afiz ptg kalian dapfi, nnrra
shalatlah! Dan rakaat berapa saja Sang talantatkan, nnl<a qadtakh!"

Imam Muslim dalam At-Tanyiz mengabkan, "Saya tidak meriwayatkan
adanya periwayat png meriwayatkan redaksi ini dad Az-hhnsehin Ibnu upinah,
yailtu 'Ralraat berap saja gng tuleuatkan, naka qadhalahl'.lbnu uyainah keliru.

Abu Daud berkata: Yunus, Az-Zubaidi, hratrim bin Sa'd, Ma'rnar, qlr,aib bin
Abu Harnzah menyebutkan redaksi dari Az-zuhd "maka sempumalanhh'. Hanya
hnu Uyainah seorang yang menyebutkan redaksi "maka qadhalah'.
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Barangsiapa yang mendapati akhir shalat, maka dia telah

terlewatkan unfuk menghadiri a&an dan iqamat, dan dia tidak

perlu mengumandangkan adzan dan iqamat unfuk diri sendiri.

Saya tidak mengetahui adanya fuqaha yang berbeda pendapat

bahwa jika seseorang datang ke masjid saat imam telah keluar dari

shalat, maka dia boleh shalat tanpa adzan dan iqamat. Tetapi jika

seseorang meninggalkan adzan dan iqamat, baik saat shalat

sendirian atau jamaah, maka saya memakruhkannya, namun dia

tidak wajib mengulangi shalat yang dia kerjakan tanpa adzan dan

iqamat tersebut. Demikian pula dengan shalat-shalat yang

dikerjakan secara jamak dan yang dikerjakan secara terpisah-pisah.

Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dan Ja'far bin
Rabi'ah dari A'raj dari Abu Hurairah juga menyebutkan redaksi umaka

sempumal<anlah"-

Demikian pula, hnu Mas'ud, Abu Qatadah dan Anas selunrhnp
menyebutkan redaksi'mala sempumakanlah".

Sementara Abu Salamah, hnu Sirin dan Abu Rafi' dari Abu Hurairah
menyebutkan redaksi "maka qadhalah"-

Redaksi yang diri'.myatkan dari Abu Dzar adalah "maka sempumakanlah"
dan "maka qadhalah".

Al Baihaqi berkata, "Mereka !,ang menyebutkan redaksi 'maka

sempurnakanlah' lebih banyak, lebih baik hafalannya, dan lebih banyak
mendampingi Abu Hurairah sehingga redaksi tersebut lebih kuat. Redaksi Abu

Qatadah 'maka sempumakanlah'merupakan redaksi yang disepakati antara Al
Bukhari dan Muslim."

l.jh. Sh a hi fah Ham marn, hal. (522-5231.
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28. Bab: Kecukupan Seseorang dengan Adzan dan
Iqamatnya Orang L^ain
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166. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aq1

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Umarah bin

Ghaziyyah menceritakan kepadaku, dari Habib bin Abdurrahman,

dari Hafsh bin Ashim, dari Umar bin Khaththab, dia berkata,
"Nabi S mendengar seorang lelaki mengumandangkan adzarr
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untuk shalat Maghrib, lalu Nabi S mengucapkan kalimat seperti
yang diucapkan orang itu. Kemudian Nabi $ tiba di tempat orang
itu saat shalat segera ditunaikan. Nabi S lantas bersabda,

"Turunlah kalian dan shalatlahl" Kemudian beliau shalat Maghrib
dengan iqamat yang dikumandangkan oleh budak hitam
tersebut."4l

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini, dan
kami berpendapat bahwa seseorang boleh shalat dengan adzannya
orang lain meskipun orang lain ihr tidak mengumandangkan adzan
unfuknya. Dia boleh shalat dengan iqamat dan adzannya orang
lain meskipun muadzin tersebut seorang badui, atau berkulit hitam,
atau budak, atau seorang yang tdak menguasai ilmu fikih
manakala dia telah mengumandangkan adzan. Namun saya

senang sekiranya yang menjadi muadzin adalah orang-orang yang

terbaik lantaran mereka bisa mengamati aurat oransfolang dari
atas menara, dan karena mereka lebih bisa menjaga amanah
unktu.

-...o /u-rel - \ lV,UUt ti?i :Jb e3r
"* 4t ra=.;t )+ u.-6)r *6?l:Jte

(

al Seperti inilah keterangan sanad dalam Al Umm, yaiit dari Hafsh bin
Ashim dari umar bin Khaththab. Sedangkan Hafsh bin Ashim tidak pemah
berjumpa dengan umar bin l(haththab. Akan tetapi, dalam Al Musnaddan riwayat
Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-sunan onl Abar disebutkan, dari Hafsh bin Ashim,
dia berkata, "Nabi $ mendengar...." Malsudnya adalah sanad hadits ini mursal
seperti png dikatakan oleh Al Baihaqi.
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167. fu-Rabi' mengabarkan kepada karni, dia berkata, Aslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: AMul Wahhab bin

Abdul Majid Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Yunus

bin Ubaid, dari Hasan, bahwa Nabi $ bersaMa, 'Pan muadzin

adalah oftng-oftng unat Islam afu shalat merel<a.'

Kemudian dia menyebutkan hadits lain bersamangra.az

Adzan ifu hulmmnya s,unnah sesuai dengan hadits sebagai

berihrt,

42 Hadits ini diriwayad<an oleh Rabi' dad Aslrq/afi'i secara mual, darr

terrnasuk salah satu riwayat mutsl Hasan Al Bashri. Namun riwaft m-nsl im
ditutup Asy-Spfi'i dmgan riwaSrat mustndyangdia riwa!,atkan

Hadits ini juga diriwaptkan oleh Al Baihaqi (pernbahasan: Shalat, bab: Silat
para Muadzdzin,l/41;gl dari jalur Abu Atrbas Al Asham dari Rabi'.

Al Baihaqi berkomentar tentang redaksi, "Dan dia memyehnkan yang lainnya

bersamanla", bahwa barangkali png dia maksud adalah dalam hadits yang dia

beritakan kepada kami. Da menyebuden saradnp kepada Muhammad bin Abu
Adi dari Yunus dari Hasan, dia be*aa: Rasulullah$ bersabda, oPam mwdzin
adalah oftngamng umat Islam atas slnlat mqd<a dan hajat maeka,
atau lnjat-hajat merel<a. "

Dari jalur yang sama dia juga meriwayatkan hadib, Tmatn adalah

penanlgqg, dan muadzin adalah omng keperalnan. Senqa Allah memberil<an

petunjuk kepada para imam dan mengampuni daa pam muadzin- " Atau beliau

bersaMa, "Semoga Allah mengampuni pm imam dan membqi pefunjuk kepada
pm muadzin."
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168. Ar-Rabi' mengabarkan kepadu kami, dia berkata: Aq1
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Suhail bin Abu
Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah &
bersabda, "Para imam adalah orzng.oftng t@ng menjamin,

sedangkan para muadzin adalah omng-orang

Semoga Allah memberikan petunjuk kepada para imam dan

mengampuni para muadzin.'43

43 Al Baihaqi dalam Ma rifah As-Sunan ml Atsar(perbahasan: Shalat, bab:

Sifat para Muadzin, l/45045L1 sesudah meriwayatkannya dari jalur Rabi' dari

Asy-Syafi'i berkomentar, "Hadits ini tdak didengar oleh Suhail dari ayahnya,

melainkan diriwayatkannya dari A'masy dari Abu Shalih. Sedangkan A'masy tidak
mendengamya dari Abu Shalih secara pasti, melainkan dia berkata, 'DiriwaSratkan

secara tsabitdari Abu Shalih' menurutku, aku mendengamya darinya. seperti inilah

1nng dikatakan oleh AMullah bin Umair dari A'masy."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Rafi' bin Sulaiman dari Muhammad bin Abu

Shalih dari ayahnya dari Aisyah g dari Nabi $."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmi&i (pembahasan: Shalat, bab:

Riwayat bahwa Imam adalah Penjamin dan Muadzin dan Orang Kepercayaan,

7/402404l,dari jalur Hannad dari Abu Ahwash dari Abu dari A'masy
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dari Abu Shalih dari Abu Hurairah &, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "hnarn

adalah panjamin dan muadzin adalah omng kqacaSmn- Ya Allah, bedlah
petunjuk kepada pam imam dan ampunikh pra muadzin."

Abu Isa berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Aislrah, Sahl bin Sa'd

dan Uqbah bin Amir."
Abu Isa juga berkata, "Hadits Abu Hurairah diriwaptkan oleh Sufun Ats-

Tsauri, Hafsh bin Ghiyats dan banyak periwalat lain4a dari A'mas5r dari Abu
Shalih dari Abu Hurairah dari Nabi $."

Asbath bin Muhammad meriunyatkan dari A'rnaqr, dia berkata, 'Aku
menceritakan dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah & dari Nabi S."

NaIi' bin Sulaiman merir,myatkan dari Muharnrnad bin Abu Shalih dari
ayahnSn dari Aislrah 6* dari Nabi $.

Saya mendengar Abu Zur'ah berkata, "Hadits Afu Shalih dari Abu Hurairah
bblf:. shahih daripada hadis Abu Shath dari AiE/ah +."

Saya mendengar Muhammad (yaitu Al Bul*Eri) b€rkata, "Fladits Abu Shalih

dari Ais!,ah qu lebih shahih."

Da juga menyebutkan dari Ali bin Al Madini hadib Abu Shalih dari Abu
Hurairah fidaklah ualid, dan tidak pula hadits Abtr Shalih dari Aiq/ah tentang hal

ml.

Ada pernyrataan tegas tentang terjadiqa penyimakan A'masgr dati Abu
Shalih, dan itu terdapat dalam riwapt Ibrahim bin Hurnaid Ar-Ru'asi.

Sedangkan dalam riwapt HUE/aim dari A'mas7 dia berkata: Abu Shalih

menceribkan kepada kami, dari Zhuhur. Keduanya hadits ters€but diriwayatkan
oleh Ad-Daruquthni dalarn r*-Sunan.

Demikianlah komentar png dikutip oleh Ahrnad Syakir, tetapi
saya tidak menemukan ini dalam As-Sunan. Allahu Alam.

hnu Hibban menilai hadrts shahih yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan

Ais!,ah S. Dia berkata, "Abu Shalih mendengar &a khabar ini dari Aisyah
sekaligr.rs dari Abu Hurairah."

Komentar ini dikutip oleh Al Hafizh dalarL At-Talkhish 17/207).
hnu Abdil Hadi berkata, "Muslim melansir dengan sanad ini sebanyak sekitar

empat belas hadits."

Uh. At-TalWtsh(7/2091
Malcsudnya adalah mengikuti hadits ini sesuai dengan kriteria Muslim. Allahu

A'lam-
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169. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas

mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abdullah bin

Abdunahman bin Abu Sha'sha'ah, dari ayahnya, bahwa Abu Said

Al Khudri berkata kepadanya, "Aku melihatmu suka kepada

kambing dan tinggal di pedalaman. Jika kamu sedang bersama

kambingmu atau tinggal di pedalaman, maka kumandangkan

adzan unh.rk shalat dan keraskanlah suaramu! Sesungguhnya

tidaklah jangkauan suara adzan tersebut bisa didengar oleh jin,
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manusia, dan sesuafu apapun melainkan mereka akan menjadi

saksi baginya pada Hari Kiamat." Abu Said Al I(hudri berkata,
"Aku mendengamya dari Rasulullah &-"M

AsyrSyafi'i berkata: Saya senang sekiranya muadzin

mengeraskan suaranya, dan saya senang sekiranya muadzin dipilih

dari orang yang keras suaranlra, serta diupayakan agar memiliki

suara yang bagus, karena dia lebih dihampkan bisa

memperdengarkan adzan, tdak seperti orang lrang lemah

suaranya. Keindahan suaftr itu lebih bisa menyenfuh hati orang

yang mendengamya.

Anjuran unfuk meninggikan suara menunjukkan bacaan

adzan secara tartil karena seseorcmg tidak mampu mencapai

puncak suaranya saat men5ampaikan kalimat gnng berunhm selain

orang yang berticara se@ra tartil- Karena seandain5n dia berbicara

dengan kalimat yang cepat dengan suara ynng tinggi, maka

bicaran5ra pasti terpufus- Karena ifu, sa5E senang sekiran5ra adzan

dikumandangkan dengan tarHl, memperjelasnya tanpa

memanjang-manjangkanqn, tdak dilagrrlagukan, serta fidak

terburu-buru. Sedangkan dalam iqamat, sala senang sekiranya ia

dikumandangkan dengan cepat tetapi tetap jelas terdengar.

Asy-Syafi'i berkata: Dengan cara bagaimanapun adzan

dikumandangkan, sah. Hanln saja, unfuk kehati-

hatiannya sebaiknya ia dikumandangkan dengan cam-cara seperti

yang telah saya jelaskan.

'14 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Adzan, bab: Mengeraskan Suara Saat

Adzan, 7/206-207, no. 609) dari ialur Abdullah bin Yusuf dari Malik.
Hadits ini terrnasuk riwayat Al Bukhari yang diriwayatkan se@ra gharib.
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170. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, As5r

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas

mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dia
berkata, "Rasulullah S memerintahkan muadzin pada waltr,r

malam yang dingin dan berangin unfuk mengucapkan,
'Ketahuilah, shalatlah kalian dalam kendaraan!'6

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang sekiranya imam

memerintahkan hal ini ketika muadzin selesai membaca adzan.

Tetapi jika mua&in mengucapkannya di tengah-tengah adzan,

maka tidak dilarang. Jika dia berbicara tentang hal yang serupa

4s HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat, bab: Adzan dalam perjalanan dan
dalam Keadaan Tanpa Wudhu, l/73, 7O); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab:

Keringanan saat Hujan dan Ada Halangan untuk Shalat dalam Kendaraan, T/222,
no. 666) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan,

Shalatnya Musafir dan Qashar Shalat, bab: Shalat di Kendaraan dalam Perjalanan,

7/484, no. 22/6971dari jalur Yahf,a bin Yahya dari Malik.
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dengan ini sesudah adzan, yaitu tentang hal yang bermanfaat bagi

manusia, maka fidak dilarang. Saya fidak senang dengan

pembicaraan di tengah-tengah a&an berupa sesuatu Snng tidak
bermanfaat bagi umat. Tetapi jika muadzin mengatakannya, maka

dia tidak wajib mengulangi adzannya. Demikian pula, jika dia

berbicara di tengah-tengah iqamat, maka sala memakruhkannya

tetapi dia tidak wajib mengulangi iqamakrya.

31. Bab: Menirulran lhlimat !/ang Dibaca Mua&in
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171. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatar Ary-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab, dari Atha' bin Yazid
Al-laitsi, dari Abu Said Al Khudri, bahwa Rasulullah S bersabda,

.O I )z /
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'Jika kalian mendengar adzan, maka uapkanlah seperti yang

muadzin.'46
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ae HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Adzan

untuk Shalat, 7/67, no. 2l; Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Bacaan Saat

Mendengar Adzan, l/2O7, no. 611) dari lalur Abdullah bin Ytrsuf; dan Muslim
(pernbahasan: Shalat, bab: Anjumn Menirukan Bacaan Adzan bagi Orang png
Mendengamya, Kemudian Membaca Shalawat unh.rk Nabi, Kemudian

Memohonkan Wasilah bagi Beliau, L/288, no. 10,2383) dari jalur Yahya bin
Yahya dari Malik.

At-Tirmidzi sesudah meriwayatkan hadits ini dari jalur Malik (pembahasan:

Shalat, bab: Menirukan Bacaan Muadzin, 7/407408l, berkata, "Dalam bab ini
terdapat riwayat dari Abu Rafi', Abu Humirah, Ummu Habibah, AMullah bin Amr,
Abdullah bin Rabi'ah, Muadz bin Anas dan Muawiyah."

Dia juga berkata, "Hadits Abu Said stattrsnya hasan-shahih. Seperti ihrlah

Ma'mar dan para periwayat lain meriwayatkan dari Az-hhn dengan redaksi yang

sama seperti hadits Malik. Sementara AMurrahman bin Ishaq meriwayatkan hadits

ini dari Az-Zrhri dari Said bin Musa547ib dari Abu Hurairah dari Nabi $. Riwayat

Malik lebih shahih."
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172. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, fulr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan

mengabarkan kepada kami, dari Mujammi' bin Yahya, dia berkata:

Abu Umamah mengabariku, dari hnu Syihab, bahwa dia
mendengar Muawiyah berkata: Aku mendengar Rasulullah $
ketika muadzin mengucapl<an, *ktrhadu allaa ilaaha illallaah (Aku

bersaki bahwa tiada tuhan selain Allah),' maka beliau

mengucapkan, ",Asyhadu allaa ilaaha illallaah.' Jika mua&in
mengucapkan, "Asgnhadu anna Muhamailar Rawlullaah, (Aku

bqsaksi bahorm Muhammad adalah Utusan Allah), 'maka beliau

mengucapkan, "Aku juga. " Kemudian beliau diam.47

47 HR. Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Swan rcl Ahrlpunbahasan: Shalat,

bab: Menirukan Bacaan Mua&in, l/4351dari jah-r Abu Abbas dari Rabi'. Dalam
sanadngn disebutkan: Dad Abu Umamah bahwa dia mendengar Muawifnh. D
antara keduanya tidak ada Ibnu Syihab. Demikianlah dalam Musrnd Aryrsfifri.

Uh. At-Tafib, (L/61-62, no. 180)

Hadits ini juga diriwaptkan oleh Al Humaidi dalarm Mtsmdaya(7/275-2761
dari jalw Sufun bin Uyainah dari Thalhah bin Yahya dari pamannya yaitu Isa bin
Thatrah bahwa dia mendengar Muawignh bin Abu S$/an berkata: Aku
mendengar Rasulullah & kefika mua&in mergucapkan "Allaahu Akbar, Alhahu
Akbar", beliau juga mengucapkan "Allaahu Akbar, Allaahu Akbar". Ketika
muadzin mengucapkan 'Asylndu allaa llaaha lllallah", beliau mengucapkan "Wa
ana asyhadu". Dan ketika muadzin mengucapkan "A.syhadu anna Muhammadar
Rasulullaah", maka beliau juga mengucapkan " Wa ana asyhadu". Kemudian beliau

diam.
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sutnn berkata: Mujammi' bin Yahya Al Anshari juga menceritakan kepada

kami, dari Abu Umamah bin Salrl dari Muawiyah dari Nabi 6$ dengan redaksi

yang sama.

Demikianlah, dalam sanadn5a tidak ada nama Ibnu Syihab sebelum

Muawi5nh. Karena itu saya lebih menguatkan pendapat, bahwa nama hnu Syihab

merupakan tambahan, dan ihr kehru. Allahu Akm-
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Adzan, trab'

Menirukan Bacaan Muadzin, l/2071dari jalur Muadz bin Fudhalah dari Hisyam

dari Yahya dari Muhammad bin hmhim bin Harits dari Isa bin Thalhah, bahwa dia

mendengar Muawiyah pada sqatu hari. Kemudian dia menyebutkan redaksi ynng

sama hingga kalimat, "Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." (no. 612l

Yahya dimaksud adalah Ibnu Abi Katsir.

Al Bukhari mengalihkan hadis ini kepada hadits Abu said sebelumnya yang

telah kami jelaskan Akhriinya pada no. (171).

Al Bukhari juga meriwayatkannya dari jalur Ishaq bin Rahawaih dari Wahb

bin Jarir, dia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, dari Yahya dengan

reiaksi yang serLlpa.

Al Bukhari juga meriwayratkannya (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Imam

Menjawab Adzan di Atas Mimbar saat Mendengar Adzan, 7/289-290, no. 914)

dari jalur Abu Muqatil dari AMulah dari Abu Bakar bin Utsman bin Sahl bin

Hunaif dari Abu Umamah bin Satrl bin Hurnif, dia berkata' Aku mendengar

Muawiyah bin Abu sut/an duduk di atas mimbar. Ketika muadzin

mengumandangkan adzan dan mengucapkan "Allaahu Akbar, Allaahu Akbr", dta

juga mengucapl,an " Allaahu,4kfur, Allaahu Akbr"- Ketika muadzin mengucapkan

" Asyhadu allaa tlaaha lllallaah", dia juga mengucapkan " wa ana (besitu iusa aku)".

Dan ketika mua&in mengucapkan "Asylndu anna Muhammadar Rasulullaah",

maka dia juga mengUcapkan " Wa ana'. Setelah kumandang adzan selesai, dia

berkata, "Wahai kaum muslimin! Sesungguhnya aku mendengar Rasululah $
bersabda, di atas tempat duduk ini saat muadzin mengunandangkan a&an

mengucapkan ucapan seperti yang kalian dengar dariku." Abdullah dimaksud

adalah lbnu Mubarak.
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173. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Arlr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan

mengabarkan kepada kami, dari Thalhah bin Yahln, dari
pamannya yaitu Isa bin Thalhah, dia berkata: Alm mendengar
Muawiyah menceritakan hadits lrang sama, dari Nabi $."4
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48 Silakan baa bkhrij hadits sebelumnya, dan kami mengambil redaksinya

dari Musnad Al Humaidi.
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174. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid bin

Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dia

berkata: Amr bin Yahya Al Mazini mengabariku, bahwa Isa bin

Umar mengatarinya dari AMullah bin Alqamah bin Waqqash, dia

berkata, "Aku pemah bersama Muawiyah, lalu muadzinnlra

mengumandangkan adzan, lantas Muawiyah mengucapkan

sebagaimana yang diucapkan muadzinnya, hingga ketika muadzin

mengucapkan, 'Ha5rya 'alashshalaah, (Manlah menegakkan

shalatl" maka Muawiyah mengucapkan, 'Iaa hawla wa laa

quwumta illaa billaah, (Tiada daSn dan upatm kecuali dengan

pertolongan Allah).' Dan ketika muadzin mengucapkan,'Ha54m

'alal falaah, (Manlah kia menuju kemenangan)l Muawiyah

mengucapkan,'Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah'. Setelah ih-r

Muawiyah mengucapkan sebagaimana yang diucapkan muadzin,

lalu dia berkata, 'Aku mendengar Rasulullah $ mengucapkan

seperti ifu'."49

a9 Demikianlah dalam riwayat ini. Sedangkan sanad dalam Al Musnadadalah,

Abdullah bin Alqamah bin Waqqash berkata, "Sungguh saat itu aku berada di

samping Muawiyah..." Inilah yang terdapat dalam Ma'nfah As'Sunan wal Arcar
(L/436).

Namun hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i (pembahasan: Adzan, bab:

Bacaan Saat Mua&in Membaca Hayya 'ala Ash-Shalah Hajrya 'ala Al Falah,2/52,
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Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Kami berpegang
pada hadits Muawiyah, dan hadits ini sejalan dengan hadits Abu
Said Al Khudri. Di dalamnya ada penafsiran Snng tidak terdapat
dalam hadits Abu Said.

Asy-Syafi'i berkata: Karena ifu, setiap omng yang berada di
luar shalat, baik dia sedang membaca, berdzikir, diam atau bicara

unfuk mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Namun

ketika muadzin mengucapkan i)tiJt ,{t,"ri,9*r.gfi, ,}b ?,
maka yang mendengar mengucapk* fu, I! 6? It JT l.

Sedangkan ot?tng yang sedang shalat, baik shalat fardhu
atau shalat sunnah, saya lebih senang sekiranya dia menenrskan
shalahrya. lalu ketika dia sudah selesai shalat, maka salra senang

sekiranya dia mengucapkan apa yang sa57a perintahkan untuk
diucapkan orang yang berada di luar shalat. Jika bacaan ini
diucapkan oleh orang yang sedang shalat, maka bacaan ini tdak
merusak shalatnya, tetapi yang terbaik adalah dia Udak

mengucapkannya.

no.677) dari jalw Hajjaj dari hnu Juraij dari Amr bin Yahya dari Isa bin Urnar dari
AMullah bin Alqamah bin Waqqash dari Alqarnah bin Waqqesh, dia berkata,
"Sungguh aku berada di samping Muawiph."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam At-Sunn Al Kubn
(pembahasan: Adzan, bab: Perbedaan Para Periwayat Khabar dari Muawiyah
dengan Sanad ini, 1,/509-510).

Menumtku, inilah yang benar, yra.ihr antara Abdullah dan Muawiyah terdapat
Alqamah. Allahu A'lam.
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32. Bab: Inti Penlelasan Terkait Pakaian Orang yang

Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

#T*"K*:\'L
"Pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki)

masjid. "(Qs. Al A'raaf [7]: 31)

Asy-Syafi'i berkata: Menumt sebuah pendapat, kata'1522
yang menumt bahasa berarti perhiasan kalian ini maksudnya

adalah pakaian. Pendapat ini mendekati kebenaran-

{*r ilL hr Jt" ir J;t'JGr - \ vo

)r.G -Gj; yUt q";t G €Ll *t;-o
$

o jo

'9q^'/r $A

175. Rasulullah S bersabda, 'Janganlah salah seorang

diantara kalian shalat dengan memakai safu potong pakaian tanpa

ada sesuafu pun di atas pundakn5n.6o

(177].
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Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh shalat

kecuali dalam keadaan mengenakan pakaian apabila dia mampu

memakai pakaian.

Rasulullah S memerintahkan untuk mencuci darah haidh

dari pakaian, sedangkan kesucian ifu hanya diupayakan unfuk

shalat. Hal itu menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh shalat

kecuali dengan memakai pakaian yang suci. Oleh karena

Rasulullah S memerintahkan untuk menyucikan masjid dari najis

karena ia digunakan untuk shalat, maka terlebih lagi pakaian yang

digunakan untuk shalat itu lebih pantas disucikan.

Sebagian ulama menals ,ilkan firman Allah e, 
"{t 

ifj;
"Dan pakaianmu bersihkanlah." (Qs. Al Muddatsir 1741 4)-

Maksudnya adalah, sucikanlah pakaianmu unfuk shalat. Namurn

sebagian ulama yang lain menakruilinya secara berbeda. Allahu
A'lam.

Seorang lelaki dan perempuan tidak boleh shalat kecuali

dalam keadaan terfutup auratnya. Demikian pula, jika keduanya

shalat dengan memakai pakaian yang tidak suci, maka keduanyra

harus mengulangi shalat. Jika keduanya shalat dalam keadaan

tidak menutup aurat padahal keduanya mampu untuk menuhrp

aurat, maka keduanya wajib mengulangi shalat, baik dia

mengetahui hal itu ketika dia shalat, atau keduanya tidak

mengetahuinya, baik di wakfu itu atau selain waktu itu. Orang

yang saya perintahkan unfuk mengulangi shalat selama-lamanya

itu saya perintahkan untuk mengulangi shalat dalam keadaan

apapun.

fuy-Syaf i berkata: Apa saja yang bisa menufupi aurat

selama tidak najis itu boleh digunakan untuk shalat.
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Asy-Syafi'i berkata: Aurat lak-laki adalah antara bawah

pusar hingga kedua lufutrya, sedangkan pusr dan kedua lutukrya

tdak termasuk aurat. Sedangkan perernpuan wajib menuhrpi

seluruh hrbuhnya dalam shalat kecuali kedua telapak tangan dan

wajah.

Barangsiapa yang mengerjakan shalat dengan memakai

pakaian yang najis, atau membawa sesuafu png najis, maka dia

wajib mengulangi shalatnya. Jika dia mengerjakan shalat sambil

menyentuh anjing, babi, khamer, darah, atau bagian dari bangkai

atau kulit bangkai png belum disamak, maka dia r,rnjib mengulangi

shalatrya, baik 5nng dibawanya itu sedikit atau banyak.

Jika dia shalat dengan membaura her,rnn hidup yang tidak

boleh dimakan dagrngnln selain anjing dan babi, maka dia udak

wajib mengulangi shalatrya. Tetapi jika hamn tersebut sudah

menjadi bangkai, maka dia wajib mengulangi shalatnya.

Seluruh pakaian dihukumi srci hingga diketahui adanya

najis padan5ra, meskipun pakaian anak-anak 1ang tidak hati-hati

terhadap najis dan tidak mengetahuiqn, atau pakaian seluruh

orang musyrik, serta celana, sarung dan gamis mereka. Tidak ada

sedikit dari pakaian-pakaian tersebut lnng dalam

shalat diharuskan r.rntuk mengulangi shalakrp kecuali dia

mengetahui adanya najis padanya-

Demikian pula, alas dan tanah dihukumi suci hingga

diketahui adanya najis padanya. Tetapi, saya lebih senang

sekiranya orang yang shalat hati-hati terhadap pakaian orang-

orang musyrik, kemudian memperhatikan pakaian bawahan

mereka seperti sarung dan celana.
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Jika ada yang bertanya tentang dalil untuk hal-hal yang saya

jelaskan, maka jawabnya adalah,

O/O/

,J.iG f
2,

t,jl U euy.6?iIe - \ v1

51 FIR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab:

Menjamak Shalat, L/770, no. 8U; AI BL&hari (pernbahasan: Shalat, bab: Hukum
Menggendong Anak Perempuan di Pundak dalam Shalat, L/L79-18O, no. 516)
dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan
Tempat-tempat Shalat, bab: Kebolehan Menggendong Anak Kecil dalam Shalat,

1/385, no. 41/5431dari jalur Abdullah bin Musallamah bin Qa'nab, Qutaibah bin
Said dan Yahya bin Yahya dari Malik.

'r: ,', -.i,, 'o7, 
o

G;t r G:Jt * i )-b r;3r i;ur
*3 *ht J:" oirr JhLl ,:qra:\ii,;a

.,fatdj .:aui Jrc $1, kok
fZe. fr4"fif. bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Amir

bin AMullah bin Zubair, dari Amr bin Sulaim Az-Ztxaqi, dari Abu

Qatadah Al Anshari, bahwa Rasulullah $ pemah shalat sambil

menggendong Umamah bint Abu Ash.sr

AsySyaf i berkata: Umamah saat itu masih kecil.
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Asy-Syafi'i berkata:
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177. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari

A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah #i bersaMa,

"Janganlah sekali-kali salah seonng di anbn kalian shaht dengan

memakai safu potong pakaian fanp ada sauafu pun di abs
pundalmjn-62

Asy-Syafi'i berkata: Sabda Nabi $ "Janganlah selali-kali

salah seoftng di anbra kalian shalat dengan memakai afu potong

pakaian tanpa ada sesuafu pun di atas pundalmSn"dimungkinkan

sebagai pilihan dan anjuran, dan dimungkinkan sebagai suatu

keharusan yang tanpanya shalat Udak sah.

52 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Shalat, bab: C-ara Shalat dengan Mernakai

Sepotong Pakaian, 1/136, no. 359) dari jalur Abu Ashim dari Malik; Muslim

(pembahasan: Shalat, bab: Shalat dmgan Mernakai Safu Potong Pakaian, dan

Cara Memakainya, 7/138, no. 360) dari jalur Sufyran bin Ulainah dari Abu Zinad

dengan redaksi yang serupa.
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178. Jabir menceritakan apa yang telah saya paparkan.s3

179. Maimunah menceritakan dari Nabi $, bahwa beliau

pemah shalat dengan satu potong pakaian, dimana sebagian dari

ss fi5y-$5lafi'i menyebutkan hadits ini dalam tkhfilaf Al Hadib, lalu dia

berkata, "Sebagian periwagrat Madinah meriwa5atkan dari Jabir bin AMullah
bahwa Nabi $ menyuruh seseorang yang shalat dengan memakai satu potong

pakaian agar dia menggantungkan pakaian pada salah satu pundak dalam shalat.

Jika kainnla sempit, maka dia memakainyn sebagai sarung.'

Redaksi ynng paling mendekati redaksi ini adalah hadits yang diriwayratkan

oleh Al Bulihari dan Muslim.

AI Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Jika Kain png Dpakai Sempit,

L/7361 dari jalur Fulaih bin Sulaiman dari Said bin Harits, dia berkata: Kami

bertanya kepada Jabir bin AMullah tentang shalat dengan memakai satu potong

pakaian, lalu dia berkata, "Aku pemah keluar bersama Nabi $ dalam salah satu

perjalanan beliau.

Pada suatu malam aku datang menemui beliau unhd< suafu keperluan, tetapi

aku mendapati beliau sedang shalat. Saat ihr aku mengenakan satu potong kain,

dan aku mengganhrngkannya pada salah satu pundakku, lalu aku shalat di
smping beliau.

Setelah beliau selesai shalat, beliau bertanya, *AF kepuluanmu, walai
Jabir?" Aku pun mengutamkan keperluanku kepada beliau. Setelah aku selesai,

beliau bertanya, "Mengap englau mengganfungl<an pl<aian pda pndakmu?"
Aku mmjawab, "Kainku sernpit." Beliau bertanp, "Jika lan'runu lebar, maka
jadikanlah ia selimut (lilitkan pada tubuhmu)! Jika kainmu setnpit, mal<a jadikan ia

sarung!" (no. 3671

Mtslim (pembahasan: Zuhud dan Kelembutan Hati, bab: Hadits Jibril Fng
Panjang, 4/2306, no.74/3010) dari jalur Harun bin Ma'mf dan Muhammad bin

Abbad dari Hatim bin Ismail dari Ya'qub bin Muiahid Abu Hazmh dari Abbad bin

Walid bin Ubadah bin Shamid dari Abu Yasar sebagiannya dan dari Jabir

sebagiann5ra; di dalamnya disebutkan saMa Rasulullah #, 'Uil<a l<ainmu lebar,

maka selimpangkan kdua ujungnya. Jika sempit, maka il<atlah pda perubnu."
Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat Jamaah, bab: Keringanan dalam Memakai

Sahr Potong Pakaian, l/L4\, no. 34) secam penyampaian dari Jabir dengan

redaksi yang serupa.
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pakaian itu ada di tubuh Nabi,$$, sedangkan sebagian yang lain

ada di tubuh Maimunah.54

Dua riwayat tersebut petunjuk, bahwa beliau shalat dengan

cara menjadikan sepotong kain sebagai sarung karena kain tidak

bisa menufupi tubuh beliau kecuali dengan cara menjadikannya

sebagai sarung manakala sebagiannya ada di hrbuh orang lain.

Asy-Syafi'i berkata: Dari sini kita tahu bahwa larangan

Nabi S agar tidak shalat dengan memakai satu potong pakaian

tanpa ada suatu penufup di pundak merupakan larangan lang
bersifat pilihan, dan bahwa laki-laki dan perempuan sah shalat

selama ia menufup aurat.

Ar.rat laki-laki adalah seperti yang saya sampaikan.

Sedangkan selunrh fubuh p€rempuan adalah aurat kectrali kedua

il Ary€yafi'i menyebudran dengan sanadnta dalan lmflaf Al Hadiu,lalu
dia berkata: Sufun bin U!,ainah mengabarkan kepada l€mi, dari Abu Ishaq, dari

AHullah bin Syaddad dari Maimunah ishi Nabi €t, dia berkata, "Rasulullah &
shalat dengan mengenakan mifri lsqqns kain) yang sebagiannya ada pada

tubuhku dan sebagiannp ada pada hrbuh beliau; saat ihr aku sedang haidh."

Hadits ini juga diriwayatkan oletr Al Humaidi dalam Mrsnadrrrp, (1/150, no.

313) dari jalur Sutnn dari Abu Ishaq AqrSSraibani; Al Buktnri (pembahasan:

Haidh, L/124, no. 333) dari jalrr Hasan bin Mu&ik dari Yahya bin Hammad dari

Abu Awanah dari Srlaiman Asy-q/aibani dari AMullah bin Syaddad dari bibinSra

yaitu Maimunah 45, bahwa pada suatu ketka dia pernah haidh dan 6dak shalat.

Saat ih.r dia bertaring di teras masjid Rasulullah S yang sedang shalat. Jika beliau

bersujud, maka sebaEan pakaiann!,a mengenaiku."

Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Tidur Melintang di Depan Omng Shalat,

7/367, no. 273/513) dari jalur Abbad bin Awwam dari AslFsyaibani seperti

hadits Al Bukhari.

Sebagaimana Muslim sesudahnln meriurayatkan sebuah hadits dari Aisyah @
yang redaksinya lebih mirip dengan redaksi hadits yang ada di siru. Allahu A'lam.
(no.274/5141.
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telapak dan wajahnya. Adapun bagian punggung telapak kakinSn

adalah aurat.

Jika seorang laki-laki tersingkap baEan tubuhnya antara
pusar dan lutut, dan jika seorang perempuan tersingkap dalam
shalat bagian fubuhnya seperti rambut, baik sedikit atau banyak,

atau seluruh fubuhnya selain wajah dan telapak tangan, serta

bagian di sebelah telapak tangan yaitu pergelangan, baik keduanya

tahu atau tidak mengetahuinya, maka keduanya wajib mengulangi

shalat. Kecuali jika ia tersingkap oleh angin, atau jafuh sebentar

lalu segera dikembalikan ke tempahya tanpa menunggu-nunggu.

Jika dia menunggu-nunggu sesudah ifu dalam seukuran

waktu yang memungkinkann5n unhrk mengembalikan pakaian
pada tempahya, maka keduanya wajib mengulangi shalatnya.

AsySyafi'i berkata: L^aki-laki boleh shalat dengan memakai

celana selama bisa menutupi bagian antara pusar dan lufut, narnun

sarung lebih menufupi aurat dan itu lebih saya sukai.

Asy-Syafi'i berkata: Saya lebih senang sekiranya seseorang

tidak shalat kecuali dengan meletakkan sesuafu di atas pundaknya,

baik berupa sorban atau selainnya, meskipun berupa seutas tali.

34. Bab: Shalat dengan Memakai Satu Potong Gamis

Asy-Syafi'i berkata:
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180. Al Aththaf bin Khalid Al Makha-rmi dan AMul Aziz

bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari

Mr.rsa bin hrahim bin Abdurrahman bin AMullah bin Abu Rabi'ah,

dari Salamah bin Akwa', dia berkata: Alm ktan!,a, "Wahai

Rasulullah, kami pemah dalam perturuan. Apakah salah seorang

di antara kami boleh shalat dengan memakai sahr gamis?" Beliau

menjawab, uYa, dan hendaHah dia merelatlanryn makipun
dengan duri, dan meskipun dia tidak mqtemukan can selain

merekatkanryn dengan dui.'65

55 HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Seseorang png Shalat dengan

Memakai Satu Gamis, L/416, no. 632) dari jalur Al Qa'nabi dari Abdul Aziz bin

Muhammad; An-Nasa'i (pembahasan: Kiblat, bab: Shalat dengan Memakai Satu

Gamis, 2/7O, no. 765) dari jalur Qutaibah bin Said dari Al Atrthaf; An-Nasa'i
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Asy-Syafi'i berkata: Hadits inilah !,ang kami pegang.

Pakaian kebanyakan orang terbuat dari kain png tebal. Jika gamis

terbuat dari kain yang tebal dan tidak tembus pandang, maka dia
boleh shalat dengan memakai satu potong gamis, lalu dia
merekatkannya dengan sesuafu, atau mengikatrya agar gamis

tersebut tidak renggang dari tubuh sehingga dia atau orang lain
bisa melihat aurahya dari lobang lengan.

Jika seseorang shalat dengan memakai safu potong gamis

atau satu potong pakaian yang terbuat seperti gamis, baik ifu
jubah atau selainnya tanpa dipasangi kancing, maka dia harus
mengulangi shalatrya.

AsySyafi'i berkata: Dia berbeda dengan seseorang yang

shalat dengan memakai pakaian selempang. Pakaian selempang
dapat menutupi aurat agar Udak terlihat. Dia juga berbeda dengan
perempuan yang shalat dengan memakai baju besi, penutup
kepala dan cadar. Penutup kepala dan cadar dapat menuhrpi aurat
dari arah lobang lengan.

Jika seseorang shalat dengan memakai gamis yang tidak
dipmangi kancing sedangkan di atasnln dia memakai sorban atau
selendang, atau sarung yang dipasangkan pada tempat lobang
lengan sehingga mencegahnya agar tidak tersingkap, atau dipakai
di bagian dalam gamis sehingga apabila tersingkap maka tidak
terlihat aurahya, maka shalatnp sah.

dalarn As-Sunan Al Kubm (pembahasan: Pakaian Orang yang Shalat, bab: Shalat
dengan Memakai Satu Gamis, L/275, no. 841) dari;alur lang sarna.

Redaksi An-Nasa'i dalam dua riwagrat tersebut adalah, aku bertanya, "Wahai
Rasuhrllah, sesungguhnya aku sedang berburu sedangkan aku hanya memakai
sepotong gamis. Apakah aku boleh shalat dengan pakaian tersebut?" Beliau
menjawab, "Rekatkan ia agar menufupi aunbnu mahpun dengan duri."
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Demikian pula iika dia shalat dengan mengikatkan tali atau

benang di atas bagian aurafoiya, karena hal ifu dapat merekatkan

gamis pada tubuh sehingga menghalangi aurat agar tidak tampak

dari lobang lengan. Tetapi jika gamisnya dipasangi kancing, tetapi

di bawah lobang lengan atau di sebelahnya robek sehingga tampak

auratnya seperti aurat yang tampak pada lobang lengan, maka

pakaian tersebut tidak boleh digunakan unfuk shalat, kecuali

dilakukan hal yang sama pada lobang lengan di atas agar shalatnya

sah.

Jika seseoErng shalat dengan memakai gamis yang

berlobang pada bagian aurat meshpun sedikit, maka shalatrya

tidak sah. Jika dia shalat dengan memakai gamis yang tembus

pandang, maka shalahrya Udak sah.

Jika seseorang shalat dengan memakai gamis Snng robek

pada selain aurat, tetapi lobangnya ifu fidak lebar sehingga tidak

memperlihatkan aurat, maka shalatnya sah. Tetapi iika aurahya

dapat terlihat dari lobang tersebut, maka shalat dengan pakaian

tersebut tidak sah.

Demikian pula dengan lobang pada kain png digunakan

unfuk shalat. Saya lebih senang sekiranln seseorang tidak shalat

dengan memakai gamis kecuali di bawahnya dipakai sarung atau

celana, sedangkan di atasnya dipakai rompi. Jika seseorang shalat

dengan memakai gamis yang bisa menggambarkan lekuk tubuhnya

tetapi tidak sampai tembus pandang, maka saya

memakruhkannya. Tetapi tidak ada keterangan yang jelas bagiku

bahwa dia harus mengulangi shalafurya.

Perempuan dalam hal ini lebih ketat afurannya daripada

laki-laki manakala perempuan shalat dengan memakai baju besi
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dan kerudung tetapi lekuk fubuhnya dapat tergambar. Saya lebih

senang sekiranya perempuan tidak shalat kecuali dengan memakai

baju kurung di atasnya secara renggang dari fubuh agar baju besi

tidak menggambarkan lekuk tubuhnya.

35. Bab: Alas Shalat

Asy-Syafi'i berkata:
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181. Rasulullah $ shalat dengan memakai naminh,

sedangkan naminh ifu wol. Karena itu tdak dilarang shalat

dengan memakai wol, rambut dan bulu, serta shalat di atasnya.'s5

s Suyu tidak menemukan redaksi ini, tetapi dalam hadits Mughirah bin
Sgr'bah dijelaskan bahwa Nabi $ memakai jubah wol, dan hadits ini disepakati
oleh Al Bukhari dan Muslim:

Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, bab: Memakai Jubah Wol dalam Pemng,
4/65, no.5799) dari jalur Abu Nu'aim dari Zakariya dari Amir dari Urwah dari
Mughirah, di dalamnya disebutkan, "Beliau memakai jubah dari wol"; dan Muslim
(pembahasan: Bersuci, bab: Mengusap Kaos Kaki Kulit, l/230, no. 79/2741 dari
jalur Muhammad bin Abdullah bin Numair dari ayahnya dari Zakariya.
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182. Rasululluh # bersabda, *Kulit apa saja Snng telah

disamak, maka ia menjadi suci.67

Jadi, tidak ada larangan unfuk shalat dengan memakai kulit

bangkai dan heunn buas serta setiap hewan yang bemyawa

lainnya jika ia telah disamak kectrali anjing dan babi. Sementara

kulit setiap heunn sembelihan yang boleh dimakan dagingnya itu

boleh dipakai untuk shalat meskipun belum disamak.

Sedangkan heuran 1;'ang tidak boleh dimakan dagingnln itu,

sarna antara disembelih atau tidak disembelih; tidak ada yang bisa

men5rucikannya selain pen5nmakan. Sedangkan kulit hewan yang

disembelih (yang halal dagingnya) ihr boleh digunakan meskipun ia

tidak disamak.

AqrSyafi'i berkata: Jika kulit dipotong dari her,van dalam

keadaan hidup, baik ia halal dimakan dagingn5n atau tidak halal,

maka kulit tersebut dihukumi sebagai bangkai; tidak bisa disucikan

kecuali dengan cara disamak.

Saya melarang laki-laki memakai suba. Barangsiapa di

antara kaum laki-laki yang memakai sutra dalam shalahrya, maka

dia tidak wajib mengulangi shalatrya karena suta tidak najis.

Mereka hanya diperintahkan untuk mematuhi Allah @ dengan

tdak memakainya, bukan karena sutra ifu hukumnya najis, sebab

138

57 Takhrijhadits telah disebutkan sebelumnyra pada no. (31).



AlUmn

hasil penjualannya hukumnya halal, dan karena kaum perempuan

boleh memakainya dan boleh shalat dengan menggunakannya.

Demikian pula, saya melarang kaum laki-laki memakai

emas, baik dalam benfuk cincin atau selainnya. Seandainya mereka

shalat dengan memakai cincin emas, maka mereka dianggap

berdosa lantaran memakainya jika mereka mengetahui

larangannya, tetapi mereka tidak wajib mengulangi shalat karena

emas bukan termasuk benda najis. Tidakkah anda melihat bahrrra

najis baE laki-laki dan perempuan ifu hukumnya sama?

Perempuan boleh shalat dengan memakai emas.

35. Bab: Shalatnya Orang yang Telanjang

AqrS5rafi'i berkata: Jika ada sekelompok orang yang

tenggelam, lalu mereka keluar dari air dalam keadaan telanjang

selunrhnya, atau pakaian mereka dirampas di jalan, atau pakaian

mereka terbakar sehingga tidak seorang pun di antara mereka

yang memperoleh pakaian, sedangkan mereka terdiri dari laki-laki

dan perempuan, maka mereka boleh shalat dengan sendiri-sendiri

atau secara jamaah, tetapi yang laki{aki dipisahkan bersama yang

laki-laki, dengan cara berdiri, ruku dan sujud. Sernentara imam

mereka berdiri di tengah-tengah mereka, dan sebagian dari mereka

menundukkan pandangan dari sebagian yang lain.

Sedangkan kaum peremplannln menyingkir dan

bersembunyi apabila mereka menemukan penghalang bagi

mereka, lalu mereka shalat secara jamaah dengan diimami oleh
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salah seorang diantara mereka dengan cara berdiri di tengah-

tengah mereka.

Jika mereka berada di tempat yang sempit sehingga tidak

ada penghala.,g berupa tanah di antara mereka, maka mereka

memalingkan wajah mereka dari kelompok laki-laki hingga apabila

kelompok laki-lah telah shalat, maka mereka memalingkan uraiah

dari kelompok perempuan sampai mereka shalat seperti yang sa!,a

gambarkan. Tidak seoftmg pun di antara mereka lnng wajib

mengulangi shalatrya ketika telah memperoleh pakaian, baik di

waktu itu atau di unktu lain.

Jika salah seorcmg di antara mereka membawa pakaian,

maka dialah yrang mengimami mereka jika dia pandai membaca.

Jika dia tdak pandai membaca, maka dia shalat sendirian,

kemudian merninjamkan pakaiannya kepada ormg yang belum

shalat, talu mereka shalat sendiri€€ndiri.

Jika dia menolak untuk merrinjamkan pakaiannya kepada

mereka, maka dia telah bertuat dosa, sdangkan shalat mereka

sah, dan mereka tidak boleh memaksanlra untuk meminjamkan

pakaiann5n. Jika ada perempuan png bersamanya, maka dia

lebih wajib memindahkann5ra kepada kelompok perempuan, dan

memulai dari mereka. Jika mereka telah selesai, barulah dia

meminjamkan pakaian kepada kelompok lald-laki.

Jika wakfunya tidak menculnrpi salah seorang diantam

mereka unfuk shalat seandainya dia meminjamkannya kepada

mereka, maka dia tetap harus menunggu orang lain unhrk shalat

hingga dia bisa mengerjakan shalat dengan memakai pakaian. Jika

dia shalat lalu pemilik pakaian memberikan pakaian kepadanya

dalam keadaan dia sedang shalat dengan telanjang, maka dia harus
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mengulangi shalat, baik dia khawatir terlewatkan atau
tidak khawatir.

Jika mereka atau salah seorang di antara mereka membawa
pakaian yang najis, maka pakaian tersebut tidak boleh dipakai
untuk shalat. Mereka cukup shalat dengan telanjang jika
pakaiannya itu tidak suci.

Jika seseorang menemukan sesuatu yang bisa menufupi
auratrya berupa daun, pohon yang rindang, kulit atau benda lain
yang tidak najis, maka dia udak boleh shalat, kecuali dengan
terhrtup auratrya. Demikian pula, jika dia Udak menemukan
pakaian selain yang han3a menufupi dzalar atau dubumya, maka
dia tidak boleh shalat sebelum menutupi dzakar dan dubumya
secara bersamaan.

Demikian pula, jika dia tidak menemukan selain benda png
har,lra bisa menufupi salah safunya, maka dia tidak boleh shalat,
kecuali dia menufupkan benda itu sesuai kecukupan pada salah
safun5ra.

Jika dia menemukan benda yang hanya bisa menutupi salah
satu dari dua kemaluannln, maka dia harus menutupi &akar,
bukan dubur karena dzakar tidak memiliki penghalang sedangkan
dubur memiliki penghalang benrpa pantat. Demikian pula dengan
perempuan terkait kemaluan dan dubumya.

Jika seorang suami dan istringn telanjang, maka saya
menyarankan dia membawa pakaian agar menufupi aurat istrinya
karena aurat perempuan itu lebih besar keharamannya daripada
aurat lakiiaki. Jika dia mementingkan diri sendiri daripada istrinya,
maka dia telah berbuat dosa, sedangkan shalat istrinya sah.
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Jika laki-laki menyenfuh dzakamya untuk menufupinya atau

jika perempuan menyenfuh vaginanya untuk menufupinya, maka

keduanya sarna-sarrla wajib mengulangi wudhu. Akan tetapi,

hendaklah keduanya mengerjakan shalat di belakang sesuatu agar

keduanya tidak saling memandang.

37. Infi Penjelasan Tentang Tanah lpng Boleh
Digunakan Alas.Shalat dan gTang Tidak Boleh

AqrSyafi'i berkata:
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183. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr
bin Yahya Al Mazini, dari a5nhnya, bahwa Rasulullah S bersaMa,

"Tanah seluruhn5n adalah masjid (suci), selain kuburan dan kamar

mandi.'68

58 HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Tempat-tempat yang Tidak

Boleh Dgunakan untuk Shalat, 1/330, no. 4921dari jalur Musa bin Ismail dari

Hammad dari Musaddad dari AMul Wahid dari Amr bin Yahya Al Mazini dari

agahnya dari Abu Said; dan At-Tirrnidzi (pembahasan: Shalat, bab: RiwaSnt bahwa

Seluruh Bumi adalah Masjid Selain Kuburan dan Kamar Mandi, 2/131-7321dan
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jalur AMul Az?bin Muhammad dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Abu said Al
Khudri.

AfTirrnidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ali, Abdullah bin
Amr, Abu Hurairah, Jabir, hnu Abbas, Hudzaiffi, Anas, Abu Umamah dan Abu
Dzar. Mereka berkata bahwa Nabi $ bersaHa, 'Buni dijadikan untukku sebagBi
masjid dan samna bqsuci."

Abu Isa berkata, "Hadits Abu Said diriwayatkan dari Abdul Aziz bin
Muhamrnad melalui dua jalur periwalntan. Diantara mereka ada yang
menyebutkannya dari Abu Said, dan ada pula yang tidak menyebutkannya. Hadits
ini mengandung kesimpang-siuran. "

Sufia. Ats-Tsauri meriwayatkan dari Amr bin yahp dari ayahnln dari
Nabi $ secan murcal. Hammad bin Salamah meriwayatkann5ra dari Amr bin
Yahfia dari aSnhnya dari Abu Said dari Nabi $. Muhammad bin Ishaq
meriwalatkannya dari Amr bin Yah5a dari ayahnyra. Dla berkata, "Kebanyakan
riwayatrp dari Abu said dari Nabi $, tetapi dia tidak menyehrtkan, dari Abu
Said dari Nabi $."

Abu Isa berkata, "Sepertinya riulagrat At-Tsauri dari Amr bln yahya dari
aphnya dari Nabi & itu lebih babitdanl&ih shahihsmra mtrsl(no. 317)."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Majah (pembatnsan: Ivlasjid dan
Jamaah, bab: Tempat-tempat yang Drnakruhlon Shalat, l/zK, no. 74S) dari
jalur Muhammad bin Yahp dari Yadd bin Harits dari sut/an dari Amr bin yah5ra

dari ayahngra dari Abu said Al Khudri; dan Al Haldm dalalrl. At Musbdnk(l/zsll
dari ialur Abdul wahid bin ziyad dari Amr secarr tersambung sarndnya; dan dari
jalur Bisyr bin Mufadhdhal dad umarah bin Ghuzaylrah dari Yahya bin umarah
dari Abu Said secara terangkat sanadnya. Al Hakim berkata, "Keduangra sesuai
dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim. Hadits ini diriwayatkan oleh AIi bin AMul
Feiz Mri Hajjaj bin Minhal dari Hammad secara tersambung sanadnyra."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh hnu Hibban dari hnu l(huzaimah dari Bisyr
bin Muadz dari Abdul wahid bin Ziyad dari Amr secatzr terangkat sanadnln.

ljrh. Maqarid Azh-Ztam'an, hal. (104)

Ad-Daruquthni merangkum riwayat-riwagrat hadits ini, baik yang mursal aitu
wng musnad, lalu dia berkata, "Hadib ini diriwayatkan oleh Abdul wahid bln
Zipd, Ad-Darawardi dan Muhammad bin Ishaq dari Amr bin Yahya dari aphnya
dari Abu Said secara mutbshil

Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari At-Tsauri dari
Amr; dan diikuti oleh Said bin salim Al Qaddah, Yahya bin Adam, dari At-Tsauri.
Dengan demikian, mereka telah menlrambungkan sanadnyra.
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Asy-Syafi'i berkata: Saya menemukan hadits ini dalam kitab

saya di dua tempat; salah safunya terpuhrs sanadnya dan yang lain

bersumber dari Abu Said dari Nabi $.
AsySyafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini.

Masalah ini bisa ditangkap dengan nalar seperti yang dijelaskan

dalam hadits, meskipun Nabi $ tidak menjelaskannSn, karena

seseoftmg tidak boleh shalat di atas tanah yang najis. Karsra tanah

kuburan ifu bercampur dengan dagrrg, nanah dan apa yang saja

png keluar dari tubuh mayat. Sedangkan kamar mandi ittr selalu

dialiri air kencing, darah dan najis.

As5rSyaf i berkata: Kuburan adalah tempat

dimakamkann5a mayat-ma1at se@ra urnurn, dan tanahnp
bercampur dengan mayat seperti lang sa!,a jelaskan.

Sedangkan gurun pasir, tidak ada satu mapt pun lrang
dikuburkan di sana, yang biasa terjadi di padang pasir adalah suatu

kaum memakamkan orang yang meninggal di antara mereka,

kemudian tanah kubumn tersebut tidak digaligali lagi.

Seandainya seseorang shalat di samping kuburan png ada

di padang pasir, atau di atasnya, maka saln memakruhkanryla,

tetapi saya tdak menpruhnya untuk mengulangi shalatr5n,

karena kita tahu bahwa tanah tersebut suci, tidak

Hadits ini juga diriwayatkan oleh sekdompok perir,ualpt dari Amr bin Yahya
dari ayahnya secara musal. Riwayat mursalinlah gang terjaga."

lih. Al 'llal, (4/41dikutip dari Tanqih At-Tahgiq, $n3\.
Ibnu Mulqin berkata, "Hadits ini dinilai shahih dalam riurayatnlp yang marfu'

oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim dari beberapa jalur sesuai dengan lfiiteria Al
Bukhari dan Muslim.

Pengarang kotab Al Innm condong kepada penilaian ini."
T-jh. I{hulashah Al Badr Al Munir, (1,/15G151, no. 505).
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dengan najis. Demikian pula seandainya dalam kuburan padang

pasir itu dikubur dua mayat atau lebih.

Jika seseorang tidak mengetahui kondisi kuburan tersebut,

maka dia tidak boleh shalat di tempat tersebut, karena ia tetap

dihukumi sebagai kuburan, sampai dia tahu, bahwa itu bukan

kuburan, dan sampai dia tahu dengan persis, bahwa tidak ada

mayat yang dikuburkan di dalamnya sebelum mayat yang dia

makamkan di dalamnya, dan tidak seorang pun di antara mereka

yang membongkar suatu makam.

Sedangkan yang membuat tanah menjadi najis itu ada dua,

yaitu sesuafu lrang bercampw dengan tanah dan tidak bisa

dipisahkan darinya, dan sesuatu yang bisa dipilah dari tanah.

Sesuatu yang tidak berbaur dengan tanah dan tidak bisa

dipisahkan darinya itu berbeda-beda. Jika ia berupa jasad png
bercampur dengan tanah, serta dapat dipahami dengan akal,

bahwa itu adalah jasad yang berwujud dalam tanah seperti da$ng

dan hrlang mayat, meskipun ia tidak lagi berurujud karena kalah

dengan tanah, dan keberadaannya seperti kefika ia berada dalam

tanah yang bercampw dengannya, maka yang demikian ifu tidak

bisa disucikan meskipun ia telah terguyur air.

Demikian pula dengan darah dan tinja serta benda-benda

lain yang semakna dengan keduanya, yang seandainya ia terpisah,

maka ia berupa benda yang berwujud, dan 5nng bisa disingkirkan -

seandainya ia berupa benda-, maka ia pun tersingkir sehingga

tempat tersebut kosong dari benda tersebut, lnitu tanah yang ada

di bawahnya atau selainnya.

Ada sesuatu seperti air yang apabila mencampuri tanah,

maka tanah tersebut mengisapnya, atau bumi mengisapnya.
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Sesuatu tersebut seperti air kencing, khamer dan yang semakna

dengannya.

Asy-Syafi'i berkata: Tanah dapat disucikan dili cairan

seperti ini dengan cara dihrangkan air padanya hingga cairan

tersebut tidak ditemukan lagi padanya, serta secara nalar tidak

ditemukan wujud benda dan wama padanya.

38. Shalat di Tempat Unta Berbaring di Tepi Air dan
Tempat Penambatan Kambing

AqrSyafi'i berkata:
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184. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dari Ubaidullah bin Thalhah bin Kuraiz, dari Hasan, dari Abdullah
bin Mughaffal, dari Nabi $, beliau bersaMa, 'Uka kalian

mendapati vnktu shalat lalian berada di tempat

berbaringnya unb di tepi air, maka keluarlah dari tempat ifu dan

shalatlah, l<arena wb itu jin dan tercipta dari jin. Tidakkah kalian

melihah4n saat lari bagaimana ia memelarkan hidungryn? Dan

jika kalian mendapati waktu shalat sdangkan kalian berada di
tempat penambabn kambing maka shalatlah di tempat itu karena

di tempat tersebut ada ketenangan dan keberkahan.'69

59 HR. An-Nasa'i (pembahasan: Masjid, bab' Larangan Nabi $ Shalat di

Tempat Berbaringnya Unla, 2/56) dari jalur Amr bin Ali dari Yahfra dari Aslr'ats

dari Hasan dari Abdullah bin Mtrghafhl, bahwa Basulullah $ melarang shalat di

tempat pembaringan unta; An-Nasa'i dalam As-grlan Al Kubra (pernbahasan:

Masjid, bab: larangan Nabi $ terhadap Shalat di Tempat Pembaringan Unta,

l/267, no. 814) dari jalur yang srna; dan hnu Majah (pembahasan: Masjid dan

Jamaah, bab: Shalat di Tempat Pembaringan Unta dan Kandang Kambing,

L/2531dari jalur Abu Bakar bin Abu q/aibah dari Huq,raim dari Yunus dari Hasan

dari Abdullah bin Mughaffal Al Muzani, dia berkata: Nabi $ bersabda, "Shalatlah

kalian di tentpat penambatan kambing, dan janganhh l<alian shaht di tempt
pemhringan unb, karena unb itu diciplal<an dariiin."

Dalam naskah Fuad AMul Baqi dbebutkan, 'Dari hnu Abi q/aibah dari Abu

Nu'aim", sedangkan lnng benar adalah FnS kami catat, sebagaimana dalam .4/

Mushannal (L,/384) dan sebagaimana dalan Mshhh,4z-Zujajah.
Al Btrshiri dalam Mshbah Az-Zufrzjah (hal. 131) berkata, 'Sanadnyn masih

diperbincangkan."

Dalam Maonrid ,Azh-Ztam'an (hal. 104) tertulis: Dari jalur Hasan bin Said

dari Husyaim dan seterusnSa, secara tertatas pada larangan shalat di tempat

pembaringan unta.

Uh. Al lhsan, no. (1694)

Dalam bab ini terdapat riwayat dari Abu Hurairah (At-Tirmidzi menilainlra

hasan, shahili, Jabir bin Samumh, Sabrah bin Mu'abbad, Ibnu Umar dan Anas.

Lih. Suran At-Tfumidzi, (pernbahman: Shalat, bab: Riwayat tentang Shalat di
Tempat Penambatan Kambing dan Tempat Pembaringan Unta, no. 348)
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Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini. Makna

hadits ini menurut kami -Allah Mahatahu- adalah sesuai dengan

yang bisa diketahui dari tempat penambatan kambing dan tempat

berbaringnya unta. Orang-orang biasanya mengandangkan

kambing dalam keadaan yang sangat bersih karena kambing ifu

lebih baik dalam kondisi seperti itu. Sedangkan unta itu lebih baik

berada di atas lumpur. Karena itu, tempat-tempat yang dipilih unta

adalah tanah yang paling berlumpur dan kotor.

Asy-Syafi'i berkata: Kata murah (tempat penambatan

kambing) dan 'athan (tempat berbaringnya unta) digunakan unfuk

menyebut sebuah tempat di tanah, meskipun hanya sedikit dari

kambing dan unta yang ditempatkan di tempat seperti ifu.

Jadi, murah adalah tempat yang bagus tanahnya, dapat

dimanfaatkan tanahnya, dan tempatr5n dapat digunakan unfuk

berteduh dari hembusan angin utara- Sedangkan 'athan itu berada

di dekat sumur tempat unta diberi minum. Sumw berada di safu

tempat, sedangkan kolam berada di dekatnya.

Kolam tersebut diisi dengan air dari sumur hingga penuh,

lalu dari sifulah unta diberi minum. Setelah itu unta menyingkir

sedikit dari sumur hingga kawanan unta yang datang belakangan

memperoleh tempat. Ifulah yang disebut 'athan.

Jadi, yang dimaksud dengan 'athan bukan kandang unta

tempat ia tidur pada malam hari. Dan yang dimaksud dengan

murahbukan kandang tempat kambing tidur di malam hari.

Sabda Nabi S, "Janganlah kalian shalat di tempat

pembaringan unta karena unta ifu jin, dan dai jin ia tercipta"
mengandung dalil, bahwa Nabi S rnelarang shalat di tempat
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tersebut, sebagaimana sabda Nabi $ ketika beliau tertidur hingga

meletu,ratkan shalat,

Sz

otw
185. " Bawalah kami keluar dari lembah ini, karena ini

adalah lembah yang dihuni syebn.&

Rasulullah # fidak senang shalat di dekat syetan. Karena

itu beliau memakruhkan shalat di dekat unta. karena ia tercipta

dari jin, bukan karena tempatrSn najis.

Nabi S bersaMa tentang kambing,

6z ?. Y ../ o .
.i;=)l .llj) U,g -\41

186. "Kambing ifu termasuk hewan Snng ada di swga-'61

60 HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-ternpat Shalat, bab: Qadha
Shalat dan Anjuran Menyegerakannya, 7/47L472, no. 310/680) dari jalur

Muhammad bin Hatim dan Ya'qub bin lbmhim Ad-Dauraqi, keduaryra dari Yahya

bin Sraid dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah, dia berkata:

Karni pergi bersama Nabi $... (hadits)

Di dalamnya disebutkan, "Saunguhryn itu adakh tempat dimana kita
didatangi oleh syetan. "

61 HR. Al Humaidi (2/436) dari jalur Yahya bin Yaman dari At-Tsauri dari
hnu Ajlan dari Wahb bin Kaisan, dia berkata' Ayatrku berjurnpa Abu Hurairah, lalu

dia bertanya, "Mau ke mana?" A!,ahku menjawab, "Ke tempat kambing-

kambingku." Abu Hurairah berkata, "Usaplah air liumya, baguskanlah tempat
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Nabi $ memerintahkan shalat di tempat penambatan

kambing. Maksudnya adalah tempat yang bisa disebut sebagai

tempat penambatan kambing, tetapi tidak ada kotoran dan air

kencing di tempat tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Hadits ini mengandung makna lain,

tetapi makna tersebut tidak diperlukan lantaran adanya penafsiran

dari hadits Nabi $ dan dalil-dalil lain.

Asy-Syafi'i berkata: Jadi, barangsiapa yang shalat di tempat

yang padanya ada air kencing atau kotoran unta atau kambing,

atau ada kotoran kerbau, kuda atau keledai, maka dia harus

mengulangi shalat, karena semua ini hukumnya najis.

Barangsiapa yang shalat di dekatrya, maka shalah'rya sah.

Tetapi saya memakruhkan shalat di tempat pembaringan unta

meskipun tidak ada kotoran di tempat tersebut lantaran adanya

penambatannya, dan shalatlah di samping tempat penambatannyra, karena

kambing adalah sebagian dari heunn surga."

Demikianlah riwayat ini diriwayatkan secara mauqufpadaAbu Humirah r$.
Al Baihaqi berkata, "Karni meriwayatkan dari Walid bin Rabah dan Abu

Zur'ah dari Abu Hurairah & dari Nabi gb."

Hadits ini diriwaptkan oleh Humaid bin Malik dari Abu Htraimh dari

ucapannya secara mauquf pada Abu Hurairah. Dia juga meriwayatkan dari Abu

Hurairah secara marfu', tetapi yang marquflebrh shahih.

Kemudian, Al Baihaqi meriwayatkannya dari ialur Abu His-pm Ar-Rifa'i dari

Yahya bin Yaman dengan sanad Ahmad, tetapi nar{u'.
Hadits ini dilansir dalam Majma'Az-hwa'id(4/661dari Abu Hurairah secara

marfu'.
Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Ba,,vv, dan dalam

sanadnya terdapat Yazid bin Anas bin Malik An-Naufali yang statursnya matruk,

dan dari Said dari Abu Hurairah secara mar{u'. ll fiazza1 menilainya cacat

lantaran ada Said bin Muhammad- Barangkali dia adalah Al Warraq. Jika memang

benar dia adalah Al Warraq, maka stahrsnya dha'if. Allahu AIam-"
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larangan Nabi S. Kalaupun dia shalat di tempat tersebut, maka

shalat sah berdasarkan dalil sebagai berikut:

787. Ketika Nabi ,$ shalat, leuntlah syetan lalu beliau

mencekiknya hingga beliau merasakan dinginnya lidah syetan di
tangan beliau, namun hal ifu tidak merusak shalat beliau. 52

Hadits ini mengandung dalil bahwa larangan Nabi S untuk

shalat di tempat pembaringan unta karena unta adalah jin, sesuai

dengan sabda Nabi S, "Bawalah kami keluar dari lembah ini,

karena ini adalah lembah yang dihuni syetan." Larangan ini
bersifat pilihan (tidak harus ditinggalkan), karena tidak mustahil iin

62 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Shalat, bab: Taunnan yang Diikat di Masjid,
L/165, no. 2161) dari lalur Ishaq bin hrahim dari Rauh dan Mutramrnad bin Ja'far
dari q/u'bah dari Muhamnnd bin Zyad dari Abu Hunirah dari Nabi $, beliau
bersabda, "Saungguhryta lfrit dari l<ahngan jin melompt di hadarynku senalam
untuk memutusl<an shalatku. Dan Allah memfurilan kepadaku untuk
menolaknSa, lalu aku mendorongrya. Sunqguh aku bqnakud mengikatkan di sisi
pelabmn masjid hingga kalian masuk uaktu Shubuh agar kalian dapt melihabzSn

semuirnJm -atau setiap kanan-. Namun aku tedngat ped<aban saudanku Sulaiman
'alaihis salam, 'Ya Allah, ampunilah aku, dan berikanlah kekuasaan kepdaku jnng
frdak klnk bagi seonng squdahku (unh* mandapd<ann5a)'."

Rauh berkata, "Kemudian beliau mengusimya dalam keadaan terhina."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-

tempat Shalat, bab: Kebolehan Melakrat Syetan di Tengah Shalat, Berlindung dari
syetan, dan Boleh Melalrukan Perbuatan yang Ringan dalam Shalat, L/3U-3851
dari lalur Ishaq bin Manshur dan Ishaq bin hrahim dari Nadhar bin Syumail dari
Syn'bah, dengan redaksi, "Sesungguhnqn Allah metnberikan kekuasaan

terhadapnya, lalu aku mencekikn5a. "
Juga dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja'far; dan dari

jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Sgrababah, keduanya dari Syu'bah-

Dalam riwayat hnu Abi S!,aibah l<ata " mencekik4n " diganti dengan kata
" manolak4m dengan sangat keras'.
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berada di tempat yang dikehendaki oleh Allah, dan tidak ada

seorang pun yang mengetahuinya sesudah Rasulullah S.
Asy-Syafi'i berkata: Meskipun unta itu sendiri suka

berbaring di tempat paling kotor yang Anda temukan. Jika ia telah

berbaring di suatu tempat meskipun tadinya tempat tersebut tidak

kotor, maka ia akan bergerak-gerak dan berguling-guling hingga

tempat tersebut menjadi kotor atau mendekati kotor. Tempat yang

seperti itu bukan termasuk tempat bersih yang dipilih sebagai

tempat shalat.

Barangkali ada yang bertanya, "Bisa jadi air kencing dan

kotoran unta dan hewan lain yang boleh dimakan dagingnya itu

Udak membuatnya menjadi najis. Karena itu Nabi ,s
memerintahkan shalat di tempat penambatan kambing."

Jawabnya, dengan demikian larangan Nabi $ terhadap shalat di

tempat berbaringnya unta itu karena air kencing dan kotorannya

membuat najis. Akan tetapi, hal ini tidak seperti yang pendapat

Anda, dan makna tersebut juga tidak terkandung dalam hadits.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berpendapat bahwa air

kencing kambing tidak najis karena dagingnya boleh dimakan,

maka jawabnya adalah daging unta juga boleh dimakan, tetapi

Nabi S melarang shalat di tempat pembaringannya.

Seandainya makna perintah Nabi $ untuk shalat di tempat

penambatan kambing adalah karena air kencingnya halal (tidak

najis), tenhrlah air kencing dan kotoran unta ifu hukumnya haram.

Akan tetapi, makna yang benar adalah seperti yang saya jelaskan,

instn Allah.
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39. Bab: Menghadap Kiblat

Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-S5rafi'i

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah @ berfirman,

'd *tit e Vi ffi;$i'{s ll*,s $i'fi
7u

"Dan Dialah Wng menjadikan binbngiinbng bagimu, agar

karnu menjadikannSm petunjuk dalam kegekpn di dant dan di
laut."(Qs. Al An'aam 16l:971

@rri.g-i#iJW)
"Dan (Dia cipbkan) tanda-bnda klan). Dan

dengan binbng-bintang ifulah mereka mendapt Whrnjuk. " (Qs.

An-Nahl [16]: 16)

Allah @ berfirman kepada Nabi-N5n $,

g)'4fri);-JiEt34/r{;,L;;X;Ui

" i1frHg.tI;BY
"Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah

wajahmu ke arah Masjid Al Hanm. Dan di mana saja kamu
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(sekalian) berada, maka wajahmu ke arahnya." (Qs.

Al Baqarah [2]: 150)

Asy-Syafi'i berkata: Allah s$ telah mendirikan Baihrllah dan

Masjid Al Haram bagi mereka, sehingga apabila mereka

melihatnya, maka mereka harus menghadap ke Baitullah, karena

Rasulullah @ mengerjakan shalat dengan menghadap ke Baihrllah.

Sedangkan orang-orang yang bersama beliau berada di sekitar

beliau dari semua arah.

Allah juga memberi mereka petunjuk berupa tanda-tanda

yang Allah @ ciptakan untuk mereka, serta akal yang disematkan

pada mereka untuk menemukan arah Baifullah Al Haram dan arah

Masjid Al Haram. Karena itu, setiap orang yang shalat, baik fardhu

atau sunnah, atau shalat jenazah, atau sujud syrukur, atau sujud

tilawah, hams mengupayakan unhrk menghadap ke Baitullah,

kecuali dalam dua keadaan, dimana Allah memberikan keringanan,

sebagaimana yang akan kami jelaskan nanti, insSn Nlah.

40- Cara Menghadap Kiblat

Asy-Syafi'i berkata: Ada dua cara dalam menghadap kiblat.

Setiap orang yang mampu melihat Baifullah, yaifu mereka yang

tinggal di Makkah, atau di sebuah rumah di Makkah, atau di bukit,

atau di gunung, rnaka shalatnya tidak sah, hingga dia menghadap

ke Baihrllah dengan tepat, karena dia bisa mengarah secara tepat

ke Baihrllah lantaran bisa melihatnya.
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Jika dia buta, maka cukup orang lain menghadapkannya ke

Baitullah. Dia tidak boleh shalat dalam keadaan tidak bisa melihat

Baitullah tanpa diarahkan oleh orang lain agar menghadap ke

Baitullah. Jika dia berada dalam keadaan, dimana dia udak

menemukan seseorang yang menghadapkannya ke Baihrllah,

maka dia boleh shalat, tetapi dia hanrs mengulangi shalatnya,

karena dia tidak tahu apakah dia telah menghadap ke kiblat

dengan tepat berdasarkan tanda-tanda yang dijadikan Allah

unfuknya berupa bintang, matahari, bulan, gunung, angin dan lain-

lain yang biasa dijadikan petunjuk oleh orcrng-orang yang

berpengalaman unfuk menemukan arah ke Baifullah.

Jika dia bisa melihat, tetapi dia shalat dalam kegelapan, dan

dia telah berijtihad unh.rk menghadap kiblat, tetapi temyata dia

keliru, maka shalatnSn tidak sah, dan dia hams mengulangi shalat,

karena dia telah kembali dari zlzan (dugaan) kepada kq/akinan.

Demikian pula, jika dia buta lalu seseorang mengarahkannya unh.rk

menghadap ke hblat, tetapi kemudian dia tahu dari informasi

orang yang dia percayai, bahwa dia keliru menghadap kiblat, maka

dia urajib mengulangi shalahya.

Jika seseoftmg shalat dalam kegelapan yang

menghalanginya untuk melihat Baitullah, lalu dia menghadap ke

kiblat dalam kegelapan, atau seorang Snng buta dihadapkan oleh

orang lain, kemudian keduanya ragu bahwa keduanya telah keliru

menghadap Ka'bah, maka keduanya tdak wajib mengulangi

shalat. Keduanya dianggap benar manakala terhalang unfuk

melihat Baittillah sampai keduanya tahu dengan pasti, bahwa

keduanya telah keliru sehingga keduanya sama-sama harus

mengulangi shalat.
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Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang berada di suatu

tempat di Makkah, tetapi dia tidak bisa melihat Baitullah, atau dia

berada di luar Makkah, maka setiap kali dia mengeriakan shalat

fardhu tidak boleh baginya unhrk meninggalkan ijtihad untuk

mencari arah Ka'bah yang benar melalui tanda-tanda berupa

bintang, matahari, bulan, gunung, tiupan angin, serta apa saja

yang membawa petunjuk mengenai arah kiblat.

Jika ada beberapa orang yang berada di luar Makkah lalu

mereka berijtihad untuk menentukan arah kiblat, lalu ijtihad

mereka berbeda-beda, maka seseorang di antara mereka tidak

boleh mengikuti ijtihad temannya, meskipun dia melihat temannya

itu lebih pintar dalam berijtihad daripadanya, sampai temannya ifu

memberinya pefunjuk kepada tanda lnng menurutorya dia telah

keliru dengan ijtihadnya yang pertama, gehingga dia harus kembali

kepada pendapat terakhir yang harus dia ikuti, lnitu ijtihad orang

lain. Masing-masing dari mereka shalat dengan menghadap ke

arah hasil ijtihad temannya ifu. Salah seorang di antara mereka

tidak boleh bermakmum kepada orang lain manakala ijtihadnp

berbeda dari ijtihad orang tersebut.

AsySyafi'i berkata: Jika diantara mereka ada seorang yang

buta, maka tdak ada pilihan baginya untuk shalat dengan

menghadap ke arah yang menurutnya sebagai arah kiblat, karena

dia udak bisa melihat apapun. Dia cukup shalat dengan

menghadap ke arah yang ditentukan oleh bagian dari mereka.

Jika mereka berbeda pendapat, maka orang yang buta

tersebut mengiluti orang yang paling amanah dan paling paham

tentang arah di antara mereka meskipun ijtihadnya ifu ditentang

oleh orang lain.
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AsySyafi'i berkata: Jika orang buta shalat dengan

pendapatrya sendiri, atau dia sendirian dalam perjalanan, atau dia

bersama orang lain, maka dia harus mengulangi setiap shalat yang

dia kerjakan dengan pendapatrya sendiri, karena dalam hal ini dia

bukan orang yang memiliki pendapat (pengamatan).

Asy-Syafi'i berkata: Setiap orang lnng memberinya

petunjuk kepada arah kiblat, baik itu laki-laki atau perempuan,

merdeka atau budak, selama dia seorang muslim dan bisa melihat,

maka dia (orang yang buta) bisa menerima ucapannya manakala

dia percap kepada orang tersebut. Kepercapan terhadapnlra

dapat diambil dari kenyataan, bahwa orang tersebut tidak pernah

berbohong kepadanya.

Dia tidak boleh menerima petunjuk dari seorang musyrik,

meskipun menumtrSa orang musyrik tersebut iujur kepadilgd,

karena orang musyrik ifu bukan orang png pahrt dipercaya dalam

masalah kiblat.

AsySyafi'i berkatar Jika terjadi mendung yang pekat pada

wakfu siang atau malam, maka seseorang tidak boleh shalat,

kecuali dengan berijtihad unfuk menenhrkan kiblat, baik dengan

petunjuk gunung, laut, atau di tempat matahari jika dia masih bisa

melihat cahaya, atau bulan jika dia masih bisa melihat sinamya,

atau posisi bintang, tiupan mgln, dan pefunjuk-pehrnjuk lain png
sempa. Pefunjuk apa saja png didapatinya manakala tidak ada

petunjuk lain, maka ifu ctrkup baginya.

Jika semua petunjuk tersebut tertutup sehingga tidak ada

petunjuk mengenai arah kiblat sarna sekali, maka dia shalat

menurut arah yang paling kuat dia duga, lalu dia mengulangi

shalatn5ra manakala dia menemukan pefunjuk. Tetapi, jarang sekali
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seseorang tidak menemukan petunjuk sama sekali. Jika memang

tidak ada petunjuk sama sekali, maka dia shalat dengan

menghadap ke arah yang paling dia duga, lalu sesudah itu dia

mengulangi shalatnya.

Demikian pula, seorang buta dan sendirian, atau ditahan di

tempat yang gelap, atau menghadapi suatu keadaan, dimana dia

tidak bisa melihat petunjuk, maka dia shalat dengan menghadap

ke arah yang paling dia yakini, dan dia harus mengulangi

shalatnya. Tidak sah shalat kecuali dengan disertai petunjuk wakfu

dan kiblat, baik dari diri sendiri atau dari orang lain jika dia tidak

bisa melihat pehrnjuk.

41. Orang yang Terbukti Keliru Sesudah Berijtihad
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188. Malik mengabarkan kepada kami, dari AMullah bin
Dinar, dari AMullah bin Umar, dia berkata: Saat orang-orang

berada di Quba sedang shalat Shubuh, tiba-tiba seseorang

mendatangi mereka dan berkata, "Malam ini Rasulullah $
menerima wahyu Al Qur'an. Beliau diperintahkan unhrk

menghadap kiblat. Karena itu, menghadaplah kalian ke kiblat!"
Saat ifu vrajah mereka menghadap ke Syam, lalu mereka pun
berputar ke arah kiblat.6

Asy$nfi'i berkata: Jika seseorang tdak bisa melihat

Baitullah atau Masjid Al Haram yang di dalamnya ada Baitullah,

lalu dia berijtihad dan bisa melihat kiblat di suatu tempat, maka dia
tidak boleh memasuki shalat, hingga dia bisa melihatnya di tempat
lain. Dia harus shalat di tempat terakhir dia melihat kiblat, tidak

boleh shalat di tempat pertama dimana ia tidak bisa melihat kiblat.

Dan ia harus beri;tihad sampai dia memmuki shalat.

63 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Kibtat, bab: Riwayat tentang Kiblat,
l/195, no. 6); Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Kiblat dan
OruE yang ndak Menghanrskan Pengulangan Shalat bagi Orang png llpa
Shalat ke Selain Kiblat, l/148, no. 2103) dari jalur AMullah bin Yusuf dad Malik;
dan Mtrslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab' Pengatihan
Kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, L/375, no. t3/5261dari jalur Syaiban bin
Farukh dari AMul Aziz bin Muslim dari AMullah bin Dinar dari hnu Umar; dan
dari Qutaibah bin Said dari Malik dari AMullah bin Dinar.
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Seandainya dia telah mengawali shalat berdasarkan

ijtihadnya, kemudian dia melihat kiblat di arah lain, maka ada dua

pendapat.

Pertama, jika dia menghadap ke arah timur karena langit

mendung, atau dia keliru menentukan arah tanpa mengikuti

petunjuk an$n atau selainnya, kemudian matahari, atau bulan atau

bintang tersingkap, lalu dia pun tahu bahwa dia shalat dengan

menghadap ke timur atau barat, maka rakaat shalat yang telah dia

kerjakan tidak dihitung, dan dia langsung salam.

Setelah itu dia menghadap kiblat sesuai petunjuk yang telah

jelas baginya, karena dia yakin telah keliru dalam ijtihad pertama

lantaran Ka'bah berada di posisi yang berbeda dari arah yang dia

hadapi. Jika dia tidak kembali kepada hal yang meyakinkan, yaitu

arah kiblat lnng tepat, padahal telah jelas arah yang dia hadapi

dalam shalat itu keliru, maka hukumnya seperti orang yang shalat

dalam keadaan melihat Baitullah secara ijtihad, kemudian dia tahu

dengan pasti bahwa dia telah keliru.

Demikian pula jika dia meninggalkan arah timur secara

keseluruhan, lalu menghadap ke arah antara timur dan barat.

Setiap orang yang keliru secara meyakinkan harus kembali ke arah

yang benar.

Keyakinan akan kesalahan itu dapat dibuktikan dengan

arah. Orang yang keliru tetapi tidak secara yakin tidak wajib

kembali kepada arah yang lain. Barangsiapa yang melihat dirinya

telah miring dalam keadaan dia meyakini arah tersebut, maka

miringnya itu bukan merupakan kesalahan yang pasti.

Misalnya, kiblat yang benar berada di arah timur, lalu dia

pun menghadap ke timur, tetapi kemudian dia berpikir bahwa
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kiblakrya agak miring dari arah yang dia hadapi, baik ke kanan

atau ke kiri, sedangkan arah yang miring itu masih satu arah

dengan timur. Jika dia telah shalat dalam keadaan seperti ifu,

maka dia tidak wajib mengulangi shalat.

Demikian pula, jika dia masih di tengah shalat, maka dia

tdak harus menggugurkan rakaat yang telah dia kerjakan,

melainkan dia harus miring ke arah hasil ffiadn1a yang terakhir

lalu menyempumakan shalat, karena dia Udak kembali dari
kekeliruan yang pasti kepada kebenaran yang pasti, serta tidak ada

wujud png terlihat. Dia hanya kembali dari ijtihadnya berdasarkan

suatu pehmjuk kepada ijtihad lang serupa, dimana ijtihadnya yang

pertama dimungkinkan lebih benar daripada ijthadnSn yang

terakhir. Hanya saja, dalam setiap shalat dia dibebani unfuk
menghadap ke arah yang dituniukkan oleh ijtihadn3n.

AsfSffi'i berkata: Seperti itulah jika dia melihat bahun dia

telah miring sedikit sesudah melaktrkan ijfihad png kedua di
tengah shalat. Dia miring ke arah yang menurutnSn sebagai arah
yang benar, hingga dia menyempumakan shalat dan menghitung

rakaat png telah dia kerjakan.

Jika ada orang buta bersamilgd, maka orcmg buta tersebut

harus ikut miring dengan untuk miring; tanpa ifu
tidak menctrkupinya. Dernikian pula dalam kasus ketika shalatrya
batal lantaran kekeliruan 5nng pasti terkait amh kiblat; shalatnSra

orang buta yang bersaman5ra itu juga ikut batal jika dia

memberitahunya. Jika dia tdak memberitahunya saat masih

berdiri, melainkan dia memb sesudah ifu, maka orang

buta tersebut wajib mengulangi shalatrya.
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Jika orang yang dapat melihat itu berijtihad, lalu

menghadapkan wajahnya ke arah kiblat yang dia ijtihadkan tadi,

kemudian dia buta sesudah menghadap, maka dia boleh

meneruskan shalatnya dengan menghadap ke arah tersebut. Jika

dia berputar sendiri dari arah tersebut, atau diputar oleh orang lain

sebelum dia menyempumakan shalafuiya, maka dia harus keluar

dari shalatnya, lalu menghadap ke arah kedua berdasarkan ijtihad

orang lain. Jika dia tidak menemukan orang lain, maka dia

mengerjakan shalat ihr dan mengulangi shalatnya manakala dia

menemukan mujtahid yang bisa melihat.

Jika seseorang atau sekelompok orang melakukan ijtihad,

lalu mereka melihat kiblat di suafu tempat, lalu mereka pun shalat

ke arah tersebut secara jamaah, tetapi kemudian seseorang lrang

berada di belakang imam melihat tanda bahwa imam salah, dan

bahwa arah kiblat agak miring dari posisi yang dihadapinya

sekarang, maka dia harus miring ke arah tersebut lalu shalat

sendiri.

Jika seseorang yang berada di belakang imam ih.r melihat

tanda kiblat, kemudian dia keluar dari jamaah dengan imam

sebelum imam menyempumakan shalatnya, lalu dia menjadi imam

bagi dirinya sendiri, maka shalatnya sah. Dia boleh melanjutkan

shalabrya. Jika dia melihat kiblat sejak dia memasuki shalat jamaah

bersama imam sebelum imam menyelesaikan shalatnya, maka

shalaturya sah dan dia harus mengulangi shalatrya. Unhrk kehati-

hatiannya, sebaiknya dia menghentikan shalatnya dan menghadap

ke arah dimana dia melihat kiblat.
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Asy-Syafi'i berkata: Demikian pula setiap orang yang

berbeda dari imam dari awal shalat hingga akhir shalat selama

mereka belum keluar dari shalat.

Jika imam melihat kiblat miring dari arah yang dia hadapi,

maka dia harus menghadap ke arah yang menurutrya sebagai

arah kiblat itu. Tetapi Udak seorang pun yang shalat di

belakangnya boleh menghadap mengikuti imam, kecuali dia

berpendapat yang sarna seperti imam.

Barangsiapa di antara mereka yang mengubah

pendapatnya seperti pendapat imam, maka dia boleh menghadap

ke arah seperti yang dihadapi imam. Barangsiapa yang tidak

berpendapat seperti pendapat imam, maka dia keluar dari jamaah

bersama imam, tetapi dia boleh meneruskan shalafrrya sendirian.

Pertedaan antara masalah ini dengan masalah pertama

adalah dalam masalah ini imam mengeluarkan diri dari posisinya

sebagai imam mereka sehingga hal itu udak memsak shalat

mereka sama sekali. lldaldah anda melihat bahwa seandainyra

imam merusak shalatrya sendiri, atau dia keluar dari shalat

lantaran mengalami mimisan atau hal lain, maka iamaahnya tetap

melanjutkan shalat karena imam mengeluarkan dirinya dari

posisinya sebagai imam, bukan mereka. Sedangkan dalam

masalah pertama, mereka keluar dari jamaah, bukan imam ifu

sendiri.

Asy-Syaf i berkata: Menurut qiyas, para makmum dalam

kasus pertama dalam keadaan apapun tidak boleh melanjutkan

shalat mereka bersama imam, karena mereka hanrs melakukan

apa yang mereka lalmkan, dan imam harus melakukan apa yang

dia lakukan. Tetapnya imam pada apa yang dia lakukan itu
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terkadang dihukumi sebagai tindakan yang mengeluarkan dirinya

dari posisi sebagai imam. Pendapat inilah Snng kami pegang.

Jika seseorang telah berijtihad tentang arah kiblat dan telah

memasuki shalat, lalu dia ragu tetapi dia juga tidak melihat kiblat

pada selain ijtihadn5n yang pertama, maka dia harus melanjutkan

shalatrya, karena dia menghadap kiblat, sementara dia tidak

melihat kiblat lain. Imam dan makmum sarna dalam masalah ini.

Jika seseomng melalnrkan ijthad unfuk orang yang buta,

lalu dia menghadapkannln ke arah kiblat, lalu orang buta tersebut

berpikir bahwa kiblat yang benar bukan pada arah yang dia

dihadapkan itu, maka dia tidak boleh menghadap ke arah yang

menurutrSa sebagai arah kiblat karena dia tdak memiliki

kelalakan unfuk berpendapat.

Jika orang lain berkata, "Orang !,ang beriitihad untukmu

telah keliru," dan orang buta tersebut memercayai ucapan orang

ini, maka dia boleh beralih kepada arah 1nng dikatakan orang

tersebut. Sedangkan shalat 1nng telah dia kerjakan hukumnya sah

karena dia diiitihadkan oleh orang gnng ijtihadnya diterima.

AsySSnfi'i berkata, Jika seseorang tertahan di tempat yang

gelap, sehingga dia tidak menemukan peh.mjuk sama sekali serta

tidak ada pemandu yang dia percayai, maka dia seperti orang

buta. Dia harus memperhatikan terlebih dahulu, lalu mengerjakan

shalat menurut dugaannya yang paling kuat. Sesudah ifu dia

i setiap shalat yang dia kerjakan tanpa petunjuk arah

tersebut.

Menurut sebuah pendapat, orzmg yang bisa melihat

manakala tidak melihat petunjuk arah boleh mengikuti ijtihad

orang lain. Jika mujtahid lnng menetapkan amh kiblat unh.rknya
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keliru dengan menunjukkannya ke arah timur, sedangkan kiblat

ada di arah barat, maka dia harus mengulangi setiap shalat yang

telah dia kerjakan. Jika dia melihat bahwa mujtahid tersebut keliru

sedikit secara miring, maka saya suka sekiranya dia mengulangi

shalatrya. Jika dia tidak melakukannya, maka tidak masalah

karena ijtihad orang lain dalam keadaan seperti itu hukumnya

boleh untuk dia ikuti manakala dia memercayai omng tersebut,

seperti ijtihad unhrk diri sendiri manakala tidak ada jalan baginya

unhrk menemukan pefunjuk.

Asy-Syafi'i berkata: Dia berbeda dari orang buta dalam

kasus ini. Seandainya orang yang bisa melihat melakukan ijtihad

untuk orang yang buta, kemudian orang lain berkata kepada orcng

buta tersebut, "Dia keliru," lalu orang lain tersebut

menghadapkannya ke arah timur, sedangkan kiblat ada di arah

barat, namun dia tidak tahu kebenaran u@pannya, maka dia udak

wajib mengulangi shalahya, karena berita orang pertama sama

seperti berita orang kedua manakala keduanya termasuk orang

yang jujur baginya. Tetapi siapa di antara keduanya yang

menurukr5ra berbohong, maka dia fidak boleh menerima

ucapannya.

AsySyafi'i berkata: Orang yang bisa melihat shalat hatS,a

dengan keyakinan atau dengan ijtihadnya sendiri.

Seandainya seseorang mengerjakan shalat dalam keadaan

ragu tanpa menemukan arah kiblat secara persis, maka dia wajib

mengulangi shalatnya. Shalatrya tidak sah sebelum dia

mengerjakan shalat dalam keadaan berpendapat atau melihat

kiblat di suafu arah secara persis.
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Demikian pula, seandainya dia samar dalam membedakan

dua arah, lalu dia menduga kuat bahwa arah kiblat ada di salah

satu arah tersebut, bukan di arah lain, maka dia shalat dengan

menghadap kiblat sesuai yang dia lihat. Jika dia shalat dalam

keadaan tidak memiliki dugaan yang kuat terhadap salah satu

arah, maka dia harus mengulangi shalatrSn.

Demikian pula, seandainya dia mernbuka shalatrya dalam

keadaan ragu seperti ini, kemudian sesudah ifu dia melihat arah

kiblat, lalu dia pun menen:skan shalatrya, maka dia wajib

mengulangi shalat. Shalatrya tdak sah kecuali dia mengawali

shalahrya dalam keadaan melihat arah kiblat.

42. Berb: Dua Keadaan yang'Boleh Shatat Tanpa
Menghadap Kiblat

AsySyafi'i berkata: Bab ini berbicara tentang dua keadaan,

dimana seseorang boleh menghadap ke selain arah hblat. Allah &
berfirman,

@ \ren: ,jt Ct;- ;.41 ,6.it e isfi riU
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166



AlUmru

-)zrz

r'il "r5,4)
/ -/?eu

(:-".9\9 -)z 'y'@ qG.
))/t

r#il )

w/t/l )n.g* fiP
"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka ddaHah

mengapa kamu men-qashar shala(mu), jika kamu takut diserang

oring-orang kafir. Sesungguhngn orzng-orang kaftr ifu adalah

musuh yang nwta bagimu. Dan apabila kamu berada di tengah-

tengah mereka (sahabatuu) lalu kamu hendak mendirikan shalat

bersma-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka

berdiri (shalat) besertamu. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 101-102)

Allah & memerintahkan mereka unfuk tetap mengerjakan

shalat meskipun dalam keadaan takut tetapi mereka dijaga. Hal itu
menunjukkan bahwa Allah S memerintahkan mereka untuk shalat

dengan menghadap ke arah kiblat sesuai yang diarahkan Allah &
bagi mereka.

Dalam surah lain Allah @ berfirman,

8 ij3; ;J;$r i;i4:i; $. ;14)i JG W
\Ss5{{;;u+aF@ '#5

'Peliharalah segala shala(mu), dan (peliharalah) shalat

wusthaa. Berdinlah karena Allah (dalam shalatutu) dengan khusytl

Jil<a l<amu dalam keadaan Akut (bahap), maka shalatlah sambil

bajalan atau berkendara."(Qs. Al Baqarah 121:238-2391
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Ayat ini menunjukkan keringanan yang diberikan oleh

Allah @ bagi mereka untuk mengerjakan shalat sambil berjalan

kaki dan sambil berkendaraan.

Keadaan dimana mereka diizinkan unfuk shalat dengan

berjalan kaki dan berkendaraan, lraitu dalam keadaan takut,

berbeda dengan keadaan pertama dimana sebagian dari mereka

menjaga sebagian yang lain. Dari sini kita tahu bahwa dua keadaan

takut tersebut berteda, dan bahwa keadaan takut dimana mereka

diizinkan untuk shalat dengan berjalan kaki dan berkendaraan

tentulah lebih berat dari keadaan takut yang pertama.

Mereka boleh shalat dengan menghadap ke arah mana

saja, baik ke arah kiblat atau ke arah lain dalam kondisi seperti ini,

serta dengan cara duduk di atas kendaraan atau beridiri. Hal ifu
ditunjukkan oleh Sunnah sebagai berilut,
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189. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', bahwa

Abdullah bin Umar jika ditanya tentang shalat khauf (shalat dalam

keadaan takut), dia berkata, "lmam maju bersama sekelompok

pasukan." Kemudian dia menceritakan hadits. hnu Umar dalam

hadits tersebut berkata, "Jika ketakutannya lebih besar dari ihr,

maka mereka shalat sambil berjalan kaki dan berkendaraan, baik

menghadap ke arah kiblat atau tidak menghadapnya." Malik

berkata: Nafi' berkata, "Aku tidak melihat Abdullah menceritakan

hal itu selain dari Rasululluh #."64

190. Dia juga mengabarkan kepada kami dari hnu Abi

Dzi'b dari Az-Zuhri dari Salim dari a5nhnya... 55

64 t{R. Ath-Thabrani (pembahasan: Shalat dalam Keadaan Takut, bab: Shalat

dalam Keadaan Takut, l/784, no. 3h dan Al Bukhari (pernbahasan: Tafsir, bab:

Suah Al Baqarah ayat 239, 3/204, no. 4535) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari

Malik.
65 HR. Al Baihaqi cerlam Ma ifah As-Sunan utal Atsar(penbahasan: Shalat,

bab: Shalat dalam Keadaan Sangat Takut, 2/4901.

Dia berkata: Abu Zakariya dan Abu Bakar mengabarkan kepada kami,

keduanya berkata: Abu Abbas menceritakan kepada kami, dia berkata: Rabi'

mengabarkan kepada kami, dia berkata: fuy-Sya{i'i mmgabar{<an kepada kami,
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Asy-Syafi'i berkata: Dalam shalat fardhu seseorang tidak

boleh menghadap ke selain kiblat, kecuali saat musuh menyerang

umat Islam, dan itu terjadi ketika perang tengah berkecamuk atau

semacarn itu, dan ketika dua kubu pasukan telah berdekatan. Pada

saat ifulah mereka boleh mengerjakan shalat dengan cara berjalan

kaki dan berkendaraan. Jika mereka mampu shalat dengan

menghadap kiblat, maka mereka hams shalat dengan menghadap

kiblat. Jika tidak, maka mereka boleh shalat dengan menghadap

ke arah mana saja yang mereka mampu.

dia berkata' hnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari lbnu Abi Dzi'b,
dengan redalsi !,ang serupa.

Riwaft ifi tsabit dari jalur Musa bin Uqbah dari Nafi' dari lbnu Urrar dari

Nabi $ tentang shalat dalam keadaan sangat takut; dan Al Bukhati (pembahasan,

Shalat dalam Keadaan Takut, bab: Shalat dalam Keadaan Talnrt dengan Berjalan

Kaki dan Bed<mdara, 1/299, no. 943) dari jalur Said bin Yahla bin Said Al

Qurasyi dari ayahn5n dari Ibnu Jumij dari Musa bin Uqbah dari NaIi' dari lbnu
Umar dengan redaksi yang serupa dengan rdaksi Mujahid, "K€fika mereka

berkecamuk dalam keadaan berdiri. "
Ibnu Umar menambahkan redaksi dari Nabi &, "Jiku mqel<a lebk ban5n*

dari itu, mal<a hendaHah mqeka shakt dengan bujalan kald dan dengan

bqkendaraan "(no. 943)
Hadits ini juga diriwaSntkan oleh Muslim (pembahasan: Shalabrln para

Musafir dan Shalat Qashar, bab: Shalat Dalam Keadaan Takut, \/574, no.
306/8391dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Yahya bin Adam dari Sufun
dari Mtsa bin Uqbah dari Nafi' dari hnu Umar, dia berkata, "Rasulullah $
mengerjakan shalat khauf pada suahr hari. Saat ih.r sekelompok orang shalat

bersama beliau, sedangkan sekelompok yang lain berdiri menghadap musuh.

Beliau mengimami shalat orang-oftrng yang bersama beliau satu rakaat, kemudian
maeka pergi. Kemudian datanglah kelompok lain, lalu beliau mengimami mereka
shalat safu rakaat, kemudian kedua kelompok tersebut menyelesaikan sendiri satu

rakaat satu rakaat."

hnu Umar berkata, "Jika ketakutan lebih dari itu, maka shalaflah dengan

berjalan kaki dan dengan berkendaraan dengan melalmkan isyarat!"
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Jika mereka tidak mampu mengerjakan ruku dan sujud,

maka mereka boleh melakukan isyarat. Demikian pula, jika

mereka dikejar musuh, maka mereka boleh shalat di atas

kendaraan mereka dengan cara berisyarat. Dalam salah safu dari

dua keadaan tersebut, mereka tidak boleh shalat tanpa wudhu dan

tayammum, serta tidak boleh mengurangi bilangan rakaat shalat

sedikit pun.

Mereka boleh shalat dengan tapmmum meskipun tempat

aimya dekat dari mereka karena terhalang. Dalam hal ini tidak ada

bedanya antara musuh yang satu dengan musuh 5nng lain; apakah

mereka itu orang-orang kafir, pencuri, perampok, hs;;an buas,

ataukah unta yang mengamuk karena semua ifu dikhawatirkan

dapat mengakibatkan kematian.

Jika mereka dikejar musuh lalu mereka bisa menyingkir dari

musuh sehingga bisa turun dari kendaraan tanpa rasa takut

dihrmpahkan darahnya, maka tidak ada pilihan bagi mereka selain

turun dan shalat di atas tanah dengan menghadap ke arah kiblat.

Tetapi jika mereka talnrt ditumpahkan darah mereka, maka

mereka boleh shalat sambil berkendaraan.

Jika mereka shalat dengan berkendaraan, kemudian

mereka aman saat mengerjakan sebagian shalat dari serangan

musuh, maka mereka harus hrrun dari kendaraan, lalu

mengerjakan sisa shalat dengan menghadap kiblat. Saya lebih

senang sekiranya mereka memulai shalat dari aranl di atas tanah.

Mereka tidak boleh mengqashar shalat dalam keadaan ini, kecuali

mereka bepergian dalam jarak yang membolehkan mereka unfuk

mengqashar shalat.
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Jika umat Islam dalam posisi mengejar musuh tetapi

mereka tidak aman sekiranya musuh be6alik menyerang mereka,

maka mereka shalat seperti ini. Jika mereka telah berhenti

mengejar atau telah kembali dalam keadaan aman selama

perjalanan kembali, maka mereka fidak boleh shalat kecuali

dengan cara turun dari kendaraan, kemudian mereka shalat dan

menghentikan pengejaran. Mereka tidak boleh mengejar musuh

dan meninggalkan shalat di atas tanah manakala memungkinkan,

karena pengejaran musuh ihr hulnrmnya sunnah sehingga perkara

fardhu tidak boleh ditinggalkan karenanya.

Keringanan dalam shalat seperti yang saya gambarkan

dalam keadaan yang sangat takut dengan cara berkendaraan tanpa

menghadap kiblat ifu berlaku jika seseorang memerangi kaum

musyrikin atau membela diri sebagai orang gnng dZhalimi.

Keringanan ini tdak berlalar bagi kelompok yang bertuat

aniaya, dan tidak pula seseorang png berpemng dalam keadaan

maksiat. Gang yang mengerjakan shalat seperti ini dalam keadaan

sebagai pihak yang zhalim harus mengulangi setiap shalat 5nng dia

kerjakan dengan keadaan seperti ini. Demikian pula, jika

seseorang keluar 'unfuk rnerampas kafilah atau melakukan

perusakan di muka bumi, kemudian dia talnrt akan her,van buas

atau unta yang mengamuk, maka dia boleh shalat dengan

melakukan isyarat tetapi dia harus mengulangi shalakrya apabila

telah aman. Menurut kami, tidak ada keringanan bagi orang yang

berbuat maksiat manakala dia menemukan jalan unfuk
menjalankan perkara fardhu.
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43- Keadaan Kedua yang Boleh Menghadap Ke Selain
Kiblat

Asy-Syafi'i berkata: Sunnah Rasulullah S menunjukkan

bahwa musafir manakala mengerjakan shalat sunnah dengan

berkendaraan, maka dia boleh shalat dengan berkendaraan dan

menghadap ke arah mana saja.

Jika seseorang berada dalam perjalanan dan dia

mengerjakan shalat sunnah dengan berkendaraan, maka dia boleh

shalat dengan menghadap ke arah mana saja sesuai arah

kendaraannya. Dia boleh mengerjakan shalat sunnah di atas

kendaraan yang dia bisa naiki, baik itu keledai, unta atau selainnya.

Jika dia ingin ruku atau sujud, maka dia cukup melakukan isyamt

dengan cara memosisikan zujud lebih rendah daripada ruku.

Dia fidak boleh mengerjakan shalat wajib dengan

menghadap ke selain kiblat, baik dia sedang musafir atau mukim,

baik shalat fardhu pada wakfunya, shalat qadha, shalat nadzar,

shalat thawaf, atau shalat jenazah.

AsySyafi'i berkata: Karena ifu kami membedakan antara

seseorang yang mewajibkan shalat atas dirinya sebelum dia

melakukannya dari orang yang melakukan shalat sunnah. Unhrk

yang pertama, shalatnya tidak sah kecuali dengan mengerjakan

hal-hal yang menjadikan shalat fardhu sah, seperti menghadap

kiblat dan selainnya. Selanjutrya, kami klaim keliru orang yang

menduga bahwa jika seseorang memasuki shalat tanpa

ma,vajibkan shalat pada dirinSa itu hukumnya seperti hukum shalat

yang wajib. Tetapi dia mengklaim seperti klaim kami, bahwa

seseorang tidak boleh mengerjakan shalat yang wajib bagi dirinya,
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selain kewajiban yang dia mewajibkan atas dirinya, dalam keadaan

musafir kecuali dengan menghadap kiblat, dan bahwa orang yang

mengerjakan shalat sunnah boleh menghadap ke selain kiblat.
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191. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin

Dinar, dari hnu Umar, dia berkata, "Rasulullah $ shalat di atas

kendaraan beliau dalam perjalanan dengan menghadap ke arah

mana saja kendaraannln itu menghddap-"65

66 HR. Ath-Thabrani (pembahasan, Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab:

Shalat Sunnah dalam Perjalanan pada Wakhr Siang dan Malam, serh Shalat di
atas Kendaraan, L/751, no. 261; Muslim (pembahasan: Shalatrp para Musafir

dan Shalat Qashar, bab: Kebolehan Shalat Sunnah di atas Kendaraan dalam

Perjalanan dengan Menghadap Sesuai Kendaraannya, l/48n dari jalur Yahya bin
Yahla dari pembeli.

Di dalamnya disebutkan, bahwa Abdullah bin Dinar berkata, "hnu Umar
melakukan hal seperti ihr." Kalimat ini juga ada dalam Al Muwaththa'.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pernbahasan: Qashar Shalat,

bab: Shalat dengan Isyarat di atas Kendaraan, 7/343, no- 1096) dari jalur Abdul

Az;zbin Muslim dari Abdullah bin Dinar dengan redaksi yang serupa.
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192. Malik mengabarkan kepada kami, dari Amr bin

Yahya, dari Abu Hubab Said bin Yasar, dari hnu Umar, dia

berkata, "Aku melihat Rasulullah S shalat di atas keledai dengan

menghadap ke arah l(haibar."57

Asy-Syafi'i berkata: Maksudnya adalah shalat-shalat sunnah.
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67 HR. Ath-Thabrani (pembahasan' Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab'

Shalat Sunnah dalam Perjalanan di Siang dan Malam Hari, serh Shalat di Afas

Kendaraan, 1/150-151, no. 25); dan Muslim (pembahasan: Shalatnya pam

Musafir dan Shalat Qashar, bab: Kebolehan Shalat Sunnah di atas Kendaraan

dalam Perialanan dengan Menghadap Sesuai Arah Kendaraan, L/487, no.

36n00]' dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik, termasuk salah satq riwapt
memperoleh Muslim.
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193. AMul Majid mengabarkan kepada kami, dari hnu
Jura!, dia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia

mendengar Jabir berkata, "Aku melihat Rasulullah $ shalat

sunnah di atas kendaraan beliau dengan menghadap ke segala

arah.'68

/ r J**L u. Jic*, 6?l -\ 1t
c t6, t

ea HR. Al Baihaqi dahm Ma'rifah As-Sunan wal Atarlpenbahasan: Shalat,

bab: Shalat Sunnah dalam Perjalanan dengan Menghadap Sesrni Arah Kendaraan,

V48n dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Al Baihaqi berkata' Hadits ini diriunyratkan oleh Hajjaj bin Muhammad dari

Ibnu Juraij dengan tambahan redaksi, "Tetapi beliau merendahkan fubuh saat

melakukan dua suiud daripada saat nrlm sembari melakukan isprat."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh zufi dari Abu Zubair dengan redaksi, "Sujud

lebih rendah daripada ruku-"

Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu Khuzaimah dalam Shahihnya
(pembahasan: Shalat, bab: Cara Ruku dan Suiud dalam Shalat Sambil

Berkendaraan,2/2531dari jalur Ahmad bin Miqdam Al ljli dari Muhammad bin

Bakr dari hnu Juraij dengan tambahan redaksi, 'Tetapi beliau merendahkan dua

sujud daripada dua ruku sembari melakukan isyarat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya (bab: Shalat

Sunnah, 4/700 dan Al lhnrl dari jalur Ibnu Waftrb dari Ibnu Juraij dengan redaksi

yang sempa.
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194. Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami,

dari hnu Abu Dzi'b, dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah, dari

Jabir, bahwa Nabi $ dalam Perang Bani Anmar shalat di atas

kendaraan beliau dengan menghadap ke arah timur."69

Jika musafir berjalan kaki, maka dia tidak boleh shalat

kecuali dia menghadap kiblat, lalu bertakbir, kemudian menghadap

ke arah perjalanannya dan berjalan kaki. Jika tiba giliran ruku dan

sujud, maka tidak ada pilihan baginya selain ruku dan sujud di

tanah, karena tidak ada kesulitan yang berat baginya seperti saat di

atas kendaraan.

Asy-Syafi'i berkata: Sujud Tilawah, sujud Slnrlnrr, shalat

Witir dan shalat sunnah Fajar dua rakaat merupakan amalan

sunnah sehingga orang yang berkendaraan boleh melakukan

isyarat, sedangkan orang yang berjalan kaki harus bersujud apabila

dia ingin bersujud.

Orang yang berkendaman masih dalam kotanya sendiri

tidak boleh mengerjakan shalat sunnah, kecuali seperti dia shalat

69 HR. Al Bukhari (pembahasan: Perang, bab, Perang Anmitr, 1/\22, no-

4140) dari jalur Adam dari hnu Abi Dd'b dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah

dari Jabir bin Abdullah Al Anshad dengan tambahan redalsi, "Secara sunnah". Ini
adalah salah satu riwayat memperoleh Al Bukhari, dan Muhammad bin Ismail bin

Abu Fudaik adalah salah seorang periwayat dalam Ash-Shahihain.

Al Baihaqi mengutip, bahwa Asy-Syafi'i dalam Al Harmalah berkata, "Hadib

ini fsa6rtmenurut kami, dan kami jadikan pegangan."

Uh. Ma'nfah ,4s-Sunan owl AXar, (l/486)
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fardhu, yaitu menghadap kiblat dan di atas tanah, serta hal-hal

yang tanpanya shalat fardhu yang dia kerjakan tidak sah. Karena

hukum awal kewajiban bagi orang-orang yang shalat itu sama,

kecuali ada dalil dari Kitab Allah atau Sunnah Rasulullah # bahwa

Allah memberikan keringanan unfuk mereka.

Tidak ada bedanya antara perjalanan dekat dan perjalanan

jauh. Jika seseorang telah keluar dari kota untuk bepergian, maka

dia boleh shalat sunnah dengan menghadap ke arah sesuai arah

kendaraannya, sebagaimana dia boleh tayammum dalam

perjalanan dekat dan jauh karena dia sudah bisa dianggap sebagai

musafir.

Demikian pula, seandainya dia menaiki kendaraan, keledai

atau selainnya, maka dia boleh shalat dengan menghadap sesuai

arah kendaraannya. Seandainya di awali shalat sunnah dalam

keadaan musafir di atas kendaraan, kemudian dia memasuki

kotanya, maka dia tidak boleh melanjutkan shalat sesudah dia

memasuki kotanya dan tempat tinggalnya, melainkan dia harus

turun untuk ruku dan sujud di atas tanah. Demikian pula,

seandainya dia singgah di sebuah desa atau selainn5n, maka dia

tidak boleh melanjutkan shalat.

Jika dia melewati sebuah desa dalam perjalanannya yang

bukan merupakan tempat tinggalnya, dan dia tidak ingin singgah

di desa tersebut, maka tempat tersebut termasuk bagian dari

perjalanannya, dan dia boleh melanjutkan shalat di atas untanya.

Jika dia singgah dalam perjalanan di sebuah tempat di padang

pasir atau di desa, maka hukumnya sama, dan dia tidak boleh

shalat kecuali di atas tanah sebagaimana dia shalat fardhu.
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Jika dia mengawali shalat di atas tanah, kemudian dia ingin

menaiki kendaraan, maka hukumnya tidak boleh kecuali dia keluar

dari shalat Snng telah dia mulai itu dengan menyempumakann5n

dengan salam. Jika dia menaiki kendaman sebelum

menyempumakan shalatnya, maka berarti dia memufus shalatnyra.

Dia tidak boleh shalat sunnah di atas unta, kecuali dia mengawali

shalat di atas unta sesudah meninggalkan ternpat persinggahan.

Demikian pula jika dia keluar dengan berjalan kaki. Jika

diawali shalat di atas tanah sebagai musalir lalu dia ingin menaiki

kendaman, maka hukumnya tidak boleh sebelum dia ruku, zujud

dan salam. Jika dia melakukannya sebelum shalat dan salam,

maka dia telah memutus shalatrya.

Demikian pula, seandainya dia melakukan hal tersehrt,

kemudian dia menaiki kendaraan dan membaca bacaan shalat,

kemudian dia turun lalu sujud di tanah, maka dia dianggap

memufus shalatryra karena permulaan menaiki kendaraan

menrpakan pertuatan yang orkup lama, dan dia tidak boleh

melakukannya dalam shalat.

Seandainya dia mengawali shalat dengan menaiki

kendaraan, kemudian dia ingin tr.rrun sebelum menyempumakan

shalat, dan ifu dilakukann5a di dalam shalatrSn, maka

boleh karena gerakan furun itu lebih ringan daripada gerakan naik.

Jika dia turun, maka dia harus melakukan ruku dan sujud di atas

tanah; tanpa itu Udak sah shalatrya. Jika dia turun kemudian naik

kendaraan lain, maka dia dianggap memuhls shalatrya lantaran

menaiki kendaraan sebagaimana yang sa5n gambarkan, bahwa

saat dia hrrun dia harus nrku dan sujud di atas tanah.
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Jika dia mengawali shalat dengan berkendaraan atau

berjalan kaki, rnaka jika jalannya berbelok, maka dia boleh

berbelok di tengah shalat. Seandainya jalannya bertelok dari

arahnya hingga tengkuknya membelakangi arah sebelumnya dan

itu bukan jalan yang sehamsnya dia tempuh, maka dia telah

merusak shalatnya, kecuali kiblat berada di arah jalan yang dia

beloki itu.

Seandainya dia tidak bisa menguasai kendaraannya, atau

dia menganfuk sehingga arah jalannya itu membuat tengkuknya

mengarah ke selain kiblat, maka jika dia kembali ke posisinya

semula, berarti dia boleh melanjutkan shalatrya. Jika beloknya

berlamalama dalam keadaan dia lupa kemudian dia ingat lagi,

maka dia boleh melanjutkan shalahya dan melakukan sujud

Sahwi. Jika dia tetap dalam posisi ihr dan tidak mungkin baginya

unfuk bertelok dalam keadaan ingat, bahwa dia sedang berada

dalam shalat tetapi dia tidak berbelok, maka shalakrya tidak sah.

Jika dia telah menaiki kendaraan, kemudian dia ingrn

mengawali shalat dengan menghadap ke arah sesuai arah

kendaraannya, maka dia tidak wajib memperhatikan kiblat, karena

dia boleh sengaja menjadikan kiblatrya sesuai arah kendaraannya.

Jika dia mengawali shalat dalam keadaan untanya berhenti dengan

menghadap kiblat secara menyimpang dari jalannya, maka dia

boleh mengawali shalat dalam keadaan menghadap kiblat dan

tetap berada di atas untanya.

, Jika dia mengawali shalatnya dalam keadaan untanya

berhenti dengan menghadap ke selain arah kiblat, maka hukumnya

tidak boleh. Dia tidak boleh mengawali shalat kecuali untanya

dalam keadaan menghadap ke arah kiblat, atau ke arah jalan yang
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dia tempuh ketika dia mengawali shalatnya. Sedangkan ketika

untanya menghadap ke selain arah kiblat, maka dia tidak boleh

mengawali shalatrya.

Orang yang menaiki kapal, perahu atau kendaraan laut

lainnya tidak boleh shalat sunnah dengan menghadap sesuai arah

kapal, melainkan dia harus miring ke arah kiblat. Jika kapalnya

tenggelam lalu dia bergelantungan pada tiang kapal, maka dia

boleh shalat dengan menghadap arah yang dia hadapi dengan cara

melakukan isyarat. Sesudah itu dia mengulangi setiap shalat fardhu
yang dia kerjakan dalam keadaan seperti ifu manakala dia

mengerjakan shalat dengan menghadap ke selain kiblat.

Sedangkan shalat yang dia kerjakan dengan menghadap kiblat

dalam keadaan seperti itu, maka dia tidak wajib mengulanginya.

Jika ada yang bertanya, "Bagaimana bisa shalat dengan

melakukan isyarat, namun tidak wajib mengulangi shalatnya

karena darurat. Sedangkan shalat dengan menghadap pada selain

kiblat karena darurat, namun tetap harus mengulangi shalat?"

Jawabnya adalah, karena orang sakit boleh shalat dengan cara apa

saja 5nng mungkin baginya, tetapi dia tidak diizinkan unhrk shalat

fardhu ke selain arah kiblat."
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44. Bab: Shalat dalam Ka'bah
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195. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu
Umar, dia berkata, "Rasulullah S masuk ke Ka'bah bersama

Usamah bin Zaid, Bilal bin Rabah dan Utsman bin Thalhah." hnu
Umar melanjutkan, "l--alu aku bertanya kepada Bilal saat dia
keluar, 'Apa yang telah dilakukan Rasulullah # di dalam Ka'bah?'

Dia menjawab, 'Beliau memosisikan tiang di sisi kanannya, safu

tiang di sisi kirinya, dan tiga tiang lainnya di belakang beliau,

kemudian beliau shalat'. Dia berkata, 'Saat itu Baitullah berdiri di
atas enam tiang'."7o

70 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Haji, bab: Shalat di Baitullah, eashar
Shalat, dan Menyegemkan Khutbah di Arafah, 7/398, no. 193); Al Bukhari
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Asy-Syafi'i berkata: Shalat boleh dikerjakan dalam Ka'bah,

baik shalat sunnah atau shalat fardhu. Bagian mana saja dari

Ka'bah yang dihadapi oleh orang yang di dalamnya, maka itulah

arah kiblat, sebagaimana orang yang shalat di luar Ka'bah. Jika dia

menghadap ke sebagian dari Ka'bah, maka dia telah menghadap

ke kiblat.

Seandainya dia menghadap ke pintu Ka'bah, namun tidak

ada sedikit dari bangunan Ka'bah yang melingkupinya, maka

hukumnya tidak sah. Demikian pula seandainya dia shalat di
bagian pinggir dalam Ka'bah lalu tidak ada sedikit pun dari

bangunan Ka'bah png melingkupinya, maka saat ihr shalatrya

tidak sah, tidak ada sesuatu dari bangunan Ka'bah di hadapannya

yang melingkupin5n.

Jika di atas Ka'bah dibangun sesuatu png melingkupi

orang yang shalat, lalu dia shalat di atmn5n, maka shalafurya sah.

Jika seseorang boleh mengerjakan shalat sunnah di tempat

tersebut, maka boleh pula dia shalat fardhu. Tidak ada tempat
yang lebih suci daripada Ka'bah, dan tidak pula tempat yang lebih

utama daripada Ka'bah.

Hanya saja, kami senang sekimnSa shalat dikerjakan secara

jamaah, sedangkan jamaah hanya bisa dilakukan di luar Ka'bah.

(pembahasan: Shalat, bab: Shalat Dalam Ka'bah tidak Secara Jamaah, L/776, no.
505) dari jalur AMullah bin Yusuf dari Malik.

Al Bukhari berkomentar, "lsmail berkata kepada kami: Malik menceritakan
kepadaku, dia berkata: Dua tiang di sebelah kanannya."

Hadits ini juga diriunptkan oleh Muslim (pembahasan: Haji, bab: Anjuran
Merrnsuki Ka'bah bagi Orang yang Haji dan Selainnp, Serta Shalat Di dalamnya

dan Berdoa di Sisi-Sisinp,2/966, no. 388/7329) dari jalur Yahfia bin Yahya At-
Tam'imi dari Malik.
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Adapun shalat qadha itu lebih saya sukai untuk dikerjakan di dalam

Ka'bah daripada di luar Ka'bah. Semakin dekat posisi shalat

dengan Ka'bah, maka ifu lebih saya sukai daripada shalat di

tempat yang jauh dari Ka'bah.

45. Bab: Niat dalam Shalat

AsySyafi'i berkata: Allah & mewajibkan shalat, sedangkan

Rasulullah 15$ menjelaskan bilangan rakaat masing-masing shalat,

waktunya, apa saja yang dikerjakan dalam shalat dan dalam

masing-masing shalat.

Allah $ menjelaskan bahwa di antara shalat itu ada yang

fardhu dan ada yang sunnah. Allah @ berftrman kepada Nabi-Nya,

t7 l< .. o 1 .//, .7:.. .€tlalili-+gni &t,yt
"Dan pada sebagian malam hari bercembah5nng bhajudlah

kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. "(Qs.Al Israa' [17]:
7el

Kemudian Rasulullah S menjelaskan sehingga tampak
jelas, bahwa di antara shalat itu ada Snng hukurnnya sunnah dan

ada yang hukumnya fardhu. Shalat png fardhu itu ditetapkan
wakfunya sehingga shalat seseorcu-rg Udak sah, kecuali pada saat

ihr dia niat untuk melakukan shalat.

Asy-Syafi'i berkata: Orang yang mengerjakan setiap shalat

wajib itu wajib mengerjakannya dalam keadaan suci, sesudah
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masuk wakfunya, menghadap kiblat, meniatkan shalat secara

definitif, lalu membaca takbir. Jika dia meninggalkan satu saja dari
amalan-amalan ini, maka shalatrya Udak sah.

Asy-Syafi'i berkata: Niat tidak bisa digantikan dengan

takbir, dan niat tidak sah kecuali dilakukan bersamaan dengan

takbir; tidak boleh mendahului takbir dan tidak boleh sesudah

takbir.

Seandainya seseorang berdiri menuju shalat dengan

membersitkan niat, tetapi kemudian dalam niatorya itu dia

mengalami lupa atau selainnya, kemudian dia takbir dan shalat,

maka shalatnya fidak sah. Demikian pula, seandainya dia

meniatkan suafu shalat secara definifif, kemudian niat shalat yang

hendak dia kerjakan secara definitif itu hilang dari darin5a,

kemudian muncul suafu niat unturk mengerjakan suahr shalat yang

wajib baginya di \ /aktu itu, baik shalat pada waktunya atau shalat
qadha, maka shalat ini tidak sah karena dia belum meniatkannln
secaftl pasti. Shalabrya tidak sah hingga dia meniatkan shalatnp
secara definitif tanpa ada keraguan di dalamnya, serta tanpa
mencampumya dengan niat selainnya.

Demikian pula, seandainya dia terlewatkan suatu shalat,

tetapi dia tidak tahu apakah shalat yang dia leruatkan ifu Zhuhur
atau Ashar, kemudian dia bertakbir dengan meniatkan shalat yang

terlalatkan, maka shalatorya ifu fidak sah karena dia tidak
memaksudkan niatnya unfuk suatu shalat yang definitif.

Asy-Syafi'i berkata: Karena itu kami mengatakan bahwa jika

seseorang melewatkan suafu shalat, sedangkan dia tidak tahu
shalat apa itu, maka dia harus mengerjakan shalat lima wakfu
dengan meniatkan masing-masing shalat untuk shalat yang
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terlewatkan itu. Seandainya dia melewatkan dua shalat yang dia

ketahui, kemudian dia rnemasuki salah safunya dengan suatu niat,

kemudian dia merasa ragu dan tidak tahu shalat mana yang dia

niatkan dan dia kerjakan, maka shalatnya tidak sah untuk salah

satu dari keduanya. Shalatnya tidak sah sampai dia yakin dengan

apa yang telah dia niatkan.

Seandainya seseorang telah memasuki suahr shalat dengan

suatu niat, kemudian dia mengalihkan niat tersebut kepada shalat

Iain, atau mengalihkan niat untuk keluar darinya meskipun dia

belum keluar darinya, kemudian dia mengembalikan niat

kepadanya, maka shalahya telah rusak. Begitu dia mengalihkan

niat dari shalatnya, maka shalatnya rusak, dan dia hams

mengulanginya.

Demikian pula, seandainya dia telah mernasuki shalat

dengan suatu niat, kemudian dia berkata dalam hati, 'Apakah aku

teruskan atau tinggalkan?", maka shalatnya rusak jika dia telah

mengalihkan niatorya untuk tidak menemskan shalat. Dia tidak

seperti orang yang bemiat kemudian niatnya hilang dari kesadaran

tanpa mengalihkannya kepada yang lain, karena dia tidak wajib

mengingat niat dalam setiap keadaan dalam shalat sesudah dia

memasuki shalat.

Seandainya dia yakin bahwa dia telah memasuki shalat

dengan niat, kemudian dia ragu apakah dia telah memasukinya

dengan niat atau tidak, kemudian dia teringat sebelum melakukan

suatu amalan di dalamnya, maka shalatnya sah. Maksud amalan

dalam shalat adalah bacaan, ruku atau sujud.

Seandainya keraguannya ini terjadi saat dia telah sujud, lalu

mengangkat kepala, lalu sujud lagi, maka inilah yang disebut
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amalan. Jika dia telah melakukan sebagian dari amalan shalat

dalam keadaan dia meragukan niatnya, maka dia han-s

mengulangi shalat. Jika dia teringat sebelum melakukan suatu

amalan shalat, maka shalafurya sah.

Seandainya dia memasuki shalat dengan suahr niat,

kemudian mengalihkan niat kepada shalat lain, baik sunnah atau

fardhu, kemudian niatnya itu sempuma unfuk shalat yang menjadi

fujuan pengalihan, maka shalat pertama yang dia masuki dengan

niat itu tidak sah karena dia telah mengalihkan niat darinya kepada

shalat lain, dan shalat kedua yang menjadi tujuan pengalihan niat
juga tidak sah karena dia tidak memulainya dengan niat.

Seandainya dia bertakbir tanpa meniatkan shalat secara

definitif, kemudian sesudah itu dia bam meniatkan, maka shalatr5a

tidak sah karena dia memasuki shalat tanpa menyengaja shalat

dengan niat.

Seandainya dia terlerryatkan shalat Zhuhur dan Ashar,

kemudian dia memasuki shalat Zhuhur dengan meniatkannya

sebagai shalat Zhuhur dan Ashar, maka shalatnya tidak sah untuk

salah satunya, karena dia tidak menetapkan niat untuk Zhuhur

atau Ashar.

Seandainya dia terlewatkan suafu shalat, tetapi dia tidak

tahu shalat apa itu, lalu dia bertakbir sambil meniatkan shalat,

maka shalatnya tidak sah sebelum dia meniatkan shalat secara

definiuf.
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46- Bab: Takbir untuk Memasuki Shalat
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196. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatar Asln

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Said bin Salim

mengabarkan kepada kami, dari Sufyan bin Said At-Tsauri, dari

Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Muhammad bin Ali bin
Hanafi!,yah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah .s bersabda, 'Kunci

shalat adalah wudhu, adalah bkbif dan

penghalaln5n adalah salam. 41

71 HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Fardhu Wudhu, \/49-50, rrc-
61) dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dari Waki' dari Sufun; At-Tirmidzi
(pembahasan: Bersuci, bab: Riwayat bahwa Kunci Shalat adalah Bersuci, 7/8-9)
dari jalur Muhammad bin Aqil seorang periwayat yang jujur meskipun dia dikrifik
oleh sebagian ulama terkait hafalannya.
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Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang bisa mengerjakan

takbir dengan baik, maka dia tidak dianggap memasuki shalat,

kecuali dengan melakukan takbir itu sendiri. Takbir dilakukan

dengan membaca Allahu ,4kbar. Seseorang tdak dianggap

memasuki shalat kecuali dengan lafazh takbir tersebut.

Seandainya dia mengucapkan Allahu Al Kabir, Allahu Al
'Azl7im, Allahu Al Jakl, Alhamdulillah, Subhanallah, atau dzikir-

dzikir yang lain, maka dia tdak dianggap memasuki shalat

melainkan dengan membaca kalimat takbir tersebut, ya!fu Allahu
Akbar.

At-Tirrnidd juga berkata: Aku mendengar Muhammad bin Isrnail b€rkata,
"Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin lbrahim dan Al Humaidi berargumen dengan hadits

AHullah bin Muhammad bin Aqil."
At-Tirmidzi juga berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Jabir dan Abu

Said."

hnu Mulqin berkata, "Hadits ini diriwayad<an oleh AqrSrfi'i, Ahmad
(l/723, 129), Abu Daud, At-Tirmi&i, hnu Majah (no. 2751, N Hakim dan Al
Baihaqi dari riwayat Ali i&.

AlHakim berkata, "Hadits iru maqlzw."
Al Baghawi berkata, "Status hadits rlasar." (no. 558 dalarn $nrh ,4s-

Sunnah.

fu-Rafi'i dalam SSarh Al Musnadmenilainya tsabit Dahm riwayat Al Hakim
dari Abu Said dengan sanad lang sesr.ni dengan kriteria Muslim disebutkan,
"Kunci shalat adalah wudhu."

Uh. Khulashah Al Badr Al Munia ll/l71l
Al Baihaqi mmgutip perkataan Asy-S5nf i sesudah meriwayratkan hadits ini,

"Seperti inilah hadits ini diriwayatkan dari hnu Mas'ud. Kemudian hadits ini
diriwayatkan oleh Al Baihaqi dengan sanadnln dari Bisyr bin Musa dari Al
Hurnaidi dari Waki' dari At-Tsauri dari Abu Ishaq dari Abu Ahwash, dia berkata:

Abdullah berkata, "Pengharaman shalat adalah takbir, dan pamwrgkasnya adalah

salam."

Uh. At-Talkhish Al Habir, (l/2161
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Seandainya dia mengucapkan Allahu Akbar min kulli syai'

wa a'zhamu (Allah Maha Besar dan Maha Agung dari segala

sesuatu), atau Allahu Akbar kabiran 6nah Maha Besar sebesar-

besamya), maka dia telah bertakbir dengan menambahkan suafu

kalimat, sehingga dia dianggap memasuki shalat dengan takbir,

sedangkan tambahan tersebut hukumnya sunnah.

Demikian pula seandainya dia mengucapkan Allahul Kabir.

Tambahan kata a/tidak mengalihkan makna takbir.

Barangsiapa yang tidak bisa melakukan takbir dengan baik

dalam bahasa Arab, maka dia boleh bertakbir dengan bahasa

lisannya, apapun ifu, dan shalatnya pun sah. Tetapi dia harus

belajar takbir, bacaan Al Qur'an, dan tasyahhud dalam bahasa

fuab. Jika dia sudah tahu, maka shalatnya tidak sah kecuali dia

mengucapkannya dalam bahasa Arab.

AsySyafi'i berkata: Seandainya seseorang mengetahui

bahasa Arab dan bahasa yang lairurya, lalu dia membaca takbir ihr

sendiri dengan selain bahasa Arab, maka dia tidak dianggap

memasuki shalat- Takbir dengan bahasa sendiri hukumnya sah

hanya jika dia tidak bisa mengucapkan takbir dengan baik dalam

bahasa fuab. Jika dia bisa membacanya dengan baik, maka tidak

sah takbir kecuali dalam bahasa Arab.

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang mengucapkan suafu

kalimat yang saya nyatakan bahwa dia belum dianggap memasuki

shalat dengan kalimat tersebut, atau dia melupakan takbir, lalu dia

shalat dan mengerjakan selunrh amalan shalat, baik dia shalat

sendiri, atau sebagai imam, atau sebagai makmum, maka dia wajib

mengulangi shalahya. Jika dia teringat sesudah satu atau dua

rakaat, bahwa dia belum bertakbir, maka dia wajib memulai takbir
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dari tempatnya itu dengan meniatkan sebagai takbir pembukaan,

sedangkan rakaat yang telah dia kerjakan sia-sia, karena dia belum

berada dalam shalat. Sejak membaca takbir itulah dia berada

dalam shalat.

Saya tidak peduli sekiranya dia tidak melakukan salam,

karena dia belum berada dalam shalat, baik dia shalat di belakang

imam atau sendirian. Jika dia shalat sendiri, maka dia rrnjib

memulai dari awal, dan dia tidak perlu berpindah dari tempatrp
jika dia mau. Jika dia pindah dari tempatnya, maka tidak dilarang.

Jika dia shalat sebagai makmum, maka dia juga harus memulai

dengan takbir, kemudian sesudah ihr barulah dia memasuki shalat

sejak dia bertakbir. Dia tidak boleh melanjutkan shalat yang belum

dia masuki jika dia belum bertakbir unhrk memasukinln.

AsySyafi'i berkata: Jika dia sebagai makmum, dan dia bisa

mendapati imam sebelum ruku atau saat mku, lalu dia langsung

bertakbir satu kali, maka jika dia meniatkannya sebagai takbir
iffrbh, berarti takbimya itu sah dan dia dianggap telah memasuki

shalat. Jika dia meniatkannya untuk takbir ruku, maka dia tidak
dianggap memasuki shalat. Jika dia bertakbir tanpa meniatkan

salah satunya, maka dia tidak dianggap memasuki shalat.

Jika dia bertakbir dengan meniatkan sebagai takbir iffrtah,

sedangkan dia menjadikan niat tersebut sebagai niat muqftarak
(penggabungan) antara takbir yang dengan ifu dia memasuki shalat

dan selainnya, maka jika dia teringat bahwa dia belum memasuki

shalat, maka dia harus mengulangi dari awal, yaifu dengan

bertakbir sahr kali takbir dengan niat i{titah. Pada saat itu dia

dianggap telah memasuki shalat karena sebelumnya dia belum

memasuki shalat.
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Jika dia teringat sesuai dengan apa yang telah saya

sebutkan pada saat dia melakukan shalat sunnah, lalu dia bertakbir

dengan meniatkan shalat fardhu, maka shalatnya itu Udak menjadi

shalat fardhu baginya, karena dia berada dalam shalat sunnah,

sampai dia salam darinya kemudian memasuki shalat fardhu

dengan takbir sesudah keluar dari shalat nafilah (sunnah).

Seandainya dia bertakbir dan meniatkan shalat fardhu

sedangkan dia tidak berada dalam shalat, tetapi dia dalam posisi

mku, maka hukumnya tidak sah. Takbimya tidak sah kecuali takbir

dalam keadaan berdiri tegak. Jika dia bersama imam, lalu dia

menyusul imam sebelum imam mengangkat kepala dari ruku,

maka dia telah mendapati satu rakaat. Tetapi jika dia tidak

menyrsul imam sampai imam mengangkat kepalanya dari nrku,

maka dia telah terler,uatkan rakaat tersebut.

Dia harus bertakbir dengan cara berdiri sambil meniatkan

shalat fardhu, dan dia tidak dianggap memasuki shalat fardhu,

kecuali dengan cara yang saya paparkan. Jika dia mengurangi satu

huruf saja dari takbir, maka dia tidak dianggap memasuki shalat,

kecuali dengan cara menyempumakan takbir dalam posisi berdiri.

Seandainya dia menyisakan safu huruf dari takbir, lalu dia

membacanya saat nrlm atau saat membungkuk unfuk ruku, atau

tidak dalam posisi berdiri, maka dia tidak dianggap memasuki

shalat fardhu. Dia dianggap berada dalam shalat sunnah sampai

dia memuhrs shalatnya dengan salam, kemudian dia kembali

berdiri dan menyempumakan takbir. Misalnya, jika dia

mengucapkan kalimat Allahu Akbar, tetapi dia tidak membaca

huruf ra' dan kalimat takbir tersebut sampai dia berada dalam
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posisi ruku, atau tidak mengucapkan huruf ftr'sama sekali, maka

dia tidak dianggap menyempurnakan takbir.

Jika dia mengucapkan Al Kabir Allahu (Yang Maha Besar

adalah Allah), maka menumtku dia tidak dianggap memasuki

shalat dengan ucapan ini. Demikian pula, seandainya dia membaca

ayat-ayat Al Qur'an yang menjadi keabsahan shalat, tetapi dengan

cara mengubah susunan kalimatrya, dimana menurutku dia harus

mengulanginya sampai dia membacanya secaftl berurutan

sebagaimana ia diturunkan.

Jika orang 5rang shalat mengalami lidah yang kelu, maka dia

harus menggerakkan lidahnya untuk membaca takbir sesuai

kemampuan, dan harus sampai batas maksimal kekeluannya.

Bacaan takbimp seperti ini sah karena dia telah melakukan

sebatas kesanggupannla, dan dia tidak wajib melakukan lebih dari

itu. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang cadel,

terpotong lidahnya, dan orang yang lidahnya mengalami srrafu

gangguan yang sementara. Seperti ini pula yang mereka lakukan

saat membaca Al Qur'an, tasyahud dan &ikir dalam shalat.

Saya senang sekiranya imam mengeraskan bacaan

takbimya, memperjelasnya, tidak memanjang-manjangkannya, dan

tidak menghilangkan hurufnya. Makmum boleh melakukan semua

itu selain mengeraskan bacaan takbir. Dia arkup
memperdengarkan takbimya bagi diri sendiri dan orang lain, tidak

lebih jika dia mau. Tetapi jika imam dan makmum tidak

melakukannya, melainkan hanya memperdengarkan takbir bagi

diri mereka berdua, maka hukumnya sah. Tetapi jika keduanya

tidak mendengar takbimya sendiri, maka hukumnya Udak sah.
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Takbir tidak sah sampai keduanya mendengar takbir keduanya

sendiri.

Setiap orang yang shalat, baik laki-laki atau perempuan,

mengikuti ketentuan yang sama dalam masalah takbir. Hanya saja,

bacaan takbir kaum perempuan tdak boleh lebih dari

memperdengarkan diri sendiri. Tetapi jika kaum perempuan

diimami oleh seseorang di antara mereka, maka saya senang

sekiranya imam tersebut memperdengarkan takbir kepada jamaah

perempuan tetapi dengan suara yang agak pelan. Jika mereka

takbir, maka mereka memelankan suara dalam takbir saat

bergerak turun dan naik.

47. Bab: Orang yang Tidak Pandai Membaca, Fardhu
Minimal dalam Shalat, dan Takbir Saat Gerakan Turun

dan Naik
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197. fu-Rabi'mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ary'
Syrafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Yahya bin

Khallad, dari ayahnya, dari Rifa'ah bin Malik, bahwa dia

mendengar Nabi $ bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian

berdiri menuju shalat, mala hendaHah dia vwdhu sebagaimana

yang diperintahkan Allah kepadanya, kemudian bertakbin Jika dia

memiliki suatu hafalan dan Al Qw'an, mal<a dia harus

membaan5n. Jika dia fidak memilih suatu hafakn Al Qur'an,
maka hendaHah dia memuji Allah dan bertakbir, kemudian

hendaHah dia ruku hingga tenang dalam posisi ruku. Kemudian

hendaklah dia bangkit dan berdii hingga tenang dalam posisi

berdiri, kemudian bersujud hingga tenang dalam posisi sujud,

kemudian hendaHah dia mengangkat kepalanya dan duduk hinggu

c
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tenang dalam keadaan duduk. Barangsiapa Wng mengwangi

sebagian darinya, benrti dia mengunngi shalahya.q2

72 HR. Al Baihaqi dalarn Ma'nfah ,As-Sunan unl Aaar (pembahasan: Shalat,

bab: Amalan Minimal yang Menentukan Sahnya Shalat, 2/202-203') dari jalur Abu

Abbas Al Asham dari Rabi'.

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Sanadnya bukan dari hrahim bin

Muhammad, dan png benar adalah dari Yahya bin Ali bin Yahrra bin Khallad dari

ayahnya dari kakeknp dari Rifa'ah bin Rafi'."
Kemudian dia meriwalatkannya dari jalur Ismail bin Ja'far dari Yahya bin Ali

bin Yahgn bin Khallad bin Rafi' Az-Zwaqi dari aphnya dari kakeknya dari Rifa'ah
bin Rafi' dalam bentuk makna. Kemudian Al Baihaqi berkata, "lnilah yang shahih

dengan sanad ini."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, tnb,

Shalatnya Orang yrang Tidak Bisa Menegakkan Tulang Sulbinp dalam Ruku dan

Sujud, 1/535) dari jalur Mr:sa bin Ismail dari Hammad dari Ishaq bin AMullah bin
Abu Thalhah dari Ali bin YahSa bin l{hallad dari pamannya bahwa ada seorang

laki-laki 5rang memasuki masjid... (Al Hadits).

Al Mundziri dalam Al Mukhtashar (l/Ml berkata, "Riwa5rat yang terjaga

dalam hadits ini adalah Ali bin Yahya bin Khallad dari ayahnya dari pamannya

fnitu Rifa'ah bin flafi'." (no. 857)

Al Baihaqi dalam ,As-Sunan (2/3731 berkata, "Hammad bin Salamah

meringkas sanadnya menjadi, dari Ishaq dari AIi bin Yahya bin Khallad dari

pamannlE.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan dan bab yang

sama) dari jalur Hammam dari Ishaq bin AMullah bin Abu Thalhah dari Ali bin

Yahya bin Khallad dari ayrahnya dari pamannyn 5raitu Rifa'ah bin Rafi': hadits (no.

858); dari ialur Muhammad bin Amr dari AIi bin Yahya bin Khallad dari ayahnp
dari Rifa'ah bin Rafi': hadits (no. 859); dari Muhammad bin Ishaq, Ali bin Yahp
bin Khallad bin Rafi' menceritakan kepadaku, dari ayahnya dari pamannya Rifa'ah

bin Rafi' dari Nabi # (no. 860); dan dari Ismail bin Ja'far dari Yahya bin Ali bin
Yuhya bin Khallad bin Rafi' Az-Zr-traqi dari ayahnya dari kakeknya dari Rifa'ah bin
Rafi' bahwa Rasulullah... (no. 861).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab:

Riwayat tentang Srlat Shalat, 2/7O0-LO2\ dari jalur Ali bin Hujr dari Ismail bin
Ja'far dari Yahya bin AIi bin Yahya bin Khallad bin Rafi' Az-Zrraqi dari ayahnya
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dari kakeknya, dengan menilainya hasan. Hadits ini juga diriwayatkan dari Rifa'ah

melalui banyak jalur riwayat."
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198. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Muhammad bin Ajlan mengabarkan kepadaku, dari Ali

bin Yahya bin IGallad, dari alnhnya, dari Rifa'ah bin ftafi', dia

berkata: Ada seorang laki{aki yang datang unh.rk mengerjakan

shalat di masjid di dekat Rasulullah 49. Setelah itu dia datang dan

mengucapkan sdam kepada Nabi S. l-antas Nabi S pun

bersabda kepadanya,'Ulangilah shalabnu larena

engkau belun shalat!'Kamudian dia kembali dan shalat seperti

shalatrya yang pertama. Nabi S lantas bersabda kepadanya,

"Ulangilah shalabnu, l<arena engkau belum shalat!'

Dia lantas berkata, "Ajarilah aku, wahai Rasulullah, cara aku

shalat." Beliau bersabda, 'Apabila katnu telah menghadap kiblat,

maka bertakbirlah, kernudian baalah Ummul Qw'an dan ayat-

aSnt Al Qur'an apa saja tnng ingin kamu baa. Jika karnu ruku,

maka letakkanlah kdua telapakmu pada kdua lutubnu,

mantapkanlah n)kumu, dan panjangkanlah punggngmu. Jika

kamu bangun, maka tegakkanlah tulang sulbimu dan angkatlah

kepalamu hingga kamu mengembalikan tulang-fulang

kepersendknnya- Jika kamu berzujud, maka mantapkanlah

sujudmu. Jika engkau bangkit, maka duduklah di aks pahamu
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Snng kiri. Kemudian lakukanlah hal itu dalam setiap ruku dan sujud

hingga kamu tenang.43

AsySyafi'i berkata: Karni berpegang pada semua hadits ini.

73 Al Baihaqi dalam Ma rifah ,As-Sunan wl Atsar(z/s}s) b€rkata, 'lbrahim
bin Muhamrnad tidak menegakkan sanad hadits ini juga, karena Ibnu Ajlan
meriwagatkannya dari Ali bin Yahya bin Khallad dari a5rahnp 5nitu Yahgra bin
Iftallad bin Rafi' dari pamannla pitu Rifa'ah bin Rafi'. Sep€rti inilah hadits ini
diriurayatkan darinya oleh laits bin Sa'd dan selainnya dari Muhammad bin Ajlan."

Dernikianlah hadits ini diriunptkan oletr Ishaq bin AHullah bin Abu Thalhah,

Daud bin Qais dan Muharnmad bin Basppr dari Ali bin YahSra bin Khallad bin
Rafi' dari ayahnla dari pamannp pih.r Rifa'ah bin Rafi'.

Al Baihaqi juga berkata, "AsyS5afi'i menulis hadis ini dari Husain Al Alragh
dari Yahp bin Said dari hnu Ajlan dari Ali bin Yuhya bin Khallad dari Yahya dari
pamarurla dari Nabi $."

Al Baihaqi berkata, "Jadi, Asy-Spfi'i menegaskan periunptan hrahim bin
Muhammad dengan sanad yrang mutbshillnt."

Hadits ini juga diriunyatkan oleh An-Nasa'i (pembahman: Sedekap, bab:

Keringanan untuk Meninggalkan Dzikir dalam Ruku, l,/193, no. 1053) dari jdur

Qutaibah bin Said dari Bakar bin Mudhar dari Ibnu Ajlan dari Ali Yahya Az-Zwaqi
dari aphn5ra dari pamannSra pitu Rifa'ah bin Rafi'......a1 hadib. Silakan baca

takhrii lndits sebelumnya.

Al Baihaqi dalam ll<hfilaf Ar-Ruvnh berkomentar tentang hadits ini demikian,
"Para periwayat tersebut, sebagiannya menarnbahkan redaksi atas bagian yang lain

dalam hadits Rifa'ah, dan dalam bab ini tidak ada riwayat yang lebih shahih

daripada hadits Abu Hurairah sehingga hadits itulah 5rang dijadikan sandaran."

l.jh. Ma'nfah,As-Sunan uml Atar, (l/2051.
Pengamng kitab .4/ Jauhar An-Nqi berkata, "Hadits ini mengandung

kesimpang-siuran dari segi matan dan sanad. Abtr Daud dalam sanadnya telah

menielaskan kesimpang-siuran tersebut. "

l-h. Al Jauhar An-Naqi mab As-Sunan, (2/373-3741

Seb,enamya, sarnd hadits fidak mengandung kesimpang-siuran, melainkan

sebagian periwayat membatasi redaksinya, sedangkan sebagian yang lain

meryrampaikan sesuai dengan riwayat kedua dari Abu Hurairah dalam hadits ini,
meskip:n sebagian dari mereka menambahkan redaksinya dan menguranginya.

Uh. As-Sunan Al Kubm, (2/3731
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Nabi $ memerintahkan orang yang tidak pandai membaca

Al Qur'an agar berdzikir kepada Allah dengan cara membaca

tahmid dan takbir. Jika dia tidak pandai membaca Al Qur'an,
maka tidak cukup baginya selain berdzikir kepada Allah. Hal ini

mengandung dalil bahwa yang diberi perintah untuk membaca Al

Qur'an adalah orang yang pandai membacanya. Demikian pula,

orang yang diberi titah dengan berbagai perkara fardhu adalah

orang yang sanggup mengerjakannya dan memahaminya. Jika dia

tidak pandai membaca Ummul Al Qur'an, tetapi dia pandai

membaca surah lain, maka tidak sah shalat tanpa bacaan Ummul

Al Qur'an, tetapi shalatr5n sah dengan membaca ayat atau surah

lain yang seuluran dengan Ummul Qur'an (bagi orang 5ang tidak

bisa membacanya); tidak arkup dengan bacaan kurang dari tuiuh

ayat.

Saya lebih senang sekiranya dia menambahkan iika
memang dia pandai. Batasan minimal yang saya senangi adalah

menambahkan satu ayat sehingga setara dengan ukuran Ummul

Qur'an. Saya tidak memperoleh keterangan jika dia hanya

membaca Ummul Qur'an jika dia pandai membacanya, atau

membaca selainnya dengan seukuran Ummul Qur'an seandainya

dia tidak pandai membacanya, bahwa dia wajib mengulanginya.

Jika dia tidak pandai membaca tujuh ayat, tetapi dia pandai

membaca kurang dari fujuh ayat, maka shalatnya Udak sah kecurali

dia membaca selunfi ayat yang pandai dia baca, baik sebanyak

tujuh ayat atau kurang dari itu. Jika dia membaca kurang dari

seluruh ayat yang pandai dia baca, maka dia wajib mengulangi

rakaat sebagaimana dia tdak menyempumakan fujuh ayat

manakala dia pandai membacanya, baik ayaLayat yang dia pandai
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baca itu panjang atau pendek. Shalatrya tidak sah kecuali dengan

membaca sejumlah ayat-ayat Ummul Qur'an, baik terambil dari

safu surah atau dari beberapa surah yang terpisah. Shalatnya juga

tidak sah kecuali dia mernbaca tujuh aynt manakala dia pandai

membaca fujuh ayat, atau delapan ayat. Batasan minimal yang

harus dia baca adalah tujuh ayat.

Jika dia fidak pandai membaca tujuh ayat, maka dia

membaca dzikir kepada Allah bersamaan dengan ayat-ayat yang

dia pandai baca. ndak sah baginya kecuali berdzikir kepada Allah

dengan disertai pengagungan. Jika dia telah membaca suafu

bacaan dzikir kepada Allah, maka sah dengan disertai

bacaan Al Qur'an SnnS pandai dia baca.

Saya berkata demikian karena Rasulullah S
mengharuskannya untuk berdzikir kepada Allah kanka dia tidak
pandai membaca Ummul Qur'an. Karena Nabi S fidak

memerintahkannya shalat tanpa dzikir, maka saya memahami

bahwa jika dia pandai rnembaca Ummul Qur'an lnng merupakan

keharusan dalam shalat, maka bacaan Al Qur'an itu lebih wajib

baginya daripada dzikir selainnya.

Oleh karena orang yang tidak pandai membaca Ummul

Qur'an tidak boleh mengimami orang yang pandai membaca

Ummul Qur'an, jika dia mengimaminya, maka shalatnya makmum

tidak sah, sedangkan shalahya imam sah. Jika seseorang pandai

membaca Ummul Qur'an tetapi dia fidak pandai membaca

selainnya, maka saya tidak senang sekiranya dia mengimami orang

yang pandai membaca Ummul Qur'an dan lebih banyak lagi.

Jika dia melaktrkannya, maka tidak ada keterangan bagiku

bahwa orang yang shalat di belakangnya harus mengulangi
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shalatnya. Karena jika dia sudah sampai kepada bacaan Ummul

Qur'an, maka tidak ada keterangan bagilnr bahwa orang yang

tidak membaca lebih dari ifu harus mengulangi shalatrya. Saya

pun'tidak senang selain dia menambahkan bacaan satu ayat atau

lebih.

Orang yang tidak pandai membaca Ummul Qur'an atau

bacaan Al Qur'an lainnya boleh mengimami sesarna orang yang

tidak pandai membaca. Sedangkan orang yang tdak pandai

membaca tidak boleh mengimami seseorang yang pandai

membaca suatu bacaan Al Qur'an.

Barangsiapa lnng pandai membaca suatu bacaan Al

Qur'an, maka dia lebih pantas mengimami daripada orang lrang

tdak pandai membaca. Barangsiapa yang pandai membaca

kurang dari tujuh ayat lalu dia mengimami, atau dia shalat

sendirian, maka dia harus mengulang-ulang sebagian aSnt hingga

dengan ihr dia membaca tujuh ayat atau delapan ayat. Jika dia

tidak melakukannya, maka menuruthr dia tidak hams mengulangi

shalat.

Setiap rakaat yang dia kerjakan tidak sah, kecuali dengan

membaca bacaan yang telah dia kuasai sampai dia

menyempurnakan hrjuh ayat atau delapan ayat.

Asy-Syafi'i berkata: Dalam hadits Rifa'ah bin Malik dari

Nabi S terkandung dalil bahwa Rasulullah S mengajarinya

kanrajiban dalam shalat, bukan sebagai suatu pilihan. Nabi @
mengajarinya wudhu dan takbir iffitah sebelum bacaan. Dia tidak

menyebutkan bahwa Nabi S mengajarinya bacaan sesudah takbir

i{frkh sebelum bacaan Ummul Qur'an, tidak pula takbir saat

gerakan furun dan gerakan naik, tidak pula bacaan sam'ilallahu
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liman hamidah, mengangkat kedua tangan dalam shalat, tasbih

dalam ruku dan sujud. Namun Nabi S mengajarinya bacaan. Jika

dia tidak pandai membaca, maka diganti dengan dzikir.

Nabi S juga mengajarinya ruku, sujud, i'tidaldai ruku dan

sujud, duduk dalam shalat, bacaan Al Qur'an. Karena itu kami

mengatakan bahwa barangsiapa yang tidak membaca doa lfEtah

sesudah takbir iffrtah, serta takbir saat gerakan furun dan naik,

mengangkat kedua tangan saat nrku dan sujud, bacaan Samibllahu

liman hamidah, dan duduk sejenak yang tidak diperintahkan dalam

shalat, maka dia telah meninggalkan pilihan baik, namun dia tidak

wajib mengulangi shalatrya.

Dalam hadits hnu Ajlan Nabi $ mengajari seorang laki-lah

membaca Ummul Qur'an. Beliau bensabda seperti di atas dan

memberlakukannya unfuk orang yang pandai membaca. Karena

itu dimungkinkan bacaan Ummul Qur'an dalam shalat itu

hulnrmnya fardhu. Selain itu ada keterangan dalam hadits lain yang

tampaknya menunjukkan bahwa bacaan Ummul Qur'an bisa

menorkupi bacaan yang lain, sedangkan bacaan 1nng lain tidak

menctrkupinya.

Jika seseorang meninggalkan bacaan Ummul Qr'an
padahal dia bisa membacanya, maka shalatnya udak sah. Tetapi
jika dia meninggalkan bacaan yang lain, maka salra

memakruhkannya, dan tidak ada keterangan 5nng jelas bagiku

bahwa dia wajib mengulangi shalatnya. Dan dimungkinkan hukum

fardhu berlaku bagi orang yang pandai membaca, yaitu membaca

Ummul Qur'an ditambah safu ayat atau lebih, karena minimal

anjuran ayat yang dibaca bersama Ummul Qur'an dalam safu

rakaat adalah safu ayat, sesuai dengan sabda Nabi S,
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"Dan apa yang Allah kehendaki bercatnan5a (Ummul

Qur!an)'.

Karena ifu saya tidak senang sekiranya seseorang tidak

membaca safu ayat bersama Ummul Qur'an dalam satu rakaat.

Tetapi tidak ada keterangan yang jelas bagiku bahwa dia wajib

mengulangi shalatnp berdasarkan alasan yang telah saya

sampaikan.

Sementara hadits Ubadah dan Abu Hurairah menunjukkan

kauajiban membaca Ummul Qur'an. Keduanya atau salah safunya

tidak mengandung dalil tentang ker,vajiban bacaan selainnya

bersama Ummul Qur'an.

Asy-Syafi'i berkata: Kesengajaan dan kekeliruan dalam

meninggalkan Ummul Qur'an itu hukumnya sarna, bahwa rakaat
shalat tidak sah tanpa bacaan Ummul Qur'an, atau dengan

sebagian darin5n, kecuali hal-hal yang telah diterangkan terkait
makmum, dan kecuali bagi orang yang tidak pandai membacanya.

Karena ifu kami berpendapat bahwa barangsiapa yang tidak
pandai membaca, maka shalatnya sah tanpa bacaan Ummul

Qur'an; dan bahwa kewajiban membaca hanya berlaku unfuk
oremg yang mengetahuinya.

Nabi S tidak menyebutkan duduk tasyahud, melainkan

beliau hanya menyebutkan duduk dari sujud. Namun kami
mewajibkan tasyahud dan shalawat pada Nabi $ bagi orang yang

pandai membacanya berdasarkan hadits lain.
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Jadi, amalan minimal yang wajib dilakukan seseorang dalam

shalatnya adalah seperti yang saya sampaikan, sedangkan yang

paling sempuma adalah yang akan kami jelaskan ini, Insya Allah.

48. Bab: Mengangkat Kedua Tangan dalam Takbir
Shalat

t
CGP

ft'
&^lr e3r

O/

.///o Iur+l - \ 11t1?i:Jte

I i,sv
t
0

, ,al/o

ur.>f d. ,i,9 o l.
$-f J

Ou

(

/--orl
dt;..-g

c

f
\, 'v "br ir r d?, 'i6 ,,,'td,f "tr * i
,€rU & i;i"- e}itUr e?t tit rYt rY
"tt' nl, i'; t1 ';'.. t ls';'o:t ;tr't tit: W

;l'rL;lt u.E";'tt lf';t
199. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asg-

Syaf i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan bin

Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zvhri, dari Salim bin
Abdullah, dari ayahnya, dia berkata, 'Akr melihat Rasulullah $
saat mengawali shalat mengangkat kedua tangan beliau hingga

sejajar dengan kedua pundak beliau, juga saat beliau hendak ruku,
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dan sesudah beliau mengangkat kepala dari ruku. Beliau tidak
mengangkat tangan antara dua sujud."74

zl

,--K c

.') f,

Jo

G * ,ub G?i -y.,
:Jb ,\L ;.tt, 

',r- 
,i:A o.l',X :Jts

, / -z 'z

,'V

.lrlr r7o... /c//
A-,'l) 

1!-C t Jr1J

'Et ri! *, * dlJl 4lll
I o1.
-ttv.s-t1

o a  a

J
!z

A-,t, t

'oi'rrrlt sl: W GrU ,F yq e; exar

€';

200. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Ashim bin
Kulaib, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Wa'il bin
Hujr menceritakan kepadaku, dia berkata, "Aku melihat
Rasulullah S saat mengawali shalat mengangkat kedua tangan

74 HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Anjuran Mengangkat Kedua
Tangan Sejajar dengan Pundak Bersama Takbiratul lhram, Ruku, dan Bangkit dari
Ruku, Tidak saat Bangkit dari Sujud, L/292, no. 390) dari jalur Yahfn bin Yahp
At-Tamimi, Said bin Manshur, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid, Zuhair
bin Harb dan hnu Numair, mereka semua dari Suft7an bin Uyainah; dan Al
Bukhari (pembahasan: A&an, bab: Mengangkat Kedua Tangan Saat Bertakbir,
Ruku' dan Bangkit dari Ruku, 7/241l. dari jalur Muhammad bin Muqatil dari
Abdullah dari Yunus dari Az-Zuhri dari Salirn.

Lth. Ma'rifah As-Sunan wal Atsar $n96-7981 terkait perbandingan antara
riwayat yang memuat redaksi, "Hingga sejajar dengan kedua pundaknya" dan
riwayat yang memuat redaksi, 'Sejajar dengan kedua telinganya," serta terkait
pengunggulan riwayat pertama atau kompromi di antara dua riwayat tersebut.
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beliau hingga sejajar dengan kedua pundak beliau, juga saat beliau

hendak nrku dan sesudah beliau mengangkat kepala beliau."75

E Riwayat ini pada Asy-Syafi'i dalam benhrk ringkas, sedangkan pada Al

Humaidi dalam bentuk lengkap:

Al Humaidi meriwayratkan dalerm Musnadrrya (2/392-393) dari jalur Sufyan

dari Ashim bin Kulaib Al Hadhmmi, dia berkata: Aku mendengar ayahku berkata:

Aku mendengar Wa'il bin Hujr Al Hadrami berkata' Aku melihat Rasulullah#
apabila mengawali shalat, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau, juga

ketika nrku dan sesudah mengangkat kepala beliau dari nrku. Aku melihat beliau

ketika duduk dalam shalat menempelkan kah kiri beliau dan menegal<kan kaki

kanan, meletakkan tangan kiri beliau pada paha hri beliau dengan

membentangkann5n, dan meletakkan tangan kanan beliau pada paha kanan beliau

dengan cara melipat jari-jari beliau dengan membuat lingkaran, lalu beliau berdoa

seperti ini. -Al Humaidi melunrskan jari telunjuk-."

Wa'il berkata, "Kemudian aku mendatangi mereka di musim din$n, dan aku

melihat mereka mmgangkat tangan mereka ke bunrs."
Hadits ini juga diriwagratkan oleh Muslim (pernbahasan: Shalat, bab,

Meletakkan Tangan Kanan pada Tangan Kiri Sesudah Takbiratul lhram, L/3071

dari jalur Zuhair bin Harb dari Affan dari Hammam dari Muhammad bin Juhadah

dari AMul Jabbar bin Wail dari Alqamah bin Wail dari afrahnya dengan redaksi

yang serupa dengan yang ada di sini; dan Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab:

Cubarrg tentang Istiftah Shalat, 1/466, no.727 dari jalur Hasan bin Ali dari Abu

Walid dari Zaidah dari Ashim bin Kulaib; dan dari jalur Utsrrnn bin Abu Spibah
dari SSrar& dari Ashim bin Kulaib dari afrahnya dari Wail bin Hujr, dia berkata,

"Aku melihat Rasulullah $ ketika mengawali shalat mengangkat kedua tangan

beliau sejajar dengan kedua telinga Miau."
Dia berkata, "Kemudian aku mendatangi mereka dan melihat mereka

mengangkat tangan mereka hingga dada mereka saat mengawali shalat,

sedangkan mereka memakai bumus danjubah." (no- 728l.

Al Baihaqi dalam Ma'ifah,As-Sunan ml Alsar(L/496) berkomentar tentang

perbedaan dalam riwayat Wa'il antara redaksi "sejajar dengan kedua pundak

beliau" dan "sejajar dengan kedua telinga beliau", bahwa bisa jadi ketentuan dalam

hal ini longgar, atau perbedaan tersebut ditinggalkan dan diambil hal yang mereka

sepakati.

207



Al Utnm

Wa'il berkata, "Aku mendatangi orang-orang itu di musim

dingin, dan aku melihat mereka mengangkat tangan hingga ke

bumus (sejenis kopiah). "

AsySyafi'i berkata: Dengan hadits inilah kami tinggalkan

hadits-hadits lain yang berbeda.

Asy-Syafi'i berkata: Karena hadits ini lebih kuat sanadnya

lantaran diriwayatkan oleh sejumlah periwayat. Hadits yang

diriwayatkan oleh sejumlah periwayat itu lebih terjaga daripada

yang diriwayatkan oleh seorang periwayat.

Jika ada 5rang berkata, "Kami melihat orang 5nng shalat

menurunkan kedua tangannya," maka barangkali yang dimaksud

adalah mengangkat kedua tangann5ra.

Seandainya pengangkatan kedua tangan dipahami sebagai

memanjangkan tangan, maka dimungkinkan maksudnya adalah

memanjangkan tangan hingga kedua pundak, dan dimungkinkan
pula melewati pundak, atau bahkan melewati kepala. Sedangkan

mengangkat tangan itu fidak melerarati kedua pundak, melainkan

sejajar dengan kedua pundak.

Hadits kami dari Az-hhri lebih kuat sanadnya karena di-
marfu'*an oleh sejumlah periwayat yang sependapat dengan Az-

Zuhri. Mereka membatasinya dengan suatu batasan yang

tampaknya tidak keliru.

Jika ada yang mengatakan bahwa tangan tidak boleh

melewati pundak, maka jawabnya adalah hal itll tidak mengurangi

Maksud Al Baihaqi dengan hal yang mereka sepakati adalah riwaynt
sekelompok periwa5rat dari para sahabat Rasulullah & yang sejalan dengan

riwayat Wa'il, yaifusejajar dengan kedua pundak.
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shalat lantaran lupa, tetapi yang terbaik adalah tidak melewati

kedua pundak.

49. Ulama yang Berbeda Pendapat dalam
Pengangkatan Kedua Tangan dalam Shalat

207. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami: Asy-Syafi'i

berkata: Sebagian ulama berbeda dari pendapat kami. Mereka

mengatakan, jika seseorang memulai shalat, maka dia harus

mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundak.

Setelah itu dia tidak usah mengangkatryra lagi dalam gerakan

shalat apapun. Mereka berargumen dengan hadits Yazid bin Abu

Zrya16.to

76 HR. Al Humaidi (2/3161 dari jaltrr Sufyan; Abu Daud (pembahasan,

Shalat, bab: Omng yang Tidak B€rddkir Saat Ruku', l/478479, no. 749) dari
jalw Muhammad bin Shabbah NBa?zar dari S!,arik dari Yazid bin Abu Zi!,ad dari

AMurmhman bin Abu laila dari Barra', bahwa Rasulullah# iika mengawali

shalat, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau hingga mendekati kedua

telinga beliau, kemudian beliau tidak mengulangi lagi; dan dari plur AMullah bin

Muhammad Az-Zuhri dari Sufun dari Yazid dengan redaksi 1ang serupa dengan

hadits qprik, tanpa redaksi, "Kemudian beliau fidak mengulangi lagi".

Sutan berkata: Sesudah itu dia berkata k.pada kami saat di Kufah,
"Kerru.rdian beliau tidak mengulangi lagi.'

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Husyaim, Khalid dan lbnu

Idris dari Yazid tanpa menyebutkan redaksi, 'Kemudian beliau tidak mengulangi'."

Juga dari jalur Hasan bin Ali dari Muawiph, Khalid bin Amr dan Abu

Hudzaifah, mereka berkata: Sufun menceritakan kepada kami, dari sanadnya.

dengan redaksi ini. Dia ber{<ata, "Beliau mengangkat kedua tangan beliau pada

pertama kali." Bagian yang lain berkata, "Satu kali saja."
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Rabi' berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia

berkata: hnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin
Abu Ziyad, dari Abdunahman bin Abu Laila, dari Barra' bin Azib,
dia berkata, "Aku melihat Rasulullah @ apabila mengawali shalat

maka beliau mengangkat kedua tangan beliau."

Sufuan berkata, "Kemudian aku tiba di Kufah dan berjumpa

dengan Yazid di sana. Aku mendengamya menceritakan hadits ini
dengan menambahkan redaksi, 'Kemudian beliau Udak

melakukannya lagi'. Aku melihat mereka mendiktenya."

Asy-Syaf i berkata: Sufiyan menilai Yazid keliru dalam

hadits ini, dan mengatakan, "Seolah-olah dia didikte huruf demi
huruf, lalu dia mengejanya." Sufuan tidak menyebut Yazid
menghafal redaksi tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Saya ajukan pertanyaan kepada orang
yang berpendapat demikian, "Apakah hadits Fa-7;uhn dari Salim

dari ayahnya itu lebih tsabit menurut para ahli Hadits, ataukah

Juga dari jalur Husain bin AMurrahman, Waki' mengabarkan kepada kami,
dari hnu Abi Laila, dari saudaranya itu Isa, dari Hakam dari Abdunahman bin Abu
l-aila dari Barra' bin Azib, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah $ mengangkat
kedua tangan beliau ketka mengawali shalat, kemudian beliau fidak
mengangkatnya lag hingga selesai. "

Abu Daud berkata, "Hadits ini Udak shahih."
Al Mundziri berkata: Ad-Daruquthni berkata, "Yazid didikte di akhir usianya,

'Kemudian beliau ffdak mengulanginya', dan dia pun terbawa dengan dikte
tersebut. Saat ihr dia telah mengalami campur aduk hafalan."

AI Bukhari berkata, "Seperti ihrlah hadits ini diriunyratkan oleh para hafizh
yang mendengar dari Yazid di awal. Di antara mereka adalah At-Tsauri, syu'bah
dan zuhair. Dalam redaksinya tidak disebutkan, 'Kemudian beliau tidak
mengulanginyra'."

Uh. Al Mukhtashar, (1/3691
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hadits Yazid?" Dia menjawab, "Tetapi hadits Az-Zuhri

diriwayatkan secara ghari?"

Saya katakan, bersama Az-Zuhn ada sebelas sahabat

Nabi $. Di antara mereka adalah Abu Humaid As-Sa'idi. Hadits

Wail bin Hujr seluruhnya dari Nabi $ sesuai yang kami paparkan,

bersama tiga belas hadits lain di luar hadits kami, Iebih pantas

untuk dinilai tsabitdanpada hadits gharib.

Sedangkan di antara suhul kami dan anda adalah

seandainya kami hanya memiliki hadits perorangan, sedangkan

anda memiliki hadits lain yang setara tingkat ke-sfiaAr5annya, lalu

dalam hadits anda diterangkan bahwa Nabi $ tidak mengangkat

tangan lagi, sedangkan dalam hadits kami dijelaskan bahwa beliau

mengangkat tangan lagi, tentulah hadits kami lebih pantas unfuk

dijadikan pegangan dalam hal menambahkan gerakan mengangkat

tangan. Karena dalam hadits kami terdapat tambahan redaksi yrang

tidak dicatat oleh periwayat hadits anda. [alu, apa alasan anda

berpegang pada hadits anda dan meninggalkan hadits kami?

Hujjah dalam hadits ini sesuai pemahaman yang anda miliki, dan

bahwa sanad hadits anda tidak sebaik sanad hadits kami.

Selain itu, para ahli hadits berpendapat bahwa Yazid didikte

dengan redaksi, "Kemudian beliau tidak melakukannya lagi."

Gurrg ifu berkata, "Namun, Ibrahim An-Nakh'i mengluitik

hadie Wail bin Hujr. Dia mengatakan, 'Apakah menumtmu Wail

bin Hujr itu lebih alim daripada Ali dan AMullah?'."

Saya katakan, apakah hrahim meriwayatkan dari Ali dan

AMullah bahwa keduanya meriwayatkan dari Nabi S hal yang

berbeda dari yang diriwayatkan oleh Wail bin Hujr?

2t1



AlUmm

Orang ifu menjawab, "Akan tetapi, dia berpendapat bahwa
jika hal ifu benar-benar ada, tenfulah keduanya meriwayatkannya

atau melakukannya."

Saya katakan, Ibrahim ini meriwayatkan nash dari AIi dan
Abdullah? Dia menjawab tidak.

Saya katakan, apakah ada sesuatu yang luput dari
pengetahuan hrahim, sedangkan sesuafu tersebut diriwayatkan
oleh Ali dan AMullah? Dia menjawab, "Aku tidak meragukan hal
itu."

Saya katakan, anda tahu bahwa barangkali keduanya
melakukannya tetapi hal ifu luput dari pengetahuan lbrahim, atau
keduan5ra meriwayatkannya tetapi hrahim tidak mendengamya.

Dia menjawab, "Hal itu mungkin terjadi."

Saya katakan, apakah menurutrnu semua yang diriwayatkan
oleh hrahim dan dijadikannya pegangan dalam menghalalkan dan
mengharamkan itu diriwayatkan dari AIi dan Abdullah saja? Dia
menjawab, "Tidak."

Saya katakan, mengapa anda berargumen bahwa dia
menyebut nalna Ali dan Abdullah, sedangkan dia dan ulama lain
mengambil riwayat lain yang tidak bersumber dari keduanya?

Padahal, menurut pendapat kami dan pendapat anda, oleh karena
Wail bin Hujr adalah periwayat yang tepercaya, seandainya dia
meriwayatkan suatu hadits dari Nabi 6S, didukung dengan
perkataan sejumlah sahabat Nabi S, maka orang yang

mengatakan adanya sesuafu yang terjadi itu lebih kuat unfuk
dipegang daripada orang yang mengatakan sesuatu yang tidak
terjadi.
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Menurut dasar pendapat kami, seandainya Ibrahim
meriwayatkan dari Ali dan Abdullah, maka riwayatnya itu tidak
diterima karena dia tidak pemah berjumpa dengan salah seorang

di antara keduanya. Kalian meninggalkan riwayat Malik dari
Rasufullah $, kemudian dari Ibnu Umar. Lalu, seandainya kalian

tidak memiliki pengetahuan selain pengangkatan kedua tangan

dalam shalat itu dilakukan dua kali atau tiga kali saja, sedangkan

kalian mengetahui pengangkatan tangan dua kali saja dari hnu
Umar, maka mengapa menurut kalian boleh mengikuti Nabi #
dalam satu dari dua hadits dan meninggalkan hadits yang lain?

Seandainya seseorang boleh mengikuti salah satu dari dua
perinhh beliau, bukan perintah yang lain, tenhrlah seseorang

boleh mengikuti perintah Nabi S yang kalian tinggalkan itu, serta

meninggalkan perintah beliau yang kalian ikuti. Akan tetapi,

seseorang dari umat Islam yang mengetahui hal itu tidak boleh

meninggalkannya kecuali dalam keadaan lupa.

Rabi' mengabarkan kepada kami: Aku bertanya kepada

Asy$nfi'i, "Lalu, apa makna mengangkat kedua tangan ketika

ruku?" Dia menjawab, "Seperti makna mengangkat kedua tangan

saat mengawali shalat, yaitu untuk mengagungkan Allah. Itu
menrpakan Sunnah yang diikuti dan menghasilkan pahala di sisi

Allah. Juga sama seperti mengangkat kedua tangan di atas Shafa

dan Marwah dan selainnya."

AsySyafi'i berkata: Apa pendapat anda seandainya anda

meriwayatkan suatu hadits dari Ibnu Umar, Ialu kalian

menceritakannya? Apakah mereka harus tetap berpegang pada

riwaSat ihr jika kalian jusku mendapati hnu Umar melakukan

sesuafu dalam shalat, lalu kalian meninggalkannya, sedangkan hal
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tersebut sejalan dengan yang diriwayratkannya dari Nabi #?
Apakah seseorang boleh melakukan apa yang kalian kemukakan

itu, yaifu menjadikan perkataan Ibnu Umar semata sebagai hujjah,

tetapi kemudian kalian meninggalkan Sunnah Rasulullah # yung

lain padahal para sahabat Rasulullah S dan selainnya tidak

menentang beliau lantaran periwayatan orang yang tidak tahu?

Orang seperti ini sepafutnya tidak diperkenankan berticam

tentang pengetahuan yang lebih detil dari itu.

Saya bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Adakah ulama lain yang

berbeda pendapat dari anda tentang hal ini?" Dia menjawab, "Ya,

yaifu sebagian ulama Masyriq dan yang berbeda pendapat dari

kalian. Mereka mengatakan bahwa orang yang shalat mengangkat

kedua tangannya di permulaan shalat."

Saya bertanya, "Apakah dia meriwayatkan suafu hadits

tentang hal ini?" AsySyafi'i menjawab, 'Ya, tetapi kami, kalian

dan para ahli Hadits tidak menilainya sebagai riwayat png valid.

Mayoritas ulama Masyriq ptrn berpendapat seperti pendapat kami,

yaitu mengangkat kedua tangan dalam shalat sebanyak tiga kali.

Dengan demikian, selain menyalahi Sunnah, kalian juga menyalahi
perkataan mayoritas sahabat Nabi S."
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202. fu-Rabi' mengabarkan kepada karni, dia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin
Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim bin
AMullah, dari ayahnln, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah S
saat mengar,rnli shalat mengangkat kedua tangan beliau hingga
sejajar dengan kedua pundak beliau, juga saat beliau hendak ruku,
dan sesudah beliau mengangkat (kepala dari ruku). Beliau tidak
mengangkat tangan antara dua 21u61."77

AsySyafi'i berkata: Hadits ini diriunyatkan oleh selain
Umar, sebangnk dua belas orang dari Nabi $.

AsySyafi'i berkata: Pendapat inilah yang kami pegmg,
sehingga kami memerintahkan setiap orcmg 5rang shalat, baik
sebagai imam, makmum, atau sendirian, baik laki-laki atau
perempuan agar dia mengangkat kedua tangannlra ketika dia
mengawali shalat, saat bertakbir unfuk ruku, dan saat mengangkat

kepala dari ruku.

Dalam masing-masing takbir tersebut dia mengangkat
kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, serta

mendiamkan tangannya dalam keadaan terangkat sampai dia
menyelesaikan seluruh takbir. Dia mengangkat kedua tangan

n faknriihaaitstelah disebutkan sebelumnln pada no. 199.
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bersamaan dengan dimulainya takbir, lalu dia mengembalikan

kedua tangannya bersamaan dengan berakhimya takbir. Kami

tidak memerintahkannya untuk mengangkat kedua tangan dalam

dzikir apapun dalam shalat yang memiliki ruku dan sujud selain di

tiga tempat ini.

Jika salah satu tangan orang yang shalat mengalami suatu

gangguan (penyakit) sehingga dia udak mampu mengangkatnya

hingga mencapai batas yang saya jelaskan, tetapi dia mampu

mengangkatnya kurang dari itu, maka dia boleh mengangkatnya

sebatas kemampuannya. Jika tangannya mengalami suatu

gangguan, yang dengan gangguan itu dia mampu mengangkat

tangan melebihi kedua pundak, tetapi udak sanggup

menghentikannya sejajar pada kedua pundak atau kurang dari ihr,

maka dia tidak boleh meninggalkan gerakan ini meshpun melev,rati

kedua pundak.

AsySyafi'i berkata: Jika tangannya mengalami suafu

gangguan yang dengan itu dia mampu melakukan salah sahr dari

dua cara mengangkat tangan, yaifu melebihi pundak atau kurang

dari pundak, tidak bisa sejajar persis dengan pundak, maka dia

boleh mengangkat kedua tangannya di atas kedua pundak karena

dengan demikian dia telah melakukan gerakan mengangkat sesuai

perintah, sedangkan gerakan tambahannya itu tdak bisa dia

kuasai.

Asy-Syafi'i berkata: Jika salah satu tangan sehat sedangkan

grang lain cacat, maka dia memperlakukan tangan yang cacat

seperti yang saya jelaskan, serta mengangkat tangan yang sehat

saja hingga sejajar dengan kedua pundak.
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Jika dia lupa lalu shalat tanpa mengangkat kedua tangan

seperti yang saya perintahkan, dan hingga takbir yang saya

perintahkan unfuk mengangkat kedua tangan ihr selesai, maka dia

tidak perlu mengangkat kedua tangan sesudah takbir, tidak pula

sesudah mengucapkan kalimat "Sami'allahu lfunan hamidah", dan

tidak pula di tempat lain karena mengangkat kedua tangan

merupakan sunnah hai'ah yang dilakukan pada urakhrnya. Jika

waktunya telah berlalu, maka ia tidak diternpatkan pada waktu
yang lain.

Jika dia lupa mengangkat kedua tangan pada saat

mengawali takbir, lalu dia teringat sebelum selesai takbir, maka dia

boleh mengangkat kedua tangan. Semua yang saln katakan agar

dilakukan dalam takbir pertama dan takbir ruku, juga

periwaglatnya agar dilalarkan saat membaca '&rni'allahu liman
hamidalf' dan saat membaca "Rabbana um lalal hamdu"-

Jika dia mendiamkan kedua tangannya s€sLrdah selesai

takbir dalam keadaan terangkat sebenhr, maka hal ifu Udak

berdampak mudharat, tetapi saya fidak memerintahkannln.
Pengangkatan kedua tangan dalam setiap shalat itu huktrmnSra

sama, baik dalam shalat sunnah atau dalam shalat fardhu.

Asy-Syafi'i berkata: Kedua tangan diangkat di setiap takbir

dalam shalat jenazah berdasarkan l<habar dan qi5ras, bahwa ifu
adalah gerakan takbir dan dilakukan dalam keadaan berdiri. Kedua

tangan juga diangkat dalam setiap takbir shalat Id dan Istisqa',
karena semua ifu merupakan takbir 5nng dilalaftan dalam keadaan

berdiri.

Demikian pula, kedua bngan diangkat dalam takbir untuk
sujud tilawah dan sujud syukur karena keduanla sarna-sarna
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merupakan takbir pembuka. Dalam hal ini tidak ada bedanya

apakah seseorang shalat atau sujud dalam posisi berdiri, duduk

atau berbaring dengan cara melakukan isyarat saat mengangkat

kedua tangan, karena semua ifu berada dalam posisi berdiri.

Jika seseorang tidak mengangkat kedua tangan dalam

semua posisi yang saya perintahkan, atau dia mengangkat kedua

tangan pada posisi yang tidak saya perintahkan, baik dalam shalat

fardhu atau sunnah, atau dalam sujud, shalat Id atau shalat

jenazah, maka saya memaknrhkannya, tetapi dia tidak wajib

mengulangi shalahya dan tidak pula melakukan sujud Sahwi, baik

dia sengaja, lupa atau tidak tahu, karena mengangkat kedua

tangan adalah sunnah hai'ah dalam amalan shalat. Seperti itu pula

pendapat saya terkait setiap sunnah hai'ah dalam arndan shalat

yang dia tinggalkan.

50. Bab: Ifttah Shalat
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203. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aslr

syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid,
Auul Majid dan selainnya mengabarkan kepada kami, dari hnu
Juraii, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Fadhl, dari A'rai,
dari ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali bin Abu Tharib, bahwa
Rasulullah S -sebagian periwapt.mengatakan: Memulai shalat,

sedangkan sebagian yang lain mengatakan: Mengawali shalat-
maka beliau membaca doa, "Aku hadapl<an wjahku kepada
Tuhan tlang menciptakan langit dan bumi dangan keadaan
condong kepada-Nya, dan bul<anlah aku termasuk orzng-oftng
yang menyel<ufukan-Nya. SesungghnSn shaktlat, segala
ibadahku, hidupku dan matiku, hanya semata-mak unfuk Allah
Rabb semesta alam, tidak ada sekufu bagi-Nya; dan ifulah Wng
diperintahl<an kepadaku -mayoritas periwajtat mengabl<an: dan
akulah yang pertama di antara orang-oftng yang berserah diri
kepada-N1m; sdangkan lbnu Junil berkata: Aku ngu sekinngn
salah seomng di antan mereka mengabkan: dan aku termasuk
orang-orang yang berserah did. Ya AJlah, Engkaulah Maha
Penguasa. Tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Engkau.
Engkaulah ruhanku dan aku adatah hamba-Mu" Aku telalt

220



AlUrm

menzhalimi dinku dan aku dos4osaku. Karena itu

ampunilah dosa4osaku semuanya. Sesungguhnya tidak ada Wng

berwenang unfuk mengampuni sqala dosa melainkan Engkau.

Dan tunjukilah kepadaku akhlak yang palins bagus. sesungguhnya

tidak ada yang dapat menuniukkann5n selain Engkau. Dan

jauht<antah dafiku akhtak wng buruk, karena sesungguhn5n frdak

ada Sang sanggup merlauhlan dan akhlak yang buruk selain

hgl<au. Aku patuhi sqak prinbh-Mu, dan aku tolong agama-

Mu. Segala kebaitan benda di bngan-Mu. fulangkan keiahatan

tidak dabng dari-Mu. Onng Wng mendapat petuniuk seiatinin

adakh omng wng hgkau bqi petuniuk. ,41ru berpegang tegiuh

dengw-Mu dan kembali kepda.Mu. ficlak ada tempat untuk

mencari selamat selain kepada Mu. Maha suci dan Maha Tinggi

Et7kau. Aku memohon ampn kepda'Mu dan aku bertobat

kepda-Mu.qB

78 HR. Muslim (p€mbahasan: Shalatr5a para Musalir dan Shalat Qashar,

bab: Doa dalam Shalat Malam dan Bangun Mahm, l/53+535, no. 2OL/77L1

dari iahs Muhamrnad bin Abu Bakar Al Muqaddami dari Yusuf Al Majisyun dari

arrahqn dari Abdr.rmhman A'rai dalam hadits panlurg Snng mencakup doa dan

dzikk dalam shalat selunfiqn; dan Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Doa

untr:k Mengawali Shalat, L/48,1-48j5 no. 760) dari ialur ubaidullah bin Mr-radz dari

a5atr5n dari Abdul Aziz bin Abu Satamah dari pamannf !,aitu Al Maiisyun bin

Abu Salamah dari Abdurmhman A'raj seperti riwayat Muslim; dan dari jalur Hasan

bin Ali dari Sulaiman bin Daud Al Has!,imi dari AMr:rrahrnan bin Abu Zinad dari

Musa bin Uqbuh dengan sanad dan matan yang sama'

Di dalamnya disebutkan: Dari Rasulullah $, bahwa jika beliau bangkit

pehmjuk shalat fardhu, maka beliau akbir dan mengangkat kedua tangan beliau

sejalu dengan kedua pundak beliau- Beliau berbuat seperti ifu ketika beliau selesai

mernbaca Al Qur'an, ingin nrku, dan ketika bangkit dari ruku. Beliau tidak

merEangkat kedua tangan beliau dalam bagian manapun dari shalat saat beliau

dudtrk Jika beliau bangun dari dua sujud, beliau mmgangkat kedua tangan beliau

seperti itu dan bertakbir.
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204. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatatAslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkatat Ibrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: shafwan bin

Sulaim mengabarkan kepadalar, dari Atha' bin Yasar, dari Abu

Huraimh, bahwa jika Rasulullah $ berdiri menuiu shalat kemudian

bertakbir, maka beliau membaca, ',4ku hadapl<an waiahku kepda

Tuhan Wng mencipbkan langit dan bumi dengan kadaan

condong kepada-N7n.." (Qs. Al An'aam [6]: 161) "Dan bukanlah

aku termasuk orang-orang tnng menyeJ<ufitlan-Nin-" (Qs' Al

An'aam t6l: 151) Serta dua ayat sesnrdahnp hitgga firman Allah,

'Dan akulah Wng pertama di anbn orcng-oftng Wng berserah

diri kepada-N7m." Kemudian beliau membaca, 'Ya Allah,

fugkaulah Maha Penguasa. Tidak ada tuhan tnng berhak

disembah selain hglau. Maha Suci Engkau, wahai Tuhanku, dan

dengannya aku memuji-Mu. fugkau adalah Tuhanku dan aku

adatah hamba-Mu. Aku telah menzhalimi dinku dan afu mengakui

dosadoaku. Karena ifu ampunilah doa4osaku semuanya.

Sesungguhn5n tidak ada tnng betwenang untuk mengampuni

segala dosa melainkan Engkau. Tuniukilah kepadaku akhlak yang

pating bagus, karena sesungguhn5a frdak ada tnng dapat

o

,**
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menunjul*annya selain hgkau. Jauhl<anlah dariku at<htak tnng
buruk, karena sesunggwhn5n tidak ada yang sanggup menjauhkan
dafiku akhlak Wng buruk selain hgkau. Aku patuhi segala
perintah-Mu, dan aku tolong agama-Mu. segala kebaikan ada di
tangan-Mu. sedangkan segala keburukan tidak kembali kepada-
Mu. Orang yang mendapat pehrnliuk sejatinya adatah orang yang
hgkau beri pefunjuk. Aku berpegang teguh dengan-Mu dan
kembali kepada-Mu. ndak ada tempat unfuk mencari selamat
selain kepada-Mu. Maha Suci dan Maha Tin7gt hgkau. Aku
memohon ampun kepda-Mu dan aku bemubat kepada-Mu.49

Asy$nfi'i berkata: Sayra membaca semua doa ini dan
memerintahkannya, dan saya senang sekiranya seseorang
membaca doa seperti yang diriwayatkan dari Rasulullah #i, tdak
meninggalkanngra sedikit pun, tetapi dia mengganti lmlimat 'lil ,fr,
coo$ifDan aku adatah oftng pertama i anan orznsrorzng

Wng bersemh diri' dengarn kalimat .gr!..iir 'U Vf: *Dan aku
termasuk orang-oftng tnng bersenh diri.'

AsySyafi'i berkata: Jika dia menambahkan atau
men[luranginya, maka saya mem , tetapi dia tidak
wajib mengulangi shalatrya dan udak pula mengerjakan sujud
Sahwi, baik dia sengaja melakukannya, atau lupa, atau tidak
mengetahuinya.

AsySgnfi'i berkata: Jika dia melupakannya ketika dia
mengawali shalat, kemudian dia teringat sesudah mengawali
bacaan, maka salla senang sehranya dia membacanya. Tetapi jika
dia tidak teringat sampal dia telah mengawari bacaan, maka dia
tidak perlu membacanya. Dia tidak membacanya kecuali di aunl
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rakaat, tidak membacanya sesudah itu. Jika dia teringat sebelum

mengawali bacaan dan sebelum membaa ta'awwudz, maka saya

menganjurkan agar dia membacanya.

Asy-Syafi'i berkatar Dalam hal ini tidak ada perbedaan

antara imam dan makmum, asalkan makmum Udak terle\ ratkan

rakaat dalam membaca doa lfutah lnng sanggup dia baca.

Seandainya makmum terleuntkan rakaat iika dia membaca

selengkapnya, tetapi dia tdak terlamtkan jika dia membaca

sebagiannya, maka saya senang sekiranyra dia membaca

sebagiannya. Tetapi jika dia tidak membacanlra, maka dia tidak

wajib menggantinya di rakaat png lain-

Jika seseorang berada di belakang imam adalah shalat png
tidak keras bacaannya, lalu dia akan ketinggalan mkaat seandain5ra

dia membaca doa tffitah lantaran dia tidak membaca ummul

Qgr'an, maka dia boleh meninggalkan bacaan doa lftitah. Karena

seandainya dia membaca doa lain yang berisi dzikir dan

pengagungan kepada Allah, maka dia tdak menanggung

ka,rnjiban apapun, InsSa'allah.

Demikian pula seandainya dia membaca doa lftitah di

tempat, dimana saya tidak memerintahkannSn unfuk membacanln.

Dzikir kepada Allah tidak memutus shalat sarna sekali dalam

keadaan apapun.

AsySyafi'i berkata: Orang yang shalat dianiurkan membaca

doa lftitah, baik dalam shalat fardhu atau dalam shalat sunnah-
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51. Bab: Ta'awwudz Sesudah lfEtah

Asy-Syafi'i berkata: Allah S berfirman,

@;)i44titi;V#ai,r:jfio{}$g
'Apabila kamu membaca Al Qur'an, hendaHah karnu

meminta perlindungan kepada Allah dari syebn Wng terkufuk."
(Qs. An-Nahl [16]: 98]

I 6?i :JG

,srbZ'alt 'u ,!; i; tf1 t?.t ,ff_r* Qt, d6l

6^lr e3r 6?1 -Y.oL. -r9l2z z (

otkL i r":*,, t # U'et;.t 6?i : Jt,

iy;,ri;;d'; trt;k,rj i Ck *'(-' t

el"it?f A Llsyrzr$,tt etr')t
205. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin
Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Sa'd bin Utsman,
dari shalih bin Abu shalih, bahwa dia mendengar Abu Hurairah
saat mengimami orang-orang dengan mengeraskan suaranya
membaca doa, "Wahai Tuhan kami, saungguhnjm kami
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berlindung kepada-Mu dari syetan Wng terkufuk, " dalam shalat

fardhu dan setelah dia selesai membaca Ummul Qur'an.80

AsySyafi'i berkata: hnu Umar mdh$pllahu 'anhu membaca

ta'awwudzdengan suara pelan.8l

AsySyafi'i berkata: Mana saja di antara keduanya yang dia

kerjakan, maka hukrmnya sah, meskipr:n dia membacanya dengan

suara keras atau dengan suara pelan. Sebagian dari mereka

membaca ta'awwu& ketika membaca doa Ifutah sebelum

membaca Ummul Qur'an, dan pendapat inilah lrang saya pegang.

Saya senang sekiranya dia membaca kalimat g ttu. \tll

trtjt ilrlltJr *Aku berlindung kepda AIkh dari ryebn tnng
'tirkutuk". 

Tetapi jika dia telah merninb perlindungan kepada

80 Uh. Tartib Musmd Asy$EfiI hal- 77-781 dari Fhrr hrahim bin

Muhammad dari Rabi'ah bin utsrnan dari shalih seperti halrrya dalan Bada'i'Al

Minan$n3), dan k-Sunan Al KubnkaryaAt Baihaqi : Shalat, bab:

Mernbaca Ta'awwu& dengan Srnra Keras dan Sarnar, 2/%l darilrlur Abu Abbas

Mutnmmad bin Ya'qub Al Asham dari Rabi', dengan sanad' Dafi Rabi'ah bin

utsman; dan Ma?ifah,As-sunan rallrbar(pernbalrasan shalat, bab: 1,,/1106) da'i

jalur Abu Abbas, dalam sanadnya disetnrfl<an: dari Rabi'ah bin Utsrnan'

Pengarang At Jauhar A*Naqi berkata, 'shalih dalam sanad ini adalah Ibnu

Mihran. Dia dinilai lemah oleh hnu Ma'in. Sedangkan png meriwayatkan darinSra

adalah Rabi'ah bin utsman. Menurut Abu Zur'ah, dia tdak ls.rat. Abu Hatim

menilainlra mtnl<ar. Sedangkan png meriqnptkan dari kedrnnya adalah Al

Aslarni.

Al Baihaqi berkata, "Sifat adilnya diperselisihkan-"

I.-:lh. Al Jauhar ala As'Sunan, (2/%-371
81 Dalam Mushannaf lbnu Abi Snibh (p€rnbatnsan: Shalat, bab:

Ta'awwudz Sebelum Membaca dan Sesudah Mernbaca, 1/?381dari jalqg HFfsll

dari lbnu Juraii dari Nafi' dari hnu Umar, bahwa dia rnembaca, ',Y 
^\ iil.

6! O6r*Ji "eku berfndung kepada Allah dari sy*n yang tatrutuk", aiai 31ii

&'jt gihpt i/ FFJI gelJt 3\ "Aku bqlidurs kepda Allah sans Maha

Mendengar lagi Marta Meigetahui'dan' 'syebn yans tei<utuk-"
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Allah dari syetan yang terkutuk, dengan kalimat apapun, maka ifu
telah mencukupi, asalkan dia membacanya di awal rakaat.

Menunrt sebuah pendapat, jika dia membaca ta'awwudz
ketika mengawali setiap rakaat sebelum membaca Ummul Qur'an,
maka itu baik. Tetapi saya tidak memerintahkannya unfuk
membaca di suatu bagian dalam shalat seperti yang saya
perintahkan di awal rakaat. Jika dia meninggalkannya karena lupa,
tidak tahu atau sengaja, maka dia tidak wajib mengulangi shalatrya
dan tidak wajib melakukan sujud Sahwi. Tetapi saya memakruhkan
seandainya dia meninggalkannya dengan sengaja.

Jika dia meninggalkannya di avrnl rakaat, maka saya senang

sekiranya dia membacanya di waktu 5ang lain. Sedangkan yang
menghalangiku unfuk menluruhnya mengulangi shalatuiya adalah
karena Nabi $ pemah mengajari seorang laki-laki cara shalat
png cukup, dimana beliau bersabda, "Bacalah Akbin kemudian
bacalah (Ummul Qtr' afl!'82

AsySyafi'i berkata: Tidak ada riwalnt dari beliau bahwa
beliau men1ruruh orang tersebut membaca ta'awwudz dan doa
istihadhah. Hal itu menunjukkan bahwa doa Iftitah yang dibaca
oleh Rasulullah # merupakan pilihan, dan bahwa doa ta'awwudz
bukan termasuk bacaan yang seandainya ditinggalkan dapat
merusak shalat.

,j28

82 Hadits telah disampaikan pada no. 197-198.
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52. Bab: Bacaan Sesudah Ta'awwudz

Flabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i

berkata: Rasulullah d& menganjurkan orang yang pandai membaca

agar membaca Ummul Qur'an. Hal ihr menunjukkan bahwa

bacaan Ummul Qur'an ifu hukumnya fardhu bagi orang yang

shalat manakala dia pandai membacanya.

t
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206. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatat Aslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan bin

Ulainah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhd, dari Mahmud

bin Rabi', dari Llbadah bin Shamit, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

"ndak (sah) shatat bagi oreng yang tidak membaa Fafihatul

Kibb.'8

8s HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Keruajiban Membaca bagi

Imam dan Makmum dalam Semua Shalat, baik Saat Mukim atau dalam

Perjalanan, serta Bacaan dengan suara Keras dan Suara Pelaq l/247, no. 756)
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207. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aq1
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan bin
Ulninah mengabarkan kepada kami, dari Al Ala' bin
Abdurrahman, dari alnhnya, dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullah @ bersabda, "setiap shalat yang di dalamrya fidak
dibacal<an Ummul Qw'an, mal<a ia terpufus, maka ia tapufus.e

dari jalur Ali bin AMullah dari Sufi,ran dari Az-Zuhri dari Mahmud bin Rabi' dari
[Jbadah bin shamit; dan Muslim (pembahasan: shalat, bab: Keunjiban Membaca
Al Fatihah dalam Setiap Rakaat, dan bahwa orang yang Tidak pandai

Membacanya dan Tidak sempat Mempelajarinya Membaca surat lain png Mudah
baginya, 1/295, no. 34/3941dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-
Naqid dan Ishaq bin Ibrahirn dari Sufun dari Az-Zuhri.

&4 HR. Muslim (pembahasan dan bab lang sama, l/296, no. 38,2394) dari
jalur Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dari sufuan bin uyainah dalam hadits yang
panjang, dan dalam redaksinya disebutkan, 'Maka ia terputus -tiga kali-, tidak
sempuma."
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208. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata,Asy

Syafi'i mengabarkan kepada karni, dia berkata: Sut/an

mengabarkan kepada kami, dari Ayyub bin Abu Tamimah, dari

Qatadah, dari fuias, dia berkata, 'Nabi $, Abu Bakar dan Umar

mengawali bacaan dengan kalimat, 'fuah Wi fuSt Allah Tuhan

semab alam.'85

AsySyafi'i berkatar Malrsrdnla adalah mereka memulai

dengan membaca Ummul Qtrr'an sebelum ayrat 5nng dibaca

sesudahnya. Hadits tersebut bukan berart bahura mereka boleh

meninggalkan bacaan basmalah.

Asy-Syafi'i berkata, Jadi, orang yang shalat sendirian atau

sebagai imam wajib membaca Ummul Qur'an di setiap rakaat;

tanpanya tdak sah- Saya senang sekiranya dia membaca suafu

85 HR. Al Humaidi dalam Musnadrya (2/55, no- 1199) dari jalur Sutnn;

dan Al Bukhari (pembahasan: Aclzan, bab: Bacaan S€sudah Takbir, L/242, no'

743) dari jalur Hafsh bin Umar dari qru'bah dari Qatadah dengan redaksi png
serupa, dan dalam redaksinya disebutkan, "Mere.la mengavuali shalat dengan

bacaan: Segala puii fuSi AIah Tuhan sqnab alam-"
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ayat sesudah Ummul Qur'an, baik satu ayat atau lebih. Saya akan
menjelaskan hukum terkait makmum, Insya Allah.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang meninggalkan safu huruf
saja dari Ummul Qur'an, baik karena lupa atau lalai, maka

rakaato'rya itu fidak dihitung. Karena orang yang meninggalkan satu

huruf dari Ummul Qur'an fidak dianggap membaca Ummul

Qur'an secara sempuma.

Asy-Syafi'i berkata: Basmalah merupakan alrat yang

kefujuh. Barangsiapa yang meninggalkannya atau sebagiannya,

maka rakaat dimana dia meninggalkannya itu tidak sah.

86 HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Berpendapat
bahwa Basmalah Dibaca dengan suara Keras, 2/7+151 dari jalur Ahmad bin
Abdah Adh-Dhabbi dari Al Mu'tamid bin sulaiman dari Ismail bin Hammad dari
Abu lGalid dari hnu Abbas, dia berkata: Nabi,$ mengawali shalat beliau dengan
basmalah.

Abu Isa berkata, "Sanadnya tidak kuat."

t;?' ii,r €, a& a.t"oi ;,r;:, -y.q
ok *:r *?ur ,k :, Jr*, oL,ii; ok

.F:)tf1)t i' ri .;iit;st dk
209. Telah sampai berita kepadaku, bahwa hnu Abbas

radhiyallahu 'anhu berkata, "Sesungguhnya Rasulullah S
mengawali bacaan dengan basmalah lnifu, Dengan menyebut
narna AIah 5nng Maha Pernurah lagi Maha Penya5nng.a6
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Al Baihaqi menghadirkan riwayat penguat bagnya dari jalur Ishaq bin hrahim

Al Hanzhali dari Yahya bin Adam dari Syarik dari Salim Al Afthas dari Sa'id bin

Jubair dari hnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah $ membaca basmalah dengan

suara keras. Beliau memanjangkan suara beliau."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwagntkan oleh Ishaq dari Yahya bin Adam

se@ra mursal. Kemudian Ishaq berkata, 'Hadits ini juga diriwayad<an oleh selain

Yahya dengan tambahan redaksi'. Kemudian dia menyebutrya dad Said dari hnu
Abbas."

Al Baihaqi juga berkata, "Hadits ini dilansir oleh syaikh kami Abu Abdullah

dalan Al Mustadnk dan hadits Abdullah bin Amr bin Hassan dad Syarik secara

mutbshil dan ringkas."

Uh. Ma nfah As-Sunan wal Atsar, (7/516')
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210. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid bin
Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dia
berkata: Ayahku mengabarkan kepadaku, dari Said bin Jubair
mengenai firman Allah, "Dan saungguhnSn l<ami fulah berikan

kepadamu tujuh a5mt yang dibaa berulang-ulang dan Al Qur'an
yang agung" (Qs. Al Hijr [15]: 87), dia berkata, "Maksr.rdnya

adalah Ummul Qur'an." Ayahku berkata, "Sa'id bin Jubair
membacakannya kepadaliu hingga khatam, kemudian dia berkata,
"Kalimat 'Dengan narna Ahn yang Maha Pemumh lagi
Maha PenSayang'adalah ayat yang kefujuh." Said berkata, "hnu
Abbas membacakannya kepadaku sebagaimana aku
membacakannya kepadamu, kemudian dia berkata, "Kalimat
'Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemumh lagi Maha
Peryn5mng adalah ayat yang ketujuh'." Dia berkata, "Allah

menyimpannya unfuk kalian, sehingga Dia tidak mengeluarkannya

unfuk seorang pun sebelum kalian."87

87 HR. AMurrazzaq dalam Mushannaftrya (bab: Bacaan Basmalah, 2/90)
dari jalur Ibnu Juraij.
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211. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shalih maula

Tau'amah menceritakan kepadaku, bahwa Abu Hurairah

mengawali shalat dengan membaca "Dengan menyebut nalna

Allah Snng Maha Pemunh tagi Maha Pe4a7ang.'8

88 HR. AMurrazzaq dahm Muslnnnaafnya (bab yans san:r.,2/901dari jalur

hrahim bin Muhammad; Ad-Danrquthni (bab: Karraiiban Membaca Basmalah

dengan Suara Keras, dan Perbedaan Riunyat tentang Hal ltu, L/3051darl jalur

laits bin Sa'd dari Khalid bin Yazid dari Said bin Abu Hihl dari Nu'aim Al
Mujammir, bahwa dia berkata: Aku shalat di belakang Abu Humirah, Ialu dia

membaca basmalah, kemudian mernbaca Ummul Qur'an. Kernudian dia berkata

setelah salam, "Demi Dzat yang menguasai iiwaku, sesungguhnlB aku benar-benar

orang !/ang paling mirip shalatrp dengan Rasulullah $ di antara kalian'"

Ad-Daruquthni berkata, "Sanad ladits shahih, dan pam periwayatnya tsiqah."

Al Azhim Al Abadi dalam At-Ta'liq Al Mughni Hata, "Hadits ini

diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam bab tmtang basmalah -kernudian dia

menyebutkan hadits tersebut. Hadits ini juga diriwayatkan oleh lbnu l$uzaimah

dalam Shahih<rya, hnu Hibban dalam Shahihnya, Al Hakim dalam Al Mustadmk

dengan komentar, "Hadits ini sesuai dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi

keduanlra tidak melansimlra", dan Al Baihaqi dalam Sunan+rya dengan menilainyn

shahih.
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Hadits ini juga memiliki beberapa riwayat penguat. Dalam Al tGtitafigyah
dijelaskan, "Seluruh periwayatnya tsiqah, disepakati keadilan mereka, serta
dijadikan hujjah dalam Ash-Shahih."
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2L2. Pr-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid bin

AMul Aziz mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dia

berkata: Abdullah bin Utsman bin Khutsaim mengabarkan

kepadaku, bahwa Abu Bakar bin Hafsh bin Umar mengabarkan

kepadanya, bahwa Anas bin Malik mengabarkan kepadanya, dia

berkata: Muawiyah shalat di Madinah dengan mengeraskan

bacaan. Dia membaca basmalah unfuk Ummul Qur'an, tetapi dia

tidak membacanya untuk surah sesudahnya hingga selesai surah

tersebut. Dia juga tidak membaca takbir kefika bergerak turun

hingga dia menyelesaikan shalat tersebut. Ketika dia salam, dia

dipanggil oleh orang-orang Muhajirin yang mendengamya dari

semua arah, "Wahai Muawiph! Apakah kamu mencrrri shalat atau

kamu lupa?" Sesudah itu, ketika dia shalat, dia selalu membaca

basmalah unfuk surah yang sesudah Ummul Qgr'an, dan bertakbir

ketika bergerak turun untuk suiud."89

89 HR. Abdunazzaq dalam Muslnnnafnya @b: Bacaan Bas;rnalah, 2/921

dari hnu Juraij tanpa menyebut Anas &, dengan redaksi "manginnmi oftng-

omng slalat Abmah (Isd".
Di dalamnya juga disebutkan, "Kefika dia selesai, dia diPanggrl oleh para

sahabat Muhajirin dan Anshar png mendengamya-" pi dalamnya juga disebutkan,

"Dia tidak membaca basmalah."

Pengarang Al Jauhar An-N4i berkata, "Pengarang lffi Al Istidzl<ar

mengatakan bahwa Affiu11azzaq menyebutrya dari Ibnu Jr.raij, tetapi dia tidak

menyebut nama Anas. Mengenai Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, Ibnu Al Jauzi

dalam kitabnya mengutip dari Yahya, bahwa haditsfiaditsnya tidak hrat. selain itu,

periwaS;atan hnu Khutsaim terhadap hadits ini simpang siur."
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213. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hmhim bin
Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: AHullah bin
Utsman bin Khutsaim mengabarkan kepadalan, dari Ismail bin
Lrbaid bin Rifa'ah, dari ayahnya, bahvrn Muawiph datang ke

Madinah dan rnengimami shalat orang-orang Madinah, namun dia
tidak membaca basmalah dan Udak bertakbir saat bergerak furun
dan saat bangkit. Para sahabat Muhajirin dan Anshar pun

memanggiln5ra setelah dia salam, "Wahai Muawiyah! Kamu telah
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mencuri shalatmu! Di mana bacaan basmalah? Di mana takbir saat

engkau turun dan naik?" Kemudian dia mengimami mereka shalat

yang lain dengan membaca bacaan yang mereka permasalahkan

itu.90
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214. fu-Rabi' mengabarkan kepada lolni, dia berkata: Aq1

$nfi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahsa bin Sulaim

mengabarkan kepadaku, dari AMullah bin Utsman bin Khutsaim,

dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnla, dari Muawiyah,

para sahabat Muhajirin dan Anshar dengan redaksi ltang sama,

atau yang semakna dengann5n, tidak berbeda. Saya menduga

sanad ini lebih rendah daripada sanad pertama.gl

9ts Takhrii hadits telah disebutkan sebelumn5ra.
9r Takhrij hadits telah disebutkan sebelumn5a.
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Asy-Syafi'i berkata: Dalam hadits pertama dijelaskan bahwa

Muawiyah membaca basmalah saat membaca Ummul Qw'an,
tetapi dia tidak membacanya saat membaca surah sesudahnya. Ini

adalah tambahan redaksi yang dihafal oleh hnu Juraij. Redaksi

"kemudian dia mengimami mereka shalat 5nng lain" dimungkinkan

dia mengulangi shalahrya, dan dimungkinkan shalat tersebut

adalah shalat sesudahnya - Allahu AIam.
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215. Ar-Rabi' mengabarkan kepda kami, dia berkata,Asyl-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid
dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dari
Nafi', dari hnu (Jmar, bahwa dia tidak pernah meninggalkan

Bismillaahir_nhamaanir_mhiim pada Ummul Qur'an dan surah

sesudahnya.92

92 HR. Abdurrazzaq dahm Mushannafnya (bab: Basrnalah,2/9O) dari Ibnu
Jumij dengan redalsi, "Dia fidak pemah meninggalkan basmalah. Dia mengawali
bacaan dengan basmalah. "

Al Baihaqi dalam Ma'rtfah As-Sunan wal Atsar(2/520) mengatakan, "seperti
ihrlah hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah dan LJbaidullah bin Umar, Juwairiryah
bin Asma', Usamah bin Zaid dan lain{ain dari Nafi'dari Ibnu Umar. Dalam
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Asy-Syafi'i berkata: Ini lebih saya senangi karena saat itu dia

dianggap memulai bacaan Al Qur'an.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang lupa membaca $r+,
;)*i, melainkan dia memulai membaca dari kalimat ;\":X
Oyi6t +J hingga selesai surah, maka dia harus mengulangi4ya

dengan membaca @ <a.-i.=ii 4;\l=ii@ ;:,;giir-t,
hingga selesai surah.

AsySyafi'i berkata: Dia tidak boleh membaca ;f- J, +r, 'r,

l-,1 sesudah (tvl:=it + ;+'^=fr , dan tidak pula di tengah-

tengahnya, melainkan dia harus mengulangi dengan membaca--:t,

;);YJt r6'i lalu mengawali bacaan Ummul Qur'an, sehingga

dengan demikian dia telah menempatkan setiap bacaan pada

tempabrya.

Demikian pula, seandainp dia lupa dengan membaca --:t,
*l;?ttfui lalu dia langsung membaca i-l\/t-#hingga akhir

surah, maka dia harus mengulangi dari kalimat 4 ;1-'^i3ir
3yj-f;i hingga alfiir surah.

Demikian pula seandainln dia lupa membaca iliji saja

sehingga dia hanya membaca @ <+igii 4;", maka dia harus

kembali dengan membaca 
"A 

dan sesuduh.! ; tanpa itu fidak

sah, sampai dia membaca surah sesuai yang ditun:nkan Allah.

Seandainln dia boleh mendahulukan sebagian surah dari

tempatrya atau mengakhirlolrrya lantaran lupa, niscaya sah pula

seandainya dia lupa unfuk mernbaca ayat terakhir dari sr.rah, lalu

riwayat Ubaidullah terdapat penjelasan bahwa hnu Umar membacanya dmgan

suara keras saat membaca Ummul Qur'an dan semua surat lainnya. Seperti ihrlah

hadits ini diriwa5ratkan oleh selain Nafi' dari hnu Umar.
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ayat sebelumnya, lalu ayat sebelumnya lag hingga dia

menempatkan *$l,gli-.ii,.j di akhir bacaan. Akan tetapi, bacaan

seperti ini tidak sah sampai dia membacanya secara sempuma

sebagaimana dia diturunkan.

Seandainya dia berhenti atau kehabisan nafas, atau dia

lupa, kemudian dia memasukkan satu atau dua alnt dari surah

lain, maka dia harus kembali hingga dia membaca dari tempat dia
lupa, atau membacanya se@ra bemrutan.

Jika dia telah membacan5n secara berurutan, tdak
mendahulukan ayat lnng di belakang, melainkan hanya

menyisipkan safu ayat dari surah lain ke tengah-tengahnya, maka

hukumnya sah karena dia telah membacanya se@ra berurutan.

Dia memasukkan ke tengahnya bacaan yang boleh dia baca dalam

shalat sehingga hal ifu tidak memufus bacaan Ummul Qur'an
meskipun dia menempatkannya tidak pada tempatnln.

Seandainya dia sengaja mernbaca sebagian dari Ummul

Qur'an, kemudian sebelum sempurna dia membaca alnt-ayat Al
Qur'an yang lain, maka bacaannya ini dianggap sebagai amalan
yang memutus bacaan Ummul Qur'an, dan dia harus

mengulanginya dari awal; tanpa ifu Udak sah. Seandainya dia lupa,

lalu dia membaca ayat dari surah lain dalam keadaan lupa, maka

dia tidak wajib mengulangi ayat 5nng telah dia baca sebelumnya,

karena dia dimaafkan atas kelupaann5n dalam shalat manakala dia
membaca Ummul Qur' an secara, lengkap.

Seandainya dia lupa, Ialu dia membaca Ummul Qur'an,
kemudian dia teringat, kemudian dia melanjutkan bacaan selain

Ummul Qur'an, maka bacaan ini dianggap memufus bacaan

Ummul Qur'an, dan dia harus mengulangi bacaannya. Seandainya
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dia membaca sebagian dari AI Qur'an, kemudian dia bemiat untuk

memufusnya, kemudian dia kembali membaca sisanya, maka

hukumnya sah.

Demikian ifu Udak sempa dengan niatrya dalam memutus

bacaan yang fardhu itu sendiri dan mengalihkannya kepada yang

lain. Akan tetapi, seandainya dia bemiat unfuk memuhrsnya dan

berhenti sejenak, maka ifu dianggap sebagai pemutus bacaan

Ummul Qur'an, dan dia harus mengulanginya dari awal.

Kesengajaan dalam memufus bacaan Ummul Qur'an
dengan caftr membaca surah lain atau diam ifu berdampak

memutuskannya. Adapun angan-angan dalam hati itu' fidak

dianggap memufus bacaan Ummul Qur'an.

53. Bacaan Amin Sesudah Membaca Ummul Qur'an
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216. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari lbnu Syihab, dari Said bin

Musayyib dan Abu Salamah bin AMurrahman, bahwa keduanya
mengabarkannya dari Abu Hurairah, bahura Rasulullah S
bersabda, 'Jika imam membaca arnin, mala bacalah arnin, karena

banngsiapa tnng bacaan aminnSa bemntaan dengan baaan
amin para malaikat, maka dosanja 5nng telah lalu diantpua'-D3

4

4̂I) ,v 'r;t oki :qW ljr J$ -Y \ v///

.WT det
277. hnu

aamiin. D4
Syihab berkata, "Nabi $ mengucapkan

93 HR. Ath-Thabarani (pernbahasan: Shalat, bab: Bacaan Arnin di Belakang
lmam, 7/87, no- M); AI Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Imam Membaca
Amin dengan Suara Keras, L/2il, no. 870) dari 3alur Abdullah bin Yusuf dari
Malik; dan Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Bacaan Tasmi', Tahmid dan Amin,
1./307, no.72/47O1dari jalur Yuh1n bin Yah5ra dari Malik.

9a Takhrii ha&ts telah disebutkan sebelumnlra-

,
J

,ofi*
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218. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sumai maula Abu Bakar

mengabarkan kepada kami, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu

Hurairah, bahun Rasulullah $ bersaMa, 'Jika imam membaca

(ayat Snng artinja), 'Bukan ftalan) merd<a Jnng dimurkai dan

bukan (pula jalan) merel<a Wg saal'(Qs. Al Faatihah [1]: 7),

maka ucapkanlah aamiin, karqta banngsiapa Fng uawn4n
bercamaan dengan ucapan pn malail<at, maka dosanSm Wng
telah tafu diampuni.S

9s ffr,. Ath-Thabarani (p€mbatnsan' Shalat, bab: Rir,uayat tentang Bacaan

Amin di Belakang lrl:rrrn, L/87, no. 44); AI Bukhari (pembahasan: Adzan, bab:

Makmum Mengeraskan Bacaan Anin,l/254, no. 7821dari jalur Abdullah bin

Musallamah dari Malik.
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219. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia.berkata: Malik bin Anas

mengabarkan kepada kami, dari Abu Anad, dari A'raj, dari Abu
Huraimh, bahwa Rasulullah $ bersaMa, "Jika salah seomng di
antara kalian menguapkan aamiin, dan pm malail<at di langit
juga menguapkan aamiin, sehingga WU safu bercanaan dengan

lmng lainnya, maka Allah mengampuni doan5n Sang telah latu.o6

Kernudian Al Bukhari berkata, "Dia diihrti oleh Muhamnnd bin Amr dari
Abu Salamah dari Nabi #, d* Nr'aim Al Mujmir dari Abu Hurairah.ig"; dan
Muslim (pembahasan dan bab y?ung sama, 7/3M, no.7l/4O91.

ge HR. Ath-Thabarani (pembahasan dan bab !,ang sama, L/88, no- 116); Al
Bukhad (pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Amin, l/zil|dari jalur Abdullah
bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan dan bab lang sarur, 1/3O7, no-

75/4LOl dari jalur AMullah bin Musallamah Al Qa'nabi dari Mughirah dari Abu
Zinad dengan redaksi lnng serupa; dan dari jalur Muhammad bin Rafi' dari
Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurainh dmgan
redaksi yang sama (75/4l0l.
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Asy-Syafi'i berkata: Jika imam selesai membaca Ummul

Qur'an, maka dia membaca aamiin dengan mengeraskan

suaranya agar diikuti oleh orang-orang yang shalat di belakangnln-

Jika imam membacanya, maka para jamaah juga membacanya,

tetapi dengan suara yang cukup terdengar oleh diri mereka sendiri.

Saya tidak senang sekiranya mereka membacanya dengan suara

keras.

Jika mereka melakukannya, maka tidak ada akibat apapun

pada mereka. Jika imam tidak membaca aamiin, maka jamaah

tetap membacanya dan memperdengarkannya kepada imam agar

dia teringat untuk membacanya. Jamaah tidak boleh meninggalkan

bacaan aamiin lantaran imam meninggalkannya. Seperti

seandainya imam meninggalkan takbir dan salam, maka para

jamaah tidak meninggalkannya

Jika imam tidak membacanya dan orang-orang yang shalat

di belakangnya juga tidak membacanya, maka mereka tidak wajib

mengulanginya, dan tidak pula wajib melakukan zujud Sahwi.

Saya menganjurkan agar setiap orang yang shalat membaca

aamiin, baik lakilaki atau perempuan, baik dewasa atau anak-

anals, baik dalam jamaah atau shalat sendirian-

AsySyafi'i berkata: Lalazh aamiin tidak dibaca kecuali

setelah selesai bacaan Ummul Qur'an. Tetapi jika seseorang tidak

membacanya, maka dia tidak wajib menggantinya di tempat lain-

AsySyafi'i berkatar l-afazh aaniin menunjukkan bahwa

tidak ada larangan seorang hamba meminta kepada Tuhannya

Untuk penjetasan lebih tentang takhni dm sgrh hadits ltr]li, silakan baca

Shahihah Hammam karya pentahqiq (hal. 31-34).
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dalam setiap bagian shalat, baik rneminta kepentingan agama dan

dunia. Hal itu juga ditunjukkan oleh berbagai Strnnah.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya seseorang menambahkan

kalimat " Rabbal 'Alamin" pada lafazh " aamiin' atau dzikir yang

lain, maka itu baik. Suatu bacaan dzikir kepada Allah fidaklah

memufus shalat-

54. Bab: Bacaan Sesudah Ummul Qur'an

Asy-Syafi'i berkata: Salra senang sekiranya orang lnng
shalat membaca suatu sr:rah Al Qur'an sesudah membaca Ummul

Qur'an. Tetapi jika dia membaca sebagian dari surah, maka

hulnrrmnya sah. Jika seseoftmg membaca Ummul Qur'an saja

tanpa membaca suafu surah Al Qur'an sestrdahn3n, maka tdak
ada keterangan ]lang jelas bagiku bahua dia harus mengulangi

rakaat tersebut, tetapi saya tidak hal itu.

Saya senang sekimnya ukuran bacaan yang dibaca sesudah

Ummul Qur'an pada dua rakaat pertama ifu seulauan surah

terpendek dari Al Qur'an, seperti surah Al Kautsar dan

semisalnya. Sedangkan dalam dua rakaat terakhir dibaca Ummul

Qur'an ditambah satu a1nt. Jika dia menambahkan lebih dari itu,

maka ifu lebih saya senangi selama dia bukan seorang imam
ka5ena dapat memberatkannSra.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang lupa unfuk membaca Al

Qur'an sesudah Ummul Qur'an, atau mendahulukannya, atau

memufusnya, maka dia fidak wajib mengulangi. Tetapi saya
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senang sekiranya dia mengulangi membacanln. Alasannya adalah

karena seandainya dia meninggalkan bacaan sesudah Ummul

Qur'an, maka shalat,ya sah. Jika dia membaca Ummul Qur'an
dan safu ayat bersamanya, ayat apapun ifu, maka ihr sudah cukup,

insya Allah.

55. Bab: Cara Bacaan Orang yang Shalat

AsySyafi'i berkata: Allah & berfirman kepada Nabi-

Nsa #$,

@U;'b$lt;
'Dan bacalah Al Qur'an ifu dengan perlahan-lahan " (Qs.

Al Muzzammil [73]: 4)

Asy-Syafi'i berkata: Batas minimal tarfil adalah Udak

terburu-buru dalam membaca Al Qur'an sehingga tidak jelas.

Semakin seseorang menambahkan dari batas minimal

memperjelas bacaan, maka ifu lebih saya sukai selama

penambahan ifu tidak sampai kepada memanjang-manjangkan.

Saya menganjurkan cam baca seperti yang saya sampaikan

di atas bagi setiap orang yang membaca Al Qur'an, baik dalam

shalat atau di luar shalat. Namun saya lebih menganjurkannya bagi

orang yang shalat daripada bagi orang yang di luar shalat. Jika
seseorang yang shalat yakin bahwa tidak ada safu huruf pun yang
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tersisa dari bacaannya melainkan telah dia lafalkan, maka

bacaannya sah.

Bacaan Al Qur'an dalam hati tanpa mengucapkarlnya

dengan lisan tidaklah mencukupi.

Seandainlra ada orang yang cadel sehingga dia tidak bisa

membaca dengan jelas, maka bacaannya sah selama dia telah

membacanya semaksimal kemampuannya. Namun saya

memakruhkannya menjadi imam, meskipun jika dia menjadi imam,

maka shalatnya sah manakala dia meyakini bahwa dia telah

membaca bacaan yang dengan ifu shalatrya menjadi sah.

Demikian pula dengan orang lnng mengalami fa'fa'ah 97.

Saya memakruhkann!,a unfuk menjadi imam, meskipun

seandainya dia menjadi imam maka shalatrya sah. Saya senang

sekiranya yang menjadi imam bukan orang yang ant dan altsagh
98. Dan seandainya dia shalat sendiri, rnaka shalatnSn sah.

Saya memakruhkan sekiranyra yang meniadi imam adalah

seorang yang tidak fasih bicaranln (tidak sesuai gramatika Arab),

karena orang yang tidak fasih itu terkadang mengubah makna Al

Qur'an. Tetapi seandainya ketidakfasihannya itu Udak sampai

mengubah makna Al Qur'an, maka shalatn5n sah.

Jika dia mernbaca Ummul Qur'an se@ra tidak fasih hingga

mengubah maknanya sedikit saja, maka menurutku shalakrya tidak

97 Fa'fa'ahberarti seseorang llang cara bacaannyra sering mmgucapkan humf

/a'berkali-kali.
98 AratberarlJ. orang !,ang gagap bicaranya. Sedangkan aluagh berarti orang

yang mengucapkan huruf pa.da tempat huruf lain dengan disertai pengucapan yang

berat.

Lih. Al-Usan.
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sah, dan tidak pula orang-orang yang shalat di belakangnya. Tetapi

jika dia membaca surah lain secara tidak fasih, maka saya

memakruhkannya, tetapi saya tidak berpendapat bahwa dia harus

mengulangi shalatnya. Karena seandainya dia meninggalkan

bacaan selain ummul Qur'an dan hanya membaca ummul

Qur'an, maka saya berharap shalatnya sah.

Jika shalatnya sah, maka sah pula orang yang shalat di

belakangnya, Insya Allah. Jika ketidakfasihannya terjadi pada

bacaan Ummul Qur'an dan selainnya tetapi tidak sampai

mengubah makna, maka shalahya sah. Namun salla

memakruhkannya untuk menjadi imam dalam keadaan apapun'

56. Bab: Takbir untuk Ruku dan Selainnp
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220. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik Ibnu Anas
mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab dari Ali bin Husain,
dia berkata, "Rasulullah $ shalat dengan bertakbir setiap kali
beliau bergerak turun dan naik. Shalat beliau senantiasa seperti itu
hingga beliau berjumpa dengan Allah Ta'ala."w

'jE
t

CGP e!)r 6?i -YY\c
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227. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab, dari Abu Salamah,

99 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat, bab: Iftitah Shalat, l/16, no.
ln.

Ibnu Abdil Bar berkata, "saya tidak mengetahui adarya perbedaan di antara
para perinrayat Al Muvnththa 'dalam menilai munsalhadits ini."

Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wal Axar (2/5391 bertata, ..Status

hadits ini murcal, hasan. Kalimat terakhir ini dirir,rnyatkan dalam hadits yang
mutbshildari hnu Syihab dari Abu Bakar bin Abdurrahman dan Abu Salamah dari
Abu Hurairah... diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Ash-shahih dari Abu
Yaman."
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bahwa Abu Hurairah shalat mengimami mereka, dimana dia

bertakbir setiap kali bergerak turun dan naik dengan mengeraskan

suaranya. Setelah dia keluar dari shalat, dia berkata, "Demi Allah,

sesungguhnya akulah yang paling mirip shalahrya dengan

Rasulullah S di antara kalian."100

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak senang sekiranya orang yang

shalat, baik sendirian, atau sebagai imam, atau sebagai makmum,

meninggalkan takbir untuk ruku, sujud, bangkit dan turun, serta

meninggalkan bacaan L:* W iot 1- dan il,!"ir OJ €, ketika

bangkit dari nrlm. Seandainya dia mengangkat kepalanya dari

posisi yang saya sebutkan atau meletakkannya tanpa disertai

takbir, maka dia tidak wajib bertakbir sesudah mengangkat kepala

dan meletakkannya. Jika dia meninggalkan takbir di tempatnya,

maka dia tidak perlu mengqadhanya di tempat lain.

Abu Muhammad Rabi' bin Sulaiman berkata: Saya

terhpatkan bagian ini dari Al Umm, tetapi saya mendengamya

dari Al Bwraithi dan saya rnengenalnya sebagai perkataan Asy

Slrafi'i.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang ingin ruku, maka dia

mernulai dengan takbir dalam posisi berdiri. Jadi, bacaan takbir ifu

100 HR. Ath-Thabarani (pembahasan dan bab lang sama, l/76, no- 20); dan

Al Bukhari (pembahasan, Adzan, bab: Menyernpqrnakan Takbir dalam Ruku,

L/255, no. 785, dari AMullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan:

shalat, bab: Kepastian Adanya Takbir dalam setiap Gerakan Turun dan Naik

dalam Shalat, Kecuali saat Bangkit dengan Ruku Dbaca Doa Tasmi', 7/293, no.

27 /3921dari jalur Yuhr bin Yahya dari Malik; dan dari jalur Muhammad bin Rafi'

dari Abdurrazzaq dalil lbnu Juraij dari Ibnu syihab dari Abu Bakar bin

Abdnrrahman dari Abu Hurairah dengan tambahan redaksi, "*mi'allahu liman

Hamidah" hingga mengangkat hrlang sulbinya dari ruku, kemudian dia berdoa

sembari berdiri, "Rabbana wa lakal hamdu."
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dilakukan dalam posisi berdiri sambil turun untuk ruku. Jika dia
ingin mengangkat kepalanya dari ruku, maka dia memulai dengan
membaca i:* d.}u' L* sambil mengangkat badan. Kemudian,
setelah dia berdiri tegak dan selesai mengucaplr*r'o* lrS.h, g
, maka dia memba* iEjr as €r.

Jika dia ingn bergerak turun untuk sujud, maka dia
memulai dengan takbir dalam posisi berdiri. Setelah itu dia
menjatuhkan diri bersamaan dengan permulaan bacaan takbir
hingga berakhir pada sujud dalam keadaan telah selesai membaca
takbir.

Seandainln dia takbir dan menyempumakan takbir dalam
keadaan sujud, maka tidak ada dampak apapun baginya. Saya
lebih senang sekiranya dia tidak bersujud kecuali dalam keadaan
telah menyelesaikan takbir. Jika dia mengangkat kepalanya dari
sujud, maka dia memulai takbir hingga duduk tegak dalam keadaan
telah menyelesaikan takbir. Jika dia turun unfuk sujud, maka dia
memulai takbir dalam posisi duduk dan menyempumakannya saat
menjafuhkan diri unhrk sujud. Selanjutnga seperti ifu dalam semua
shalatnya.

Cara baca seperti yang saya jelaskan juga dilakukan dalam
takbir, yaifu jelas, fidak memanjang-manjangkan, dan fidak
menghilangkan hurufnya. Jika dia telah membaca takbir dengan
jelas, maka ifu sudah cukup. Seandainya dia meninggalkan takbir
selain takbir Ifutah dan bacaan t:* "crJ. ?ur ay;, maka dia tidak
mengulangi shalatrya. Demikian pula dengan orang yang
meninggalkan dzikir dalam ruku dan sujud.
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Saya berpendapat demikian berdasarkan dalil Kitab,

kemudian Sunnah. Allah berfirman, it:^Ai; li?;J 'Rukulah

kamu, sujudlah kamu. "(Qs.Al Haiil22l:77).

Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan amalan dalam nrku

dan sujud selain ruku dan sujud itu sendiri, sehingga kedua amalan

inilah yang fardhu. Barangsiapa yang telah melakr-rkan apa ynng

bisa disebut sebagai nrku atau sujud, maka dia telah mengerjakan

apa lnng menjadi ka,trajiban baginya. Sedangkan dzikir pada

keduanya merupakan sunnah pilihan. Demikian pula pendapat

kami dengan kumur dan istinsyaq (menghirup air dari hidung)

bersamaan dengan membasuh uniah-

Asy-Syafi'i berkata:
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222. Rasulullah $ melihat seseorang yang mengerjakan

shalat tidak dengan cara yang baik, lalu beliau menyuruhnya untuk

mengulangi shalatr5n. Orang itu pun mengerjakan shalat lagi,

namun beliau menyuruhnya mengulangi shalahya lagi. Kemudian

omng itu berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, ajarilah aku."
Rasulullah S lantas mengajarinya ruku, sujud, bangkit, dan takbir

Iftitah. Beliau bersaMa, 'Uika karnu telah melakukan ini, maka
telah sempumalah shalabnu. " Nabi # tdak mengajarinln dzikir

dalam ruku dan sujud, serta takbir selain takbir lffitah, dan fidak
pula ucapan "Sani'alkahu liman hamidalf'. Kemudian beliau

bersabda kepadanya, "Jika katnu telah melakukan hal ini, mal<a

telah sempumalah shalabnu. Dan apa saja yang engkau kunngi
darinSn, maka engkau telah mengumngi shalatnu.4ol

Hal itu menunjukkan bahwa Nabi S hanya mengajari

orang tersebut hal-hal yang tanpanya shalat tidak sah, serta hal-hal
yang harus dia kerjakan dalam shalat, meskipun yang terbaik
adalah disertai dengan hal yang lain.

%6

101 Silakan lihat hadits dan takhrijtya pada no. (192 dan (198).



Al Urwn.

57. Bab: Bacaan dalam ruku
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223. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al

Buwaithi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Spfi'i

mengabarkan kepada kami, dia berkatar hmhim bin Muhammad

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shafr,van bin Sulaim

mengabarkan kepadaku, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Hurairah,

dia berkata: Apabila Nabi $ nrku, maka beliau membaca, *Ya

Allah, kepada-Mu aku ruku, kepada-Mu aku tunduk, dan kepada-

Mu aku beiman. hgl<au adalah Rabb-ku, kepada-Mu lah

hnduknSn penglihabnku, fulangku, rambutku,
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kulitku dan apa saja yang tertopang oleh kdua kakiku, harym

untuk Attah Tthan semesta alan.4o2
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224- Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al
Buwaithi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid dan

J*9 . -9/.. I,

102 Sr* tidak menemukan hadits ini dengan sanad ini pada selain Asy-Syafi'i

di sini dan dalarn Al Musnad, tebpi Asy-Syafi'i menguatkannya dengan hadits yang

shahih sanadnya dengan redaksi yang sama, -uaitu hadits berikutnya.
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Abdul Majid rnengabarkan kepada kami, aku menduga dari hnu
Jurarj, dari Musa bin Uqbah, dari AMullah bin Fadhl, dari

Abdurrahman Al A'raj, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali bin

Abi Thalib, bahwa apabila Nabi $ ruku, maka beliau membaca,

"Ya Allah, kepada-Mu aku ruku, kepada-Mu aku beiman, dan

kepada-Mu aku tunduk. hgkau adalah Rabb-ku, kepada-Mu

funduknya pendengaranku, penglihatanku, otakku, fulangku dan

apa saja Jnng tertopang oleh kdua kakiku, hanya untuk Allah

Tuhan semesta ul*n.'il03
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103 gp. Muslim (pembahasan: Shalatrya para Musafu dan Shalat Qashar,

bab: Doa dalam Shalat dan Bangun Malam, 7/535, no. 207/771) dari jalur

Muhamrnad bin Abu Bakar Al Muqaddami dari Yusuf Al Majisyr:n dari ayahnya

dari Abdurrahman Al A'raj dalam hadits yang panjang, dalam redaksinya tidak

disebutkan, "Dan apa saja 5nng tertopang oleh kedua kakiku."

Al Baihaqi dalam MaHfah As'Swan wral Abar (1/565!. berkata setelah

menyebutkan riwayat Asy-Syraf i dan sanadnya, "Sanad hrrdits shahih."
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225. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al
Buwaithi mengabarkan kepada kami, dia berkata: AsySSrafi'i

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufun bin Uyninah dan

hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman

bin Suhaim, dari Ibrahim bin AMullah bin Ma'bad, dari hnu
Abbas, dari Nabi S, bahwa beliau bercaMa, "Kebhuilah,

aku dilarang unfuk membaca Al Qur'an dalam

posisi ruku abu sujud. Jadi, di dalam ruku, agungkanlah Rabb!

Sedangkan dalam posisi sujud, -sungguhlah di
dakmng." Riwayat lrang safu berkata, 'Dalam berdoa',

sedangkan yang lain berkata, "Bersungguh-sungguhlah dalam

berdoa di dalamn5n.' "I{arena pada saat ifu sangat del<at

kemungkinan doa kalian dikabulkan. aM

104 HR. Muslim (pembah"san' Shalat, bab: Larangan Membaca Al Qur'an
dalam Ruku dan Sujud, 1/348, no. 207/479) d*i ialur Said bin Marshr:r, Abu
Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb dari Sufi,ran bin U5ninah dari
Sulaiman bin Suhaim dalam hadits yang lebih panjang dari hadits ini.

Al Baihaqi sesudah melansir hadits ini dalam Ma'ifah As-Sunan wal Abar
(1/5661mengatakan, "Rabi' mendengarnya dari AsySyafi'i dari Ibnu Uyainah di
tempat lain."
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Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak senang sekiranya seseorang

membaca Al Qur'an dalam posisi ruku atau sujud, karena ada

larangan dari Rasulullah,fl$, dan bahwa keduanya bukan

mempakan tempat membaca Al Qur'an. Demikian pula, saya

tidak senang sekiranya seseomng membaca Al Qur'an di tempat

tasyahud berdasarkan qiyas terhadap larangan tersebut.
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226. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Al

Buwaithi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i
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mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad bin Ismailbin
Abu Fudaik mengabarkan kepada kami, dari hnu Abi Dzi'b, dari
Ishaq bin Yazid Al Hudzali, dari Aun bin Abdullah bin Utbah bin
Mas'ud, bahwa Rasulullah S bersabda, "Jika salah seorang dai
kalian tuku, lalu mengucapkan dalam 'subhaana

Rabbiyal 14zhiim| (Maha Suci Tuhanku Wng Maha Agung)' tiga

kali, maka rukunya telah semputna, dan ifulah babsan paling
rendah. Dan jika dia sujud menguapkan, 'Subhaana Rabbiyal

AIa, (Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi)' tiga kali, maka

rukun5n telah sempwna, dan ifulah batasan paling rendah.'Los

Asy-Syafi'i berkata: Jika hadits ini tsabit maka yang

dimaksud adalah, batasan minimal dari kesempumaan fardhu dan
batasan pilihan (tertaik) secara bersama-sama, bukan

kesempumaan fardhu saja. Saya senang sekiranya orang yang

ruku mengawali dalam ruku-nya dari bacaan ,+it.jl l,r;.i ugu

kali, serta mengucapkan apa yang saya ceritakan, bahwa Nabi @
mengucapkannya.

105 93. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Ukuran Ruku dan Sujud,
l/550l.dari jalur Abdul Malik bin Marwan Al Ahurazi dari Abu Amir dan Abu Daud
dari hnu Abi Dzi'b dari Ishaq dari Aun dari lbnu Mas'ud.

Abu Daud berkata, "Stafus hadits mr,malkarena Aun tidak pemah bertemu
dengan AMullah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab:
Riwayat tentang Tasbih dalam Ruku dan Sujud, 2/4647, no. 261) dari jalur Ali
bin Hujr dari Isa bin Yunus dari lbnu Abi Dzi'b dari Abdullah bin Mas'ud.

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwalnt dari Hudzaifah dan
Uqail bin Amir."

Dia juga berkata, "Hadits hnu Mas'ud sanadnya ladak mutkshil karena Aun
bin Abdullah bin Utbah tidak pemah bertemu dengan lbnu Mas'ud."

Asy-Syafi'i telah mengisyaratkan ke4haifan hadits ini, yaih.r terputus
sanadnya, sehingga setelah ih: dia berkata, "Jika hadits ini tsabit-"
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Setiap yang disabdakan Nabi S terkait ruku dan sujud itu

saya senang sekiranya tidak dikurangl, baik sebagai imam atau

shalat sendiri. Ini adalah perintah yang meringankan, bukan

memberatkan.

Ar-Rabi' berkata: Sampai di sini penyimakan saya dari AI

Buwaithi.

fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i berkata: Batasan minimal kesempumaan ruku adalah

meletakkan kedua telapak tangan pada kedua lutut. Jika dia telah

melakukan hal itu, maka dia telah melakukan keurajiban minimal

dalam ruku, sehingga dia tidak wajib mengulangi rakaat ini,

meskipun dia tidak berdzikir dalam ruku sesuai dengan firman

Allah, L:la:Sij,,Aj "Rukulah kamu, sujudtah kamu. " (Qs. Al
Hajjl22l:77).

Jika dia telah ruku dan sujud, maka dia telah mengerjakan

perkara fardhu. Sedangkan dzikir di dalamnya merupakan sunnah

yang terpilih, saya tidak senang sekiranya ia diflnggalkan.

Nabi S mengajari seonrng lelaki di atas ruku dan sujud

tanpa menyebutkan dzikir di dalamnya. Hal itu menunjukkan

bahwa dzikir di dalamnya mempakan sunnah pilihan.

Jika salah satu tangannya bunfung atau lumpuh, maka dia

cularp memegang salah satu lufutnya dengan tangan yang safunya

lagi. Jika kedua tangannya sarna-sarna cacat, maka dia melakukan

gerakan ruku sampai batas seperti seandainya kedua tangannya

normal, dimana dia meletakkan kedua tangannya pada kedua

lufuhya tanpa melewatinya. Tanpa gerakan seperti ifu nrkunya

tidak cukup.
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Jika tangannya sehat tetapi dia tidak meletakkan kedua

tangannya pada kedua lututnya, maka dia telah berlaku buruk,

tetapi tidak ada risiko apapun padanya selama dia melakukan

gerakan ruku sampai kepada posisi yang seandainya dia

meletakkan kedua tangannya pada kedua lututn5ra, tidak

melewatinya.

Jika dia tidak meletakkan kedua tangannya pada kedua

lututnya, lalu dia ragu apakah dia sampai pada batasan yang tepat

seperti seandainya dia meletakkan kedua tangannya pada kedua

lututnya, maka rakaat yang telah dia kerjakan itu tidak dihitung.

AsySyafi'i berkata: Kesempumaan mku adalah meletakkan

kedua tangan pada kedua lufut, memanjangkan punggung dan

leher, tidak merendahkan leher daripada punggung dan tidak pula

meninggikannya, tidak melengkungkan punggungnya, dan

berusaha keras agar punggungnya lurus dalam ihr semua.

Jika dia meninggikan kepalanya daripada pung[lunflnya,

atau meninggikan punggungnya daripada kepalanya, atau

melengkungkan punggungnya seperti orang bungkuk, maka saya

memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi, karena dia

telah melakukan ruku, sedangkan ruku itu terletak pada punggung.

Jika dia telah sampai kepada posisi ruku, lalu dia mengangkat

kedua tangannya tanpa meletakkannya pada kedua lufutrya atau

pada anggota tubuh yang lain, maka dia tidak wajib mengulangi.

Jika seseorang mendapati imam dalam posisi nrku, lalu dia

ruku sebelum imam mengangkat punggungnya dari nrku, maka

rakaat tersebut dihifung. Namun jika dia fidak ruku sehingga sang

imam mengangkat punggungnya dari ruku, maka rakaat ifu
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tidaklah dihitung. Rakaat bisa dihitung jika dia sampai pada posisi

nrku dalam keadaan imam mmih pada posisi ruku.

Seandainya imam n:ku, lalu dia tenang dalam posisi ruku,

kemudian dia mengangkat kepalanya dari ruku hingga berdiri, baik

telah tegak atau belum tegak, namun rukunya telah bergeser

kepada posisi yang tidak lagi dianggap sebagai ruku yang

sempuma, kemudian dia kembali ruku unfuk membaca tasbih, lalu

seseorang mendapatinya dalam posisi seperti ini dalam keadaan

ruku, lalu dia ruku bersama imam, maka rakaatnya tidak dihitung

karena imam telah menyempumakan ruku pada pertama kali,

sedangkan yang ini merupakan ruku yang tidak dihitung sebagai

bagian dari shalat.

AsySyafi'i berkata: Dalam hal ini ada pendapat lain, lraitu
bahwa jika imam ruku tanpa membaca tasbih, kemudian dia

mengangkat kepalanp, kemudian dia kembali ruku untuk

membaca tasbih, maka shalatnya batal karena rukunya yang

pertama telah sempuma meskipun dia belum membaca tasbih.

Jadi, jika dia kembali untuk melakukan rukra sekali lagi guna

membaca tasbih di dalamn3a, berarti dia telah menambahkan satu

ruku dengan sengaja sehingga shalahya batal berdasarkan alman

ini.

AsySyafi'i berkata: Jika seseorang nrlm bersama imam,

kemudian dia bangkit sebelum imam, maka saya menganjurkan

agar dia kembali hingga imam mengangkat kepalanya, kemudian

dia pun mengangkat kepala bersama atau sesudah imam

mengangkat kepala.

Jika dia tidak mengangkat kepala, sedangkan dia telah ruku

bersama imam, maka saya memakruhkannya, tetapi rakaat

265



AlUnm

tersebut tetap dihitung. Seandainya orang yang shalat melakukan

ruku, lalu mantap dalam posisi rukr, lalu dia jafuh ke tanah, maka

dia harus bangun hingga berdiri dalam keadaan tegak tulang

punggungnya, tetapi dia tidak wajib kembali ruku karena dia telah

ruku.

Seandainya seseorang mendapati imam dalam keadaan

sudah ruku, tetapi imam jafuh dalam keadaan duduk atau

berbaring atau antara itu, tetapi imam belum pindah dari nrku,

kemudian orang tersebut ruku bersama imam, maka rukunya

orang tersebut tdak dihitung, karena dia ruku pada waktu ruku

tidak sah.

Tidakkah anda melihat bahwa seandainya dia mernulai rukru

dalam keadaan seperti itu, maka dia tidak dianggap ruku karena

fardhun5n adalah dia ruku dari posisi berdiri, bukan dari selain

posisi berdiri? Seandainya dia mengulanginya, yaifu dia berdiri

dalam posisi rul{u sebagaimana adanSn, lalu seseoremg

mendapatinln dan ruku bersamanlra dalam posisi tersebut, maka

rakaahya tidak dihitung karena imam telah keluar dari ruku yrang

pertama ketika dia meninggalkan posisi berdiri, dan imam memulai

ruku yang berbeda dari mlm pertama sebelum sujud.

Jika seseorang menjadi imam, lalu dia mendengar suara

berjalan seseorang di belakangnya, maka dia tidak boleh tetap

berdiri dalam posisi ruku. Selama dalam shalat, dia tidak boleh

tertahan oleh sesuatu unfuk menunggu omng lain. Seluruh

shalafoTya harus mumi trrtuk Allah &, tdak menginginkan dari

shalatnya selain Allah &.
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58. Babr Bacaan saat Mengangkat Kepala dari Ruku

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Imam, makmum

dan orang yang shalat sendirian saat mengangkat kepala dari ruku

membaca 6'.r.oi l. lrt ? Setelah selesai membaca bacaan

tersebut, dia menyusulinya dengan membaca ifir eri rJ;. .lit<a

mau, dia boleh membaca iiJ"ir orj 6 iditr.toe

Seandainya dia membaca tt; '.lAt eJJ, maka ihr sudah

cukup. Bacaan pertama menirukan perintah Rasulullah S
sehingga lebih saya sukai. Seandainya dia membaca gifu +; ,y
ii 1B*ungriapa yang memuji Allah, maka Allah mendengamya),

maka menumtku dia tidak wajib mengulangi dengan mengucapkan

ia* iS. iO' ts. Namun mengikuti Rasulullah #i itu lebih aku

sukai.

6?i,:CUt G?i i,Ss e3rC
_Y Y .

U *, t'1t> c'r U +.=:.ir ',r? G?l :Jre

106 61 Baihaqi berkata: Asy-$pfi'i dalam qul qadim bat'ata. "Malik bin
Anas mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab, dari Safim, dari ayahnyn,

bahwa jika Nabi $ mengangkat kepala bdliau dari nrku, maka beliau membaca,

'&mi'allaahu liman hamidahu, Rabbrna un kkallurmdu, (Alkh mandengar orang
yang memuji-N3a. Wahai Tuhan l<ami, bagAMu sqata puji)'.'

l-jh. Ma'nfah As-Snan wal A*ar, (1/580, pembahasan: Stnlat, bab: Iftitah
Shalat)
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220. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatat Asg-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: AMul Majid bin

Abu Daud dan Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari

hnu Juraij, dad Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Fadhl, dari

Abdunahman Al A'raj, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali bin
Abi Thalib, bahwa jika Rasululluh # mengangkat kepala beliau

dari ruku dalam shalat fardhu, maka beliau membaca, "Ya Allah

Tuhan l<ami, bagi-Mu segala puji sepenuh kngit sepenuh bumi,

dan sepenuh segala squafu yang hgkau kehendaki sesudah

ifu.'1o7

107 FIR. Muslim : Shalatnya para Musafu dan Shalat Qashar,
bab: Doa dalam Shalat dan Bangun Malam, l/534-535, no. 207/777) dari jalur

Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami dari Yusuf Al Majisyrn dari ayahnya

dari Abdurrahman Al A'mj dalam hadits yang panjang; dan Abu Daud
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Jika dia tidak melakukan lebih dari ruku dan mengangkat

kepala tanpa membaca apapun, maka saya memakruhkannya,

tetapi dia tidak harus mengulangi dan melakukan sujud Sahwi.

59. Bab: Cara berdiri dari ruku

/CtHt 6?f iJts ,e!)r t|:;?i -\YA
' '.o / c 6. ! c z 4. ,
d>l.;t ir. r;; f P i grtLtl?i ils
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A
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(pembahasan: Shalat, bab: Doa Isfihadhah, 7/M, no. 761) dari lalur Hasan bin

Ali dari Hasan bin Daud Al Hasyimi dari Abdurrahman bin Abu Zinad dari Musa

bin Uqbah dalam hadits !,ang panjang, dimana rnayoritas periwayatrya

mengalihkannya kepada hadits Al Majisyun yang ada sebelumnya dan yang

terdapat pada Muslim.

Hadits ini juga diriwa5ratkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Doa

Ketika Bangkit dari Ruku, 2/53-541dari jalur Mahmud bin Ghailan dari Abu Daud

Ath-Thayalisi dari AMul Aiu bin Abdullah bin Abu Salamah Al Majisyun dari

pamannya dari AMurrahman Al A'mj. Di dalamnp ada tambahan redaksi, "Beliau

membaca, '*mi'allahu liman Hamidah'. "sebelum doa ini (no.2661-

Abu Isa berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari hnu Umar, hnu
Abbas, Ibnu Abi Aufa, Abu Juhaifah, dan Abu Said. Status hadits sesuai dengan

kriteria hadits iasan, shahih."
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228. k-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin
Ajlan, dari Ali bin Yahya, dari Rifa'ah bin Rafi', bahwa Nabi S
bersabda kepada seseorang, 'Jika engkau ruku, mal<a letakkanlah

kedua telapak tanganmu pada kedua lufuhnu dan mantapkanlah

rukumu. Jika engkau bangun, mal<a tegal*anlah fukng
punggwgmu dan angkatlah kepalatnu hingga tulang-tulang

kembali ke persendianqn.'tro8

Asy-Syafi'i berkata: Orang yang shalat dalam keadaan

mampu berdiri tegak saat mengangkat kepalanya dari ruku tidak

sah tanpa berdiri dengan tegak, manakala dia termasuk orang

yang mampu berdiri. Sedangkan berdiri yang tidak sampai tegak

itu tidak mencukupi bagin5n.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dia mengangkat kepalilgd,
lalu dia ragu telah berdiri tegak, kemudian dia bersujud atau telah

melakukan gerakan lain, maka dia harus kembali berdiri hingga

tegak. Sujudnya tidak dihitung hingga dia berdiri dengan tegak

!'

to8 7r1r1ir1i hadits telah disebutkan sebelumnlra pada no. (198), dan ini
merupakan bagian dari hadits tersebut.
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sebelumnya. Jika dia tidak melakukannya, maka rakaat tersebut

tidak dihitung.

Seandainya dia kembali untuk berdiri tegak, namun dia

terhalang oleh sesuatu unhrk berdiri tegak, lalu dia bersujud, maka

rakaaforya itu sah, karena dia tidak lagi termasuk orang yang

mampu berdiri tegak. Jika halangan tersebut hilang darinya

sebelum sujud, maka dia harus kembali berdiri tegak karena dia

belum meninggalkan seluruh posisi berdiri seluruhnya dengan

memasuki sujud yang menghalanginya, sehingga dia menjadi

orang yang mampu unfuk berdiri tegak.

Jika halangan tersebut hilang sesudah dia berada dalam

posisi sujud, maka dia tidak wajib dan tidak boleh berdiri kecuali

unfuk ruku selanjufunya. Jika dia melakukannya, maka dia harus

melalnrkan sujud Sahwi karena dia menambahkan dalam shalatngra

sesuatu yang tidak wajib bagin5a.

Jika dia kembali berdiri tegak, maka saya lebih senang

sekiranya dia diam sejenak unfuk membaca bacaan lrang saya

anjurkan baginya. Setelah itu barulah dia turun untuk sujud, atau

memulai takbir lalu turun sembari tetap membaca takbir hingga

mencapai tanah dalam keadaan sujud bersamaan dengan

berakhim5n takbir.

Jika dia menunda takbir dari gerakan itu, atau bertakbir

dalam keadaan berdiri tegak, atau meninggalkan takbir sarna

sekali, maka saya memakruhkannya, tetapi dia Udak wajib

mengulanginya dan tidak wajib melakukan sujud Sahwi.

Seandainya dia memperlama berdiri untuk berdzikir kepada

Allah dan berdoa dalam keadaan lupa, dan dia tidak meniatkannya

untuk Qunut, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib

271



AlUrum

mengulangi dan tidak pula melakukan sujud Sahwi, karena bacaan

merupakan bagian dari amalan shalat di selain tempat ini. Tempat

ini merupakan tempat untuk dzikir selain membaca Al Qur'an.

Jika dia menambahkan, maka hal itu tidak mengharuskan

sujud Sahwi. Karena ifu, seandainya dia memperlama berdiri

dengan meniatkannya untuk Qunut, maka dia wajib melakukan

sujud Sahwi, karena Qunut merupakan amalan yang terhihrng

sebagai salah safu amalan shalat sehingga apabila dia

melakukannya bukan pada tempatnya maka hal ifu mewajibkan

sujud Sahwi baginya.

60- Bab: Cara Sujud

fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i rnengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa5n senang

sekiranSra orang yang shalat memulai takbir dalam keadaan berdiri,

lalu dia hrrun di tempatnya dalam keadaan sujud. Kemudian, yang

pertama dia letakkan dari tubuhnya pada tanah adalah kedua

lufuhrya, disusul kedua tangannya, disusul wajahnya. Jika dia

meletakkan wajahnp sebelum kedua tangann5ra, atau kedua

tangannya sebelum kedua lufutnya, maka saya memakmhkannya,

tetapi dia tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud

Sahwi.

Dia harus bersujud pada hrjuh anggota tubuhnya, yraifu

wajah, dua telapak tangan, dua luhrt, dan bagian depan dari dua

telapak kakinya.
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229. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatat Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan bin

Uyainah mengabarkan kepada kami, dari hnu Thaums, dari

ayahnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi $ memerintahkan

unfuk bersujud pada fujuh anggota badan, yaitu dua tangan, dua

lutut, ujung-ujung jari dua telapak kaki, dan kening. Beliau

melarang unfuk mengikat rambut dan melipat pakaian." Su[Bn
berkata: hnu Thawus menambahkan, "Lalu dia meletakkan

tangannya pada keningnya, kemudian meletakkan hidungnyra

HG
*.
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hingga mencapai ujung hidungnya." Ayahku ([hawus) menghitung

ini sebagai satu (bagian badan).109
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230. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami,'dia bbrkatar Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami, dia berkata, "Amr bin Dinar

mengabarkan kepada kami, dia mendengar Thawus menceritakan

dari hnu Abbas, bahwa Nabi $ memerintahkannya sujud pada

109 ffR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Sujud pada Hidung, 1/263,
no. 812) dari jalur Mu'alla bin Asad dari Wuhaib dari AMullah bin Thawus dengan

redaksi yang serupa; Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Anggota Sujud, 7/354,
no. 230/490) dari jalur Muhammad bin Hatim dari Bahz dari Wuhaib dari

AMullah bin Thawus dari Thawus dari hnu Abbas; dan dari jalur Amr An-Naqid

dari Sufuan bin Uyainah dari Ibnu Thawus dari hnu Abbas secara ringkas (no.

229/49O).
Hadits ini juga diriwaptkan oleh AI Humaidi dalam Musnadnya (l/230, no.

494) dan jalur Su[Bn. Di dalamnya ada pernyataan Sufuan, "lbnu Thawus

memperlihatkan kepada kami... " dan seterusnya.
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fujuh anggota badan, serta melarangnya mengikat rambutnya atau

pakaiannyz."l1o
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231. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, fulr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin
Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah
bin Had, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Amir bin Sa'd bin Abu

Waqqash, dari Abbas bin Abdul Muththalib, bahwa dia mendengar

110 gp. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Sujud pada Tujuh Anggota
Badan, L/262, no. 809) dari jalur Qabishah dari Sufuan dari funr dengan

menyebut ketujuh anggota badan tersebut; Muslim (pembahasan dan bab png
sama, no. 228/4901dari lalur Muhammad bin Basysyar dari Muhammad bin Ja'far
dari Sy.r'bah dari Amr bin Dinar; dan Al Humaidi (pembahasan dan bab yang

sama, no. 493) dari jalur Sufuan dan setensnya..
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Nabi S bersabda, "Jika seorang hanba bersuiud, maka

bersujudlah bersamanya tuiuh anggota badan, yaifu umiahryn,

kedua telapak tangannya, dua lufutt5n, dan dua tekpak

kakingrl.'Ltl

Asy-Syafi'i berkata: Kesempumaan fardhu sujud dan

sunnahnya adalah sujud pada kening, hidung, dua telapak tangan,

dua luhrt dan dua telapak kaki. Jika seseorang bersujud pada

keningnya saja, udak dengan hidungnya, maka saya

memakruhkannya tetapi hukumnya sah karena keninglah

tempatnya sujud.
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111 HR. Muslim (pembahasan dan bab lnng sama, L/355, no. 491) dari jalur

Qutaibah bin Said dad Bakar bin Mudhar dari Ibnu AI Had.

At-Tirmidzi sesudah melansir hadits ini berkata, 'Dalam bab ini tendapat

riwayat dari Ibnu Abbas, Abu Humirah, Jabir dan Abu Said. Status hadits Abbas

hasan, shahih;' (2/6752, no. 27 2l
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232. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: fuy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin
Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ishaq bin
AMullah mengabarkan kepadaku, dari Yahya bin Ali bin Khallad,
dari ayahnya, dari pamannya, atau dari Rifa'ah bin Raft' bin Malik,
bahwa Rasulullah $ memerintahkan seorang lelaki ketika

bersujud, agar dia memantapkan wajahnya pada tanah hingga
sendi-sendinya tenang, kemudian bertakbir dan mengangkat

kepala sambil bertakbir hingga duduk dengan tenang dengan
melipat kedua kakinya hingga tegak hrlung punggungnya, lalu dia
bersunglmr sujud lagi hingga memantapkan unjahnya di tanah dan
sendi-sendinya tenang. Jika salah seorang di antara kalian tidak
melakukan hal ini, maka shalatrya tidak sempu*u."ll2

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya seseorang sujud dengan
sebagian keningnya, tidak selunrhnya, maka saya

memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi karena dia
telah dianggap bersujud dengan keningnya. Seandain5ra dia sujud

LLz 7u1t1r1i6adits telah disebutkan sebelumn5ra pada no. (19?, dan ini adalah
bagian dari hadiS tersebut dengan sanad yang sama.
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dengan hidungnya saja, tidak dengan keningnya, maka tidak sah

karena keninglah tempatrya sujud. Dia boleh sujud dengan hidung

hanya karena hidung berhubungan dengan kening dan berdekatan.

Seandainya dia sujud pada pelipisnya atau pada pipinya,

maka sujudnya tidak sah, karena keninglah tempatnya sujud.

Seandainya dia sujud dengan kepalanya tanpa menyentuhkan

sedikit pun dari keningnya pada tanah, maka sujudnya tidak sah.

Jika dia sujud dengan kepalanya tetapi ada sebagian dari

keningnya yang menyenfuh tanah, maka sujudnya sah, insya Allah.

Seandainya dia sujud dengan kening, sedangkan di

dikeningnya ifu ada kain atau semisalnya, maka sujudnya tidak sah

kecuali karena terluka sehingga hal itu menjadi penghalang.

Seandainya dia sujud dengan keningnln dalam keadaan terlapisi

kain yang robek, lalu ada sebagian dari keningnya yang menyentuh

tanah, maka hukumnya sah karena dia dianggap telah sujud dalam

keadaan ada sebagian dari keningnya lnng menyenfuh tanah.

Saya senang sekiranya dia menyenfuhkan kedua telapak

tangannya pada -tanah, baik dalam cuaca yang dingin atau panas-

Jika dia tidak melakukannya, melainkan menufupinya dari dingin

atau panas, lalu dia sujud di atas penufup tersebut, maka dia tidak

harus mengulangi dan Udak pula melakukan sujud Sahwi.

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak menganjurkan semua ini

pada kedua lufutrya. Sebaliknya, sala senang sekiranya kedua

lututnya tertutupi pakaian. Saya fidak senang sekiranya dia

menyingkirkan sebagian pakaian dari lufut, karena saya tidak

mengetahui adanya seorang ulama yang memerintahkan unfuk

menyentuhkan kedua luhrtnya pada tanah.
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Jika seseorang tidak memakai kaos kaki kulit, maka saya

senang sekiranya dia menyenfuhkan kedua kakinya pada tanah,
dan Udak bersujud dalam keadaan memakai sandal sehingga
sandal tersebut bisa menghalangi kedua kakinya untuk menyentuh
tanah. Jika dia menyentuhkan kedua lufuhrya pada tanah atau
menufupi kedua kakinya dari tanah, maka tidak ada risiko apapun
karena dia terkadang bersujud dengan memakai sandal dan kaos
kaki kulit tanpa menyentuhkan kedua kakinya pada tanah.

Asy-Syafi'i berkata: Dalam hal ini ada dua pendapat, yaitu:

Pertama, dia wajib sujud pada semua anggota tubuh yang
diperintahkan, dan hukumnya berteda dengan hukum wajah
dalam arti, bahwa boleh bersujud pada seluruhnya dalam keadaan
tertufup sehingga sujudnya sah karena sebutan sujud dapat
diberikan padanya meskipun ada sesuahr lnng menghalanginya.

Ulama yang berpendapat demikian juga mengatakan,
bahwa jika dia meninggalkan keningnya tanpa menyentuhkannya
pada tanah, padahal dia bisa menjafuhkannya pada tanah, maka
dia belum dikatakan sujud. Jika dia sujud pada punggung tangan,
maka hukrmnya tidak sah karena sujud harus dilakukan pada
telapak tangan. Demikian pula jika dia sujud dengan tepFtepi
tangannya.

Tetapi jika sebagian tangannya, yaifu jari-jari tangan atau
sebagiannya menyenfuh tanah, atau kedua telapaknya, atau
sebagiannya, atau bersujud pada selain keningnya dalam keadaan
terhrfup, maka hukumnya sah. Ketentuan yang sarna juga berlaku
pada kedua kaki dan kedua lutut.

Asy-Syafi'i berkata: Ini adalah madzhab yang sejalan

dengan hadits.
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Kedua, jika dia sujud dengan keningnya atau dengan

sebagian darinya, bukan dengan anggota yang lain, maka

hukumnya sah, karena yang menjadi tujuan sujud adalah wajah

sebagai penghambaan kepada Allah.

Rasulullah $ dalam sujudnya berdoa,

)zz .. jzoz /cz.. l'-1 , c

.o).e4) 4r.o*., FS M); ,$#, e3'#
-l

"Wajahku bersuiud kepda Dzat yang mencipbkann5n serta

menydiakan pendengamn dan penglihabnnya. "

Nabi $ memerintahkan unfuk menyingkap waiah, tetapi

beliau tidak memerintahkan untuk menyingkap lutut dan kaki.

Seandainya seseorang menyurigkr untuk sujud, lalu dia

jatuh pada sebagian tubuhnya, lalu dia tertalik sendiri pada

wajahnya sehingga keningnya menyentuh tanah, maka sujud ini

fidak dihitung karena dia tidak menginginkannya- Tetapi

seandainya dia sengaja berbalik lalu keningnya menyentuh

wajahnya, maka sujudnya sah.

Demikian pula, seandainya dia menjatuhkan diri pada

wajahnya tanpa bemiat sujud, lalu dia jafuh pada keningnga, maka

perbuatan ini tidak dianggap sujud baginya. Seandainya dia

menjatuhkan diri dengan niat bersujud, dan dia tetap pada niatrya

itu tanpa memunculkan niat lain selain niat unfuk bersujud, maka

hukumnya sah.

Sujudnya Udak sah setelah dia melakukan suiud yang

pertama, kecuali dia mengangkat kepala kemudian duduk dengan

tegak hingga setiap anggota fubuhnya kembali ke persendiannya.

Setelah itu barulah dia turun lagi untuk melakukan sujud kedua.
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Jika dia melakukan sujud kedua sebelum itu, maka tidak dihihrng

sebagai sujud berdasarkan alasan yang saya jelaskan dari hadits

Rifa'ah bin Rafi'. Dalam setiap ruku dan sujud dalam shalat, dia

harus melal$rkan cara-cara yang telah saSra jelaskan. Demikian
pula, setiap ruku dan berdiri yang saya jelaskan dalam shalat, dia

harus tegak dan melakukan sesuai yang saya jelaskan.

61- Bab: Merenggangkan Tangan dalam Sujud
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233. Abdullah bin Abu Bakar meriwayatkan dari Abbas bin
Sahl dari Abu Humaid bin Sa'd As-Sa'idi, bahwa apabila

Rasulullah $ sujud, maka beliau merenggangkan kedua tangan

[s1i6r."113

113 11p. At-Tirmidzi (pembahasan: Shdat, bab: Riwagnt tentang Sujr-rd pada

Kening dan Hidung, 2/59$01dari jalur Muhammad bin Basr/srTar Bundar dari Abu
Amir Al Aqadi dari Fulaih bin Sulaiman dari Abbas bin Sahl dengan redaksi grang

senrpa.

Abu Isa berkata, "Status hadits hasan, shahih."
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234. Shalih maula Tau'amah meriwayatkan dari Abu

Hurairah, bahwa apabila Rasulullah # *ird, maka terlihatlah

putihnya dua ketiak lantaran beliau merenggangkan badan

9s1i.r."114
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Dia berkata, "Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari lbnu Abbas, Wa'il bin

Huir dan Abu Said."
u4 Saya tidak menemukan komentar ini pada selain Asy-Syafi'i, sedangkan

redaksinya dilansir dari bebempa jalur riwayat yang shahih.

Al Baihaqi berkata, "Karni meriwayatkan hadits tentang merenggangkan

tangan dalam sujud dari Maimunah binti Harits, AHullah bin Malik bin Buhainah,

AMullah bin Abbas, Ahmar dan lain{ain dari Nabi S. Hadits hnu Buhainah

dilansir dalam .Ash-Shahih, sedangkan hadits Maimunah dilansir oleh Muslim,

hadits lbnu Abbas dan Ahmar merupakan bagian dari hadits yang dilansir oleh Abu

Daud."

lih. Ma'nfah,As-Sunan wal Atsar, (2/L6l
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235. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatar Aslr

Spf i mangabarkan kepada kami, dia berkata: Sufun bin

Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Dawud bin Qais Al
Farra', dari Ubaidullah bin Abdullah bin Aqram Al Khuza'i, dari

ayahnya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah # di Qa' bagian

dari Namimh, atau di Namirah itu sendiri -Rabi' ragu-dalam

keadaan bersujud, lalu aku melihat putihnSn kedua kefiak

beliau."115

AqrSyafi'i berkata: Seperti inilah lang sala anjurkan bagi

oftrng yang bersujud, yaifu dengan melakukan takhqritnh.

Takhwiph adalah mengangkat dada dari kedua paha serta

lr5 HR. At-Tirmidd (perrbahasan: Shalat, bab, Riwapt tentang

Merenggangkan Tangan dalam Sujud, 2/62451dari ialur Abu Kuraib dari Abu
Khalid Al Ahmar dari Daud bin Qais dengan sanad ini dengan redaksi png
serupa.

At-Tirrnidzi b€rkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari lbnu Abba, Ibnu

Buhainah, Jabir, Ahmar bin Jaz', Maimunah, Abu Humaid, Abu Mas'ud, Abu
Usaid, Sahl bin Sa'd, Muhammad bin Musallamah, Barra' bin Azib, Adi bin
Amimh dan Aiqnh.#."

At-Timridzi juga berkata, "Hadits Abdullah bin Aqram statusnya hasan.l<ani
6dah mengetahuinya setain dari Daud bin Qais. Kami tdak mengetahui Abdullah

bin Aqram Al Khuza'i memiliki hadits dari Nabi $ selain hadits ini."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi dalam Musnadrtya {2/412, no.

923) dari jalur Sufuan.
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merenggangkan kedua siku dan lengan dari tulang belikat sehingga

apabila tidak ada sesuatu yang menutupi baEan bawah

pundaknya, maka terlihatlah wama kelabu ketiaknya.

Orang yang sujud tidak boleh menempelkan lufutnya yang

sahr dengan yang lain, melainkan merenggangkan kedua kakinya,

mengangkat punggungnVa, dan tidak melengkungkan punggung,

melainkan mengangkahya seperti lrang saya gambarkan, tetapi

tidak terlalu mengangkat bagian tengah dari bagian bawah dan

bagian atasnya.

AsyS5nfi'i berkata: Allah mendidik kaum perempuan agar

menuhrpi fubuh mereka, dan Rasulullah & pun mendidik mereka

demikian. Sa5ra menganjurkan bagi perempuan dalam sujud untuk

merapatkan sebagian anggota fubuhnyra dengan sebagian yang

lain, serta menempelkan perutnya pada pahanya, dan bersujud

dengan tertufup serapat-rapatnya.

Demikian pula yang saya anjurkan untuknp dalam ruhr,

sujud dan semua gerakan shalat, yaitu agar tertuhrp serapat-

rapakrya. Saya menganjurkan agar dia mengikat baju kurungnya

dan merenggangkannya saat mlm dan sujud agar pakaiannya tidak

menggambarkan lekuk fubuhnya.

AsySyafi'i berkata: Semua lnng saya gambarkan

merupakan pilihan (sunnah) bag keduanya flaki-laki dan

perempuan). Bagaimana pun keduanya melakukan sujud dan ruku,

maka hukumnya sah selama tidak ada sebagian fubuhnya yang

tersingkap.
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62. Bab: Dzikir dalam Sujud
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236. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aq1

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shafiuan bin

Sulaim mengabarkan kepadaku, dari Atha' bin Yasar, dari Abu

Hurairah, dia berkata, "Apabila Nabi S sujud, maka beliau

membaca, "Ya Allah, hanln kepada-Mu aku bercuiud, harya

kepada-Mu aku bersemh diri, dan hanJn kepada-Mu aku beriman-

hskau adahh Tuhanl<tt. Waiahku bersuiud kepda Dat Sang

manciphkann5m sqb Pendangann dan

pengtihabnryn. Maha Suci Atlah &baik-baik Pencipb.4r6

116 5u* tidak menemukan hadib ini pada selain AqrSyafi'i.
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237. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, aiu U"rf.uturAslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufyan bin

Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Suhaim,

dari hrahim bin Abdullah bin Sa'd, dari a5nhnya, dari hnu Abbas,

bahwa Rasulullah S bersabda, 'Ketahuilah, sesungguhnSm aku

dilarang unhtk membaa Al Qw'an dalam posisi ruku atau sujud.

Jadi di dalam ruku, agungkanlah Rabb! Sdangkan dalam posisi

sujud, bersunggwh-sungguhlah dalam berdoa, karena pada saat ifu
sangat dekat kemungkinan doa kalian 4i1ru6r1p*.'tr17

Takhrijhadib Ali telah disebutkan pada no. (203).
lL7 Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya pada no- (225), dan ini adalah

bagian dari hadits tersebut.
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238. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatar Asy-

Syafi'i mengabarkan kepadaku, dia berkata: Sufryan bin Uyainah

mengabarkan kepada kami, dari hnu Abi Najih, dari Mujahid, dia
berkata, "Posisi paling dekat seorang hamba dengan Allah &
adalah saat dia sujud. Tidakkah anda memperhatikan firman Allah,
'Dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan)- '(Qs. Al

AIaq [96]: 19) maksudnya adalah berbuatlah dan mendnLuguL."118

AsSrSyaf i berkata: Tampaknya apa yang dikatakan

Mujahid ifu benar adanya. Saya senang sekiranya seseotang

memulai sujudnya dengan mengucapkan.riilr ,i; tt;* sebanynk

r18 Penafsiran Sufun telah diielaskan sebelumnya. Sedangkan penafsiran

Mujahid tidak diambil dari riwagrat Warqa' dari hnu Abi Najih.

Silakan baca penafsiran AMunazzaq 12/385) dari hnu Uyainah.

Redaksi atsarfun diriwayratkan secata shahih dan Sumai maula Abu Bakar dari
Abu Shalih bin Dzakunn dari Abu Hurairah igg, bahwa Rasulullah $ bersabda,
"Posisi paling del<at seorang hamb dengan Tuhanng adalah saat dia sujud.

I{arem itu, perfungaHah berdq-"
Muslim juga meriwayatkanngra (pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam

Ruku dan Sujud, 7/350, no. 215).
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tiga kali, lalu membaca apa yang saya ceritakan bahwa

Rasulullah S membacanya dalam sujud beliau, serta bersungguh-

sungguh dalam berdoa dengan harapan doanya dikabulkan,

selama dia tidak menjadi imam, karena akan memberatkan orang-

orang yang shalat di belakangnya, atau menjadi makmum, karena

dia akan menyelisihi gerakan imam.

Anjuran ini diperkuat bagi imam selama tidak memberatkan

dan bagi makmum selama tidak khawatir menyelisihi gerakan

imam.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang meninggalkan hal ini,

maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak harus mengulangi

dan tidak pula melakukan sujud Sahwi.

tak-laki dan perempuan adalah salna dalam hal dzikir dan

shalat. Akan tetapi, saya memerintahkan perempuan untuk

menyembunyikan diri, fidak bagi laki{aki, baik dalam nrku atau

dalam sujud, yaifu dengan cara merapatkan sebagian anggota

tubuhnya dengan sebagian yang lain.

Ketika laki-laki memulai mengangkat kepalanya dari sujud

atau meletakkan kepalanya, maka saat itulah dia memulai takbir.

Jika dia ingin melakukan zujud yang kedua, maka dia memulai

takbir lalu turun, sehingga dia turun untuk sujud sembari bertakbir

hingga takbimya berakhir bersamaan dengan sujudnya.

Kemudian, jika dia ingin bangun dari sujud yang kedua,

maka dia bertakbir bersamaan dengan mengangkat kepalanya

sehingga takbimya berakhir bersamaan dengan berdirinya. Jika dia

ingin duduk unfuk tasyahud sebelum itu, maka dia mempercepat

dan meringkas takbir agar berakhir bersamaan dengan dia duduk

dengan tegak.
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Jika dia meninggalkan takbir dalam gerakan furun dan naik,

meninggalkan tasbih dan doa dalam sujud, serta meninggalkan

bacaan yang saya perintahkan saat mengangkat kepala dari sujud,

maka dia telah meninggalkan keutamaan, tetapi dia tidak harus

mengulangi dan tidak pula melakukan sujud Sahwi, karena dia
telah melakukan ruku dan sujud.

63. Bab: Duduk diantara Dua Sujud dan Duduk Selepas
Sujud Terakhir untuk Berdiri atau Duduk Tasrrahud
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239. Ar-Rabi' mengabarkan kepada;, dia berkata' ;

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad

bin Amr bin Halhalah menceritakan kepadaku, bahwa dia

mendengar Abbas bin Sahl As-Sa'idi mengabarkan dari Abu

Humaid As-Sa'idi, dia berkata: Apabila Rasulullah # duduk di

antara dua sujud, maka beliau melipat kaki kiri beliau, lalu beliau

duduk di atasnya, dan menegakkan telapak kaki beliau yang

kanan. Dan jika beliau duduk pada rakaat keempat,'maka beliau

menyingkirkan kedua kaki beliau dari pangkal paha beliau,

menyenhfikan pantat beliau pada tanah, dan mengangkat pangkal

paha beliau gang kanan."119

ue AI Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wl Abar (z/t}14l berkata,

"seperti inilah yang tertulis dalam Rabi'. Hadits ini diriwaptkan oleh Az-Za'farani

dalam qaul qadim dari Asy-Syafi'i dari seorang lelaki, pitu Ibrahim bin Muhammad

tanpa ragu, dari Muhammad bin Amr bin Halhalah dari Muhammad bin Amr bin

Atha' dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa Nabi $ duduk pada rakaat keempat,

lalu beliau mengeluarkan kedua kaki beliau dari sebelah kanan beliau, serta

menempelkan pantat beliau ke tanah."

Al Baihaqi juga berkata, "Hadits Muhammad bin Amr bin Halhalah dari

Muhammad bin Atha' statusnya shahih. Sedangkan haditsnya dari Abbas bin Sahl

masih dipertanyakan. Ibmhim bin Muhammad hanya meriwayatkan hadits Abbas

dari Ishaq bin Abdullah dari Abbas bin Sahl. Kesalahan terjadi pada periwayat di

bawah Asy-Syafi'i, dan Al Asham ragu tentang hal itu."

Abu Nu'aim Al Jurjani mengikutkannya dari Rabi' sehingga kekeliruan terjadi

dari Rabi'. Allahu A'lam.
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240. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Muhammad bin Amr bin Halhalah mengabarkan

kepada kami, dari Muhammad bin Amr bin Atha', dari Abu
Humaid, dari Nabi $, dengan redaksi gong sama."120

120 1,',1u1', riwayat yang shahih dari hrahim bin Muhammad sebagaimara
png disebrnkan oleh Al Baihaqi

Uh. Takhnj }ndib sebelumnSa.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembatnsan: Adzan, bab:

Sunnah Duduk dalam Tasynhud,l/266.-267)dari Yahya bin Bukair dari l-aits dari
Khalid dari Said dari Muharnmad bin Amr bin Atha'; dan dari Laits dari Yazid dari
Ibnu Abi Habib; dan dari Yazid bin Muhammad dari Muhammad bin Amr bin
Halhalah dari Muhammad bin Amr bin Atha', bahwa dia duduk bersama beberapa
sahabat Nabi $.

Ketka kami bercerita tenbng shalat Nabi $, Abu Humaid As-Sa'idi berkata,
"Akulah yang paling hafal shalat Rasulullah $ di antara kalian. Aku melihat
apabila beliau bertakbir, maka mengangkat kedua tangannya sejajar dengan
pundaknya. Jika beliau ruku, maka beliau menempatkan kedua tangannya pada

lutut dan meluruskan punggungnya. Jika beliau mengangkat kepalanya, beliau

berdiri lums hingga tr.rlang punggungnya kembali pada tempatnya semula. Jika
sujud, maka beliau meletakkan tanganrrya dengan tidak menempelkan lengannyn
ke tanah atau badanngra, dan dalam posisi sujud itu beliau menghadapkan jari-jari

kakinya ke arah kiblat. Apabila duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas

kakingra yang kiri dan menegakkan kakingra yang kanan. Dan jika duduk pada
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Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada semua hadits ini.

Kami memerintahkan setiap orang yang shalat, baik laki{aki atau

perempuan, agar duduknya dalam shalat itu mengikuti tiga cara

duduk. Jika dia mengangkat kepalanya dari sujud, maka dia tidak

boleh kembali ke atas tumitnya, melainkan dia melipat kakinya

yang kiri dan duduk di atasnya seperti duduk dalam tasyahud

pertama. Jika dia ingin bangun dari sujud atau ingin duduk, maka

dia bertopang dengan kedua tangannya secara bersama-sama

pada tanah lalu bangkit. Saya tidak senang sekiranya dia bangkit

tanpa bertopang, karena diriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau

bertopang pada tanah saat ingin bangun.

Asy-Syafi'i berkata: Demikian pula, saya menganjurkannya

melakukan hal yang sarna saat bangun dari tasyahud, dari sujud

Tilawah dan sujud Syrkur. Jika dia ingin duduk pada rakaat kedua,

maka dia duduk di atas kakinya yang kiri dalam keadaan terlipat

dan menyentuhkan punggung kakinya pada tanah, menegakkan

kakinya yang kanan sembari melipat ujung-ujung jarinya, dan

meluruskan tangan kirinya pada paha kiri, menggenggam jari-jari

tangan kanannya pada paha kanannya, selain jari telunjuk dan ibu

jari, serta menunjuk dengan jari telunjuk.

rakaat terakhir, maka beliau memasukkan kaki kirinya (di bawah kaki kanannya)

dan menegakkan kaki kanannya dan beliau duduk pada ternpat duduknya."

Al Bukhari berkata, "Laits mendengar dari Yazid bin Abu Habib, Yazid dari

Muhammad bin Halhalah, dan lbnu Halhalah dari Ibnu Atha." (no. 828).

Lihat hadits no. (233) beserta
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241. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami, dari Muslim bin Abu Maryam dari Ali
bin AMurrahman Al Ma'afiri, dia berkata: Abdullah bin Umar
pemah melihatku bermain-main kerikil ketika shalat. Seusai shalat,

dia langsung melarangku dan berkata, "Lakukanlah seperti yang
dilakukan Rasulullah 9." Aku bertanya, "Bagaimana Rasulullah

melakukan?" Dia menjawab, "Jika beliau duduk dalam shalat,

beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas paha

oJ>tg
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kanannya, menggenggam jari-jari beliau sambil menunjuk dengan

jari sebelah jempol (telunjuk), dan meletakkan telapak tangan

kirinya di atas paha kiriny6."121

Ketika dia duduk pada rakaat keempat, maka dia

mengeluarkan kedua kakinya dari bawahnya secara bersamaan,

menyenfuhkan pantatrya pada tanah, dan melalnrkan dengan

kedua tangannya seperti yang dilakukan pada duduk sebelumnya.

Jika dia duduk dalam shalat Shubuh, maka shalat Shubuh

itu hanya memiliki satu kali duduk, yaitu yang terakhir sekaligus

121 HR. Ath-Thabrani (penrbahasan: Shaht, bab: Amalan Saat Duduk dalam

Shalat, l/88-89, no. 48); dan Muslim (pernbahasan: Masjid dan Ternpat-tempat

Shalat, bab: Sfat Duduk dalam Shalat, serta Cara Meletakkan Tangan pada Dra
Paha, 7/4o8409, no- L16/58o1dari jalur Yahsn bin YahSra dari Ivlalik; dan dari

jalur Hammad bin Salamah dari Ayryr:b dad Nafi' dari hnu Umar dari

Rasulullah #, ! ng di dalamnya ada redaksi, "Beliau menghitung dengan jari

sebanyak lima puluh tiga kali, dan beliau menunjuk dengan iari telunjuk."

Juga dari jalur lbnu Ajlan dari Amir bin Zubair dari ayahnfn dengan redaksi

yang sempa, dan di dalamnya terdapat redaksi, "Beliau meletakkan ibu jari beliau

pada jari tengah beliau, serta mencengkeramkan telapak tangan kiri beliau pada

lutut beliau."

Dalam sebuah riwagrat dari hadits ini dijelaskan, bahwa beliau menunjuk

dengan jari beliau.

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwaptkan dariqra dalam hadits ini, bahwa dia

berkata, 'Pandangan beliau tidak melerrati iqprat beliau'. D dalamnp kami

meriwayatkan bahwa dia mengisyamtkan telunjuk beliau ketika berdoa tanpa

menggerakgerakkannya. "

Al Baihaqi juga berkata, "Kami meriwayatkan dalam hadits Malik bin Numair

AI Khurza'i dari ayahnya, bahwa dia melihat Nabi $ mengangkat jari telunjuk

beliau. Beliau menurunkannya sedikit saat beliau berdoa."

Al Baihaqi juga berkata, "Dalam hadits Khufaf bin Ima' kami meriwayatkan,

bahwa Nabi $ memaksudkannya unhrk tauhid. Juga dari hnu Abbas, bahwa dia

berkata,'ltr-rlah iktrlas'. "

l.jh. Ma'nfah ,As-Sunan wal Atsar, (2/29'30),
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yang pertama. Jika dia terlewatkan safu rakaat bersama imam,

berarti dia harus melakukan dua kali duduk. Pada duduk yang

pertama, dia duduk seperti duduk yang pertama. Dan pada duduk
yang terakhir, dia duduk dengan posisi duduk yang terakhir.

Jika seseorang terlewatkan safu rakaat atau lebih sehingga

dia duduk dua kali atau lebih dalam shalat, maka dalam setiap

duduk ifu dia duduk dengan cara pertama, sedangkan pada duduk
yang terakhir dia duduk dengan cara yang terakhir.

Bagaimanapun caranya dia duduk, baik dia tahu atau tidak

tahu atau lupa, maka dia tidak harus mengulangt dan tidak pula

melakukan sujud Sahwi. Tetapi yang terbaik adalah seperti yang

saya jelaskan. Jika ada halangan padanya sehingga dia hanya

mampu mendekati cara yang saya gambarkan dalam duduk
pertama dan kedua, maka saya menganjurkannya unfuk mendekati

cara duduk tersebut.

64- Bab: Berdiri dari Duduk
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242. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: AMul Wahhab bin

Abdul Majid Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari A1ryub,

dari Abu Qilabah, dia berkatar Matk bin Huurairits mendatangi

kami, lalu dia shalat di masjid kami. Dia berkata, "Demi Allah, aku

akan shalat, tetapi aku tidak ingin shalat melainkan aku in$n
memperlihatkan kepada kalian bagaimana aku melihat

Rasulullah S." Kemudian dia bercerita bahwa beliau bangun dari

rakaat pertama. Dan ketika dia ingin bangun, aku bertanya,

"Bagaimana caranya?" Dia menjawab, "seperti shalatku irri."l2z

r22 HR. AI Bukhari (pembahasan, Adzan, bab: Cara Bertopang pada Tanah

Ketika Bangun dari Rakaat, 7/265-266) dari jalur Mu'alla bin Asad dari Wuhaib

dari Ayyub dari Abu Qilabah... di dalamnya disebutkan, Ayy,rb berkata' Aku

bertanya kepada Abu Qilabah, "Bagaimana shalat beliau?" Dia menjawab, "Seperti

shalatnya syaikh kita ini." Maksudnp adalah Amr bin Salamah.

Ayyub berkata, "Syaikh tersebut menyempumakan takbir. Jika dia

mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, maka dia duduk, lalu bertopang

pada tanah, lalu berdiri."
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243. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy
Spfi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab

mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Ha&&a', dari Abu

Qilabah dengan redaksi yrang sama. Hanya saja dia berkata,
"Ketika Malik mengangkat kepalanya dari sujud terakhir pada

rakaat pertama, maka dia duduk dengan tegak, baru kemudian

bangun dengan bertopang pada tanah-"123

As5rSyafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini. Kami
memerintahkan orang yang bangun dari sujud atau duduk dalam

shalat unfuk bertopang pada tanah dengan kedua tangannya

AlUmm

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan duduk istirahat dalam hadits Abu
Humaid As-Sa'idi."

Kami meriwayatkan dari hnu Umar, bah',m jika dia bangkit dari rakaat
kedua, maka dia bertopang pada tanah dengan kedua tangannya.

Sedangkan yang diriwayatkan dari hnu Umar adalah Rasulullah $ melarang
seseorang unfuk bersandar pada tangannya dalam shalat. Ifu mempakan
keteledoran yang terjadi pada sebagian periwayat.

Lih. kitab Ma'rifah As-Sunan unl Atsaa e/221
123 16i4.
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secara bersamaan, mengikuti Sunnah. Karena yang demikian ihr

lebih mendekati sikap tawadhu, lebih membantu orang yang shalat

dalam mengerjakan shalatnya, lebih menjaga agar tidak terbalik,

dan tidak terancam tertalik. Cara berdiri seperti apa saja selain ini

saya makruhkah, tetapi dia tidak harus mengulangi dan tidak pula

melakukan sujud Sahwi karena semua ini merupakan sunnah

hai'ahdalam shalat.

Demikian pula pendapat kami dalam setiap sunnah hai'ah
dalam shalat yang kami perintahkan dan kami larang cara yang

berbeda darinya. Kami tidak meuajibkan sujud Sahwi padanya,

dan tidak pula mengtlang lantaran melakukan hal yang kami

larang. Demikian ifu seperti duduk, khusgnr, konsentasi dalam

shalat dan tenang di dalamnya. Kami tidak memerintahkan orang

yang meninggalkan hal tersebut unfuk mengulangi shalat, dan

tidak pula melakukan sujud Sahwi.

65. Bab: Taryahud dan Shalawat Pada Nabi $
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244. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatarAslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: YahF bin Hassan

mengabarkan kepada kami, dari laits bin Sa'd, dari Abu Zubair Al
Makki, dari Sa'id bin Jubair dan Thawus, dari Ibnu Abbas, dia
berkata, "Rasulullah $ mengajari kami tasyahhud sebagaimana

beliau mengajarkan kami Al Qur'an. Beliau membaca, "segala

penghormatan 5mng diberkahi dan karunia Wng baik adalah milik
Allah. Semoga keselamakn terlimpahkan kepadamu unhai Nabi
dan juga mhmat Allah dan berkah-Ng. Semoga kqelamabn
terlimpahkan aks kami dan hamba-hamba Allah tnng shalih. Aku
bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan

Allah, dan aku betsaksi bahwa Muhammad adalah utusan

411u1i.424

124 gg. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: TaqTahud dalam Shalat, l/302-
303) dari jalur Qutaibah bin Said dan Muhammad bin Rumh dari laits dari Abu
Zuban dari Sa'id bin Jubair; dan dari Thawus dari Ibnu Abbas dengan redaksi yang
serupa.

At-Tirmidzi sesudah meriwayatkan hadits ini berkata, "Hadits lbnu Abbas
statnsnya hasan, gharib, shahih."
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Ar-Rabi' berkata: Yahya bin Hassan juga menceritakannya

kepada kami.

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini. Ada

banyak hadits yang meriwayatkan tentang tasyahud, dan

seluruhnya berbeda-beda, namun inilah Snng paling saya sukai

karena paling lengkap.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i berkata: Allah & mev.rajibkan pembacaan shalawat unfuk

Rasulullah # dalam firman-Nya,

w( o.iti w,ai g sls-,tiz$,i rtily

@rrywrr$;ik
"sesungguhn5m Allah dan malaikat-malail<at-Nya

bershalawat untuk Nabi. Hai orang'orzng Wng beriman,

bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucaplanlah salam

penghormatan kepada4m. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 56)

Asy-Syafi'i berkata: 'ndak ada kavajiban shalawat di tempat

yang lebih utama daripada ka,vajiban shalawat dalam shalat. Kami

pun menemukan petunjuk dari Rasulullah $ sebagaimana yang

telah saya paparkan bahwa shalawat untuk Rasulullah # dalam

shalat hukumnya wajib. Allahu AIam.
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245. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatarAslr
Syaf i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin
Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shafi,van bin
Sulaim menceritakan kepadaku, dari Abu Salamah bin

Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa dia berkata, "Wahai

Rasulullah, bagaimana kami bershalawat padamu?" Maksudnya

adalah di dalam shalat. Beliau menjawab, "Uapkanlah: Ya Allah,
limpahkanlah karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad,

sebagaimana hgl<au melimpahkan karunia pada lbrahim. Dan
berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana
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Engkau memberkahi lbrahim. Setelah itu salam
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125 66. Ma nfah As-Sunan wal Atsar (pembahasan, Shalat, bab: Shalawat

pada Nabi *,2/4Ll dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Babi'.
Sebagaimana Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Hasan bin Muhammad bin

AzZa'farani dari Asy-Sffi'i dari Malik dari AMullah bin Abu Bakar bin
Muhammad bin funr bin Hazm dari ayahnya dari Amr bin Sulaim Az-Zuraqi dari

Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana

kami bershalawat padamu?" Rasulullah,S menjawab, "Ucapkanlah: Ya Allah,

limpahl<anlah karunia pada Muhammad, isti-isti beliau dan keturunan beliau,

sebagaimana Egl<au melimpahl<an karunia pada keluarga lbmhim- Dan berlahilah

Muhammad beserta isbi-isti beliau dan anak kefurunan belku, sebagaimana

Engkau membed<ahi keluarga lbrahim. Sesungguhnp hgl<au Maha Terpuji lagi
Maha Mulia."

Hadits ini terdapat dalam Al Muuaththa' (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat

tentang Shalawat pada Nabi $, hal. 12O, no. 66); Shahih Al Bukhan
(pembahasan: Para Nabi, bab no. 10), dan Shahih Muslim (pembahasan: Shalat,

bab: Shalawat pada Nabi, no. 69).
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246. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, fult

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sa'd bin

Ishaq bin Ka'b bin Ujrah menceritakan kepadaku, dari

Abdurmhman bin Abu laila, dari Ka'b bin Ujrah, dari Nabi S,
bahwa beliau berdoa dalam shalatnya, "Ya Allah, limpahkanlah

karunia pada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana

hgl<au melimpahkan karunia pada lbrahim dan keluarga lbnhim.

Dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad,

Engkau memberkahi lbrahim dan keluarga lbrahim.

Sesunggwhnya hgkau Maha Teryuii lagi Maha Mulia.'L26

AsySyafi'i berkata: Oleh karena ada riwayat bahura

Rasulullah $ mengajari para sahabat tasyahud dalam shalat, dan

ada pula riwayat bahwa Rasulullah $ mengajari mereka cara

126 gg. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Shalawat pada Nabi et, 1,/305,

no. 6/4O61dari jaluu Muhammad bin Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar

dari Muhammad bin Ja'far dari Syl'bah dad Hakam dari Ibnu Abi l-aila dari Ka'b

bin Uffi dengan redaksi yang serupa, dengan kalimat yang berbunyi, "Ya Allah,

limphlanlah karunia pada Muhamrnd dan keluarga Muhammad, sebagaimana

hgl<au melimpahkan kannia pada keluarga lbnhilri. SaungguhnSa hglau Maha

Tqpq lagi Maha Mulia. Ya Allah, berl<ahilah Mr-tzamnad dan keluarga

Muhammad, sefugaimana Engl<au membed<ahi keluarga lbnhim. Saunggahnp
Et1lau Maha Terpuji lagi Maha Mulia."
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bershalawat pada beliau dalam shalat, maka kita tidak boleh

mengatakan bahwa tasyahud hukumnya wajib, sedangkan

shalawat pada Nabi S hukumnya tidak wajib. Berita tentang

keduanya dari Nabi @ merupakan tambahan di atas fardhu Al

Qur'an.

Asy-Syafi'i berkata: Karena ifu, setiap muslim yang telah

wajib melaksanakan berbagai perkara fardhu harus mempelajari

tasyahud dan shalawat pada Nabi S. Barangsiapa yang

mengerjakan shalat tanpa membaca tasyahud dan shalawat pada

Nabi,S, padahal dia pandai membaca tasyahud, maka dia harus

mengulangi shalatn5a.

Jika dia hanya membaca taqnhud tetapi tidak membaca
shalawat pada Nabi S; atau hanya membaca shalawat pada

Nabi $ tetapi fidak membaca tasSnhud, maka dia harus

mengulangi shalatrya, sampai dia membaca keduaduanya. Jika

dia tidak pandai membaca keduanya secara tepat, maka dia boleh

membaca sebatas kesanggupannlra.

Shalatnya Udak cukup kecuali dengan melakukan apa yang

disebut tmyahud dan shalawat pada Nabi #i. Jika dia pandai

membaca keduanya tetapi dia lupa atau sengaja meninggalkannya,

maka hukumnya sama; dia harus mengulangi keduanya.

Tasyahud dan shalawat pada Nabi @ dalam setiap shalat

selain shalat Shubuh ada dua macam, yaitu tasyahud awal dan

tasyahud akhir. Jika dia meninggalkan bacaan tasyahud pertama
dan shalawat pada Nabi @ dalam tasyahud pefiama karena lupa,

maka dia Udak wajib mengulangi, tetapi dia harus melakukan dua

sujud Sahwi lantaran meninggalkannya.

304



AlUmn

Barangsiapa yang meninggalkan tasyahud akhir karena lupa

atau sengaja, maka dia harus mengulangi shalatrya, kecuali dia

baru sebentar meninggalkannya, lalu dia langsung melakukan

tasyahud. Semua ini ketenfuannya sama; shalatnya seseorang tidak

sah tanpa tasyahud akhir, baik lupa atau sengaja. Tasyahud dan

shalawat pada Nabi S di akhir shalat telah mencukupi dari

tasyahud sebelumnya, dan pelakunya tidak wajib mengulangi.

Sedangkan taqnhud sebelumnya tidak mencukupi tasyahud akhir.

Seandainya seseorang terler,vatkan sah.r rakaat shalat

Maghrib dan mendapati imam sedang tasyahud pada rakaat

kedua, maka dia harus ikut tasyahud bersama imam, kemudian dia

ikut tasyahud bersama imam pada rakaat ketiga. Sesudah itu dia

melakukan tasyahud sendiri pada rakaat ketiga. Dengan demikian,

dia melakukan taqnhud tiga kali dalam shalat Maghrib.

Seandainya dia meninggalkan tas5nhud dan shalawat pada Nabi $
di akhir shalatnyra, maka dua tasyahud png telah lalu itu tidak

menctrkupinya.

Saya membedakan antara dua tasyahud, karena Nabi S
pemah bangun pada rakaat kedua tanpa duduk, lalu beliau

melakukan sujud Sahwi. Saya tidak mengetahui adanSa seorang

ulama pun yang berbeda pendapat bahwa taq,rahud akhir yang

darin5n seseorang keluar dari shalat ihr berbeda dari tasyahud

pertama, yaitu bahwa seseorang tidak boleh berdiri darinyia,

melainkan harus duduk.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya dalam tasyahud seseorang

hanya membaca, !, lh,t t:tt;,i'tti t'4i1?s 'rf aif r '01't4zt 
!.US-.A,

';r--sQt 
1' lri *i t$b il'lt a!&|'t :,'*ri 4t 6 erp iygJr

*Segala penghormatan hanyalah milik Allah. Aku bersaki bahwa
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tidak ada tuhan Wng berhak disembah melainkan Allah, dan aku

bersaksi bahwa Muhammad adalah ufusan Allah. Semoga

keselamatan terlimpahkan kepadanu wahai Nabi dan juga rahmat

Allah dan berkah-N5n. Semoga keselamatan terlimpahkan atas

kami dan hamba-hamba Allah yang shalih'i lalu dia membaca

shalawat pada Rasulullah S, maka saya memakruhkannya, tetapi

saya tidak berpendapat, bahwa dia harus mengulanginya, karena

dia telah melakukan apa yang disebut tasyahud dan shalawat pada

Nabi ,s, serta telah mengucapkan salam untuk Rasulullah # d*
hamba-hamba Allah. Kalimat tasphud pertiama dan kedua adalah

sarna, tidak berbeda.

Demikian pula, barangsiapa png terlanratkan safu rakaat

bersama imam, maka dia harus tasyahud ber"sama imam

sebagaimana imam taqnhud, meskipun tasyahud tersebut berada

pada tempat yang dia tinggalkan dari shalatr5n- Dia tidak boleh

meninggalkan taq,rahud. Jika dia mendapati imam dalam posisi

duduk, maka dia harus membaca taqnhud sesanggupnya, dan

berdiri ketika imam berdiri. Jika dia lupa taqnhud bersama imam

dalam semua taq,rahud imam, lalu dia membaca tasyahud di akhir

shalatrya, maka dia tidak wajib mengulangi.

Demikian pula, seandainya dia meninggalkan tasyahud

bersama imam dengan sendirian, lalu dia tasyahud di akhir

shalatrya, maka hukumnya sah. Arti pernyataan "tasyahudnya

sah" adalah, bahwa tasyahud dan shalawatnya pada Nabi $ sudah

sah, bukan yang safu sah tetapi yang lain tidak sah, meskipun

dalam beberapa kasus saya menyebutkan tasyahud secara

tersendiri.
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Seandainya seseorang mendapati shalat bersama imam, lalu

dia lupa akan tasyahud terakhir hingga imam salam, maka dia

tidak boleh salam, melainkan dia harus tasyahud terlebih dahulu.

Jika dia ikut salam bersama imam, karena lupa dan keluar dari

shalat sesudah imam keluar, maka dia wajib mengulangi shalat,ya-

Jika jaraknya masih dekat, maka dia masuk lagi dengan cara

bertakbir, lalu duduk, membaca tasyahud, melakukan sujud Sahwi,

dan salam.

66. Bab: Berdiri dari Rakaat Kedua
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247. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatat Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

a
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mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab, dad AI A'raj, dari

Abdullah bin Buhainah, dia berkata: Rasulullah S mengimami

kami shalat dua rakaat, kemudian beliau berdiri tanpa duduk.

Orang-orang pun berdiri bersama beliau. Sesudah beliau

menyelesaikan shalat dan kami melihat salam beliau, beliau lantas

bertakbir, lalu sujud dua kali sambil duduk sebelum salam,

kemudian beliau rulu*." 127
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127 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat, bab: Orang Snng Bangun
Sesudah Sempuma Shalatnya atau pada Rakaat Kedua, L/96, no.65); Al Bukhari
(pembahasan: Sujud Sahwi, bab: Rir,rnyat tentang Sujud Sahwi Ketika Bangun dari
Dua Rakaat Shalat Fardhu, L/3781 dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik;
Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Lupa dalam Shalat
dan Sujud Sahwi, L/399, no. 85/570) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik; dan
dari Qutaibah bin Said dan hnu Rumh dari Laits dari hnu Syihab dengan redaksi
yang serupa, dengan redaksi, "Bangun dalam shalat Zhuhur, padahal dia harus
duduk."

o c
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248. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Said, dari Al A'raj, dari

Abdullah bin Buhainah, bahwa dia berkata, "Rasulullah S bangun

dari rakaat kedua shalat Zhuhur tanpa duduk di dalamnya. Ketika

beliau mengakhiri shalat, beliau sujud dua kali kemudian sesudah

itu beliau salam."128

AsgrSyafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini. Jika

orang yang shalat meninggalkan tasyahud pertama, maka dia tidak

wajib mengulangi. Jika seseorang ingin bangun dari rakaat kedua,

kemudian dia teringat dalam keadaan duduk, maka dia boleh

menyempumakan duduknya, dan dia tidak wajib melakukan sujud

Sahwi. Tetapi jika dia teringat sesudah dia bangun, maka dia hanrs

kembali, lalu dia duduk, asalkan dia belum berdiri dengan

sempuma. Dia juga wajib melakukan sujud Sahwi.

Jika dia bangun dari duduk yang lain, maka dia kembali

unhrk duduk, membaca tasyahud, dan melakukan sujud Sahwi dua

128 HR. Ath-Thabarani (pembahasan dan bab !,ang sann, L/96-97, no. 66);

Mnslim (pembahasan dan bab yang sarIEI, no. 87/5701dari jahrr Abu Rabi' Az-

Zahrani dari Hammad dari Yahp bin Said dengan rdaksi lang s€rupa.

At-Tirmidd sesudah merir,rnyatkan hadits ini mengatakan, "Status hadis lbnu

Buhainah statr.rsnln hasan, slnhih-"
Hadits ini menjadi pegangan sebagian ulama, dan ini mertrpakan pendapat

Asy.Syafi'i. Da berpendapat bahwa zujud Sahwi dilalnrkan sebelum salam, dan

mengatakan bahwa hadits inilah yang menghapus hadits-hadits yang lain. Dia

menyebutkan bahwa praktik temkhir Nabi $ adalah hadits ini.

Ahmad dan Ishaq berkata, "Jika seseorang berdiri pada mkaat kedua, maka

dia harus melakukan sujud Sahwi dua kali sebelum salam sesuai dengan hadits

Ibnu Buhainah."

Uh- Sunan At-Tirmidzi, (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Sujud

Sahwi Sebelum Salam, 2/235-238).
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kali. Demikian pula seandainya dia berdiri lalu keluar shalat. Jika

keluamya masih dekat, yaitu seukuran dia melupakan sebagian

kecil dari shalat, maka dia harus menyempurnakannya lalu

melakukan sujud Sahwi. Dia kembali untuk melakukan tasyahud

dan sujud Sahwi. Tetapi jika keluamya telah lama, maka dia harus

mengulangi shalat dari awal.

Seandainya seseorang duduk pada rakaat kedua tetapi tidak

tasyahud, maka dia harus melakukan sujud Sahwi. Seandainya dia

duduk pada rakaat terakhir tetapi tdak melakukan tas5nhud

hingga salam, lalu keluar dari shalat cukup lama, maka dia harus

mengulangi shalah,ya, karena fujuan duduk adalah unh-rk tasyahud.

Seseorang tidak dianggap duduk jika dia tidak melalarkan tasyahud

sarna sekali, seperti seandainya dia berdiri seukuran bacaan tetapi

dia tidak membacanya, maka berdirinya tidak sah.

Seandainya dia melakukan tasyahud akhir dengan berdiri,

atau ruku, atau kurang dari batas duduk, maka tidak sah. Seperti

seandainya dia membaca Al Qur'an dalam keadaan duduk, maka

hal itu tidak sah manakala dia termasuk orang yang sangslup

berdiri.

Setiap yang saya sebutkan itu tidak mencukupi tasyahud,
juga tidak menorkupi shalawat pada Nabi S. Tasyahud juga tidak

bisa metr,akili shalawat pada Nabi S, dan shalawat pada Nabi @
juga tidak bisa mewakili tasyahud, melainkan keduanya harus

dikerjakan bersama-sama.
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67 - Bab: Ukuran Duduk dalam Rakaat Kedua dan
Rakaat Terakhir serta Salam dalam Shalat

../ lo IU-,+l -Y t 1

6?l.lo

: Jte

A.l.,e.J

/lGf
LJ.

O. c/
Jr*.,

. I o o.
) G.l 4. J-*-,'

aa

i,r Jr;t
'z

4

,fl|;
ok fi *3 ilL

o 6z Itr
ol I
.'g ca*rllJ /-'

exar 6

f
II .z I

d*,-

I ,

.0,16 f) W 1;riY,f
249. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatar Aslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahirn

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ismail bin Muhammad bin

Sa'd bin Abu Waqqash mengabarkan kepada kami, dari Amir bin

Sa'd, dari ayahnya, dari Nabi $, bahwa beliau salam dalam shalat

ketika selesai shalat dengan menghadap ke kanan dan ke kiri

6n1iu,r."129

129 ffi, Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Salam

untuk Keluar dari Shalat Sesudah Selesai Shalat serta Caranyn, L/4091dari iafun

Ishaq bin hrahim dari Abu Amir Al Aqadi dari AMullah bin Ja'far dari Ismail bin

Muhammad dari Amir bin Sa'd dari ayahnya, dia berkata, "Aku melihat

Rasulullah $ salam dengan menengok ke kanan dan ke kiri beliau hingga aku bisa

melihat putihnyra pipi beliau."
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250. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin Sa'd
bin hrahim bin AMurrahman bin Auf mengabarkan kepada kami,
dari ayahnya, dari Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari
ayahnya, dia berkata, "Nabi # pada dua rakaat grang pertama

seolah-olah duduk di atas batu yang di panaskan." Aku bertanya,
"Hingga beliau segera berdiri?" Sa'd bin hrahim menjawab, "ltulah

maksudny6."l3o

130 p1p. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Meringankan
Duduk, 1/6C6,1 dari jalur Hafsh bin Umar dari sy:'bah dari sa'd bin hrahim
dengan sanad ini dengan redaksi yang serupa; dan At-Tirmi&i (pembahasan:
Shalat, bab: Riwayat tentang Kadar Duduk pada Dua Rakaat pertama, 2/202-
203) dari lalur Mahmud bin Ghailan dari Abu Daud Ath-Thaplisi dari syu'bah.

Abu Isa berkata "Status hadits .6asan, namun Abu Ubaidah tidak mendengar
dari alrahnya."
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AsySyafi'i berkata: Hadits ini mengandung dalil bahwa

dalam duduk pertama tidak lebih dari sekedar membaca tasyahud

dan shalawat pada Nabi #b. Itulah yang saya perintahkan. Jika dia

membaca lebih dari ih:, maka saya memakruhkannya, tetapi dia

tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud Sahwi.

Apabila telah dijelaskan bahwa Rasulullah $ meringankan

duduk pada dua rakaat pertama, maka hal itu mengandung dalil

bahwa beliau menambahkan kadar pada dua rakaat terakhir

melebihi kadar duduk pada dua rakaat pertama. Karena ifu, saSra

menganjurkan setiap orang lrang shalat untuk menambahi

tasyahud dan shalawat pada Nabi $ dengan dzikir kepada Allah,

tahmid dan doa pada dua rakaat terakhir.

Menunrt saya, tambahan ini dilaln-rkan -jika seseoftmg

menjadi imam- pada dua rakaat terakhir, yaitu sedikit lebih

banyak daripada kadar tasyahud dan shalawat pada Nabi #, ug*
dia bisa meringankan orang-orang yang shalat di belakangnya.

AqrSyafi'i berkata: Menurut saya, jika seseoftmg shalat

sendirian, maka tambahannya lebih dari itu. Sa1n tidak

memakruhkannya untuk memperlama duduk selama tdak
membuatnya menjadi lupa, atau dikhawatirkan lupa. Jika dia tidak

menambahkan bacaan pada dua rakaat terakhir di luar tasyahud

dan shalawat pada Nabi S, maka saya memakruhkannya, tetapi

dia tidak harus mengulangi dan tidak pula melakukan sujud Sahwi.

Asy-Syafi'i berkata: Menurut sa5n, dalam keadaan apapun

imam boleh menambahkan taqnhud, tasbih dan bacaan, atau

Hadits ini dijadikan pegangan oleh ulama. Mereka memilih untuk tidak

memperlama duduk pada dua rakaat pertama, serta tidak menambahkan bacaan

apapun di luar taqnhud.
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menambahkan sesuatu di dalamnya dalam kadar yanE menurutnya

tidak memberatkan orang-orang yang shalat di belakangnya.

Dengan demikian, dia telah mengerjakan apa yang wajib baginya,

atau bahkan lebih dari itu.

Demikian pula, saya berpendapat seperti ifu dalam hal

bacaan, gerakan turun, gerakan naik, yaitu dengan cara

memantapkan agar bisa disusul oleh orang hra, orang lemah, dan

orang yang berat. Jika dia tidak melakukannya, melainkan dia

mengerjakan kalajiban dengan cara yang paling minimal, maka

saya memakruhkannya, tetapi dia tidak harus mengulangi dan

tidak pula melakukan sujud Sahwi.

68. Bab: Salam dalam Shalat
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251. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ismail bin

Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash mengabarkan kepadaku,

dari Amir bin Said, dari ayahn5ra, dari Nabi S, bahwa beliau salam

dalam shalat ketika beliau selesai shalat dengan menoleh ke kanan

dan kiri 5"1iu,r."131
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252. Ar-Rabi' mengabarkan kepada karni, dia berkata: Aq1
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ada yang

mengabarkan kepadaku lebih dari seomng periwalnt, dari Ismail

t3t 7u1*lrii6adits telah disebutran sebelumn5n rrlda no. 249.
Al Bulqini mengomentari hadits ini demikian, "Ismail menyebutkan hadis ini

kepada Az-Zvhi,lalu Az-Zutri Mata, 'Saya tidak pernah mendengar hadits ini

dari Rasulullah $'." Ismail lantas berkata kepadanya, "Apakah semua hadits

Rasulullah #f telah kamu dengar?" Az-Zvhri menjawab, "Tidak-" Ismail bertanya,

"Sepertiganya?" Fsz,nhn menjawab, "Idak." AzZJhri berkata, "Setengahnya?"

Pv-Zvhn pun berhenti pada setengah atau sepertiga. Ismail pun berkata

kepadanya, "Masukkan hadits ini ke dalam kelompok hadits 5nng belum engkau

dengar!"
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bin Amir bin Sa'd, dari ayahnya, dari Nabi $, dengan redaksi

yang sama."132
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253. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah
bin Abdul Wahhab bin Bukht, dari Watsilah bin Asqa', dari

132 Silalon baca hadits sebelumnya; dia diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dari
hrahim bin Muhammad dari Ismail bin Muhammad dari Amir bin Sa'd.

Pernyataan "Dari Ismailbin Amir bin Sa'd" adalah keliru, dan kekeliruannya
berasal dari penyalin manuskrip. Sedangkan yrang benar adalah, "lsmail dari Amir
bin Sa'd".

Al Bulqini berkata, "Seperti inilah png tertulis dalam manusl<ip Al Umm,
yraitu dari Ismail bin Amir. Ini keliru yang berasal dari penyalin manuskrip.
Sedangkan yang benar adalah, "lsmail dari Amir".

Hal ini telah disebutkan pada dua riwayat yang benar, dan dia ada dalam.4/
Musnad dengan redaksi yang benar.

ljh. Tamb Al Musnad, (98/282)
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Nabi $, bahwa beliau salam ketika selesai shalat dengan menoleh

ke kanan dan ke kiri beliau hingga terlihat putihnya pipi beliau."ls
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250. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Ali

mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Abbas bin Sahl

menceritakan dari ayahnya, bahwa Nabi $ salam ketka selesai

shalat dengan menoleh ke kanan dan ke kiri beliau."l&

133 6r-51r.1A1 Br:lqini berkomentar, "Hadib Watsilah ini tdak saya temukan

pada pemaparan Asy-S!,afi'i. Abdul Wahhab bin Bukht yang meriurayatkan dari

Watsilah adalah periurapt yang tsiqah. Da dinilai ai,qah oleh lbnu Ma'in dan

selainnya.

Bukht adalah ayahnp AMul Wahhab. Sedangkan Ishaq bin AMullah png
menjadi sumber riwayat adalah Ishaq bin AMullah bin Abu Faruah Al Madani,

statusnya matutk (ditinggalkan). Argumen dengan hadits sebelumnya telah

menctrkupi.
lil Al Bulqini berkata, "Hadib Satrl bin Sa'd fidak saya temukan. Demikian

pula dengan Abu Ali."
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255. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim dan Abdul
Majid mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dari Amr bin

Yahya, dari Muhammad bin Yahya, dari pamannya yang bemama
Wasi' bin Hibban, dari hnu Umar, bahwa Nabi S salam ke kanan

dan kiri 6"5u,r."135

Hadib ini juga diriwayntkan oleh Al Humaidi (5/338) dari jalur Yahp bin
Ishaq dari Ibnu lahi'ah dari Muhammad bin Abdullah bin Mali,k dari Sahl bin Sa'd
Al Anshari, bahwa Rasulullah $ salam dalam shalakrya dengan menoleh ke kanan
dan ke kiri hingga terlihat putihnya dua pipi beliau."

Dalam Majma' Az-hwaid (2/145) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh
Ahmad, dan dalam sanadnya terdapat hnu Lahi'ah Sang mendapat komentar
negatif dari para ahli."

135 gp. Al Baihaqi dalam Ma ifah As-Sunan wal Atsar(pembifiasan: Shalat,

bab: Salam dalam Shalat,2/61, no. 935) dari jalur Abu Abbas Al Asham.
Al Baihaqi berkata, "Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Hajjaj bin

Muhammad dari Ibnu Juraij, dengan redaksi, "Assalamu 'alaikum wa rahmatullah
ke arah kanan beliau, dan as-salamu 'alaikun un nlunatullah ke arah kiri beliau".

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra
(pembahasan: Shalat, bab: Pendapat yang Dipilih dalam Shalat Dua Kali, 2/178l,
dari jaluu Hajjaj dari hnu Jumij.
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256. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatat Aslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: AMul Aziz bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Yahya, dari

Ibnu Habban, dari pamannya yang bemama Wasi'; sesekali dia

mengatakan dari hnu Umar, dan sesekali dia mengatakan dari

AMullah bin Zaid, bahwa Nabi $ salam ke kanan dan kiri

[s1i2r."135

Al Baihaqi berkata, "sanadnp ditegakkan oleh Haiiaj bin Muhammad dan

sekelompok periwaynt, dan diringkas oleh sebagian mereka dari hnu Juraij."

Dalam sanadnya Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi berbeda dengan

Amr bin Yahya. Namun ularna yang menjadikannya hujiah rrdak terpengaruh

secara negatif dengan pertedaan periunpt yang berbeda.

Riurayat berikutnya pada AsySyafi'i menjelaskan perbedaan tersebut, karena

Ad-Darawardi meriwayatkannya dari Amr bin Yahp dari Muhammad bin Yahya

bin Habban dari pamannya yang bemama Wasi'; satu kali dia mmgatakan "Dari

Ibnu Umar" dan satu kali dia mengatakan "Dari AMullah bin Zaid-"
136 Uhat Takhnjhadits sebelumnya.
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257. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan bin
Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Mis'ar bin Kidam, dari
Ibnu Al Qibthiyryah, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Kami
(shalat) bersama Rasulullah S. Ketika beliau salam, salah seorang
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dari kami memberi salam ke kanan dan ke kiri dengan

mengucapkan,'As-salamu'alaikum, as-salamu'alaikum' seraya

memberi isyarat dengan tangannya ke kanan dan kirinya. Nabi S
lantas bersabda, 'Mengapa kalian memberi is5nrat dengan tangan

seperti ekor kuda yang bergerakgerak? Tidakkah cukup (dengan

ucapan)? atau beliau bersabda, 'Cukuplah salah seorang dari

kalian melakukan salam meletakkan tangannya pada pahilgo,

kemudian dia memberi salam ke kanan dan kirinya sambil

mengucapkan,'As-salamu'alaikum wa mhmatullah, as-salarnu

'alaikum,* 
^1r*r7u11u1i'.'137

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada semua hadits ini.

Kami memerintahkan orang yang shalat agar melakukan salam

dua kali, baik sebagai imam, makmum atau shalat sendiri. Kami

juga memerintahkan orang png shalat di belakang imam yang

tidak salam dua kali agar dia salam sendiri dua kali, serta

mengucapkan dalam setiap salamnya, "As-saalamu 'alaikun orm

mhmafullah. "

Kami memerintahkan imam agar meniatkan salamnya

unfuk orang-orang yang ada di kanannp saat salam pertama, dan

unfuk orang-orang yang ada di kirinla saat salam kedua. Kami

juga memerintahkan hal itu kepada makmum. Sedangkan imam

boleh meniatkan pada sisi mana saja. Jika makmum berada di

belakang persis, maka imam meniatkannln pada salam pertama

137 fill. Muslim (pernbahasan: Shalat, bab: Perintah unhrk Tenang dalam

Shalat dan larangan Melakukan Isyamt dengan Tangan dan Mmgangkatnya Saat

Salam, 1/322, no.120/43L) dari ialur Abu Bakar bin Abu syaibah dari Waki'; dan

dari Abu Kuraib dari hnu Abi Zaidah, keduanya dari Mis'ar dari Ubaidullah bin Al

QibthiWah dengan redaksi yang serupa-
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ke sisi kanan. Jika dia meniatkannya pada salam terakhir, maka

hal itu tidak berdampak negatif.

Jika tidak terbetik niat dalam benak imam atau makmum,
dan keduanya mengucapkan "As-salaamu'alaikttn" kepada para

malaikat yang menjaga manusia dan manusia ifu sendiri, dan

keduanya mengucapkan salam unfuk memufus shalat, maka

masing-masing tidak hams mengulangi salam atau shalat, serta hal

itu tidak meurajibkan sujud Sahwi.

Jika seseorang membatasi hanya dengan satu salam, maka

dia tidak wajib mengulangi. Batasan minimal salamnya adalah

mengucapl<art "As-salaamu 'alaikum". Jika dia telah mengurangi

satu huruf dari salam, maka dia harus kembali unfuk mengucapkan

salam. Jika dia tidak melakukannya sampai dia berdiri, maka dia

harus kembali lalu melakukan sujud Sahwi dan salam.

Jika dia membalik kalimatnya dengan mengucapkan

Alaikum as-salaam 'l maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak
wajib mengulangi shalaturya karena kalimat tersebut juga

merupakan kalimat dzikir kepada Allah, sedangkan kalimat dzikir
itu tidak membatalkan shalat.

69. Berbicara dalam Shalat

Asy-Syafi'i berkata:
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258. Sufuan bin Qninah mengabarkan kepada kami, dari

Ashim bin Abu Najud, dari Abu Wa'il, dari AMullah, dia berkata,

"Kami pemah memberi salam kepada Rasulullah $ pada saat

kami sebelum mendatangi negeri Habsyah, lalu beliau menjawab

salam kami saat sedang shalat. Ketika kami pulang dari negeri

Habasyah, aku menemui beliau untuk mengucapkan salam, pada

saat itu beliau sedang shalat, lalu aku memberi salam kepada
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beliau, namun beliau tidak menjawab salamku, sehingga aku

terbawa oleh berbagai pikiran, baik yang dekat atau yang jauh.

Aku ptrn duduk hingga beliau selesai shalat, dan setelah beliau

selesai shalat, aku mendatangi beliau lalu beliau bersabda,
'Saungguhnya Allah & menetapkan hukum baru yang Dia
kehendaki, dan di antara hukum yang ditetapkan Allah &
belakangan adalah janganlah kalian berbiara dalam shalatt't38

138 p13. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Menjawab Salam dalam
Shalat, 1/567-568) dari ;alur Musa bin Ismail dari Aban dari Ashim; An-Nasa'i
(pembahasan: [lpa, bab: Bicara dalam Shalat,3/L9, no.l221l dari jalur Husain
bin Huraits dari Su[,ran, Al Bulqini menilainyn shahih Al Bukhari (pernbahasan:

Perbuatan dalam Shalat, bab: Ucapan yang Dilarang dalam Shalat, 1/370-371,
no. 1169) dari jalur Ibnu Numair dari Ibnu Fudhail dari A'masy dari lbrahim dari
Alqamah dari Abdullah dengan redaksi llang serupa; dan Mwlim (pembahasan:

Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Keharaman Berbicara dalam Shalat dan
Penghapusan Kebolehannya, 7/382-383, no. 341/538) dari jalur hnu Fudhail
dari A'masy dari hmhim dari Alqamah dari AMullah dengan redaksi lang serupa.

Dalam catatan kaki manurskrip lain hadits ini dikomentari demikian, "Hadits

ini tidak kuat unhrk dengan hadits yrang dilansir dalam Ash-Shahihain
dari Zaid bin Arqam r$b, 'Kami bicara dalam shalat hingga hrrun lirman Allah,
'Berdirilah karena Allah (dalan shalafrnu) dengan khusy,rk. '(Qs. ru Baqarah [2]:
238) Karni lantas diperintatrkan untuk diam, dan kami dilarang bicara.'

Karena surah Al Baqamh turun di Madinah, dan saat ifu tidak diketahui mana
yang terjadi belakangan; apakah keiadian ini ataukah hadiS Dzu\ndain.
Dimungkinkan hadits Zaid terjadi belakangan sehingga dia menghapus kandungan
hadits Da.rlyadain dalam hal perkataan dan perbuatan, ya.ihr dalam ukuran yang
banyrak.

Kini tinggallah hadits Muawiph bin Hakam yang menunjukkan bahwa orang
yang tidak tahu ihr shalatrya tidak batal akibat bicara, karena dalam haditsnya
dijelaskan bahwa itu terjadi sesudah ada larangan berbicara.

Lih. Shahih Muslim, no. (33/537, 35 /5391; dan Al Bukhari, no. (1 20).
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259. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatat Atlt
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas

mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari

Muhammad bin Sir'ln, dari Abu Hurairah;9, bahwa Rasulullah $
keluar shalat pada rakaat kedua, lalu Dzulyadain bertanSa kepada

beliau, "Apakah shalat sekarang ini diqashar ataukah engkau lupa,

wahai Rasulullah?" Rasulullah @ bertanya, "Apakah Dzulyadain
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benar?" Orang-orang menjawab, "Ya.' Rasulullah S lantas

berdiri, lalu beliau mengerjakan dua rakaat terakhir, kemudian

salam, kemudian bertakbir lalu bersujud seperti sujudnya beliau,

atau lebih panjang, kemudian bangun, kemudian bertakbir lalu
bersujud seperti sujudnya beliau atau lebih panjang lagi, kemudian

beliau bangul.tss

,
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139 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat, bab: Pekerjaan yang Harus
Dilakukan Orang yang Salam Selepas Dua Rakaat karena Lupa,l/93, no. 58); Al
Bukhari (pembahasan: Lupa, bab: Orang yrang Belum Tasyahud dalam Dua Sujud
Sahwi, 7/379, no. 72281dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim
(pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab' llpa dalam Shalat dan
Sujud Sahwi, L/403, no. 97/573) dari jalur Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb
dari lbnu uyainah dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah dengan
redaksi !,ang smpa; dan dari jalur Abu fu-Rabi' Az-Zalmri dari Hammad dari
Ayytb dari Muhamrnad dengan redaksi yang sama (no.98/5731.
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260. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatar Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas

mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Hushain, dari Abu

Suflnn maula hnu Abi Ahmad, dia berkatar Aku mendengar Abu

Hurairah berkata, "Rasulullah S mengimami kami shalat Ashar,

lalu beliau salam selepas dua rakaat. Dzulyadain pun berkata

kepada beliau, 'Apakah sekarang ini shalat diqashar, ataukah

engkau lupa wahai Rasulullah?' Rasulullah S menghadap ke

orang-oftrng dan bertanya, 'Apakah Dzulyadain benar?' Mereka

menjawab, 'Ya.' Rasululluh # pun menyempumakan sisa shalat,

kemudian beliau sujud dua kali dalam keadaan duduk sesudah

s61u*."140

140 gp. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat, bab: Yang Hanrs Dilakukan

oleh Omng yang Salam Selepas Dua Rakaat karena Lupa, \/94, no. 59); dan

Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab, Lupa dalam Shalat

dan Sujud Sahwi, 1/404) dari ialur Qutaibah bin Said dari Malik.

At-Tirmidzi sesudah meriwayatkan hadis ini menilainya hasan, shahih.

Dalam bab ini juga terdapat riwayat dari Imran bin Hushain, hnu Umar dan

Dzulyadain.

At-Tirmidzi berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai hadits ini.

Sebagian ulama Kufah mengatakan bahwa jika seseorang berbicam dalam shalat

karena lupa atau tidak tahu, atau apapun iir, maka dia harus mengulangi
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shalatr5ra. Mereka beralasan bahwa hadits i4i terjadi sebelum diharamkannya
berbicara dalam shalat- "

At-Tirrnidd melanjutkan, "Sedangkan AErqrafi'i melihat hadib ini
menrpakan tndits shahih, sehingga dia berpegang pada hadits ini dan berkata,
'Hadits ini lebih shahih daripada hadits yang dirirrnyatkan dari Nabi 6S terkait
orang yang puasa ketika dia makan dalam keadaan lupa, bahwa dia tidak perlu

mengqadha puasanp karena makanan png dia makan ifu merupakan rezeki yang

dikaruniai Allah kepadanla'."
Asy-S5nfi'i berkata, "Para ulama membedakan antara sengaja dan lupa terkait

makannya omng yang berpuasa berdasarkan hadits Abu Hurairah."
Ahmad berkomentar tentang hadits Abu Huraimh demikian, "Jika imam

berbicara sebentar saja dalam shalatnyra, sedangkan dia berpikir bahwa dia telah
menyempurnakan shalatnla, tetapi kemudian dia menyadari bahwa dia belum
menyempumakan shalatnya, maka dia langsung menyempumakan shalat. Dan
barangsiapa 5rang berbicara di belakang imam dalam keadaan dia tahu bahwa dia
masih hanrs mengerjakan sisa shalat, maka dia hams meneruskan shalakrya."

Imam Ahmad berargumen bahwa berbagai perkara fardhu masih mengalami
penambahan dan pengurangan di masa Rasulullah $. Dzulyradain berbicara dalam
keadaan ynkin bahwa shalatngra telah sempuma, sedangkan kondisi hari ini tidak
seperti itu. Seseorang tidak boleh berbicara dengan makna seperti pembicaraan

Darlyadain, karena berbagai perkara fardhu hari ini tidak lagi ditambahi dan

dikurangi.
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261. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatar Aty-

Syaf i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Wahhab

Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Khalid Al Hadzdza',

dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin Hushain, dia

berkata, "Nabi S shalat pada rakaat ketiga shalat Ashar,

kemudian beliau berdiri dan masuk kamar. Kemudian Khirbaq,

seorang lakilaki yang panjang tangannya berdiri dan memanggil,

"Wahai Rasulullah, apakah shalat ini diqashar?" Beliau pun keluar

dalam keadaan marah sambil menyeret selendang beliau. Ketika

beliau bertanya, beliau diberitahu yang sebenamya. Beliau pun

mengerjakan rakaat yang beliau tinggalkan itu, kemudian salam,

kemudian sujud dua kali, kemudian salam lagi."t+t

141 HR. Muslim (pembahasan dan bab lrang sama, L/4044O5) dari jalur

AMul Wahhab Ats-Tsaqafi; dan dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair

bin Harb dari hnu Ulayyah dari Khalid Al Hadzdza'.
AI Bulqini berkata, "Abu Qilabah dimaksud adalah AMullah bin Zaid Al

Jurmi. Sedangkan Abu Muhallab adalah pamann!,a. Ada perbedaan pendapat

mengenai nama aslinya. Satu pendapat mengatakan Amr bin Muawiyah, pendapat

lain mengatakan Muawiyah bin Amr, pendapat lain mengatakan Abdurrahman bin

Muawiyah, dan pendapat lain mengatakan Nadhar bin Amr."
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Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada semua hadits ini.

Kami berpendapat bahwa secara pasti seseorang tidak boleh

sengaja berbicara dalam shalat dalam keadaan teringat, karena dia

sedang berada dalam shalat. Jika dia melakukannya, maka

shalatnya batal dan dia harus mengulangi shalat yang lain sesuai

dengan hadits hnu Mas'ud dari Nabi S. Selain itu, saya tidak

mengetahui adanya ulama yang pemah saya temui yang berbeda

pendapat tentang hal ini.

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang berbicara dalam

shalat sedangkan dia berpikir telah menyempurnakannya, atau dia

lupa bahwa dia berada dalam shalat lalu dia berbicara di dalamnya,

maka dia boleh menemskan shalatrya dan melakukan sujud

Sahwi, sesuai dengan hadits Dzulyadain.

Barangsiapa yang berbicara dalam keadaan ini, maka

sesungguhnya dia berbicara dalam keadaan dia melihat bahwa dia

sudah di luar salam, sedangkan berbicara di luar shalat itu
hukumnya mubah. Sesungguhnya hadits hnu Mas'ud tdak
bertentangan dengan hadits Dzulyadain.

Hadits hnu Mas'ud berkaitan dengan berbicam secara garis

besar. Sedangkan hadits Dzulyadain menunjukkan bahwa

Rasulullah S membedakan antara bicaranya orang yang sengaja

dan orang yang lupa bahwa dia sedang dalam shalat, atau orang

yang bicara dalam keadaan dia menganggap telah

menyempumakan shalatnya.
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70. Perbedaan Pendapat Tentang Berbicara dalam
Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama berbeda pendapat dari

kami terkait berbicara dalam shalat. Mereka menghimpun berbagai

hujjah untuk menentang pendapat kami tentangnga, mereka tidak

pemah menghimpun argumen dalam masalah lain kecuali dalam

masalah sumpah yang disertai keterangan seorang saksi, dan dua

masalah lainnya.

AsySyafi'i berkata: Saya mendengar ulama tersebut

berkata, "Hadits Dzulyadain merupakan hadits yang fsa6if dari

Rasulullah #. Tidak diriwayatkan dari Rasulullah $ sebuah hadits

yang lebih masyhur darinya sama sekali, dan daripada hadits yang

menyebutkan, ")t+ iVria 'Kentsakan akibat binatang temak tidak

ada bnggwngan aas pemilikn5m.l4z

142 Redaksi lengkap hadits ini adalah:

.u*J i?1r Gi?i*s':"tq |,i?;,raot
"Kerusalan akibat binatang temak tidak ada bnggwgan &gi pemilikryn-,

sumur Jnng digali lalu menyebabkan omng lain tercungkur ke dalamn5n tidak ada

tanggwgan -bgi pemiliknW-, tanah digali untuk mencai barug bmbng lalu

orang lain tercungkur ke dalamnjn tidak ada tanggungan -bgi pemilikryn; dan

pada harta l<arun akahSn seperlima."

HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Diyat, bab: Penjelasan Lengkap tentang

Diyat,2/868-869, no. 12) dari jalur hnu Syihab dari Said bin Muaryib dan Abu
Salamah bin AMunahman dari Abu Humirah; Al Bukhari (pembahasan: 7akat,

bab: Kewajiban Seperlima pada Harta Kkaz,7/465, no. 2355, 69L2,69131 dari
jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Sanksi Pidana, bab:

Luka Akibat Amukan Hewan Temak, Tercebur ke dalam Galian dan Sumur itu
tidak Dipertanggungkan, 3/7334, no. 45/1770) dari jalur Yahya bin Yahya dan

Muhammad trin Rumh dari laits dari hnu Syihab.

Malik berkata, "l(ata jubarberarti tidak ada diyat di dalamryra."
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Hadits Dzulyadain lebih masyhur dari hadits ini, tetapi

hadits Dzulyadain telah dihapus."

Saya bertanya, "Apa yang menghapusnya?" Dia menjawab,

"Hadits Ibnu Mas'ud." Kemudian dia pun menyebutkan hadits

yang saya sampaikan di atas, yaifu yang di dalamnya disebutkan,
'Saungguhnya Allah & menetapkan hukum baru yang Dia

kehendaki, dan di antara hukum Jnng ditetapkan Allah &
adalah jangonlah kalian berbiara dalam shalat!'

Asy-Syafi'i berkata: Saya lantas berkata kepadanya, "Jika

ada dua hadits yang berbeda maknanya, bukankah hadits yang

menghapus adalah hadits yang terjadi paling akhir?" Dia

menjawab, 'Ya." Saya bertanya, "Tidakkah anda hafal terkait
hadits hnu Mas'ud ini, bahwa Ibnu Mas'ud menjumpai Nabi $
saat di Makkah? Ibnu Mas'ud berkata, 'Aku mendapati beliau

sedang shalat di pelataran Ka'bah', dan saat ihr hnu Mas'ud hijrah

ke negeri Habasyah kemudian kembali ke Makkah, lalu hijrah lagi

ke Madinah dan ikut serta dalam Perang Badar?" Dia menjawab,
'Ya."

Asy-Syafi'i berkata: Aku berkata kepadanya, "Jika

kedatangan hnu Mas'ud kepada Nabi S terjadi di Makkah

sebelum Nabi @ hijrah, kemudian Imran bin Hushain

meriwayatkan bahwa Nabi S datang dengan membawa tandan

kurma ke belakang masjid beliau, maka fidakkah anda memahami

bahwa Nabi S Udak shalat di masjid beliau melainkan sesudah

Dia juga berkata, "Omng 5nng menggiring, menunhrn dan mengendarai
seluruhnya bertanggung jawab atas apa yang dirusak oleh hewannya, kecuali

heuran tersebut mengamuk tanpa ada perbuatan yang menyebabkannyn

mengamuk."
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beliau hijrah dari Makkah?" Dia menjawab, "Benar." Saya

katakan, "Kalau begitu, hadits Imran bin Hushain tersebut

mentrnjukkan bahwa hadits hnu Mas'ud bukan merupakan

penghapus bagi hadits Da.rlyadain."

Abu Hurairah berkata, "Rasulullah # mengimami kami."

Ulama ifu berkata, "Saya tidak tahu bagaimana status

persahabatan Abu Hurairah." Saya katakan, "Di awal kami telah

menyampaikan penjelasan yang orlmp dari hadits Imran yang

tidak sulit anda pahami. Sementam Abu Hurairah menjadi sahabat

Rasulullah $ saat di Khaibar. Abu Hurairah berkata, 'Aku

bersahabat dengan Nabi $ di Madinah selama tiga atau empat

tahun.' Ar-Rabi' berkata, "Saya ra![u. "

Sementara Nabi $ tinggal di Madinah selama bertahun-

tahun selain beliau tinggal di Makkah sesudah kedatangan hnu
Mas'ud dan sebelum Abu Hurairah bersahabat dengan beliau.

Apakah mungkin hadits hnu Mas'ud berfungsi untuk menghapus

hadits sesudahnya?" Dia menjawab, "Tidak."

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, seandainya

hadits Ibnu Mas'ud bertentangan dengan hadits Abu Hurairah dan

Imran bin Hushain seperti yang anda katakan, sedangkan sengaja

bicara dalam keadaan anda menyadari sedang shalat ihr seperti

sengaja bicara saat anda meyakini bahwa anda telah

menyempumakan shalat atau lupa akan shalat, maka itu berarti

hadits hnu Mas'ud dihapus, dan konsekuensinya adalah bicara

dalam shalat itu hukumnya mubah. Akan tetapi, hadits hnu
Mas'ud itu udak menghapus dan tidak pula dihapus.

Alasannya adalah seperti telah saya sampaikan bahwa

seseorang tidak boleh berbicara dalam shalat dalam keadaan sadar
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bahwa dia sedang berada dalam shalat. Jika demikian keadaannya,

maka shalaforya batal. Jika dia bicara karena lupa, sedangkan dia

beranggapan bahwa bicaranya itu mubah karena dia berpikir

bahwa dia telah menyelesaikan shalat, atau dia lupa ,bahwa dia

berada dalam shalat, maka shalatnya tidak batal.

Muhammad bin Idris berkata: Kemudian ulama tersebut

berkata, "Kalian berpendapat bahwa Darlyadain terbunuh di

Badar." Saya katakan, "Silakan anda berpendapat tentang hal ini

sesuka hati. Tetapi, Udakkah shalatrya Nabi $ dalam hadits Imran

bin Hushain terjadi di Madinah, sedangkan kejadian di Madinah

tersebut terjadi sesudah hadits Ibnu Mas'ud yang ada di Makkah?"

Dia menjawab, "Benar." Sap katakan, "Jika hal itu seperti yang

anda inginkan, anda tidak memiliki hujjah di dalamn5n dengan

alasan yang telah sa5ra sampaikan. Peristhua Badar terjadi pada

enam belas bulan sesudah kedatangan Nabi $ ke Madinah."

Dia bertanya, 'Apakah Daiyadain png menjadi sumber

riwayat anda ifu yang tertunuh di Badar?" Saya menjawab,

"Tidak, Imran menyebut narnanya l(hirbaq, dan dia juga

menyebuhya dengan nama Qashirul Yadain (yang pendek

tangannya) atau Madidul Yadain (yang panjang tangannya).

Sedangkan yang terbunuh di Badar adalah Dzusy-Syimalain.

Seandainya keduanya sarna-sama dipanggil Dzubadain, maka itu

hanya kesamaan narna saja seperti kesamaan narna-narna yang

lain."

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian orang yang berbeda pendapat

mengatakan, "Kami memiliki hujjah lain." Kami bertanya, "Apa

itu?" Dia menjawab, "Muawiyah bin Hakam menceritakan bahwa

dia pemah berbicara dalam shalat, lalu Rasululluh # bersabda, ,J!
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,1. f ,y ie W 'Ca- t iy'bst 'sesunsswhnya dalam shalat

itu tidak pantas ada suafu perkataan anak Adam'.'

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, "lni justru

menjadi hujjah yang menpdutkan anda, bukan menguatkan anda.

Hadits yang diriwayatkan adalah seperti ucapan hnu Mas'ud

persis, dan sisi maknanya adalah seperti yang saya sampaikan."

Asy-Syafi'i berkata: Jika anda mengatakan bahwa hadits ini

bertentangan, maka saya katakan bahwa ini bukan hujjah yang

menguatkan pendapat anda, dan kami akan membantahnya. Jika

kejadian Muawiyah itu terjadi sebelum kejadian Dzulyadain, maka

ifu berarti kejadian Muawiyah telah dihapus, dan itu berarti anda

harus berpendapat bahwa bicara itu pantas dilakukan dalam shalat

seperti halnya dia pantas dilakukan di luar shalat. Jika kejadian

Muawiyah itu terjadi bersama atau sesudah kejadian Dzulyadain,

berarti Muawiyah berbicara sesuai yang anda ceritakan dalam

keadaan dia tidak tahu bahwa berbicara itu udak diharamkan

dalam shalat. Tidak ada riwayat bahwa Nabi S memerintahkan

Muawiyah untuk mengulangi shalat.

Jadi, dia bemda dalam makna yang sama dengan hadits

Dzulyadain, atau lebih dari itu, karena Muawiyah berbicara dengan

sengaja seperti yang dijelaskan dalam haditsnya. Hanya saja dia

menceritakan bahwa dia berbicara dalam keadaan tidak tahu

bahwa bicara itu tidak diharamkan dalam shalat.

Ulama tersebut berkata, "Keterangan ini ada dalam

haditsnya seperti yang telah saya sampaikan-" Saya katakan,
"Jadi, hujjah ini justuiu memberatkan Anda jika seperti yang Anda
sampaikan, dan tidak mendukung Anda jika seperti yang kami

sarnpaikan."
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Dia berkata, "Apa yang anda sampaikan?" Saya katakan,

"Saya sampaikan bahwa hadits tersebut sama seperti hadits hnu
Mas'ud, serta tidak bertentangan dengan hadits Dzulyadain."

Muhammad bin Idris berkata: Ulama tersebut berkata,

"Kalau begitu, anda telah berpendapat konkadiktif ketika

menjadikan hadits Dzulyadain sebagai cabang?" Saya katakan,

"Apakah kami menyalahi hadits Dzulyadain pada tataran pokok?"

Dia menjawab, "Tidak, melainkan pada cabang." Saya katakan,

"Tetapi, anda sendiri menyalahinya secara nash. Sedangkan orang

yang menyalali nash menumtnya anda lebih buruk keadaannya

daripada orang yang lemah pengamatannya lalu keliru dalam

mencabangkan masalah." Dia menjawab, "Yd, tetapi masing-

masing tidak ditolerir. "

Muhammad bin Idris berkata: Saya katakan kepadanya,

"Anda sendiri menyalahi pokok dan cabangnga, sedangkan kami

tidak menyalahi cabangnya atau pokoknya sah-r huruf pun. Karena

itu, anda menangllnr1g setiap risiko akibat menyalahi hadits

tersebut. Mengenai pemyataan anda bahwa kami menyalahi hadits

tersebut, sesungguhnya kami tidak menyalahinya."

Dia berkata, "Saya akan ajukan pertanyaan kepadamu

sampai saya tahu apakah anda menyalahinya atau tidak." Saya

katakan, "Silakan-"

Dia berkata, "Apa pendapat anda tentang seorang imam

yang keluar dari shalat selepas dua rakaat, lalu sebagian orang

yang shalat bersamanya berkata kepadanya, 'Kamu keluar shalat

padahal baru dua rakaat'. Kemudian imam tersebut bertanya

kepada jamaah lain, lalu mereka berkata, 'Dia benar'." Saya

jawab, "Makmum yang memberitahunya dan orang-orang yang
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memberi kesaksian bahwa makmum tersebut benar dalam keadaan

menyadari bahwa imam belum menyempurnakan shalatnya, maka

shalat mereka batal."

Dia bertanya, "Apakah anda meriwayatkan bahwa Nabi S
mengqadha, lalu anda mengatakan bahwa orang yang hadir ikut

mengqadha bersama beliau meskipun anda tidak menyebutkannya

dalam hadits." Saya katakan, 'Ya-"

Dia berkata, "Kalau begifu, anda menyalahinya." Saya

katakan, "Tidak, tetapi keadaan imam kami berbeda dengan

keadaan Rasulullah $."
Dia bertanya, "Di mana letak perbedaanqn keduanya

dalam hal shalat dan sebagai imam?"

Muhammad bin Idris berkata: Saya katakan kepadanya,

"Sesungguhnya Allah menurunkan fardhu-fardhu-Nya kepada

Rasul-Nya S secara satu demi satu, dimana Allah mernfardhukan

hal-hal yang sebelumnya tdak fardhu bagi beliau, dan

meringankan bagian fardhu yang lain." Dia berkata, "Ifu benar."

Saya katakan, "Kami tidak ragu, dan begitu juga anda atau

seorang muslim pun bahwa Rasulullah #i Udak keluar dari shalat,

melainkan beliau berpikir bahwa beliau telah menyempumakan

shalat." Dia berkata, "Benar-"

Saya katakan, "Ketika beliau melakukan hal ifu, Dzulyadain

tidak tahu apakah saat ihr shalat telah diringkas bilangan rakaatnya

karena ada perintah baru dari Allah, ataukah Nabi S lupa.

Demikian itu tampak jelas dari pertanyaannya ketika dia berkata,
'Apakah sekarang shalat diqashar ataukah engkau lupa?"' Dia
berkata, "Benar." Saya katakan, "Nabi # tidak menerima ucapan
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Dzulyadain sehingga beliau bertanya kepada orang lain." Dia

berkata, "Benar."

Muhammad bin Idris berkata, "Oleh karena Nabi S
bertanya kepada orang lain, maka dimungkinkan beliau bertanya

kepada orang yang belum mendengar ucapan Dzulyadain sehingga

orang lain ini sama kedudukannya seperti Darlyadain. Dan

dimungkinkan beliau bertanya kepada orang yang telah

mendengarkan perkataan Dzulyadain dan tdak mendengar

Nabi i$j menolak perkataan Dzulyadain. Oleh karena dia tidak

mendengar Nabi $ menolak ucapan Dat/adain, makna orang

tersebut satu makna dengan Dzulyadain, bahwa dia belum

menerima pefunjuk dari ucapan Nabi S, tidak tahu apakah saat

itu shalat telah diringkas, ataukah Nabi S lupa?

Garrg ifu pun menjawab pertanlnan beliau, dan maknanya

sama seperti makna ucapan Dzub/adain, yaifu bahura mereka

harus menerima jawaban orang ifu. Tidakkah anda melihat bahwa

ketika orang-orang mengabari beliau, maka beliau menerima

ucapan mereka, tidak berbicara lagi, dan mereka pun tdak
berbicara hingga mereka menenrskan shalat mereka?"

Asy-Syafi'i berkata: Ketika Allah mewafatkan Rasul-N5n S,
maka tidak ada lagi perkara-perkara fardhu yang baru sehingga

tidak dikurangi dan tidak ditambahi trntuk selama{amanya." Dia

menjawab, "Ya."

Asy-Syaf i berkata: Saya katakan, "lnilah perbedaan antara

kita dan beliau." Kemudian berkatalah orang yang hadir di tempat

ihr, "lni merupakan perbedaan yang jelas, tidak bisa dibantah oleh

seorang ulama pun karena sangat terang benderang-"
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Asy-Syafi'i berkata: Kemudian dia berkata, "sesungguhnya

di antara para sahabat kalian ada yang mengatakan bahwa apa

saja yang dibicarakan seseorang terkait urusan shalat itu tidak
merusak shalatrya."

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan, "Hujjah kami adalah apa
yang kami katakan, bukan yang dikatakan orang lain."

Asy-Syafi'i berkata: Dia berkata, "Saya telah berbicara

kepada lebih dari seorang sahabat anda, dan tidak ada satu pun
yang berargumen seperti ini, padahal dia mengatakan bahwa

pendapat inilah yang mereka pegang."

Muhammad bin ldris berkata: Saya katakan kepadanya,
"Saya telah memberitahu anda bahwa tindakan tidak memiliki
makna, dan anda tidak memiliki hujjah unhrk menyudutkan kami
dengan berpegang pada perkataan orang lain." Dia berkata, "Ya."
Saya katakan, "Karena ifu, tinggalkan hal-hal yang anda tidak
memiliki hujjah di dalamnya."

Muhammad bin Idris berkata: Saya katakan kepadanya,

"Anda telah keliru lantaran menyalahi hadits Dzulyadain yang

tsabit Anda telah menzhalirni diri sendiri karena mengklaim bahwa

kami dan yang sependapat dengan kami membolehkan bicara,

bersetubuh dan bemyanyi dalam shalat. Padahal kami dan mereka

tidak menghalalkan hal ini sedikit pun.

Anda juga mengklaim bahwa jika orang yang shalat

melakukan salam sebelum shalabrya sempuma dalam keadaan

ingat bahwa dia belum menyempumakan shalakr5n, maka
shalatnya tidak sah karena salam bukan pada tempahya menumt
anda sama seperti bicara. Jika dia melakukan salam sedangkan dia
berpikir bahwa dia telah menyempumakan shalatnya, maka dia
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boleh melanjutkan shalatrya. Seandainya tidak ada hujjah untuk

membantah pendapat anda selain hujjah ini, maka ifu sudah

cukup.

Kami memuji kepada Allah karena telah menunjukkan

kepada kami kesalahan kalian dalam menyalahi hadits ini, dan

seringnya kalian menyalahi hadits."

71. Bab: Berbicara dan Duduknya Imam Sesudah
Salam
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262. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata' Ary-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin Sa'd

mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab, dia berkata: Hindun
binti Harits bin Abdullah bin Abu Ar-Rabi'ah mengabarkan
kepadaku, dari Ummu Salamah istri Nabi $, dia berkata, "Apabila

Rasulullah S salam dari shalat beliau, maka jamaah perempuan

berdiri ketika beliau selesai salam. Sedangkan Nabi $ diam

sejenak di tempat beliau." hnu Syihab berkata, "Kami melihat
diamnya beliau ifu - Wallaahu A'lan> agar jamaah perempuan

keluar sebelum jamaah laki-laki keluar menyrsul *nr"Lu."143
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143 HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Diamnya Imam di Tempat
shalakryra Sesudah Salam, 1/272, no. 849) dari jalur Abu Walid dari Ibrahirn bin
Sa'd.

Al Bulhari mmjelaskan bahwa para periwayat hadits berbeda dari Az-zuhri
mengenai nasab Hindun. Sebagian mereka mengatakan Hindun Al Farasigph,
sedangkan yang lain mengatakan Hindun Al Qurasyiyyah.
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263. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu U5ainah

mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad,

dari hnu Abbas;{b, dia berkata, "Saya mengetahui selesainya

shalat Nabi S dari takbir."l4

Amr bin Dinar berkata, "Kemudian saln menyampaikan

hadits ini kepada Abu Ma'bad, namun dia mengatakan, 'Saya

belum menceritakann5n kepadamu'." Amr berkata, "Engkau zudah

menceritakannya kepadaku." Dia berkata, "Abu Ma'bad adalah

mantan sahaya Ibnu Abbas yang paling jujur."

l'14 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Adzan, bab: Dzikir Sesudah Shalat,

L/270-277, no. 841) dari jalur Ishaq bin Nashr dari Abdurrazzaq dari hnu Juraij

dari Amr, bahwa Abu Ma'bad maulahnu Abbas ig rneriwayatkan dengan dengan

redaksi yang serupa; dan dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufun (no. 842) tanpa

ada sanggahan dari Abu Ma'bad terhadap Amr bin Dinar; Mtrslim (pembahasan,

Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Dzikir Sesudah Shalat, L/4LO| dari jaluu

Zuhair bin Harb dan Ibnu Abi Umar dari Sutran; dan Al Humaidi dalam Musnad-

nVa (7/2251dari jalur Sutnn.
Dalam riwayat Muslim dan Al Humaidi terdapat sanggahan Abu Ma'bad

kepada Amr bin Dinar. Sedangkan dalam riwayat Al Humaidi terdapat pemyataan

Sufyan, "Seolah-olah Abu Ma'bad mengkhawatirkan dirinya." Nama Abu Ma'bad

adalah Na{idz.

Al Bulqini berkata, "Sumber mengatakan kepada penerima informasi, 'Saya

belum menceritakan ini kepadamu.' Ini merupakan perbedaan yang oleh sebagian

ahli Ushul dipastikan agar tidak diterima sehingga gugLu."

342



AlUmm

Asy-Syafi'i berkata: Sepertinya Abu Ma'bad lupa sesudah

dia menceritakan hadits kepada Amr bin Dinar.
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264. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, 

'O,u 

O*Uuau, Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Musa bin

Uqbah menceritakan kepadaku, dari Abu Zubair, bahwa dia
mendengar Abdullah bin Zubair berkata, 'Apabila Rasulullah S
salam dari shalatnya, maka beliau membaca dengan suara beliau
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yang paling keras, 'Tiada tuhan selain Allah tnng Maha Ba tiada

sekutu bagi-Nya, bagi-Nya segala kekuasaan dan bagi-N5n segala

puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuafu. Tiada daya dan

upaya kecuali dengan seizin Allah. Kami tidak menyembah kecuali

kepada-Nya. Bagi-N5n segala nikmat, bagi-Nya segala karunia, dan

bagi-Nya segala pujian yang baik. Tiada tuhan selain Allah dengan

memumikan ketaatan meskipun orang-orang kafir tidak

menytk2i'.'L45

Asy-Syafi'i berkata: Ini termasuk ucapan yang mubah bagi

imam dan makmum- Jika ada seorang imam yang berdzikir

kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang saya sampaikan, baik

dengan suara keras atau dengan suara yang samar, maka ifu baik.

Saya menganjurkan agar imam dan makmum agar keduanya

berdzikir kepada Allah sesudah keluar dari shalat dengan

memelankan dzikir, kecrrali seorcrng imam yang bacaannya wajib

dipelajari oleh jamaah sehingga imam harus mengeraskan

bacaannya hingga dia melihat bahwa bacaannya telah dipelajari,

lalu sesudah ifu dia memelankan suaranya.

Dasamya adalah firman Allah,

q;Ai{;q\i,:G1;

145 HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat,
bab, Anjuran Dzikir Sesudah Shalat dan Penjelasan tentang Sifatnya, L/416, no-
L47/5941dari jalur Muhammad bin Salamah Al Muradi dari Abdullah bin Wahb
dari Yahya bin Abdullah bin Salim dari Musa bin Uqbah, dengan dialihkan kepada

dua hadits sebelumn5ra.
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"Dan kanu mengenskan suarunu dalam

shalatnu dan janganlah pula merendahkann5n "(Qs. Al Israa' [17]:
110)

Maksud shalat dalam ayat ini adalah doa. Sedangkan kata

;G i; berarti jangan mengeraskan, dan kata J$i i; berarti
jangan terlalu pelan hingga engkau sendiri tidak mendengamya.

Saya menduga bahwa ini terkait tahlilnya Nabi $ yang

diriwayatkan oleh hnu Zubair dan takbimSn beliau seperti 5nng
diriwayatkan oleh hnu Abbas, sebagaimana lrang kami riunyatkan.

AsySyaf i berkata: Saya menduga bahwa beliau

mengeraskan bacaan sebentar agar orang-otang mempelajari

dzikir beliau, karena kebanyakan riwapt 5nng kami catat bersama

hadits ini dan hadits lain tidak menyebutkan tahlil dua takbir
sesudah salam. Terkadang disebutkan bahwa beliau ber&ikir
sesudah shalat dengan dzikir lnng saya sampaikan, dan terkadang

disebutkan beliau pergi begitu saja tanpa dzikir. Sementara Ummu
Salamah menyebutkan diamnya beliau, tetapi beliau tidak berdzikir

dengan suara keras. Saya menduga bahwa beliau tidak berdiam

diri, melainkan unfuk dzikir dengan suara yang tidak keras.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada padanannya?" Maka

saya jawab: Padanannya adalah beliau shalat di atas mimbar
sehingga berdiri dan rukunya beliau dilal{ukan di atas mimbar.

Sesudah itu beliau mundur hingga beliau sujud di atas tanah.

Padahal biasanya beliau tidak shalat di atas mimbar. Akan tetapi,

memrrut hemat saya, beliau ingin mengajari orang yang tidak bisa

melihat beliau, yaifu jamaah yang jauh dari beliau, mengenai cara

berdiri, ruku dan bangkit dari nrku. Beliau mengajari mereka

bahwa dalam semua ifu ada kelonggaran.
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Saya menganjurkan agar imam berdzikir sebentar seukuran

wakhr sampai jamaah perempuan bubar terlebih dahulu seperti

yang dikatakan Ummu Salamah, lalu sesudah itu imam boleh

berdiri. Jika dia berdiri sebelum itu, atau duduk lebih lama dari itu,

maka tidak ada risiko apapun padanya.

Makmum boleh beranjak sesudah imam menyelesaikan

salam sebelum imam beranjak. Jika makmum menunda hingga dia

beranjak sesudah imam beranjak, atau bersamaan dengan imam,

maka saya lebih menyrkainya.

Saya menganjurkan kepada orang yang shalat sendirian dan

kepada makmum unfuk memperlama dzikir sesudah shalat dan

memperbanyak doa dengan harapan doan5n sesudah shalat fardhu

dikabulkan.

72. Bab: Beranjaknya Imam atau Makmum dari Arah
Kanan atau Kiri
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265. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Arlr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan bin

Uyainah mengabarkan kepada kami, dad AMul Malik bin Umair,

dari Abu Aubar Al Haritsi, dia berkata: Alm mendengar Abu
Hurairah berkata, "Nabi $ beranjak dari shalat dari arah kanan

dan kiri."16

1'16 ffr.. Al Baihaqi dalaro ,4s-*nan Al Kubm (pembahasan, Shalat, bab:

Beranjaknya Orang yang Shalat, 2/2951dari jahrr Sa'dan bin Nashr dari Sut/an

dengan redaksi, "Aku pernah melihat Nabi $ shalat dengan telanjang kaki dan

memakai sandal, dengan berdiri dan duduk, serta beranjak dari sisi kanan dan dari

sisi kiri beliau."

Hadits ini juga diriwa5ntkan oleh Al Humaidi dahm Mwndtya (2/438, no.

9971 dart jalur Sufun dari Abdul Malik bin Umair dari seorang laki-laki dari Abu

Hurairah. Sufun berkata, "Da adalah Abu Aubar-"

Hadits ini dilansir oletr Ahmad dari riwapt Abdul Malik bin Umair dari Zpd
Al Haritsi. Al Husaini dabm At-Tadzkimh memastikan bahura orang tersebut

adalah Abu Aubar, tetapi dia disebut dengan nama Zyad oleh An-Nasa'i, Ad-

Daulabi, Abu Ahmad Al Haldm dan lain{ain. Da dinilai bhahdeh lbnu Ma'in dan

hnu Hibban, serta dinilai shahih haditsnya oleh hnu Hibban.

Ad-Daulabi melansir hadits ini secara ringkas dari ialur Taidah dari AMul
Malik, lalu dia berkah, "Dari Abu Aubar, dia berkata: Abu Hurairah berkata.-..

(l/7171dengan redaksi, "Demi Tuhan Pemilik bangunan ini (Katah), aku benar-

benar pemah melihat Rasulullah $ shalat dengan mernakai dua sandal beliau

hingga selesai shalat."
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265. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan bin

Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Mihran,

dari Umarah bin Aswad, dari Abdullah, dia berkata, "Janganlah

salah seorang di antara kalian memberikan safu bagian dari

shalatnya kepada syetan, yaifu dia melihat ada keharusan baginya

untuk tidak beranjak kecuali dari kanan. Sungguh aku benar-benar

melihat Rasulullah S kebanyakan beranjak dari sisi kiri 6"1iur."147

Asy-Syafi'i berkata: Jika orang yang shalat beranjak dari

shalatnya, baik sebagai imam atau sebagai makmum, maka silakan

147 HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Beranjak dari Kanan dan Kiri,
7/274, no. 852) dari jalur Abu Walid dari Syu'bah dari Sulaiman; Muslim
(pembahasan: Shalatnya pam Musafir dan Shalat Qashar, bab: Kebolehan

Beranjak dari Shalat dari Kanan dan Kiri, t/492, no. 59/707) dari jalur Abu
Bakar bin Abu Syaibah dari Abu Muawiyah dan Waki' dari Syu'bah; dan Al
Humaidi dalarn Musnadrrya(7/69-70, no. L27l dari jalur Sufuan.
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dia beranjak dari arah mana saja yang dia mau. Jika dia ingin dari

arah kanan, kiri, depan atau belakang, maka dia bebas memilih.

Dalam hal ini tidak ada pilihan yang terbaik sejauh yang saya tahu,

karena ada riwayat bahwa Nabi S beranjak dari arah kanan dan

kiri.

Jika dia tidak ada keperluan di satu sisi, dan dia ingin

beranjak ke arah mana saja yang dia suka, maka saya

menganjurkannya untuk beranjak ke arah kanan, karena Nabi $
senang memulai dari sisi yang kanan, nalnun anjuran ini tidak

mempersempihya dalam menentukan sisi yang dia mau, dan

tanpa mempersempitrya unfuk pergi ke suafu amh meskipun dia

tidak memiliki hajat ke arah tersebut, arah mana saja ihr.

B i s m i lla ahitnhm aanitnhiim

73- Shalat Jamaah

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Asy-Syafi'i Muhammad bin Idtis Al Muththalibi

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Allah fr menjelaskan

adzan shalat dalam firman-Nya,

q,$6iili$eiJ;p:i(6u
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"Dan apabila kamu menyen) (mereka) unfuk (mengerjakan)

shalat, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan " (Qs.

Al Maa'idah [5]: 58)

Allah juga berfirman,

,&ii +j-;.t ri;3l3r3 tiy(jJ( 'u$i $r-

Urit{";j;t5>Jyt;::(,
"Hai orang-orang yang beiman, apabila diseru unfuk

menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah l<amu

kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli." (Qs. Al
Jumu'ah 162l:91

Allah mewajibkan unhrk mendatangi shalat Jum'at.
Rasulullah pi$ menganjurkan adzan untuk shalat fardhu, sehingga

dimungkinkan beliau mewajibkan kita untuk mendatangi shalat
jamaah selain shalat Jum'at, sebagaimana beliau memerintahkan

unh.rk mendatangi shalat Jum'at dan meninggalkan jual-beli.

Dimungkinkan pula mengumandangkan adzan shalat itu agar

shalat dikerjakan pada waktunya.

Rasulullah S pemah menjamak shalat, baik dalam keadaan

musafir atau mukim, dan baik dalam keadaan takut atau tidak
takut. Allah & berfirman kepada Nabi-Nya S,

ir;s"# '1ia,i&i Gu ,g-LK65
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'Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka

(sahababnu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama

mereka, maka hendaHah segolongan dari mereka berdiri (salat)

besertamu. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 102)

fuy-Syafi'i berkata: Rasulullah {$ memerintahkan orang

yang mendatangi shalat unfuk agar dia mendatanginya dengan

tenang. Beliau memberikan keringanan unfuk tidak mendatangr

jamaah karena ada halangan seperti yang akan kami jelaskan nanti

di tempatnya, hsya Allah.

Kesimpulan png paling mendekati kebenaran dari Kitab

dan Sunnah adalah seseorang tidak boleh meninggalkan setiap

shalat fardhu secara jamaah agar sekelompok oremg yang mukim

atau musafir tidak pemah berhenti diadakan shalat jamaah di

tengah mereka.

q-?\i * $Jt,_ri *u!6?l -YIv
hr Jt" lt J-r, oi ^*?nt sfr r;:; €) f
o / /. . ; . / o 
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267. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari

A'raj, dari Abu Hurairah;&,, bahwa Rasulullah S bersaMa,

'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan'Nya, aku benar-benar

ingin memerintahkan seseorang unfuk mengumpulkan kayt bakar,

lalu aku perintahkan unfuk shalat sehingga adzan

dikumandangkan, lantas aku juga men5ruruh seseorang unfuk

menjadi imam shalat orangarang. Sdangkan aku akan

mendatangi orang-orang Wng tidak ikut beriatnaah dan membakar

rumah mereka- Demi Dzat 5nng jiwaku ada di tangan-Nya, kalau

saja salah seorang dari mereka mengebhui bahwa dia akan

mendapatkan daging gemuk atau dua potong dagtng bagian

punggung yang bagus, dia pasti mendatangi shalat Isya

berjamaah.'trB

148 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jamaah, bab, Keutamaan Shalat

Jamaah atas Shalat Sendirian, 7/129-130, no. 3); Al Bukhari (pembahasan'

Adzan, bab: Kewajiban Shalat Jamaah, l/215-2L6, no. 6Ml dari jalur Abdullah

bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat,

bab: Keutamaan Shalat Jamaah dan Penjelasan tentang Ancaman Keras bagi

Orang yang Meninggalkannya, 7/457, no.257/651) dari jalur Amr An-Naqid dari

Sufyan bin Uyainah dari Abu Zinad dengan redaksi yang serupa.
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268. Malik mengabarkan kepada kami, dari AMunahman
bin Harmalah, bahwa Rasulullah $ bersaMa, "Pemish antara

kami dan orang-orang munafik adalah kehadiran dalam shalat Isya

dan Shubuh secara berjamaah. Mereka tidak bin menghadii
kdua shalat tersebut" atausemacarn itr . 149

Asy-Syafi'i berkata: Tampaknya, apa lang dbaMakan
Rasulullah #, yaihr keinginan kuat beliau untuk membakar rumah-

rumah kaum tersebut, beliau sampaikan terkait suatu kaum yang

tidak menghadiri shalat Isya karena sifat munafik. Wallahu A'lam.

149 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jamaah, bab: Riwayat tmtang

Shalat Isya dan Shubuh, 1/730, no. 5).

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Malik dari Abdun:dhman bin Harmalah dari

Said bin Musagyib bahwa Rasulullah $....
Akan tetapi, dalam Al Umm terdapat periu,ayat yang mu'dhal (dalam

sanadnya gugur dua periwayat atau lebih). Demikian pula dalam Al Mustnd.
lih. At'Tarfr b (l /702, no. 296l.

Al Bulqini menjelaskan, "Seperti inilah hadits ini tertulis dalam manusHp N
Umm, yatttt dari AMurrahman bin Harmalah bahwa Rasulullah $... Sanad hadits

ioi mu'dhal karena hilang periwayat dari generasi tabi'in dan sahabat sehingga

tampak jelas bahwa riwayat tersebut mu dhal."
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Jadi, beliau tidak memberikan keringanan kepada orang

yang mampu mengerjakan shalat jamaah untuk tidak

mendatanginya, kecuali karena ada halangan. Jika seseorang tidak

menghadiri shalat jamaah, lalu dia shalat sendirian, maka dia tidak

wajib mengulangi shalatnya, baik dia mengerjakannya sebelum

shalatrya imam atau sesudahnya; kecuali shalat Jum'at karena

orang yang mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur sebelum

shalatrya imam ihr harus mengulanginya karena mendatangi shalat

Jum'at itu hukumnya fardhu yang terang. Wallahu AIam.

Setiap shalat jamaah yang diikuti seseorang, baik di

rumahngra atau di masjid, baik di masjid kecil atau di masjid besar,

baik sedikit jamaahnya atau banyak, maka hukumnya telah sah

dan memadai. Namun jamaah di masjid yang paling besar dan

banyak jamaahnya ifu lebih saya sukai.

Jika seseorang memiliki sebuah masjid, dimana dia tertiasa

shalat jamaah di masjid tersebut, kemudian dia terler,r,ratkan shalat

jamaah di masjid tersebut, maka jika dia mendatangi masjid lain

unhrk shalat jamaah, maka itu lebih saya sukai. Tetapi jika dia

tidak mendatangi masjid lain, melainkan dia shalat sendiri di masjid

tersebut, maka baik-baik saja.

Jika masjid memiliki seorang imam tetap, lalu seseorang

atau beberapa orang terlewatkan shalat jamaah di masjid tersebut,

maka mereka shalat sendiri-sendiri. Saya tidak senang sekiranya

mereka shalat secara jamaah di masjid tersebut. Tetapi jika mereka

melakukannya, maka jamaah mereka sah. Saya hanya

memakruhkannya karena yang demikian ifu bukan termasuk

praktik generasi salaf sebelum kita, bahkan sebagian dari mereka

mencelanya.
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Asy-Syafi'i berkata: Saya menduga hal itu dimakruhkan

oleh sebagian dari mereka, karena dapat memecah persafuan, dan

dapat memicu seseorang tidak menyukai shalat di belakang imam
jamaah, sehingga dia dan orang lain yang bemiat seperti itu
sengaja terlambat datang ke masjid pada waktu shalat. [-alu,

setelah shalat ditunaikan, bamlah mereka masuk dan shalat

jamaah. Demikian itu dapat menimbulkan perselisihan dan

perpecahan, sedangkan kedua hal tersebut dimaknrhkan.

Saya memakruhkan hal ini di setiap masjid yang memiliki

imam dan muadzin. Sedangkan masjid yang dibangun di pinggir
jalan atau di sebuah sudut kota tanpa memiliki muadzin nrtin serta

tidak memiliki imam tertenfu, melainkan masjid tersebut biasa

digunakan shalat oleh pengguna jalan dan untuk tempat berteduh

bagi mereka, maka saya tidak memakruhkan hal itu, karena

padan5ra Udak ditemukan alasan seperti yang telah saya

sampaikan, yaifu terpecahnya persafuan umat dan

ketidaksenangan beberapa orcmg terhadap keimaman seseorang

lalu mereka mencari imam lain.

Jika seseorang shalat secara jamaah di masjid yang memiliki
imam, kemudian ada orang lain yang shalat di dalamnya secara

jamaah sesudah jamaah pertama, maka saya memakruhkan

dengan alasan seperti yang telah saya sampaikan, tetapi shalat

mereka sah.
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74. Keutamaan Jamaah dan Shalat Bersama Mereka

Asy-Syafi'i berkata:

a

d
a
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Umar, bahwa Rasulullah S bersabda, "Shalat beriamaah lebih

utama atas shalat sendirian dengan dua puluh fujuh deraja|.'4'50

. -r9Qzz
tHrtl:ftIl:

,!: d ,?\i * )6'jt ,ri * w1 6?l
;Y'* i'Jti *t rlLiit ,a ar j, oii;;

i
i,ss

150 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jamaah, bab: Keutamaan Shalat

Jamaah atas Shalat Sendirian, L/1291; Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab:

Keutamaan Shalat Jamaah, l/276, no. 645, 649) dari jalur Abdullah bin Yusuf

dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab:

Keutamaan Shalat Jamaah dan Ancaman Keras bagi Orang yang

Meninggalkannya, 1/450451) dad jalur Yahya bin Yahya dari Malik; dari jalur

Yahya dari ubaidullah dari Nafi' dengan redaksi "Dua puluh tuiuh" saia; dari jalur

Ibnu Numair dari ayahnya dari Ubaidullah dengan redaksi "Dua puluh lebih'i dan

dari jalur Dhahhak dari Nafi' dengan redaksi "Dua puluh tuiuh lebih".
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270. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu
Huraimh rS, bahwa Rasulullah S bersabda, 'Shalat

lebih ubma daripada shalab5m salah seoft,ng di andn kalian

dengan sendiian sebaar dua puluh lima bagian.45l

151 Al Baihaqi dalam Ma'rifah ,As-Sunan qht Abar (2/349-25D1berkata,
"Seperti inilah hadits ini diriwaptkan oleh Ar-Rabi'-makzudnya dengan sanad

llu.

Kernudian Al Baihaqi merirrnlntkan dengan sanadnya dari Abu Ja'far Ath-
Thahawi dari Al Muzanni dad Aqrq/af i dari Malik dari lbnu Syihab dari Said bin
MusaWib dari Abu Hurairah.

Lfrl- As-Sunan Al Ma'tsr.rah, no. (82)

Al Baihaqi berkata, "Demikianlah hadits ini diriwayatkan oleh Asy-q/afi'i
dalam As-Sunan riwayat Harmalah bin Yahya bersama hadits Malik dari Nali' dari
hnu lJmar.

Kernudian dia berkata, "Kedua hadits ini &a6if menurut kami, sehingga

se!/ogian!,a umat Islam mencintai shalat berjamaah karena dengan shalat jamaah

merdra mendapat pahala grang berlipat ganda."

Al Baihaqi berkata, "Seperti inilah hadits ini diriwayatkan oleh Hasan bin
Muhammad Az-Za'famnt dalam madzhab lama dari Asy$6fi'i dari Malik dari Az-

Zuhri."
Berikut ini adalah riwapt Malik dalam Al Muwaththa 'dan Muslim dari Marlik:

HR Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jamaah, bab: Keutamaan Shalat

Jamaah atas Shalat Sendirian, 1/L29, no. 2) dari jalur Malik dari Az-Zuhri dari
Said dafi Abu Hurairah; Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat,

bab: Keutamaan shalat Jarnaah, dan Ancaman Keras bagi Orang png
Meninggalkannya, L/M9, no. 245/6491dari jalur Yahf,a bin Yahya dari Malik;
dan Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Keutamaan Shalat Shubuh secara
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AsySyafi'i berkata: Shalatnya tiga orang atau l€bih

manakala telah diimami oleh salah seorang di antara mereka itu

sudah disebut jamaah. Saya berharap shalahya dua orang yang

diimami salah satu dari keduanya sudah bisa disebut jamaah, dan

saya tidak senang sekiranya seseorang meninggalkan shalat

jamaah, meskipun dia harus mengerjakan shalat bersama kerabat

perempuannya, atau budak laki-laki dan perempuannya, atau

sebagian anaknya di rumah.

Sesuahr yang menghalangiku unhrk mengatakan bahwa

seseorang tidak boleh shalat sendirian dalam keadaan dia mampu
jamaah adalah pengutamaan Nabi S terhadap shalat jamaah atas

shalat sendirian. Beliau tidak pemah mengatakan bahwa shalatrya

orang 5rang sendirian ifu tidak sah.

Jamaah, l/217) dari lalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri, dengan redaksi,

"Para malaikat malam bertemu dengan para malaikat siang dalam shalat Shubuh."

Kemudian Abu Hurairah berkata, "Bacalah alnt ini jika kalian mau,

"SaungguhnSn shalat Shubuh itu disksikan (oleh malailat)." (Qs.Al Israa' [17]:
78)

Al Baihaqi berkata, "Adapun periwayatan Ar-Rabi' terhadap hadits Abu

Zinad, di antara para pakar hadits ada yang mengklaim bahwa Ar-Rabi' keliru di

dalamnln berdasarkan indikasi riwayat Az-7a'farani, Al Muzanni dan Harmalah."

Al Baihaqi juga berkata, "Sebagian mereka mengldaim bahwa Malik bin Anas

dalam Al Muwaththa 'meriwayatkan hadits-hadits yang diriwayatkannya di luar Al
Muwaththa' dengan sanad-sanad yang berbeda, dan darinyalah para tokoh

sahabatnya itu meriwalntkan, dan hadits ini termasuk kategori hadits-hadits

tersebut, karena dia diriwayatkan oleh Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali dari Rauh bin

Ubadah dari Malik dari Abu Zinad secara serupa dengan riwayat fu-Rabi'."
Al Bulqini berkata, "Keterangan yang disampaikan Al Baihaqi dari Rauh itu

berbeda dari keterangan para penghafal Hadits. Di antara periwayat yang

meriwayatkannya dari Az-hhn adalah Ma'mar. Hadits tersebut dilansir oleh

Muslim dalam Shahihtya (pembahasan dan bab yang sama, 7/450, no.
246/6491.
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Lagi pula, kami mencatat riwayat bahwa ada beberapa

orang yang pemah terlewatkan shalat jamaah bersama beliau lalu

mereka shalat sendiri-sendiri dengan sepengetahuan beliau,

padahal mereka mampu mengerjakan shalat jamaah. Selain itu,
pemah ada sekelompok omng yang terlanratkan shalat jamaah,

lalu mereka datang ke masjid dan masing-masing shalat sendiri-

sendiri, padahal mereka mampu shalat secam jamaah di masjid.

Jadi, masing-masing dari mereka shalat sendiri-sendiri.

Mereka enggan shalat jamaah agar mereka fidak mengadakan

shalat jamaah dua kali di masjid. Tetapi tidak ada larangan bagi

mereka unfuk keluar ke suattr ternpat guna shalat jamaah.

Shalat jamaah ifu adalah oranlforcmg lnng shalat

bermakmum kepada seorang imam- Jika seseorang bermakmum

kepada orang lain, maka itu disebut shalat jamaah. Semakin

banyak jamaah yang shalat bersama imam, maka ifu lebih saya

sukai dan InsSa Allah lebih dekat kepada keutamaan.

75- Udax dalam Meninggalkan Shalat Jamaah

Asy-Syafi'i berkata:
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271. MaLfu, mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari hnu

Umar, bahwa dia mengumandangkan adzan pada suatu malam

yang dingin dan berangin kencang, lalu dia berkata, "Shalatlah

kalian di tenda-tenda kalian." Kemudian dia berkata,

"sesungguhn5a Rasulullah $ memerintahkan muadzin jika malam

dingin dan hujan agar berkata, 'Kebhuilah, shaktlah kalian di
tenda-te,nda kalian'. 452
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272. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan bin
Uyainah mengabarkan kepada kami, dari A1yub, dari Nafi', dari
Ibnu Umar, bahwa Rasulullah S memerintahkan muadzin beliau

pada malam yang hujan dan malam yang dingin dan berangin

untuk mengatakan, "Ketahuilah, shalatlah kalian di tenda-tenda

kaliantiss

1s3 l{1. Al Humaidi dahm Musrndtsa (2/3O68On dari ialur Suflran dari
Ayyub dari Nafi', bahwa lbnu Umar hendak mendirikan shalat di Dhajanan pada

suafu malam yang diguyur hujan, kemudian dia berkata, "Shalatlah kalian di tenda-
tenda kalian! Nabi $ memerintahkan muadzin beliau pada rnalam yang hujan atau
malam yang dingin dan berangin kencang untuk berseru, "Kebhuilah, shaladah

l<alian di tenda-tenda kalian!"
Hadits ini juga oleh Muslim (pembahasan: Shalakryn para

Musafir dan Shalat Qashar, bab: Shalat di Tenda saat Hujan, L/4841dari jalur
Muhamrnad bin AMullah bin Numair dari afrahnya dari Ubaidullah dari Nafi'
dengan redaksi yang serupa; dan lbnu Majah (pernbahasan: Mendirikan Shalat dan
Sunnahnp, 7/302, no. 937) dari jalur Muhammad bin Shabbah dari Suftpn bin
U!,ainah dari Ayyub.

Al Baihaqi dalam Ma nfah As-Sunan wal Axar (2/97-3481 meriwayatkan
dari jalur Abu Ja'far Ath-Thahawi dari Al Muzanni dad Ar-Babi' hadits Lltban bin
Malik, kefika dia meminta izin kepada Nabi $ urtuk tidak ikut iamaah di masjid,
lalu beliau bersabda kepadanya, "Aku tidak menemukan alasan bgimu jika katnu
mendangar adan."

Asy-Syafi'i menjelaskan kekeliruan Sufr7an tentang redaksi ini, dan bahwa
yang dimaksud adalah, "Aku tidak menemukan udzur atau keringanan bagmu
unhrk rnengejar keutamaan orang yang menghadiri jamaah."

l.ih. As-Sunan Al Ma'tsumh, no. (154)
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273. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata,Aqr

S5nfi'i mengabarkan kepada kdrni, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya,

dari Abdullah bin Arqam, bahwa pada suatu hari dia hendak

mengimami para sahabatrya, lalu dia pergi untuk buang hajat.

Setelah itu kembali dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah $
bersabda, 'Jika salah seorang di antara kalian meft,sa ingin buang

air besar, maka hendaHah dia mendahulukan buang air besar

sebelum shalat'.'Lil

lil HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab,

larangan Shalat bagi Seseorang yang Terdesak Buang Hajat, 1/159, no. 49); fur-

Nasa'i (pembahasan: Imam, bab: Halangan dalam Meninggalkan Jamaah, 2/170'
111, no. 852) dari jalur Qutaibah bin Said dari Malik; Abu Daud (pembahasan:

Bersuci, bab, Apakah Seseorang yang Menahan Buang Hajat Boleh Shalat, 1/68,

no. 88) dari jalur Ahmad bin Yunus dari Zuhair dari Hispm bin Urwah dmgan

sanad ini dengan redaksi yang serupa dengan disertai kisah; dan At-Tirmidzi

(pembahasan: Bersuci, bab: Jika Shalat Segera Difunaikan Sedangkan Salah
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274. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwayat yang
tstqah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari ayahnya, dari
AMullah bin fuqam, bahwa dia pergi ke Makkah dan ditemani
oleh sekelompok orang. Dia biasa mengimami mereka, tetapi
kemudian dia memerintahkan agar shalat difunaikan dan dia
menSruruh seseorang unfuk maju. Dia berkata, "Rasulullah $
seorang Di antara lGlian Ingin Buang Air Besar, Maka Hendaklah Dia Buang Air
Bwr, L/262) dari ialur Hannad bin sariy dari Abu Muawiyah dari Hisyam bin
Urunh dengan redaksi yang serupa.

At-Tirrnidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayrat dari Aiqnh, Abu
Hurairah, Tsauban dan Abu Umamah."

Dia juga berkata, "Hadits Abdullah bin fuqam hasan, shahih_"
Dia juga berkata, "Seperti inilah Malik bin An-Nasa'i, yahya bin Said AI

Qaththan dan para pakar hadits lainnya meriwayratkan dari Hisyam bin Urunh dari
ayahnya dari AMuIah bin Aryam."

wuhaib dan selainnya meriwayatkan dari Hisyam bin uru,ah dari ayahnya
dari seomng periwayat dari Abdullah bin fuqam.
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bersabda, Jika shatat akan segen ditunaikan sedangkan salah

seorang di antam kalian merasa ingin buang air buar, maka

hendaklah dia mendahulukan buang ui, 6ut ".455

Asy-Syaf i berkata: Jika seseorang terdesak unhrk

membatalkan wudhu, baik dia menjadi imam atau bukan, maka dia

boleh membatalkan , lalu berunrdhu terlebih dahulu.

Saya udak senang sekiranya dia shalat dalam keadaan dia

menahan hal-hal yang membatalkan wudhu karena Nabi #
memerintahkan unfuk memulai dengan wudhu, serta

memerintahkan unfuk khusyu dalam shalat dan

menyempumakann5n.

Barangsiapa yang sibuk menahan hal-hal yang

membatalkan wudhu, maka besar kemungkinan dia fidak

mencapai kesempumaan dan kekhusyuan dalam shalat seperti

yang dicapai oleh orang yang fidak menahan hal-hal yang

membatalkan wudhu.

Jika makanan telah dihidangkan untuk orang yang

berpuasa atau orang yang berbuka puasa, sedangkan dia sangat

membutuhkan makanan tersebut, maka saya memberikan

keringanan baginya untr:k tidak mendatangi jamaah, melainkan dia

makan terlebih dahulu jika memang dia sangat membuh.rhkan. Jika

dia tidak sangat membuhrtrkan, maka saya lebih senang sekiranya

dia meninggalkan makanannya ifu dan mendatangi shalat jamaah-

Saya memberikan keringanan untuk tidak ikut jamaah

akibat sakit, karena Rasulullah S pemah sakit dan beliau tidak

mengimami shalat jamaah selama beberapa hari. Saya juga
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memberikan keringanan unfuk seseorang akibat keadaan yang
menakutkan, perjalanan, sakit atau kematian orang yang dia urusi,
atau untuk memperbaiki hal-hal yang dia khawatirkan tidak bisa
diperbaiki lagi, baik berupa harta benda atau orang yang dia urusi.

Saya tidak memberikan keringanan baginya unfuk
meninggalkan jamaah kecuali ada udzur. udzur dimaksud adalah
hal-hal yang telah saya jelaskan atau 5nng sempa dengan ifu, atau
tertidur, atau kedatangan harta benda yang dia khauntirkan hilang
jika dia tinggalkan, atau pergl unfuk mencari hevuan png hilang
dan dia berharap bisa menemukannya, atau yang dia khauntirkan
hilar,g jika dia tinggalkan.

76. Shalat Tanpa Perintah Wali
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275. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatar Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'd,

bahwa Rasulullah # perg ke tempat Bani Amr bin Auf untuk

mendamaikan mereka. [-alu datanglah wakfu shalat, kemudian

seorcmg muadzin datang menemui Abu Bakar dan bertanya,

"Apakah engkau bersedia mengimami otang-orang? Aku akan

iqamat sekarang?" Abu Bakar berkata, 'Ya-" Abu Bakar kemudian

mengimami orang-orang shalat. [.alu, Rasululluh & datang ketika

oftrng-orang sedang shalat. Beliau lantas masuk dan berdiri di

dalam barisan. Orang-omng pun bertepuk (memberi isyarat),

narnun Abu Bakar masih belum menoleh hitgga ketika banfk
orang 5rang bertepuk, Abu Bakar menoleh ke belakang dan

melihat Rasulullah $. Rasulullah $ memberi isyarat agar Abu

Bakar tetap di tempatrya. Abu Bakar mengangkat kedua

tangannya seraya memuji Allah atas perintah Rasulullah $
kepadanya. Kemudian dia mundur, lalu Rasulullah $ pun maju

dan shalat. Tatkala selesai, beliau bertanyra, "Wahai Abu Bakar,

ap tnng menghalangimu unfuk tebp pada posisimu ketika sa5n

suruh?" Abu Bakar menjawab, "Tidaklah pantas bagi anak Abu

Quhafah untuk memimpin shalat di depan Rasulullah S."
Rasulullah $ lantas bersabda, "Kenapa aku melihat kalian banyak

bertepuk tangan. Banngsiap Wng mengalami sauafu dalam
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shalahya, hendal<lah dia berhsbih. Jika diingatkan dengan bsbih,
dia akan menoleh. Tepuk tangan ifu unfuk pan wanib.456

Asy-Syafi'i berkata: Seseorang boleh menyr.rruh maju orang
lain unfuk menjadi imam, atau dia maju sendiri dan mengimami
suatu kaum tanpa ada perintah dari pemimpin yang biasa

memimpin shalat. Yaitu shalat apa saja yang telah tiba waktunya,
baik itu shalat Jum'at, shalat fardhu atau shalat sunnah manakala
di negeri tempat masjid tersebut tdak ditemukan pemimpin.
Demikian pula, jika seorang pemimpin memiliki kesibukan, atau
sedang sakit, atau tidur, atau terlambat datang. Rasulullah S
pemah pergi ke tempat Bani Amr bin Auf unfuk mendamaikan
mereka. Lalu, datanglah muadzin menemui Abu Bakar, lalu dia
pun maju unfuk shalat.
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rs6 11p- Ath-Thabarani (pembahasan: eashar Shalat dalam perjalanan, bab:
Menoleh dan Bertepuk dalam Shalat Ketika Ada Hajat, 7/763-164, no. 61); Al
Bukhari (pembahasan: Adzan, tnb, orang yang Memasuki Barisan unfuk
Mmgimami shalat lalu Datanglah Imam pertama, 7/226, no. 6g4) dari jalur
Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: shalat, bab: Jamaah
Menyuruh Maju seseorang untuk Mengimami Mereka Ketika Imam Tetapnya
Terlambat Datang, L/316-317, no. \02/421) dari jalur yahya bin yahya dari
Malik.
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276. Pada waktu Perang Tabuk, Rasulullah $ pergi untuk

buang hajat. Ketika tiba waktu shalat, AMurrahman bin Auf maju,

dan dia pun mengimami mereka shalat Shubuh satu rakaat.

Kemudian Rasulullah $ datang dan mendapati rakaat kedua

bersamanya. Akhimya beliau mengerjakan shalat rakaat kedua di

belakang Abdurrahman, lalu beliau melengkapi rakaat yang beliau

leuntkan. Orang-orang kaget dengan kejadian tersebut, nalnun

Razulullah S bersabda kepada mereka, 'I{alian telah berbuat

baik." Beliau memuji mereka karena mengerjakan shalat pada

Dia berkata: Maksudnya adalah di ar,ual wakfuny6.15z

Asy-Syafi'i berkata: Dalam semua kasus ini, saya senang

sekiranya imam dimintai izin dan perintahnyra jika dia berada di

tempat yang dekat. Saya juga senang sekiranya imam mewakilkan

orang yang mengimami jamaah jika dia sendiri terlambat datang ke

157 HR. Muslim (pembahasan dan bab lrang sarn r, 1/317-318, no.

705/2741 dari jalur Muhammad bin Rafi' dan Hasan bin Ali Al Hulwani dari

AMurrazzaq dari hnu Juraij dari hnu Syihab dad Abbad bin Zpd dari Urwah bin
Mughimh bin Syr'bah dari Mughirah bin Syu'bah dengan redaksi !,ang serupa.
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tempat shalat. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara masa

terjadinya kekacauan dan masa arnan.

Hanya saja, jika mereka khawatir seorang pemimpin
marah, maka saya menganjurkan agar mereka tidak usah

menunggu perintah sang pemimpin sehingga mereka khawatir
waktu shalat habis. Jika mereka khawatir wakhr shalat akan habis,

maka tidak ada pilihan bagi mereka selain shalat, baik secara
jamaah atau secara sendiri-sendiri, baik shalat Jum'at, shalat Id
atau shalat lain. Ali pemah mengimami shalat Id ketika Utsman

terkepung. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah pada

keduanya.

77 - Kenla, Suatu Kaum Berkumpul dan Di Antara
Mereka Ada Sang Pemimpin

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pemimpin memasuki
suafu negeri unfuk memimpin negeri tereebut, lalu dia bertemu
dengan pemimpin lain di wilaph kekuasaannya, maka pernimpin
tersebut lebih berhak menjadi imam. Seseorang fidak boleh
mendahului orang yang memegang kewenangan di wilayah
kekuasaannya dalam mengimami shalat fardhu, sunnah dan Id.

Diriwayratkan bahwa pemimpin setempat itu lebih berhak
untuk mengimami shalat di wilayah kekuasaannya. Tetapi jika
pemimpin tersebut men!ruruh maju orang lain, maka tidak
dilarang, dan orang lain tersebut menjadi imam semata karena
perintah sang pemimpin. Seorang pemimpin memiliki
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kewenangan terhadap setiap orang yang dia jumpai, serta memiliki

kekuasaan di tempat yang dia lewati.

Jika khalifah memasuki suatu negeri yang fdak dia tangani

sendiri, melainkan di tempat tersebut ada pemimpin setempat,

maka khalifah lebih berhak mengimami shalat karena seorang

pemimpin setempat menjadi pemimpin semata karena perantara

khalifah. Demikian pula, jika khalifah memasuki suatu negeri yang

dikuasai seseorang, maka khalifah lebih berhak mengimami shalat

karena jika tidak ada khalifah, maka pemimpin setempat lebih

berhak mengimami shalat di sana. Jika dia telah melq,vati batas

kekuasaannya, maka dia tidak lagi kau;enangan atas wilafh
tersebut sehingga dia dan oremg lain memiliki kedudukan 1nng
sma.

78- Keimaman Suatu Kaum lpng Tidak Memiliki
Penguasa

Asy-Syafi'i berkata:
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277. hralnm mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ma'n
bin AMurrahman bin AMullah bin Mas'ud mengabarkan

kepadaku, dari Qmim bin AMunahman, dari Ibnu Mas'ud, dia

berkata, "Diantara ketentuan Sunnah adalah tidak boleh ada Snng
mengimami mereka selain hran rumah."158

1s8 11p. Al Baihaqi dalarn Ma'ritah As-Sumn ml Abarlpmbahasan: Shalat,
bab: Keimaman Kaum Snng Tidak ada Pengrrasaryra,z/ 0l4clA dari }rh.r Abu
Abbas Al Asham dari fu-Rabi'.

Al Buhini berkata, "Dalam sanad hadits ini terdapat Ma'n bin AMurrahman
dan Qasim bin Abdun:ahman. Keduanya bersaudara dan samasama periuapt
tsiqah."

Al Hafizh dalam At-Talkhish berkata, "sanadnya mengandung keJenrahan

dan terpuhrs, tetapi dia mernitki riwayat penguat yang diriwa5ratkan oleh Ath-
Thabarani dari jalur hrahim An-Nakh'i, dia berkata: Abdullah menjumpai Abu
Musa, Ialu dia berbincang di hadapannSn. Ketka wakfu shalat tiba dan iqamat
telah dibacakan, Abu Musa terlambat datang, lalu Abdullah berkata kepadanya,
"Kamu pasti tahu bahwa di antara ketentuan Sunnah adalah tuan rumah berhak
maju menjadi imam." Para periwayat hadits tersebut biqah.

I-.:,h. Al Mujam Al Kabir(9/90 no. 8493) dan At-Talkhish(2/36).
Al Haitsami dalam Majma' ,42-hvn'id (2/65$6) berkata, "Para

periwayatnya merupakan para periwaya.t hadits shahih."
Kemudian Al Hafizh berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Atsram, dan

dia berkata, 'Hal ini tidak bertentangan dengan shalatnya Nabi $ di rumah Anas
karena beliaulah yang menjadi imam. Hanya saja hadits ini terputus sanadnya

antara Qasim bin AMurahman dan kakeknya, yaihr lbnu Mas'ud'."
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278. DiriwaSntkan bahwa ada sekelompok sahabat Nabi $

yang berada di rumah salah seorang di antara mereka. Ketika tiba

wakfu shalat, fuan rumah menyrnrh salah seorang di antara

mereka unhrk maju menjadi imam, natnun orang tersebut berkata,

"Majulah engkau, karena engkau lebih berhak menjadi imam di

rumahmu sendiri!" Orang itu pun maju-159

1s9 HR. Al Baihaqi dalan Ma'nfah,4s-Sumn ml Arcar(pembahasan: Shalat,

bab: Imamnln Kaum yang Tidak Bersama Penguasa Mereka, 2/4021dari ialur
Zahir bin Thahir dari Ismail bin Najid dari Abu Muslim dari Al Anshari dari

Sulaiman dari Abu Nadhrah dari Abu Sulaiman maulapra sahabat Anshar, bahwa

dia mengundang Abu Dzar, Hudzaifah dan hnu l"las'ud. Kedka uba waktu shalat,

Abu Dzar maju unfuk mengimami mereka, namun Hudzaifah berkata kepadan!,a,

"Mundurlah, wahai Abu Dzar!" Abu Dzar bertanya, "Apakah seperti itu, w-ahai

Ibnu Mas'ud? atau, wahai Abdunahman?" Dia menjawab, "Ya." Abu Dzar

akhimya mundur.

Sulaiman berkata, "Maksudnya, seormg laki-laki itu lebih berhak menjadi

irnam di rumahnya."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwa5ratkan oleh Qatadah dari Abu Nadhrah

dari Abu *id maula Abu Usaid, dia berkata, "Hudzaifah mengunjungiku."

Kemudian dia menyebutkan hadits tersebut, dan di dalamnya disebutkan:

Hudzaifah berkata kepadanya, "Tuan rumah lebih berhak."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan maknanya dalam hadits

yang tsabitdari Abu Mas'ud Al Anshari."
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As5rSyafi'i berkata: Saya memakruhkan seseorang yang
bukan penguasa unfuk mengimami orang lain di rumahnya, kecuali
hran rumah meng2inkannya. Jika tuan rumah mengDinkan, maka
dia boleh menjadi imam lantaran perintah tuan rumah sehingga

tidak dilarang, Inqa Allah.

Saya memakruhkan seseorang mengimami orang lain di
rumahnya tanpa perintah fuan rumah. Sedangkan jika fuan rumah
memerintahkan, berarti dia telah meninggalkan haknya unttrk
menjadi imam.

Penguasa atau fuan rumah tidak boleh menjadi imam
sampai dia pandai membaca bacaan yang menjadi penenfu sahnya
shalat. Jika dia tidak pandai membaca bacaan yang menjadi
penentu sahnya shalat, maka dia tidak boleh mengimami. Jika dia
mengimami, maka shalafo'rya sempurna, sedangkan shalatrya
orang-orang yang berada di belakangnla lagl pandai membaca
tidak sah. Demikian pula, jika sultan atau fuan rumah termasuk
orang yang tidak pandai membaca, maka shalabrya orang yang
bermakmum kepadanya tidak sah.

Jika seseorang mendahului penguasa atau fuan rumah di
rumahnya tanpa izin dari keduanya, maka saya memakruhkannya,
tetapi dia dan orang-orang yang shalat di belakangnya tidak wajib
mengulangi shalat mereka, karena tindakan mendahului penguasa

dan fuan rumah itu apabila dinyatakan sebagai suatu kekeliruan,
maka shalahya ifu sendiri telah terlaksana secara sah.

Tidak ada perbedaan dalam hal seseorang menjadi imam di
rumahnya, apakah dia ifu budak atau orang rnerdeka, kecuali
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budak yang di mmah itu ada tuannya sehingga rumah tersebut

merupakan rumah tuannya, dan tuannya lebih berhak menjadi

imam.

Jika seorang penguasa berada di rumah seseorang, maka

penguasa tersebut lebih berhak menjadi imam karena rumah

tersebut termasuk bagian dari wilayah kekuasaannya. Jika ada

sebuah kota yang memiliki sebuah masjid tetapi kota tersebut tidak

memiliki penguasa, maka siapa saja di antara para ahli Fikih dan

Al Qur'an yang mengimami mereka, maka saya tidak

memakruhkannya.
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279. AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Nafi', bahun

pemilik maqshurah 160 mendatangi hnu g*ut.151

L6o Maqshurah berarti tempat dengan tingkat prirasi yang tingE milik para

penguasa.
161 Al Baihaqi dalam Ma rifah As-Sunan wal A*ar meriwayatkan atsar ini

secara lengkap sesudah menjelaskan bahwa sanadryn terpuh.rs.

Atsar'vi diriwayatkannya dari jalur Ibnu Bukair dari Malik dari Abu Ja'far Al

Qari, bahwa dia melihat pemilik maqshurah pada unktu terjadi konflik. Kefika

waktu shalat tiba, dia keluar untuk memeriksa keadaan jamaah. Dia bertanSra,

"Siapa yang mengimami jamaah?" Sarnpai akhimya dia berbicam kepada AMullah

375



AlUmm

79- Kesamaan Kedudukan Suafu Kaum yang
Berkumpul di Tempat Singgah (dalam Perjalanan)

AsySyafi'i berkata:
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280. Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayryr-rb,

dari Abu Qilabah, dia berkata: Abu Yaman Malik bin Huwairits

menceritakan kepada kami, dia berkata: Rasulullah S bersabda

kepada kami, "Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku

shalat! Jika ornktu shalat telah tiba, maka hendaHah salah seorzng

di antara kalian mengumandangkan adzan unfuk kalian, dan

hendaklah yang paling tua di antan kalian mengimani kaliant'L62

bin Umar, lalu AMullah bin Umar berkata, "Kalau begitur, kamulah yang maju dan

shalatlah di hadapan orang-orang. "
162 gp- Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: A&an dan lqamat bagi

Musafir Jika Mereka Jamaah, 1/272, no. 631) dari jalur Muhammad bin

Mutsanna dari Abdul Wahhab dengan disertai kisah; dan Muslim (pembahasan,

Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab' Orang yang Paling Berhak Menjadi Imam,

7/466) dari jalw Zuhair bin Harb dari Ismail bin Ibrahim dari Ayyub tanpa redaksi,
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AsySyafi'i berkata: Mereka adalah kaum yang datang
secara bersamaan sehingga tampaknya bacaan dan pemaharnan

agama mereka sama. Karena itu mereka diperintahkan agar png
mengimami mereka adalah yang paling fua di antara mereka.
Ifulah yang saya perintahkan, dan hadits inilah png kami pegang.

Kami memerintahkan suafu kaum ketika mereka berkumpul
di suafu tempat yang tidak ada penguasanya dan tidak berada di
tempat tinggal seseorang, agar mereka mendahulukan gnng paling
pandai membaca, paling paham agarna, dan paling berumur di
antara mereka. Jika sifat-sifat tersebut tidak ditemukan pada diri
seseorang, maka mereka memajukan orang 5nng paling paham

agama di antara mereka manakala dia membaca Al Qur'an, lalu
dia membaca bacaan yang o.rkup dalam shalatrya, maka ifu baik.
Jika mereka memajukan yang paling bagus bacaannya manakala
dia telah memahami fikih sebatas yrang diperlukan dalam shalat,

maka itu baik.

Kedua tipe orang ini lebih didahulukan se@ra bersama-
sarna daripada orang yang lebih hra usianya. Menurut sebuah
pendapat, alasan mereka diperintahkan agar diimami oleh 5nng
pandai membaca Al Qur'an adalah, karena para imanr terdahulu
ifu masuk Islam dalam usia yang sudah lanjut, sehingga mereka
memahami agama terlebih dahulu sebelum membaca Al Qur'an.

Sedangkan generasi sesudah mereka membaca Al Qur'an
sejak saat masih kecil sebelum memahami agama. Karena ifu,

"shalatlah kalian sehgaimana kalian melihatku shalat!" Juga dari jalur Ibnu Abi
umar dari Abdul wahhab. Mr.rslim mengalihkannya pada sanad hadits sebelumnya,
dan dalam sanadnya disebutkan: Malik bin Huwairits Abu Sulaiman menceritakan
kepada kami.
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tampaknya seseorang yang memahami agama manakala bisa

membaca sedikit saja dari Al Qur'an, maka dia lebih b€rhak

menjadi imam karena terkadang dalam shalat dia mernahami

bagaimana dia berbuat berdasarkan pemahaman agama yang

dimilikinya.

Sementara orang yang tidak merniliki pemahaman agama

tdak akan mengetahui hal itu. Jika mereka setara dalam hal

pemahaman agama dan bacaan Al Qur'an, maka png menjadi

imam adalah yang paling tua. Perintah Nabi $ agar mereka

diimami oleh yang paling fua menunrt sejauh pandangan saya

adalah, karena mereka setingkat dalam hal bacaan dan ilmu.

Karena ifu beliau memerintahkan agar mereka diimami oleh yang

paling hra.

Seandainya di antara mereka ada yang memiliki nasab png
tingS, lalu mereka mengedepankan orang 1nng tidak memiliki

nasab yang tinggi, maka shalatnya mereka sah. Jika mereka

mengedepankan orang yang memiliki nasab, sedangkan tingkatan

bacaan dan pemaharnan agama mereka selupa, maka ihr bagus

karena imam merupakan kedudukan yang utama-
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281. Rasulullah S bersabda, "Dahulukanlah oftng-orang

Qunisy, dan janganlah kalian mendahului fierekal'tr63

AsySyafi'i berkata:
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163 gp. Al Baihaqi ddam Ma rifah As-Sunan wal Atsar$embahasan, Shalat,

bab: Berkumpuln5ra Suatu Kaum di Tempat png Mereka Memiliki Kedudukan
yang Sama, 2/3981dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi' dari Asy-Sff i dari Ibnu
Abi Fudaik dari hnu Abi Dzi'b dari lbnu Syihab, bahwa dia menerima kabar
bahwa Rasulullah $ bEsabda,

.6$tt'tt ,s;s6 \i W tfui 6i:"ii ti t:s:j ri,:i
'Dahulukanlah onng-onng Anisy, dan janganlah l<alian mendahului

mereka! Atau belajarlah dari merel<a, dan j,anganlah bttagak alim kepda mue.l<a,

atau mengajari mqel<a. "
AI Baihaqi mengutip dari Al Muzanni bahwa yang dirnal$ud dengan berlagak

alim adalah bersikap bangga kepada mereka.

Al Hafizh Al Haitsami menyebutkan hadits ini dalam Majma'Az-hwa'id
(1025) dan berkata, "Hadits ini diriwaptkan oleh Ath-Thabarani, dan dalam
sanadnya terdapat Abu Ma'sgar. Riwayatnya hirszn, sedangkan para periwayat

selebihnya mmrpakan para periwayrat tadits shahih."

Al Ajluni dalan. Kasyf Al Khafa12/140) berkata, 'Hadits ini diriwayatkan oleh
Ath-Thabarani dari Abdullah bin Sa'ib, juga oleh Abu Nu'aim, kemudian oleh Ad-
Dailami dari Anas, serta para penghimpun hadits lain dari selain keduanln. Mereka
semua mengangkat sanadnSra kepada Nabi $."

Al Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh hnu Abi S!,aibah

dan Al Baihaqi dari Ma'mar dari Az-Zului dari hnu Abi Hatsmah dengan redaksi
yang sempa. Ath-Thabarani meriwaptkannla dari hadits Abu Ma'syar dari Said Al
Maqburi dari Sa'ib. Abu Ma'syar stahrsn5ra dhaif. N Baihaqi meriwayatkannya dari
hadits Ali bin Abu Thalib, Jubair bin Muth'im dan sdainn5ra."

Lth. At-Talkhish (2/361; Fath Al Bad (73/LL8h dan As-Sunan Al Kubm
(3/721t.
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282. Abdul Majid bin Abdul Aziz mengabarkan kepada

kami, dari hnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Menurut sebuah

pendapat, suatu kaum diimami oleh yang pulir,g memahami fikih
di antara mereka. Jika mereka satna tingkatannya dalam

pemahaman fikih, maka yang paling baik bacaannya di antara

mereka. Jika mereka sama dalam hal fikih dan bacaan, maka Snng
paling tua di antara mereka." Kemudian sesudah itu aku

mempertanyakan kepadanya tentang seomng budak yang

mengimami. Aku bertanya, "Apakah budak boleh mengimami

mereka jika dia yang paling paham fikih di antara mereka?" Dia

menjawab, "Ya.'164

164 HR. AMnrrazzaq ddam Mushannaf-tya(pembahasan: Shalat, bab: Siapa
yang Mengimami Suatu Kaum yang Berkumpul?, 2/3881dari lalur Ibnu Juraij, dia

berkata: Aku bertanyra kepada Atha, "Apa suatu kaum yang berkumpul dalam
perjalanan. Mereka terdiri dari oftmg-orang Quraisy, omng Arab firnr Quraisy),
mantan sahaya, budak, dan omng-orang badui dari pedalaman. Siapa di antara
mereka yang mengrmami sahabat-sahabafuip?" Dia menjawab, "Orang yang
mengimami mereka adalah yang paling memahami fikh di antara mereka. Jika
mereka sama dalam hal pemahaman fikih, maka yang paling pandai membaca Al
Qur'an di antara mereka. Jika mereka sama dalam hal fikih dan bacaan Al

Qur'an, rnaka yang paling fua di antara mereka." Saya bertanya, "Jika mereka
sama dalam hal fikih dan bacaan Al Qur'an, sedangkan ada budak yang paling tua
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283. Abdul Majid bin Abdul Aziz merrgabarkan kepada

kami, dari hnu Juraij, dia berkata: Naft' mengabarkan kepadaku,

dia berkata: Shalat didirikan di sebuah masjid di Thaifah, bagian

dari Madinah. hnu Umar memiliki sebidang tanah yang dia garap

di dekat masjid tersebut. Sedangkan yang menjadi imam masjid itu

di antara mereka, apakah budak tersebut boleh mengimami mereka lantamn

usianya sehingga dia mengimami orang Qumisy dan selainnya?" Dia menjawab,
"Ya. Apa alasan mereka tidak mau diimami oleh yang paling alim, paling pandai

membaca Al Qur'an, dan paling tua di antam mereka, siapa pun ih.r?"

AMurrazzaq berkata, "At-Tsauri menaruh perhatian pada masalah ini."

381



AlUmm

adalah seorang maula. Tempat tinggal maula tersebut dan para

sahabatnya itu berada di sana. Ketika Abdullah bin Umar

mendengar mereka, dia datang untuk menghadiri shalat bersama

mereka. Maula yang menjadi imam masjid itu berkata, "Majulah

dan shalatlah!" Abdullah menjawab, "Engkau lebih berhak untuk

meniadi imam di masjidmu daripada aku." Akhimya maula imam

masjid itu pun shalat sebagai imam.165

Asy-Syafi'i berkata: Pengelola masjid itu sama

kedudukannya dengan tuan rumah. Saya memakruhkan seseorang

untuk mendahuluinya menjadi imam selain sulthan.

Barangsiapa yang saya makruhkan untuk menjadi imam lalu

dia mendirikan shalat sebagai imam, maka keimamannya sah.

Tetapi yang terbaik adalah seperti yang saya jelaskan, yaitu

mendahulukan yang ahli fikih, Al Qur'an, usianya hra dan

memiliki nasab yang bagus. Jika seorang badui mengimami

seorang sahabat Muhajirin, atau seorang badui mengimami

seorang penduduk kota, maka Ins5n Allah tidak dilarang. Hanya

saja, saya senang sekiranya orang yang memiliki keutamaan dalam

setiap aspek kehidupan ifu tampilmenjadi imam.

Barangsiapa yang shalat dengan bermakmum kepada orang

yang telah baligh, muslim dan bisa mendirikan shalat, maka

shalatrya dan orang-orang yang di belakangnya sah rneskipun

keberagamaannya tidak terpuji. Maksudnya adalah sifatrya sangat

jauh dari sifat terpuji secara agama. Para sahabat Nabi $ pemah

shalat di belakang orang yang tidak mereka puji perbuatannya,

baik itu sulthan atau selainnya.

16s 93. Abdurrazzaq dalarn Mushannafaya (pembahasan: Shalat, bab: Imam

Didatangi di Masjidnya, 2 / 399-2001 dari lbnu Juraij.
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284. Muslim mengabarkan kepada kami, dari hnu Jurarj,

dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar mengasingkan diri di Mina
se'arakfu terjadi peperangan antara lbnu Zubair dan Hajjaj di Mina.
Saat itu Abdullah bin Umar shalat di belakang Hajjaj."16
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166 gp. Al Baihaqi dalarn Ma'n'fah As-Sunan utal Abar@embahasan: Shalat,
bab: Shalat di Belakang Orang y"ang Tidak Terpuji Perilakunyra, 2/399) dari ;alur
Abu Abbas dari tu-Rabi'.

Al Baihaqi juga melansimyra dmgan sanad ini dalam As-Sunan Al Kubn
(3/7271.
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285. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hatim

mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari

ayahnya, bahwa Hasan dan Husain @ pemah shalat di belakang

Marwan. Periwayat berkata: Lalu dia (Ja'far bin Muhammad)

bertanya, "Tidakkah keduanya shalat lagi setelah keduanya pulang

ke rumah?" Ayahnya menjawab, "Tidak, demi Allah- Keduanya

tidak melakukan shalat di luar shalatnya bersama para imam."157

80. Shalatnya Seseorang di Belakang Orang [-ain yang

Tidak Mengimaminya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami: Jika seseorang mengawali

shalat untuk dirinya sendiri tanpa bemiat unfuk mengimami

seseorang, lalu datanglah sekelompok orang atau seseorang, lalu

mereka shalat dengan mengikuti shalat'rya, maka shalatnya sah

167 664 ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Ma'ifah As-Sunan vnl Atsar
(pembahasan dan bab yang sarna, 2/3994001dari jalur Abu Abbas Al Asham dari

fu-Rabi'.
Al Baihaqi juga melansimp dalam As-Sunan Al Kubm dengan sanad ini

(3/7221.

Al Baihaqi di sini meriwagntkan dmgan sanadnlra dari Makhul dari Abu

Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa, -Jihad hukumn5a wajib atas l<alian

bersama setiap pemimpin pasukan, baik dia omng lpng befrakti atau ahli maksiat.

Shalat itu hukumnin uniib bagi setiap muslim, baik di belakang imam imng
berbakti atau ahli maksiat, dan meskiptn dia melakukan dosadosa bqsar."

ljh. Ma'nfah As-Sunan qnl Atsa4 e/4O0)..
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dan dia menjadi imam bagi mereka. Tidak ada perbedaan antara
orang tersebut dan orang yang bemiat mengimami mereka.

Seandainya yang demikian itu hukumnya tdak boleh bag
seseorang, tenfu tidak boleh juga seseorang bemiat menjadi imam
bagi seseorang atau sekelompok orang Sang sedikit jumlahnya

tanpa bemiat unfuk mengimami selain mereka yang datang

belakang lalu shalat bersama jamaah tersebut. Akan tetapi, semua

ini hukumnya boleh, Insgn Allah. Saln memohon tauliq kepada

Allah.

81. Kernakruhan Imam

Aqr$nfi'i berkata:
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286. Shafwan bin Sulai* ***u5.*ul dari hnu Musa5ryib

dari Abu Hurairah dari Nabi S, beliau bersabda, "Akan datang

suafu kaum, lalu merel<a mengimami shalat kalian. Jika mereka

menyempumakan shalat mereka, maka mereka mendapat pahala
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dan kalian mendapat phala. Jika mereka mengurangi shalat

mereka, maka merel<a mendapt dosa sdangl<an kalian

mendapatkan pahala. {ea

I

(J,,l f ;31i f L,i:" -/r.o;urel - Y AV
zAorl Jr,

4-)-9 dlll ,'V fir
,t /
. lgz -/O, t

4t lIJ o.r3,. L" J'J
z I -. l.t

') s2V lt/

O/

4 Girdk/r,

4t ;sn ii.5^ir
CrzC

Yl :J!,, *t
. a';34,'-*t ) {k!i'^.i'r'vt

287. Sufuan mengabarkan kepada karni, dari A'maRr, dari

Abu Shalih, dari Abu Huraimh, riunyat ini sampai kepada

Nabi S, beliau bersaMa, "Imam adalah pergamin dan muadzin

adalah orang kepercaSaan- Ya Allah, Mhh pefunJuk kepda pn
imam dan ampunilah pn muadzin.469

Asy-Syafi'i berkata= Tampaknla ucapan Rasulullah S
maksudnya adalah, jika mereka menyempumakan shalat mereka

168 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Adzan, bab, Jika Imam fidak

Menyempr.rrnakan Shalatnya sedangkan Orarg 1Bng Shalat Di Belakangnya

Menyempumakan Shalatnyra, l/23O1dari jalur Fadtrl bin Sattl dari Hasan bin Musa

dari AMurmhman bin Abdullah bin Dinar dari Zaid bin Aslam dari Atlra bin Yasar

dari Abu Huaimh dengan redaksi !,ang s€rupa.

Al Baihaqi dalan Ma'rifah As-Sumn tml 46r,rsqfiah meriwayatkan hadits

ini -sebagaimana !,ang ada di sini- dari ialtr Abu Abbas Al Asham dari fu-Rabi'

dari Asy-Syaf i, dia berkata, "Dalam sebagian mantskripnya tertr-rlis, 'Dad Ibrahim

bin Muhammad bin Abu Yahya dari Shafr^,an'."
r6e Ta#rijhrrdits tetah disebudon sebelumnp pada no. (168).
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dengan cara mengerjakannya di ar,val waktu dan melakukan
kesempumaan shalat, yaitu memperpanjang bacaan, khusSnr,

membaca tasbih dalam ruku dan sujud, serta menyempumakan
tasyahud dan dzikir di dalamnln, karena ini adalah puncak
kesempumaan meskipun kurang dari ifu juga sudah sah, maka

mereka mendapat pahala dan kalian juga mendapat pahala.

Jika tidak, maka mereka menanggung kerugian karena

meninggalkan amalan yang terpilih dengan sengaja

meninggalkannya, dan bagi kalian apa yang kalian niatkan dimana

kalian meninggalkan amalan 5rang terpilih lantaran mengikutin5a,

sebab kalian dip€rintahkan unfuk mengikuti mereka dalam shalat

selama shalat mereka ifu sah bagi kalian, meskipun imam lain lebih

utama darinya.

Jadi, mereka menang[lung kenrgian akibat teledor dalam
mengakhirkan shalat dari awal waktu dan har,ln melakukan
amalan paling minim unfuk sekedar sah, yaitu haqn membaca,
nrlm dan sujud tanpa melakukan amalan Srang lebih sempuma di
dalamnya.

Kalian berka,vajiban mengikuti mereka dalam menjalankan
shalat hanya sekedar s&, sedangkan mereka menanggung

kerugian akibat teledor dalam mengerjakan kesempumaan yang

maksimal. Dimungkinkan bahwa maksud dari penjamin dalam
hadits di atas adalah para imam menjamin atas hal-hal yang tidak
ketahui, yaitu bacaan dan &ikir dengan suam lrang samar.

Apabila mereka meninggalkan se@ra n!,ata sebagian besar
dari shalat hingga lerruat, atau mereka tidak melakukan
amalan-amalan yang menenfukan sahnya shalat, maka tdak
seorang pun yang boleh mengikuti mereka, tidak boleh pula
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meninggalkan shalat hingga waktunya habis, dan tidak boleh pula

mengerjakan shalat secara Udak sah. Umat Islam harus shalat

sendiri atau secara jamaah bersama selain orang yang berbuat

demikian dalam mengimami shalat mereka.

' Jika ada yang bertanya, "Adakah dalil dari pemgrataan

Anda?"

Jawabnya adalah firman Allah,

"fu ;'ii J-t 6 3i4\1;8r 4fi 'ti; rS(',$ qV-

)fi6 ;'t1yl,j:; z 6 a i{ir o{'

"Hai orang-omng 
'nng 

beriman, taatilah Allah dan batilah

Rasul (Nln), dan ulil amri di anbm kamu. Kernudian jil<a kamu

berlainan pendapat tenbng s*uatu, mala kembalikanlah dia

kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya). "(Qs. An-Nisaa'

[4]:59)

Menurut sebuah pendapat, aSnt ini turun berkaitan dengan

para pemimpin pasukan. Ketika mereka berselisih pendapat

tentang sasuahr, maka mereka diperintahkan untuk

mengembalikannya kepada hukum Allah, kemudian hukum
Rasulullah 's.

Jadi, menumt hukum Allah, kernudian menumt hukum

Rasul-Nya $, shalat hams dikerjakan pada waktunya dan dengan

cara yang mencukupi (sah).
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288. Rasulullah #i bersaMa, "Barangskpa di antara pan

pemimpin Jnng memerintahkan kalian dengan sesuafu yang bukan

ketaatan kepada Allah, maka janganlah kalian menaatinjn.'tr70

Jadi, lika mereka menunda shalat hingga waktunya keluar,

atau tidak melakukan hal-hal yang menjadi penentu sahnya shalat,

maka ini termasuk maksiat besar kepada Allah, dimana Allah
memerintahkan agar hal ini dikernbalikan kepada Allah dan Rasul-

N5n. Rasululluh # memerintahkan agar seorang pernimpin Udak

ditaati dalam perkara ini.

u0 Srya tidak menernukan hadits ini dengan redalsi sep€rti ini, tetapi
terdapat dalarn Ash-Stahilnin, yartx

Al Bukhad (pembahasan: Jitnd dan El$pedisi Militer, bab: Mendengar dan
Tat 2/34V dari ialur Mr:saddad dari Yahyra dari Ubaidullah dari Nafi' dari lbnu
Urnar dari Nabi $, beliau bersaMa, 'Mendengar dan kebabn adalah swtu
keltarusn sdama tidak diperintahlan maksiat. Jil<a dia digintahl<an wtuk
befiwt makiat, maka tidak ada mandengar dan tidak ada taat "

Juga dari Muhammad bin Shatfiah dari Ismail bin Zakarifia dari Uta:d.rllah
dengan sanad dan redaksi lrang sama (no. 2955, 7741.1.

Muslim (pembahasan: Kepemilikan, bab: Ka,rnjiban Menaati Umam dalam
Selain Maksiat, dan Keharaman Taat dalam Malsiat,3/14619, no. 38/1839) dari
jalur Laits dari Ubaidullah dari Naft' dari hnu Umar bahwa Nabi $ bersaMa,
"Seomng muslim unjib mendengar dan taat dalam perkam jnng dA sukai dan

Sang dia benci, kecuali dia diperintahkan unh* bertuat maksiat. Jika dia
dipen'ntahkan unfuk berbuat maksiat, maka tidak ada keonjiban mendengar dan
bat."

Juga dari jalur Yahya bin Said Al Qaththan.
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Saya meny-rkai adzan karena Nabi $ bersabda,

"Ampunilah para muadzin "Saya tidak suka menjadi imam karena

imam itu adanya pertanggungan atas imam serta hal-hal yang

hams dikerjakan imam dalam shalat. Jika seseorang menjadi

imam, maka seyogianya dia bertakrpa kepada Allah dan

menjalankan kewajiban sebagai seorang imam. Jika dia melakukan

hal itu, maka sa5n berharap dia menjadi lebih baik daripada orang

lain.

82- Kehamsan Imam

AsySyafi'i berkata:

i Jle
I
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289. Diriwayatkan melalui satu jalur riwayat dari Abu

Umamah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah S bersaMa,
"Imam tidak boleh mengimami shalat suafu kaum, lalu dia berdoa

unfuk dirinya sendii tanpa mendoakan -onhr.47l
171 gp. Al Baihaqi datam Ma'rifah As-Sunan unl Atsar(pembahasan: Shalat,

bab: Keharusan lrnam, 2/4f,l94]1) dari jdur Abbas bin Muhammad Ad-Duri dari
Zaid bin Hubab dari Muawiph bin Shalih dari Safar bin Nusair Al Azdi dari Yazid
bin S5nraih Al Hadhmmi dari Abu Umamah Al Bahili, dia berkata: Rasdunah I
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2gO. Diriwayatkan dari Atha' bin Abu Rabah dengan

rdaksi Snng sama.172

b€xsabda, "Jil<a seonng lakitato' mqginami a,atu laum, maka jattgantah dla

bqda untuk dirinp sendiri bnp mendat<an mqeka. Jil<a dia bqbrat sepati
itu, malo dia telah matgkhianati mqela. Dan fuganlah mabqn mengintip
runah sntu l+aum bnp izin mae*a. Ji[a dia mqlalculanrya, rraka dk tdah
merylchiamti mqdta.'

Al Bulqini b€rlGta, "Ada perbedaan pada Yadd bin Syrnih. lni adatatr

riwagrat 1ang dilarsir oleh Al Baihaqi, Senrentara Habib meriwayatkan dari Yadd
bin Syuraih dari hnu Ha!,!ri Al Mu'adzdzin dari Tsauban dari Ra$iullah €t, batu,a
bdiau bersabda, Tlda @ lnl jang Mak lahl dil@lakan saarutg; giht:
Jaryantah s6@ntg maglnami slnlat swtu l<awt dangan magkhu*stan &a
bgi dtuing sendti fulan mtuk mqd<a. Jika dia fulrutannp, mata da t&h
maglrhiamti mqda-o

hri jalur inilah hadits ini dilansir oleh Abu Daud, At-Tirmidzi dan lb,nu

Maiah. Tsaur bin Yazid meriuayatkan dari Yadd bin q^raih dari lbnu Hay Al
Mu'adzdzin -dia adalah Syaddad bin FIay- dari Abu Hurairah dari Nah $
dengan redaksi lang sempa, dan hadits t€rsehrt dilansto oleh Abu Daud.

Pern5rataan Aslrsyafi'i "melalui sahr fiilur riwayat" mengiryaratkan beberapa

iah.u riwayat 1nng ada di dalamnya.

Jahrjalur riunyat tersebut ditdusuri secara l"ngkap oleh Al Bailxaqi dahm
As-*nnn Al Kubn, 13/1291.

UtL 1tmn At-Tbmidzi (p€rnbahasan: Stnlat, bab: Riwayat tentang
Kernaknrhan Imam Berdoa untuk Diri S€ndtui, 2/7891X), no. 357); hnu Mafi*r
(pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah Di dalamnya, bab: Imam Tidak
Berdoa unh.rk Dirinya S€ndiri, 7/298, no. 923). Dalam kedr.ra htab tersebut
terdapat hadits bnu Hay dari Tsaurnan (sedanglon dalam selain peqlataan Al
e&ini dsebutkan Abu Hay).

172 Sa!,a tidak menernukan hadits ini pada selain AErqrafi'i.
Dahm Mwlnnnaf bni AU qpiOan diriua5ratkan hadits 1;ang sarna dari

Mr.{ahftl, Abu Qilabah, hrahim, Ibnu Sirin, Thawus dan Abduthh bin lr,las'ud.
(2/%3-2@l
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Demikian pula, saya suka dengan imam. Jika dia tidak

melakukan hal-hal di atas, melainkan dia mengeriakan shalat pada

waktunya, maka shalakrya itu sah baginya dan bagi mereka. Tetapi

dia menanggung kekurangan akibat berdoa untuk diri sendiri tanpa

mendoakan mereka, atau tidak menjaga shalat di awal wakhr

dengan ruku dan sujud yang sempuma.

83- Orang yang Mengimami Suatu Kaum, Sedangkan
Mereka MembencinSTa

AqrSyafi'i berkata, Menunrt sebuah pendapat, tdak
diterima shalat orang lnng mengimami suafu kaum sedangkan

mereka membencinya, Udak pula shalat seorang perempuan dalam

keadaan suamirnya maratr kepadanya, dan tidak pula shalah5ra

seorang budak yang kabur hi.ggu dia kernbali kepada

majikannya.lT3 1,Lrr*r saya tidak menghafal dari satu jalur riwapt

173 61 3"1luoi meriwaptkan beberapa hadits tentang hal ini, yaitu:

1. Dari AIi bin Hasan bin Syraqiq dad Husain bin Waqid dari Abu Ghalib dari

Abu Umamah, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa, Ada tiga golongdn manusia

5nng slnlat merel<a adak sanzpi meleonti telinga mereka hinsgp mqel<a kembali,
gitu budak jang l<abur, paempuan Wng sennlaman suminja narah kepdang,
dan irnam suafu l<aum lang dibenci oleh l<aumn5n."

Nama asli Abu Ghalih adalah Hazur. Riwayatngra tdak dijadikan huiiah oleh

Al BilJrari dan Muslim. Abu Abdurrahman An-Nasa'i mengklaim bahwa statr.rsnya

dha'if.
2. Dari Abdurnzzaq dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata: Setahuku dia

mengangkat sanadn5n, dia Hata, "Ada tiga manusia gng shalat

merel<a tidak ampi melewati telinga mereka, 5aifu budak 5ang labur dari
tuann5n hinga dia datang dan meletal*an tangannja pada kngan fuann5n,
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yang dinilai tsabit oleh para ahli Hadits seperti itu. Maksud dari

pemyataan di atas adalah, seseorang yang bukan seorang

pemimpin mengimami jamaah yang membencinya. Karena ihr

saya memakrutrkan imam tersebut, tetapi tidak ada larangan bagi

makmum. Maksudnp dalam keadaan seperti ini (membenci

imam), karena makmum fidak mengadakan sesuatu yang

membuatrya dibenci.

Shalatrp makmum dalam keadaan seperti ini hukumnSn

sah, dan saya tidak mengetahui adanya keharusan mengulangi

bagi imam karena perbuatan buruknya lantaran tampil sebagai

imam itu fidak menghalanginya unfuk menunaikan shalat,

peremptmn taTI sennlannn snnintn rrunh kepdanja, dan saanng jarg
menginami a.atu l<aum dahn keadan l<aun tetsehn banci kepda4a."

Sanad hadib terputus seperti yang dikatakan oleh Al Baihaqi.

Isrnail -+agra mendugaqn sebagai Ismail bin Ayryas5 meriuralzatkannya dari

Hajjaj bin Artha'ah dari Qatadah dari Hasan dari Nabi $ secara rzar:sal(terputus

sanadnp pada sahabat); dan dari Afta' dari Abu Nadhrah dari Abu Said dari

Nabi ,$ secara mausful(tersambung sanadnya). Sanad irn dla'if.
Hasan meriwalatkan seczua maushul dmgan menyebut nama Anas di

dalamn5ra, dan ia bukanlah apa-apa. Hadits ini diriwaptkan secarzr gharib oleh
Muhammad bin Qasim AI Asad dari Fadtrl bin Dalham dari Anas.

3. Abdurmhrnan bin Zi!,ad Al Ifriqi meriwaptkannya dari Imran bin AM Al
Ma'afui dari AMullah bin Amr dari Nabi $' Kemudian dia menyetrulkan sahh

safu dari tiga kelompok orang tersebut, 5raifu orang !,ang mengimami suah-r kaum

dalam keadaan mereka benci kepadanya. Dia berkata, "Dan s€seotang lnng
mendatangi shalat sesudah leurat, dan seseoftmg yang memperbudak

perempwm lnng merdeka. "

AMunahman tidak bisa dtadikan huijah. Namun hadits ini menjadi kuat

bersama hadits Abu Ghalih dan riwayrat murslQabdah mengenai keimaman.

Diriwayratkan dari Yazid bin Abu Habib dari Amr bin Walid dari furas bin
Malik secara nar{u'; dan dari Atha' bin Dinar dari Nabi $ secara murcal
mengenai imam dan perempuan.

l.jh. Ma nhh,4s-Sumn wal Atsar(2/N8409).
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meskipun saya mengkhawatirkan tindakannya untuk tampil

sebagai imam.

Demikian pula dengan perempuan yang suaminya marah

kepadanya, dan budak yang melarikan diri dari tuannya. Saya

mengkhawatirkan mereka dengan pertuatan-perbuatan mereka,

namun tidak seorang pun di antara mereka yang wajib mengulangi

shalat yang mereka kerjakan dalam keadaan seperti itu.

Demikian pula dengan seseorang yang keluar untuk

merampok kaftlah, minum khamer dan perbuatan maksiat lainnya.

Saya mengkhawatirkan perbuatanngra, tetapi jika dia mengerjakan

shalat pada wakfunya, maka saya tidak me;ruajibkannya unfuk

mengulangi shalatrya. Seandain5n dia sukarela mengulangi

shalaforya sesudah dia meninggalkan perbuatannya ifu, maka saya

tidak memakruhkannla.

Saya mernakruhkan seseorang untuk menjalankan

kauenangan atas suahr kaum dalam keadaan mereka benci

kepadanya. Jika dia menjalankan kevuenangan mereka sedangkan

keban5akan mereka fidak membencinya, melainkan sebagian

kecilnya saja yang membencinya, maka saya fidak

memakruhkannya, kecuali dari sisi rnakruhnya jabatan secara garis

besar.

Alasannya adalah seseorang yang menjalankan

kewenangan atas suatu kaum, baik dalam jumlah yang sedikit atau

banyak, tidak terbebas dari adarrya sebagian dari mereka yang

membencinya. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah

kalangan urnurn mayoritas, bukan kalangan khusus minoritas.

Secara garis besar, saya memaknfikan jabatan dalam

keadaan apapun. Jika seseorang diberi ket,r,renangan atas suafu
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kaum, maka dia tidak boleh menerima kewenangan atas mereka

hingga dia mampu memikul beban jabatan tersebut dalam keadaan

apapun, terjaga dari sikap berpihak kepada orang yang

memberinya jabatan, terjaga dari tindakan yang tidak benar

terhadap musuhnya, memiliki kejelian dan tidak mudah tertipu,

bersih moral sehingga tidak berbuat sewenang-wenang atas harta

benda dan keputusan hukum yang diserahkan kepadanya, dan

mampu menjalankan keurajiban. Jika satu sifat saja kurang

darinya, maka dia tidak boleh memegang jabatan, dan seseorang

yang mengenalnya tidak boleh memberikan jabatan kepadanSa.

Selain itu, sala senang sekiranyra seorang pemimpin

memiliki sifat santun kepada rakyat. Kalau dia tidak memiliki sifat

sanfun, namun kernarahanngra tdak mendorongngn unfuk

melanggar hak dan melakukan perbuatan ynng batil, maka hal itu

tidak berdampak negatif baginya. Karena yang demikian ihl

merupakan karakter yang manusia tidak memiliki kuasa atas

dirinya sendiri.

Manakala dia menjalankan kalenangan, dan karaktemya

memang seperti yang saya harapkan, nalnun sesudah ifu dia

berubah, maka atasannya wajib memberhentikannya, fidak boleh

memberinya kewenangan. Seandainya seseorang menjalankan

un$an suahr kaum yang kebanyakan dari mereka benci

kepadanya, maka sebenamya dia udak berdosa, hanya saja

meninggalkan jabatan terseburt lebih baik baginya, baik mereka

mencintainya atau membencin5n.
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84. Keharusan Imam untuk Meringankan Shalat
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291. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah S bersabda, "Jika salah seorang di

antara kalian mengimami shalat oftng-orang, maka hendaHah dia

mertngankan (shalahya), karena di anbra mereka ifu ada orang

yang sakit dan lemah. Jika dia shalat sendiian, maka silakan dia

memanjangkan sauka diu.'L7 4

u4 HR. Ath-Thabmni (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Amalan dalam

Shalat Jum'at, 7/L34, no. 13); dan Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Jika

Seseorang Shalat Sendirian, rnaka Silakan Dia Memanjangkan Shalabrya Sesuka

Ha\, L/233, no. 703) dari jalur AMullah bin Yusuf dari Marlik; dan Muslim

(pembahasan: Shalat, bab: Perintah kepada Para Imam untuk Meringankan Shalat

tetapi Tetap Sempuma, 7/341, no. 183/467) dari jalur Qutaibah bin Said dari
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292. Diriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau adalah orang

yang paling ringan shalat saat mengimami jamaah, dan paling

panjang shalatrSn ketika shalat 5sndiri.us

Mughirah bin Abdurmhman Al Hizami dari Abu Zinad dari A'raj dengan redaksi

yang serupa; dan dari jalur Muhammad bin Rafi' dari Abdurrazzaq dari Ma'mar
dari Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa.

175 63. Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Swnn unl Atsar(pembahasan: Shalat,

bab' Keharusan Imam unhrk Meringankan Shalat, 2/392) dari jalur Abu Ja'far

Ath-Thahawi dad Al Muzanni dari Asy-Syafi'i, dia berkata: Abdul Majid

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dia berkata: AHullah bin Utsman bin

I(hutsaim mengabarkan kepadaku, dari Nafi' bin Sarjas, dia berkata, "Kami

menjenguk Abu Waqid Al Badri pada saat dia sakit menjelang wafat. Aku
mendengamgra berkata, 'Rasulullah $ adalah orang yang paling ringan shalatryla

saat mengimami jamaah, dan paling panjang shalatnya saat shalat sendiri'." (dari

lslab As-Sunan Al Ma'burah no. 392).

Al Baihaqi berkata, "AqrSffi'i meriwayratkarrnyra dalam Harrrnlah dari

Ibrahim bin Muhammad dari AMullah bin Utsman bin Khutsaim dengan redaksi

yang serupa-"

Dalam l,rfrab As-Sunan Al Ma'bumh terdapat beberapa hadits Asy-Syafi'i

tentang rnasalah ini sehingga sebaiknp kami kutip di sini:

1. Asy-Syafi'i berkata: Suft/an bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dad

Ismail bin Abu Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Mas'ud, dia berkata:

Seorang laki-laki berkata kepada Nabi $, "Ya Rasulullah, sungguh aku terlambat

dari shalat Shubuh lantaran fulan memperlama kami." Orang itu berkata, "Aku

tidak pernah melihat Rasulullah I ttturoh dalam memberi nasihat seperti

kemarahan beliau pada hari itu." Beliau bersaMa, "Saungahnp di anam lalian
ada orang-orang Snng membuat manusia lai dafi agama. Barangsiap di antan
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kalian gng mengimami jamaah, maka hendaHah dia maingankan shalahzg
karena di antan mqel<a ada orang fua, onng sakit, onng lernah dan onng jrutg
memiliki hajat.'

Al Baihaqi berkata, 'Hadits Abu Mas'ud dilansir oleh Mushm dari Suft,ran bin
Uyainah, dan dilansir Al Bukhari dari beberapa jalw riwapt lain dari Ismail."

l.jh. Itla'dfah As-Sunan uml Abar, (2/3951

2. Sut/an menceritakan kepada karni, dari lbnu Abi Khalid, dari ayahnya, dia
berkata: Saat aku tiba di Madinah, aku menginap di rumah Abu Hurairah, dan aku
melihatnya mengLnami or?ng-orang. Dia mengerjakan shalat secara ringan, lalu
aku bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apakah seperti ini Rasulullah $ shalat?" Dia
menjawab, "Ya, bahkan lebih ringkas lagi."

3. Muhammad bin Ismail menceritakan kepada kami, dari lbnu Abi Dzi'b,
dari Hafits bin AMurrahman, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dia
berkata, "Sungguh, Rasulullah $ mernerintahkan kami untuk meringankan shalat,

dan sungguh beliau mengimami kami dengan surat fuh-Shaffat."
4. Sufun mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Said

bin Abu Hindun, dari Muthanif bin Abdul Malik, dia berkata' Aku mendengar
Utsman bin Abu Ash berkata, "Rasulullah S menyunrhku mengimami jamaah,

serta mengukur mereka dengan yang paling lemah di antara mereka, karma di
antara mereka ifu ada orang tua, omng sakit, orang lemah dan omng ya.ng

memiliki hajat."

I.Jh. As-Sunan Al Ma'tsunh, no. (L77-127).

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini dilansir oleh Muslim dari hadits Musa bin
Thalhah dan Ibnu Musayyib."

Lih. ShahirS Muslim, (pembahasan: Shalat, bab' Keharusan Imam untuk
Meringankan Shalat tetapi Tetap Sempuma).

J.>,

*3 iaht Jt" "hr J-r^,:t'a';Y* ityt
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293. Sydrik bin Abdullah bin Abu Namir dan Amr bin Abu

Amr meriwayatkan dari Al Ala' bin Abdurrahman dari Anas bin

Malik, dia berkata, "Aku tidak pernah shalat di belakang seorang

pun yang lebih ringan dan lebih sempulna shalatrya daripada

Rasulullah 9."176

AsySyafi'i berkata: Saya menganjurkan kepada imam

unhrk meringankan shalatnya tetapi tetap menyempumakannya

seperti yang digambarkan oleh Anas dan orang yang menceritakan

hadits bersamanya. Meringankan sekaligus menyempumakan

shalat telah dijelaskan dalam pembahasan tentang bacaan imam di

tempat lain.

Jika imam terburu-buru sehingga kurang dari batas yang

saya anjurkan unfuk menyempumakan, atau jika imam

u6 f{R. Al Baihaqi dalalr-;. lW'nfah As-Sman wal Atar(pembahasan: Shalat,

bab: Kehanrsan Imam untuk Meringankan Shalat, 2/3931 dari jaltr Ismail bin

Ja'far dari S!,adk.

Dia berkata, "lsmail juga menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Ala' bin

AMurrahman menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, dengan redaksi

yang sama."

Al Baihaqi berkata, "Al Bukhari dan Muslim rnelansimya dalam .4sh-

Shahihaindai Syarik."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Adzan dan

Jamaah, bab' Orang yang Meringankan Shalat Ketika Ada Anak Kecil Menangis,

L/2341dari jalur Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Bilal dari Syarik dengan

redaksi yang serupa, dengan redaksi, "Dan jika beliau mendengar tangisan anak

kecil, maka beliau meringankan shalat karena khawatir ibunya cemas."; dan

Muslim (pembahasan: Shalat, bab, Perintah kepada Para Imam unhrk

Meringankan Shalat tetapi Tetap Sempuma, 7/341dari jalur Yahy'a bin Yahya,

Yahya bin Ayyub, Quraibah bin Said dan Ali bin Hujr dari Ismail bin Ja'far dari

Syadk tanpa ada tambahan redaksi seperti yang ada pada Al Bukhari.

Al Bulqini berkata, "Riwayat Amr bin Abu Amr yang merupal<an maula

Muththalib bin Abdullah bin Hanthab tidak saya temukan."
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menambahkan hingga melampaui batas yang saya anjurkan

sehingga menimbulkan beban berat, maka saya memakruhkannya

tetapi dia dan orang-orang yang shalat di belakangnya tidak wajib

mengulangi shalat mereka manakala mereka telah melalorkan

batas minimal yang harus dilakukan dalam shalat.

85. Bab: Sifat Imam

Dalam bab ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan

pengedepankan kalangan Quraisy, keutamaan para sahabat

Anshar, serta isyarat mengenai imam tertinggi.
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294. Mvhimmad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada

kami, hnu Abi Fudaik mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abi
Dzi'b, dari hnu Syihab, bahwa dia menerima kabar bahwa
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RasulullahS bersabda, "Kedepankanlah orang'oftng Qtnisy,
dan janganlah kalian mendahului mereka! Aku bekiarlah dari

mereka, dan janganlah berkgak alim kepada merela, abu
mengajari merel<a." Keraguan redaksi berasal dari hnu Abi

Pr6u;1.177
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295. Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu

Abi Dzi'b, dari Hakim bin Abu Hakim, bahwa dia mendengar

Umar bin Abdul Aztz dan hnu Syihab berkata' Razulullah $
bersaMa, "Banngsiapa yang menghinakan oftng-oftng Qunisy,

maka Atlah akan menghinakann5n.'L7 8

17? Talhiibadtrs telah disebutkan sebelumnya pada no. 281.
178 g"6i1r ini disebtrtkan dalarn Majma'Az-hvnid (27/L0) dari jalur fu-

Rabi'ah bin Abdun-ahman dari Said bin Musayyib dari Amr bin USman bin Affan

dari Utsman.

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahnad, Abu Ya'la dalam

At lkbir dengan ringkas, dan Al Bazzar dengan redaksi yang serupa- Para

periwayat mereka tstSah."

Hadits ini juga diriwayatkan dari Anas, dia berkata: Rasulullah ei b€rsabda,

"hnngsiapa gng menghinakan oftng-orang Qumisy, nnka Alhh
menghinakannya sebelum kematiann5a. "
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296. AsfSyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari hnu Abi Dzi'b,

Hadits ini iuga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al lkbir dan Al
Ausath- Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Sulaim Abu Hilal. Dia dinilai

tsiqah oleh sekelompok ahli Hadits, tetapi dia memiliki suahr kelemahan.

Sedargkan para perirrrayat selebihnya milik kedmnya merupakan para periwaynt

Ash-Slnhih. Hadits ini juga diriuraptkan oleh Al Bazzar-

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmi&i (pernbahasan: Riwayrat Hidup,

bab: Ketrtarnaan Anshar dan Qrraisy, 5/714) dari jalur hrahim bin Sa'd dari

Shalih bin Kaisan dari Az-Zuhri dari MGamrnad bin Abu Sutnn dari Yusuf bin

Hakam dari Muhammad bin Sa'd dari aphnya dari B.asuhrllah S; dan Al Hakim

dalam ,4/ M$tadmk {4n4\ dari jalur Ar-Rabi'ah bin Abu AMurrahman dengan

hadits Utsman; dari jalur hratrim bin Sa'd dari Shalih bin Kaisan dari Ibnu Syihab

dari Muhammad bin Abu Suflnn bin Ala' bin Jarifh Ats-Tsaqafi dari Yusuf bin
Hakam Abu Flaiiaj bin Yusuf dari Muhammad bin Sa'd bin Abu Waqqash dari

ayahnya rg, dia berkata: Rasulullah # bersabda, "funngsiap yang
magtginkan kehinaan bagi omrg:onng AR& maka Allah mazghinal<ann5a."
Juga dari ialur Laits bin Sa'd dari Yadd bin AMullah bin Usamah Al Hadi dari

Ibrahim bin Sa'd.

Al Haldm berkata, 'lni terrnasuk hadits cemedang yang diriwayatkan para

periurayat senior dari para periwayat junior-" Adz-Dzahabi bed€ta, "Sanad hadits

shahill"
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dari Harits bin AMurrahman, bahwa dia menerima berita bahua

Rasulullah $ bersabda, "seandaingn oft,ng'oftng Qumisy tidak

akan menjadi congkak, tentulah aku al<an kabarkan kepda
mereka tentang apa lnng mereka peroleh di sisi Allah &.'179

u9 lfll. Al Haibami dalan lukftm',42-hwa'id(10/21dari Aisyah 6 bahwa

Nabi $ menemuirryn lalu beliau b€rsaHa, 'Sarilai4a orzrng-oftng Q.misy frek
alan manjadi conglak, tentukh aku abn kabarkan kepda mqel<a tanbng ap
gng mad<a pqoleh di sisi Allah-'

Al Haitsami b€rkata, "Hadits ini diriwaptkan oleh Ahmad, dan pam

periunyatnya merupakan para periurapt Ash'Slnhih."
Juga dari A[ bahwa Nabi S bersabda -sejauh yang sala tahu,

"Dahululrankh oftng-onng Qumiqr, dan ianganlah lcalian mqdahului mqel<a-

Seandairyn bul<an larem onng orury, Anaisy alan angl<ak, tentukh aku akan

kabarl<an kepda merel<a apgng mae,la paoldz di sin Allah"
Al Haitsami berkata, "Hadib ini diriuaSntkan oleh Ath-Thabrani- Dalam

terdapat Abu l"la'syar, dan hadituy hasan."

Hadits ini iuga diriwalatkan oleh lbnu Abi Slaibah dalan MushannalaW

(pernbahasan: Keutarnaan, bab: Penjelasan tentang Keutamaan Qr-raisy, l2/L6n
dari jalur Abdullah bin I&is dari Has!,im bin Hasyim dari Abu Ja'far, dia berkata:

Rasulullah S bersabda, 'Janganlah l<allan mendahului oftngarzng Araisy
sehinga l<alian tetsat, dan jangenlah kalkn tqfrnggal dari orugrcrug Anisy
sehinga kalian tersaat- Omng Wng terbik di anbn omng-oftxrg Qtniry adalah

sebaik-biknya nnnusia. Dan onng 5ang paling iahat di anbm omng-onng

Qum*y adakh sejahat-ftilnga manusia. Demi Dat 5ang merzgtmi iiwa
Muhatnmad, sandaing hian l<arqa omngrcftng Quniq/ al<an meniili
congl<ak, tentulah aku kaba*an kepada mqeka tatung aF 5ang dipaoldt
onn!-orcnlJ tetbaik Ounistr di sisi Allah -atau: aF Wng mqel<a peroleh di sxi
Allah. " Status ha&e musal.

Hadits ini juga diriwaptkan oleh Ibnu Abi S!,aibah (12/7691dari ialur Fadtrl

bin Dukain dari Abdullah bin Mubaq/s!,ir dari Zaid bin Abu Atab, dia berkata:

Muwiyah berdiri di atas mimbar, lalu dia berlrata: Rasululhh $ bersabda,

'Manusia mengilruti oftngomng Qumisy dalanz .rn$zn ini. Yang tetfuik di anbta

merel<a di masa iahih'yah adalah Wg tqbaik di anbn merela di mas Ishm

manakala mqeka memahami agama. Deni Allah, seandania bulan l<arem
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297. Iftlnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami, dari hnu
Abi Dzi'b, dari Syarik bin AMullah bin Abu Namir, dari Atha bin
Yasar, bahwa Rasulullah $ bersabda kepada orang orElng

Quraisy, "I{alian adalah oftng t/ang pahg berhak alas uusan
(kekhalifahan) ini sekma l<alian bersama kefunamn, kecuali l<alian

menyimpang sehingga kalian akan terkupas seperti turkupsnya

orang-orang Qumisy akan menjadi conglcak, tenfulah aku l<abrlan kepda
mereka tenbng apa Sang diperoleh omrlg-omng tqbaik Qumisy di sisi Allah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi 14/107) dari jalur Abu Nu'aim

Fadtrl bin Drrkain dan seterusnya..

Hadis ini dan hadits AslFsyafi'i statusnSn mursal seperl yang terlihat dengan

jelas, dan sebagaimana yang ditegaskan oleh Sirajuddin Al Bulqini, tetapi hadits hi
menjadi kuat berkat hadits sebelumnya.
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pelepah kwma ini-'Beliau menunjuk kepada pelepah yang ada di

tangan beliau.ls

180 Al Haitsanri dalam Majma'Az-hon'id (pembahasan: Kekhalifahan, bab:

Kekhalifahan ada di Tangan Quuaisy, sedangkan Manusia lain Menjadi Pengi}ut
Mereka, 5/L92) trerkata: Dari AMullah bin Mas'ud, dia berkata: Saat karni

Msama Rasulullah #, yuit, sekitar delapan puluh orang Quraisy; tidak ada di
antara mereka selain mereka... Kemudian beliau mernbaca sSrahadat, lalu beliau

bersabda, "Atruna hdu Walni sqeJap oranganng Qtnisy, saunryhqa
lalian adalah pan pemqpg unwan (kekhakfalan) ini sehnn kalian ffuk dulnb
kepada Allah. Jika kalian teJah durtnka kepda Allah, naka Allah akan mengwtts
kepda lalian ontg gng akan mengarys l<alian seprti l<ag dikups-beliau

ke l<a1u gg ada di bngan beliau.' Kqrudian l<aW Miau tat<ups
hhga manpdi putih hcin."

Al Haibami b€rkata, "Hadits ini diriuraptkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan

Ath-Thabrani de,hrm Al Austh- Para perir,vayat Ahmad merupakan para periunyrat

sltahih, sedangkan para periunyat Abu Ya'la Htclah-"

Hadits ini iuga oleh Abu Ya'la (8/4391dari jalur lr{ush'ab bin
AMullah Az-Z.tbdni dari Ibrahim bin Sa'd dari Shalih bin Kaisan dari Ib,nu Syihab

dari Ubaidullah bin Abdullah bahwa Rasulullah $... Kerrnrdnn dia merryebullon
redaksi di atas; Al Humaid (L/459) dari ialur Ya'qub dari afhn1n &d Shalih
Ibnu Syihab b€rlota.

Al Flaibami dalalr. Iutaina' Az-Zva'id (di tempat lnng strna, 5/1931
berl,ata: Dari Abu Mab'ud Al Anshari, dia trerkata: Rasulullah # b€rsabda kepda
orang-orang Qr.naisy, "fuwggthnja urusin ini kel<lnlifalpn) a& di tqlgph
lalian, dan l<alian a&hlt pm penangkwrg hturya lalian melahian pabmbn-
pubuaan png baru (bid'all. Jil<a l<alian tehh melald<an hal itu, mah Allah akan

meng.nekan makhfi*-IlQa gng jahat abs kalian lalu merelca mergups lalian
seputi l<a5ru dilatps.'

Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrdni. Para perir,rnyat

Ahmad para perirrnpt la&ts stnhih selain Qasim bin Muharnmad bin
Abdun:ahrnan bin Flarits, shhrsnSn biCah.

Hadib ini juSa diriwaptkan oleh Al Humaidi I4/LLB) dari ialur Muhammad

bin Ja'far dari q/u'bah dari Habib bin Abi Tsabit dari Ubaidullah bin Qasim atau

Qasim bin Ubaidullah bin Utbah dari Abu Mas'ud; dan dari jalur Mmwiyah bin
Hiq,am dari Sut/an dari Flabib bin Abr,r Tsabit dari Qasim bin Harits dari Abdullah

bin Abdullah bin Utbah dari Abu Mas'ud-
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298- Yahya bin Sulaim bin Abdullah bin Utsman bin

Khutsaim mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Ubaid bin

Rifa'ah Al Anshari dari ayahnya dari kakeknya yaitu Rifa'ah,

bahwa Rasulullah S berseru, 'Hd manusia, oftng-

orzrng Qumisy adalah oftng-orang Wng berhak atas

- Barangsiapa yang melebkkan bafu sandungan

pada mueka, naka Allah menjungkirkannya pada kedua anping

. "Beliau bersabda demikian tiga k6[.181

Silakan bandingkan antara png ada pada kitab Majma' ,42-hon id, yattt
Qasim bin Muhammad bin Abdurrahman bin Harits, dan 1nng ada pada htab.4.1

Musnad, yaihr Qasim bin Harits, dan dalam riwapt lain Qasim bin Ubaidullah.

Allah Mahatahu.
181 Al Haitsarni dahm Majma' ,42-hqn id (pembahasan: Kantamaan

Quaisy, 70/26) berkata: Dari Rifa'ah bin Rafi' bahura Rasulullah $ bersabda

dalam sebuah hadits yang panjang, "Wahai manusia, omlTg'onng

Qumisy adalah penqang amanah. Banngpiapa yruzg mernruh batu andugan
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pda muel<a, naka Allah pada kedu cuping ladugnya."
Beliau bersabda demikian tiga kali.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazar -redaksi hadits mihknf; Ahrnad

secara rinskas dengan redaksi, "Maka Allah menjungkirl<an wajahnSa di nenl<a";

dan Ath-Thabarani dengan redaksi !/ang sempa dengan NBazzar.
Para periwayat Ahrnad dan Al Bazzar serta sarnd Ath-Thabarani adalah

bQah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Humaidi (4/4fi!dari jalur Waki' dad

Sut/an dari hnu Khutsaim dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah dari ayahnya dari

kakeknya; Al Haitsarni dalan. f{asyf Al Astu l3/294-2951dari jalur Muhamrnad

bin AMullah dari Bisyr bin Mufadhdhal dari Abdullah bin lJtsman bin Khutsaim

dari Ismail bin Lrbaid dalam hadits yang panjang; dan Ath-Ttnbrani dalam /4/
Mu'jarn Al Kabir (5/37-38) dari seluruh jalur yang bertemu pada Abdullah bin

Utsman bin Khutsaim dari Ismail (no.45M454fl-
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299. AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkatat

Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepadaku,

dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Had, dari Muhammad bin

Ibrahim bin Harits At-Taimi, bahwa Qatadah bin Nu'man mencaci

orang-orang Quraisy, seolah-olah dia mencemarkan nama baik

mereka. Rasulullah $ lantas bersabda, "Tahan, wahai Qabdah!

Janganlah engl<au menaci orang-oftng Quraisy, karena

engkau akan melihat bebempa orang dai mereka, atau

al<an datang dari mereka beberapa orang lakiJaki yang engkau

menganggap remeh amalmu jika dibandingkan dengan amal

mereka, perbuabnmu dengan perbuatan mereka, dan karnu iri
kepada mereka seandainya kamu melihat merel<a. Seandainya

bukan karena orang-orang Quraisy akan menjadi congkak,

tenfulah aku al<an mengabarkan kepada mereka apa yang mereka

peroleh 41 titi AIoh.'L82

182 96. Al Haitsami dalam Majma' Az-hwa id (70/23) dari Muhammad bin

hrahim At-Taimi.

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwaptkan oleh Ahmad secara mwgathi'
dan muttashil. Dia mengalihkan redaksi riwayat yang muttashil kepada redaksi

yang munqathi.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al fiaz,ar dan Ath-Thabrani secara

munqathi. Para periwayat NBazar dalam riwapt yang muttashil merupakan para

periwayat shahih-

Para periwayat Ahmad dalam riwayat yang munqathi dan muttashil juga

merupakan para periwayat shahih, selain Ja'far bin Abdullah bin Aslam dalam
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300. Muslim bin lftalid mengabarkan kepadaku, dari hnu

Abi Dzi'b dengan sanad yang Udak saya hafal, bahwa

Rasutullah # bersaMa tentang orang-orcrng Quraisy berkaitan

dengan kebaikan yang tidak saya hafal, dan beliau bersaMa,

"sejahat-jahah5n oftng Qunisy adalah seiahat-iahahSa

ornusia.'L83

riwayat muflashil Ahtad karena dia b?ah- Sedardon sebagian periwayat Ath-

Thabarani diperselisihkan

Hadits ini jwa diriwartkan deh Al Hrxnaidi 16/384l dari Yunus dari Laits

dari Yazid bin Had dari Mutrammad bin Ibrahirn Yadd berkah, "Ja'fu'r bin

Abdullah bin Aslam mendengarku, dan aku mencerritakan hdits ini."

Kemudian dia b€rkata, "Seperti inilah Ashim bin Umar bin Qahdah

menceritakan kepadaku dari aphnya dari kakelsn!/a"

Hadits ini juga diriwa5atkan oleh Al Haibarni dahlm Kasyf Al Astar (3/297'

298) dari Muhammad bin Abdullah bin Mubamk dari Yunus bin Muhamrnad dari

laits bin Sa'd dari Yazid seperti pada riwa5rat Ahmad yang tersambung dan fang
terpuhrs sanadnya, dalam sanadnya dbehJt Ja'far bin Abdullah bin Hakam- AI

Bazzr berkata, "Karni fidak mengetahui hadits ini diriwayatkan secara terangkat

selain oleh Qatadah bin Nu'rnan. Ia meriwagratkan sebagiannSn dari

selainqn-"
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalari Al l{aballg/Gn hn

jalur Muthallib bin Syu'aib Al Azdi dari Abdullah bin Shalih dari l-aits dari Yazid.
ra3 SaVa tidak menernukan hadits ini pada selainnla Asy-Syafi'i.
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301. As-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Sufuan bin

Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abu Zrnad, dari A'raj,
dari Abu Hurairah &,, dia berkata: Rasulullah S bersaMa, "I{ahan

akan mendapt manusia sebagai bamng bmbang. Yang tefraik di
anbra mereka di masa jahiliph adahh yang terbaik di antara

mereka di masa Islam apabita mereka memahami agama.'\u

As-Sini Al Bulqini berkah, "Saya tidak menemukan hadib ini."
Hadib diriwaptkan oleh Ath-Thabarani dalam Ma'rifah As-Sunan wnl Aaar

(7/891- Hadits ini seperti png dirir,raptkan oleh Asy-Syafi'i secara mu'dhal(dalam
sanadngn gugur d,r. periwayat atau lebih).

Da meriunyatkan dari Ali @, *Sesungguhng oftrng-orang Qumisy adalah
pam pemimpin bnga Anb- OmnS Qunisy 5ang bik menjadi pemimpin onng-
omng Anb gng bik, dan orang Qunisy lang j,ahat menjadi pemimpin oftng-
omng Anb gang jahat Mxing-masing memiliki hak, maka tunailanlah hak
kepada 5ang berhak. " ffi. Ibnu Abi Slnibah, 72/L72; dan Al Haitsami, 5/192
dengan menisbatkannp kepada Ath-Thabrani).

184 HR. Afi-Thabarani (pembahman: Riunyat Hidup, bab' Penjelasan
tentang Surah Al Hujurat ayat 13, 2/503, no. 3496) dari jalur Qutaibah bin Said

dari Mughirah dari Abu Zinad dengan sanad ini dengan redaksi yang senrpa; dan
dari jalur Ishaq bin Ibr-ahim, Jarir mengabarkan kepada kami, dari Umarah, dari
Abu Ztrr'ah, dari Abu Hurairah secara marfu {ro. 3493, 3588); Muslim
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302. Aslrslnf i merrgabarkan ;" kami, dia berkata:

Sufoun bin Lt/ainah me,ngabarkan kepada kami, dari Abu 7-inad,

dari A raj, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Telah datang kepada

kalian penduduk Yaman. Mereka adalah oran1yomrrg 1ang paling

lembut hatinp dan paling lembut sanubarinya. krtan dalah
Yaman, dan hikmah adalah Yaman-"ls

(pembahasan: Kelfrnraan Para Satnbaq bab: Manusia Tabaih 4/l955, rlrc.-

19/2526) dari jalur QLdaibah bin Sail dan selainnla; serta dari tsh.r Flarrnalah

bin Yahp dari lbnu wahb dari Yungs dari lbnu qrihab dari said btoi Mqsayyib dari

Abu Hr-rairah; dan Al Hurnaidi dahm Mtsnadtsa (2/451, no. 1CI14) dari jalur

sut/an'
tss Al Baihaqi dalan luk,nkh As-fumn wl Abar$n\ berlata, 'Sep€rE

inilah hadits ini diriwayatkan dengan sanad ini secara teranglat sanadnya." Tetapi

dia jusa dfuiurata*an secara sanadnla s€bagai b€dlo.il:

Al Hurnaidi l2/4521dari frrlur $4lan secara terangkat sardnla, dan di

dalamn5n dis€buear\ 'tlapn kar, pilaku kqas, hn Inti 9rg ka'as ifu ada

pda onng:onrg Wg Mqiak kqas*q-as Wng ttAgal d tqfutq& smbil
memqang bunfit wh &iilku Ar-RaU'ah dan Mtdlar-"

Suflran berkata: Yang dirnaksrd dengan kalimat, "Pendr.lduk Yaman datans

kepada kalian" adalah p€nduduk Tiharnah, karern Maka adalah Yurnn, dan dia

termasuk Tihamiiryah. Itulah rnaksud dari ucapan Nabi $, "trnnn adakh Yarnan,

dan hiloruh adalah Yanpn"

,
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303. Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, aiu UJrUtu,

Pamanku Muhammad bin Abbas menceritakan kepadaku, dari
Hasan bin Qasim Al Azraqi, dia berkata: Rasulullah {{b berhenti di

celah bukit Tabuk, lalu beliau bersabda, 'Apa yang ada di sini

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan, Peperangan, bab'

Kedatangan orang-orang Asy'ar dan Penduduk Yaman, 3/17L) dari jalur Abu
Yaman dari Syu'aib dari Abu Zinad dengan sanad ini dengan redaksi yang sempa,

dan di dalamnya disebutkan 'Fikih adalah Yaman" sebagai ganti "lman adalah

Yaman" (no. 4390); dan dari jalur Muhammad bin Basysyar dari hnu Abi Adiy
dari Syu'bah dari Sulaiman dari Dzal$ran dari Abu Huraimh ig dari Nabi $
seperti png ada di sini, dan di dalamnya disebutkan, "Sifat bangga dan sombong

ada pada para pemilik unta, sedangkan sfat tenteram dan tenang ada pada para

pemilik kambing." (no. 4388)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Iman, bab, Perbedaan

Keutamaan Ahli Iman, 7/73, no. 89/521dari jalur AMullah bin AMurrahman bin
Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Said bin Musayyib bahwa Abu
Hurairah; dari Abu Muawiyah dari A'masy dari Abu Shalih (no. 80/52); dan dari
jalur Jarir dari A'masy... dan Muhammad bin Mutsanna dari hnu Abi Adiy dan

Bisy bin lftalid dari Muhammad bin Ja'far, keduanp dari Syu'bah dari A'masy
dengan perbedaan redaksi tetapi maknanya sama (no. 90-97/52).
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SOa.'XvSSnfi'i menceritakan kepada kami, dia berkata:

Sufun bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Abu Zinad,

dari A'raj, dari Abu Hurairah, dia berkata: Thufail bin Amr dan

seorang Srang berasal dari Daus datang menemui Rasulullah $,
lalu Thufail berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang Daus telah

185 5u* tidak menernukan hadits ini pada selain fuy-Syaf i.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi daJam Ma'rifah As-SurEn vnl Axar
dari lalur Asy-Spfi'i (1/90-91\ sebagaimana yang disebutkan oleh Al Muhib Ath-
Thabari dalam Al Qura hal- 702) dengan mengutip dari Al Baihaqi, dia berkata,
"Hadits ini diceritakan oleh hnu Abi Shaif, dia berkata, 'la mencakup wiLfoh
sesudahnya sampai ujung dunia'."
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membangkang dan menolak. Karena ifu, berdoalah kepada Allah

agar mereka celaka." Rasulullah $ lantas menghadap kiblat,

mengangkat kedua tangan beliau. Lalu orang-orang berkata,

"Binasalah orang-orang Daus." Namun beliau berdoa, *Ya Allah,

benlah petunjuk kepada oft,ng-oftng Daus dan datanglanhh
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305. Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada

kami, dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu Salamah,

dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S bersaMa, "S@tilain5n

187 gp- Al tsukhari (pembahasan: Doa, bab' Doa unfuk Orang-orang

Musyrik, 4/L7, no. 6397); dan Muslim (pembahasan: Kantannan para Sahabat,

bab: Keutamaan Ghifar, Aslam, Juhainah, Aqiia', Muzainah, Tarfm, Daus dan

Thal',4/1957, no. L97/%24) dari jalur Yahf bin Yahya dari Mughirah bin

AMurrahman dari Abu Zinad.
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bukan larena hijmh, tentulah aku menjadi salah seonng dari

Anshar. Seandain5n orEngaftng menempuh aafu
lernbah abu bukit tqtulah aku menempuh lembah Anshar atau

bukit mereka.4$
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188 t{R. Al Bukhari (pembahasan: Berangarrangan, trab: Ucapan "Andai"

y.ang Boleh, 4/352, no.72441dari lalur Abu Yarrnn dari q/u'aib dari Abu Zinad

dari A'raj dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa secara narfui dan dari

ialur Musa bin Wbhaib dari Amr bin Yahya dari Abbad bin Tamim dari Abdulhh

bin Zaid secara n arfu' derrgan redaksi lrang s€rupa; dan Mr:slim (perrrbalnsan:

TakarxSa, bab: Pernberian Bag,an Zakat kepada Orang yang Dbuiuk Hatinla unhrk

Memeluk lsklm,2n38-739,139/1061) dari jalrr Sraij bin Yunus dari Ismail bn
Ja'far dari Arnr bin Yahf,a bin Umarah dari Abbad bin Tamim dad Abdullah bin

Zaid dengan redaksi lrang serupa dalam hadits lang paniang; dan dari iah-r

Muhammad bh Walid dari Muhammad bin Ja'far dari Syl'bah dari Abu Tag,raf

dari Anas dengan redaksi lrang serupa dalam hadits yang panjang (no. 134/1O59)-
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306. AsySyafi'i menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdul Karim bin Muhammad Al Jurjani mengabarkan kepada

kami, dia berkata: hnu Ghasil menceritakan kepadaku, dari

seorang laki-laki yang dia sebutkan namanlra, dari Anas bin Malik,

bahwa Rasulullah #i keluar pada wakhr beliau sakit. Beliau

berkhutbah, memuji Allah dan menynnjung-Nya, lalu beliau

bersabda,'Saungguhnya orang-orang Anshar telah menunail<an

apa yang menjadi kewajiban mereka, dan kini tinqsal apa trurg
menjadi kewajiban kalian. Karena ifu, terimalah kebaikan dari
oftng yang berbuat baik di antara merel<a, dan maafkanlah oftng
yang berbuat buruk di anhra merel<at'L8g

189 HR. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup Anshar, bab: Sabda

Nabi $: Terimalah Kebaikan dari Orang 5nng Baik Di antam Merd<a, dan
Maalkanlah &urg lnng Befruat Buruk Di antara Muel<a, 3/4243, no. 3799)
dari jalur Mahmud bin Yahya dari Syadzan dari aphnya dari Sp'bah bin Haiiaj
dari Hisyam bin Zaid dari Anas dengan redaksi yang serupa; dan Muslim
(pembahasan: Riwayat Hidup Para Sahabat, bab: Kantamaan Golongan Anshar,
4/L949, no. 176/2501) dari jalur Muhammad bin Mutsarun dari lbnu BaqByar
dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas secara narfu'
dengan redaksi, "Sesungguhnp manusia akan menjadi banyak dan sedikit. IGran
itu, terimalah kebaikan dari orang jnng berbuat baik di anbn mereka, dan
maall<anlah keburulan orang yang berbuat buruk di antam mereka."
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Periwayat lain dari Al Hasan menambahkan redaksi,

"selama tidak ada sanksi had (pidana) di dalamnya.'79o
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307. Al Jurjani dalam haditsnya berkata: Rasulullah S
berdoa, 'Ya Allah, ampunilah golongan Anshar, anak-anak

Anshar, dan cucu-cucu golongan Anshar."

Dalam haditsnya yang lain dijelaskan' Ketika Nabi @ keluar

(unfuk h,jruh), beliau disambut dengan kaum perempuan dan anak-

anak dari golongan Anshar sehingga hati beliau lembut pada

mereka. Beliau lantas berkhutbah dan mengucapkan ;1ou i,',i.191

190 Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syaf i.
191 gp. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir Al Qur'an, bab: Penjelasan Surah

Al Munafiqun Ayat 7, 3/31L, no. 4906) dari jalur Ismail bin AMullah dari Ismail

bin lbrahim bin Uqail dari Musa bin Uqbah dari Abdullah bin Fadhl dari Anas bin

Malik dari Zaid bin Arqam; dan Muslim (pembahasan: Keutamaan para Sahabat,
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308. Seorang ulama menceritakan kepadaku, bahura Abu

Bakar berkata: Aku tdak menemukan perumpamaan !,ang tepat

bagi penduduk negeri ini, lraitu golongan Anshar, selain yang

dikatakan oleh Thufail Al Ghanawi dalam syaimya:

Mereka menolak jemu pada kami; andai ibu kani

Hadapi seperti 5nng mereka hadapi, iemulah dia

Mereka bawi kami dengan jiwa, dan bawa masuk l<ani

bab: Keutamaan Para Sahabat Anshar, 4/79481 dari jalur Muhammad bin

Mutsanna dari lv{uhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi dari qru'bah

dari Qatadah dari Nadhar bin Anas dari Zaid bin Arqam.
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Ke kamar-kamar t/ang menghangatkan dan menaungi

Semoga Allah balas jasa Ja'far saat terlepas

Sandal kami terpelaet di tengah merel<a 5nng kokoh kaki.

fu-Rabi' berkata, "Bait terakhir ini udak terdapat dalam

[2di15."192
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192 119. Al Baihaqi dalam Ma rifah As-Sunn qral AMr (penrbahasan:

Mukadimah, 7/921 dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi' dengan dua bait pertama

saja.

Kemudian fu-Rabi' berkata, "Bait temkhir ini tdak terdapat dalam hadits."

Bait-bait ini tertulis dalam Diwan Thufailhal.5T-58) demikian,

Semoga Allah balas jasa Ja'far pda l<ami

Saat sandal kami tergelincir di anbra merel<a 3nng kokoh laki
Merel<a bauri kami dengan jiun dan nnsul<kan kani

Ke kamar-l<amar yang hangptlan dan menaungi

Mereka menolak jemu @a kami, ardai iht kami
Hadapi seperti yang mael<a hadapi, pmuhh ibu kami

Dan berl<ab, "hgahlah dari nqai
Agar png buta menjadi tmng kanbli"

Akan kami balas kebail<an merda pada lami
Yang senantiasa berakbir dan ihlal tada henti

Bait-bait ini milik Bani Ja'far bin Kilab.

Lih. Ad-Diwan, terbitan London, ta}:lnL927-
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309. Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, dia berkata:

Abdul Karim bin Muhammad Al Juriani menceritakan kepada

kami, dari Al Mas'udi, dari Qasim bin AMunahman bahun dia

berkata, "Tidak ada seorang pun diantara golongan Muhajirin,

melainkan dia berhutang jasa kepada golongan Anshar. Bukankah

orang-omng Anshar ifu meluaskan rumah mereka (untuk

ditumpangi), berbagi buah-buahan, dan lebih mementingkan kaum

Muhajirin daripada diri mereka sendiri meskipun mereka dililit

kebufuhan?"L93
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193 5uru tidak menernukan hadits ini pada selainnya AqrSyafi'i.
Al Baihaqi meriwayatkannSn dari jalw Asy-Syafi'i dalam Ma'ifah As-Sunan

wnl Abar(1/92).
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310. AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari

Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu Salamah, dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah S bersabda, 'Ketila aku menarik

timba di sebuah sunur unfuk menganbil ar7. " Asy-Syafi'i berkata:

Maksudnya adalah dalam tidur (mimpi), sedangkan mimpi para

nabi adalah wahyu; selanjutnya Rasulullah S bersabda, 'Maka

datanglah lbnu Abu Quhafah lalu dia menimba satu abu dua timba

dengan lemah. Semoga Allah mengampunin5n. Kemudian

daknglah Umar bin l{haththab, lalu dia menarik timba hingga

timba ifu berubah menjadi ember besar di tangannya sehingga

oftng-orang bisa memberi minum unta mereka. Aku tidak melihat

"y;,/

t
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orang jenius tnng bisa menandinginyal%. " Muslim bin l$alid
menambahkan, *Kemudian ofring-orang Wng dahaga mmiadi

segar, dan onng-oftng ptn bisa memberi minum unb-unb

mereka.495

Asy$pfi'i berkata: Pemlntaan Nabi $ bahwa Abu

Bakar;S menarik dengan lemah maksudnya adalah, masa

pemerintahannln berlangsung singkat dan dia kebunr wafat, serta

kesibukannya unfuk mememngi gerakan murtad sehingga tidak

menaruh perhatian unfuk melakukan perluasan wilayah lang
berhasil dilakukan oleh Umar,& di sepanjang pemerintahannya.

Redal$i t* gl"- e Uffi\ "timba itu berubah meniadi

ember bmr di bnganntrtl', kata tf; berarl ember besar png
biasanya hanla bisa ditarik oleh heuran temak atau guh.rngan, tidak

bisa ditarik seseorang dengan tangannya. Ini meniadi isyarat

tg+ Maksudrya, $!B tidak menenrukan seormg pemimpin urnat yang

berbuat seperti perbtratann5ra, mernutuskan seperti kepr.rhrsannya, dan melahlkan

hal-hal besar seperti Umar bin Khaththab.
r95 93. Al Bul*Eri (pembahasan: Keutamaan para Sahabat Nabi, bab:

Riwa5rat Hidup Umar bin Khaththab, 3/\4, no. 3682) dari plur Mrfiarnmad bin

Abdullah bin Nurnair dari Muharnmad bin Bisyr dari Ubaidullah dari Abu Bakar bin

Salim dari Salim dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah $ dengan redaksi yrang

serupa; dan (pembahasan: Ketrtamaan Para Sahabat nabi, bab: Ketrhmaan Abu

Bakar Sesudah Nabi, 3/10, no. 3681, 7021, 7022, 72751dari jalur Abdan dari

Abdullah bin Yunus dafi Az-Zuhri dari hnu Musagryib dari Abu Huaimh dengan

redaksi lang serupa; Muslim (pembahasan: Kantamaan para Sahabat, tnb:
Ketrtamaan Umar, 4/1860-1862, no. 17/32921 dar5 jalur Harmalah bin Yahya

dari hnu Wahb dad Yunus sebagaimana pada Al Buktnri; dari jalur Ya'qr.rb bin

Ibrahim dari Abu Shalih dari A'rai dan selainnya dari Abu Hr-rairah; dari jahrr lbnu

Wahb dari Amr bin Harits dari Abu Yunus maula Abu Hurairah dari Abu Hurainh
(no. 18/23921; dan dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Nurnair dari

Muhammad bin Bisyr dan seterusnya seperti yang ada pada Al Bukhari (19/23931.
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panjangnyia masa kekhalifahan Umar & dan perluasan wilayah

Islam di masanya. Dia terus membesarkan Islam dan bertindak
melayani dengan fulus terhadap umat Islam seperti layaknSra ember

besar ditarik.
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311. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari

Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, bahwa ada

seorang perempuan yang menjumpai Rasulullah # utt k bertanya

tentang sesuafu, kemudian beliau menyruruhnln kembali lagi.

Perempuan ifu lantas berkata, "Ya Rasulullah, jika aku kembali,

aku (mungkin) tidak menemukanmu lagi." SepertinSn png dia
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maksud adalah, beliau wafat. Beliau menjawab, "Kalau begltu,

temuilah Abu Bakart'196
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312. AsyrSyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Yahya bin Sulaim menceritakan kepada kami, dari Ja'far bin

Muhammad, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far bin Abu Thalib,

dia berkata, "Kami dipimpin oleh Abu Bakar, sebaik-baiknya

khalifah Allah serta yang paling penyayang dan paling lembut

kepada 1*rri." 197

196 Ffr. Al Bukhari (pembahasan: Keutamaan Para Sahabat, tnb: Satrda

Nabi $: Seandainf Aku Mengangkat Seorang Khalil, 3/8, no.26591dari plur Al
Humaidi dan Muhammad bin Abdullah dari hrahim bin Sa'd; dan Muslim
(pernbahman: Ketrtamaan para Sahabat, babr Keutamaan Abu Bakar Ash-

Shiddiq &, 4/1t356-1857, no. 10/23{36) dari ialur Abbad bin Musa dari lbmhim
bin Sa'd dari ayahnya dari Muhammad bin Zubair bin Muth'im.

197 Hadits ini disebutkan oleh AI Muhib Ath-Thabari dalarn Ar-Rigdh An-
Nadhimh (pembahasan: Riwayat Hidup sepuluh Sahabat, 2/31-321.

Dia ber{<ata, "Hadits ini dilarsir oleh hnu Saman dalam Al Muutafasah."

Pentahqiq kita mengatakan, "Hadits ini dilansir Ibnu Asakir dalam Tarilchrrya

(9/2, kha' lam 364) secara lengkap, dan dilansir oleh Ad-Danrquthni dalarn

Fadha'il Ash-Shahabah (l<ha' km 78\.

424



AlUmm

86. Shalatnya Mr.rsafir yang Mengimami Orang-orang
yang Muldm

i q?1G^.lr V;*i :Jt e!)t,fr -r\rC

198 1a1. Muslim (pembahasan: Shalatrya para Musaftr dan Shalat Qashar,

bab, Qashar shalat di Mina, L/Mzl dari jalur zuhair bin Haft dari walid bin

Muslim dari Al Auza'i dari Ishaq dan AM bin Humaid dari Auunazzaq dari

Ma'mar keduaqn dari Az-fuhri,; dan dari jalur Harmalah bin Yahr dari lbnu

wahb dari Amr bin Harits dari hnu syihab dari salim dengan redaksi lIang serupa'

dan dalam redaksingra disebutkan, "Dan Utsman dua rakaat di awal

kekhalifahannlp., kemudian dia menyempumakannya menjadi empat rakaat."

Al Baihaqi dalam luk'ilah k-sunan wal Atsar (2/4031 sesudah

meriwayatkan hadits ini dari ialur Asgr-Syafi'i berkata, 'Mr.rslim melansimgn dalam

Ash-shahkdari Ishaq bin lbrahim dari Ma'mar dengan redal<si Sang lebih lengkap

darinlra-"

;y- * "a;}t * ,* * ifit 6?i 
'Jt,lzt

J:" *i rI; tur Ji;ur 
'J;3 ri 'i: *

.,#3K itr,wre,//
313. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatat Aslr

Syaf i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwayat yang

tsiqahmengabarkan kepada kami, dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dali

Salim, dari ayahn5n, bahwa Rasulullah $ shalat di Mina dtla

rakaat, dan juga Abu Bakar serta Umar."198
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314. Asfsyafi'i merrgabarkan kepada karni, dia berkata:

Malik mengabarkan kepada lorni, dari aid bin Aslam, dari

ayahnya, dari Umar bin Khaththab, dengan redaksi lnng
rlQOsarna- ^--

Asfslnfi'i berkata: S€perfi itulah sap menganjurkan agar

imam shalat, baik sebagai musafir atau sebagai mukim, tidak
meunkilkan kepada orang lain, dan memerintahkan orang-orang

mukirn yang ada di belakangnya untuk menyempumakan shalat

199 Ffr- AttFThabarani aashar Stralat dalam Perjalanan, bab:
Shalatnya Musafir Jika Me4iadi Imam ahu Di Belakang ImarrL L/1491dari jahn
Ibnu Syihab dari Salirn bin Abdullah dari aphnya, bahura apabila Unnr bin
Khaththab s, Uba di Makkah, maka dia mmgirnami mereka stnlat dua rakaat,
kemudian dia berkata, 'Wahai p€rduduk Makkah, sernpurnakanlah shalat kalian
karena karni adalah musafir."

S€e€rfi inilah Anda melitnt bahra riurayat Aslfqrafi'i dari Malik dalan. Al
Umm ttu sebenamgra dalam r4l luliruathtln ' dialihkan kepada hadits Malik dari
Ibnu S5;itrab, bukan pada riunyat l\{a'rrnr dari lbnu qrihab- .Idi, redalsiny'a
bab€da.

Karern itu Al Baiha$ derbm ll,{aiikh As-Sunn wl Abar sesudah
meriwayatkan dua riunyat ini mengabkan, "Dalam asli gugw hadits
Aqrs!,afi'i dari Ntalik dari lbnu q,ihab dari Salim bin AbdulhlL"

Khi tnggal hadits dari lvlalik dad Zaid bin Asbm bersarrn hadits Ma'mar.
Hadib terseh.t dilansir oleh Abu &nr bin Ma0rar dan Abu Abbas Al Asham dalam
Al Musnad sebagairnarn gang dia ternukan. Dia merganggap hadits Znid bin
Aslam sama sep€rti hadis Ma'mar, padahal ifu fidak benar, melainkan dia sama
seperti hadits lGlik dari lbm! q/ilrab dari Salim sebagaimara yang kami s€butlon
{2/4o4)-
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mereka kecuali mereka telah mengerti sehingga cukup dengan

pemaharnan mereka. hsya'allah-

Jika musafir berkumpul dengan mukim, sedangkan seorang

pemimpin berasal dari salah satu dari dua kelompok tersebut,

maka dialah yang harus mengimami, baik dia musafir atau mukim.

Jika dia mukim dan memerintahkan orang lain untuk mengimami

jamaah, maka saya menganjurkan agar dia memerintahkan orang

yang mukim iuga, tidak menyerahkan fugas imam, kecuali kepada

orang yang tidak boleh mengqashar shalat (mukim)-

Jika dia memerintahkan kepada musafir, maka saya

memakruhkannya manakala ada orcmg mukim yang shalat di

belakangnya. Tetapi oremg yang mukim itu hanya melanjutkan

shalatnya orang musafir, tidak wajib mengulangi. Jika di antara

mereka tidak ada seorang pemimpin, maka saya senang sekiranya

mereka diimami oleh orang yang mukim agar seluruh mkaat shalat

mereka bersamaan dengan imam.

Sedangkan para musafir belakangan masuk jamaah, dan

menyempumakan bilangan shalat. Jika mereka memajukan

musalir unhrk mengimami mereka, maka shalat mereka sah,

sementara orang-orang mukim melanjutkan shalatnln musafir lika

dia mengqashar shalat. Jika dia menyempumakan rakaat shalat,

maka shalat mereka sah. Jika orang mukim mengimami jamaah

yang mukim lalu dia menyempumakan shalahrya, maka shalatnya

sah, dan sah pula jamaah di belakangnya, baik yang mukim atau

yang musafir-
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87. Seseorang Mengimami Kaum Sedangkan Mereka
Tidak Mengenaln3n

AqlSyafi'i berkata: Seandainya suatu kaum yang berada

dalam perjalanan atau mukim bermakmum kepada seseorang lnng
tidak mereka kenal, lalu orang tersebut mengerjakan shalat, maka

shalat mereka sah. Seandainya mereka ragu apakah orang

tersebut muslim atau bukan muslim, maka shalat mereka sah-

Orang yang mendirikan shalat tersebut dihukumi sebagai seorang

imam yang muslim secarcr lahiriah sampai mereka tahu bahwa

mereka bukan seorang muslim.

Seandainya mereka mengetahuinya sebagai omng non-
muslim, sedangkan mereka tahu secara kuat bahwa keislamann5n

tidak samar bagi mereka, dan seandainya dia masuk Islam maka

dia pasti shalat, lalu mereka shalat di belakangnya di sebuah masjid

secara jamaah atau di padang pasir, maka shalat mereka

bersamanyra ifu tidak sah, kecuali mereka bertanya kepadanln, lalu

dia menjawab, "Aku sudah masuk Islam sebelum shalat," atau

mereka diberitahu oleh orang yang mereka percayai bahwa orang

tersebut telah menjadi muslim sebelum shalat. Jika orang yang

mereka per@yai memberitahu mereka bahwa dia telah masuk

Islam sebelum shalat, maka shalat mereka sah.

Seandainya mereka shalat bersamanya dalam keadaan

mereka tahu bahwa dia masih musyrik, tetapi mereka tidak
mengetahui keislamannya sebelum shalat, kemudian rnereka

diberitahu sesudah shalat bahwa dia masuk Islam sebelurn shalat,

maka shalat mereka tidak sah, karena rnereka Udak boleh

bermakmum kepadanya ddam keadaan mereka tahu bahwa dia
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masih kafir dan jika mereka fidak mengetahui keislamannya

sebelum mereka bermakmum kepadaryn.

Jil{a mereka mengerjakan batfk shalat betsama

seseorang, kemudian orang itu memberitahu mereka bahwa dia

bukan muslim, atau mereka tahu dari orang lain, maka mereka

harus mengulangi setiap shalat yang mereka kerjakan di belakang

oftmg tersebut. Demikian pula seandainya dia masuk Islam lalu dia

murtad dari Islam, lalu mereka shalat bersamanya di masa

murtadnSra ihr sebelum dia kembali kepada Islam, maka mereka

wajib mengulangi setiap shalat yang mereka kerjakan bersamanla.

88. Perempuan Menjadi Imam Laki-L-aki

AqrSfnfi'i berkata: Seandainya seorang perempuan

mengimami jamaah laki-laki, perempuan dan anak laki-laki, maka

shalakrla jamaah p€rempuan sah, sedangkan jamaah laki-laki dan

anak laki{aki fidak sah, karena Allah @ telah menetapkan laki-laki

sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, dan karena mereka

tidak mampu trntuk menjadi pernimpin, serta alasan-alasan lain.

Perempuran tidak boleh menjadi imam bagi laki{aki dalam

shalat dalam kondisi apapun untuk selama-lamanya. Demikian

pula, seandainya di antara jamaah yang shalat di belakang imam

perempuan adalah seorang khuntsa (hermaprodit) yang sulit

ditengarai jenis kelaminnya, maka shalat bersamanya tidak sah.

Seandainya seorang khunba yang tidak sulit ditengarai

shalat bersama imam perempuan, dan dia tidak mengqadha
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shalatnya hirrgga terbukti bahwa dia seorang perempuan, maka

saya menganjurkan agar dia mengulangi shalatnya. Saya menduga

bahwa shalatnya tidak sah karena saat shalat bersamanya dia

termasuk oftmg yang tidak boleh bermakmum kepada perempuan.

89- lmam Perempuan dan PosisinSn

AqrSpfi'i berkata:
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315. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Ammar Ad-

Duhni, dari seorang perempuan dari kaumnya yang bemama

Hujairah, bahwa Ummu Salamah mengimami mereka dan dia

berdiri di tenga16. "2oo

2o0 Atsar ini diriwayatkan oleh dalam Mushannakrya
(pembahasan: Shalat, bab: Perempuan Mengimami Kaum Perempuan, 3/14O, no-

5082) dari jalur At-Tsauri dari Hammad Ad-Dfini dengan sanad ini dengan

redaksi yang serupa, dan dalam riwayat lain disebutkan nama Hujairah bin

Hushain; dan hnu Abi Syaibah dalan Mushannahrya (pembahasan: Shalat bab:

Perempuan Mengimami Kaum Perempuart,2/88) dari jalur Sufyan bin Upinah.
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316. Al laits meriwayatkan dari Atha' dari Aisyah, bahwa

dia mengimami jamaah perempuan shalat Ashar dan dia berdiri di

tengah mereka."2o1

i,:lG',*ul1? a/'
o{ 

'"tdl ai*Jl a ot;"*

.//lo {U*.-l -f \V
o / t ..o. -/./o I

f €tA ursl

'l :Js

: Jtl
o

4

ol
6..2obs G?P, rtuif';r'Jr;t t

2ol Atsar ini diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalam Mushannafaya
(bahasan dan bab lang sama, 2/891danplur Waki' dari Ibnu Abi Laila dari Atha'
dari Aisyah, bahwa dia mengimami jamaah perempuan dengan berdiri bersama

mereka dalam barisan; dan Abdurrazzaq dalam Mushannafutya (pembahasan dan

bab yang ama,2/747, no. 5086) dari jalur AtrTsauri dari Maisarah bin Habib An-

Nahdi dari Rabthah Al HanafiS4Tah bahwa Aisyah @ mengimami mereka, dan dia

berdiri di antara mereka dalam shalat fardhu; dan dari hnu Juraij dari Yahya bin

Said bahwa Airyuh @ mengimami jamaah perempuan dalam shalat sunnah,

dimana dia berdiri bersama rnereka dalam barisan (no. 5087); At-Tirmidzi dalam

Al Mustadrak (7/203-204) dari jalur Ahmad bin Abdul Jabbar Al Atharidi dari

Abdullah bin Idris dari l-aits dari Afia dari Aisyah @, bahwa dia

mengumandangkan adzan, iqamat, dan mengimami jamaah perempuan dengan

berdiri di tengah mereka; dan AI Maruuazi dalam Mukhtashar QLnm Al-Iail hol-
98) dari Atha dari Aisyah 4a dengan redaksi seperti yang di sini. Laits dalam

riwayat kami dan riwayat Uitab Al Mustadnkadalah laits bin Abu Sulaim.
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317. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aslr
S5raf i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim
mengabarkan kepada kami, dari Shafu/an, dia berkata,
"Sesungguhnya di antara ketentr.ran Sunnah adalah perempuan

mengimami shalat jamaah perempuan dengan berdiri di tengah

^n n1ru."2o2

I
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318. Ali bin Husain memerintahkan seorang

perempuannya unfuk mengimami keluarganya di
gurrru61,*."203

budak

bulan

202 5uru tidak menemukan atsar ini, tetapi Al Hakirn meriwayatkan atsar
yang menguatkar,r,yu dalam Al Mustada,k (pembahasan: Shalat, bab, 1,/203) dari

lalur Ahmad bin Yunus Adh-Dhabbi dari Abdullah bin Daud Al Khuraibi dari Walid
bin Jumai' dari Laila binti Malik dan AMurmhman bin Khalid Al Anshari dari
Ummu Waraqah Al Ansharinnh bahwa Rasulullah $ bersaMa, "Bawalah l<ami ke
tempat peremprnn png sphid untuk menjenguknSn " Beliau memerintahkan
unfuk mengumandangkan a&an dan iqamat unfuknya, dan agar dia mengimami
keluarganya shalat fardhu.

Sesudah itu Al Hakim berkata, "Muslim berargumen dengan riwafrat Walid
bin Jumai', dan ini merupakan Sunnah yang gharib- Saya tidak mengelahui hadits
yang tersambung sanadnya dalam bab ini selain hadits ini." Penilaiannya ifu
disepakati oleh Adz-Dzahabi, yaihr terkait pemlntaan bahwa Muslim berargr:rnen

dengan riwayat Walid bin Jumai'.
Shafi,van dalam riwayat kami adalah Shafwan bin Sulaim seperti halnlra dalam

riwayat Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wnl AtsarlZ/4lOl.
203 5uru tidak menemukan atsar ini pada selainnln Asy-$Bfi'i- Al Baihaqi

mengutipnya dari Asy-Syafi'i dalam Ma'n'fah As-Sunan qlal Atsar(2/4101.
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319. Amrah memerintahkan perempuan untuk mengimami
jamaah perempuan di bulan Ramadhan."2m

AsySyafi'i berkata: Perempuan boleh mengimami jamaah

perempuan dalam shalat fardhu dan selainnya. Saln

memerintahkan perempuan agar berdiri di tengah barisan. Jika

jamaahnya banyak, saya memerintahkan agar barisan kedua

berdiri di belakang barisan imam. Demikian pula dengan barisan-

barisan seterusnya. Berbarisnya mereka sama seperti berbarisnya

jamaah laki-laki jika jumlah mereka banyak; tidak berbeda sedikit

pun dengan barisan jamaah laki-laki kecuali imam perempuan

berdiri di tengah, serta memelankan suaranya saat membaca takbir

dan dzikir yang biasanSra dibaca dengan suara keras oleh imam

laki-laki, baik bacaan Al Qur'an atau selainnya.

Jika imam perempuan berdiri di hadapan jamaah

perempuan, maka shalatnya imam tersebut dan jamaah yang ada

di belakangnya sah.

Saya lebih senang sekiranya yang mengimami jamaah

perempuan adalah perempuan yang merdeka karena dia shalat

dengan memakai kemdung. Jika seorang budak perempuan dalam

keadaan memakai kemdung atau terbuka kepalanya mengimami
jamaah perempuan yang merdeka, maka shalatnya dan shalat

zo4 Saga tidak menemukan atsar ini pada selainnya Asy-Srrafi'i. AI Baihaqi

mengutipnya dari Asy-Syafi'i dalam Ma'rifah ,4s-Sunn utal AbarlZ/4l0).
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mereka sah karena inilah (membuka kepala) batas fardhu imam

budak tersebut, sedangkan memakai kerudung merupakan batas

fardhu para makmum lrang merdeka.

Keimaman orang yang shalat dengan duduk terhadap

jamaah png shalat di belakangnya dengan cara berdiri itu jauh

lebih berat daripada keimaman budak perempuan yang tertuka

kepalanya terhadap para makmum perempuan yang memakai

kerudung.

90. Keimaman Orang Buta

AslrSSafi'i berkata:
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320. Malik mengabarkan'f."ouau kami, dari hnu Syihab,

dari Mahmud bin fu-Rabi', bahwa ltban bin Malik mengimami
kaumnln sementara dia buta. [-alu dia berkata kepada
Rasulullah $, 'Terkadang hari gnlap, hujan dan banjir, sedangkan

aku ini orang yang buta. Wahai Rasulullah! Aku mohon engkau

shalat di rumahku, di tempat yrang aku jadikan sebagai tempat
shalat." Periwayat melanjutkan: Rasulullah #i lantas

mendatanginya dan bersaHa, "Di mana engkau ingin aku shalat?"
Itban menunjukkan kepada beliau sebuah tempat di rumahnya
sehingga Rasulullah I pr'- shalat di dalamnya.2os

205 rrR. Ath-Thabardni (pernbahasan: Qashar Shalat dalam Per;alanan, bab:

Omng yang Menjamak Shalat, 1/772, no. 86); Al Bukhari (pembahasant Afuan,
bab: Keringanan saat Hujan dan Sakit untuk Shalat di Tenda, 1/222, no. 667)
dari ldur Ismail dari Marlik; clan Muslim (pernbahasan: Masjid dan Tempat-tempat
Shalat, bab= Kainganan trntuk Tidak llort Jarnaah karena Ada Halangan, L/455-
456, no. 263/33) dari jalur Flarnnlah bin Yahp At-Tujaibi dari lbnu Wahb dari
Yunus dari hnu fuhab dengan redaksi lrdng serupa dalam hadits y.ang panjang.

As-Siraj Al Bulqini berkata, "Riwayrat-rir,rnpt yang diriwayatkan Ivlalik dan
Asy$,rafi'i, serta Al Bukhari dari Isrnail dari Malik secara tekstual menunjukkan
bahun Itban bin lt'lalik mengimami dalam keadaan buta di zarrran Nabi $ sebelum

Nabi $ mengucapkan hadits di atas. Hal itu didulmng dengan perkataan ltban,
"Sedangkan aku adalah orang gnrg brtra."

Akan tetapi, ada rir,uayat lain yrang shahih Sang menunjukkan bahr,va saat itu
dia belum buta.

Az-Zthn berkata: Mahmud bin Ar-Rabi' menceritakan kepadaku, dad ltban
bin Malik, dia berkata, "Aku menjumpai Rasulullah db dan berkata, 'Ya Rasululhh,
penglihatanku sudah samar, sedangkan aku shalat mengimami kaumku. Jika huian
turun, lembah yang ada antara tempatl*r dan tempat mereka meluap sehingga aku
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321. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatat Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin Sa'd

bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari

Mahmud bin Ar-Rabi', bahwa Itban bin Malik mengimami

kaumnlra, sementara dia buta."26

AsySlnfi'i berkata:

tdak bisa masjid mereka guna mengimami shalat mereka.." Dia

lantas menuhrkan hadits selanjutnya.

Al Bulqini ffiata, "Riwayat dengan redaksi ini dilansir oleh Muslim dalam

Shahihtya, dan inilah 5nng menunjukkan bahwa kebutaanngra terjadi sesudah

kisah 1nng diceritakan-"
206 Sihkan baca Tahrijhadits sebelumnya dahm Al Muwmththa' dan Shahih

Al Bukhari. Di dalamnya disebutkan bahwa ltban bin l\4alik mengimami kaumnya

dalam keadaan buta.

Hadits ini iuga dirilriayatkan dari jalur Ibrahim bin Sa'd oleh Al Brktnri
dengan mnad png ada di sini, tetapi di dalamnya udak dijelaskan bahwa Itban bin
Malik mengirnami kaumnya dalam keadaan buh (no. 424).

Silakan baca Taklfij hadits sebelumnya juga pada Muslim, kar€na di
dbehrfl<an kalirnat, "Aku mengimami kaurnku-"
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322. Srrtsa mendengar sejumlah ulama menceritakan bahwa

Rasulullah $ meminta hnu Ummi Maktum sebagai pengganti

unttrk mengimami shalahya orang-orang dalam beberapa

peperangan beliau.2oT

207 HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Keimaman Orang Buta,

7/398, no. 595) dari jalur Muhammad bin AMurrahman Al Anbari dari lbnu
Mahdi dari Imran Al Qaththan dari Qatadah dari Anas dari Nabi $ bahwa dia

meminta lbnu Ummi Makhm sebagai pengganti padalnl dia buta; Al Haitsarni

dalam Majma' Az-hwa'id (pembahasan: Shalat, bab: Keimaman Omng Buta,

2/6$ dan jalur Aiqnh bahwa Nabi @ meminta Ibnu Ummi Maldum sebagai

pengganti padahal dia buta.

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Atr-
Thabarani dalam Al Arcalh dengan redaksi, 'Beliau memintanya sebagai pengganti

di Madinah sebanpk drn kali untuk mengimami jamaah'."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la (l/441dari jalur Urnayph bin
Bistham dari Yazid bin Zurai' dari Habib Al Mu'allim dari Hisyam bin [Jrurah dari

ayahnya dari Aisyah 6.
Sanad hadits int shahih, dan diriwayatkan oleh lbnu Hibban dari qnikhnva

5nihr Abu Ya'la (no. 27251dan dinilainya shahih(no.2l2l.
Hadils ini jWa disebutkan dalam lukjma' Al hhmin (pembahasan, Shalat,

bab: Keimaman Omng Buta,2/67, no.7231dari ja[:r Yadd bin Z=u.3|'-

Ath-Thabarani berkomentar, "ndak ada png meriwayatkanryra dari Hiqam
selain Habib. Yazid meriwayatkan secara Sharib."
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AsySyaf i berkata: Saya menyrkai keimaman orang buta.

Manakala orang yang buta diarafrrkan dengan tepat ke arah hblat,

maka dia lebih terjaga dari bermain-main dengan sesuafu yang bisa

dilihat oleh oftmg yang sehat matanya. Barangsiapa yang

mengimami shalat, baik dia sehat atau buta, lalu dia merryelesaikan

shalat (secara sempuma), maka shalatrya sah.

Saln tidak lebih memilih keimaman orang buta daripada

orang sehat karena kebanyakan orang lnng dijadikan
Rasulullah $ sebagai imam adalah oremg png bisa melihat. Saya

juga tidak lebih memilih keimaman orang sehat atas orang buta

karena Rasr.ilullah $ mendapati jumlah orang sehat yang beliau

perintahkan menjadi imam itu lebih banyak daripada iumlah orang

buta png beliau perintahkan menjadi imam.

91- Keimaman Budak

AqrSyafi'i berkata:

:Jti g; lt * r*tuJt:t?t|?i-rrr
"#t'is$ 

G.'t i ilr ):+ U,sr ',t;' G?i
Hadits ini juga dirir,raSatkan dari ldur Abu Mughirah dari Ufair brn Ma'dan

dari Qatadah dari Ikrimah dari hnu Abbas dengan redaksi lrarg serupa, dan di
dalamnya disebtdkan, "Di Madinah sehanyak dua kali." k:r..722l

Ath-Thabamni b€rkata, "Tidak ada yang dari Qahdah
selain Ufair. Abu Mughirah meriwayatkannp secanr ghadb."
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323- AMul Majid mengabarkan kepada kami, dari hnu
Juraij, dia berkata: AMullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah

mengabarkan kepadaku, bahwa para sahabat menjumpai Aisyah

Ummul Mukminin di atas lembah bersama Ubaid bin Umair,

Miswar bin Makhramah, dan banfk oremg lainnya. Mereka lantas

diimami oleh Amr maula Aisyah- Pada vrnkftr ifu, Abu Amr masih

menjadi budalmya Ais!/ah, belum dimerdekakan. Periwayat

mengatakan, "Dia adalah imamnya Bani Muhammad bin Abu

Bakar dan Urwah."2G

208 Atsar ini diriwaptkan oleh Zaid dalam Mushannafrtya (pembahasan,

Shalat, bab: Keirnarrnn Budah 2/393-394) dari jalur Ibnu Jumij dari AMullah bin

Abu Mulaikah dmgan redaksi yang serupa dengan sedikit tambahan.

Sesudah hadits ini dari jalur AqrSyafi'i dalam Ma'rifah As-

Sumn u/;al Abar (2/37 21.

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dalam hadits yang tsabit dari Abu
Dzar, bahwa dia fiba di Rabdzah saat shalat segera dihrnaikan, dan temyata

mereka diimarni oleh seomng budak. Abu Dzar lantas berkata, 'Kekasihku $
berpesan kepadaku agar aku mendengar dan taat meskipun dia seorang budak

negro !,arg buntung tangan dan kakinya.'-"
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AqrS!,afi'i berkata: Yang terpilih adalah orang yang

memiliki keutamaan dikedepankan untuk menjadi imam sesnrai

yang telah salra paparkan, setrta oftmg rnerdeka dikedepankan

daripada budak. Namun Udak ada kesernpitan unhfi
mendahulukan budak daripada orang merdeka, baik sebagai imam

di masjid yang biasa dipakai shalat jamaah, di jalan, di rumah,

shalat Jum'at, shalat Id, atau shalat-shalat yang lain.

Jika ada lnng bertanla, "Bagaimana mungkin budak

mengimami shalat Jum'at sedangkan shalat Jum'at tidak r,uajib

baginln?"

Jawabnya adalah, shalat Jum'at Udak wajib bagi budak

bukan dalam pengertian yang Anda pahami, melainkan tidak ada

kehamsan bagny. trnfuk menghadiri shalat Jum'at, sebagaimana

tidak ada kehanrsan bagi orang yang takut dan musafir. Namun,

siapa saja di antara mereka 5rang shalat Jum'at, maka shalatnya

sah.

Sebefumnya telah dijelaskan bahr,rn masing-masing mereka

apabila menghadiri shalat Jum'at, maka shalatrya sah, yaihr dua

rakaat Zhuhur Srang sebenamlla bagrrya empat mkaat. Jika dia

mengimami shalat Jum'at bagi yang wajib, maka shalatnya sah

bagnlra dan bagi mereka.

Atsar ini iuga diriurayatkan oleh lbnu Abi qraibah dahm Mshanrnf<rya
(pernbalnsan' Shalat, bab, Keimarrnn Brdak" 2/2L8, no. 3824) dari jahrr Rauh

bin Ubadah dari hnu Juraij dari AMullah bin Ubaidullah bin Abu Muhikah.
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92. Keimaman Orang Non-Arab
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324. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari hnu
Juraij, dia berkata: Atha' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Aku mendengar Ubaid bin Umair berkata, "Ada sekelompok orang
yang berkumpul di sekitar Makkah." Atha' berkata, "Aku

menduga Ubaid bin Umair berkata di ujung lembah di sini dan
pada musim haji." Dia (Ubaid) melanjutkan, "Ketika wakfu shalat

tiba, majulah seorang lakiJaki dari keturunan Abu Sa'ib yang

berbahasa non-Arab." Dia melanjutkan, "Miswar bin Makhramah

lantas mengruruhnya mundur dan dia memajukan orang lain.

Kejadian itu sampai kepada Umar bin Khaththab, tetapi dia tidak
mengetahuinya sama sekali hingga dia tiba di Madinah. Ketika dia

tiba di Madinah, dia memberitahukannya tentang hal itu. Miswar

lantas berkata, "Tunggu dulu, wahai Amirul Mukminin!
Sesungguhnya laki-laki tersebut berbahasa non-Arab, dan itu
terjadi di waktu haji. Aku khawatir sebagian orang yang haji

mendengar bacaannya sehingga mempermasalahkan dialeknya
yang merupakan dialek non-Arab." umar bertanya, "Kamu

bertindak seperti itu?" Aku menjawab, "Ya." Umar berkata,

"Kamu telah bertin6ul 6n r*. "209

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang dengan apa yang
dilakukan oleh Miswar dan diakui oleh Umar @,, yaihr menyruruh

seseorang agar mundur sebagai imam seandainya dia bukan

seorang pemimpin, serta memajukan orang lain jika imam
pertama adalah seorang non-fuab. Demikian pula, jika dia tidak

diridhai agarnanya dan tidak mengetahui tempat shalat.

209 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafrrya (pernbahasan: Shalat, bab' Imam
Mernbaca Al Qur'an dengan Dialek Luar Arab, 2/400, no. 3852) dari ialur hnu
Jumij dan seterusnya-
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Saya senang sekiranSn seseoftmg tidak maju sebagai imam

sampai dia hafal bacaan yang akan dia baca dan fasih

membacanya. Suya memakruhkan keimaman omng yang tdak
fasih karena terkadang dia mengubah makna Al Qur'an lantaran

tidak fasih. Jika seorang non-Amb atau seorang yang tidak fasih

bicaranya menjadi imam, tetapi dia bisa membaca Ummul Qur'an
dengan fasih, atau dia tidak fasih membacanSa tetapi tidak sampai

mengubah maknanya, maka ifu memadai baginya dan omng'orcmg

yang shalat di belakangnya.

Jika dia membacanya secara tidak fasih hingga mengubah

makna sebagian darin5ra, maka shalaforya orang-orang yang di
belakangnya tidak sah, sedangkan shalatnlra sah jika dia tidak

pandai membaca selainnya, sebagaimana shalatrya sanksi tanpa

membaca Al Qur'an seandain5ra dia tidak marnpu membaca sarna

sekali.

Orang seperti ini jika melafalkan Ummul Qr'an dengan

bahasa selain Arab sedangkan dia udak mampu membaca

selainnSra, maka shalahrya sah. Sedangkan orang png shalat di
belakangryra tidak sah, baik mereka membaca bersamanlra atau

tidak membaca.

Jika mereka bermakmum kepadanya, maka jika keduanya

sarna-sarna menegakkan Ummul Qur'an, atau mernbacanyra

secara tidak fasih, atau salah satunya melafalkan atau membaca

selain Ummul Qur'an dengan bahasa dan dialek non-Arab, maka

shalatrp dan orang-omng yang di belakangnla sah. Demikian

pula, jika dia ingin membaca dengan cara bacaann5ra, lnifu dengan

bahasa non-fuab dan dengan bacaan 1lang Udak fasih, maka jika
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dia memaksudkannya sebagai ucapan biasa, bukan sebagai bacaan

Al Qur'an, maka shalatnya rusak.

Jika mereka bermakmum kepadanya, maka shalatnya

mereka juga rusak. Jika mereka keluar dari shalatnya ketika

shalakrp msak, lalu mereka memajukan orang lain, atau mereka

shalat sendiri-sendiri, maka shalat mereka sah.

93. Keimaman Anak Hasil Ztu:ol
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325. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said,

bahwa ada seorang lakiJaki yang mengimami jamaah di Aqiq, lalu

Umar bin AMul Azu melarangnya. Dia melarangnya karena oftrng

tersebut Udak diketahui ayahnya.zlo

210 66ur ini diriwaya&an oleh Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jamaah,
bab: Amalan dalam Shalat Jamaah, 1/734, no. 15). Redaksi "Dia melarangnya..."
hingga akhir merupakan pemyataan Malik.

Atsar ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafiya
(pernbahasan: Shalat, bab' Orang yang Memakruhkan Keimaman Anak Hasil Zina,

2/216-2L7) dan lalur Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Yahya bin Said, dia
menerima kabar bahwa Umar bin AMul Aziz... dengan redaksi yang serupa.
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Asy-Syafi'i berkata: Saya memakruhkan seseorang yang

tidak diketahui ayahnya didudukkan sebagai imam karena

keimaman men:pakan kedudukan yang utama. Namun shalatnya

orang yang shalat di belakangnya sah, dan sah pula shalakr5n jika

dia melakukannya. Demikian pula, saya memakruhkan keimaman

orang fasik dan orang yang menampakkan bid'ah. Namun,

barangsiapa yang shalat di belakang salah seorang di antara

mereka, maka shalatrya sah dan tidak wajib mengulangi shalat

selama dia telah menegakkan shalat.

94. Keimaman Anak Kecil lrang Belum Baligh

Asy-Syafi'i berkata, Jika anak kecil 5nng belum baligh

menjadi imam, tetapi sudah mengerti shalat dan pandai membaca,

lalu ada laki-laki detrrasa yang sudah baligh menjadi makmumnya,

maka jika anak tersebut telah menegakkan shalat, maka shalat

mereka sah. Namun yang terpihh adalah shalat tidak diimami

kecuali oleh orang yang sudah baligh, dan imam 1nng baligh

mengetahui apa yang barangkali terjadi padanya dalam shalat.
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95. Keimamnn Orang lrang Tidak Pandai Membaca
Ummul Qur'an Tetapi Mahir Membaca Surah-surah

!/ang l-^ain

AsySyafi'i berkata: Jika seorang yang buta huruf, atau

seorang yang tidak pandai membaca Ummul Qur'an meskipun dia

pandai membaca surah-surah yang lain, maka orang yang pandai

membaca Ummul Qur'an tdak sah shalat di belakangnya. Jika

orang 5nng tidak pandai membaca mengimami shalat, maka orcng

yang tidak pandai mernbaca sah juga shalahrya bersamanya.

Jika imam tidak pandai membaca Ummul Qur'an tetapi dia

pandai membaca tujuh ayat yang lain, atau bahkan delapan ayat,

sedangkan orang yang shalat di belakangnya juga tidak pandai

membaca Ummul Qur'an, melainkan dia pandai membaca

selainnya dalam ukuran yang lebih banyak daripada yang dikuasai

imam, maka shalat mereka bersamanya sah karena masing-masing

tidak pandai membaca Ummul Qur'an, sedangkan imam pandai

mernbaca bacaan yang memadai untuk shalafurya meskipun dia

tidak pandai membaca Ummul Qur'an.

Jika seseorang mengimami suatu kaum yang pandai

membaca Qur'an, sedangkan mereka tidak tahu apakah imam

tersebut pandai membaca atau tidak, dan temyata dia Udak pandai

membaca Ummul Qur'an, melainkan mengucapkan kalimat

bersajak mirip Al Qur'an, maka shalat mereka tidak sah dan

mereka hams mengulangi shalat dari awal.

Jika imam mengucapkan kalimat bersajak yang bukan

bagian dari Al Qur'an, maka mereka harus keluar dari shalat di
belakangnya. Saya menghamskan hal itu bagi mereka, serta
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mengulangi shalat mereka dari awal karena imam tersebut tidak

pandai membaca Al Qur'an. Sajaknya seolah menjadi bukti nyata

bahwa dia tidak pandai membaca Al Qur'an sehingga mereka

fidak boleh berada dalam shalat sedikit pun bersama orzu.rg

tersebut.

Seandainya mereka tahu bahwa orang tersebut pandai

membaca Al Qur'an, lalu mereka mengawali shalat bersamanya,

tetapi kemudian dia membaca kalimat bersajak, maka saya senang

sekiranya mereka keluar dari keimamannla dan mengulangi shalat

dari awal. Jika mereka tidak melakukannya, atau mereka keluar

dari shalatnya ketika imam tersebut bersajak, lalu mereka shalat

sendiri atau memajukan orang lain, maka shalat mereka sah.

Sebagaimana shalat mereka sah seandainya mereka shalat di

belakang orang yang pandai membaca, lalu shalatnya rusak akibat

berbicara atau melakukan perbuatan (yang bukan bagian dari

shalat) dengan sengaja. Shalat mereka tdak sah lantaran

kerusakan shalafurya imam manakala mereka boleh shalat

bersamanln di aural.

Jika mereka diimami oleh orang yang tidak mereka ketahui

apakah dia pandai membaca atau tidak dalam sebuah shalat png
tidak keras bacaannya, maka saya senang sekiranya mereka

mengulangi shalat mereka demi kehati-hatian, tetapi menunrtku

hal itu tidak wajib bagi mereka karena secara lahidah seorang

muslim tidak maju mengimami suafu kaum dalam shalat melainkan

dia pandai dengan hal-hal yang menentukan sahn5n shalat,

hspbllah.

Jika dia mengimami mereka dalam shalat yang keras

bacaannya lalu imam tersebut tidak membaca, maka mereka harus
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mengulangi shalat lantaran imam tidak membaca. Seandainya

imam mengatakan, "Aku membaca dengan suara pelan", rnaka

jika mereka tidak mengetahuinya sebagai orang yang pandai

membaca, maka saya senang sekiranya mereka mengulangi shalat,

karena mereka tidak tahu apakah dia pandai membaca atau tidak,

sedangkan dia tidak membaca dengan suara yang bisa mereka

dengar.

96. Keimaman Orang Junub
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326. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aq1
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik bin Anas

mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Abu Hakim, dari Atha
bin Yasar, bahwa Nabi S bertakbir dalam satu shalat, kemudian

beliau memberi isyarat agar jamaah diam di tempat, kemudian
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beliau kembali dalam keadaan terdapat bekas air pada kulit
6"1iur."211

z | )29 /

* f N;iLI ,f dt6?i -ryv

; ):;) * ot :" ; )?\i j; r; ,; olt

1, 9 6r, o / l.o..l { o, '.,^l o /o'nt, o/

P .,rl f oJ-P G.t ,f dt{-/ O.(F}t *
a/la

o.,deJo

lo At;,'J;.J;l âIl

327. Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami,

dari Usamah bin Zaid, dali Abdullah bin Yazid maula Aswad bin

Sufuan, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, dari Abu
Hurairah, dari Nabi S, seperti makna hadits sebelumnya."2l2

211 gg. Ath-Thabmni (pembahasan: Bersuci, bab: Orang png Junub

Shalat dan Mandi Manakala Dia Shalat dalam Keadaan Tidak Ingat,

1/48, no.79) dengan stahrs mamsal
212 g3. hnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah di

dalamqn, bab: Riwayat tentang Melanjutkan Shalat, l/3851dari jalur Ya'qub bin
Humaid bin Kasir dari Abdullah bin Musa Ats-Tsaqafi dari Usamah bin Zaid

dengan sanad ini dengan redaksi, "Nabi $ keluar untuk shalat. Ketka beliau telah

bertakbir, beliau memberikan isyarat kepada merelo agar diam di tempat. Setelah

itu beliau pergi dan mandi. Saat itu kepala beliau rnasih meneteskan air, lalu beliau

mengimami mereka. Setelah selesai shalat, beliau bersaMa, 'Saunggthrya aku
tadi keluar menqnui kalian dalam keadaan junub, dan saunguhrya aku lup
hingga aku berdin dalan slnlat'-"

Al Bushiri meriwaSratkannya dalarn Mshbh,4z'Zulialiah (pembahasan: Shalat,

bab: Shalatnya Imam dalam Keadaan Junub atau Berlndats, L/36L, no. 1) dari
jalur Waki' dari Usamah bin Zaid.
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Hadits ini terdapat dalam Ash-Shahihain dari jalur hnu Syihab dari Abu

Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah:

Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Jika Imam Berkata, "Tetaplah di

Tempat Kalian Sampai Aku Kembali," Maka Mereka Menungguryra, l/274, no.

640) dari jalur Ishaq dari Muhammad bin Yusuf dari Al Auza'i dari Az-Zuhri dari

Abu Salamah bin Abdun-ahman dari Abu Hurairah, dia berkata, "Shalat segert

difunaikan, dan orang-orang pun meluruskan barisan mereka. Setelah ifu
Rasulullah S keluar dan maju dalam keadaan junub. Kemudian beliau bersaMa,
"Tetaplah di tempat kalian." Kemudian beliau kembali dan mandi, lalu beliau

keluar lagi dalam keadaan kepala beliau meneteskan air, kemudian dia mengimami

shalat mereka.

Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Bilakah Omng-

orang Berdiri untuk Shalat, L/422423, no. 157/605) dari jalur Harun bin Ma'ruf
dan Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahb dari Yunus dari lbnu Syihab dari Abu

Salamah dari Abu Hurairah:9, dia berkata, "Shalat segera ditunaikan dan kami

pun berdiri dan meluruskan barisan sebelum Rasulullah $ keluar menemui kami.

[.alu datanglah Rasulullah $ hingga beliau berdiri di tempat shalat beliau. Sebelum

bertakbir, beliau teringat lalu beiiau pergi. Beliau berkata kepada kami, 'Tetaplah di
tempat kalian!' Karena ih: kami tetap berdiri menunggu beliau hingga beliau keluar

menemui kami dalam keadaan sudah mandi. Kepala beliau meneteskan air. [-alu

beliau bertakbir dan mengimami kami shalat."

Juga dari jalur Zuhair bin Harb dari Walid bin Muslim dari AI Auza'i dari Az-

Zuhri dengan redaksi yang serupa.

Dari dua riwayat Imam Asy-Syafi'i dlpahami bahwa Rasulullah #b telah

bertakbir. Maksudnya beliau telah memasuki shalat, lalu beliau keluar. Sedangkan

dalam dua riwayat dalam Ash-Shahihain, keduanya tidak mentrnjukkan hal

tersebut. Bahkan salah satunya, yaihr riwagrat Muslim, meredaksikan secara pasti

bahwa beliau belum bertakbir dan belurm memasuki shalat.
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328. Perir,r,rayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami,

dari hnu Aun, dari Muhammad bin Sirin, dari Nabi $, dengan

redaksi yang serupa. Beliau bersaMa, 'Sesungguhn5n aku Adi
junub, narnun rku lupa.2L3
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329. Penwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami,

dari Hammad bin Salamah, dan Ziyad Al A'lam, dari Hasan, dari

Abu Bakrah, dari Nabi @, dengan redaksi yang serupa.z14

213 HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Orang Junub yang

Mengimami Suatu Kaum dalam Keadaan [upa, 1,/160).

Abu Daud meriwayatkan hadits Az-Zuhd sebagaimana dalam Ash-Shahihain,

kemudian dia berkata, "Hadib ini diriwayatkan oleh Ayyub, Ibnu Aun dan Hisyam

dari Muharnmad secara mursal dari Nabi $, dia berkata, 'Kernudian beliau

bertakbir, kernudian beliau melakukan isyarat dengan tangan kepada jamaah agar

mereka dLrduk, lalu beliau pergi unhrk mandi'."

Seperti itulah Malik meriwayatkannya dari Ismail bin Abu Hakim dari Atha

bin Yasar bahwa Rasulullah .$ telah bertakbir dalam suatu shalat.

Seperti itu pula Muslim bin lbrahim menceritakannya kepada kami dari Aban

dari Yahya dari Ar-Rabi' bin Muhammad dari Nabi $ bahwa beliau telah

bertakbL.
214 113. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Orang Junub yang

Mengimami Suatu Jamaah dalam Keadaan Lupa, 1/159-760, no. 233) dari jalur

Musa bin Ismail dari Hammad dari Ziyad Al A'lam dari Hasan dari Abu Bakrah

bahwa Rasulullah $ telah memasuki shalat Shubuh, lalu beliau memberikan

isyarat dengan tangan agar para jamaah tetap di tempat mereka, kemudian beliau
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Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini, dan

dia senafas dengan hukum-hukum Islam yang lain, karena manusia

dibebani untuk menilai orang lain sesuai dengan png tampak bagi

mereka, dan bahwa seorang muslim tidak shalat kecuali dalam

keadaan suci. Barangsiapa yang shalat di belakang seseorang,

kemudian dia tahu bahwa imamnya itu junub atau tidak memiliki

wudhu; dan jika seorang perempuan mengimami jamaah

perempuan kemudian mereka tahu bahwa dia sedang haidh, maka

shalat jamaah laki{aki dan perempuan tersebut sah, sedangkan

imam harus menguiangi shalatnya sendiri.

Seandainya para makmum tahu sebelum mereka memasuki

shalat bersama imam bahwa dia tidak memiliki wudhu, kemudian

mereka shalat bersamanya, maka shalat mereka tidak sah karena

mereka shalat dengan bermakmum kepada orang yang tidak boleh

dijadikan imam dalam keadaan tahu.

Seandainya mereka memasuki shalat bersama imam dalam

keadaan tidak tahu bahwa dia tidak suci, dan mereka tahu sebelum

mereka menyempurnakan shalat bahwa dia tidak suci, maka

datang dalam keadaan kepalanya meneteskan air, lalu beliau shalat mengimami

mereka.

Juga dari jalur Utsman bin Abu Syaibah dari Yazid bin Harun dari Hamrnad
bin Salamah. Di awalnya dia berkata, "Kemudian beliau bertakbir." Sedangkan di
akhimya dia berkata, "Sesudah beliau menyelesaikan shalat, beliau bersaHa, 'Alnt

han5a manusia biasa, dan tadi aku lupa'."
Abu Daud berkata: Az-hhn meriwayatlannya dari Abu Salamah bin

Abdurrahman dari Abu Hwairah, dia berkata, "Ketika beliau berdiri di tempat
shalat beliau dan kami menunggu beliau bertakbir, beliau pergi sembari bersaMa,
'Tahan seperti ini'."

Sebagian ulama berkata, "Kedua hadits tersebut dapat dipertemukan dengan

cara memahami kata 'bertakbir'dengan makna bahwa beliau ingin bertakbir, atau
keduanya menceritakan dua kejadian yang berbeda." Wallahu A'lam.
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mereka hams menyempunakan shalat sendiri dan bemiat keluar

dari keimamannya bersamaan dengan mereka mengetahuinya,

sehingga shalat mereka sah.

Jika mereka tidak melakukannya, melainkan tetap berdiri

sebagai makmum sesudah mereka tahu, atau tidak meniatkan

keluar dari keimamannya, maka shalat mereka rusak dan mereka

harus mengulanginya dari awal, karena mereka telah bermakmum

kepada shalahrya oftlng yang Udak boleh dijadikan imam dalam

keadaan tahu.

Jika pengetahuan para makmum berbeda-beda, dimana

satu kelompok tahu sedangkan kelompok lain tidak tahu, maka

shalatn5ra kelompok yang tidak tahu, bahwa imam dalam keadaan

tidak suci itu hulumnya sah. Sedangkan shalatnya kelompok yang

tahu, bahwa imam dalam keadaan tidak suci tetapi mereka tetap

bermakmum kepadanya itu tidak sah.

Seandainya imam mengawali shalat dalam keadaan suci

kemudian kesuciannya batal, lalu dia melanjutkan shalatnya secara

sengaja atau lupa, maka hukumnya sama. Kesengajaan dan

Iupanya imam menghasilkan dampak hukum yang sama, kecuali

dalam hal dosa. Dia berdosa seandainya dia sengaja, dan tidak

berdosa seandainya lupa.

97. Keimaman Orang Kafir

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya seorang laki-laki kafir

mengimami sekelompok orang muslim, sedangkan mereka tidak
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mengetahui kekafirann5n, atau mereka mengetahuinya, maka

shalat merel<a tidak sah. Shalatnya oftmg kafir tersebut tidak

dianggap sebagai tindakannya untuk masuk lslam manakala dia

tidak merrgucapkan Islam sebelum shalat. Orang kafir tersebut

harus dibed sanlsi penjara, sedangkan oremg 5ang shalat di

belakangnSn dalam keadaan tahu bahwa dia kafir itu telah berbuat

dca.

Seandainp seorErng laki-laki asing shalat mengimami suahr

kaum, kemudian mereka mer-agukan shalat,ya mereka, sehingga

mereka udak tahu apakah lal+lal{i asing tersebtrt kaftr atau

rruslim, maka mereka tidak wajib mengulangi shalat mereka

sampai mereka tahu dengan pasti bahun dia seorang kafir. Karena

secarer lahiriah, orang yang mengerjakan shalat ifu dihukumi

sebagai orang muslim; shalat Mak dikerjakan selain orcmg muslim.

Orang yang mengimami shalat, lalu diketahui temyata dia

kafu, tidaldah seperti seormg muslim yang tidak diketahui bahwa

dia dalam keadaan tidak suci, karena orang kafir tdak menjadi

irnam sarna sekali. Sedangkan orcrng mukmin bisa menjadi imam

dalam sernua keadaan, hanlna saja dia tidak boleh shalat kecuali

dalam keadaan suci.

Dernikian pula, seandainya seorang muslim murtad,

kernudian dia mengimami shalat dalam keadaan murtad, maka

shalat oftmg glang di belakangnln fidak sah hingga dia menyatakan

tobat dengan ucapan sebelum mengimami mereka- Jika dia telah

rnenlratakan tobat dengan ucapan sebelum mengirnami mereka,

maka shalat mereka bersaman3a sah.

Seandainp seseomng merniliki dua keadaan, lnitu keadaan

dimana dia murtad dan keadaan dimana dia muslirn, lalu dia
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mengimami mereka sehingga mereka tidak tahu dalam keadaan

apa dia mengimami mereka, maka saya senang sekiranya mereka

mengulangi shalat mereka, tetapi hal itu tidak wajib bagi mereka

sampai mereka tahu bahwa dia mengimami mereka dalam

keadaan murtad.

Seandainya seorang kafir masuk Islam kemudian dia

mengimami suatu kaum, kernudian dia menyangkal telah masuk

Islam, maka barangsiapa yang bermakmum kepadanya sesudah

dia masuk Islam dan sebelum dia menyangkal ifu shalat mereka

sah. Sedangkan shalat orang yang bermakmum kepadanya

sesudah dia menyangkalbahwa dia masuk Islam ihi udak sah.

98- Keimaman Orang yang Tidak Mengerti Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorurng muslim yang gila

mengimami shalat, dimana dia terkadang grla dan terkadang sadar,

lalu dia mengimami mereka dalam keadaan sadar, maka shalabrya

oreng tersebut dan jamaahnya sah. Jika dia mengimami mereka

dalam keadaan akalnya terkuasai, maka shalatnya orang tersebut

dan mereka tidak sah.

Seandainya dia mengimami mereka dalam keadaan berakal,

lalu dia mengalami sesuatu yang menghilangkan akal sehatrya, lalu

mereka keluar dari keimamann5n meskipun masih berada di

tempat lnng sama, lalu mereka shalat sendiri, maka shalat mereka

sah. Jika mereka tetap bermakmum kepadanya, baik sebentar atau
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lama sesudah mereka tahu bahwa imam tersebut telah hilang akal,

maka shalat mereka 5nng di belakangnya tidak sah.

Jika orang mabuk yang tidak berakal mengimami shalat,

maka sama seperti orang gila. Jika orang yang minum

khamer tetapi masih berakal mengimami shalat, maka shalatnya

sah, dan shalakrya orang-orang yang di belakangnya juga sah. Jika

dia mengimami mereka dalam keadaan masih berakal, kemudian

dia terkuasai akalnya akibat mabuk, maka hukumnya sama seperti

orang gila, tidak berbeda sedikit pun.

99- Posisi Berdirinya Imam
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330. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu

Thalhah, dari Anas, dia berkata, "Aku dan anak yatim yang kami
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asuh shalat di belakang Rasulullah # di rumah kami, sedangkan

Ummu Sulaim berada di belakang kami."21s

AsrSyafi'i berkata:

e t

?) df
/
I,4

'-.oalw o
t
0

-//2o I
U_,gl -f f \IA

t/o o , 9 / o 4- t ''h;,?Al'U *-"' i ,W U1-,,-:Jt t6-: i.n- , ,
/ / .. C z A d \"a A uI:Jut \*t tE.:ul ,V oirt J;t

$ z J / / o 
' 

o. ' 
/

i$ ;i x* ...;srr Ji'u & * {Li ,;i./6r
z-z'a

ilL hr J:".ilt J;, C'L "ttYrl,i.l" ;;
/ - j z z/ .// o r /o/. 

t"^ 
o t -e ' z 4

€t,J {53 aryt p;-,t **,b &:r
215 HR. Ath-Thabrani (pembahasan, Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab:

Shalat Dhuha, 7/153, no. 31) dari lalw Ishaq dari Anas bahwa neneknya lnng
bemama Mulaikah mengundang Rasulullah # ,-trL menynntap hidangan, dan

beliau ptrn menyantapnya. Kernudian Rasr-rlullah $ bersaMa, "Bangunlah, aku

akan shalat mengimami kalian!" Anas berkata, 'Lalu aku banght menuju tikar
kami yang telah menghitam akibat lama dipakai, lalu aku memercikinya dengan

air. Rasulullah $ lantas bendiri di atasn5n, sedangkan aku dan anak yatim kami

berbaris di belakang beliau, sedangkan perempuan tua itu berdiri di belakang kami.

Beliau lanbs mengimami kami shalat dua rakaat kemudian salam."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab:

Wudhunya Anak Kecil, L/276, no. 860) dari jalur Ismail dari Malik; dan Muslim
(pembahasan: Masjid dan Ternpat-tempat Shalat, bab, Kebolehan Jamaah dalam

Shalat Sunnah, dan Shalat di Atas Til<ar,1/457, no.266/658) dari jalur Yahya

bin Yahya dari Malik.
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331. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Abu Hazim bin Dinar, dia berkata: Orang-orang bertanya kepada

Sahal bin Sa'd, "Tertuat dari apa mimbar Rasulullah $?" Dia

menjawab, "Tidak ada lagi seorang pun yang masih hidup dari

para sahabat yang lebih mengetahui masalah ini selain aku.

Mimbar itu terbuat dari pohon atsPl6 dari hutan, yang dibuat oleh

fulan mantan sahaya fulanah. Aku melihat Rasululluh # ketika

menaiki mimbar itu, beliau menghadap kiblat, lalu beliau bertakbir,

ruku, lalu beliau furun dengan cara mundur, lalu beliau zujud.

Kemudian beliau naik mimbar lagi, membaca, lalu ruku, lalu furun

dengan cara mundur, lahlr sujud."217
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216 461u6u1ah nama pohon besar tetapi tidak menghasilkan buah.
2L7 11F'. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab' Shalat di Atas Mimbar dan

l\ayu, 11142, no. 377\ dan ialur Ali bin Abdullah dari Sutnn; dan Muslim
(pembahasan: Masjid dan Tempat-ternpat Shalat, bab: Kebolehan MdargilGh Satu

atau Dua Kali dalam Shalat, 1/387, no. M/S4y'.) dari jalw Yahya bin Yatrp dan

Qutaibah bin Said, keduanSra dari Abdul Aziz bin Abu Hazim dalam kisah yang

panjang; dari lalur Qutaibah bin Said dari Ya'qub bin Abdurrahman dari Abu
Hazim; dan dari jalur Abu Bakar bin Abu $,aibah, Zuhah bin Harb, dan Abu Umar
dari Sufun bin Uyainah (no.4/544ll.
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332. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada karni, dia berkata, Malik

mengabarkan kepada kami, dari Maktuamah bin Sulaiman dari

Kuraib mantan sahaya Ibnu Abbas, bahwa hnu Abbas

mengabarkan kepadanya, bahwa pada suatu malam dia bermalam

di rumah Maimunah, istri Rasulullah S, sekaligus bibinSn dari

pihak ibu. Dia berkata, "Aku berbaring di sisi lebar bantal,

sementara Rasulullah # dan istuinya berbaring pada sisi panjang

(tengahnya) bantal. Rasulullah $ lalu tidur, hingga ketika tiba

waktu tengah malam, atau kurang sedikit, atau lewat sedikit, beliau

bangun dan duduk sambil mengusp r raiah beliau dengan tangan,

kemudian beliau membaca sepuluh ayat terakhir dari Surah Aali

Imraan. Kemudian beliau berdiri menuju tempat wudhu, beliau lalu

berwudhu dengan memperbagus wudhunya, lalu beliau shalat."

hnu Abbas berkata, "Maka aku pun bangun dan melakukan

sebagaimana yang beliau lakukan. Kemudian aku pergi dan berdiri

di samping beliau. Beliau kemudian meletakkan tangan kanannya

di kepalaku seftrya memegang telingaku hingga menggeserku ke

sebelah kanannya. Kemudian beliau shalat dua rakaat, kemudian

dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kernudian

beliau shalat Witir. Setelah itu beliau tidur berbaring hingga
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muadzin datang, lalu beliau bangun dan shalat dua rakaat 5nng
ringan, kemudian keluar unfuk menunaikan shalat Subul'I."218

Aslrsyaf i berkatat Hadib-hadits yang saya ceritakan di

atas menunjukkan bahura keimaman dalam shalat sunnah itu

hukumnya boleh, baik siang atau malam- Ia sama seperti

keimaman dalam shalat fardhu tidak berteda salna sekali.

Hadits-hadits tersebtrt juga menunjukkan bahwa posisi

imam adalah di hadapan makmum sendiri. Dua makmum atau

lebih berada di belakangnya. Jika safu orang mengimami dua

oftlng, maka dia berdiri sendiri di hadapan keduanSa, sedangkan

berdiri sahr baris di belakang imam.

Jika jamaah terdiri dari laki-laki, perempuan dan khuntsa

(hermaprodit) yang fidak sulit ditengarai kecondongan jenis

kelaminnya, maka jamaah lah{aki berdiri tepat di belakang imam,

khunba b€rdiri di belakang laki-laki, dan perempuan berdiri di

belakang khuntu.

Demikian pula, seandainya tidak ada yang shalat bersama

imam selain seorang l<hunts yang sulit ditengami, dan jika

seorang laki-laki mengimami seomng laki-laki, maka imam

memosisikan makrnum di sebelah kanannp. Jika dia mengimami

khuntsa yang sulit ditengarai atau seorang perempuan, maka

masing-masing berdiri di belakangnya, bukan di belakang imam,

bukan di sampingnp.

218 ffi. Ath-Thabarani (pernbahasan, Shalat Malam, bab' Shalat Witir

Nabi $, 1/80, no. 183) dari lalur Ismail dari lvlalik; dan Muslim (pembahasan:

Qashar Shalat dalam Perialanan, tab: Doa dalam Shalat Malam, L/526-527, no-

$zn$l dari iaLt Yu}tf,a bin Yaftrrra dad Malik-
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Jika seorang laki laki mengimami seorcmg laki{aki, lalu

makmum berdiri di sebelah kiri imam atau di belakangnya, maka

saln memakruhkan keduanya, tetapi masing-masing Udak u/ajib

mengulangi shalat, melainkan shalat keduan5n sah.

Demikian pula jika dia mengimami dua orang, lalu

keduanya berdiri di samping kanan dan kirinya, atau di samping

kirinya bersama-sama, atau di samping kanannya, atau png safu

berdiri di sarnping dan yang lain berdiri di belakang, atau keduanya

berdiri di belakang imam secara sendiri-sendiri, yaitu yang sahr

berdiri di belakang yang lain, maka saya memakruhkan keduanya,

tetapi keduanya tidak wajib mengulangi shalatuiya dan tidak pula

melakukan sujud Sahwi.

Shalatnya ini sah karena Rasulullah,S pemah mengimami

Ibnu Abbas dan dia berdiri di samping beliau. Jika satu makmum

boleh berdiri di samping imam, maka shalat tidak rusak sekiranya

dua makmum atau lebih berdiri di samping imam. Tidak rusak pula

sekiranya mereka berdiri di samping kiri imam, karena masing-

masing berada di samping imam. Shalatnya makmum sendirian di
belakang imam sah karena ada seorang perempuan fua yang

shalat sendirian di belakang Anas, dan ada orang lain yang berdiri

bersamanya, sedangkan keduanya berdiri di belakang Nabi #, dan

Nabi S berada di depan keduanya.

Abu Muhammad berkata, 'oAku melihat Nabi S seolah-olah

berdiri di atas tempat yang tinggi, lalu aku berdiri di belakang

beliau, sedangkan beliau shalat dengan berdiri. Aku berdiri di
belakang beliau unfuk shalat bersama beliau. Kemudian beliau

menarikku dengan tangannya dan menyuruhku berdiri di samping

kanan beliau. Aku pun melihat di belakang punggung beliau antara
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dua pundak beliau terdapat stempel yang mirip dengan alis yang

melengkung. Ada Utik hitam di ujung stempel, dan ada titik hitam

lain di ujung yang lain. Aku lantas menghampirin5ra dan mencium

stempel tersebut."

Seandain5n sebagian makmum berdiri di hadapan imam

unhrk bermakmum kepadanya, maka sah shalatrya imam, orang

yang shalat di sampingnya atau di belakangnya. Sedangkan

oftmg 5rang berdiri di hadapan imam tidak sah, karena

afuran Sunnah adalah imam berada di depan makmum, atau di
sampingn5a, bukan di belakangnya, baik dekat atau jauh dari

imam manakala makmum berada di depan imam.

Demihan pula, seandainla ada safu barisan jamaah yang

shalat di belakang imam, sedangkan mereka berada di luar

Makkah, lalu barisan tersebut melengkung sehingga bagian dari

mereka lebih dekat ke garis kiblat atau sutuh (benda yang

diletakkan di depan imam sebagai pembatas), maka shalakrya

orang png lebih dekat kepada garis kiblat itu Udak sah meskipun

dia melihat shalatrp imam.

Seandainp makmum ragu apal<ah dia lebih dekat kepada

garis kiblat atau imam, maka saln s€nang sekiranya dia

mengulangi shalat. Tetapi tidak ada keterangan yang jelas bagiku

bahwa dia harus mengulangi shalatryra hingga dia memperoleh

keyakinan bahwa dia lebih dekat kepada garis kiblat daripada

kepada imam.

Seandainya seorang imam mengimami shalat di Makkah,

sedangkan jamaahnp bertaris secara melingkar tetapi masing-

masing dari mereka menghadap ke Ka'bah dari arah mereka

masing-masing, maka menumtku, mereka harus melakukan seperti
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yang mereka lakukan terhadap imam, serta berijtihad agar mundur

dari setiap arah dari Baitullah dengan sedemikian mpa hingga

imam lebih dekat ke Baihrllah daripada mereka.

Saya tidak menemukan keterangan yang jelas tentang

orang yang tidak segaris dengan imam serta kedekatannln ke

Baifullah dari arah imam, seperti jelasnSn keterangan mengenai

orang yang shalat dalam safu barisan dengan berijtihad safu arah.

Karena ihr, hendaknSn mereka memperhatikan secara seksama

seperti yang sala paparkan. Namun, tidak seorang pun di antara

mereka yang unjib mengulangi shalahya sampai orang-omng lnng
menghadap ke arah kiblat bersama imam itu tahu dengan persis

bahwa mereka lebih maju daripada imam dan lebih dekat ke

Baitullah daripada imam. Jika mereka mengetahui hal itu, maka

mereka wajib mengulangi shalat mereka.

Adapun orang-orcng yang menghadap Ka'bah seluruhnya

dari selain arah Ka'bah, maka mereka berijtihad sebagaimana

mereka shalat agar mereka berada dalam posisi yang lebih jauh

dari Baitullah daripada imam. Jika mereka tidak melakukannya

sedangkan mereka atau sebagian dari mereka tahu bahwa dia lebih

dekat ke Baifullah daripada imam, maka tidak ada kewajiban

baginya untuk mengulangi shalahya dengan alasan bahwa

seandainya dia dan imam berkumpul maka masing-masing

menghadap ke Baifullah dengan arahnya, dan masing-masing

berada di selain arah temannya. Jika makmum bisa mengerti

shalatn5a imam, maka shalatnya sah.

Asy-S5nfi'i berkata: Sampai saat ini umat Islam senantiasa

shalat dengan melingkari Ka'bah, sedangkan imam berada di

hadapan Ka'bah. Sap tidak mengetahui bahwa mereka berhati-
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hati dalam hal ini, dan tidak pula diperintahkan untuk berhati-hati

agar setiap oftmg di antara mereka berada di selain arah imam,

atau lebih dekat ke Baitullah daripada imam. Ketentuan ini di

sekitar Ka'bah nlaris tidak bisa diterapkan secara tepat kecuali

dengan rarak yang sangat jauh.

Demikian pula, seandain5ra imam mengimami jamaah

dimana imam b€rdiri di pr:nggung Ka'bah atau di salah satu arah

Ka'bah. Orang yang shalat dari arah imam tidak boleh shalat

kecuali bemda di belakangnya. Jika mereka tidak tahu, maka dia

harus mengulangi shalatngra. Sedangkan orang 5nng shalat di

selain arah imam ifu shalatnya sah meskipun dia shalat dalam

posisi yang lebih dekat ke Ka'bah daripada imam. Namun yang

terbaik bag mereka adalah mengusahakan agar bemda di

belakang imam.

Seandairyra imam lak-lald mengimami makmum laki-laki

dan perempuan, lal, makmum perempuan berdiri di belakang

imam, sedangkan makmum laki-laki berdiri di belakang rnakmum

perempuan, atau rnakmum perernpuan berdiri sejajar dengan

imam dan bermakmum kepadanya, sedangkan makmum laki-laki

berada di samping makmum perempuan, maka saya

memakruhkan hal ifu bagi makmum perempuan, laki-laki dan

imam. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang shalatnya

rusak. Salp berpendapat demikian berdasarkan dalildalil sebagai

berilart:
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333. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-
Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, "Rasulullah $
mengerjakan shalat malam beliau, sedangkan aku bertaring
nnelintang antara beliau dan kiblat seperti jenazah berbaring

melintang."2l9

219 I{1. Al Buk}Eri (penrbahasan: Shaht, tab: Shalat di atas Alas,l/L4,
no. 383) dari plur Yahf bin Bukair dad l-aits dari Aqil dari Ibnu q/ihab dari
Uru,ah dengan reiaksi lnng serupa; dan Muslim (penrbahasan: Shalat, tab:
Berbaring Melintang di Hadapan Omng 3nng Shalat, 7/366, no. 267/5L21 dan
jalur Abu Bakar bin Abu S!,aibah, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb dari Sul],an
bin Uyainah; dari jalur Abu Bakar bin Abu S!,aibah dad Waki' dari Hisyam dari
a5rahnya dari Aisyah g dengan redaksi !,ang serupq dan dari jalur Amr bin Ali
dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Abu Bakar bin Hafsh dari Urrlah, dia
berkatat Airyah 6a bertanya, "Apa Srang bisa memuhrs shalat?" Beliau mmjawab,
"Perempuan dan keledai." Aisyah berkata, "Sesungguhryla perempuan itu adalah
maktiluk png bisa menimbulkan dampak buruk- Aku melihat diriku..-" dengan
redaksi yang s€rupa.

Juga dari jalur A'masy dari hrahim dari Asrrrad dari AiqBh; dan dari A'masy
dari Musl.im dari Masnrq dari Aislah 6a dengan redaksi lang serupa, dan di
dalamnya disebutkan, "Kalian m€nyempakan kami dengan keledai dan anjing."
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334. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Malik

bin Mighwal, dari Aun bin Juhaifah, dari a5ahn5ra, dia berkata,
"Aku melihat Rasulrlluh # di Abthah. Kemudian Bilal keluar

dengan membawa seekor kambing betina dan mengikatr5ra, lalu

dia shalat dengan menghadap ke arah kambing tersebut, dan saat

itu ada anjing, perempuan dan keledai yang leurat di

hadapannln."22o

220 11p. Al Bukhari Adzan, bab: Adzan bagi Para Musafir,

l/2L2, no. 633) dari ;alur hhaq dari Ja'far bin Aun dari Abu Umais dari Aun bin
Abu Juhaifah dari aphnya, dh Mata: Aku melihat Ranrhrllah & di Abthah.

Kemudian Bilal mendafangi dan mernberitahu beliau akan waktu shalat. Kemudian

Bilal keluar dengan membawa seekor lombing betina hingga mengikatnp di
hadapan Rasulullah et di Abthah,lalu dia mernbaca iqamat.

Juga dari jalur Hasan bin Shabbah dari Mulamrnad bin Sabiq dari Mal'rk bin
Mighwal dari Aun bin Abu Juhaifah dalam hadib yang paniang tanpa menyebut

l<ata anjing(3566); dan dad FIur Istaq dati NastEr bn qrurnail dari Unnr bin Abu
Taidah dari Aun dengan redaksi yang s€rupa, dengan redaksi, 'Aku melihat

manusia dan hewan leunt di hadapan beliau di bdal<arg kambing betina ih.r." (no.

s787)
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AsySyafi'i berkata: Jika la,uatnya perempuan di hadapan

laki-laki yang sedang shalat tidak merusak shalatrya, maka terlebih

lagi kebemdaan perempuan di samping kanan atau samping

kirinya itu Udak memsak shalatrya.

Dalam semuEr jalur riwagnt hadits Snng ada pada Al Bukhari ini fidak

disebutkan kata anling, tetapi kata tersebut di sini merupakan tambahan dari

periwapt yang tsiqah, sedangkan tambahan dari periwayat yang fsigai itu

ditedma.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalat, bab' Tabir

bagi Orang yang Shalat, L/361) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair

bin Harb, seluruhnya dari Waki' dari Suftpn dari Aun bin Abu Juhaifah dari

ayahnya, dia berkata, "Aku mendatangi Nabi $ di Makkah saat beliau berada di

Abthah, dalam sebuah tenda berwama merah dari kulit." Dia melanjutkan, "Bilal

keluar dengan membawa air wudhu beliau, lalu dia menuangkan dan

memercikkan."

Dia melanjutkan, "Kemudian Nabi $ keluar dengan memakai pakaian yang

berwama memh. Seolah-olah saat ini aku masih melihat putihnya kedua betis

beliau." Dia melanjutkan, "Beliau wudhu, lalu Bilal mengumandangkan a&an." Dia

melanjutkan, "Aku mengikuti mulutnya Bilal ke sana dan ke sini, ke kanan dan ke

kiri, sambil mernbaca, Haj,5n 'ala Ash-Shalah, Halya 'ala Al Falah'- "Dia b€rkata,

"Kemudian aku mengikatkan seekor kambing untuk beliau, lalu beliau maju dan

shalat Zhuhur dua rakaat. Sementara di hadapan beliau lewat keledai dan anjing,

beliau tidak menghalangi. Kemudian beliau shalat Ashar dua rakaat. Kernudian

beliau senantiasa shalat dua rakaat hingga beliau pulang ke Madinah." (no.

249/s03l.
Juga dari jalur Muhammad bin Hatim dari Bahz dari Umar bin Abu Zaidah

dari Aun bin Abu Juhaifah dari afiahnya serupa dengan riwayat di atas (no. 20).

Juga dari jalur Ishaq bin Manshur dan Abd bin Humaid dari Ja'far bin Aun

dari Abu Umais; dan dari Qasim bin Zakarln dari Husain bin Ali dari Zaidah dari

Mafrk bin Mighwal, keduanyra dari Aun (no. 251).

Juga dari jalur Muhammad bin Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar dari

Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari Hakam dari Abu Juhaifah. Di dalamnya

disebutkan: Syr'bah berkata' Aun menambahkan redaksi dari ayahnyn yaitu Abu

Juhaifah, "D belakang kambing itu lewat perempuan dan keledai."

468



AlUmm

Jamaah laki-lal{i lnng dikebiri, baik dengan dipotong

dzakamya atau tidak, berdiri pada posisi seperti posisi jamaah laki-

laki lainnya dalam shalat. Ia juga boleh mengimami, kesalsiarurya

diterima, meunrisi, diwarisi, serta ditetapkan bagiannya dari harta

rampasan perang dan fai'.

Jika seorang khunts (hermaprodit) tidak bisa ditengarai

kecondongan jenis kelaminn5p, lalu dia shalat bsama imam

seorang diri, maka dia berdiri di belakang imam. Jika dia shalat

bersama jamaah png lain, maka dia berdiri sendirian di belakang

barisan laki-laki, dan di hadapan barisan perempuan.

100. Tempat yang Dperkenankan untuk Shalat Jum'at
dan Shalat L-ain Bersama Imam

';:L iJte #U ".,.t;.1 
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SS5. Ibrrhi* bin Muhammad mengabarkan kepada karni,

dia berkata: His5ram bin Uru/ah menceritakan kepadaku, dari

ayahnSra, bahwa dia shalat Jum'at di perkampungan Humaid bin
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Abdurrahman bin Auf pada waktu haji yang dipimpin oleh Walid.
Saat ifu ol?u1g banyak, sedangkan antara perkampungan tersebut

dan masjid terdapat sebuah jalan.2zt
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336. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syaf i mengabarkan kepada karni, dia berkata: Ibrahim bin
Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Shalih
mantan sahaln Tau'amah bahwa dia melihat Abu Hurairah shalat

22r HR. &lam Mushannafnya (pembahasan: Shalat, tnb:
Gung yang tidak Bemda di Masjid untuk Shalat Jum'at, 3/230-231) dari lalur
Ma'rnar dari Hiq,ram bin Urwah, dia berkata: Aku datang bersama aphku ke
masjid, namun kami mendapati masjid telah penuh pada hari Jum'at sehingga
kami shalat dengan mengikuti shalatn5ra orang-orang di masjid, sedangkan antara
keduan5ra ada sebuah jalan." Dia berkata, *Sa5ra mendugangn berkata, 'D
perkampungan Humaid bin Abdurrahman. "

Hadits ini juga diriunyatkan oleh lbnu Abi Spibah dabn Mushannafurya
(pembahasan: Shalat, bab: ulama png Memberikan Keringanan seseomng Shalat
dalam keadaan Terplsah oleh Dinding dari Imam, 2/2241dari jalur Abdurrahman
bin Mahdi dari Hammad bin Salamah dari His!,rdm bin Ururah bahwa Urwah shalat
mengikuti shalatryra imam sedangkan dia berada di rumah Humaid bin
AMurrahman bin Harits. Antara rumah itu dan masjid ada sebuah jalan.

o
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di atas pelataran masjid sendirian mengikuti shalatrya imam di

masjid.222
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337. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: AMul Majid

bin Sahl bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepadalm, dari

shalih bin hrahim, dia berkata, "Aku melihat Anas bin Malik

222 61t* ini diriwaptkan oleh hnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya

(bahasan dan bab lrang sama, 2/2231dari lalur waki' dari lbnu Abi Dzi'b dari

shalih mantan sahaya Tau'amah dengan redaksi !,ang seruPa; AMunazzaq dalam

Mushannalnya (pembahasan: Shalat, bab, Seseorang fiang Shalat di Belalong

Imam di Luar Masjid, 3/83,no.4888) dari jalur hrahim bin Muhammad'
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shalat Jum'at di perkampungan Humaid bin AMurrahman bin
Auf. Dia shalat mengikuti shalatnya imam di masjid, sedangkan
antara perkampungan Humaid dan masjid ada sebuah jalan.22z

AsyrSyafi'i berkata: Shalat Jum'at dan shalat-shalat lain ihr
hukumnya sarna dalam hal posisi imam yang boleh dan yang tidak
boleh.

OllOO

.ft;yt iY,+;yfl3 +*l-..l'Jr *, e
338. h", ;", tiduk ,l-,.lihut uau'vu larangan ,*;n

shalat di pelataran masjid dan BilailPz{ dengan mengikuti
shalatrya i**n-225

223 61"* ini dirir,uayatkan oleh hnu Abi slaibah dahm Mushann4rusa
ftahasan dan bab Srang sama) dari jalur Hus!,aim dari Humaid dari Anas batua dia
mengerjakan shalat Jum'at bersama imam, sedangkan dia berada di rumah Nafi'
bin Harits, sebuah rurnah 5rang menghadap ke masjid dan memiliki pintu ke arah
masjid. Di tempat itulah dia mengerjakan shalat Jum'at dan bermakmum kepada
imam; dan AMurmzzaq (pembahasan dan bab lang sma, B/zsll dari seorang
laki-laki dari Abdun:ahman bin suhail dari sharih bin hrahim bahr,rn dia melihat
Anas bin Malik shalat Jum'at di rumah Humaid bin Abdurrahman dengan
mengikuti shalatn3n imam, dan antara keduanyra terdapat sebuah jalan (no. 4)-

22a 361, adalah ternpat png diplester di Madinah yang terletak antan
masjid dan pasar. Uh- Al Qamus

225 gala tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asgr-syafi,i. Akan tetapi,
hadits ini diriwayatkan oleh AMurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan:
shalat, bab: seseorang yang Shalat di Belakang Imam di Luar Najis, 3/g2, no.
4883) dari lalur hrahim bin Muhammad dari Auul Hamid bin suhait d-i e*ir,
bin Muhammad dari Aisyah @ bahwa dia shalat mengikuti shalatnya imam di
rumahnya., sedangkan imam berada di masjid.
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AsySpli'i ber*ata: Jadi, seseorang laki-laki shalat bsama
imam di masiid yang dibatasi dengan dinding untuk shalat, baik

masjid tersebut besar atau kecil, dengan neengilarti shalatnya

imam, di bagian fir.mapun makmum berada di masjid tersebut,

meskipun imam di uiung lang satu dan makmum di uiung lpng
lain, dan meskipun barisan antara imam dan makmum tidak

tersambung asalkan makmum bisa melihat rukunya imam, bangkit

dan sujudnya, atau melihat nilflr, bangkit dan suiudnya seseoEmg

yang shalat mengilnati shalatnya imam, atau mendengar suaret

takbir dan bacaan Sami'allahu liman Hamidah dari imam.

Jika makmum lrang di belakangnya buta, maka dia

mendengar suara sehingga dia sama seperti oftmg Fng bisa

melihat. Jika malmrum yang di belakangnya tuli, maka dia bisa

melihat dengan kedua matan5a, sehingga shalatnya sah.

Jika ynng buta ihr tidak mendengar dan tidak melihat dan

jika Snng tuli itu fidak mendengar dan tidak melihat, maka

keduanya fidak sah shalat mengimami shalatnya imam kecuali di

sampingn5a ada orang lrang mengaratrt<annya unhrk ruku dan

sujud. Jika di sampingn5n tidak ada oremg lpng mengarattkannya

untuk ruku dan surud, atau di sampingnya ada orang !,ang

mengarahkannya tetapi orang yang buta dan fuli tersebrt tidak

memercayainSn lantaran dia sengaja salah padahal dia melihat dan

mendengar, maka keduanSa Udak boleh shalat kectmli sendirian

saja. Namun shalat keduanln sebagai imarn sah pada saat ihr dia

dianggap shalat sendiri, dan sah pula shalatnya omn(fomng lrang

ada di belakangnla.

Jika seseorang shalat di belakang imam di masjid seperti

yang saya gambarkan, atau di pelataran masjid, atau di jalan png
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terhubung dengan masjid, atau di tanah lapang, baik barisannya

tersambung atau terpuh-rs, maka shalatrya sah manakala dia

mengerti shalafurya imam dengan salah safu cara Snng telah saya

sampaikan, yaitu dengan mendengar takbimya, ruku dan sujudnya,

atau ruku dan sujudnya orang yang ada di belakang imam. Jika dia

tidak mengetahui shalatnya imam dengan salah safu cara tersebut,

maka shalatrya bersama imam tidak sah.

Jika di sampingnya ada barisan jamaah yang mengetahui

shalakrya imam, seperti dia ruku dan bersujud mengikuti ruku dan

sujudnya orang yang mengetahui shalatnya imam, maka shalatrya

sah. Barangsiapa yang di sampingnSra atau di belakangryra ada

orang yang mengetahui shalatnya imam sehingga dia ruku dan

sujud mengikuti ruku dan sujudnya orang tersebut, maka shalatrya
sah. Karena banyak jamaah yang di belakang imam itu tdak
mengerti shalahya imam secara persis, melainkan dengan

mengikuti petunjuk berupa shalatnya orang yang melihat di
belakangnya. Jika seseorang mengerjakan shalat dalam keadaan

seperti yang saya katakan bahwa shalat sah, sedangkan jaraknya

masih dekat, maka shalatrya sah.

Batasan dekat adalah yang lazim diketahui banyak trdng,
yaifu terhubung dengan sesuafu di dalam masjid tanpa ada

penghalang yang menghalanginya, dimana dia shalat di dalam

masjid. Jika dia dari masjid terpufus seulanran dua rafus hasta atau

tiga rafus hasta, atau sekitar itu, maka hukumnSra boleh. Namun
jika dia melebihi batas itu, maka menurutku dia tidak boleh shalat

mengikuti shalat imam.

Demikian pula, jika dia berada di padang pasir dan bukan

masjid, maka dia shalat mengikuti shalatnya imam seukuran ini
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dari barisan terakhir yang shalat bersama imam- Demikian pula,

jika dia melakukan takbiratul ihrarn di kapal sedangkan imam

berada di kapal lain atau di sungai.

Seandainya saya membolehkan seseorang shalat dalam

jarak yang lebih jauh dari ini, maka saya juga membolehkannya

unfuk shalat dari imam seulmran satu mil asalkan dia masih bisa

rnelihat shalatrya imam.

AsySyafi'i berkata: Menurut Atha', seseoremg boleh shalat

mengikuti shalatrya imam asalkan bisa mengetahui shalatrya

imam meskipun jaraknya jauh. Bahkan Atha berpendapat bahwa

seseorang yang berdiri di gunung Abu Qubais boleh mengikuti

imam yang shalat di Masjid Al Haram. Namun kami tidak

berpendapat demikian.

Jika antara orang yang shalat dengan posisi imam terdapat

penghalang, maka dia tidak boleh shalat mengikuti shalatnya imam

kecuali barisannya tersambung. Jika barisannya terputus, maka

hukumnya tidak boleh mengikuti shalat imam.

Demikian pula, jika seseorang berada di sebuah rumah

yang dekat dari masjid atau jauh darinya, maka dia tidak boleh

shalat di rurnah tersebut kecuali barisannya tersambung, dan dia

harus berada di lantai bawah rumah tanpa ada penghalang antara

dia dan barisan shalat. Jika barisannya tersambung, maka

shalatnya sah. Jika barisannya terputus, maka shalatr5n Udak sah.

Seseorang tidak boleh shalat di lantai atas rumah dengan

mengikuti shalakrya imam karena rumah tersebut dianggap jauh

dari masjid.
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seandainya barisannya terpufus tetapi rumah tersebut
terh-rtup sehingga terhalang dari barisan meskipun orang yang di
dalamnlra biasa melihat, maka dia tidak boleh shalat mengilnrti
shalatnya imam. Yang demikian itu berteda dari maqshunh
(tempat khusus dalam masjid untuk para khalifah dan pejabat
tinggi)- Maqshurah menrpakan bagian dari masjid meskipun ada
penghalang antara tempat tersebut dan imam, narnun dia seperti
lingkaran pilar atau lor*g dari lingkaran pilar, seperti lingkaran
kotak mushaf dan yang semacam ifu. semua ifu adalah bagian dari
masjid atau dianggap sebagai satu tempat dalam masjid.

Jika ada 5nng bertan5ra, "Adakah riwayat yang menjelaskan
hal ini?"

Jawabnya adalah,

9 /or, o / t. '' d z

Ct e) a^fr.G C {F ,rV li -yf 1

';;O :'rJl- ,e.rL,L'g *:J *ir, "r2t. . ,; t'r, 2g,7 ,.. o .qv G*s!'"3.1ri,rFyi >a
339. Ada beberapa perempuan yang shalat bersama

Aisyah g istui Nabi S di kamamya, lalu Ai.yah q, berkata,
"Janganlah kalian shalat mengikuti shalat imam, karena kalian
terhalang darrny6." 226

226 61 6u1',*i dalam Ma'rifah As-sunan wnl Atsarberlaa, "Asy-syafi'i tidak
menyebutkan sarndnya dalam madzhab baru, tetapi dia menyebutkanny,a dalam
madzhab lama, yaitu' Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dari
Laits, dari Atha, dari Aisyah 6, bahwa beberapa perempuan... lalu dia
menyebutkan redaksi yang sempa."
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Sebagairnana yang dikatakan Aisyah @ di kamamya, jika

memang perkataannya ifu benar adanya, maka saya berpendapat

demikian.

Dalam hal ini tidak ada bedanya antara dia dan imam

terpisah jalan atau fidak, karena jika shalat di padang pasir, maka

padang pasir mempakan jalan seluruhnya. Masjid sendiri bisa

dianggap sebagai jalan.

Seandairyn saya fidak mernbolehkan adanya pemisah jalan

antara makmum dan imam, maka saya tidak membolehkan

shalatnya kecuali barisannya tersambung dengan imam atau orang

yang kedudukannya salna dengan imam. Yaifu hanrs ada

sekelompok orang yang berada di pelataran rumah sehingga

barisannya tersambung dengan sebagian dari mereka, sedangkan

sebagian yang lain berada di samping sebagian orang Srang dengan

mereka barisan rnenjadi tersambung. Sementara dia di belakang

rnereka sendirian salna seperti kedudukan mereka, sehingga dia

boleh shalat mengikuU shalatuip imam.

Jika barisan tersambung dengan orang yang berada di

belakang imam, maka orang png berada di belakang tersebut sah

shalaturya. Orang ini sesungguhnya berada di belakang barisan

yang tersambung di dalam rumah. Ia berada dalam ruangan dari

rumah, sedangkan barisanngra tidak tersambung, maka dia tidak

l.jh. Ma nfah As-Sunan wnl Abar,lL/fin.
Saya tidak menemukan hadits ini pada selainngra Asy-$,tafi'i- Namun

Abdurrazzaq datam Mushannafnya (3/821 menyehrd<an dari jalur Qasirn bin

Muhammad dari Aisyah 6 bahwa dia shalat mengilnrti shalatn5a irnam di

rumahnya sedangkan imam berada di masjid.

Silakan baca bab tentang seorang lald-laki png shaht di belakang irnam di

luar masjid.
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boleh shalat sampai barisan dalam nrangan tersebut tersambung,
karena ruangan itu berteda dari rumah. Jika kedua tempat
tersebut terpisah seperti yang saya jelaskan, yaifu ada rumah dan
ruangan, atau hanya ada safu rumah, maka tidak boleh shalat
mengilarti shalatnya imam kecuali barisannya bersambung di
tempat orang shalat tercebut mengerjakan shalatrya.

Pendapat kami juga didasarkan pada riwayat dari Anas dan
Aisyah @ dengan makna seperti lang saya sampaikan.

101. Shalatryn Imam dengan Cara Duduk
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340. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab, dari Anas bin Malik,

bahwa Rasulullah S pada suatu hari mengendarai kudanya lalu

terjafuh dan terhempas pada bagian lambungnya yang kanan.

Karena sebab itu beliau pemah melaksanakan shalat di antara

shalat-shalat beliau sambil duduk. Kami pun shalat di belakang

beliau dangan duduk" Ketika selesai beliau bersabda,

"sesungguhn5m imam ifu dijadikan untuk diikuti. Jika dia shalat

dengan berdii, maka shalatlah kalian dengan berdii. Jika dia ruku

maka ruku4ah kalian. Jika dia mengangkat kepknya maka

angkatlah kepala l<alian. Dan jika dia menguapkan Sami'allahu

Liman Hamidah (Allah mendengar orzng yang memuji-Nya), maka
'Rabbanaa Wa lal<al Hamdu (Ya Rabb kami, milik

Engkaulah segala pujian)'. Dan jika dia shalat dengan duduk maka

shalatlah kalian semuanJn dengan drdrk.'227

227 11P.- Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jamaah, bab: Shalahrya Imam

dengan duduk, 1/735, no. 16); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Imam untuk

diikuti, 7/229, no. 689) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik.

Sesudah melansir hadits tersebut Al Bukhari berkata, "AI Humaidi
berpendapat bahun kalimat Uika inam shalat dengan duduk, nnka shakilah
kalian dengan duduk... 'menemngkan keiadian serryaktu beliau sakit yang dahulu.

S€sudah itu Nabi $ perrah shalat dengan duduk sedangkan orang-orang di

belakang beliau shalat dmgan berdiri. Beliau tidak menyunrh mereka duduk Yang

diambil adalah perbuatan 1nns paling akhir dari Nabi 1$)."
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Muhammad bin Mathar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya,

dari Aisy,a6."zza

HadiS ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalat, bab: lvlakmum
Mengikuti Imam, l/308, no. 8O/4L71dari jalur Ma'n bin Isa dari Malik, serta dari
jalur riurayat lan (7 7 -8L / 41L).

228 pu6, l<itrb At-Tarfrb Musnad AsySlafii (1/L77) terdapat tambahan
redaksi "Maksudnya dengan redaksi yang sama".

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabmni (pembahasan dan bab yang
sanna, no. 1? aari Histpm bin Urwah serupa dengan hadits sebelumng,ra; Al
Bukhari fuhasan dan bab lrmg sama, 7/220, no. 88)dari jalur Malik; dan Muslim
(bahasan dan bab yang sama, L/3O9, no. 82/472 dari jalur Abu Bakar bin Abu
S!,aibah dari AMah bin Sulaiman dari Hisyam dengan redaksi yang serupa.

Dalam l<ttab Musnad AsySpfi'i terdapat riwayat-riwayat sebagai berikut:
1. Malik dari Hisyam bin Urw-dh dari ayahnya dari Aisyah €b, dia b€rkata,

"Rasulullah $ shalat di rumahku dengan keadaan sakit sehingga beliau shalat
dengan cara duduk. Sedangkan di belakang beliau ada sekumpulan orang !,ang
shalat dengan berdid. Beliau lantas memberi mereka isyrarat agar duduk. Ketika
beliau selesai shalat, beliau bersaMa, 'Imam itu diiadikan untuk diikuti. Jil<a dia
ruku, maka nrkulah kalian. Jika dia b"sAit, maka banghtlah kalian. Jika dia shalat
dengan duduk, nnl<a shalatlah kalian semwntm dengan duduk'. "

2. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Yahgra bin Said dari Abu Zubair dari Jabir
bahr,rn otang-orang keltnr unfuk mengantar beliau dalam keadaan beliau sakit, lalu
beliau shalat dengan cara duduk dan mereka pun shalat di belakang beliau dengan
cara duduk.

3. Seorang periwapt png tsiqah dari Yahln bin Hassan dan lbnu Salamah
dari His5nm bin Urwah dari ayahrya dari Aisph qe, bahwa Rasulullah $ sakit,
lalu dia memerintahkan Abu Bakar unhrk mengimami orang-orang. Tetapi
kemudian Rasulullah $ merasa lebih ringan, sehingga beliau datang dan duduk di
samping Abu Bakar. Rasulullah $ lantas mengimami Abu Bakar sambil duduk,
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sedangkan Abu Bakar mengimami orang-orang sambil berdiri. Fladis ini telah

disebutkan pada no. 154)

4. Abdul Wahhab bin Abdul Majid dari Yahyu bin Said dari Ibnu Abi

Mulaikah dari Lhaid bin Umair dari Nabi $ dengan makna yang satna.

5. Malik dari Hispm bin Urwah dari ayahnya, bahr,ua Basulullah $ keluar

dalam keadaan sakit, lalu beliau menemui Abu Bakar gang saat itu sedang berdiri

mengimami shalatnya- Abu Bakar lantas mundur, ntunun Rasulullah $ memberi

isyarat agar dia diam di tempatrp. Rasulullah $$ lantas duduk di samping Abu

Bakar 49, sehingga Abu Bakar shalat mengikuti shalarryra Rasulullah *,
sedangkan oftmg-oftmg shalat mengikuti shalabrya Abu Bakar rg.

6. Periwagrat yang tsiqah dari Yah5a bin Hassan dari Harnmad bin Salamah

dari Hisyam bin Ururah dari a5rahnya dari Aisyah 4, dengan makna yang sama

dengan hadits di atas, tidak berbeda sama sekali, bahkan lebih jdas. Di dalamnya

disebutkan, "Abu Bakar shalat di samping Rasulullah'$ dengan berdiri."

7. Periwayat yang tsiqah dan dalam semua sanad dari Yahf bin Said dari

Ibnu Abi Mulaikah dari Ubaid bin Umair, dia berkata: Periwapt yar$ tsiqah

mengabarkan kepadaku. Yang dia maksud adalah Aisyah 6,. Kemudian dia

menyebutkan shalatnp Nabi $, sedangkan Abu Bakar ada di samping beliau,

persis seperti hadits Hisyam bin Uru,'ah dari ayahnln.

8. Yahya bin Hassan dari Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari

Yahya dari Aisyah 6, "Rasulullah #t memerintahkan Abu Bakar unhrk

mengimami orirng-oftng, lalu Nabi $ merasa lebih ringan sehingga beliau dahng

dan duduk di samping Abu Bakar tg."
Jadi, Rasulullah $ menginnmi Abu Bakar ag sambil duduk, sedangkan Abu

Bakar +g mengimami orang-orang sambil berdiri. (Hadits ini telah disebtrtkan pada

no. 154).

9. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi berkata: Aku mendengar YahSra bin Said

berkata: Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepadaku, bahwa Ubaid bin Umatu Al-
l-aitsi menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah $ memerintahkan Abu Bakar

untuk mengimami orang-orang shalat Shubuh. Ketika Abu Bakar mernbaca

takbiratul ih,ram, Rasulullah @ memsakan sakitnga agak ringan sehingga beliau

pun berdiri dan berjalan menrbelah saf€af shalat."

Ubaid melanjutkan, "Abu Bakar fidak pemah menoleh saat shalat. Ketika

Abu Bakar mendengar suara dari belakangnya, dia tahu bahwa tidak ada yang

maju ke ternpat itu selain Rasulullah g$. Karena itu Abu Bakar mundur ke

belakang menuju barisan, niunun Rasulullah $ mengernbalikannya ke ternpat

semula, lalu Rasulullah $ sendiri duduk di sampingnyra sedangkan Abu Bakar
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AsySy'afi'i berkata: Rasulullah S dalam hadits Anas dan

periwayat lain yang menceritakan bersamanya mengenai shalatnya
Nabi S bahwa beliau mengimami mereka sambil duduh dan

orang-orzmg lnng di belakang beliau juga shalat dengan duduk.
Namun periwayahya ini telah dihapus dangan hadits Aisyah 6a,
bahwa Rasulullah 6$ mengimami mereka senrakfu sakit menjnlang

wafat dengan cara duduk, sedangkan mereka shalat di belakang

beliau dengan cara berdiri. Selain masalah ini dijelaskan dengan

Sunnah yang menghapus Sunnah sebelumnya, dia juga bisa

dipahami dengan nalar. Tidakkah Anda berpendapat bahun jika

imam tidak mampu berdiri maka dia shalat dengan duduk, dan

itulah kevrnjiban? Sedangkan makmum dan selain imam harus

shalat dengan berdiri apabila mereka sanggup berdiri. Masing-

rnasing mengerjakan kewajibannya. Jadi, imam mengerjakan

kewajiban unfuk shalat dengan berdiri jika dia marnpu, atau

dengan duduk jika dia tidak mampu berdiri. Demikian pula, dia
shalat dengan berbaring dan melakukan isyarat apabila dia tidak
mampu ruku dan sujud. Sementara makmum juga shalat semampu

berdiri sampai Abu Bakar selesai shalat. Hingga ketika Abu Bakar selesai shalat,

dia berkata, "Ya Rasulullah, aku lihat engkau dalam keadaan baik-baik saja pada
hari ini. Ini adalah hari Bint Khariiah." Abu Bakar lantas pulang ke rumah,
sedangkan Ra$nuflah $ tetap diam di tempatqTa., duduk di samping kamar sambil
mengingatkan para jama'ah akan berbagai fitrah. Beliau bersabda, "Demi Allah,

manusia frdak bisa menahanku sdikit pun. Derri Allah,
aku tidak menghalall<an selain ap jang dihalakan Allah dalam

I{itab-N5a, dan tidak menghamml<an sekin apa Wng dihamml<an Allah dalarn
Kibb-N3n. Wahai Fathinnh binti Rasulullah dan ShaftyWh bibiryn Rasulullah,

lakul<anlah annlan dmgan menghamp apa lmng ada di sisi Allah, l<arem
sesunguhrya aku frdak bia melndmgi l<alian Mm dari murl<a Allah sdikit
Pun-"
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mereka- Dengan demikian, masing'masing mengerjakan shalat

sesuai keruajiban, dan shalat masing-masing pun sah.

Seandainya imam shalat fardhu dengan cara duduk dalam

posisi berdiri padahal dia mampu b€rdiri, sedangkan para jamaah

di belakangnlp shalat dengan duduk, maka imam telah melakukan

kesalahan dan shalatnya fidak sah, sedangkan shalatrlra orang-

oftrng yang di belakang imam sah karena mereka fidak dibebani

keurajiban trntuk bahwa imam rrtlmpu b€rdid.

Dernikian pula, seandainya imam tampak sehat dan kuat; karena

terkadang seseorang merasakan apa yang tdak tampak oleh orang

lain.

Seandairyn salah seoftu'rg jamaah tahu bahwa imam shalat

dengan duduk tanpa ada perynkit, lalu dia shalat di belakangnln

dengan cara berdiri, maka dia rrrajib mengulangi shalatnya karena

dia shalat di belakang orang 5nng dia tahu bahr,ra shalatuila tidak

sah.

Seandainp s€seomng mampu berdiri di belakang imam
png shalat dengan duduk, lalu dia duduk bersama imam, maka

shalatrya tdak sah dan dia harus mengulangi shalafuiya.

SeandainSn imam mengerjakan sebagian shalatrya dengan

cara duduk, kemudian dia mampu berdiri (di tengah shalat), rnaka

ketka dia mampu berdiri itu dia harus berdiri dalam posisi te"diri;
tanpa itu tdak sah. Jika dia tidak melakukannyn, maka dia harus

mengulangi shalatrya. Sdangkan shaiatnp oremg-oftmg 5nng di
belakangnya sempuma- Seandainya imam mengawali shalat

dengan berdiri, kemudian dia sakit hingga tdak sanggup berdiri,

maka dia boleh duduk untuk menyempumakan shalat selebihnln

dengan cara duduk.
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Perempuan yang mengimami perempuan, dan lald-laki

yang mengimami laki-laki serta perempuan adalah salna dalam

masalah ini. Jika seorang budak perempuan mengimami iamaah

perempuan, lalu dia shalat dengan terbuka kepalanya, maka

shalatrya dan shalatrya jamaah perempuan sah. Jika dia

dimerdekakan, maka dia harus memakai kerudung dalam sisa

shalatnya. Seandainya dia tidak melakukannya, baik dia tahu

bahwa dia telah dimerdekakan atau tidak mengetahuinya, maka

dia harus mengulangi shalakrya itu dan setiap shalat png dia

kerjakan dalam keadaan terbuka kepalarrya.

lO2- Ternpatryra Imam Lebih Tinggt atau Tempat
Makmum Lebih Tinggr, serta Tempat Imam yang

Terhalang oleh Maqshurah dari Jamaah
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342. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kita, dia berkata: hnu t-t/ainah

mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim, dia berkata, 'Orang-
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orang bertanya kepada Sahal bin Sa'd tentang terbuat dari apa

mimbar Rasulullah? Kemudian dia menyebutkan hadits

selengkapnya."229

343. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dia berkata:

A'masy mengabarkan kepada kami, dari hmhim, dari Hammam,

dia berkata: Hudzaifah mengimami kami di atas kedai yang tinggi,

lalu dia bersujud di atasnya. Abu Mas'ud lantas menariknya

2n Takhdjhadits telah disebutkan sebelumnya pada no. (331).

Hadits ini iuga diriwayatkan oleh Al Humaidi (2/473, no. 9261dari .lalur
Sufuan bin Upinah, dia berkata: Abu Hazim berkata kepada Kami: Orang-orang
berhnya kepada Sahal bin Sa'd tentang terbuat dari apa mimbar Rasulullah? Dia
menjawab, "Tidak ada lagi seormg pun yang masih hidup dari para satnbat 1ang
lebih mengetahui masalah ini selain aku. Mimbar ihr terbuat dari pohon atsl dari
hutan, yang dibuat oleh fi.rlan mantan sahaya frJanah-

Aku melihat Rasulullah $ keh,ka menaiki mimbar ihr, beliau menghadap
kiblat, lalu beliau bertakbir, n:ku, lalu beliau turun dengan cara mundur, lalu beliau

bersujud. Kemudian beliau naik mimbar Ia$, mernbaca, lalu nrku, lalu turun
dengan cara rnundur, lalu bersujud."
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sehingga Hudzaifuh mengikutinya. Setelah dia menyelesaikan

shalatnya, Abu Mas'ud bertan3n, "Bukankah hal ini Udak

dilarang?" Hudzaifah menjawab,'Tidakkah engkau melihatla.r

telah mengikutimu?"8o

AsySyafi'i berkata: Saya menganjurkan imam yang tidak

diketahui oleh orang-orlng yang ada di belakangnya untuk shalat

di atas sesuafu 5rang tinggi agar bisa terlihat oleh orang-orang yang

di belakangnya, sehingga mereka bisa mengikuti ruku dan

sujudnSra. Jika tempakr5n berpijak untuk shalat sempit sehingga

fidak orkup unfuk bersujud atau membahayakannya seperti

sempitnya mimbar, atau membaha5rakannya karena sebagian anak

tanggan5n lebih tinggi daripada sebagian yang lain, maka dia boleh

mundur beberapa langkah agar dia berada di tempat yang rata,

kemudian dia bersujud, kemudian dia kembali ke tempahrya

berdiri.

Jika tempatnya sempit atau membahaSnkan, sedangkan dia

bisa mundur atau maju, maka maju lebih saya sukai karena maju

mempakan karakter orcmg-orang yang shalat. Tetapi jika dia

mundur, maka tidak dilarang.

Jika tempatnya berdiri untuk shalat tidak sernpit saat dia

bersujud, serta tdak membahalnkan, maka dia bersuiud di

atasn5ra. Sa5n tidak senang sekiranSra dia maju atau mundur,

karena Nabi S mundur unfuk sujud lantaran mimbam5ra sempit

dan membahalnkan.

230 HR Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Imam Berdiri di Tempat yang

If,bih Tinggi daripada Tempat Makmum, l/399, no. 697) dari jalur Ahmad bin

Sinan dan Ahmad bin Furat Abu Mas'ud Ar-Rad, keduaryn dari Ya'la dari A'rnasy

dari Ibrahirn dari Hammam dengan redaksi !,ang serupa.
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Jika dia mundur atau maju, atau berjalan dengan cara
berpaling dari kiblat secara nyata, atau dia berjalan sedikit atau ada
kebufuhan, maka salra mem tetapi shalatrya Udak

batal dan dia Udak wajib melalnrkan sujud Sahwi manakala
langkahnSra tidak banyak dan jauh. Tetapi jika langkahn!,a ban1rck

dan jauh, maka shalat5a batal.

Jika imam bisa diketahui gerakannya oleh makmum, maka

sa!,a menganjurkan agar dia shalat secara rata dengan para
makmum karena tidak ada riwapt dari Nabi $ bahwa beliau

shalat di atas mimbar, kecuali safu kali saja. Sedangkan dalarn

shalat-shalat yang lain beliau berdiri di atas tanah sejajar dengan
para makmum. Cara yang terpilih dan terbaik adalah makmum
sejajar dengan jamaah. Seandainya dia lebih tinggi atau lebih
rendah daripada mereka, maka hal itu tidak mertrsak shalatrSa dan
shalat mereka.

-ndak ada larangan bagi makmum unfuk shalat di atas

masjid dengan mengikuti imam dalam masjid asallmn makmum

mendengar suara imam atau melihat sebagian oftmg yang berada

di belakangan imam. Saya pemah melihat sebagian mua&in shalat

di atas Masjid Al Haram mengikuti shalatn5n imam.

Jadi, saya tidak mengetahui adanya seoftrng ulama yang

mengkritik masalah ifu, meskipun saya tahu bahura sebagian ulama
lebih menyukai sekimnya para muadzin itu furun ke masjid.

AqrSyafi'i berlrata:
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344. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata, "shalih mantan sahaya Tau'amah mengabarkan

kepada kami, bahwa dia melihat Abu Hurairah shalat di atas

masjid sendirian mengikuti shalatorya imam di dalam masjid.'8l

AsySyafi'i berkata: Posisi perempuan yang mengimami

jamaah perempuan adalah berdiri di tengah mereka. Jika dia

berdiri di depan jamaah peremputln, maka hal ifu tidak merusak

shalatnya dan shalat mereka semua. Dalam hal-hal yang men-rsak

atau tidak memsak shalakrya perempuan, serta posisi berdiri yang

boleh dan yang tidak boleh bagi imam perempuan, mereka sama

seperti laki-laki, tidak berbeda sedikit pun.

103- Shalat Sendirian di Belakang Imam

AsySyafi'i berkata:
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345. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin
Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik rg, bahwa

neneknya yang bemama Mulaikah mengundang Rasulullah $
unfuk makan-makan, dan beliau pun memakannlra. Kemudian
Rasulullah $ bersabda, "Bangwnhh, aku akan shalat mengimami

kalian!" Anas berkata, "Lalu aku bangkit menuju tikar kami yang

telah menghitam akibat lama dipakai, lalu aku memercikinla
dengan air. Rasulullah S lantas berdiri di atasn5ra, sedangkan aku
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dan anak yatim kami berbaris di belakang beliau, sedangkan

perempuan tua ifu berdiri di belakang 1r*ni."232

Asrqrafi'i berkata:

Jcr i:;G'r gr rf-. (: of qil -rtl
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346. Driwayatkan bahwa Abu Bakrah nrlru sendirian

(sebelum sampai ke barisan) dan dia khawatir sekiranla dia

tertinggal safu rakaat. Dia lantas menceritakan hal ifu kepada

Nabi s, Ialu beliau bersaMa, 'Semaga Allah mela mbhkan

semangatkebailan padamu, tefupi jangan kamu uknglezs

232 113- Aft-Ttnbarui (pernbahasan: Qastnr Shalat dalam Perialanan, bab:

Shalat Dhuha, l/153, no. 31); Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Wbdhunya

Anak Kedl, 1/276, no. 860) dari jalur hrnail dari Malik; dan Mr.rslim (pembalrasan=

Masjid dan Tempat'tempat Shalat, bab, Kebole.han Janaah dalam Staht $mnatr,

dan Shalat di Abs Ttl<N, 7/457, no- 266/6581dari jalur Yahf bin Yahp dari

Malik.

Hadis ini telah dijdaskan dengan redaksi yang lebih paniang dari ini pada no-

(330).
233 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Adzan, bab: Seseorang lnng Ruku'

Sebelum Sampai ke Shafi*ran, l/2&, no. 783) dari jalur Musa bin Ismail dari

Hammam dari Al A'lam pitu Zn1rrd, dari Hasan dari Abu Bakrah, batrwa dia

mendapati Nabi $ sedang n:ku, maka dia p,rn ikut ruku' sebeh.tm mmpai ke

dalam barisan. Kernudian dia menceritakan keiadian tersebtrt kepada Nabi $-
Nabi $ lalu bersabda, "Semqa Allah menarnbh semangat kepdama rnmun
jangan diufuUkenbli-"
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AsySyafi'i berkata: Oleh karena ada seorang perempuan
yang shalat sendirian bersama Rasulullah #r, maka hal itu
mengandung dalil bahwa shalatnya orang yang berdiri sendirian
dengan mengikuti shalahya imam ifu hukumnya sah karena
seandainln Nabi $ tidak menganggapnya sah, tentulah Nabi S
melarang perempuan tersebut shalat di belakang beliau.

Oleh karena Abu Balaah menceritakan kepada Nabi $,
bahwa dia ruku sendirian, lalu beliau tidak menyuruhnya unfuk
mengulangi shalatnya, maka hal itu menunjukkan bahwa shalatnya
sah.

SaMa Nabi $ "Jangan kamu ulangi" sentpa dengan sabda

beliau, 'Uanganlah kalian mendabngi shalat dengan berlai-lari
kecil- Dabngilah shalat ifu dengan ara berjalan biasa dan dalam
keadaan tenang- Rakaat berapa saja 5nng kalian dapati, maka
shalatlah! Dan mkaat berapa saja yang terlewatkan, maka
qadhalah!" Maksudnya adalah, kamu tidak harus nrku sebelum

kamu sampai di tempafonu berdiri karena 5nng demikian ifu
menymsahkan, sebagaimana kamu tidak harus berlarilari kecil
ketika kamu mendengar iqamat-

Jika menurut ketenfuan Sunnah, imam jamaah berdiri
sendirian, maka hal ifu bersama apa yang telah saya jelaskan

menunjukkan, bahwa shalatnya makmum dalam keadaan berdiri
sendiri itu hukumnya sah unfuk selama-lamanya.

Jadi, siapa saja yang shalat sendirian di belakang imam, jika
imam tersebut adalah imamnya seorang diri atau imam jamaah
(banyak orang), maka shalaturya sah. Namun yang terbaik jika dia
sendirian adalah dia berdiri di samping kanan imam; dan jika ada

491



Alllmm

jamaah lain bersamanya, maka dia berdiri di samping salah

seorang dari mereka atau di samping kebanyakan dari mereka-

Dalam hal ini tidak ada perbedaan untuk orang yang

sendirian antara dia berada dekat dari barisan atau jauh manakala

dia berada di tempat yang dia diperkenankan unfuk bermakmum

kepada imam.

104. Seseorang yans Mengawali Shalat Sendirian

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i berkata; Jika seseorang telah mengawali shalat di masjid,

padang pasir, atau di tempat manapun, kemudian datang imam,

lalu imam tersebut maju untr,rk mengimami shalatnya, maka saya

senang sekiranSn orang tersebut ruku dan sujud hingga

rnenyempumakan dua rakaat kemudian salam, sehingga dua

rakaat tersebut tercatat sebagai shalat strnnah baginya, lalu dia

mengawali shalat bersama imam. Jika dia tidak melalnrkannya,

melainkan dia menenrskan shalatnya sendirian, maka shalatnya

sah.

Jika dia telah bertakbir tetapi belum ruku hingga datang

seseorang yang mengimami shalat, lalu dia memasuki shalat

bersama imam, maka saya lebih senang sekiranSn dia mengulangi

shalat dari awal, karena shalat yang sudah dimasukinyra itu sudah

harus dia sempumakan sebelum dia memasuki shalat bersama

imam. Karena itu, saya tidak senang sekiranya dia mengawali
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shalat secara sendiri, lalu dia menjadikannya sebagai shalat
jamaah.

Gang ini tidak seperti orang yang mengerjakan shalat
bersama imam, kemudian shalatrya imam batal, lalu dia shalat
bersama imam lain atau shalat sendiri. Dia juga berbeda dengan
shalatnya orang-orang yang telah memasuki jamaah bersama
Rasulullah S, kemudian beliau ingat bahwa beliau dalam keadaan
junub, lalu beliau keluar dan mandi, kemudian mengimami mereka
lagi, karena mereka telah mengawali shalat secara jamaah, bukan
shalat sendirian.

Abu Ya'qub berkata, "Barangsiapa yang mengawali shalat
bersama imam, lalu imam mengalami hadats, lantas dia berwudhu
dan kembali, maka mereka tidak boleh bermakmum lagi
kepadanya karena mereka telah bertakbir sebelum imam.
Demikian pula, jika seseorang telah bertakbir sendirian kemudian
datang seseorang yang mengimami shalat, maka dia tidak boreh
bermakmum kepada imam tersebut karena dia telah bertakbir
sebelum imam.

105. Perbedaan Niat Imam dan Makmum

AsySyafi'i berkata:
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Y7. Sufl/an mengabarkan kepada karni, bahwa dia

mendengar Amr bin Dinar berkata: Aku mendengar Jabir bin
AMullah berkata, "Mu'adz bin Jabal shalat Isya atau Abmah
bersama Nabi $, kemudian dia kembali dan mengerjakan shalat

Iqn lag unttrk mengimami kaumnya, yaitu Bani Salamah." Jabir
melanjutkan, "Pada suafu malam Rasulullah S mengakhirkan

shalat Isya." Jabir melanjutkan, "Lalu Mu'adz shalat bersama
Nabi S." Jabir melanjutkan, "Kemudian dia pulang dan

mengimami kaumnya dengan membaca surah Al Baqarah. Karena
itu salah seorang kaumnya menyingkir dari belakangan Mu'adz
dan shalat sendirian. Mereka berkata kepadanya, 'Engkau

munafik?' Orang ifu menjawab, 'Tidak, tetapi aku akan
mendatangi Rasulullah #.' LaL, orang itu mendatangi Nabi # d*
berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau mengakhirkan shalat Isln,
sementara Mu'adz shalat bersamamu. Kemudian dia kembali dan

mengimami shalat kami. Dia awali shalat dengan membaca surah

Al Baqarah. Ketika aku mendengamya membaca surah AI
Baqarah, maka aku mundur dan shalat sendiri, karena kami
pekerja kasar yang bekerja dengan tangan kami." Nabi S shalat

lantas menemui Mu'adz dan bersabda, 'Wahai Mubdz, apakah
engkau ingin menimbull<an fibah? Wahai Muadz, apakah engkau
ingin menimbulkan frnah? Bacalah swah ini dan sunh ini'.'234

234 HR. Al Bukhari (pembahasan: Aclzan, bab: Ketika Imam Memanjangkan
Shalat, 1/232, no. 701) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari Ghandar dari
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348. Sufyran bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Abu Zubair menceritakan kepada kami, dari Jabir dengan

redaksi yang sama, tetapi dia menambahkan di dalamnyra, bahwa

Nabi S bersabda, "Bacalah sunh, Sucil<anlah nzilna Tuhanmu

Yang Maha Tinqgl '(Qs. Al A'laa [87]: 1) 'Demi malam apabila

Syu'bah dari Amr dengan redaksi lang s€rupa; dan Muslim (penrbahasan: Shalat,

bab: Bacaan AI Qur'an dalam Shalat lq,a, 1/339, no. 178/465) dari jalw

Muhammad binAbbad dari futnn.
Dalam riwalnt Muslim disebutlran' Kerrudian aku ffita kepada Amr,

"Sesungguhnlra Abu Zubair.--" dan seten:sn3a, serupa dengan yrang akan

dijelaskan dalam jaltr riwalat berilntm.
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menutupi (cahaln siang). '(Qs. Al-[-atl1g2l:1) dan Demi langit dan

tnng dabng pada malam hari.'(Qs. Ath-Thaariq 186l: 1) atau 5mng
seruW dengan ifu. "

Sufyan berkata: Aku berkata kepada Amr bahr,va Abu
Zubair berkata, 'Bacalah surah, sucil<antah narna Tuhanmu yang

Maha Tin4gt.' (Qs. Al A'laa t87l: 1) 'Demi malam apabila
menutupi (cahaW siang). '(Qs. AIJ ail I92l: 7l dan 'Demi langit dan

Wng datang pada malam hari.'(Qs. Ath-Thaariq [85]: 1).,, Amr
menjawab, "Ifu dia, atau yang serupa dengan itr."235

-//zo /
U-*-l -f t 1'Gt*) it: t 6.

H.)tv?Ju Jt3

* g; ijr G?i :Jts *.-Jt i? 6?i
Jb"rat C eiC ik :Jte r..ti,r:-b

l/ I

,U:"i y'e jt3*:1-';,iu.tt *3 ie \t
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23s tfr. Muslim (pembahasan dan bab lang sarna, L/B4O! dari jalur eutaibah
bin said dan hnu Rumh dari Laits dari Abu Zubair dengan redaksi lrang serupa; Al
Humaidi dalam Musnadnya (2/523-524) dari Suiran dari Amr dari Jabir.
Kemudian suftFn berkata, "Abu Zubair menambahkan bahura Nabi @ bersaMa,
'(Bacahh swah): 'Sucikanlah nama Tuharunu Yang Maha TinSSt., (G. Al A'laa
[87]: 1) dan setenrsnla." Lalu aku berkata kepada Amr bin Dinar, "sesungguhngra
Abu Zubair be*ah..." dan seterusnya (no. L24$1.
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349. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: AMul Majid

mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu Juraij mengabarkan

kepadaku, dari Amr, dari Jabir, dia berkata, "Mu'adz shalat Isya

bersama Nabi $, kernudian dia pulang ke kaumnya dan

mengerjakan shalat Isya lag, dengan mengimami mereka-

Shalatrya ifu merupakan shalat sunnah baginya tetapi fardhu bagi

mereka."236

235 HR. dalam Mushannalnya (pembahasan' Shalat, bab: Satu

Shalat untuk Banlnk, ?/8, no. 22651 dari jalw Ibnu Juraij, dia berkah: Aku
neenceritakan dari Ikrirnah mantan satnya Ibnu Abbas, dan dia berlrata: Muadz....

dengan redaksi llang serupa; dan dari jalur hnu Juraij dari Arrr bin Dinar dari

Mu'adz dengan redaksi !,ang sama, dengan dialihkan pada riwayat pertarrn (no.

22661.

Hadits ini iuga dirir,uayatkan oleh Ad-Daruquthni dalam Sumnr:ya
(pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Mengeriakan Shalat Fardhu di Behkang
orang lrang Mengeriakan Shalat Sunnah, 7/27+2751dari jalw Ab,u Ashim dari

Ibnu Jurag; dari jalur Abdurmzzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: Amr mengabarkan

kepadaku- Ibnu Juraij menyatakan sec.ua tegas bahwa dia mendmgar riwayat ini.

Harits dalam Fath Al Bai menilanya shahih dan pam periwaptrya
merupakan para perir,rnpt hadits-hadits slnhih

Sesudah melansir hadits ini Al Baihaqi dahm Ma'rifah As-Sunan onl Atsr
berkata, "Kernudian AstFsyafi'i dalam riwayat Harmalah berkah, 'lni adalah hadib
tabit- Sriya tidak mengebahui adan5ra hadits png diriwayatkan dari jalur seseorang

yang lebih &abrl daripada hadih ini, dan ldak pula lebih tep€rcaya para

periwayatnl,ra."

Al Baihaqi b€rkata, 'Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ashtun

An-Nabil dan Abdurmzzaq dari Ibnu Juraij. Keduanya menyebutlan tambahan ini
di dalamnya, sedangkan tambahan dari periunyat yang tsiqgh itu bisa diterima

unh.rk hal senr.rcarn ini. Tambahan ini juga diriwaptkan dari jalur riwayat lain dari

Jabir."
Yang dinnksud Al Baihaqi adalah hadits berikutnya, yaitu no. (350).

fih- Ma'rifah At-SurEn wal Ater (2/%5l,.
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350. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dari hnu Ajlan, dari Ubaidullah bin Miqsam, dari Jabir bin

AMullah, bahwa Mu'adz bin Jabal shalat Isya bersama

Rasulullah $, kemudian dia kembali ke kaumnya dan mengimami

mereka shalat Isya. Shalat tersebut merupakan shalat sururah

baginyra."237

x7 fakhij lradits telah disebutkan sebelumnyra.

Mengenai tambahan yang ada dalam hadits ini, Al Baihaqi berkata, "Menunrt

ketentuan dasamya, redaksi yang tersanrbung dengan hadits mempakan bagian

dari hadits, khuswnya jika diriunfratkan dari dua jalur riwayrat kecuali ada indikasi

bahwa keduanyra hanrs dipilah. Jadi, menurut yang tampak, kalimat 'shalat

tersebut merupakan shalat sunnah baginfra dan fardhu bagi mereka' merupakan

perkataan Jabir bin Abdullah. Para sahabat Basulullah $ adalah tedalu mengenal

dan takut k"puda Allah untuk mengucapkan hal semacam ini, kecuali didasari

dengan ilmu. Ketika orang tersebut menceritakan apa yang dilakukan Mu'adz

kepada Rasulullah $, beliau tidak menentangnln selain masalah memanjangkan

shalat. Sedangkan masalah keimaman merupakan nilai tambah bagi Mu'a&.
Seandainya keimaman tersebut tidak memiliki nilai tambah, tenhrlah beliau

memberitahukannya sebagaimana beliau memberitahukannlra unhrk tdak
mernaniangkan shalat. "

l.jh. Ma'nfah Ar-Suwt ual Aba4 e/365-366l.

499



o / ).1 ot

f o)P

'Ji, ;'i

AlUmm

ol 'dt
cl cA)-e.J d

]o ifit G?i -Yo\

'. :' 
" 

'z 
\

otf &:) * iut

), o/ o :t c / z -l t
,isr *irG*pt*d;

$b./Lll!
I
l, t

Gber-

a

4,

tt
4I)

,

f
4

*
a! ,#,f

,v

*

,,#rfub'ii *-'o4*
c

|flr G ;M
4z

I
it ,

a"#
'L*

tSf
,
I Lfilb/O o

c)9G '"t

C t'

351. Perir,uayat yang tsiqah, yaifu lbnu UlaSa,rah atau

selainnya mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Hasan, dari

Jabir bin AMullah, bahqla Rasulullah S mengimami orang-orang

shalat Zhuhur dalam keadaan takut di dalam kebun k*rma. Beliau

mengimami sekelompok orang shalat dua rakaat, kemudian beliau

salam, kemudian datanglah kelompok lain, kemudian beliau

mengimami mereka shalat dua rakaat, kemudian beliau *1rr.238

238 HR. An-Nasa.i (pembahasan: Shalat Khauf, 3/178, no. 24/75521 daxi

lalur hrahim bin Ya'qub dari Amr bin Ashim dari Hammad bin Salamah dari

Qatadah dari Hasan dari Jabir dengan redalsi lrang s€rupa; dan dari jah:r Aql'ats

dari Hasan dari Abu Balsah dengan redak'si lrang serupa (23/15511.

Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-furan u/:al Atsar (pembahasan: Shalat, bab:

Perbedaan Niat Imam dan Makrnum, 2/367) berkata, 'Maknangra

secara tsabitdai hadits Abu Salannh bfln AMtrrrahman dari Jabir."

Hadits tersehrt dari ialur riwayat ini dilansir dalam Ash-Shahih, yartu

dirir,rnyatkan Asy'ab dari Hasan dari Abu Bakrah dari Nabi $. Perrielasan lebih

lanjut tenbng bkfuijkedrurrrrya alon disampaikan pada no. (482)dari Muslim dan

selainnp.
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AsySyafi'i berkata: Shalat yang terakhir dari Nabi $
merupakan shalat sunnah, sedangkan bagi selain beliau hukumnya
fardhu.
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352. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, di" b*k; ;
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdul Majid

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha', dia

berkata, "Jika engkau mendapafi shalat Ashar sesudah itu tetapi
engkau belum shalat Zhuhur, maka jadikanlah shalat yang engkau

dapati bersama imam sebagai shalat Zhuhur, dan kerjakanlah

shalat Ashar sesudah ifu." Ibnu Juraij berkata: Atha' sesudah ihr

J* #)t J, lr / O / ..

rdl
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mengabarkan, "ltu adalah pendapat yang dikemukakan, bahr*ra

jika engkau mendapati shalat Ashar sedangkan engkau befum

shalat Zhuhur, maka jadikanlah shalat yang engkau dapati bersama

imam sebagai shalat 7L111r,rr."239
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353. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata,Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, bahwa Atha' p€rnah

terlewatkan shalat Atamah (lsya), lalu dia datang saat orang-orimg

telah berdiri. Dia pun shalat bersama mereka dua rakaat, lalu

melanjutkan shalatnla dengan dua rakaat. Dia berpendapat seperti

itu dan menganggap shalatrya itu sebagai shalat Abmah."zq

239 61tur ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Ma'nfah As-Sunan wat Atsar
(pembahasan: Shalat, bab: Perbedaan Niat Imam dan Makmum, 2/367, no. 1478)

dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi'; Abdurrazzaq (2/6, no. 22591 dari jalur hnu
Jura,j.

240 166. {2/367, no. \4791. Atamah sama dengan shalat Isya.
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354. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari hnu

Juraij, dia berkata: Atha' berkata, "Barangsiapa yang lupa shalat

Ashar, lalu dia ingat bahwa dia belum mengerjakan shalat Ashar

saat telah memasuki waktu Maghrib, maka hendaklah dia

menjadikan shalatnya itu sebagai shalat Ashar. Jika dia

mengingatnya sesudah dia shalat Magh'rib, maka hendaklah dia

shalat 611r*."241

o z Jo$ Ji? )
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355. Diriwayatkan dari Umar bin Khaththab 4g dan dari

sahabat lain dari golongan Anshar, dengan makna yang sama.242

241 119. dalarn Mushannafnya Q/6, no. 226}1dari jalur hnu
Juraij.

2421;1r. Al Baihaqi dalun Ma'rifah As-Sunan unl Atsar(2/368) dari jalur Abu
Abbas dari Ar-Rabi'.
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355. Diriwayatkan dari Abu Darda' dan Ibnu Abbas

dengan redaksi yang hampir sama dengan redaksi di atas-28
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357. Wahb bin Munabbih, Hasan, dan Abu Raja' Al
Utharidi berkata, "Ada suatu kaum yang datang kepada Abu Raja'

Al Utharidi untuk shalat Zhuhur, lalu mereka mendapatinya telah

shalat. Lalu mereka berkata, 'Kami tidak datang selain unhrk shalat

bersamamu.' Abu Raja' berkata, 'Aku fidak akan menyia-nyiakan

tujuan kalian.' Kemudian dia berdiri dan shalat mengimami

I
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mereka. Kejadian itu diceritakan oleh Abu Qathan dari Abu

Khaldah dari Abu Raja' Al Utharidi."zM
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358. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatar Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: AMul Majid

mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraii, dia berkata,

Seseorang berkata kepada Thawus, "Aku mendapati orang-orang

sudah bangun (shalat Shubuh), lalu aku menjadikannya sebagai

shalat Isya akhir." Dia berkata, 'Engkau 6"rr*.-245

Asy-Syafi'i berkata: Semua ini hukumnya boleh berdasarkan

Sunnah, argumen yang saya sampaikan, dan qifs. Niat masing-

masing oftmg yang shalat itu dianggap sebagai niat pribadin5ra;

244 lbid, dengan sanad yang sama.
2# lbid. dengan sanad yrang sann.
Kemudian Al Baihaqi berkata: Asysyaf i dalam madzhab hma dalam sdain

riwayat ini berkata: Dan sebagian sahabat kami mmgabarkan kepada kami, dari

Makhlad bin Husain dari Hisyam dari Hasan mengenai s€seorang png shalat

Zhuhur di beJakang imam sedangkan irnam berrriat shalat Ashar; Hasan berkab,
"Shalatrya itu sah."
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tidak bisa dirusak oleh perbedaannlra dari niat orang lain meshpun

orang lain ifu mengimaminya.

Tidakkah Anda lihat, bahwa bisa jadi imam seorang mtrsafir

berniat shalat dua rakaat, narnun orang yang mukim boleh shalat

di belakangnya dengan niatrya sendiri meskipun keurajiban adalah

empat rakaat? Tidakkah Anda lihat, bahwa apabila seorang imam

telah sampai pada tiga rakaat dan memasuki rakaat terakhir, maka

seseorarlg boleh shalat bersamanya dan ifu merupakan rakaat

pertama? Tidakkah Anda lihat, bahwa imam bemiat shalat fardhu,

lalu jika orang yang shalat di belakangnya bemiat untuk shalat

sunnah atau nadzar, bukan unhrk shalat fardhu, maka shalatnya

sah? Tidakkah Anda lihat, bahwa seandainya seseorang shalat di

padang pasir, kemudian ada orang lain yang mengikuti shalatrya,

rnaka shalat orang lain itu sah, padahal dia tidak tahu, bisa jadi

orang yang dijadikannya imam itu shalat sunnah?

Tidakkah Anda lihat, bahvra terkadang kita menganggap

shalakrya imam tidak sah tetapi shalatnya orang lmng di

belakangnSn sah; atau shalat,ya orang yang di belakang imam

Udak sah sedangkan shalatnya imam sah? Oleh karena shalatorya

makmum tidak rusak mengikuti rusaknya shalat imam, maka

terlebih lagi pefuedaan niat antara imam dan makmum tidak

mertrsak shalatnya makmum. Penjelasan kami mengenai validnya
Sunnah Rasulullah #i sebenamya telah mencukupi, tdak
membuhrhkan sernua penjelasan yang saya sampaikan.

Jika imam shalat sunnah, lalu ada s€seoreng yang

bermakmum kepadanya pada r,rnkfu dimana dia boleh shalat

fardhu secaftr sendiri, dan orang tersebut bemiat shalat fardhu,

maka shalatnya itu dihulrurni sebagai shalat fardhu baginya.
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Sebagaimana imam shalat fardhu sedangkan makmum bemiat

shalat sunnah, maka shalat tersebut menjadi sunnah baE

makmum; tidak ada bedanya.

Demikian pula, jika seseorang mendapati imam sedangkan

mengerjakan shalat Ashar sedangkan dia terleu,atkan shalat

Zhuhur, lalu dia meniatkan shalatn5ra unhlk Zhuhur, maka shalat

tersebut dihuhmi sebagai shalat Zhuhur bagrrya, dan sesudah ihr

dia shalat Ashar.

Cara 1rang lebih saya sukai dari semua ini adalah seseorang

fidak bermakmum, kecuali dalam shalat fardhu dimana dia

bersamaan memasuki shalat tersebut bersama imam, dan niat

keduanya sarna.

106. Keluarnya Makmum dari Shalatnp Imam

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mengikuti seorang

imam, lalu dia mengerjakan satu rakaat bersamanya, atau dia telah

mengawali shalat bersama imam dan imam belum

menyempumakan satu mkaat, atau imam telah mengeriakan lebih

dari dua rakaat tetapi belum sampai menyempumakan shalahlya

hingga akhimya shalat makmum itu rusak, maka wajib dia

mengulangi shalatnya dari awal. Jika makmum adalah seorang

musafir sedangkan imam mukim, maka makmum harus

menunaikan shalat seperti shalahrya orang mukim karena bilangan

rakaat imam itu harus dia sempumakan.
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Jika imam telah mengimamin5ra sebagian dari shalat,

kemudian makmum keluar dari shalatnya imam tanpa ada

pemufusan shalat oleh imam, serta tanpa ada halangan bagi

makmum, maka saya memaknrtrkannya. Saya senemg sekiranya

dia mengulangi shalatrya dari aunl sebagai langkah kehati-hatian.

Namun jika dia melanjutkan sendiri, maka tidak ada

keterangan yang jelas bagiku bahwa dia hanrs rnengulangi

shalatrya, karena ada seseorcmg ]rang keluar dari shalakrln
bersama Mu'a& sesudah dia mengawali shalat bersama Mu'adz,
narnun setahu kami Nabi # fidak menyuruhnya unfuk mengulangi

shalatnya.

LO7. Shalat dengan Dua Imam, setelah yang SatunlTa
Sudah Selesai

AsySyafi'i berkata:

,WE w)*
a

(t
l/

)

.///o (

U-rgl -\"o 1
./ f o .t-- .,rl f

4 \ / - 1z

I Jw at J;, ri,F;
; )-re ,i J///

4̂ll(--A-)

,

o,.
rJ-e

*
O /-/

s;L> o lzoz / .o t,re &. .C /

J I !O'f

Jtft i6kGijt
l/

gJt j# iy,*Sr
,9
rJ:

dlll )
lz/

J\,

50E

J-r) et; $ Jr; i:Jtns t.rrlr1



&';rAi ;:tbr e ir6r, *, ilL ht *
4z

&4e

AlUmm

E,lY

!
o

)
o

-t 4o z / a, ,

r rb:

fJ LfogJ "";L:t 
G -$j

g.* G Lld-

Jut 
'J;:, 

"1f;

,JoeJ

t
6r

I

'c*;1t *At o6t'r4t At

*t'.t:rG *3 ,y hr Jr"
eik L-Ci ai su: ilL iur J:" ar J;t
ar jr3i;i u ;'?rt '^r;t;:i- 

.,<i I
o l;at;,:u1 'u *3 *v\, J:"

L,,{* *t *h, Jr" at Jyr?u;
OO/'r* ol ,l;i u F (: t- i,Su r:#t A3

fi
I

u"$

I

I aitl;L)

// t I

-rl(.5.

Ot/do

I

iu ok 6 ,F lie 1.-lf;f

^r\dAr ,V 3l J;, ,S-\-';'rrb-
'&?, J.r1 ,*r;a?rt 'v at J;t,"JG

5U)



AlUmm

"# rD',* di";;;)1 A Y+Ar 'i'4
ot

z )..

r:,iJl.,A)slArCt: U tir
I

t*7
tut

I
a.lt
/- I

.6.

359. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Hazim,
dari Sahl bin Sa'd, bahwa Rasulullah # pog, ke tempat Bani Amr

bin Auf unfuk mendamaikan mereka. lalu datanglah waktu shalat,

kemudian seorang mua&in datang menemui Abu Bakar dan

bertanya, "Apakah engkau bersedia mengimami orang-orang?"

Abu Bakar menjawab, "Ya." Abu Bakar kemudian mengimami
orang-orang shalat. Lalu, Rasulullah $ datang ketika orang-orang

sedang shalat. Beliau lantas masuk dan berdiri di dalam barisan.

Orang-orang pun bertepuk (memberi isyarat), narnun Abu bakar

masih belum menoleh hingga ketika banyak orang yang bertepuk,
Abu Bakar menoleh ke belakang dan melihat Rasulullah S.
Rasulullah,$ memberi isyarat agar dia tetap di ternpatn5n. Abu
Bakar mengangkat kedua tangannya seraya memuji Allah atas
perintah Rasulullah S kepadan5ra. Kemudian dia mundur, lalu

Rasulullah S pun maju dan shalat. Tatkala selesai, beliau

bertanya, 'Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu unfuk
tetap pada posisimu ketika aku suruh?" Abu Bakar menjawab,
"Tidaklah pantas bagi anak Abu Quhafah memimpin shalat di
depan Rasulullah $." Rasulullah # lantas bersabda, 'Kenap aku

melihat kalian banyak bertepuk tangan. Barangsiapa Wlg
mengalami sesuafu dalam shalatt5n, hendaHah dia berhsbih. Jika
diingatkan dengan tasbih, dia akan menoleh. Tepuk tangan ifu
unfuk para wanita.'2M
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360. AsrSrrafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Malik bin Anas kepada kami, dari Ismail bin Abu

Hakim, dari Atha bin Yasar, bahwa Nabi S bertakbir dalam suatu

shalat, kemudian beliau memberi isyarat agar jamaah diam di

tempat, kemudian beliau kembali dalam keadaan terdapat bekas

air pada 1o1t1 6"5ur."247
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z+t fauzaiH*tdah disebutkan sebelumnlB pada no. (326).
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361. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Asg-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwayat yang

tsiqah mengabarkan kepada kami, dari Usamah bin Zaid, dari

Abdullah bin Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufuan, dari

Muhammad bin Abdunahman bin Tsauban, dari Abu Hurairah,

dari Nabi ifu, *perhmakna hadits sebelumnya.2€

AsgrSyafi'i berkata: Cara terbaik ketika imam hadats yang

karenanya dia tidak boleh shalat, seperti mimisan, batal wudhu

atau selainnln, maka jika shalatnya imam telah berlangsung

sebagian, baik safu rakaat atau lebih, maka jamaah shalat sendiri-

sendiri, tidak memajukan seseorang unfuk menjadi imam. Jika

mereka atau imam memajukan seseorang untuk menyempumakan

sisa shalat bagi mereka, maka shalat mereka sah.

Demikian pula seandainya imam kedua, atau imam ketiga

dan keempat mengalami hadats. Demikian pula seandainya imam

kedua atau imam ketiga memajukan salah seorang dari jamaah,

atau dia maju sendiri, bukan dimajukan oleh imam, maka

hukumnya sma. Shalat mereka sah dalam semua keadaan

tersebut, karena Abu Bakar ag pemah mengawali shalat unfuk
jamaah kemudian dia mundur, lalu Rasulullah S maju.

Dengan demikian, Abu Bakar menjadi makmum padahal

sebelumnya menjadi imam. Para jamaah menjadi shalat bersama
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Abu Bakar mengikuti shalatnya Rasulullah S, padahal mereka

mengawali shalat dengan mengikuti shalatnya Abu Bakar.

Demikian pula, seandainya imam mundur tanpa ada hadats

lalu orang lain maju, maka shalatnya jamaah yang di belakang

imam hukumnya sah- Namun saya menganjurkan agar imam tidak

melakukan hal ini. Dalam hal ini orang biasa tidak sama seperti

Rasulullah S. Namun jika orang biasa melakukarrnp, sedangkan

orang-orang yang di belakangnya shalat mengikrti shalatnya, maka

shalat mereka sah.

Jika imam tetap datang dalam keadaan orang lain telah

mengawali shalat, maka saya senang sekiranya dia shalat di

belakang orang yang maju tersebut jika orang tersebut maju atas

perintahnya, atau tdak maju. Rasulullah S pemah shalat di

belakang Abdurrahman bin Auf dalam perjalanan beliau ke Tabuk-

Jika ada yang bertanya, 'Apakah hal ini bertentangan

dengan mundumya Abu Bakar dan majunya Nabi $?"

Jawabnya adalah, yang demikian itu hukumngn mubah-

Imam boleh melakukan mana saja yang dia mau. Namun yang

terbaik adalah imam bermakmum kepada oftIng lrang telah

mengawali shalat.

Seandainya imam telah bertakbir, baik dia telah membaca

atau belum membaca, nalnun dia belum ruku sampai dia ingat

bahwa dia dalam keadaan tidak zuci, sedangkan keluamSra, atau

wudhunya, atau mandinya itu sebentar, maka tidak ada larangan

bagi jamaah untuk tetap diam dalam shalat mereka sampai imam

wudhu dan kembali lalu memulai dari ar,rnl- Sedangkan para

makmum boleh menyempumakan sendiri seperti yang dilakukan

Rasulullah S ketika beliau teringat bahwa beliau sedang junub.
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Karena seandainya mereka keluar dari shalakrya beliau, maka

mereka shalat sendiri dengan takbir tersebut.

Tetapi jika keluamya imam jauh dan bersucinya lama, maka

rnereka shalat sendiri dengan takbir tersebut. SeandainSa imam

memberi isyarat agar para makmum menunggunlra, atau imam

berticara kepada mereka, lalu mereka menolak isyarat dan arahan

dari imam, lalu mereka shalat sendiri, atau memajukan imam lain,

maka shalat mereka sah. Sedangkan yang terbaik menurutku bagi

para makmum manakala shalat imam mereka batal adalah

menyempumakan shalat sendirian.

Seandainya imam mengerjakan shalat safu rakaat kemudian

dia teringat bahwa dia sedang junub, lalu dia keluar unfuk mandi

dalam keadaan para makmurn menunggunya, lalu imam kernbali

dan menemskan rakaat tersebut, maka shalat mereka batal karena

mereka bermakmum kepadanya dalam keadaan tahu bahwa

shalatnlra batal. Alasann5n adalah karena imam Udak boleh

menemskan shalat yang telah dia kerjakan dalam keadaan junub.

SeandainSn sebagian dari makmum saja png mengetahui,

sedangkan sebagian yang lain tidak mengetahui, maka shalatnya

makmum lnng mengetahui batal, sedangkan shalatnya makmum

yang tidak mengetahui tidak batal.

AsySyafi'i berkata: Seandainya seorang laki-laki

mengimami jamaah, lalu dia teringat bahwa dia tidak dalam

keadaan suci, atau telah batal, lalu dia keluar dan

memajukan orang lain, atau dia tidak memajukan orang lain,

melainkan sebagian orang lrang shalat di belakangnya yang

memajukan imam lain, atau imam kedua tersebut maju sendiri

dengan suka rela, maka dia boleh menemskan shalat4n imam.
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Jika orang-orang yang shalat di belakang imam berselisih,

dimana sebagiannya memajukan seorang imam dan sebagian png
lain memajukan imam yang lain, maka siapa saja di antara mereka

yang maju, maka sah shalat orang-orang yang di belakangn5ra.

Demikian pula jika selain kedua imam tersebut png majrr

Seandainya seorang imam telah shalat sahr rakaat

kemudian dia mengalami hadats, kemudian dia memajukan orang

lain yang terle',,rratkan rakaat tersebut bersama imam atau lebih,

maka jika imam kedua yang maju tersebut bertakbir bsama imam

sebelum imam mengalami hadats dengan bermakmum kepada

imam, maka dia mengerjakan rakaat Sang tersisa bagi imam, lalu

duduk di rakaat kedua imam, kemudian dia mengerjakan dua

rakaat tersisa yang harus dilakukan imam, lalu melakukan

tasyahud.

Jika dia ingin salam, maka dia memajukan orang lain png
tidak terler,vatkan sedikit pun dari shalatr5n imam, dan orang inilah

yang memimpin jamaah unhrk salam. Jika dia tidak melakukann5ra,

maka mereka salam sendiri di akhir. Sedangkan dia bangun unhrk

mengqadha rakaat yang masih tersisa baginSra.

Seandainya dia memimpin mereka unfuk salam dalam

keadaan lupa, sedangkan mereka salam sendiri, maka shalatrya

mereka sah, sedangkan dia melanjutkan sendiri shalakrya dan

melakukan sujud Sahwi. Jika dia salam dalam keadaan sengaja dan

ingat bahwa dia belum menyempumakan shalat, maka

batal.

Dalam keadaan tersebut, mereka harus memajukan

seseorang untuk memimpin salam mereka, atau mereka salam
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sendiri-sendiri. Mana saja yang mereka lakukan, maka shalat

mereka sah.

Seandainya dia memimpin mereka untuk bangun lalu

mereka bangun di belakangnya dalam keadaan lupa, lalu mereka

ingat sebelum ruku, maka mereka harus kembaii dan bertasyahud,

lalu salam sendiri, atau dipimpin orang lain unfuk salam.

Seandainya mereka mengikutinya, lalu mereka ingat, maka mereka

kembali ke posisi duduk tanpa sujud.

Demikian pula, seandainya mereka telah melakukan sujud

pertama dan belum melakukan sujud yang kedua, atau mereka

teringat dalam keadaan sujud, maka mereka menghentikan sujud

seketika mereka teringat bahwa mereka telah menambahkan

shalat. Mereka serta-merta meninggalkan posisi tersebut menuju
tasyahud, kemudian melalnrkan sujud Sahwi, lalu salam.

Seandairyra sebagian dari mereka melakukan hal ini dalam
keadaan teringat dan tahu bahwa dia belum menyempumakan
bilangannya, maka shalatrya rusak karena dia sengaja dari shalat

fardhu ke shalat sunnah sebelum salam dari shalat fardhu. ndak
ada jalan untuk keluar dari shalat kecuali dengan salam.

Abu Ya'qub Al Buunithi berkata: Barangsiapa yang

melakukan takbiratul ihram dalam keadaan junub dengan

mengimami suafu kaum kemudian dia teringat, lalu dia keluar

untuk wudhu dan kembali, maka dia tidak lagi mengimami mereka;

karena pada wakhr itu imam tersebut hanya bertakbir unh.rk

mengawali shalat, sedangkan takbimya itu telah didahului dengan

takbiratul ihram oleh jamaah.

Setiap makmum png melakukan takbiratul ihram sebelum

imamnya, maka shalafurya batal sesuai dengan sabda Nabi S,
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'Jika dia bertakbir, maka bertakbirlah kalian!" Dia tidak seperti

makmum yang bertakbir di belakang imam di akhir shalatrya

imam.

Dalam kasus ini, jamaah bertakbir di belakang imam di awal

shalatnya imam, lalu imam mengalami hadats, lalu imam

mengalami hadats lalu dia memajukan orang yang berihram

bersamanya di akhir shalatnya, padahal ihramnya mendahului

orang ihram orang yang mendapati awal shalatnya imam.

108. Bermakmum kepada Dua Imam Secara
Bersamaart

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya ada dua orang yang berdiri

agar masing-masing dari keduanya menjadi imam bagi orang yang

ada di belakangnya, sedangkan salah sahr dari keduanya tidak

bermakmum kepada temannya, dimana salah safunya menjadi

imam bagi yang lain, atau berdiri sejajar dengannya, baik dekat

atau jauh, lalu orang-orang shalat di belakang keduanya dengan

bermakmum kepada keduanya secara bersamaan, bukan kepada

salah safunya saja, maka shalat orang yang bermakmum kepada

keduanya secara bersamaan ihr batal, karena tidak memokuskan

niat bermakmum pada salah sahrn5ra.

Tidakkah Anda melihat bahwa seandainya salah satu dari

dua imam tersebut ruku sebelum yang lain, lalu para makmum

ruku mengikuti nrkunya, maka dengan pertuatan tersebut -bukan
dengan niat- mereka telah keluar dari keimaman lrang lain kepada
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selain shalat mereka sendiri, sedangkan tidak ada imam yang

mereka muncr-rlkan, dimana dia tidak menjadi imam bagi mereka

sebelum mereka memunculkannya.

Seandainya imam yang mengakhirkan ruku pertama ihr

mendahulukan ruku kedua, lalu mereka bermakmum kepadan3a,

maka dengan perbuatan tersebut -bukan dengan niat- mereka

telah keluar dari keimamannya terlebih dahulu, dan dari keirnaman

orang yang mendahulukan ruku pertama sesudah ifu.

Seandainya mereka bermakmum kepada keduan5n secara

bersamaan, kemudian mereka tidak bemiat keluar dmi keimaman

keduanya se@ra bersamaan, tetapi mereka mengerjakan shalat

sendiri, maka shalat mereka tidak sah karena mereka mengawali

shalat dengan dua imam pada vvaktu yang sama, sedangkan gang

demikian itu hukumnya tidak boleh bagi mereka.

Jika ada yang bertanya, "Abu Bakar pemah bermakmum
kepada Nabi S, sedangkan orang-orang bermakmum kepada Abu

Bakar." Jarrabnya adalah, lang menjadi imam adalah
Rasulullah $, sedangkan Abu Bakar .$ adalah makmum gang

mengetahui dan melihat shalatnya Rasulullah $, karena

Rasulullah S saat itu duduk dan suaranya lemah, sedangkan Abu
Bakar berdiri dalam keadaan melihat dan mendengar.

Seandaingra seseoftmg bermakmum kepada onrng lain, lalu
jamaah lain bermakmum kepada makmum tersebut, maka shalat

mereka tidak sah, karena seseorcng tidak boleh menjadi imam
sekaligus makmum. Yang disebut imam adalah oftmg yang rular

dan sujud dengan inisiatif dirinya sendiri, bukan mengilarti ruku
dan sujudnya orang lain.

s18



AlUmm

Seandainya seseorang melihat dua orang yang berdiri

secara bersamaan, lalu dia bemiat unfuk bermakmum pada salah

safunya tanpa menenhrkan orangnya, lalu keduanya shalat se@ra

serentak (dengan gerakan yang sama), maka shalat makmum

tersebut tdak sah, karena dia tidak bemiat unfuk bermakmum

pada salah satunya secara definitif.

Demikian pula, seandainya keduanya shalat sendiri-sendiri,

lalu makmum tersebut bermakmum kepada salah safun1ra, maka

shalatnya fidak sah, karena dia tidak bemiat bermakmum kepada

orang yang dia ikuti shalatrya secam definitif (ditentukan siapa

orangnya)-

Tdaklah sah shalat seseoftng di belakang seorang imam

sebelum dia memokuskan niat pada satu imam. Jika dia telah

memoluskan niat pada satu imam, maka shalahrya sah meskipun

dia tidak mengetahui siapa orangnya dan tidak melihatnSn, asalkan

niatnya tidak tergabung antara dua imam, atau niatnya ragu

terhadap salah satu dari dua imam.

109. Dua Orang yang Satah Satun5ra Bermakmum
Kepada yang Lain, serta Keraguan Keduan3n

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya ada dua orang png shalat

bersama-sama, dimana salah satunya bermakmum kepada yang

lain, maka shalat keduanya sah.

Seandainya keduanya shalat bersama-sama dan keduanya

tahu bahwa yang satu bermakmum kepada yang lain, lalu
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keduanya ragu secara bersamaan sehingga tidak tahu siapa di
antara keduanya yang menjadi imam bag temannya, rnaka

keduanya secaftr bersamaan pula harus mengulangi shalat, karena

makmurn memiliki ka,vajiban yang berbeda dari imam dalam

shalat, dan demikian pula imam memiliki kewajiban yang berfueda

dari makmum.

Seandainya salah safu dari keduanya ragu, sedangkan yang

lain fidak ragu, maka yang ragu itulah yang mengulangi shalat,

sedangkan 5ang tidak ragu shalatrya sah. Seandainya yang ragu

membenarkan yang tidak ragu, rnaka yang ragu itu tetap harus

mengulangi shalatnya. Setiap hal yang seseorang dibebani unfuk
mengetahuinya sendiri seperti bilangan rakaat shalat, Udak arloap

dengan pengetahuan orang lain, melainkan harus dengan
pengetahuannya sendiri.

Seandainya salah safunya ragu, lalu dia diingatkan oleh
orang lain lalu dia teringat, maka dia Udak wajib mengulangi
shalatnyia, karena dalam keadaan seperti ifu dia telah keluar dari
ka,vajiban mengulangi dengan adanya pengetahuan dirinya sendiri,

bukan pengetahuan orang lain.

Seandainya jamaahnya berjumlah tiga orang atau lebih, dan
mereka tahu bahwa mereka shalat mengikuti shalat salah seorang

di antam mereka, narnun masing-masing dari mereka ragu apakah
dirinya menjadi imam atau makmum, maka mereka semua harus

mengulangi shalat mereka.

Seandainya sebagian dari mereka saja yang Egu,
sedangkan sebagian yang lain tidak ragu, maka yang ragu ifulah
yang mengulangi, sedangkan yang tidak ragu tidak mengulangi,
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sama seperti masalah sebelumnya. Demikian pula seandainya

jurnlah rnereka banyak.

110- Bab: Shalat Musafir

AsySyafi'i berkata: Allah @ berfirman,

,$:li'uit;n 6 Lq X{L ;fi ,6'ii cii6; ttti

"r;f'"5i.#nf+Sy

"Dan apabila kamu bepergian di muka burni, maka frdaMah

mengapa kamu menqashar sembahjnng(mu), jika kamu takut

diserang oftng-oftng kafir."(Qs. An-Nisaa' [4]: 101)

Tampak jelas dalam Kitab Allah, bahwa qashar shalat

dalam perjalanan dan kondisi takut menrpakan keringanan yang

diberikan Allah pada hamba-hamba-Nya, bukan berarti bahwa

mereka wajib mengqashar shalat, sebagaimana firman Allah &,

;";t5:i;trY {:r"'ifiLoLruA#
e/..+_j'&d

'Tidak ada keorrajiban memba3nr (mahar) aks kamu, jika

kamu mencerail<an isti-istimu sebelum kamu dengan
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mereka dan sebelum kamu menenfukan maharnya-" (Qs. Al
Baqarah l2l:236\

Dalarn ayat ini mereka tidak diharuskan menthalak istri
mereka dalam keadaan seperti ini. Juga seperti dalam firman
Allah &,

effib|#S P ?*;.:d'H:
"Tidak ada dosa bagimu unfuk menari karunia (rezeki hasil

dari Tuhanmu. "(Qs. Al Baqarah 12]198l.

Maksudnya adalah, kalian boleh bemiaga dalam haji, bukan
berarti kalian harus bemiaga dalam haji. Juga seperti firman
Allah &,

611q.6t;.Ju+€,-*66,
"Tiadalah atas merel<a

mereka. " (Qs. An-Nuur l24l: 60)

dosa menanggall<an pkaian

Juga seperti firman Allah &,

Ua|firy:gLvJUz"p$5;#
"ndak ada halangan bagi kamu mal<an bersama-sana

merel<a atau sendirian "(Qs.An-Nuur l24h 6L)

Maksudnya adalah, kalian tidak harus makan dari rumah-
rumah mereka atau rumah-rumah selain mereka.
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AsySyafi'i berkata: Qashar shalat dalam keadaan takut dan

perjalanan berdasarkan Al Kitab, kemudian Sunnah. Sedangkan

qashar shalat dalam perjalanan tanpa ada kondisi takut

berdasarkan pada Sunnah. Al Kitab menunjukkan bahwa qashar

dalam perjalanan tanpa ada takut merupakan keringanan dari

Allah S, bukan sebagai keharusan bagi mereka untuk mengqashar

shalat, sebagaimana hal itu berlaku dalam keadaan takut dan

perjalanan.

-r.*ljt +e) Jl.i
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362. Muslim bin tftalid dan Abdul Majid mengabarkan

kepada kami, dari hnu Juraij, dia berkata: AMurrahman bin
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Abdullah bin Abu Ammar mengabarkan kepadaku, dari Abdullah
bin Babah, dari Ya'la bin Umayyah, dia berkata: Aku bertanya
kepada Umar bin lGaththab, "Allah ft berftrman, 'Maka MaHah
mengapa kamu shalat(mu) jil<a kamu bkut dismng
orang-oft,ng kafir.'(Qs. An-Nisaa' [4]: 101) Sedangkan saat ini
umat Islam sudah aman." Umar menjar,vab, "Aku dahulu heran
dengan apa yang engkau herankan ittf lalu aku bertanln kepada
Rasulullah #, dan beliau menjawab, 'itu adalah sdekah yang
dibenkan Allah kepada l<alian. Karena itu, teimalah sdet<ah-
IVSa'.'249

o L. ii o . 6 z ! ! o

dA^JbrfPA bt;.tG?i -r1y
U$^:np * tbL ,t' J-P

it

Jt
J49

ii dJi;*

i
L5

O/

9
I

;x;t &:r );tL hr J:" -r)

249 FIR. Muslim (pernbahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab,
Pertama, 1/478, no. 4/686) dari jalur Abu Baftar bin Abu Syaibah, Abu Kuraib,
Zuhair bin Harb, da lshaq bin Ibrahim dari AMullah bin Idris dari hnu Juraij dari
Ibnu Abi Arnrnar dari Abdullah bin Babaih.

urL lu{a'nfah As-snan wal Abarl2/4lHl6), untuk mengetahui perbedaan
pada Abdullah bin Babah atau Babaih atau Baba; apakah kedmnya merupakan
safu orang, ataukahpstm tiga orang.

\,
oirt J

lz

d 4. '.6 r,

'f,1-r ,;;l
363. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan fn"p"alkami,

dari Thalhah bin Amr, dari Atha', dari Aisyah, dia berkata,
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"Semua itu dilakukan oleh Rasulullah $. Beliau pemah

mengqashar shalat dalam perjalanan, dan beliau juga pemah

menyempurnuku,r."25o

it * as'; ;tt * -ylt;LLI?i -r1r
,*i *?rt J,411 J;t Jti :'Jts *i,,Jt
')i ,t)'fi:()$L)t ts'# r:j; r;t urtt €tV

_f_P- il :Ju
tt/

354. Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari hnu
Harmalah, dari hnu Musa56rib, dia berkata: Rasulullah @
bersabda, "Orang Snng terbaik di antara kalian adalah orang-orang

yang apabila mengadal<an maka mereka mengqashar

shalat dan berbuka-atau beliau bersabda-, tidak berpltasa.'25\

AsySyafi'i berkata: Cara yang terbaik dan yang saya

kerjakan saat musafir, serta yang saya anjurkan unfuk dikerjakan

2s0 HR. Ad-Daruquthni dalam Sunaz+rya (pembahasan: Puasa, 2/L89\ dan
jalur Ya'la bin Ubaid dan Abu Nu'aim dari Thalhah bin Amr, dan di dalamnp
dijelaskan, "Dan beliau berpuasa dan juga tidak berpuasa dalam perjalanan."

Ad-Daruquthni berkata, "Thalhah statursnya dha'if
Juga dari jalur Abu Ashim dari Amr bin Said dari Atha dengan redaksi yang

senrpa. Ad-Daruquthni berkata, "Sanadnp shahih."
?5L tih. Ma'ifah As-Sunan ural Atsar (pembahasan: Shalat, bab:

Menyempumakan Rakaat dalam Perjalanan, 2/425, no. 1594) dari jalur Abu
Abbas Al Asham dari Ar-Rabi' dengan status zzursal.
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adalah mengqashar shalat dalam keadaan takut sekaligus dalam

perjalanan, serta dalam perjalanan tanpa takut.

Namun, barangsiapa yang menyempumakan shalatnya

dalam dua keadaan tersebut, maka shalatrya Udak nrsak. Ia duduk

para rakaat kedua seukuran tas5nhud, atau tidak duduk. Namun

saya memaknfikan seseorang unfuk meninggalkan qashar, serta

melarangn5ra seandainya didasari rasa tidak suka terhadap Sunnah

mengenain5a. Saya juga memakruhkan seseorang yang tidak

mengusap kaos kaki kulit lantaran tidak suka terhadap $rnnah
mengenainSa. Barangsiapa yang tidak mengusap kaos kaki kulit
bukan karena tidak suka terhadap Sunnah mengenain5ra, maka

saya tidak memakruhkannya.

AsyS5nfi'i berkata: Tidak ada pertedaan pendapat bahun
qashar hanya berlaku pada tiga shalat, yaitu Zhuhur, Ashar dan

Isya. Semuanya mempakan shalat empat rakaat, sehingga orang

yang mengqashar mengerjakannya dua rakaat dua rakaat. Qashar
tidak berlaku dalam shalat Maghrib dan Shubuh. Menurut calarpan

bahasa, l<ata qashar bisa dimaknai unfuk sebagian shalat, bukan

unfuk sebagiannya yang lain, meskipun penggunaan kata di
dalamnya bersifat urnurn.

Jika ada yang bertanya, "Sebagian ulama memalauhkan

sekiranya seorang amir haji menyempumakan shalat di Mina."
Jawabnya adalah, kemakruhan ifu ada dua macam. Jika mereka

memakruhkan hal itu karena memilih qashar sebab itulah
ketentuan Sunnahnya, maka seperti ifu pula pendapat kami. Kami
lebih memiliki Sunnah dalam hal qashar.

Namun seandainya mereka memakruhkannln karena shalat
qashar hanya berlaku dalam keadaan takut, sedangkan Nabi fi$
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pemah mengqashar shalat dalam keadaan udak takut, maka

seperti itu pula pendapat kami.

Kami memakruhkan tindakan meninggalkan suafu Sunnah

lantaran tidak suka terhadapnya. Tdak seorang pun dari para

ulama terdahulu yang memakruhkannlra, kecuali orang yang

meninggalkan qashar lantaran tidak suka terhadapnya.

Jika ada yang bertanya, 'Apa dalilnya?" Jawabnya adalah,

shalat mereka bersama orang yang menyempumakan shalat

empat mkaat. Jika mereka shalat sendirian, mereka shalat dua

rakaat.

hnu Mas'ud pemah bercerita tentang penyempumaan

shalat di Mina di rumahnya, dan dia mengkritik pendapat tersebut.

Namun kemudian dia berdiri dan shalat empat rakaat. Ketika dia

ditanya tentang hal ifu, dia menjawab, "Perbedaan pendapat itu

jelek."

Seandainya fardhu shalat dalam perjalanan adalah dua

rakaat, tenfunln fidak seomng pun di antara mereka yang

menyempurnakan shalat empat rakaat.

Ibnu Mas'ud juga fidak mungkin menyempumakannya

empat rakaat di rumahnya. Akan tetapi, yang terjadi adalah seperti

yang saya gambarkan. Seorang musafir bersama orang mukim

tidak boleh menyempumakannln empat rakaat.

Jika ada yang bertanSn, 'Aisyah @ mengatakan bahwa

dahulu shalat difardhukan dua rakaat." Jawabn5n adalah,

Aisyah @ menyempumakan rakaat shalat sesudah sebelumnya dia

mengqashar.
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Jika ada yang bertanya, "Bagaimana cara memahami

perkataan Aisyah 'g?" Jawabnya adalah, dia mengatakan bahwa

shalat qashar itu wajib bagi musafir yang menginginkan.

Seorang ulama memiliki pendapat yang berbeda dari

makna ini. Dia mengatakan bahwa jika shalat difardhukan dua

rakaat dalam perjalanan, sedangkan Allah mengizinkan qashar

dalam keadaan takut, maka itu berarti shalat dalam keadaan takrt
adalah sahr rakaat.

Jika seseorang bertan5n, *Apa hujjah unfuk merrbantah

pendapat mereka dan pendapat orang 5nng menalnuili ucapan

Aisyah g dengan makna 1nng tidak seperti png Anda katakan?"

Jawabnya adalah, hujjah 1nng Udak terbantahkan, yaitu hujjah dari

Al Kitab, kemudian Sunnah, kemudian ijma' mayoritas ulama,

bahwa shalat musafir adalah empat rakaat saat bersama imam

yang mukim.

Seandainya ka,vajiban shalat mereka adalah dua rakaat,

maka mereka tidak boleh mengerjakan shalat empat rakaat, baik

mukim atau selainnya-

111. Inti Penjelasan Tentang Cabang-cabang Shalat
Musafir

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asf
Syafi'i berkata: Shalat fardhu tidak berbeda antara mukim dan

musafir, kecuali dari segi adzan, wakfu dan qashar. Sedangkan

dalam hal-hal selain itu, seluruhnla sarna. Shalat yang bacaannya
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dibaca keras atau samar dalam perjalanan juga dibaca keras atau

samar saat mukim. Shalat yang wajib disempumakan dalam

perjalanan juga wajib disempumakan saat mukim.

Sedangkan dalam hal keringanan, jika seseorang telah

rnengerjakan batasan minimal yang harus dia kerjakan dalam

perjalanan dan mukim, maka shalatrya sah. Saya tidak melihat

berlakurrya keringanan perjalanan untuk shalat mukim, kecuali

karena ada udzur atau halangan, dan orang yang memperoleh

keringanan mengerjakan shalat secukupnya.

Keimaman dalam perjalanan dan mukim juga sama. Saya

tidak senang sekiranya adzan ditinggalkan dalam perjalanan.

Namun meninggalkan a&an dalam perjalanan ifu lebih ringan

daripada meninggalkan adzan saat mukim. Saya juga memilih

shalat jamaah dalam perjalanan- Namun jika setiap rombongan

shalat sendiri-sendiri, maka hukumnya sah.

Jika musafir dan mukim shalat berjamaah, maka saya lebih

menytikai shalat tersebut diimami oleh orang yang mukim, tetapi

tidak ada larangan musafir mengimami orang mukim.

Orang yang ingin mengadakan perjalanan tidak boleh

mengqashar shalat sebelum dia keluar dari perkampungan yang

dia tinggalkan. Jika dia telah memasuki batas paling dekat dari

perkampungan yang ingin dia tinggali, maka dia harus

menyempumakan shalat.

529



AlUmm

-/ / O/o)4 J et;.\ f -YIo

J:" nr );r'{lt:Jts #y i ,it'*
Jtz I o1. / .1; qe| a.ri *NL.'r*Ut'{-"3 it| tur

o
Oaa /./'r#o -l a;ilt q&

t
d

.ro t .//lo[#-'U-r.>
0

I

365. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari hrahim bin
Maisarah, dari Anas bin Malik, dia berkata, *Akir shalat Zhuhur
bersama Rasulullah # di Madinah empat rakaat, dan aku shalat

Ashar bersama beliau di Dzul Hulaifah;1ru ruLuu1."252
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2s2 HR. Al Bukhari (pembahasan: Qashar Shalat, bab: eashar Dlakukan
Saat Keluar dari Tempat Tinggal, 7/342, no. 1089) dari jalur Abu Nu'aim dari
Sufyan dari Muhammad bin Munkadir dan Ibrahim bin Maisamh dari Anas; dan
Muslim (pembahasanr Qashar Shalat dalam Perjalanan,Lab. 7/480, no. 7]^/6%)l
dari jalur Sald bin Manshur dari sufun dari Muhammad bin Munkadir dan Ibrahim
bin Maisarah dari Anas.
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366. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Muhammad

bin Munkadir, bahwa dia mendengar Anas bin Malik b€rkata

seperti itu, hanya sa;a253 dia berkata, 'Di Dzul Hulaifah-"z#

t /| -r1v1o, . #
.,'l ,f qjl f t?, u?i)4

U;:y .4

d.,l
I

367. Suf1/an mengabarkan kepada kami, dari A3ryub, dari

Abu Qilabah, dari Anas dengan redaksi Snang sama-'5s

Asy-Syafi'i berkata: Hadits ini mengandung dalil bahwa

seseorang tidak boleh mengqashar shalat dengan niat perjalanan

saja tanpa ada tindakan dalam perialanan. Seandainya s€seorang

telah berniat unhrk mengadakan perjalanan, tetapi perialanannya

belum benar-benar terjadi, maka dia tidak boleh merrgqashar

shalat.

53 Pengarang urt?lb Tartib At Qam6 berkata, "Tidak jelas ba$ sap ahsan

pengecualian di sini, karena dalam riwayat sebelumnya dari Anas iuga ditegaskan

'Di Dzul Hulaifah'. Karena itu tdak ada alasan unhrk pernyaban, 'Hanya saja dia

berkata, 'Di Dail Hulaifah'.' Akan tetapi, seperti inilah yang tert lis dalam

manuskip dan tertitan." Walllahu A'lam-
M TakhrijhaCms telah disebutkan sebelumn}n-
2s5 Fill- Al Bul$ari (pembahasan: Haji, bab: Orang yans B€rrnahm di Dad

Hulaifah hingga Pag, L/MT, Lil7l dari jalur Qr$aibah dad Abdul wahtlab Ats-

Tsaqafi dari Agyub dari Abu Qrlabah dali Anas bin Mal'rk q5' batnra Nabi $ shalat

Zhuhur di Madinah empat mkaat dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat.'

Da berkata, "Sa}n menduga beliau bermalam di Dad Huhifah hingga pa$-"

Hadits ini juga diriwaSratkan oleh Muslim (pembatnsan dan bab !,ang sarE'

l/Mo, no. 10/690) dari jalur Harnrnad bin zaid dan Isrnail, keduanya dari Ayrnrb.

0

*
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AqlSyafi'i berkata: Seandainya perjalanannya benar{enar
terjadi, kemudian dia bemiat untuk mukim, maka dia harus

menyempumakan shalat. Niat mukim ifu sudah dianggap sebagai

mukim, karena dia memang benar-benar mukim. Dalam dirinya

telah ada niat bahwa keberadaannya ihr sebagai orang mukim.

Sedangkan niat perjalanan tidak dianggap sebagai perjalanan,

karena niat masih berdiri sendiri, fidak disertai perialanan

manakala dia masih mukim. Nat tidak merniliki hukum, kecuali

disertai dengan tindakan png npta.

Seandainya seseoremg keluar rumah untuk musafir

mengqashar shalat, kemudian dia memasuki shalat Zhuhur dengan

niat untuk menjamak antara shalat Zhuhur dan Ashar, kernudian

dia berniat mukim dalam shalat Zhuhur sebelum selesai dari dua

rakaat, maka dia hanrs menenrskan shalatr5n hingga sempurna

empat rakaat. Dia tidak harus mengulangi dari aural, karena dia

berada dalam fardhu Zhuhur, bukan selainnya.

Alasannya adalah, karena dia boleh mengqashar iika dia

mau dan tidak memunculkan niat untuk mukim. Demikian pula

seandainya dia telah selesai dua rakaat, namun dia belum salam-

Seandainya dia sudah salam, kemudian dia bemiat unfuk mukim,

maka dia harus menyempumakan shalat selanjutnya, tetapi dia

tidak wajib mengulangi shalat yang telah dia kerjakan.

Seandainya dia niat mukim dalam shalat Zhuhw, kemudian

dia salam selepas dua rakaat, maka dia harus memulai shalat

Zhuhur dari awal sebanyak empat rakaat. Seandainya dia tidak

bemiat mukim, lalu dia memulai shalat dengan bemiat unhrk

mengqashar, lalu sesudah ifu dia berpikir unfuk menyempumakan

shalat sebelum ada amalan shalat yang terlaksana, atau sesudah
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itu, maka hukumnya boleh dan shalatnya tidak msak, karena dia

tidak menambahkan pada shalatnya sesuatu yang bukan bagian

dari shalat. Dia hanya meninggalkan qashar yang hulmmnya

mubah baginya, sedangkan penyempumaan shalat tidak dilarang

baginya.

Seandainln seorang musafir mengimami dua orang musafir

dan dua orang mukim, sedangkan dia berniat shalat dua rakaat,

maka dia tidak boleh menyempumakan shalat, kecqali dia bemiat

unfuk menyempurnakan shalat tanpa mukim, atau meninggalkan

keringanan qashar. sementara dua orang musafir dan dua orang

mukim tersebut wajib menyempumakan shalat. shalakrya dua

kelompok jamaah tersebut tidak rusak. Mereka sama seperti orang

yang shalat di belakang imam yang mukim.

Seandainya shalatrya seorang musaftr di antara mereka

rusak, sedangkan dia telah memasuki shalat bersama imam, maka

dia harus shalat empat rakaat. Dia seperti musafir yang memasuki

shalat seperti shalatnya orang mukim, lalu shalatnya nrsak,

sehingga dia harus rnengerjakan shalat empat rakaat, karena dia

wajib mengerjakan bilangan shalat orang mukim dalam shalat yang

telah dia masuki bersama imam.

AsySyafi'i berkata: Seandainya seorang musafir shalat di

belakang musafir lain, lalu shalatnya msak, lalu dia pergi unfuk

wudhu, sedangkan musafir yang menjadi makmum tersebut tahu

bahwa imamnya shalat dua rakaat, maka dia tidak wajib selain dua

rakaat. Jika makmum tahu bahwa imam shalat empat rakaat, atau

dia tidak tahu apakah imamnya itu akan shalat empat rakaat atau

dua rakaat, maka makmum shalat empat rakaat; tanpa itu tidak

sah.

533



AlUmm

Seandainya seorang musafir shalat di belakang seseorcmg

yang tidak dia ketahui apakah dia musafir atau mukim sebanyak

safu rakaat, kemudian imam tersebut keluar dari shalatrya, atau

shalatnya rusak, atau wudhunyra batal, maka makmum wajib shalat

empat rakaat; tanpa itu tidak sah.

Seandainla seoftrng musalir mengimami orang-orang

musafir dan orang-oftrng mukim, lalu imam tersebut mengalami

mimisan, lalu dia memajukan seorang yang mukim sebagai imam,

maka semua jamaah musafir dan mukim serta imam yang

mengalami mimisan wajib shalat empat rakaat, karena tidak ada

seorang pun di antara mereka yang sempuma shalahya sehingga

masing-masing harus rnengerjakan shalakrya orang mukim.

Seandainya seorang musafir shalat mengimami jamaah

yang terdiri dari musafir dan mukim sebanlnk dua rakaat, maka
jamaah png mukim harus menyempurnakan shalat, sedangkan
jamaah yrang musafir boleh mengqashar shalat jika dia mau.

Jika mereka atau salah seorcmg di antara mereka berniat

unfuk shalat empat rakaat, maka mereka sama seperti orang yang

mukim, yaifu menyempumakan shalat dengan niat. Mereka wajib
menyempumakan shalat lantaran niat jika mereka memunculkan

niat unhrk menyempumakan shalat bersamaan dengan memasuki
shalat, atau sesudahnya tetapi belum keluar dari shalat.

Sedangkan musafir yang beranjak menuju shalat dengan
bemiat empat rakaat, lalu dia tidak takbir sampai dia meniatkan
dua rakaat, atau dia meniatkan empat rakaat sesudah salarn
selepas dua mkaat, maka dia tidak wajib shalat empat rakaat.

Seandainya seorang musafir mengimami jamaah yang

terdiri dari musafir dan orang rnukim, sedangkan niatnya adalah
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shalat dua rakaat narnun dia shalat empat rakaat karena lupa,

maka dia harus melakukan sujud Sahwi.

Jika ada jamaah mukim yang shalat mengikutinya, dan

mereka meniatkannya untuk menunaikan fardhu mereka (yaitu

shalat empat rakaat), maka shalat mereka sah karena imam boleh

menyempLunakan shalat, sedangkan shalat jamaah tersebut di

belakangnya terlaksana secara sempuma (empat rakaat). Jika

jamaah musafir yang ada di belakangnya bemiat unhrk

menyempurnakan shalat sendiri, maka shalahrya sah.

Jika mereka tidak bemiat untuk menyempumakan shalat

sendiri melainl.an karena mereka melihat bahwa imam

menyempurnakan sendiri, bukan karena lupa, maka shalat mereka

sah. Karena mereka wajib shalat empat rakaat di belakang imam

yang shalat empat rakaat. Jika mereka shalat dua rakaat

bersamanya tanpa ada niat ini, dan mereka melihat bahwa imam

lupa lalu mereka mengikutinya, sedangkan mereka sebenamya

tidak ingin menyempwnakan shalat sendiri, maka mereka wajib

mengulangi shalat.

Menurut hemat sa5ra, mereka tidak bisa mengingatkan

lupanya imam karena imam boleh mengqashar atau

menyempumakan shalafo'rya- Jika dia menyempumakan shalah'rya,

maka orang-orang yang di belakangnya wajib mengikutinya, baik

mereka musafir atau mukim-

Jadi, setiap kali seorzrng musafir shalat bersama musaftr lain

atau orang mukim, sedangkan makmum udak tahu apakah

imamnya musafir atau mukim, maka dia harus shalat empat

rakaat, kecuali makmum tahu bahwa imamnlra png musafir tidak
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shalat selain empat rakaat sehingga makmum boleh shalat dua

rakaat.

Jika dia sarnar mengetahui hal ihr, maka dia hanrs shalat

empat rakaat; tanpa iU tdak sah. Karena dia tidak tahu barargkali
musafir Fng diladikannlra imam ih.r menyempumakan shahkrSra

atau tidak.

Jika seorang musafir shalatrya derrgan niat
qashar, kenrudian dia mgu apakah dia bemiat unfuk
menyempr:rrrakan shalat atau qashar saat mengaunli shalat, maka

dia urajib menyempumakan shalat. Jika dia teringat bahura dia

mengawali shalat dengan niat qashar sesudah sebeh.tnnrya lupa,

maka dia r,vajib menyempumakan shalatn3Ta karena dia berada

dalam shalat dalam keadaan dimana dia wajib rnenyemptrmakan

shalat, dan dia tdak boleh mengqashar shalat sama sekali.

Seandainya dia menrsak niatnya, maka dia wajib mengerjakan

shalatnln empat rakaat; tanpa itu fidak sah.

SeandainSra seorrng musafu merrgawali shaht Zruhur
dengan bemiat shalat begifu saja, tanpa niat qashar atau
sempurna, maka dia unjib menyempumakan shalatnla, tdak
boleh qashar, kecuali dia berrriat qashar bersarnaan dengan

memasuki shalat-

Niat tidak boleh mendahului tindakan memasrki shalat, dan
tindakan memasuki shalat tidak boleh mendahului niat qashar. Jika
demikian, maka dia boleh merrgqashar shalat. Jika udak dernikian,
maka dia han:s menyemprmakan shalatnya.

Seandain5ra dia mengawali shalatrp dengan niat qashar,

kemudian dia bemiat unfuk manyernpumakan shalatngra, atau dia
ragu mengenai niatnlra unfuk mengqashar shalat, maka dalam
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semua keadaan tersebut dia wajib menyempumakan shalafrya.

Seandainya dia udak tahu bahr,va dia boleh mengqashar shalat

dalam perjalanan, lalu dia menyempumakan shalatnla, maka

shalatnya sempuma.

Seandainya seseorang tdak tahu mengqashar shalat,

sedangkan dia berpendapat bahwa dia tidak boleh mengqashar

shalat, maka dia mengulangi setiap shalat yang dia kerlakan

dengan qashar, dan udak mengulangi shalat yang dia kerSakan

tanpa qashar.

Seandainya seseorang berada dalam perjalanan yang

diperkenankan unfuk mengqashar shalat, lalu dia

menyempumakan sebagian shalat dan mengqashar sebagian shalat

yang lain, maka hukumnya boleh baginya. Seperti seandainya dia

wajib wudhu, lalu dia mengusap khuf untuk satu shalat, lalu dia

melepas khuf, bewudhu dan membasuh kaki unfuk shalat yang

lain, maka hukumnya boleh. Juga seperti seandainln dia berpuasa

di suahr hari dari bulan Ramadhan dalam keadaan musafir, dan

tidak berpuasa di hari yang lain, maka hukumnSn boleh baginya.

Seandainya seseomng tertidur sehingga meler,rntkan shalat

dalam perjalanan atau lupa akan shalat, kemudian dia

mengingatnya saat mukim, maka dia harus mengerjakannya

sebagai shalatrya orang mukim; tidak sah selain ifu menurutku.

Karena dia hanya boleh mengqashar shalat dalam suahr keadaan,

sedangkan keadaan tersebut telah hilang, sehingga dia mengawali

shalatrya dalam keadaan dimana dia tidak boleh mengqashar

shalat.

Seandainya dia lupa akan shalat Zruhur, tetapi dia tidak

tahu apakah shalat tersebut adalah shalat mukim atau shalat dalam
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perjalanan, maka dia harus mengerjakannya sebagai shalat orang

mukim, meskipun dia mengerjakannya dalam keadaan musafir

atau mukim.

Seandainya dia lupa shalat Zhuhur saat mukim, lalu dia

mengingatnya sesudah wakfunya leunt dalam perjalanan, maka dia

harus mengerjakannya sebagai shalat mukim; tanpa ifu tidak sah.

Seandainya dia mengingahya saat masih tersisa sedikit dari unkfu
Zhuhur, maka dia boleh mengerjakannya sebagai shalat musafir.

LLz- LJlnrran Perjalanan yang Diperkenankan
Mengqashar Shalat Tanpa Ada Kondisi yang

Menakutkan

368. AryrSyafi'i berkata: Rasulullah # pumah mengqashar

shalat dalam perjalanan beliau ke Makkah, laihr selama 9 atau 10
6uri.256 Shalat qashar Nabi $ menunjukkan, bahwa beliau

mengqashar shalat dalam perjalanan yang diperkenankan unhrk
mengqashar shalat, atau lebih dari itu.

256 HR. Al Bukhari (pembahasan: Qashar Shalat, bab: Riwagnt mengmai
Qashar Shalat dan lamanya Seseomng Bermukim dalam Keadaan Boleh Qashar,
7/340, no. 1081) dari jalur Abu Ma'mar dari Abdul Warits dari Yahp bin Abu
Ishaq dari Anas, diia berkata, "Kami keluar bersama Nabi $ dari Madinah ke
Makkah, lalu beliau shalat dua mkaat dua rakaat hingga kami pulang ke Madinah."
Aku bertanyra, "Apakah kalian mukim di Makkah barang sebentar?" Dia
menjawab, "Kami mukim di Makkah selama sepuluh hari-"

Hadits ini jWa diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Qaslnr Shalat dalam
P€rjalanan, I/48L, no. 75/6931 dari jalur Yahf,a bin Yafun At-Tamimi dari
Huqnim dari Yah3,a bin Abu Ishaq.
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lldak boleh melakukan qiyas terhadap qashar beliau,

kectrali dengan salah safu dari dua c.tra, yaifut fidak boleh

mengqashar, kecrrali dalam uhrran lrang srna, dimana beliau

mengqashar shalat atau lebih dari ifu. Oleh karena saya tidak

mengetahui adanln ulama yang berpendapat berteda, bahun

boleh qashar dalam perjalanan yang kumng dari perjalanannya

Rasulullah $, dimana beliau mengqashar shalat, maka kita udak

boleh melalnrkan qiyas terhadap sisi ini.

Adapun sisi yang kedua adalah Nabi $ mengqashar shalat

dalam perjalanan, nalnun tidak ada riwaSrat yang tercatat dari

beliau, bahwa beliau tidak melalukan qashar untuk jarak kurang

dad itu, yaihr mengqashar dalam perjalanan secara mutlak asalkan

sudah bisa disebut sebagai slar (perjalanan). Dan kami pun tidak

menerima kabar, bahwa beliau mengqashar shalat dalam

perjalanan di ba'urah dtn hari.

Hanya saja, mayoritas ulama 1ang kami catat pendapatnya

tidak berbeda pendapa.t, bahwa beliau tidak mengqashar shalat

dalam ffialanan kurang dari dua hari. Karena itu menurutku

seseorang boleh mengqashar shalat dalam perjalanan sejauh dua

hari dua malam dengan perjalanan yang sedang, yaitu sekitar 4 mil

ukumn Hasyimi.%7

Sedangkan dalam perialanan kurang dad itu tidak boleh

dilakukan qmhar. Sedangkan menunrt hemat sayra, saya lebih

257 lvlil Has!,imi dinbba*an keeada llas!,im bin AMu Manaf, kakeknya

Rasulullah iB. Dalah yang menetapkan uhxan mil saat itu. Konversinya kepada

ukr-ran kilometer sama dengan 1-848 metcr.

UtL At IdIEh wat-Tib5an, hal. (78) Dengan demikian, jank yang

dipertoletrkan qshar shalat dalam perratanan adalah sekitar 85 Km.
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senang sekiranya saya tidak mengqashar shalat dalam perjalanan

kwang dari tiga hari sebagai kehati-hatian terhadap diri sendiri,
dan bahwa meninggalkan qashar ihr hukumnya mubah bagiku-

Jika ada yang bertanya, "Adakah khabar di atas

mengandung hujjah mengenai kebolehan qashar dalam perjalanan

dua hari?" Jawabnya adalah, ya.

Dirir,rnyatkan dari hnu Abbas dan hnu Umar &,.

J,-& L,?:"I
'6tr\:Jwti? a'jdtj* fft,t6 c.l

cz"
.rnat ir;;:L e*3*;t

369. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Amr, dari
Atha', dari hnu Abbas:S,, bahwa dia ditanya, "Apakah kami
boleh mengqashar dalam perjalanan ke Arafah?" Dia menjawab,
"Tidak, melainkan ke Usfan, Jeddah, dr, flluif."2s8

AsySpfi'i berkata: Jarak yang paling dekat di antara
tempat-tempat tersebut dari Makkah adalah 46 mil Hasyimi, yaifu

258 HR. Abdurrazzaq dalam Musharnafnya (pembahasan: Shalat, bab: Jarak
yang Diperkenankan Mengqashar Shalat, 2/52+5251 dari Ibnu Uyainah. Di
dalamnya disebutkan, "Jika kamu telah mendatangi keluargamu atau heuran
temakmu, maka sempumakanlah shalatl"

Hadits ini juga diriwaptkan oleh Ibnu Abi S!,aibah dalan Mushannafaya
(panbahasan: Shalat, bab: Jarak Perjalanan untuk Shalat fuhar, Z/44;SI dari jalur
waki' dari Hiryam bin Ghaz dari Ar*.abi'ah Al Jurasyi dari Atha' bin Abu Rabah
dari lbnu Abbas dengan redaksi yang serupa.

tb. e o ...^ Iurel -r11
I

9
I
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perjalanan dua malam secara sedang dengan langkah kaki yang

lambat dan perjalanan yang berat.
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370. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi'l bahwa

dia mengadakan perjalanan bersama Ibnu Umar sejauh satl.s barid,

namun dia tidak mengqashar shalat.2S9
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377. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari

Salim, bahwa hnu Umar berkendaraan ke Dzatu Nushb, dan dia

mengqashar shalat dalam perjalanannya itu. Malik berkata, "Jarak

antara Dzatu Nushb dan Madinah adalah 4 6*irp60."261

2s9 HR. Ath-Thabamni (pembahasan: Qashar Shdat dalam Perjalanan, bab:

Keadaan dimana Wajib Mengqashar Shalat, 7/148, no. 14).
260 6uri4 44am ukuran syar'i sama dengan 22/176 Km. Dengan demikian,

jarak shalat qashar sama dengan 88.704 Km.
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372. Mallk mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab,
dari salim, dari ayahnya, bahwa dia berkendaraan ke Ri'm dan dia
mengqashar shalat dalam perjalanan tersebut. Malik berkata,
"Jaraknya sekitar 4 6ri4."262

Asy-Syaf i berkata: Jika seseorang ingin mengadakan
perjalanan dengan jarak yang paling dekat yang diperkenankan
qashar shalat, maka dia tidak boleh mengqashar shalat hingga dia
keluar dari tempat, dimana dia memulai perjalanan, baik tempat
tersebut berupa pemukiman atau padang pasir. Jika tempat
tersebut berupa pemukiman, maka dia tidak boleh mengqashar
shalat hingga dia melewati rumah-rumahnya.

Jadi, tidak ada lagi di depannya sebuah mmah, baik yang
berdiri sendiri atau yang tersambung. Jika tempat awal
perjalanannya adalah padang pasir, maka dia tidak boleh
mengqashar shalat hingga melewati area dimana dia mernulai
perjalanan. Jika dia berada di lebamya lembah, maka dia tidak

rjh. Al ldhah Wat-Tib5mn, hal. (89)
261 HR- Ath-Thabarani (pembahasan: eashar shalat dalam perjalanan, bab:

Keadaan dimana Wajib Mengqashar Shalat, \/L48, no. 12).
262 117. Ath-Thabarani (pembahasan' eashar shalat dalam perjalanan, bab:

Keadaan dimana Wajib Mengqashar Shalat, l/148, no. 11).
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boleh mengqashar shalat sampai dia menempuh lebamp lembah

itu.

Jika dia berada di panjangnya lembah, maka dia tidak boleh

mengqashar shalat sampai dia menempuh panjangnya lembah dari

tempat dia memulai perjalanannya. Jika dia berada di perkotaan

yang rumah-rumahnya menyafu, maka sampai dia melewati ujung

kota. Seandainya dia berada di perkotaan yang rumah-rumahnya

terpisah-pisah, maka sampai melewati wilayah yang berdekatan

dengan tempat tinggalnya dari kota tersebut.

Jika dia mengqashar shalat sebelum melewati batas-batas

yang saya sampaikan, maka dia wajib mengulangi shalat yang dia

qashar di tempahnya itu.

Seandainya seseorang keluar dan bemiat unturk

mengadakan perjalanan yang diperkenankan mengqashar shalat,

dan dia bemiat untuk menetap di tempat tersebut selama empat

hari, kemudian dia pergi lagi ke tempat lain, maka dia boleh

mengqashar hingga dia tiba di tempat yang dia niatkan untuk dia

diami.

Jika dia telah sampai ke tempat tersebut, lalu dia

memunculkan niat yang baru unfuk menjadikannya sebagai tempat

singgah, bukan unfuk menetap, maka dia menyempumakan shalat

di tempat tersebut. Jika dia telah keluar darinya unfuk

mengadakan perjalanan lagi, maka dia mengqashar shalat. Dia

menyempumakan shalat hanya dengan niat mukim, karena mukim

itu ditentukan dengan niat. Sedangkan niat bepergian saja tidak

mengakibatkan kebolehan qashar sampai terbukti bahwa dia

benar-benar melakukan perjalanan.
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Seandainya dia keluar menuju suatu negeri unhrk bermukim

di sana selama empat hari, kemudian dia menuju negeri lain, maka

jika negeri yang dia datangi pertama kali ihr jaraknya tidak

memperkenankan shalat qashar, maka dia tidak boleh mengqashar

shalat dalam perjalanan ke tempat tersebut. Jika dia telah keluar

dari tempat tersebut, maka jika negeri lain yang dia tuju termasuk

perjalanan yang membolehkan qashar shalat, maka dia boleh

mengqashar shalat sejak dia dari tempat dia keluamya itu, lraitu

negeri dimana dia bemiat untuk menetap selama empat hari. Jika

tidak, maka dia tidak boleh mengqashar shalat.

Jika dia telah kembali dari negeri kedua menuju negerinya

dengan sengaja, dan jaraknya termasuk jarak yang

memperkenankan qashar shalat, maka dia boleh mengqashar

shalat. Seandainya masalahnya seperti itu, tetapi dia tidak berniat

untuk menjadikan negeri yang dia lewati hanya sebagai

persinggahan, bukan untuk menetap, maka dia boleh mengqashar

shalat seandainya tujuan perjalanannya adalah negeri dengan jarak

yang memperkenankan qashar shalat, karena dia tidak bemiat

mukim di negeri sebelum negeri yang ditujunya, dan di tempat ifu

pun dia f,dak memiliki hajat, melainkan sebagai jalan dan

persinggahan saja. Dia tidak boleh mengqashar shalat hanyra jika

dia bermaksud untuk memenuhi hajat di tempat tersebut,

sedangkan jaraknya tidak termasuk yang diperkenankan qashar.

Jika seseorang hendak menuju suafu negeri yang jaraknya

memperkenankan shalat qashar, dan dia benar-benar telah

melakukan perjalanan, kemudian sebelum sampai negeri tersebut

atau mencapai tempat yang diperkenankan qashar dia berpikir

trnh-rk kembali ke negerinya, maka dia harus menyempumakan

5U



Alllnw

shalat. Jika dia telah menyempumakan shalat, kemudian dia
berpikir untuk melanjutkan perjalanannya, maka dia tenrs
menyempumakan shalat dengan keadaannya itu, kecuali hrjuan
perjalanannya termasuk jarak Snng memperkenankan qashar dari
tempat dimana dia menyempumakan shalat.

Jika seseorang ingin menuju suatu negeri yang memiliki dua
jalur perjaltrnan, yaifu satu jalur memiliki jarak yang relatif dekat,
sehingga tidak memperkenankan qashar, dan jalur lain yang lebih
jauh dan memperkenankan qashar, maka jalur mana saja yang dia
tempuh menumtku dia tidak boleh mengqashar shalat.

Dia boleh mengqashar shalat hanya jika tidak ada jalan

menuju tempat tersebut, selain jalan dengan jarak yang

memperkenankan qashar shalat, kecuali ada musuh yang dia
khawatirkan di lalan yang lebih dekat, atau karena rombongannya
menempuh jalur yang lebih jauh. Jika seperti ini, maka dia boleh
mengqashar shalat manakala jarak perjalanannya

memperkenankan qashar shalat.

Asy-Syafi'i berkata: Dalam hal qashar tidak ada perbedaan

antara orang sakit dan orang sehat, budak dan orang merdeka,
laki-laki dan perempuan manakala mereka pergi bersama-sama

bukan untuk maksiat kepada Allah.

Sedangkan orang yang bepergian dengan maksud unhrk
menganiaya seorang muslim, atau seomng kafir dzimmi, atau

unfuk merampok kafilah, atau berbuat kerusakan di bumi, atau
seorang budak yang melarikan diri dari fuannya, atau seseoftu-rg

yang kabur unfuk menghindari ka,rnjiban terhadap orang lain, atau
hal-hal yang lainnya, atau untuk maksiat-maksiat lain, maka dia
tidak boleh mengqashar shalat.
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Jika dia mengqashar shalat, maka dia wajib mengulangi

setiap shalat yang dia kerjakan secara qashar, karena qashar

mempakan keringanan, sedangkan keringanan ifu hanya diberikan

kepada oremg yang fidak sedang maksiat. Tidakkah Anda
memperhatikan firman Allah &,

wi;*)G15**J*i;#
"Tetapi barangsiapa dalam keadaan teryaksa

(memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula)

melampaui batas, maka tidak ada dosa baginSn " (Qs. Al Baqarah

l2l L73l

Demikian pula, musafir dengan fujuan maksiat tidak boleh

mengusap khuf dan tidak boleh menjamak shalat. Demikian pula,

orang yang perjalanannya untuk maksiat kepada Allah itu fidak

boleh shalat sunnah dengan menghadap ke selain kiblat dan tidak

ada keringanan baginya.

Jika ada penduduk Makkah yang menunaikan haji, maka

dia menyempumakan shalat di Mina dan Arafah. Demikian pula

dengan penduduk Arafah dan Mina, serta tempat-tempat yang

dekat dengan Makkah, dimana perjalanannya ke Arafah bukan

termasuk perjalanan yang memperkenankan qashar shalat.

Shalat qashar dalam perjalanan tidak ada pertedaan antara

perjalanan yang meletihkan atau yang santai, serta antara dalam

keadaan takut karena dikejar, melarikan diri atau dalam keadaan

aman. Karena qashar berlaku pada jarak dan fujuan, bukan pada

letih dan santai.
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Seandainya qashar shalat boleh dilakukan karena faktor

keletihan, maka tidak boleh mengqashar shalat dalam ffialanan
yang jauh dengan menumpang angkutan dan perialanan 37ang

santai, tetapi boleh mengqashar shalat dalam perialanan png
dekat tetapi dengan berjalan kaki, atau menaiki kendaraan yang

menguras tenaga, atau dalam keadaan takut-

Jika orang yang tempat tinggalnla dekat dari Makkah

keluar unh:k menunaikan haji sedangkan iarak perialanannya

memperkenankan qashar shalat, lalu dia telah mukim di Makkah

selama empat hari, maka dia harus menyempumakan shalat

(sesudah itu).

Jika dia keluar ke fuafuh dengan niat untuk menunaikan

manasiknya, bukan ingin mukim selama empat hari, maka saat

kembali ke Makkah dia boleh mengqashar shalat karena dia

mengqashar selama mukim akibat teriadinya perjalanan. Jika

sesudah menunaikan manasiknya dia ingin mukim selama empat

hari di Makkah, maka dia menyempumakan shalat di Mina, Arafah

dan Makkah hingga dia keluar dari Makkah sebagai musafir, dan

saat itulah dia mengqashar shalat.

Jika seorang musafir pergi ke Mal&ah unfuk menunaikan

haji, maka dia boleh mengqashar shalat hingga dia tiba di Makkah,

kemudian di sana dia menyempumakan shalat, serha di Arafuh dan

Mina. Karena dia telah tiba di negeri dimana dia mukim, selama

dia tidak keluar dari Makkah. Dalam hal ini tidak ada pertedaan

antara amir haji dan rombongan.

Demikian pula, seandaingra gubemur Makkah

diberhentikan, lalu dia bemiat mengadakan perjalanan, maka dia

harus menyempumakan shalat hittgga dia keluar dari Makkah. Dia
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tidak ada bedanya dengan seseorang yang in$n bepergian tetapi

belum bepergian.

113. Shalat Sunnah bagi Musafir

AsSrSSnfi'i berkata: Musafir boleh melalmkan shalat sunnah

pada waktu siang atau malam, baik dia mengqashar shalat atau

tidak mengqashar.
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373. Ada riwayat yang tsabit dari Rasulullah $, bahwa

beliau mengerjakan shalat sunnah pada waktu malam, dan beliau

mengqashar.26

263 gg. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Witir, bab: Shalat Wifir dalam

Perjalanan, l/315, no. 1000) dari jalur Musa bin Ismail dari Jutvairiyyah bin

Asma' dari Nafi' dari lbnu Umar iS[, dia berkata, "Nabi $ shalat dalam

perjalanan di atas kendaraan beliau dengan menghadap sesuai arah kendaraan

beliau- Beliau melakukan isyarat saat mengerjakan shalat malam kea.rali shalat-

shalat fardhu. Beliau juga mengerjakan shalat Witir di ahs kmdaraan bdiau."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan' Qashar Stnlat dalam

Perjalanan, bab: Kebolehan Shalat Sunnah di afas Kendaraan dalam Perjalanan

dengan Menghadap Sesuai Arah Kendaraan dengan Menghadap Sesuai nran
Kendaraan, L/86, no. 3l/7Ol dari jalur Muharnrnad bin AHullah bin Numair

dari ayahnfia dari Ubaidullah dari Na{i' dari lbnu Unnr bahwa Rasulullah S shalat
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374. Diriwaptkan dari Nabi $, bahr,va beliau shalat

sebelum Zhuhur dalam keadaan musafir seban5nk dua rakaat, dan

sebelum Ashar empat rakaat.2&

.q)i yst|F3,Wrt|it

sunnah dengan menghadap sestrai arah unta beliau; dan dari jalw Amr bin
Sawwad dan Harmalah dari lbnu Wahb dad Yunus dari Ibnu Syihab dari AMullah
bin Amir dari Ar-Rabi'ah dari ayahnya bahwa dia melihat Rasulullah $ shalat

sunnah di malam hari dalam perjalanan di atas punggung kendaraan beliau dengan

menghadap sesuai arah kendaraan beliau.
254 HR. Abu Daud (pernbahasan: Shalat, Bab' Shalat Sunnah dalam

Perjalanan, 1/79, no.72221 dafi idur Qutaibah bin Said dari Laits dari Shafwan

bin Sulaim dari Abu Busrah Al Ghifari dari Barra' bin Azib Al Anshari, dia berkata,

"Aku menemani Rasulullah $ selama delapan belas hari dalam perjalanan- Aku
tidak pernah melihat beliau meninggalkan dua rakaat pun ketika matahari telah

tergelincir sebelum Zhuhur. "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab:

Riwayat tentang Shalat Sunnah dalam Perjalanan, 2/431dari jalur Qutaibah bin

Said.

Abu Isa berkata, "Hadits Barra' stahrsnya ghanb."

Juga dari jalur AIi bin Hujr dari Hafsh bin Ghiyats dari Hajjaj dari Athi!4/ah

dari hnu Umar, dia berkata, "Aku bersama Nabi i{} shalat Zhuhur dua rakaat dan

sesudahnya dua rakaat. "

Abu Isa berkata, "Status hadits ini hasan, diriwayatkan oleh hnu Abi laila
dari Athiyyah dan Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi, 'Aku shalat bersama

Nabi 6$ saat mukim dan dalam perjalanan. Aku shalat Zhuhur bersama beliau saat

mukim sebanyak empat mkaat dan sesudahnya sebanlnk dua rakaat; dan aku

shalat Zhuhur bersama beliau dalam perjalanan sebanyak dua mkaat dan

sesudahnya sebanyak dua rakaat'."

Abu Isa berkata, "Status hadis hasan."
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375. Ada riwayat yarry tsabit dari Nabi S, bahwa pada

tahun Fathu Makkah beliau mengerjakan shalat 8 rakaat di waktu
Dhuha, dan beliau juga mengqashar shalat pada tahun Fathu
74r2ku1i.265

26s gp. Ath-Thabarani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalarnn, bab:
Shalat Dhuha, L/152, no. 271 dari jalur Musa bin Maisarah dari Abu Marrah
mantan sahap Aqil bin Abu Thalib bahwa Ummu Hani' binti Abu Thalib
mengabarinya, bahwa Rasulullah $ pada wal<tu Fathu Mal*ah shalat dua rakaat
dengan berselimut satu potong kain; dan dari jalur Abu Nashar mantan sahaya
Umar bin Ubaidullah bahwa Abu Murrah... dalam sebuah kisah. Di dalamnyn
disebutkan, "Beliau bangun unhrk shalat dua rakaat dengan berselimut safu potong
kain, kemudian beliau keluar dari shalat... Itulah shalat Dhuha."

Hadits ini juga diriwagratkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab,

Shalat dengan Memakai Satu Potong Kain dengan Diselimutkan Pada Tubuh,
1/135-136, no. 357) dari jalur Ismail bin Uwais dari Malik falur riwayat kedua);
dan Mr.rslim (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab: Anjuran Shalat
Dhuha, l/498, no. 82/336) dari jalur Yuhya bin Yahya dari Malik.
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lI4- Bab: Mukim dengan Keharusan Menyempumakan
Shalat
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376. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari AMurrahman
bin Humaid, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz bertarrya kepada

teman-teman majelisnya, "Apa yang kalian dengar mengenai

tinggalnya para sahabat Muhajirin di Makkah?" Sa'ib bin Yazid

berkata, "Al Ala' bin Al Hadhrami menceritakan kepadaku, bahwa
Rasulullah s bersabda, 'Sahabat Muhajirin sesudah menunaikan

manasiknya diam di Makkah selama tiga h4i'.'zoe

256 p13. Al Bukhari (pembahasan: Riwayat Hidup Para Sahabat Anstnr, bab:

Mukimnya para Sahabat Muhajirin di Makkah Sesudah Menurnikan Manasik,
3/78, no.3933) dari jalur Ibrahim bin Harnzah dari Hatim dari Abdurrahman bin
Humaid Az-ZJhn dengan redaksi yang serLrpa; dan Muslim (pembahasan: Haji,
bab: Kebolehan Mukim di Makkah bagi Orang yrang Hijrah dari Makkah sesudah

Menunaikan Haji dan Umrah selama Tiga Hari Tampa Tambahan Hat'53/985,
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Berdasarkan hadits ini kami berpendapat bahwa iika
musafir berketetapan hati unfuk mukim di suatu tempat selama

empat hari empat malam, tidak termasuk hari dimana dia menjadi
musafir, Ialu masuk pada sebagian hari, dan tidak pula hari dimana
dia keluar pada sebagiannya, maka dia menyempumakan shalat.
Kami juga berargumen dengan sabda Rasulullah S, *sahabat

Muhajirin sesudah menunaikan diam di Makkah
selama figa hari.'

Mereka menunaikan manasik hanya pada hari ketika
mereka memasuki Makkah. Sedangkan musafir tidak selamanya

berjalan, dan tidak pula mukim, melainkan dia mukim seperti
mukim dalam perjalanan, dan terkadang berjalan.

AsySyafi'i berkata: Tampaknya, apa yang disabdakan
Rasulullah S terkait mukimnya sahabat Muhajirin selama tiga hari
merupakan batas mukim dalam perjalanan. Sedangkan selebihnya

merupakan mukim dalam arti menetap. Hari dimana dia berjalan
kemudian datang itu tidak dihitung; dan tidak pula hari dimana dia
mukim kemudian berjalan.

no. 442/L352) dari jalur sufyan bin Uyainah dari Abdurrahman bin Humaid
dengan sanad ini dengan redaksi llang serupa, dan di dalamnya disebutkan, "Apa
yang kalian dengar mengenai para penduduk Makkah?"
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377. Umar radhiyallahu anhu mengusir orang-orang kafir

dzimmi dari Hijaz, dan membuat ahran bagi siapa saja di antara

mereka yang datang bemiaga unfuk mukim selama tiga hari.

Aturan ini menyerupai Sunnah yang saya r"6,rgr',.267

L>
I

d

*
o,/

AJe Jut j; Gi, -rv^
,

. ).$.)
l) z'

378. Rasululluh # mukim di Mina selama 3 hari dengan

mengqashar shalat.268

267 HR- Al Baihaqi dahm Ma'ifah As-Sunan wal Atsarlpembahasan: Shalat,

bab: Mukim dengan Mmyempumakan Shalat, 2/43L) dari jalur Malik dari Nafi'
dari Aslam mantan sahap Umar bin Khaththab bahwa Umar-.. dengan redaksi

lBng serupa.

Al Baihaqi berkata, 'Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam madzhab

lama dari periwayat yrang menunrtnya tsiqah dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi'

dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khaththab rg mengusir orang-orang Yahudi dan

Nasrani dari Jazirah Arab, dan menetapkan batas wakfu tiga hari bagi orang png
datang di antara mereka, seukuran mereka bisa menjual barangSarang mereka."

268 HR. Al Baihaqi dalam Manfah As-Swan wl Atsar (bahasan dan bab

lnng sama, 2/432433) dari jalur Abu Abbas dari Ar-Rabi'.

t?4̂ll)

atdb
ott /

. €Ai)
lzz

u)L

5s3



AlUmm

'J:i 6r ?,tG ;;, ,t ?*: -rv1O rt-.,"t

at-9
.i
?*

L:c

Ao
/O /., C O /

r <JJl a Jl L-*.-.r
7z \J- J.PA_

,t i7 jt
z o 6.. /o .

*s?t ?-r- \Jt; * ot< i<t tk

o

il
C

J

A-g

379. Rasulullah S datang dalam haji beliau, lalu beliau

mukim selama tiga hari sebelum perjalanan beliau ke fuafah

dengan mengqashar shalat. Beliau tidak menghifung hari, dimana

beliau tiba di Makkah karena pada hari ihr beliau masih berjalan,

dan tidak pula hari Tarwiyah karena pada hari itu beliau masih

6i1uur.259

Oleh karena Nabi S tidak mukim dalam perjalanan,

dimana beliau mengqashar shalat lebih dari tiga hari. Maka

seseorang tidak boleh mukim dengan mengqashar shalat, kecuali

dengan cara mukimnya musafir, karena secara logika musafir tidak

mukim. Jadi, batasan mukimnya musafir adalah seperti yang saya

sampaikan dengan berargumen pada ucapan Rasulullah # d*
mukimnya beliau. Jika orang yang memufuskan unfuk mukim

269 113. Al Baihaqi ftahasan dan bab yang sama) dari jalur Abu Abbas dari

Ar-Rabi'.

Al Baihaqi mengomentari dua hadits di atas demikian, "Dalam hadits ini

mengandung penjelasan bagi hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik

mengenai mukimnya mereka dalam haji selama sepuluh hari dimana mereka shalat

dua rakaat. Mereka fidak menetap di satu tempat selama empat hari, melainkan

mereka mukim di Makkah, Mina, Arafah, Muzdalifah, Muhashshaf, Mina dan

Makkah."
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selama empat hari itu mengqashar shalat, maka dia harus

mengulangi setiap shalat yang dia kerjakan secara qashar.

Jika dia tiba di suahr negeri sedangkan dia tidak bemiat

unfuk bermukim di negeri tersebut selama empat hari, tetapi dia
justu bermukim di negeri tersebut karena suahr hajat, atau karena

halangan berupa penyakit, sedangkan dia bemiat untuk keluar

ketika dia sudah sembuh atau selesai dari hajatnya, tetapi dia tidak

mengetahui secara persis kapan urusannya selesai, bisa jadi saat

itu juga dan bisa jadi beberapa hari lagi, maka seluruh waktu yang

dia jalani dalam keadaan seperti itu -bukan unfuk berperang atau

takut-, dia boleh mengqashar shalat.

Jika dia telah meler,ruati batas mukim empat hari, maka saya

senang sekiranya dia menyempumakan shalat. Jika dia tidak

menyempurnakan shalatnya, maka dia harus mengulangi setiap

shalat yang dia kerjakan secara qashar sesudah empat hari.

Seandainya dikatakan bahwa keadaan perang dan tidak
perang itu sama, maka pendapat tersebut benar. Barangsiapa

yang mengqashar sebagaimana dia mengqashar dalam keadaan

takut akibat perang, maka tidak ada keterangan yang jelas bagiku

bahwa dia harus mengulangi shalatnya meskipun saya lebih

memilih apa yang telah saya sampaikan.

Jika mukimnya musafir disebabkan karena ada perang atau
takut perang, maka sesungguhnya Rasulullah # pemah mukim

pada tahun Fathu Makkah unfuk memeftmgi suku Hawazin selama

L7 hari atau 18 hari, dan selama itu beliau mengqashar shalat.

Dalam hal mukim karena takut, tidak boleh ada pendapat selain

satu dari dua pendapat: Bisa jadi setelah melewati masa

Nabi S selama bilangan hari-hari ini orang yang mukim harus
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menyempurnakan shalat; dan bisa jadi dia boleh mengqashar jika

seperti keadaannya, atau bisa menimbulkan perang.

Saya fidak mengetahui adanya pendapat lain dalam

berbagai ma&hab. Jika pendapat lain bukan merupakan pendapat

madzhab yang benar bisa diterima, maka pendapat pertama

merupakan pendapat yang terbaik.

Jika seseorang bermukim di suafu negeri karena berhenti

sementara atau menunda perjalanan, bukan di negeri tempat

mukimnya, lantaran ada perang, atau takut, atau bersiapsiap

unfuk perang, maka dia boleh mengqashar di tempat antara

tempat itu dan tempat yang dia tuju selama 18 hari.

Jika dia telah melanntinya, maka dia harus

menyempurnakan shalat hingga dia bertolak dari negeri tersebut

dengan meninggalkan mukim di sana dan memulai perjalanan.

Demikian pula seandainya dia seorang prajurit, atau dalam

keadaan takut lalu dia mukim di suafu tempat dalam perjalanan;

dia boleh mengqashar selama delapan belas hari.

Jika dia telah melewati hari-hari tersebut, maka dia harus

menyempumakan shalat. Jika dia tidak dalam keadaan takut,

maka dia mengqashar selama empat hari. Jika dia telah meleurati

empat hari, maka dia harus menyempumakan shalat. Jika dalam

salah safu dari dua keadaan tersebut dia memuttrskan untuk

mukim selama empat hari, maka dia harus menyempumakan

shalat, baik dalam keadaan takut atau tidak dalam keadaan takut.

Seandainya seseorang bepergian lalu dia melewati sebuah

negeri dalam perjalanannya, lalu dia mukim di negeri tersebut

selama sehari, tetapi dia berkata, 'Jika aku bertemu dengan fulan,

maka aku akan mukim selama empat hari atau lebih dari empat
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hari," maka dia boleh mengqashar shalat hingga dia bertemu
dengan fulan.

Jika dia telah bertemu dengan frlar,, maka dia harus
menyempumakan shalat. Jika dia telah bertemu dengan fulan lalu
dia berpikir untuk tidak menetap selama empat hari, maka dia
harus menyempurnakan shalat, karena dia telah bemiat mukim
sesudah bertemu dengan fulan, dan dia telah bertemu dengannya.

Status mukim ditenfukan oleh niat bersama tindakan mukim
ifu sendiri, lantaran niat dan perbuatan telah bersafu. sedangkan
niat bepergian saja tidak mengakibatkan kebolehan qashar sampai
niat itu disertai dengan tindakan nyata sehingga niat dan
perjalanan telah terhimpun.

Seandainya dia tiba di negeri tersebut dan dia berkata, "Jika
fulan datang, maka aku akan mukim," kemudian dia menunggunya
selama empat hari, maka dia harus menyempumakan shalat
sesudah empat hari menurut pendapat yang saya pilih meskipr:n
fulan tidak jadi datang.

Jika dia telah keluar dari perkampungan negeri tersebut,

maka dia boleh mengqashar shalat. Jika seseorang bepergian dad
Makkah ke Madinah, sedangkan di jalur yang dia lalui itu terdapat
harta bendanya, atau her,r.ran temaknya, lalu dia singgah sebentar
di tempat harta bendanya berada, maka dia boleh mengqashar
shalat selama dia tidak berketapan hati unfuk mukim di salah satu
tempat tersebut selama empat hari.

Demikian pula, jika dia memiliki kerabat di salah satu
tempat dalam jalur yang dilaluinya, atau besan, atau istri, dan dia
tidak bemiat unfuk mukim di tempat tersebut selama empat hari,
maka dia boleh mengqashar shalat jika dia mau.
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Para sahabat Rasulullah $ pemah mengqashar shalat

bersama beliau pada waktur Fathu Makkah, dalam haji bersama

beliau, dan juga dalam haji yang dipimpin oleh Abu Bakar.

Padahal banfrak di antara mereka yang memiliki sebuah rumah

atau lebih di Makkah, juga kerabat. Misalnya saja, Abu Bakar ag

memiliki rumah dan kerabat di Makkah, Umar;S memiliki rumah

dan kerabat di Makkah, Utsman 4h memiliki rumah dan kerabat di

Makkah.

Namun, saya tidak mengetahui adanya seorang pun di

antara mereka yang diperintahkan Rasulullah S unhrk

menyempumakan shalatrya, dan beliau sendiri iuga tidak

rnenyempumakan shalaturya. Sepeninggal RasulullahS, para

sahabat juga Udak menyempumakan shalat mereka saat

kedatangan mereka ke Makkah. Sebaliknya, diriwayatkan dari

orang yang menuturkan kisah mereka bahwa mereka mengqashar

shalat di Makkah.

Seandainya seseorang keluar dengan maksud bertemu

dengan orang lain, atau mengambil budaknya, atau mengambil

hartanya yang hilang di suatu negeri, dengan jarak perjalanan

sejauh jarak minimal yrang diperkenankan qashar shalat atau lebih

dari ifu, lalu dia berkata, 'Jika aku sudah menemukan hajatku

sebelum sampai di negeri ifu, maka aku langsung pulang," maka

dia tidak boleh mengqashar shalat, kecuali dia berniat unhfi

sampai ke negeri yang jarak perjalanan kepadanya membolehkan

qashar, serta tidak ada niat unfuk kembali sebelum sampai ke

negeri tersebut-

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang keluar menuju suatu

negeri yang jarak perjalanannya membolehkan qashar tanpa niat
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unfuk mencapai negeri tersebut dalam keadaan apapun, melainkan
dia berkata, "Bisa jadi aku sampai ke tempat itu, atau bisa jadi aku

balik jalan," maka dia tidak boleh mengqashar, hi.,ggu dia

meniatkan unfuk mencapai tempat tersebut dalam keadaan

apapun.

Seandainya dia keluar dengan niat unfuk sampai ke negeri

tersebut karena ada hajat, tetapi dia tidak bemiat untuk pulang

seandainya hajakrya telah dia tunaikan sebelum sampai ke tempat
tersebut, maka dia boleh mengqashar shalat. Manakala dia telah

menemukan hajatnya sebelum sampai ke negeri tersebut, atau

terpikir olehnya untuk pulang meskipun hajatuiya belum

tertunaikan, sedangkan jarak tempat titik baliknya tersebut tidak

memperkenankan qashar, maka dia harus menyempumakan

shalat dalam perjalanan pulangnya.

Jika jarak tempat titik baliknya itu memperkenankan qashar

shalat seandainya dia sejak awal mengadakan perjalanan ke

tempat tersebut, kemudian dia berpikir unhrk kembali darinya,

maka dia boleh mengqashar shalat. Seandainya dia berpikir untuk
mukim di tempat tersebut, maka dia menyempumakan shalat

sampai dia pergi darinya, kemudian dia mengqashar shalat ketika

dia telah memulai perjalanan.

Seandainya seseorang keluar menuju suatu negeri,

kemudian menuju negeri lain, maka jika jarak negeri yang paling

dekat itu memperkenankan qashar shalat, maka dia boleh

mengqashar shalat. Jika jarak ke negeri tersebut tidak

memperkenankan qashar shalat, maka dia tidak boleh qashar

shalat. Jika dia telah keluar darinya, maka jika jarak antara negeri

ihr dan negeri yang ingin dia fuju memperkenankan qashar shalat,
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maka dia boleh mengqashar shalat. Jika tidak, maka dia tidak

boleh mengqashar shalat.

Alasannya adalah karena dalam keadaan seperti ihr saya

menghukuminya seperti orang yang baru memulai perialanan,

sama seperti dia memulai perjalanan dari rumah keluarganya. Jika

dia telah kembali dari negeri yang paling jauh, lalu dia ingin

menuju negerinya sendiri, sedangkan jarak antara

memperkenankan qashar shalat, maka dia boleh mengqashar

shalat. Jika tidak, maka dia tidak boleh mengqashar shalat.

Jika dia ingin kembali ke negeri yang berada di 'dntara

negeri tersebut dan negerinya sendiri, kemudian kembali ke

negerinya sendiri, maka dia tidak boleh mengqashar shalat kecuali

dia meniatkan negeri yang dia lalui itu sebagai persinggahan saja

sehingga dia boleh mengqashar shalat.

Jika seseorang bepergian dari Makkah ke Madinah, maka

dia boleh mengqashar shalat. Jika dia merasa tahut di tengah

perjalanan saat berada di Usfan, lalu dia ingin mukim di tempat

tersebut, atau keluar ke suatu negeri yang bukan Madinah unfuk

mukim, atau dia menunggu keadaan membaik di tempat tersebut,

maka saln menghukuminya saat meninggalkan niat pertama dari

perjalanannya ke Madinah sebagai orang yang memulai perjalanan

dari Usfan.

Jika perjalanan yang ingin dia lakukan dari Usfan itu

jaraknya tidak memperkenankan qashar shalat, maka dia tidak

boleh mengqashar shalat. Tetapi jika jaraknya memperkenankan

qashar shalat, maka dia boleh mengqashar shalat. Dernikian pula,

jika dia kembali dari tempat tersebut menuju Makkah atau ke

negeri lain, maka saya menghukuminya sebagai orang yang
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memulai perjalanan dari tempat tersebut. Bilamana jarak tempat
yang dia fuju memperkenankan qashar shalat, maka dia boleh
mengqashar shalat. Jika jaraknya tidak memperkenankan qashar

shalat, maka dia tidak boleh mengqashar shalat.

Musafir yang menempuh jalur darat, laut dan sungai ifu
hukumnya sarna. Perjalanan laut dan darat tidaklah menjadi
pertimbangan, sebagaimana perjalanan dengan angkutan, kuda,

kereta, dan alat-alat angkutan lain tidak menjadi pertimbangan.

Akan tetapi, jika dia mengadakan perjalanan melalui jalur laut dan

sungai sejauh yang diketahui dengan pasti bahwa seandainya dia
menempuh jalur darat boleh mengqashar shalat, maka dia boleh
mengqashar shalat.

Jika ada keraguan tentang hal itu, maka dia tidak boleh
mengqashar shalat sampai dia meyakini bahwa jarak perjalanannya

ihr membolehkan qashar shalat. Mukim di pelabuhan dan tempat-
tempat bersandar di tepi sungai ifu sama seperti mukim di darat;

tidak berbeda sama sekali. Jika dia bemiat unfuk mukim empat
hari di suahr tempat, maka dia harus menyempurnakan shalat.

Jika dia tidak bemiat unhrk mukim selama empat hari, maka dia
boleh mengqashar shalat.

Jika dia tertahan oleh angin di laut dan dia tidak bemiat
mukim melainkan unh.rk menemukan jalan meneruskan perjalanan

dengan datangnya angin, maka dia boleh mengqashar shalat

antara hari itu hingga empat hari. Jika empat hari telah berlalu,

maka dia menyempumakan shalat sebagaimana yang saya jelaskan

dalam pendapat yang terpilih. Jika dia benar-benar telah
mengadakan perjalanan, barulah dia mengqashar shalat. Jika
angin mengembalikannya ke tempat semula, maka dia
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mengqashar shalat kecuali dia berniat mukim selama empat hari,

sehingga dia harus menyempurnakan shalat saat dia membulatkan

niat untuk mukim selama empat hari. Atau jika dia bermukim

selama empat hari meskipun tidak bemiat mukim, maka dia

menyempumakan shalat selama mukim empat hari menuntt

pendapat yang terpilih.

Jika seseorang adalah pemilik kapal, sedangkan di tempat

itu dia memiliki rumah, dan dia juga membawa keluarganya ke

kapal, atau dia tidak membawa keluarganya di kapal, maka saya

lebih senang sekiranya dia menyempumakan shalafurya- Namun

dia boleh mengqashar shalat ketika dia dalam perjalanan. Setiap

kali dia ingin mukim bukan dalam arti mukimnya musafu, maka

dia harus menyempumakan shalat. Dia di kapalnya ihr sama

seperti orang asing yang menye\rJanya; keduanya tidak berbeda

sama sekali. Hanya saja, saya lebih senang sekiranya dia

menyempumakan shalatnya; demikian pula dengan para pekerla

yang dia upah dan para penumpang kapal.

Jika seseorang berasal dari badui, maka rumahnya adalah di

tempat dimana dia ingin mukim. Jika dia termasuk orang yang

tidak memiliki harta dan rumah yang menjadi tempat dia kembali,

melainkan dia seorang pengembara yang selalu mencari tempat-

tempat yang diguyur hujan, dimana dia berdiam di suahr tempat

lalu segera pergi meninggalkan tempat tersebut begifu melihat

kilat, maka jika dia telah meyakini bahwa hujan tersebut terjadi di

negeri yang jaraknya memperkenankan qashar shalat, maka dia

boleh mengqashar shalat. Jika dia ragu, maka dia tidak boleh

mengqashar shalat.
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Jika dia yakin bahwa hujan terjadi di negeri yang jaraknya

memperkenankan qashar shalat, namun dia bemiat jika dia

melewati tempat yang subur atau tempat yang cocok baginya
sebelum mencapai tempat tersebut maka dia akan tinggal di
tempat tersebut, maka dia tidak boleh mengqashar selama-

lamanya, selama niahrya adalah mendiami tempat yang baik di
mana saja. Dia tidak boleh mengqashar shalat unfuk selama-

lamanya sampai dia yakin bahwa dia ingin melakukan perjalanan

tanpa berhenti kecuali sekedar singgah sampai dia tiba di tuluan,
dan jarak perjalanannya ifu memperkenankannya untuk
mengqashar shalat.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya suatu rombongan
berangkat dari suafu negeri menuju negeri lain yang jaraknya

memperkenankan qashar shalat, sedangkan niat mereka adalah
jika mereka melewati sebuah tempat yang subur maka mereka
akan memmputkan temak mereka selama tempat tersebut bisa

dijadikan tempat merumput, maka mereka tidak boleh
mengqashar shalat.

Jika niat mereka hanya merumputkan temak mereka
selama sehari atau dua hari, tidak sampai bemiat mukim selama

empat hari, maka mereka boleh mengqashar shalat. Jika mereka
mele'.,rrati suafu tempat lalu mereka ingin mukim di tempat ifu
selama empat hari, maka mereka menyempumakan shalat. Jika
mereka tidak ingin mukim selama empat hari, tetapi nyatanya
mereka mukim selama empat hari, maka mereka
menyempumakan shalat sesudah mukim empat hari menurut
pendapat yang terpilih.
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115. Kewaiiban Shalat Jum'at

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada

kami, dia berkata:

Allah fr berfirman,

l1&ii +j-tr Ui-2x-3;61(jJ( '"-5i $1-

ii,t>Jy-ti6
*Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk

menunaikan sembahyang pada hai Jutnat, maka bersegenlah

kamu kepada mengingat Allah. "(Qs. Al Jumu'ah 1621:91

Allah & juga berfirman,

@;i*'*w
"Dan Snng menyaksikan dan yang disaksikan " (Qs- Al

Buruuj [85]' 3)

Asy-Syafi'i berkata:
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380. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,
dia berkata: Shafwan bin Sulaim menceritakan kepadaku, dari
Nafi' bin Jubair dan Atha' bin yasar, dari Nabi S, bahwa beliau
bersabda, "Yarg dimakud dengan saksi adatah hai Jum'at, dan
yang dimakud dengan yang disaksikan adalah 1rr1 4ru1u11.,27o
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270 1;1r. Tafsir AMurazaq (2/96l). Hadits lnng sama diriwayatkan dari
Ma'mar dari Qatadah; dan dari Ma'mar dari Ismail bin S5rarus dari Ikrimah dari At-
Tsauri dari Abu Ishaq dari Harits dari Ali &; serta dari hnu Uyainah dari .Amr bin
Dnar dari lkrimah.

Al Baihaqi dalam Ma nfah As-sunan wal Atsar (z/4s7) berkata, "Kami
meriwayatkannya dari hadits Ammar mantan sahaya Bani Hasyim dari Abu
Hurairah;qg secara terhenti sanadnya dan secara terangkat sanadnya; serta dari
hadits Abdullah bin Rafi' dari Abu Hurairah secara temngkat sanadnyra., neunun
hadist yang mauqufl&h shahih."
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381. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Syarik bin

AMullah bin Abu Namir menceritakan kepadaku, dari Atha bin

Yasar, dari Nabi S, dengan redaksi yang sama.271
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382. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Abdurrahman bin Harmalah juga menceritakan kepadaku, dari

Said bin Musayyib, dari Nabi $, dengan redaksi yang sama.272

Asy-Syafi'i berkata: Sunnah menunjukkan kewajiban shalat

Jum'at sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kitab Allah.

tbid.

tbid.

27L

272
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383. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu
Thawus, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata:
Rasulullah $ bersabda, "Kita adalah Wng terakhir, tetapi kitatah
yang pertama meskipun mereka diberi Kitab sebelum kita, dan hta
diberi Kitab sesudah mereka. Hari inilah Snng mereka
petselisihkan (maksudnya hari Jum'at), lalu Allah memberi hta
pehnjuk kepadanya sehingga manusia menjadi pengikut kita
terkait hari ini. sedangkan umat Yahudi (memuliakan han) besok
(Sabtu), dan umat Nasrani (memulialan hari) lusa (Ah2j).'273

273 gp. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Apakah Orang yang
Tidak Hadir Menghadiri Shalat Jum'at Wajib Mandi Selepas Berhubungan Intim,
Baligh dan Selainnya?, l/285, no. 896, 238, 816,3486) dari jalur Muslim bin
hrahim dari wuhaib dari hnu Thawus; Muslim (pembahasan: shalat Jum'at, bab:
Petunjuk kepada Umat ini terhadap Hari Jum'at, 2/585, no. 19,2855) dari jalur
Sufun bin Uyainah dari Abu Zinad dari A'raj dari Abu Hurairah; dan dari hnu
Thawus dari ayahnya dari Abu Hurairah; dan Al Humaidi dalam Musnadtya
(2/425, no. 955) dari jalur Sufuan.
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384. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, dengan redaksi yang

sarna, hanya saja dia mengatakan, "sementar a merel<a..."274
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Unh.rk mengetahui lebih lanjut tentang takhrij hadits ini setta qnmhrtya,

silakan baca kitab Shahifah Hammam bin Munabbih karya pentahqiq hal. 4-6).
274 Sihkan baca akfuiihadits sebelumnya.

HR. Al Humaidi dalam Musnadtya (2/242. no. 954) dari Sufuan dengan

redaksi, "Kitatah yang terakhir, dan kiklah yang pertama meskipun merel<a dibert

Ktab sebelum kita dan Hta diberi Kitab sesudah mereka. Inilah han lnng mereka

perselisihkan, lalu Allah memberi kita petunjuk kepadanya, sehingga manusia

menjadi pengikut kita terkait hai ini. Sedangkan umat Yahudi (memulial<an) han'

besok dan umat Nasmni memuliakan hari lusa."
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385. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dari Abu Salamah,

dari Abu Hurairah, dari Nabi S, beliau bersabda, "Kiblah yang

terakhir sekaligus Wng pertama pada hari Kiamat, makipun
mereka diben Kibb sebelum kita, dan kita diberi Kibb squdah
mereka. Kemudian, inilah hari lnng difardhukan pada mereka -
Wifu hai Jum'at- lalu mereka berselisih mengenainya, lafu Allah

memberi kita petunjuk kepadanya. Jadi, manusia mengikuti kita

terkait hari ini, (bukan) Sabtu dan Ahad.'275

Asy-Syafi'i berkata: Al Qur'an dan Sunnah menunjukkan

keurajiban shalat Jum'at. Dapat diketahui bahwa hari Jum'at

adalah hari antara Kamis dan Sabtu. Ini merupakan pengetahuan

yang diketahui dari generasi ke generasi, dari Nabi S, dan

generasi umat Islam sesudah beliau, sebagaimana mereka

menuturkan shalat Zhuhur empat rakaat dan Maghrib tiga rakaat.

Masyarakat Arab sebelum Islam menyebutnya dengan nama

Arubah. Seorang penyair bersenandung,

):':1ur$tr';i y.:it ?-r- u t*); ,"^ f,;\ .itl.4st ,4

275 93. Al Humaidi (2/502, no. 10535) dari jalur Yazid dari Muharnmad bin

Amr dengan redaksi lang serupa. Silakan 6aca Takhrij hadits no. (383)-

L\?J izz

H ir6u
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Diriku menjadi tebusan bagi kaum-kaum tarlg merlcampw

Pada hati Arubah antara atu bekal dengan bekal lain

AsySSnfi'i berkata:
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386. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Salamah bin Abdullah Al Khithmi menceritakan

kepadaku, dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, bahwa dia

mendengar seorang lakilaki dari Bani Wa'ilberkata: Rasulullah S
bersaMa, "shalat Jumbt hukumnya wajib bagi sefiap muslim

kecuali perempuan, atau anak-anak, atau budrk.276

276 HR. Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wal Atsar(pernhln*n: Shalat

Jum'at, bab: Kamjiban Jum'at bagi Penduduk Mukim, 2/4Ol daijalur Abu Abbas

Al Asham dari fu-Rabi'.
Al Baihaqi berkata, "Meskipun hadits iru mwsal, narnun dia merniliki

beberapa riwayat yang menguatkannya. "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Shalat

Jum'at bagi Budak dan perempuan, 7/6441dari jalur Abbas bin Abdul Azhim dari

Ishaq bin Marshur dari Huraim bin Sufyan dari Ibrahim bin Muharnmad bin

I

J ,/ "A )*:) ?'fl ,*Fl

570



AlUmm

Muntasyir dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab, bahwa Rasulullah S
bersaMa, 'Shalat Junbt adalah hak Wng wajib atas setiap muslim secaftt

berjanaah keanli empat yaifu budak yang dimiliki, atau perempuan,

atau anak-anak, atau onng sakit."
Abu Daud berkata, "Thariq ini pemah melihat Nabi @, tetapi dia tidak

pemah mendengar satu hadits pun dari beliau."
Hadits ini iuga diriwagratkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak

(pembahasan: Shalat Jum'at, bab' Orang yang Wajib Shalat Jum'at, L/288) dan
jalur tJbaid bin Muhammad Al Ijli dari Abbas bin AMul Azhim dan setemsnya.

Al Hakim berkata, "Status hadits shahih menurut kriteria Al Bukhari dan
Muslim, dan keduanya sepakat unfuk berargumen dengan riwayat Huraim bin
Sufyan, tetapi keduanya tidak melansir hadits ini."

A&-Dzahabi berkata, "Status hadits shahih, diriwayatkan oleh Huraim bin
Sufyan dari lbmhim dengan menambahkan'dari Abu Musa'dalam sanadnya."

Al Hakim juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh lbnu Uyainah dari
Ibrahim bin Muhammad bln Muntasyir, tetapi dia tidak menyebutkan nama Abu
Musa dalam sanadnya. Thariq bin Syihab terbilang sahabat."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Kabir (8/385-386)
dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Ishaq bin Manshur dari Huraim tanpa
tambahan nama Abu Said Al Khudri rg.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni (pembahasan: Shalat Jum'at,
bab, Orang !,ang Wajib Shalat Jum'at, 2/31 dari jalur LJbaidullah bin
Abdwhshamad bin Muhtadi Billah dari Yahya bin Nafi' bin Khalid dari Said bin
Abu Ma4nm dari hnu L-ahi'ah dari Muadz bin Muhammad Al Anshari dari Abu
Zubatr dari Jabir bahwa Rasulullah S bersabda, "Barangsiapa lnng beriman
kepada Allah dan hari Akhir, maka dia wajib shalat Jum'at pada hai Jum'at
kermli onng sakit, musafir, perempuan, anak-anak atau budak. Barangsiapa
mercEa cukup dengan permainan atau perniagaan, maka Allah frdak
membutuhkannja- Allah Maha Mandiri lagi Maha Terpuji."

hnu Abdil Hadi berkata, "Sanad hadits tidak shahih karena lbnu lahi'ah
mengandung kelemahan. "

Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari Abu Qasim dari lGmil bin Thalhah
dari hnu I--ahi'ah tanpa kata "perempuan" di dalamnya.

Lih. Al lGmil,16/2425l,
Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (3/L83-184) menyitir beberapa hadits

penguat selain hadits ini, yaitu hadits Tamim Ad-Dari, serta dari mantan sahaya

keluarga Zubair dengan mengangkat sanadnya, dan dari hnu Umar.
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Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang mukim di suatu

negeri yang di dalamnya wajib diadakan shalat Jum'at, sedangkan

dia baligh, merdeka dan tidak memiliki halangan, maka dia wajib

shalat Jum'at.

Asy-Syafi'i berkata: Diantara halangan shalat Jum'at adalah

sakit yang membuat penderitanya tidak sanggup menghadiri shalat

Jum'at, kecuali memperparah sakifurya, atau membuakrya mernikul

beban berat yang tidak sanggup dia tanggung, atau ditahan oleh

sulthan atau orang yang tidak sanggup dia tolak kekuasaannya,

atau mengurus jenazah orang yang dia umsi, baik itu kerabat, atau

orang yang memiliki hubungan besan atau emosi, atau seperti

orang yang mencari upah dalam menjalankan umsan. Jika ini
alasannya, maka dia boleh tidak menghadiri shalat Jum'at.

Asy-Syafi'i berkata: Jika anaknya atau orang fuanya sakit,

dan dia melihatnya sedang menghadapi sakaraful maut sedangkan

dia khawatir tidak mendampinginya saat meninggal, maka tidak
ada larangan baginya unh-rk meninggalkan shalat Jum'at. Demikian
pula, jika dia menghadapi keadaan yang sama, sedangkan tidak

ada orang lain yang merawatnya, atau selama ini dirawat oleh

orang lain namun kali ini dia memiliki kesibukan pada hari Jum'at,
maka tidak ada larangan baginya unfuk meninggalkan shalat

Jum'at.
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387. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

hnu Abi Najih, dari Ismail bin AMurrahman, dari Ibnu Abi Dzi'b,
bahwa lbnu Umar dipanggil saat dia mandi untuk Jum'at agar

menjenguk Sa'id bin Zaid bin Amr yang saat itu sedang

menghadapi sakaraful maut. lalu dia pun menjenguknya dan

meninggalkan shalat Jum' at." 27 7

277 Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam Ma rifah As-Sunan wal Atsar
(pembahasan, Shalat Jum'at, bab: Orang yang tidak Wajib Shalat Jum'at, 2/472)
dari jalur Abu Abbas dari fu-Rabi' dengan redaksi, "Dia bersiap-siap unhrk shalat

Jum'at" sebagai ganti "mandi".

Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia

memerintahkan muadzinnya pada hari yang hujan deras untuk shalat di tenda-

tenda mereka. Dia berkata, 'Hal ini dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku.

Sesungguhnya shalat Jum'at merupakan amalan yang berat (membutuhkan tekad

yang kuat), dan sesungguhnya aku tidak senang meny:ruh kalian keluar sehingga

kalian berjalan dalam lumpur dan di bawah hujan'."
l.jh. As-SLnan Al Kubm,lS/L9l
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya

(pembatrasan' Shalat Jum'at, bab: Berdirinya Seseorang dari Samping Mimbar
saat Imam Berkhutbah, 3/329) dari jalur Ma'mar dari AyTub dari hnu Umar,

"Said bin Zaid bin Amr bin Nufail mengalami sakarah.rl maut pada hari Jum'at
sesudah siang sudah tinggi, lalu lbnu Umar pergi ke rumahnya dan tidak shalat

Jum'at pada hari ihr."

Juga dari jalur Ibnu Jurag dari Ismail bin Abdurrahman dari hnu Abi Dzi'b
dengan redaksi llang serupa, dengan redaksi "Dia sedang istijmar (mandi dengan

wamngian)".
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Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang terkena musibah benrpa

banjir, kebakaran, atau kecurian, sedangkan dia mengharap bisa

menanggulangi musibah tersebut seandainya dia tidak menghadiri

shalat Jum'at, atau bisa mengejar sesuatu yang terlepas darinya,

maka tidak ada larangan baEnya untuk meninggalkan shalat

Jum'at. Demikian pula, jika dia kehilangan anak atau harta bsrda

berupa budak, hewan atau selainnya, sedangkan dia berharap bisa

menemukannya jika dia meninggalkannya shalat Jum'at, maka dia

boleh melakukannya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika dia khawatir ditangkap sulthan

tanpa alasan yang benar seandainya dia keluar ke masjid untuk

shalat Jum'at, maka dia boleh tidak menghadiri shalat Jum'at.

Jika sulthan menangkapnya karena hak seorang muslim

berupa darah atau sanksi pidana, maka tidak ada kelonggaran

baginya untuk meninggalkan shalat Jum'at, dan tidak pula

melarikan diri di selain hari Jum'at dari yang berhak, kecuali dia

berharap dapat menghindari sanksi dengan pemaafan, atau

menghindari qishash dengan perdamaian, sehingga saya berharap

kelonggaran tersebut berlaku unhrknya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika dia menghindar dari orang yang

menunfut hutang karena pailit, maka ada kelonggaran bagnya

untuk tidak menghadiri shalat Jum'at. Tetapi jika dia dalam

keadaan lapang unfuk melunasi hutangnya, maka tidak ada

kelonggaran baginya untuk meninggalkan shalat Jum'at lantaran

takut ditahan.

Juga dari jalur Ibnu Uyainah dan dari jalur hnu Juraij dari Yahya bin Said dari

Nafi' dengan redaksi yang serupa.
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AsySyaf i berkata: Jika dia ingin bepergian, maka dalam
pendapat Srang terpilih saya tidak senang sekiranya dia bepergian
pada hari Jum'at sesudah fajar, tetapi dia boleh bepergian sebelum
fajar.

AsySyafi'i berkata: Jika dia seorang musafir dan dia telah
bemiat unfuk mukim selama empat hari, maka dia sama seperti
orang yang mukim pada umumnya. Tetapi jika dia tidak bemiat
untuk mukim selama empat hari, maka menumt saya tidak ada
larangan unfuk meninggalkan shalat Jum'at, dan dia boleh
mengadakan perjalanan tanpa menghadiri shalat Jum'at.
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388. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Aswad bin Qais, dari ayahnya, bahwa Umar melihat seorang laki-
laki yang berpenampilan seperti musafir. orang itu berkata,
"Seandainya hari ini bukan hari Jum'at, aku pasti keluar (pergi)."
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Umar ;g berkata kepadanya, 'Keluarlah, karena hari Jum'at tidak

menghalangi perjalanan. "278

AsySyafi'i berkata: Musafir yang melau,rati suafu rr"4,et'^

tidak harus mengerjakan shalat Jum'at, kecuali dia bemiat unfuk

mukim selama empat hari, sehingga dia harus mengerjakan shalat

Jum'at jika shalat Jum'at terjadi di masa mukimnya. Jika shalat

Jum'at menjadi wajib baginya, maka dia tidak boleh bepergian

sesudah fajar pada hari Jum'at sebelum dia mengerjakan shalat

Jum'at.

Asy-Syafi'i berkata: Anak-anak yang belum baligh, kaum

perempuan dan para budak tidak wajib shalat Jum'at. Namun saya

menganjurkan kepada para budak unfuk shalat Jum'at jika mereka

diizinkan, dan kepada perempuan-perempuan yang sudah fua jika

mereka diizinkan, serta bagi anak-anak. Saya tidak mengetahui

seorang pun di antara mereka yang berdosa karena meninggalkan

shalat Jum'at dalam keadaan apapun.

Asy-Syafi'i berkata: Budak mukatab 279, budak mudabbar
28o, budak yang diizinkan untuk bemiaga, serta semua jenis budak

lainnya hulmmnya sama dalam masalah ini.

278 61"r' ini diriwayatkan oleh Attlurrazzaq dalam Mushannaf-nya (3/20)
(pembahasan: Shalat Jum'at, bab, Perjalanan pada Hari Jum'at, 3,/20) dari jalur

Aswad bin Qais.
Sesudah melansir atsar ini dari jalur Asy-Syafi'i, Al Baihaqi berkata, "lbnu

Syihab Az-hfui meriwayatkan bahwa Nabi 6$ pemah keluar untuk bepergian

pada hari Jum'at dari awal siang (pagi). Namun status hadits iru mursal."

Diriwayatkan dari hrahim bin Muhfmmad, Umar bin Abdul Aztz dan Hassan

bin Athi!4rdh bahwa Nabi S tidak pemah mengadakan perjalanan pada hari

Jum'at hingga beliau shalat Jum'at. Diriwayatkan dari Muadz hadits yang

menunjukkan hal tersebut.
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Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang budak dimerdekakan
sebagian dari dirinya, lalu shalat Jum'at terjadi pada hari dimana
dia dibiarkan mengatur dirinya sendiri, maka saya tdak
memberinya keringanan untuk meninggalkan shalat Jum'at.
Seandainya dia meninggalkannp, maka saya tidak mengatakan,
bahwa dia berdosa seperti halnya oftrng merdeka berdosa
seandainya dia meninggalkannya, karena shalat Jum'at hukumnya
wajib bagi laki-laki merdeka dalam keadaan apapun, kecuali ada
halangan. Sedangkan budak tersebut terkadang mengalami
keadaan, dimana dia tidak wajib shalat Jum'at karena berstatus
budak.

Asy-Syafi'i berkata: Orang yang saya katakan tidak wajib
shalat Jum'at, yaifu orang-orang merdeka lantaran ada halangan
berupa penjara atau selainnya, serta bagi perempuan, anak-anak
yang belum baligh dan para budak, maka jika mereka menghadiri
shalat Jum'at, maka mereka mengerjakannya dua rakaat. Jika
mereka mendapati safu rakaat, maka mereka menambahkan safu
rakaat lagi, dan shalat Jum'at mereka pun sah.

Asy-Syafi'i berkata: Orang-orang yang dikatakan tidak wajib
shalat Jum'at tidak berdosa seandainya mereka meninggalkannlra.
Ini tidak ada bedanya dengan fakir (dalam masalah haji) yang udak
memperoleh kendaraan dan beltal, lalu dia memaksakan diri unfuk
berjalan, serta berupaya dengan cara bekerja dan meminta-minta
di jalan agar bisa haji, maka hajinSn sah. Atau seperti orang yang

279 Budak mukatab adalah budak yang diberi akad unttk menetus
kemerdekaan dirin5ra.

280 3u6u1, mudabbar adalah budak yang ditetapkan merdeka oleh tuannya,
dan kemerdekaannlra jatuh sesudah tuannya itu meninggal dunia.
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sudah fua sehingga tidak sanggup menaiki kendaraan, lalu dia

diangkut dengan cara diikat di atas kendaraan sehingga dia bisa

menunaikan haji. Atau seperti seorang musafir atau orang sakit

yang berhalangan untuk berpuasa, narnun dia tetap berpuasa,

maka puasanya sah. Tidak seorang pun di antara mereka yang

tidak dicatat pahala amalnya itu sehingga dia termasuk atrli amal

tersebut meskipun dia tidak berdosa seandainya mereka

meninggalkannya.

Asy-$nfi'i berkata: Saya tidak senang sekiranya seseorang

yang boleh meninggalkan shalat Jum'at, baik itu orang merdeka

yang berhalangan, atau perempuil, atau anak-anak yang belum

baligh, atau para budak (sekiranya mereka) shalat Zhuhur sebelum

imam keluar dari shalat, atau berjaga-jaga keluamya imam dari

shalat agar dia bisa shalat selepas imam keluar dari shalat.

Alasannya adalah karena barangkali dia malnpu

mendatangi shalat Jum'at sehingga hal itu lebih baik baEnya.

Ketika imam sudah keluar dari shalat, maka saya Udak

memaknfikan mereka shalat secara jamaah di tempat manapun

asalkan perbuatannya itu bukan didasari msa tidak suka unfuk

shalat bersama imam.

Asy-Syafi'i berkata: Jika mereka shalat jamaah atau sendiri-

sendiri sesudah matahari tergelincir dan sebelum imam keluar dari

shalat, maka mereka tidak wajib mengulangi shalat karena mereka

diberi toleransi unfuk meninggalkan shalat Jum'at.

AsySyafi'i berkata: Jika mereka shalat secara jamaah atau

sendiri-sendiri, lalu mereka mendapati shalat Jum'at bersama

imam, maka mereka harus mengedakannya, dan shalat Jum'at

mereka ini dihukumi sebagai shalat sunnah bagi mereka.
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AqrSyafi'i berkata: Barangsiapa fiang u,aiib shalat Jum'at
lantaran tidak ada halangan bagn1la r.rrtuk meningalkan shalat

Jum'at, maka dia tidak boleh shalat Jum'at kecuali bsarna irnam.

Jika dia mengerjakan shalat Jum'at s€$dah matahari tergelincir
dan sebelum imam keluar dari shalag rnaka shalatrya tdak sah
dan dia harus mengulangi shalatnya sesudah imam kehnr dari
shalat, pifu mengeriakan shalat Zhuhur empat rakaat.

Alasann5ra adalah karena dia tdak boleh mengerlakan

shalat tersebut, dan dia harus menghdiri shalat Jum'at. Manakala

shalat Jum'at terlerpatkan olehnya, maka dia mengerjakanngn

secara qadha. Dia menjadi s€perti orang yang merringgalkan shalat

Jum'at hingga terleruatkan walftmlra, lalu mengerjakannya sesra
qadha dan menjamakn5ra. Saya tidak mernakmtrkannya untuk
menjamaknya, kecuali dia menjamakngra lantamn merernet*an
shalat Jum'at, atau tidak senang shalat di belakang imam.

Asy-Syafi'i berkata: Salia memerintahkan orang-omng lnng
dipenjara serta para pekerla dari kalangan hdak untuk menjarrnk
shalat. Tindakan mereka unfuk menyempumakan jamaah ihr lebih
saya sukai daripada melakukannya se@ra terang-temngan lanbran
khawatir disangka mereka menjamak shalat, karerra tidak senang

dengan shalat bersama para imam-
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116. Junlah Orang yang Jika Berkumpul di Suatu
Negeri atau Desa maka Mereka Wajib Shalat Jum'at

Aslrsyafi'i berkata: Oleh karena shalat Jum'at itu
wajib, dan dimungkinkan dia wajib bagi setiap omng

yang telah wajib shalat tanpa batasan jumlah orang yang shalat

dan dimana saja mereka berada, baik di tempat yang ditinggali

secara menetap atau di tempat persinggahan, maka kami Udak

mengetahui adanya perbedaan pendapat, bahwa shalat Jum'at

tidak wajib bagi seseorang, kecuali di tempat tinggalnya. Saya tidak

mencatat riwayat bahwa shalat Jum'at hukumnya wajib bagi

jamaah yang kurang dari empat puluh orang. Sedangkan ulama

Iain mengatakan bahwa shalat Jum'at tidak wajib, kecuali bagi

penduduk negeri yang terhimpun penduduknya.

Saya mendengar sejumlah sahabat kami yang mengatakan,

bahwa shalat Jum'at wajib bagi penduduk negeri yang ditinggali

secara menetap jika mereka berjumlah empat puluh orang dan

mereka adalah penduduk negeri tersebut. Kami pun berpegang

pada pendapat ini. Jurnlah minimal yang kami ketahui itu juga

dipegang sebagai sebuah pendapat. Menurutku, saya tidak boleh

meninggalkan pendapat ifu, sedangkan tidak ada kabar pasti yang

bertentangan dengan hal itu.
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389. DiriwaSntkan dari sumber 5ang oleh ahli Hadits tidak
dinilai babit, bahwa Rasulullah $ mengadakan shalat Jum'at
ketika tiba di Madinah dengan empat puluh orang.ul

*.;6j $f j'3 {t e;r -r1.
ou-oeo..i$tr a;LAt t,tG t:i

390. Diriwayatkan bahwa beliau menulis surat kepada
penduduk pelosok-pelosok Arab agar mereka melaksanakan shalat

Jum'at dan dua shalat ld.%z

281 Saya tidak menemukan hadib ini.

Mengenai hadits 1rang menerangkan, bahwa Rasulullah $ merrgada*ilr
shalat Jum'at di Madinah, dan beliau tidak mmgadakan shalat Jum'at dengafl
jrnnlah jarnaah yang hrrarg dari ernpat puluh omng, hnu Hajar berkata, 'Sap
tidak meJihakrgra seperti itu. Dalam rirvayat Al Baihaqi dari Ibnu Mas'ud dia
berkata, 'Rasulullah $ merrgumpulkan kami, dan saat itu kami b€rjumlah empat
prluh orang'."

Dalam riwapt lain miliknya disebutlon, 'Seldtar ernpat puh.rh orang." lalu
bdiau bersabda, 'Sautryuhrya kalian adalah omrg-oftrrg jang mandapt

"D dalamnya tidak ada hal yarg be*aitan dengan shalat Jum'at.
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392. Ibrahim bin Muhammad merrgabarkan kepada kami,

dia berkata: Atrdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz mengabarkan

kepada kami, dari aphnya, dari Ubaidullah bin Abdullah bin

Utbah, dia berkata, "Setiap desa png di dalamrya terdapat empat

puluh orang r,rrajib mengerjakan shalat Jum'at."2&

w :h,yu tidak menernukan abar ini Tampakrya dapat diketahui bahwa
jumlah penduduk desadesa tersebtrt adalah empat puluh omng. S€e€rfi ihr pr:la

yang dis€butkan pada atsar berikutuilp.
B Su5la tidak menemukan atsar ini.
a S.l tidak menemukan atsar ini pada selainnya Asy-q/ali'i.
Atsar ini diriwaptkan oleh Al Baihaqi dari AslFqEfi'i.
l-jh. Iu{a'rtah As-Snan wal Aba4l2/M5, 46,6)
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393- Periwa5nt yang tsiqah mengabarkan kepada kami,

dari Sulaiman bin Mtrsa, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis sr.rat

kepada perrduduk Miyah yang berada di jalur qram ke Makkah,

yang isinSra, 'Adakanlah shalat Jum'at jika kalian telah menepai
empat puluh oftmg!"285

Jika penduduk suafu desa ihr terdiri dari ernpat puluh

orang, maka mereka wajib shalat Jum'at- Desa ifu meliputi

bangunan, bafu, bafu bata, atap p.ltpah, dan pohon. Semua ini
disebut bangunan- Namun ada s5rarat bahwa rumah-rumahnya

harus terlo,rmpul, dan penduduknya tidak pergl meninggalkan

tempat tersebut, baik di urakfu musim dingin atau musim panas,

kecuali unhrk hajat seperti kepergran perrduduk desa pada

umurnnya. Rumah-rumahnln harus terlflrmpul s€e€rti

terkumpulnya rumah-rumah di suahr desa pada umunn!,a. Jika

tidak terkumpul, maka mereka tidak disebut sebagai pendrduk

desa, dan mereka tidak wajib mengadakan shalat Jun'at.

285 S4,a tidak menernukan atsar ini pada selain Aqrqrafi'i-
Atsar ini diriunptkan oleh Al Baihaqi dari Astrq/afi'i.
l.jh. Ma'rifah As-Sunan ual Abar, (2/41.

Dari sini tampak jelas, bahwa tidak ada satu tndits pun lraql slnlrih
mengerni bilangan jarnaah shalat Jnrn'at, baik ernpat pululr atau [rna piuh- Yang

menjadi acuan dalam hal ini adalah praktilq dan inilah yang dipatrami dari
pernyataan Aqrst afi'i sebelum atsar-abar tercebut.

)t;
l'f,J,l
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Mereka dianggap sempurna (bilangan mereka) jika mereka

berjurnlah empat puluh orang laki-laki yang merdeka dan qrdah

batigh. Jika mereka seperti itu, maka saya berpandangan, bahwa

mereka wajib mengadakan shalat Jum'at. Jika mereka shalat

Jum'at, maka shalat mereka sah.

Jika mereka telah mencapai bilangan ini tetapi mereka tidak

hadir selunrhnya, maka menurut saSa mereka harus shalat 4ruhur.

Jika mereka mencapai bilangan ini atau lebih tetapi Udak berada di

suafu negeri atau desa seperti yang saya gambarkan, maka mereka

tidak wajib mengadakan shalat Jum'at.

Jika mereka di sebuah kota besar yang dihuni orang{t?ng

musyrik dari luar Islam, atau dihuni oleh para budak dan

perempuan Islam, sedangkan jumlah laki-laki yang merdeka,

muslim dan baligh tidak mencapai empat puluh orang, maka

mereka tidak wajib mengadakan shalat Jum'at. SeandainSra ada

banyuk onilrg Islam yang melewati dan singgah di kota tersebut,

sedangkan penduduknya tidak mencapai empat puluh oftmg,

maka mereka tidak wajib mengadakan shalat Jum'at-

Seandainya di suatu desa terdapat laki{aki seiumlah empat

puluh atau lebih, kemudian sebagian dari mereka meninggal, atau

hilang, atau berpindah sehingga fidak tersisa lagi empat puluh

orang, maka mereka tidak boleh mengadakan shalat Jum'at.

Seandainya ada banyak musafir atau pedagang muslim yang

melewati desa tersebut, tetapi mereka tidak menetap, maka tidak

wajib diadakan shalat jumlah di sana manakala penduduknya

belum mencapai empat puluh orang.

Jika keadaan suatu desa seperti yang saya gambarkan, lalu

rumah-rumahnya runfuh, atau sebagian dari rumahn5ra mntuh,

584



Al lhtun

narnun masih tersisa empat puluh orang laki-laki, maka jika

penduduknya itu tetap berada di desa tersebut untuk

memperbaikinya, maka mereka wajib mengadakan shalat Jum'at,

baik mereka berada di tempat yang beratap atau tidak.

Jika penduduknya berjumlah empat puluh orang atau lebih,

lalu sebagian besar dari mereka sakit sehingga masjid pada hari

Jum'at tidak dihadiri genap empat puluh laki-laki yang merdeka

dan baligh, maka mereka hanya wajib shalat Zhuhur.

Seandainya jamaah masjid lebih banyak terdiri dari kafilah

yang lar,at atau pedagang yang tidak menetap, maka mereka tidak

boleh mengadakan shalat Jum'at manakala tidak ada bersama

mereka penduduk desa dalam jumlah empat puluh laki{aki yang

merdeka dan baligh.

Seandainya penduduk desa berjumlah empat puluh laki-laki

yang merdeka dan baligh atau lebih, tetapi sebagian dari mereka

terganggu akalnya, sehingga yang tersisa tidak mencapai empat

puluh orang laki-laki yrang sehat dan baligh untuk menghadiri

Jum'at seluruhnla, maka mereka tidak wajib mengadakan shalat

Jum'at.

Jika penduduk suatu desa berjumlah empat puluh atau

lebih, Ialu dalam shalat Jum'at imam telah berkhutbah di hadapan

mereka, lalu sebagian dari mereka bubar sebelum takbir shalat

sehingga tidak tersisa lagi bersama imam sebanyak empat puluh

orang, maka jika mereka kembali sebelum imam bertakbir

sehingga mereka ber;umlah empat puluh orang, maka imam

mengimami mereka shalat Jum'at. Namun jika mereka lmrang dari

empat puluh orang hingga imam bertakbir, maka imam tidak
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mengimami mereka shalat Jum'at, melainkan mereka shalat

Zhuhur empat rakaat.

Seandainya mereka bubar meninggalkan imam, lalu imam

menunggu mereka sesudah khutbah hingga mereka kembali, maka

salra menganjurkannya untuk mengulangi khutbah yang lain jika

wakfunya masih longgar, lalu dia mengerjakan shalat wdktu itu
sebagai shalat Jum'at. Jika dia tidak melakukannya, maka dia

mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur empat rakaat. Antara

khutbah dan shalat tidak boleh ada pemisah 1nng lama.

Jika imam telah berkhutbah di hadapan mereka, sedangkan

mereka kurang dari empat puluh orang, kemudian empat puluh

orang itu kembali sebelum imam memasuki shalat, maka dia harus

mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat. Menurutku tidak cukup

baginya sampai dia berkhutbah di hadapan empat puluh omng,

lalu dia memasuki shalat bersama mereka ketika dia bertakbir.

Mengenai empat puluh orang ihr, saya tidak senang, keanali

mereka adalah orang-oftrng yang saya sebutkan dikenai fardhu

Jum'at, yaitu laki-laki yang merdeka dan baligh, bukan orang yang

terganggu akalnya, serta mukim bukan musafir.

Jika imam berkhutbah di hadapan empat puluh orang,

kemudian dia bertakbir bersama mereka, kemudian mereka bubar

meninggalkan imam, maka ada dua pendapat.

Pertama, jika masih tersisa dua orang sehingga shalatnya

masih dianggap sebagai shalat jamaah yang sempuma, lalu imam

mengerjakan shalat Jum'at, maka shalatrya ifu sah karena dia

memasuki shalat Jum'at dalam keadaan sah- Dan seandainya dia

mengerjakannya sebagai shalat Jum'at, maka hukumnya juga sah.
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Kedua, shalatrSa Udak sah sarna sekali kecuali ada empat
puluh orzrng ketika dia memasuki shalat dan
menyempumakannla. Akan tetapi, seandainya Udak tersisa dari
mereka selain dua orang budak, atau seortrng merdeka dan
seorang budak, atau dua oftmg musafir, atau seorang musafr dan
seorang mukim, maka imam mengerjakannya sebagai shalat

Zhuhur.

Jika dari mereka tersisa dua orang atau lebih sestrdah

takbimya imam, maka imam mengerjakannya sebagai shalat

Jum'at. Tetapi jika ternyata dua orcmg tersebut atau salah safunlra

adalah musafir, atau budak, atau perempuan, maka imam harus
mengulangi shalakrya empat rakaat.

Menurut kedua pendapat tersebut, shalatnya imam tidak
sah, kecuali ada dua orang lrang wajib shalat Jum'at
menyempumakan shalat bersama imam. Jika dia shalat sedangkan

di belakangnya tidak ada dua orang atau lebih yang terkena fardhu
Jum'at, maka mereka harus mengerjakan shalat Zhuhur empat
rakaat.

Seandainya imam mengalami hadats sebelum bertakbir, lalu

dia memajukan seseorang !/ang menghadiri khutbah dan
meninggalkan jamaah dalam keadaan kurang dari empat puluh

orang, maka mereka mmgerjakannya sebagai shalat Zhuhur
empat rakaat; tanpa itu fidak sah.

Imam yang berhadats itu juga tidak sah selain shalat Zhuhur
karena keimamannya telah hilang dan digantikan dengan

keimaman orang lain. SeandainSn imam sejak awal sudah seperti

ifu, maka tidak sah bagin5ra unfuk mengerjakannya, kecuali sebagai

shalat Zhuhur empat rakaat.
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Jika imam telah mengawali shalat Jum'at, kemudian sayra

perintahkan dia untuk menjadikannya sebagai shalat Zhuhur, maka

shalat yang dia kerjakan dengan niat shalat Jum'at ihr hulnrmnya

sah, karena shalat Jum'at pada hakikatnya adalah shalat Zhuhur

pada hari Jum'at, namun dia boleh mengqashamya.

Oleh karena telah terjadi suatu keadaan dimana dia tidak

boleh lagi mengqashar shalat, maka dia harus

menyempumakannya, seperti halnya musafir mengawali shalat

dengan niat dua rakaat, namun sesudah ifu dia bemiat unfuk

menetap sebelum dia menyempumakan dua rakaat, maka dia

menyempumakan shalatnya empat rakaat, dan tidak perlu

mengulangi shalatnya dari awal.

L1-7 - Orang yang Wajib Shalat Jum'at di Tempat
Tinggalnya

Aqrsyafi'i berkata: Allah berfirman &,

;i,5>Jylr;::$;e:iriur;itA3i6L
"Apabila diseru untuk menunail<an shalat pada hai Jum'at

maka kamu kepada mengingat Allah." (Qs. Al

Jumu'ah 1621.91

Jika ada suatu kaum di suafu kota yang penduduknya

terkumpul, maka shalat Jum'at wajib bagi orang yang mendengar
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a&an di antara oranfl-omng yang tingsal di kota ters€but atau di
dekatnya berdasarkan pehrnjuk ayat.

Menurut kami, shalat Jum'at uraiib bagi selunrh pendudtrk

kota meskipun penduduknya ban5rak hir,ggu kebary;akan dari

mereka tidak mendengar adzarr, karena shalat Jum'at ifu wajib

karena faktor domisili dan faktor bilangan orcmg. Tidak seormg
pun di antara mereka yang lebih larat ka,vajibannlp unfuk

mengerjakan shalat Jum'at daripada orang lain kecuali karena

halangan.

Ketentuan mendengar adzan adalah muadzin bersuara

keras, orang yang wajib shalat Jum'at itu memasang telinga unttrk

menyimak, dan suasananya tenang. Sedangkan jika mua&in
bukan orang yang bersuara keras, orang png wajib shalat Jum'at

dalam keadaan lalai, sementara suara-suara terdengar dengan

keras, maka jarang orang yang mendengar adzan.

Dalam hal ini saya tidak mengetahui adanya pendapat Snng

lebih kuat daripada yang saya sampaikan.
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394. Sa'id bin Zaid dan Abu Hurairah tinggal di Syajarah

yang jaraknya enam mil. Ada kalanya keduanya menghadiri shalat

Jum'a! dan ada kalanya keduanya meninggalkannya.2S6

ik ok 6lLlL| o:'-i- ok $r -ylo
.Gi7Hr r*:5 !)'fr ,#U

395. Diriwayatkan bahwa salah satu dari t*ar*vl Un ual
di Aqiq. Terkadang dia meninggalkan shalat Jum'at, dan terkadang

rnenghadirinya.28T

uo6t J. JF i/- sl 'l,?Ll as'-i-s -r11
.W:ii a;3it \i2* r;;,Wr'a fu e ok

396. Diriwayatkan bahwa Abdullah bin Amr bin Ash tinggal

sejauh dua mil dari Tha'if, sehingga terkadang dia menghadiri

shalat Jum'at dan terkadang dia meninggalkannya.28S

2J5 Uh. Ma'rifah As-Stnan unl Atsar (pembahasan: Shalat Jum'at, bab:

Karrajiban Shalat Jum'at bagi Omng yang Tinggal di Luar Kota lantaran
Mendengar Adzan, 2/ 4611.

a7 lbid.
2s Atsar ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam ,As-Sunan Al Kubra

(pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Orang gnng Mendatangi Shalat Jum'at dari

Tempat yang Lebih Jauh dari ihr Karena Sukarela, 3/7751; AMr"rnazzaq dalam

Mushannafmsa (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Orang yang Wajib Menghadiri

Shalat Jum'at, 3/L63, no. 5159) dari lalur lbnu Juraij dari Amr bin Syu'aib, bahwa
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397. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: AMullah bin Zaid menceritakan kepadaku, dari Sa'id

bin Musa1ryib, bahwa dia berkata, "Shalat Jum'at wajib bagi orang

yang mendengar 4dzan-"289

AMullah bin Amr bin Ash bemda di Wahth sehingga dia tidak menghadiri shalat

Jum'at b€rsama orang-orang di Tha'if. Jarak antara Wahth dan Tha'if adalah

empa.t atau tiga mil.
289 Asar ini diriwaptkan Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan:

Shalat Jum'at, bab, Omng yang Wajib Menghadiri Shalat Jum'at, 3/163, no.
5156) dari jalur seorang lakllah dari Aslam dari Utsman bin Muhammad bahwa

dia diuhrs unh.rk menemui Ibnu Musayyib guna bertanp kepadanya tentang orang
yang u,aiib mengerjakan shalat Jum'at. Dia menjawab, "Shalat Jum'at wajib bagi
orang !,ang mendengar a&an-"

Abar ini juga diriwaptkan oleh (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Shalat

Jum'at Wajib bagi Orang png Mendengar Adzan, 2/6') dan jalur Zuhair bin
Mutrunrnad dari aphryra dari kakekn5ra dari Rasulullah 8i, "Shalat Jumbt itu
lnn5a bgi orugpg mqzdqtgarilan."

Juga dari ialur Abdullah bin Abu Daud dari Muhammad bin Yahya dari

Qabishah dari Sufuan dari Muharrurnd bin Said dari Abu Salamah bin Nabih dari
Abdullah bin Harun dari Abdullah bin Amr dari Nabi 6$, beliau bersaMa, "Shalat

Jum at ifu larya bgi onrg Fng mendangizr adan. "
Ad-Danrquthni b€rkaf4 "lbnu Abi Daud berkata k.pudu kami: Muhammad

bin Said adalah perir,vayat Tha'if, stahrsnya tsiqah. ln adalah sunnah yang

dirir,vayatkan oleh para perirrapt Tha'il saia."

JrEa dari jalur Husain bin Isrnail dari Humaid bin Rabi dari Qabishah dengan

sanad ini dari Nabi $.
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Jika ada suatu desa yang terkumpul rumah-rumahnp,

sedangkan di sekitamya ada desa-desa lrang bersambung harta

benda (properti) mereka, dan kebanSnkan pasar desadesa tersebut

ada di desa 5nng terkumpul mmah-rumah ifu, maka saya tidak

memberikan keringanan kepada seorang pun di antara mere)<a

unfuk meninggalkan shalat Jum'at.

Demikian pula, saya tidak memberikan keringanan kepada

oriu'rg Spng tinggal sejauh satu dan dua mil atau sehtar itu. Tidak

ada keterangan yang jelas bagiku bahwa seseorang berdosa

lantaran meninggalkan shalat Jum'at, kectrali orang yang

mendengar adzan. Dan tampaknya penduduk kota berdosa

Iantaran meninggalkan shalat Jum'at meskipun kota tersebut

besar.

118- Orang yang Menjadi Imam Shalat Jum'at

Shalat Jum'at dilakukan di belakang imam, baik dia seotang

pemimpin wilayah atau bawahan (orang biasa), baik lang
menguasai suafu wilayah atau bukan seorang pejabat. Shalat

tersebut sah sebagaimana sahnya shalat di belakang setap orErng

yang disebutkan di atas.

Abu Daud meriwayatkan hadits Qabishah ini dan berkata, 'Hadits ini
diriwayatkan oleh sekelompok periwayat dari Sufun secarer terhenti

pada AMullah bin Amr, dan mereka tidak mengangkat sanadnln kepada Nabi $.
Yang menpmbungkan sarndn5a adalah Qabishah." (pembahasan: Shalat, bab:

Orang yrang Wajib Shalat Jum'at, 7/640)
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398. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Ibnu
Syihab, dari Abu LJbaid mantan sahaya Abu Azhar, dia berkata:
Kami menghadiri shalat Id bersama Ali;S[ saat Utsman sedang

terkepung.29o

Shalat Jum'at di belakang imam yang statusnya budak dan
musafir ifu hukumnya sah, sebagaimana shalat lain sah di belakang
keduanya. Jika ada yang mengatakan bahwa shalat Jum'at tidak
fardhu bagi keduanya, maka jawabnya adalah keduanya tidak
berdosa lantaran meninggalkan shalat Jum'at, tetapi keduanya

290 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Id, bab, perintah Shalat
Sebelum Khutbah dalam shalat ld,l/L79, no. 5)dengan redal<si: Aku menghadiri
shalat Id bersama Umar bin Khaththab. umar mengerjakan shalat, dan setelah
selesai shalat dia berkhutbah di hadapan jamaah.

Kemudian Umar S berkata, "Sesungguhnyra pada dua hari ini Rasulullah &
melarang puasa. Ini adalah hari, dimana kalian berhenti dari puasa kalian, dan hari
berikutnya adalah hari dimana kalian makan heunn kurban kalian."

Abu ubaid berkata, "Kemudian aku menghadiri shalat Id bersama utsman
bin Affan;s. Dia pun datang unh.rk shalat, kemudian setelah selesai shalat dia
berkhutbah, Dalam l'hutbahnya ihr dia berkata, 'Pada hari ini telah terhimpun
unfuk kalian dua hari raya. Barangsiapa di antara kalian yang tinggal di dataran
tinggi yang ingin menunggu shalat Jum'at, maka silakan dia menunggunya.
Barangsiapa yang ingin pulang, maka saya mengizinkannya'."

Abu ubaid berkata, "Kemudian aku menghadiri shalat Id bersama Ali bin Abu
Thalib:g saat utsman;s terkepung. Dia datang untuk shalat, dan sesudah shalat
dia berkhutbah."
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diberi pahala lantaran mengerjakannya, dan shalat keduanya pun

sah sebagaimana shalat Jum'at sah bagi orang yang mukim.

Keduanya terkena kewajiban shalat secara sempuma.

Saya tidak berpendapat bahwa shalat Jum'at di belakang

anak-anak yang belum mimpi basah itu sah.

Imam perempuan tidak boleh memimpin shalat Jum'at

untuk jamaah perempuan, karena shalat Jum'at adalah jamaah

yang sempuma, sedangkan perempuan ifu bukan termasuk

golongan yang boleh menjadi imam jamaah yang sempuma.

119. Shalat di Dua Masjid atau Lebih

Asy-Syafi'i berkata: Shalat Jurn'at di suatu kota tidak boleh

diadakan selain di tempat masjid terbesar meskipun banyak

penduduknya, banyak kawasan dan banyak masjidnya. Jika suafu

kota memiliki beberapa masjid besar, rnaka shalat Jum'at tidak

diadakan kecuali di satu masjid. Masjid mana saja yang telah

mengadakan shalat Jum'at pertama kali sesudah matahari

tergelincir, maka ifulah shalat Jurn'at.

Jika shalat Jum'at diadakan di masjid lain sesudahnya,

maka shalatnya orang-orang yang mengerjakan sesudah itu tidak

dianggap sebagai shalat Jum'at, dan rnereka harus mengulangi

shalat mereka sebagai shalat Zhuhur empat rakaat.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan terkait orang yang

mengadakan shalat Jum'at pertama kali, baik dia seorang
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pemimpin, atau pegawai, atau rakyat biasa, atau dia
melakukannya dengan sukarela, atau dia berkuasa, atau dia
dipecat namun menolak unfuk dipecat. Jika orang-orang ini
mengadakan shalat Jum'at bersama jamaah yang bersamanya,

maka shalat Jum'at-nya sah. Dan barangsiapa yang shalat Jum'at
bersama imam sesudahnya, maka shalaforya tidak sah meskipun
orang tersebut adalah seorang pemimpin. Dia harus mengulangi
shalat Zhuhur.

Demikian pula, jika di suatu kota diadakan shalat menuju di
beberapa tempat, maka shalat Jum'at yang pertama ifulah yang
sah, sedangkan shalat-shalat yang lain tidak sah, kecuali sebagai
shalat Zhuhur.

Jika orang-orang yang shalat Jum'at ifu sulit menengarai
shalat Jum'at mana yang paling dahulu, maka mereka semua
harus mengulangi shalat Zhuhur empat rakaat.

Seandainya hal ifu sulit mereka tengarai, lalu mereka semua

mengulangi, lalu di antara mereka ada kelompok kedua yang

mengadakan shalat Jum'at pada waktu yang diperkenankan unfuk
shalat Jum'at, maka shalat mereka ifu sah karena shalat Jum'at
mereka yang pertama tidak sah, sedangkan kelompok kedua inilah
yang dianggap sebagai kelompok yang pertama mengadakan
shalat Jum'at. Mereka semua telah mengerjakan shalat Jum'at,
tetapi kemudian mereka merusaknya, lalu mereka mengulangi dan
mengadakan shalat Jum'at di wakfu yang diperkenankan unfuk
shalat Jum'at.

Ar-Rabi' berkata: Dalam hal ini ada satu pendapat lain,
yaifu mereka semua shalat Zhuhur karena dapat diketahui dengan
pasti, bahwa salah safu dari kedua kelompok tersebut (tanpa
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diketahui secara definitifl telah shalat sebelum yang lain.

Sebagaimana shalat sah bagi oftmg-orang yang mengerjakan

shalat terlebih dahulu meskipun mereka tidak mengetahuinya,

maka tidak boleh seseorang unfuk shalat Jum'at sesudah shalat

Jum'at terlaksana dengan sempuma.

l2O. Tanah yang Ada Masjidnya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Jika suafu kota

luas wilayahnya serta banyak penduduk dan pemukimannya,

sehingga di kota tersebut didirikan banyak masjid, baik kecil atau

besar, maka menurut saya shalat Jum'at tidak boleh diadakan di

kota tersebut, kecuali di satu masjid.

Demikian pula, jika kota tersebut bersambung dengan

ibukota yang di dalamnya terdapat desa-desa kecil. Menurut saya,

shalat Jum'at tidak boleh diadakan, kecuali di masjid terbesar. Jika

shalat Jum'at diadakan di masjid lain, maka harus dikerjakan shalat

Zhuhur empat rakaat. Jika dikerjakan shalat Jum'at, maka orang

yang mengerjakannya wajib mengulanginya.

Shalat Jum'at diadakan di masjid terbesar. Jika imam

mengadakan shalat Jum'at di salah satu masjid yatg lebih kecil

dari masjid terbesar, maka saya memakruhkannya tetapi shalatrya

sah baginya.

Jika seseorang yang bukan imam mengadakan shalat di

masjid terbesar, sedangkan imam (maksudnya imam resmi)
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mengadakan shalat di masjid 3nng Iebih kecil, maka shalat Jum'at
imam dan orang-orang yang shalat bersamanya sah, sedangkan

selain mereka hanrs mengulangi shalat mereka.

AsySyafi'i berkata: Jika imam mewakilkan orang lain untuk
memimpin shalat, lalu wakil imam ifu shalat di masjid terbesar atau
terkecil sebelum imam, sedangkan imam shalat di masjid lain,

maka shalat Jum'at orang-orang yang mengerjakannya di masjid

terbesar atau terkecil sebelum imam ifu hukumnya sah, sedangkan

yang lain wajib mengulangi shalat mereka sebagai shalat Zhuhur.

Demikian pula, jika imam mewakilkan dua orang untuk
shalat, maka siapa saja di antara keduanya yang didapati
mengerjakan shalat Jum'at terlebih dahulu, maka shalatrya sah-

Jika 5nng lain mengerjakan shalat sesudahnya, maka jafuh sebagai

shalat Zhuhur. Jika seorang pemimpin shalat di masjid kecil, lalu

datang pemimpin lain untuk shalat di masjid yang besar, maka

siapa di antara keduanya png shalat terlebih dahulu, maka

shalatnya jatuh sebagai shalat Jum'at.

Ketika saya mengatakan, "Siapa saja di antara keduanya
yang shalat terlebih dahulu, maka ifulah shalat Jum'at," lalu tidak
diketahui siapa di antara keduanya yang shalat terlebih dahulu,

lantas salah satu dari keduanya mengulangi shalat Jum'at pada

waktunya, maka shalatnya sah. Jika wakfunya telah habis, maka

keduanya bersama-sama mengulangi shalat dimana keduanya

mengerjakan shalat empat rakaat empat rakaat

Ar-Rabi' berkata: Maksudnya adalah mengulangi shalat

Zhuhur.

Asy-Syafi'i berkata, "Shalat Id berbeda dari shalat Jum'at.
Seseorang boleh mengerjakan shalat Id sendirian dan sebagai
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musafir. Shalat Id juga boleh dikerjakan oleh jamaah yang tidak

wajib shalat Jum'at, karena jamaah tidak mengubahnp menjadi

fardhu. Saya tidak melihat adanya larangan ketika imam keluar ke

tempat shalatnya unh-rk shalat Id atau Istisqa' (fidak ada larangan)

untuk memerintahkan seseorang agar mengimami orang-orang

yang lemah shalat Id di satu atau beberapa tempat di kota.

Jika shalatnyra seseorang sendirian itu sah, maka

sesungguhnya shalat tersebut lebih kecil nilainya daripada shalat

jamaah dengan perintah seorang pemimpin. Jika pemimpin tidak

memerintahkan, lalu para jamaah yang lemah itu memajukan

seseorang unhrk mengimami mereka, maka shalat mereka sah.

Demikian pula, seandainya mereka memajukan seseorang

dalam shalat Khusuf (gerhana) di masjid-masjid mereka, maka saya

tidak memakruhkan hal ini sedikit pun, bahkan menyukainya. Saya

tidak memakruhkannya dalam satu keadaan kecuali oranE yang

tidak menghadiri jamaah terbesar adalah orang-orang yang kuat

unfuk menghadirinya. Saya memaknrhkan hal itu dengan

kemakruhan yang paling keras, tetapi mereka tidak wajib

mengulangi shalat mereka. Sedangkan orang yang berhalangan

karena lemah itu saya menganjurkannya bagi mereka.

Shalat Jum'at itu berbeda dengan shalat-shalat tersebut

seluruhnya.

Jika mereka mengerjakan shalat, baik jamaah atau sendiri-

sendiri, maka mereka shalat sebagaimana imam shalat, fidak

menyalahinya dari segi waktu dan cara shalat. Tidak ada larangan

bagi seseorang di antara mereka unfuk berbicara dalam Lrhutbah

jika atas perintah pemimpin. Jika tidak ada perintah dari

pemimpin, maka saya mernakruhkannya seperti kemakruhan
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meninggalkan khutbah. Tetapi saya tidak memakruhkannya saat

shalat sebagaimana saya tidak memakruhkannya dalam shalat-

shalat fardhu selain shalat Jum'at.

lzl- Waktu Shalat Jum'at

AsySyafi'i berkata: Waktu shalat Jum'at adalah antara

tergelincimya matahari hingga akhir waktu Zhuhur sebelum imam

keluar dari shalat Jum'at. Barangsiapa yang mengerjakan shalat

Jum'at sesudah matahari tergelincir hingga salamnya dari shalat

terlaksana sebelum akhir waktr-r Zhuhur, maka dia dianggap

mengerjakan shalat pada waktunya, dan itu dinilai sebagai shalat

Jum'at baginya, kecuali dia berada di negeri yang sebelum itu telah

dikerjakan shalat Jum'at.

Barangsiapa yang tidak salam dari shalat Jum'at hingga

keluar akhir waktu shalat Zhuhur, maka shalat Jum'at tidak sah

baginya, dan dia jatuh sebagai shalat Zhuhur sehingga dia harus

mengerjakannya empat rakaat.

Jts UatG?i Ju

t1)
7tn. t,.t 6. t t o ) .zo. /z/o I

.,i.,\> :Jt p C.€ttl Ur.-l
Ao

.-t,L1Jt f

e!)t 6?l -r11

6 6,. o{ 7o. o

#l dl sb>.-d
-z I /

; U JJ),
A4

d, 1/4lll 
'V

O/Ot /de

599



AlUmm

)

')

/.4

ott s"
I
tl t

,tb-
/O
-zl ) I
4t-e,-*.J

z J /c / / /

,L\> )r3 ;4t 'u lr!I

F
0 ,

Io

399. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hrahim bin
Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Khalid bin

Rabah menceritakan kepadaku, dari Muththalib bin Hanthab,

bahwa Nabi S shalat Jum'at ketika bayangan telah kernbali

seularan safu hasta atau sekitar i11.291

ilsUAll?l iJte e!)tG?i -r.,
g / ., , o / t/ o o / o / t-.orl I o, ,r.^ I

LJ u*,'j ,f :V) J )-p f 4;*e Ul Urgl
I

'l'..ruo lfir bemrti baSnngan sesudah matahari tergelincir. Secam bahasa

kata 
'u;Jt 

berarti sesuafu yang kembali. Bayangan dinamai dernikian karena dia

kembali dari safu sisi ke sisi lain.

Hadis ini memiliki banyak riwayat penguat dalam Ash-Shahihain, yatl;.;L.

Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Waktu Shalat Jum'at Ketika

Matahari Tergelincir, 1/287)- Demikian pula, hadits ini diriwaSntkan dari Umar,

Ali, Nu'man bin Basyir, dan Amr bin Huraits .A dari jalur Suraij bin Nu'man dari

Fulaih bin Sulaiman dari Utsman bin Abdurrahman bin Utsman At-Taimi dari Anas

bin Malik :* bahwa Nabi $ shalat Jum'at ketika matahari telah condong.

Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Shalat Jum'at Ketika Matahari

Tergelincir, 2/589) dari jalur Yahya bin Yahya dan Ishaq bin hrahim dad Waki'
dari Ya'la bin Harits Al Muharibi dari lyas bin Salamah bin Akwa' dari aphnp, dia

berkata: Kami mengadakan shalat Jum'at bersama Rasulullah S ketika matahari

telah tergelincir, kemudian kami pulang dalam keadaan mengikuti bagrangan."
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400. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatar Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah

mengabarkan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Yusuf bin

Mahak, dia berkata: Mu'adz bin Jabal datang kepada penduduk

Makkah saat mereka mengerjakan shalat Jum'at, dan saat itu
bayangan jafuh di Hijr. Kemudian dia berkata, "Janganlah kalian

shalat hingga bayangan Ka'bah kembali dari rnukanyu."Z92

Asy-Syafi'i berkata: Yang dimaksud dengan rnuka Ka'bah

adalah pintunya. Sedangkan yang dimaksud oleh Mu'adz adalah

hingga matahari tergelincir.

Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan seoreng ulama

pun yang saya jumpai bahwa shalat Jum'at tidak boleh dikerjakan

hingga matahari tergelincir.

Iftutbah Jum'at tidak boleh dimulai hingga tampak jelas

tergelincimya matahari.

292 119. AMurrazzaq dalam MushannaFnya (pembahasan: Shalat Jum'at,

bab: Waktu Shalat Jum'at,3/L76, no. 5213) dari jalur Sufuan bin Uyahah; dan

Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannalnya (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang

Mengatakan bahwa Waktunyra Shalat Jum'at adalah Saat Matahari Tergelincir

pada Waktu Zhuhur, 2/708) dari jalr.r Sufuan bin Uyainah.
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Jika seseorang mengawali khutbah Jum'at sebelum

matahari tergelincir, kemudian matahari tergelincir, lalu dia

mengulangi lrhutbahnya, maka shalat Jum'at sah baginya. Jika dia

tidak mengulanE dua khutbah sesudah matahari tergelincir, maka

shalat Jum'atnya tidak sah, dan dia harus mengerjakannya sebagai

shalat Zhuhur empat rakaat.

Jika dia mengerjakan shalat Jum'at dalam keadaan shalat

Jum'at tidak sah baginya, kemudian dia mengulangi khutbah dan

shalat pada wakfunp, maka shalat Jum'aturya sah. Jika tdak,
maka dia mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur. Wakfu

dipertolehkannya shalat Jum'at adalah antara matahari tergelincir

hingga memasuki waktu fuhar.

Shalat Jum'at fidak sah, kecuali imam menyrampaikan dua

khutbah dan menyempumakan salam dari shalat sebelum

memasuki waktu Ashar.

Jika awal ulakfu Ashar masuk sebelum imam salam, maka

dia harus menyempumakan shalat Jum'at sebagai Zhuhur empat

rakaat. Jika dia tidak melakukannya hingga dia keluar dari shalat

Jum'at, maka dia harus mengulangi dari awal sebagai shalat

Zhuhur empat rakaat.

Seandainya dia lupa akan shalat Jum'at, hingga dia

menyadari, bahwa dia menyampaikan khutbah kurang dari dua

khutbah, lalu dia shalat secara lebih ringan dari dua rakaat, lalu dia

keluar dari shalat sebelum memasuki waktu Ashar, maka dia harus

shalat Zhuhur empat rakaat tanpa khutbah.

Jika dia berpikir bahwa dia menyampaikan dua khutbah

yang seringan-ringannya, dan dia mengerjakan shalat dua rakaat

yang seringan-ringannln, manakala keduanya telah sah baginya
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sebelum masuk awal wakfu shalat Ashar, maka tidak boleh

baginya selain melakukan hal itu.

Jika dia keluar dari shalat sebelum masuk waktu Ashar,
maka shalatrya sah. Jika dia tidak keluar dari shalat Jum'at hingga

masuk awal waktu shalat Ashar, maka dia menyempumakan
shalatnya sebagai shalat Zhuhur empat rakaat. Jika dia tidak
melakukannya, melainkan dia salam (sesudah dua rakaat), maka

dia harus mengulanginya dari awal sebagai shalat Zhuhur empat
rakaat; tanpa itu tidak sah.

Jika dia keluar dari shalat dalam keadaan ragu bersama

para jamaah apakah telah masuk waktu Ashar atau belum, maka

shalat mereka dan shalat imam sah, karena mereka telah meyakini

masuknya waktu tetapi ragu apakah shalat Jum'at mereka itu sah

atau tidak. Jadi, mereka seperti orang yang meyakini memiliki

wudhu tetapi ragu mengenai batalnya.

Dalam hal keraguan apakah mereka menyelesaikan shalat

sebelum masuk waktu Ashar atau tidak, tidak ada bedanya antara

keraguan tersebut disebabkan oleh cuaca yang gelap, angin atau

selainnya.

Shalat Jum'at dalam keadaan seperti yang saya gambar{ran

ifu tidak sempa dengan keadaan seseorang yang mendapati satu

rakaat sebelum matahari terbenam, yaifu dia harus mengerjakan

shalat Ashar meskipun sesudah matahari terbenam. Sedangkan

dalam hal shalat Jum'at, dia tidak boleh mengerjakannya di luar

wakfunya karena shalat Jum'at adalah shalat qashar pada

waktunya, sedangkan seseorang tidak boleh mengqashar kecuali

dia diberikan izin unfuk mengqashar.
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122. Waktu Adzan Shalat Jum'at

AqrSlrafi'i berkata: A&an Jum'at udak boleh

dikumandangkan hingga matahari tergelincir.

Jika adzan shalat Jum'at dikumandangkan sebelum

matahari tergelincir, maka adzan tersebut diulang sesudah

matahari tergelincir- Jika ada seorang muadzin mengumandangkan

adzan sebelum matahari tergelincir, sedangkan mua&in lain

mengumandangkan adzan sesudah matahari tergelincir, maka

adzan yang dikumandangkan sesudah matahari tergelincir itu sah,

dan dia tidak perlu mengulangi adzan yang dikumandangkan

sebelum matahari tergelincir.

Saya senang sekiranya adzan pada hari Jum'at di

kumandangkan ketika imam masuk masjid dan duduk di tempat

dia menyampaikan khutbah, baik tempat itu berupa balok kap,
atau pelepah kurma, atau mimbar, atau sesuafu yang tinggl, atau

tanah. Jika imam telah melakukannya, maka barulah muadzin

memulai adzan. Setelah muadzin selesai adzan, maka imam berdiri

dan menyampaikan khutbah, tidak lebih dari itu.

Saya senang sekiranya hanya seorang mua&in yang

mengumandangkan adzan ketika imam telah berada di atas

mimbar, bukan sekelompok muadzin.
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401. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Periwayat yang

tsiqah mengabarkan kepadaku, daf, Az-Zuhri, dari Sa'ib bin Yazid,

bahwa adzan unfuk shalat Jum'at pada mulanya dikumandangkan

ketika imam duduk di atas mimbar pada masa Rasulullah S, Abu

Bakar dan Umar. Lalu pada masa kekhalifahan Utsman dan ketika

umat Islam telah ban5nk, maka Utsman memerintahkan adzan

kedua, sehingga perkara itu pun berlangsung demikian."293

293 Sesudah menyebutkan riwayat ini dari jalur Rabi' dari Asy-Syafi'i, Al

Baihaqi dahm Ma'rifah,4s-Sunan ual Atsarberkata, "Hadits ini juga diriwa3ratkan

Asy-Syafi'i dalam qaul qadim. Dia mengatakan, 'Sebagian sahabat kami

mengabarkan kepada karni, dari hnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhri'. Kemudian dia

menyebutkannla dalam benh.rk makna, dan di akhimya dia berkata, 'Kemudian

Utsman mengadakan adzan pertama di atas Tansra'."

Hadits hnu Abi Dzi'b ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Shalat

Jum'at, bab: Adzan pada Flari Jum'at, l/289, no. 972,913, 915, 916) dari jalur

hnu Abi Dzi'b dari pf,-Zvhti dengan redaksi lrang serupa.

Zawa' adalah sebuah rumah di pasar Madinah sebagaimana diterangkan

dalam sebagian riwayat.
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Aqrtnfi'i berkata: Atha' menentang bahura Utsrnan png
merrgadalonr5ra. Dia berkata, 'Orang 3nng merrgadakan &an
kdua dahh Muawiph."

Apapm yang terjadi, ketentuan 1nng b€rialan di masa

Raslulhh #i it'.ilah yang lebih saya srkai.

Aqrq/af i berkah: Jika sekelompok muadzin

m€ngumardangkan adzan saat imam berada di atas mimbar, dan

adzan dikumandangkan seperti saat ini, yaifu safu ad?an sebefum

adzan para mua&in ketika imam duduk di atas mimbar, maka

sala memakruhkan, narnun hal ifu tidak menrsak shalakrp sarna

sekali-

Dalam adzan tidak ada sesuafu pun yang m€rusak shalat

karena adzan bukan merupakan baEan dari shalat, melainkan

ajakan unfuk shalat. Demikian pula, seandainya seeorang shalat

tanpa adzan, maka saya memakn*rkannya tetapi dia tidak wajib

mengulangi shalatnya.

123- Ihpankah Jual-Beli Diharamkan Pada Hari
Jum'at?

Aslrsyafi'i berkata: Allah & berfirman,
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'Apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at,

mal<a betsegmlah kamu kepada mengingat Allah dan

tinggalkanlah jualbeli. "(Qs. Al Jumu'ah [62\ 9l

AqrSyafi'i berkata: Adzan yang karenanya seseorang yang

terkena fardhu Jum'at wajib meninggalkan jual-beli adalah, adzan
yang dikumandangkan pada masa Rasulullah #, yaitu adzan yang

dikumandangkan sesudah matahari tergelincir dan sesudah imam

duduk di atas mimbar. Jika muadzin mengumandangkan adzan

sebelum imam duduk di atas mimbar meskipun matahari telah

tergelincir, maka saat ihr jual-beli belum dilarang, sebagaimana

jual-beli dilarang saat imam sudah berada di atas mimbar. Namun

saya memakruhkannla karena itu adalah waktu yang saya

anjurkan bagi imam untuk duduk di atas mimbar.

Demikian pula, jika muadzin mengumandangkan adzan

sebelum matahari tergelincir, sedangkan imam sudah duduk di atas

mimbar, maka jual-beli belum dilarang. Jual-beli dilarang hanya

ketika kedua hal tersebut bersama-sama terjadi, yaifu adzan

dikumandangkan sesudah matahari tergelincir dan imam telah

berada di atas mimbar.

Jika orang yang tidak wajib mengerjakan shalat Jum'at

melalnrkan jual-beli pada waktu dimana jual-beli dilarang, maka

saya tidak memakruhkan jual-beli tersebut, karena kedua pihak

Udak r,uajib mengerjakan shalat Jum'at. Jual-beli yang dilarang

adalah jual-beli yang dilakukan oleh orang yang diperintahkan

unfuk mendatangi shalat Jum'at.

Jika orang yang tidak wajib shalat Jurn'at mengadakan jual-

beli dengan orang yang wajib shalat Jum'at, maka saya

memakruhkanryra bagi orang yang wajib shalat Jum'at sesuai
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ahsan lql salra sampaikan, dan bagi pihak lain karena dia

merrbafirrya melakukan hal yang saya makruhkan. Namun sa5n

Mak m€dlai imFbeli itu rusak dalam keadaan apapun.

SGEIatdak memakrutrkan jualteli pada hari Jum'at sebdum

rnatahad dan sesudah shalat bagi seorang pun dahm
k€a&an apapun. Jika dua oftrng yang terkena perintah shalat

Jrrn'at iual-beli pada unktu dilarang jual-beli, maka

Udak da keterangan yang jelas bagiku mengklaim akad ju+bdi itu
rusak di antara keduanla, karena se@ra nalar larangan juatbeli

pada walfu ter:sebut bertuluan agar datang ke tempat shalat,

hrmn lfl€na jual+"li itu haram kmena jual-beli itu sendiri. Dan
jml+efi 1nrg rusak adalah jual-beli 57ang diharamkan karena jual-

b€H itusendtoi.

Tlial{rah Anda melihat bahura seandainya seseoftrng

terinsat shalat, tetapi tidak tersisa waktu shalat baginya selain

rmhrk mengerjakan ka,rrajiban-karuajiban seculnrpnya, lalu dia

melalnrlmr itnFbeli pa.da urakfu ifu, maka dia dianggap telah

berbr-rat mdrsht lantaran menyibukkan diri dengan jual-beli, hingga

melalaikan shalat sampai wakhrnya habis. Sedangkan maksiat

karena kedhd<an jual-beli hi.ggu shalat itu tdak
merusakfnFbelinya.

L24- Datang Ke Masjid Untuk Shalat Jum'at Di Aural
Waktu
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402. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada :3:
Az-Zuhi, dari Ibnu Musayyib, dari Abu Hurairah, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa, 'Jika hari Jum'at tiba, maka di setiap

pintu dari pintu-pintu masjid ada para malaikat yang menatat
manusia sesuai dengan tingkatan mereka, yaitu yang paling
pertana datang. Jika imam telah keluar, maka lembaran-lembaran

calatan tersebut difuUp lalu mereka menyimak khutbah. Orang

yang mendatangi shalat di waktu pagi ifu seperti orang gng
berkurban seekor unta betina yang gemuk. Kemudian yang datang
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berikuhSp seperti orang yang berlrurban sapi- Kantdian, oftng
tnng datang berikuhSn seperti orang tnng fulflxbn domh -
hingga beliau menyebutkan ayam dan telur-.4%

294 HR. Mrxlim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Kqrtarnaan Dabrg pada

Wakhi Dini di Hari Jum'at, 2/5871dari Yahya bin Yahya dan Amr An--Ihqld dari
Sutan dari Az-Zuhri.

Mtrslim mengalihkan sanadngra kepada hadits sebeh.unrqp dari jahrr Abu
Thahir, Harmalah, dan Amr bin Sawwad Al Amiri dari lbnu Wahb dad Yurnrs dari
Ibnu Syihab dari Abu Abdullah Al Aghar dari Abu Humiratr-

Melaluilalw riwayat kedua inilah Al Bukhari meriuraSatkan hadib tersebut:

AI Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Merryimak Khutbah l/294,
no. 9291dari jalur Adam dari Ibnu Abi Dzi'b dari Zuhri dari Abu Abdullah Al
Aghar; dan (pembahasan: Awal Mula Penciptaan, bab: Dzikimya Para Malaikat,
2/294, no. 3211) dari jalur Ahmad bin Yunus dari lbrahim bin Sa'd dari hnu
Syihab dari Abu Salamah dan Al Aghar dari Abu Hr.rrairah.

Sesudah meriwayatkan hadits ini Al Baihaqi dalarn Ma'rihh As-gnan wl
Abar(2/570-512) berkata, "Asy-Syafi'i dalam riwa5;at Harrnalah dan Al Muzanni
berkata= Sufun dibedakan oleh periwayat lain dalam hal sarad hadib ini. Da
dibedakan oleh hnu Abi Dzi'b dan hrahim bin Sa'd bin lbrahim, keduanya
berkata: Az-Ztrhn menceritakan kepada kami, dari Abu Abdulah AI Aghar, dari
Abu Huraimh."

Asy-Syafi'i berkata, "Dua orang itr-r lebih kuat hafalannln daripada satu orang,
selain Ibnu Syihab juga meriwayatkannya dari kedrnryra secara bersarna-sama."

Al Baihaqi berkata, "Al Bukhari mengunggulkan hadib karern periuraptryn
ban!,ak sehingga dia melansir hadits hrahim bin Sa'd dari Az-Zuhd dari Abu
Salarnah dan Al Aghar dari Abu Hurairah; dan hadits lbnu Abi Dd'b dari Az-hfu1
dari Al Aghar dari Abu Hurairah. Namun dia fidak mdansir hadits St{En bin
Ulainah."

Al Baihaqi juga berkata, 'Muslim bin Haffi mengacu kepada kerrnmgkinan
bahwa Azzrhn meriwayatkannya dari Said sebagimana dia meriurapd<annya
dari Al Aghar."

Sesudah meriwayatkan hadiS ini dari Sufi7an, Al Hurnaid berkata, "S$ran
diberitahu bahwa para atrli Hadits mengahkan tenbng hadits hi bahura dia
diriwa5ratkan dari Al Aghar dari Abu Hurairah. Sut an pm berkata, 'Saya tidak
mendengar penyebutan nama Al Aghar sama s€kali. Saya tidak perrah
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AlUmm

403. Malik mengabarkan kepada kami, dari Sumai, dari

Abu Shalih As-Samman, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S
bersabda, "Barangsiapa Wng mandi pada hai Jum'at seperti

mandi junub, kemudian dia berangkat, maka seolah-olah dia

berkurban seekor unta betina yang gemuk. Barangsiapa yang

berangkat pada unktu yang kedua, maka seolah-olah dia

mendengamya menceritakan hadits kecuali dari Said bahwa dia mengabarinya dari

Abu Hurairah."
l.jh. Musnad Al Hunnidi(2/417418)
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berkurtan sukor sapi. Barangsiapa yang benngl<at pada unktu
ketiga, maka seolah-olah dia berkurban seekor domba yang
berbnduk. Barangsiapa yang berangkat pada waktu keempat,
maka seolah-okh dia berkurban seekor atnm. fumngsiapa Jnng
berangl<at pada wakfu kelima, maka seolah-olah dia berkurban

sebutir telur. Jika imam telah keluar, maka pan malaikat hadir
untuk menyimak dzikir (pelajar*l.'295

Asy-Syafi'i berkata: Saya senang sekiranya setiap orang
yang wajib shalat Jum'at untuk pergi ke tempat shalat Jum'at di

waktu dini. Semakin dini dia datang, maka semakin utama baginya
sesuai dengan riwayat dari Rasulullah S. Juga karena kita semua

tahu bahwa barangsiapa yang menambahkan upaya dalam
taqanub kepada Allah, maka itu semakin utama.

Mereka diperintahkan unhrk melakukan perkara fardhu bagi
mereka, dan perintah kepada mereka dengan perkara yang fardhu
itu tidak menghalangi keutamaan yang mereka kerjakan akibat
amalan sunnah yang mereka kerjakan.

125- Berjalan ke Tempat Shalat Jum'at

Asy-Syafi'i berkata: Allah & berfirman,

29s FIp. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Amalan dalam
Mandi pada Hari Jum'at, 1/101, no. 1); Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, .

bab: Kantamaan Jum'at, l/28t, no. 881) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik;
dan Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Wewangian dan Siwak pada Hari
Jum'at, 2/582, no. 10/850)dari jalur Qutaibah bin Said dari Malik.
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'Apabila diseru unfuk menunaikan shalat pada hari Jum'at,

maka bersqenlah l<amu kepda mengingat Allah." (Qs. Al
Jumu'ah 1521:9)

o , 9 o 1,. o , t-n.t , o t ..o, ..//o /
,f q-fjl ,f W ..t OtJ"' U-rgl -t't
Vf ,^3:A Lt'# q- 6 ,,:s y) * t'y-

AlJl

o

..Jt t)a u

404. Sufun bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Az-Zvhi, dari Salim, dari ayahn5a, dia berkata, "Aku sarna sekali

tidak pemah mendengar Umar membaca aSnt ini selain dengan

bacaan, "Maka perElah kalian kepada mengingat Allah."296

Dapat dipahami secara nalar, bahwa kata,rilJr dahm ayat

ini berarti amal atau usaha. Allah $ berftrm-, @gJ 
-H3t-

"Sesmgguhnya usaha kamu memang berbeda-bda." (Qs. Al-Lail

l92l:41

296 Atsar ini diriwayatkan oleh Abdurrazzag dalam Mushannafnya
(pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Berjalan ke Masjid, 3/2On dari jalur Ma'mar
dan selainnya dari Az-Zuhd.

Dia berkata, "Umar rg wafat, dan dia tidak pemah membaca ayat png
terdapat dalam sumh AI Jumu'ah ini selain dengan bacaan, n, ii jt r;;ri "Maka

pergilah kalian kepada mengingat Allah."

lo
)
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Allah B irsu berfirman, @ ,f1, CJy**$ *t "Dan

bahunn4n seorang manusia tiada memperoleh selain aP yang

telah diuahakannSn "(Qs. An-Najm [53]' 39)

Allah B jrsa berfirman, W.54. ,;rfi A;;4 ti (,1)

"Dan apbik dia berpaling (dai l<amu), dia berusaha di bumi wtuk
mengadal<an kerusakan Wdarya. "(Qs. Al Baqarah l2l:2051

AqrSyaf i berkata: Zuhair bersenandung dalam sebuah

syair:

It r-U It \fi 'n" # ii'U',F,?i e*-,;;
.b

t')u

Snfu l<aun berusaha unfuk men5rusul merel<a dengan perianiian

merel<a

Narnun mereka tak bergenk, tidak mencela, dan tidak bqhenti
berunha

Sebagian sahabat kami menambahkan kepadaku bait syair

ini demihan,

* g:;tiq t"; # cti;:;t f 'u,*6')

..$r Wy ; vf ;;:tt #'+:r ty ;at J:;-'# :
Kebaikan apa saja, mereka funaikan

Difu run-temurunkan nenek moyang mereka

Tiada yang membawa langkah selain bli kekangn5n

Dan tidaHah kwma dibnam selain di tempat tumbuhnia
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405. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Abdullah bin Abdurrahman bin Jabir bin Afik
menceritakan kepadalm, dari kakeknya yaifu Jabir bin Afik sahabat

Nabi S, dia berkata, 'Jika engkau keluar unfuk shalat Jum'at,

maka berjalanlah dengan pelanael61t"297

Dalil dari Kitab Allah yang kami jelaskan di atas

menunjulkan, bahwa kata .rllJt berarti amal atau usaha. Juga

dalam sabda Nabi S berikut ini,

,fe )" ;>rbt "&t l)t
9 -1.1

,1t
d*v

t3

o lo
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zs7 Sa!,a tidak mmemukan hadits ini pada selain fuy-Synfi'i.
Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dahm Ma'rifah As-Sunn wal Atsar

(pembalnsan: Shalat Jum'at, bab: Berjalan ke Tempat Shalat Jum'at, 2/5151dafi
jalur Abu Abbas dari Rabi'.

Y
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406. "Jika kalian mendatangi shalat, maka ianganlah lalian

mendatanginya dengan berlari-lai kecil, melainkan datangihh ia

dengan berjalan biasa. Dan tetaplah kalian tenang. Rakaat bempa

aja 5ang kalian dapati, maka kerjakanlah! Dan nkaat berap saia

Wng terlamtkan oleh kalian, maka eadhalah!'ag8

Shalat Jum'at adalah shalat yang cukup jelas, tidak perlu

diritmlntkan mengenai larangan berlari ke tempat shalat Jum'at

dari seorang pun, selain Rasulullah #8. Saya tidak mengetahui

adanya seseomng yang meriwayatkan dari Rasululluh # tentang

shalat Jum'at, bahwa beliau melakukan hal yang melebihi berjalan

298 Fm- Al Baihaqi dalarn Ma nfah As-Sunan ulal Abar (bahasan dan bab

!,ang sama, 2/5l41dari jalur Abu Ja'far (Ath-Thahawi) dari Al Muzanni dari Asy-

S!,af i dari Malik dari Ala' bin AMurrahman dari aphn5ra dan Ishaq bin Abdullah

dari Abu Huratuah rg, dia berkata= Rasulullah $ bersaMa, "Jika shakt telah

difirnikan, mal<a pnganlah kalian mendabngirya dengan berlai4art kuil, dan

datanglah dia dalam keadaan tenang. Rakaat bempa saja gng kalian dapti, mal<a

kqial@nlah! Dan nkaat berapa saja 3png terlewatl<an oleh l<alian, mal<a

! I{arena salah seorang di antara kalian ifu berada

dakn shakt selama dia bujakn menuju shalat!"
Uh. As-Sunn Al Ma'bumh no. (67)

Hadis ini juga diriwaptkan oleh Ath-Thabarani (pembahasan: Shaht, bab:

Rir,vapt tmtang Seruan dalam Shalat, l/6849, no. 4); dan Al Bukhari

: Shalat Jum'at, bab: Berjalan ke Tempat Shalat Jum'at, 7/2881 dari
jalur Adam dari lbnu Abi Dzi'b dari Az-Zuhd dari Said dan Abu Salamah dari Abu

Hr.mirah.

Juga dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dan Az-Zrhn dari Abu Salamah dari

Abu Humirah.

Hadits ini juga diriwayad<an oleh Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-

tempat Shalat, bab' Anjuran Mendatangi Shalat dengan Mantap dan Tenang, dan

I-arangan Mendatanginya dengan Berlari-Lari Keci, 7/421, no- 152/ffi2) dari
jalur Ismail bin Ja'far dari Ala'.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bl<hrij hadits, silakan baca kitab

Shahikh Hammam bin Munabbih milik pentahqiq (hal. 521-523).
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kaki biasa ke semua jenis shalat, dan tidak pula dari seorang

sahabat beliau prn.m

Shalat Jum'at Udak dihadiri, keeali dengan berjalan lrald

biasa, sebagaimana shalat-shalat lain dihadiri. Namun iilo
seseorang berlari-lari kecil menuju shalat Jum'at atau shalat-shalat

png lain, maka hal ifu tidak merusak shalatrya, tetapi saya tidak

menganjurkan hal itu bag^ya.

126. Penampilan unhrk Shalat Jum'at

Aslrs!,afi'i berkata:

D Imam Malik dalam Al Muwaththa 'mengutip perkataan hnu Syihab prg
s€rnakna dengan apa lrang disampaikan Asy-$,af i ini.

hnu Syihab berkata, "Jika shalat telah diserukan pada hari Jum'al rnaka

pergilah kalian mmuju dzikir kepada Allah."
Kemudian lrnam Malik berkata, "Kata uilJt dalam ayat ini berarti annl atau

usaha. Allah & berfirman, 'Dan apabih dia betpling (dari l<amu), dia fuusln di
buni untuk kerusakan padanjn. '(G. ru Baqarah l2l:2O5) AIbh e
jrya berfirnnn, 'Dan dapun orang tang datang kepadamu daUan
(unfil< mendaptl<an pqspiann). ' (Qs. 'Abasa [80]: 8) Allah B i.,Sa berfirrnan,
'Sawgguhng usaha kamu merrang berbda-bda.'(Qs. Al-tail l92} 4l

Malik berkata, "Jadi, kata uiltt yang disebutkan Allah dalam Kihb-N/a ihr
bukan berlad-lari kecil dan bukan dengan menguatkan langkah kaki, melainkan

!,ang dirnaksud adalah amal dan perbuatan."

lih- Al Muwathtln ', (pembahasan: Shalat Jum'at bab: Riwagrat tentang
B€rjalan Kaki pada Hari Jum'at, 7/106-LOn.
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407. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari hnu
Umar, bahwa Umar bin Khaththab,& melihat pakaian indah

sigmsm di pintu masjid, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah,

sebaiknya engkau membeli pakaian ini lalu engkau kenakan pada

618
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hari Jum'at atau saat menerima ufusan (delegasil keEka mqd<a
datang menjumpaimu." Rasulullah $ menjawab, oYang mqnalai
pal{aian seperti ini adalah oftng Snng t'tdak mudapt bagbn di
akhint " Kemudian datang hadiah untuk Rasululhh & lrang
diantaranln ada pakaian sutra- Beliau lalu mernberikan paloian
strba tersebut kepada Umar bin lftaththab &, lalu berkatalah

Umar, 'Wahai Rasulullah, engkau memberikan pakaian ini
kepadaku, sedangkan engkau telah menjelaskan sedemikian nrpa
mengerrai perhiasan uthanPlt Flasulullah $ bersabda 'Aku
memberilannya bukan mfuk angkau pakai-" Umar bin
Khaththab pun memberikan pakaian suha tersebut kepada

saudamnyas2 png musyrik di kota Makkah.3o3

ml Perhiasan udndd dinisba*an namanya kepada Uharid bh H4frb At-
Tamirni- Dia dabng bsama delegasi Tamirrt lalu dia rnasuk Islam dan terbllang
sebagai sahabal

302 14*g",rui Umar dirrnksrd, Al Mundziri be*ata, 'Dia adalah

Utsman bin Flakim. Dia saudara seibu Unnr." Ibnu Hajar berkata, "Ada
perrdapat mengenai keislarrnnnya." Ad-Dirn!,afti bqtata, 'Dia adalah

saudara dari saudara seibtr Unnr bin Khafilhab, lraitu Asrra" hnt Wahb-

Sedangkan Zaid adalah saudaranya Unnr karena dia rnasuk Islam sebefum Urnar."
Al Karrrnni b€rkata, 'Dia adalah saudara sep€rsrslJan Urrnr-"

303 FIR. AtFThabrani (penrbatrasan: Pakaian, trab: Riuapt terfrang

Merrg€nakan Paloian, 2/977-978, no. 18); Al Bukhari Slrald
Jum'af bab' Mernakai Pakaian Terbaih 1n32, ?33, no.86) aari jahrr Abdullah
bin Yusuf dari MalilC dan Muslim : Pakaian dan Pertriasan, bab:

Ketararnan Memakai Bejana frnas dan Pexak bagi taki+ld dan Perernpuan,
Ketnrarnan Gncin Emas dan Sutra bagi l-ah+ki bul€n Bagi Perernpr.raq Serta
Omamen dan Sernisalryta unhrk I-aki{aki Sdarna ndak L€bih dari Enpat JaG
3/7638, rc. 6/2Wl dari jalur Yuhf. bin Yahla dari Malik.
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408. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab,

dari Sabbaq, bahwa Rasulullah $ bersabda di suafu hari Jum'at,

"Wahai segenap kaun muslimin, hai ini adalah hari

Jnng diiadilran Allah sebagai hari mya bagi kaum muslimin. Karena

ifu, mandilah kalian. Barangsiapa di antara kalian yang memiliki

wewangian, maka fidak ada salahnya jika dia mengusapkan

weowngian itu pada tubuhn5n. Dan tebplah kalian bersiormkt'M

304 Fm- Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab: Riwayat tentang Siwak,

L/6556, no. 113)seperti ini secara mutal (terputus pada ahabat).

Hadits ittr nwtshul (tersambung sanadnya) pada lbnu Majah (pembahasan:

Merdirikan Shalat dan Sunrnh Di dalamnyra, bab: Riwayat tentang Mengenakan

Perhiasan di Hari Jum'at, 1/3491dari lalur Ammar bin Khalid AI Wasithi dari Ali
bin Ghurab dari Shalih bin Abu Akhdhar dari Pv7;rhn dari Ubaid bin Sabbaq dari

hnu Abbas &, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Sesungguhnia hari ini
adalah han m5n jang dijadil<an AIah bagi l{aum muslimin. Jadi, bamngsiap 5nng
dabng ke slnkt Jum'at maka hendaHah dia mandi- Jika dia memiliki watrangian,

nnl<a hendal<lah dia memakain5n. Dan jagalah l<alian untuk tetap betsiwmk!"

Al Bushiri berkata, "Dalam terdapat Shalih bin Abu Akhdar. Dia

dinilai lemah oleh rnayoritas ulama ahli Hadits. Sedangkan para periwayrat

selebihnya adalah tsiqah."

620



AlUmtn

Kami setiap orang unfuk rnembersihkan diri
pada hari Jum'at dengan cara mandi, memotong rambut dan

kuku, melakukan perauratan lpng dapat menghilangkan

perubahan bau dari seluruh fubuhnya, sivuah serta setiap hal 1nng
bisa membersihkan tubuhrya dan manrangikannya. Selain ifu dia

dianjurkan unfuk memakai wetrrangian jika mampu

mendapatkannya, memakai pakaian yang bagus sebisa mungkin

dan memberinln wanrangian demi mengilarti Sunnah dan agar dia

tidak menggaryBu seseortu-rg yang ada di dekakrSa. Demikian

pula, saya menganiud{an hal ifu di setiap hari hgz, dan

memerintahkannSp. Salra menganjurkan hal itu di setiap shalat
jamaah dan memerintahkannya. Sap juga menganjurkan hal iht

dalam setiap a@ra perlnrmpulan, meskipun saya lebih kuat

menganjurkan hal itu pada hari ra5a, yaitu pada shalat Jum'at dan

selainnya, demi mengikuti Sunnah dan karena banyakn5n oremsf

orcmg yang hadir di dalamnp.

Pakaian yang paling salra sukai adalah pakaian lrang
berwama putih. Jika seseorang bisa mengupayakan lebih dari ifu,

yaifu pakaian hasil tenunan Yaman dan Qathar, atau pakaian

Sap kahkan, hdits ini diriunfiatkan oleh At-Tirmi&i dalalr. AI Jann'secara
marfu' (tennglat dad hadits Barra' bin Adb dengan redalsi, Wujib
bgi umat Islam wtulr nnndi pda hari Jumat. Dan hadaHah sahh smng di
antam mqel<a nqnl<ai wwangian Jika dia tdak mendaph', mab
airifu menjadi wermngian fufury-"

At-Tirrnidd berkomerrtar, 'Sbhrs hadlts hasan, dan hadits ini merniliki

riwayat penguat dari hadb Abu Said yrang diriu,alraflGn oleh An-Nasa'i dalam

,4slrShtghn. " l,4z-Zva' id, ItprL L7 Ol

Uh. Ma'rifah As-Snan wl Abar 12/52s.526',. Al Baihaqi men@dkan
bahura hadits ini m€rniliki beberapa riurayat p€nguat yang sebagiann3,a terdapat

dahmAsh-Slnhih-
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semacarn ifu yang dicelup benangnya dan tidak dicelup sesudah

ditenun, maka itu bagus. Namun jika seseorang mengerjakan

shalat Jum'at dalam keadaan suci dan menufupi aurat, maka

shalatnya ifu sah meskipun saya menganjurkan unhrkn5n hal-hal

yang sala sampaikan di atas terkait kebersihan dan selainnya.

Seperti itulah yang saya anjurkan bagi setiap orang yang

menghadiri shalat Jum'at dari kalangan anak-il*, budak dan

selainnlra, kecuali dari kalangan kaum perempuan. Karena unhrk

kaum perempuan saya hanya menganjurkan kebersihan untuk

menghilangkan perubahan bau pada tubu\ tetapi saya

memakruhkan wer,vangian untuk mereka, serta memakruhkan

pakaian yang membuat mereka mencolok, yaihr wama putih dan

selainnya. Namun jika mereka memakai wer,vangian dan

melakukan apa yang saya maknrhkah bagi mereka, maka mereka

tidak wajib mengulangi shalat. Sa5a menganjurkan bagi imam

unfuk memakai pakaian indah seperti yang saya anjurkan unfuk

orang-orang, bahkan lebih dari ifu. Saya juga menganjurkan agar

dia memakai sorban karena dalam sebuah hadits dijelaskan:

.'/A

ol[t * d̂J)J
o,/

d)e
1. a n'..

& (sJl ol -1.1/
a /0/

r'-.t-

409. Sesungguhnya Nabi @ memakai sorban.30s

305 Ffr- Muslim (pembatnsan: Haji, bab: Kebolehan Memasuki Makkah

tanpa lhram,2/990, no. 452/1359) dari jalur Yahya bin Yahyra dan Ishaq bin

Ibmhim, keduanya berkata: Waki' mengabarkan kepada kami, dari Musawir Al

6?2
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Seandainya imam memakai iubah, maka ifu jrya lebih saya

sukai karena dalam sebuah hadits dijelaskan:

Jr" '"tat
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410. Sesungguhnya Nabi $ mernakai jubah.ffi

Wan-aq, dari Ja'far bin Huraits, dari ayahnya, bahura Rasulullah * b€dftibah di
hadapan orang-orcug dengan memakai sorban hitam."

Juga dari jalur Abu Bakar hn Abu qraibah dan Hasan Al Hukmd dari Abu
Umamah dari Musawir Al Warmq dad Ja'far bin Amr bin HLrails dari aphnp" dir
berkata, "Seolalr-olah saat ini sap bisa mdihat Rasuhrllah * d ah rntunbar

memakai sorban hitam dengan mehrruhkan kedua uiungnla d[ antara kedua
pundakMiau."

Abu Bakil tidak menyebu&an kata "di atas mirnbar". (rrc- t153l1359)
306 93. Al Baihaqi dalaxn Ma'rikh As-Sunn mt Atrirkxarrfia}arrn:Shalat

Jum'at, bab: Pernmpilan untuk Shalat Jum'at, 2/52GSm dari Fhrr FI6an bin
Shabbah dari Hafsh bin Ghi!,ats dari HAlaj 6in Arfta'ah) dari Ah Ja'hr dari
Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Nabi $ memiliki bebqapa ir-frafr Frrg bdiau
pakai pada hari raya dan shalat Jum'at."

Hadits ini dirirrnptkan oleh lbnu Khuzairnah dmgan redaksi, "Bdiau
memiliki satu jubah yang beliau paloi di dua hari raya dan *nht Jurn'al" (no-

1766) Status hadits ini lennh karern periwayatan secar?r tnt'an'an d€h Haiiai bin
Artha'ah.

Dalam }oab Sunan Abu Dad dairiwa5rat FIilaI bin &rdr dari ap[rrya: AIor
melihat Nabi S di Mina sedang khulbah di atas seekq kd€dai dergan
mengenakan jubah merah. Sedangkan Ali berada di depanrryn rners/ampail@n

perkataan bdiau.

Dalam kitab Al Ausath lansa AtFThabmni terdapat hadib Aiqph:
Rasulullah S memiliki dua pakaian yang beliau kenalon pada hari .fum'al Jika
beliau selesai shalat, maka lorni seperti sedia kalangan"

Ath-Thabrani ffiata, "Hadits ini diriuraptkan swra glnribddr Al Wa4di-"

623

a



AlUmm

127 - Shalat pada Pertengahan Siang pada Hari Jum'at
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Ibnu Sakan meriwayatkan dari jalur Mahdi bin Maimun dari Hisyam dari

ayahnya dari Aislnh secara mar{u', "Tidak ada salahn5ra bagi salah seorang di
antara kalian memiliki dua pakaian selain pakaian untuk kerjanya, yaitu unh.rk

shalat Jum'at dan untuk hari raya-" Hadits ini juga dilansir oleh hnu 'AMil Barr
dari ialw !,ang sarna.

Abu Daud dan Ibnu Majah juga merir.rnyatkan dari hadits AMullah bin Salam

dengan redaksi lartg serupa, narnun sanadnya terpuh$.
uh. At-Talkhish Al Habir(2f7ol.
Hadits ini juga diriwaptkan oleh Abu Daud (pembahasan' Shalat, bab'

Pakaian unhrk Shalat Jum'at, 1/6501dari jalur Ahmad bin Shalih dari Ibnu Wahb
dari Yunus dan Amr (bin Harits) dari Yahp bin Said Al Anshari dari Muhamnnd
bin Yah!,a bin Habban dari Rasulullah 8, diu bersabda, 'Tidak ada alahn5a bagi

alah seorug di anbm kalian jika dia ba'kelapangan -atau: tidak ada alahn5n
bagi salah seorzng di antan lalian jika kalian bert<ekpngan-untuk merniliki dua
pakaian wtuk shakt Jumbt selain dua pkaian kaia4a."

Amrberkata, Dan hnu Abi Habib mengabariku, dari Musa bin Sa'd, dari hnu
Ffibban, dari Ibnu Salam, bahwa dia mendengar Rasulullah $ bersabda seperti itu
di atas mimbar.

Abu Daud berkata, "Dan hadits ini juga diriwayatkan oleh Wahb bin Jarir dari

alahnya dari Yahyra bin A5ryr.rb dad Yazid bin Abu Habib dari Musa bin Sa'd dari

Yusff bin Abdullah bin Salam dari Nabi $.
Al Mun&iri berkata, "Al Bukhari menyebuflran bahwa Yusuf bin AMullah bin

Salam terbilang sahabat. Sementara ahli Hadits lain menyebutkan bahwa dia
pemah mdihat Nabi S."
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411. hrahfon bin Muhammd mengabarkan kepada kami,
dia ber*aA: Ishaq bin Abdullah kepadaku, dari Said
Al Maqhri, dari Abr.r Hurairah, bahwa Rastrlulhh $ melamng

shalat di pertengahan siang hir,gga matahari tergelincir kecuali
pada tnri Jurn'at-s7

41 G?i -r\y

so7 Fm- Al Baihaqi dahm Ma'ri[ah As-fuMn wl Atsrirtpclrntrrharan' Shalat
Jum'at, bab: Slnlat pada Pertengahan Siang di Hari Jwn'al 2/4761dari jalur
Rabi'- Kenrudian Al Baihaqi berkata, 'Hadits ini jqa diriwayatkan oleh
Mutrammad bin Umar dari Said bin Mtrslim bin Banak dia merdengar Al Maqburi
dari Abu Humirah €, dia b€rl<ata, "Rasulullah # melarang...' lalu dia
menyeh-dran redaksi sdanluhrga-

Fladits ini juga diriuaptkan oleh Abu Daud (pernbahasan: Shalat, bab: Shalat
pada Hari Jum'at Sebelum Mabhari Tergelincir, L/653$il!.dai jalur Muhammad
bin Isa dari Flassan bin lbratrim dari Lnits dari Muiahid dari Abu Khalil dari Abu

Qatadah dari Nabi 8, batru,a Miau merrnkrutrkan stnlat di pertengahan siang

kecuali pada hari Jum'at- Miau bersabda, "Saungulzrrya nml<a Jalnnnarn itu
dik&dan kqali pda lwi Jumbt"

Ahr Daud berkata, "Stahs Mb mwsl karena Mqahid l€bih t'.ra daripada
Abu Khalil, sedangkan Abu KhaH tidak menyimak dari Ab,tr Qatadah- Namun
hdits ini salirg merrguafl<an."
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412. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab,

dari Tsa'labah bin Abu Malik, bahwa dia mengabarinya, bahwa

mereka di masa Umar bin I(haththab rg pada hari Jum'at

mengerjakan shalat menunggu Umar bin Khaththab rg keluar.

Jika Umar .S telah keluar dan duduk di atas mimbar, lalu muadzin

mengumandangkan adzan, maka mereka duduk sambil

berbincang, hingga ketika para muadzin diam dan Umar @ telah

berdiri, maka mereka pun diam, tdak seorang pun !,ang

ber'bicara.'s8

308 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Riwapt tmtang

Diam dalam Shalat Jum'at saat Imam BerkhLrtbah, l/1O3, no. 7).

Al Baihaqi dalarn luk'nfah As-Sunan wral Atsar(petrrrlcr,}nsian: Shalat Jum'at,

bab: Shalat di Pertengahan Siang pada Hari Jum'at, 2/47n berkata, "Abariru
juga diriun5ntkan oleh Aq,.$nfi'i dalam qaul qadim dengan sanad Srang sama,

narnun dalam riwayat tersebut disebutkan redaksi, "Hingga ketika muadzin telah

diam.-. Dia menambahkan: Ibnu Syihab berkata, "Keluamya imam menghentikan

shalat, dan pembicaraan imam menghentikan pembicaraan (iamaah)." (Atsar in
para riwapt Yahya bin Yahya berada pada posisi di atasnya)

Kemudian Al Baihaqi menjelaskan bahwa riwayat ini ada pada Yahya bin

Bukair dan Al Qa'nabi dari Malik.

.PI
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413. hnu Abi Fudaik juga menceritakan kepadaku, dari

Ibnu Abi Dzi'b, dari hnu Syihab, dia berkata: Tsa'labah bin Abu

Malik menceritakan kepadaku, bahwa duduknya imam memufus

bacaan tasbih dan bicaranya imam memufus pembicaraan

fiarnaah). Sesungguhnya orang-orang berbicara pada hari Jum'at
ketika Umar;g duduk di atas mimbar, kemudian ketika mua&in
telah diam, lalu Umar rg berdiri, maka tidak seorang pun yang

berbicara hingga Umar iS; menyelesaikan kedua khutbahnya. Jika

shalat segera ditunaikan dan Umar;S, furun, maka mereka pun

berbicara lagi."sos

3@ Sesudah meriwayatkan hadits ini dalam Ma rifah As-Sunan wal Atsar
(pembahasan: Shalat Jum'at, bab' Shalat di Pertengahan Siang pada Hari Jum'at,
2/4774781, Al Baihaqi berkata, "Asy-Syaf i dalam qaul qadimberkata, 'Khabar

Salamah dari mayoritas sahabat Rasulullah S di Daml Hijrah adalah bahwa
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Jika orang-orang telah pergi ke tempat shalat Jum'at, maka

mereka mengerjakan shalat hingga imam berada di atas mimbar.

Jika imam telah berada di atas mimbar, maka berhentilah di antara

mereka orang yang shalat dua rakaat atau lebih. Dia boleh bicara

hingga imam memulai khutbah. Jika imam telah memulai khutbah,

maka dia diam sesuai dengan dalil yang saya sampaikan. Orang

yang menghadiri shalat Jum'at tidak dilarang mengerjakan shalat

di pertengahan siang.

L28- Orang yang Memasuki Masjid Pada Hari Jum'at
Saat Imam Berada di Atas Mimbar Namun Dia Tidak

Shalat Terlebih Dahulu

l/ O e / O .
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mereka mengerjakan shalat di pertengahan siang pada hari Jum'at, dan mereka

berbicara saat imam berada di atas mimbar'." (sanad hadits s/rahah)

Asy-Syafi'i berkata: Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada karni, dari

Abdullah bin Ja'far, dari Ismail bin Muhammad dari sa'ib bin Yazid, dia berkata,

Aku melihat Umar rg berbicara pada hari Jum'at ketika para muadzin

mengumandangkan a&an.

Asy-Syafi'i juga berkata: Dan periwayat yarg tsiqah mengabarkan kepada

kami, dad Ishaq bin Yahya bin Thalhah, dari Musa bin Thalhah, dari Utsman

dengan redaksi yang sama.

)
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414. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Amr

bin Dinar, dari Jabir bin AHullah, dia berkata, "Ada seseorang
yang masuk masjid pada hari Jum'at ketika Nabi $ sedang

berkhutbah, lalu beliau bertanya kepadanSra, 'Apakah engkau

sudah shalat?' Orang ifu menjawab, 'Belum.' Beliau bersaMa,
'I{alau b.gitu, shalatlah 6ls2 121p27'.'8lo

c
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310 91. Al Bukhari (pembahasan' Shalat Jurn'at, bab: Orang Spng DatarE
saat lmam Berkhutbah Shalat Dra Rakaat yang Ringan, L/294, no- 931, 930,
1166) dari jalur Ali bin AMullah dari Suft/an; Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at,
bab: Shalat Tahigrahrl Masiid Kefika Imam Berkhutbah, 2/596, no. 561875) dari
jalur Sufuan; dan Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan ural Abar (pernbahman:

Shalat Jum'at, bab: Orang yang Memmuki Masjid pada Hari Jum'at saat Irnam
Berada di Atas Mimbar Tetapi dia Tidak Shalat, 2/478,479) daijalur Abu Ja'far
dari AI Muzanni dad Asys!/afi'i dari Abdul Majid bin Abdul Adz dal.l. Ibnu Juraij
dari Amr bin Dinar. Uh- ,As-Sunan Al Ma'btnh M. 122 no. 18).
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415. hnu Ulninah mengabarkan kepada kami, dari Abu

Zubair, dari Jabir, dari Nabi $, dengan redaksi yang sama, tetapi
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dia menambahkan dalam hadits Jabir, "Dia adalah Sulaik Al

61ru6ru1rri."311
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3u HR. Muslim (bahasan dan bab lnng sama, 2/597, no.58/875\ dari jalur

Qutaibah bin Said dari laits dan Muhammad bin Rumh dari laits dari Abu Zubair

dari Jabir-

Al Baihaqi berkata, 'AsySyafi'i dalam riwayat Harmalah berkata, 'Hadits ini

sangat valid dari Rasulullah S'."
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416. hnu U5ninah mengabarkan kepada kami, dari hnu

AhrL dari lSadh bin AMullah, dia berkata: Alm melihat Abu Said

Al lftudri datang saat Marwan berkhutbah, lalu dia berdiri dan

shaht dua rakaat. Para penjaga pun menghampiriryra untuk

menyr-ntrhnp duduk, namun dia menolak duduk hingga dia shalat

dua rakaat. Ketika kami selesai shalat Jum'at, kami mendatanginln

dan berkata, 'Wahai Abu Said, hampir saja mereka

menganialramu." Dia berkata, "Aku fidak akan meninggalkan

shalat ihr karena suafu hal sesudah perisilwa Snng aku saksikan

dari Rasulullah #i. Aku melihat Rasulullah S ketka datang

seorang laki-laki saat beliau sedang berkhutbah. Omng itu

memasuki masjid dengan penampilan yang lusuh, lalu beliau

bertanya, Apkah engkau sudah shalat?'Orang ifu menjawab,

'Belurn.' Beliau bersabda, "Kalau begifu, shalatlah dua ral<aat!'

Kemudian beliau menganjurkan orang-orang unfuk bersedekah

dan mereka pun melemparkan pakaian-pakaian mereka, lalu

Rasulullah S memberikan dua potong pakaian kepada orang itrr.

Pada hari Jum'at berikuturya, laki-laki tersebut datang saat Nabi S
sedang berkhutbah. lalu beliau bertanya, Apakah engl<au sudah

shaht?'Orang ihr menjawab, 'Belum.' Beliau shalat, 'I{alau bqifu,
shaktlah dua mkaat!' Kemudian beliau menganjtrkan oftmg-orang

unfuk bersedekah, lalu orang ifu melemparkan salah safu dari dua

pakaiannya. Namun Rasulullah 6S berteriak kepadanya, 'Ambillah

palaianmu ifu!' Gang itu pun mengambilnya, kemudian

Rasulullah $ bersabda, 'Perhatikan orang ini. Dia datang pada

hari Jumbt kemarin dengan yang lusuh, lalu aku

memerinbhkan orang-orang unfuk bersedekah, lalu mereka pun
melemparkan pakaian-pakaian mereka, lalu aku memberin5n dua

ptong pl<aian. Lalu ketika tiba han Jumbt ini, aku
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memeinbhkan orang-orang unfuk bersedekah, lalu datanglah dia

melemparkan salah safu dai dua pakaiannya'.'8L2

Pendapat inilah yang kami pegmg, dan kami
memerintahkan orang yang memasuki masjid saat imam sedang

berkhutbah atau muadzin sedang mengumandangkan adzan tetapi
dia belum shalat dua rakaat (memerintahkan) agar dia mengerjakan

shalat dua rakaat. Kami memerintahkannya untuk meringankan

shalat dua rakaat tersebut karena dalam hadits diriwayatkan:

_f
I

t e zl
or/ jl,

Uc AlJl .v 6 ':t,d
a a
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312 119. AI Humaidi dalam Musnadnya (2/326-3271dari jalur Sufpn. Dalam
sanadnya terdapat Iyadh bin Abdullah bin Sa'd bin Abu Sarh. Di alttir abar
disebutkan: Sufuan berkata: Beliau bersabda, "Tidak ada sedekah kecuali di luar

sdanglran omng ini tidak memilih kecukupan unfuk menyedekahkan

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab:
Riwapt mengenai Shalat Dua Rakaat Ketika Seseorang Datang Saat Imam
Berkhutbah, 2/385-3861 dari jalur Sufun.

hnu Abi Umar berkata, "Sufyan bin Uyninah shalat dua rakaat ketika dia tiba
di masjid saat imam berkhutbah, dan dia memerintahkan. AMurrahman Al Muqri'
pemah melihatnya."

Abu Isa berkata: Aku mendengar hnu Abi Umar berkata: Sufyan bin Uyainah
berkata, "Muhammad bin Ajlan adalah periwayat yang tsiqah dan tepercaya dalam
menyampaikan hadits."

Abu Isa juga berkata, "Dalam bab ini terdapat riwaynt dari Jabir, Abu
Hurdirah dan Sahl bin Sa'd *p."

Abu Isa juga berkata, "Hadits Abu Said Al Khudri @ statusnya hasan-shahih
serta diiadikan pegangan oleh sebagian r.ilama." (no. 511)
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417. Nabi $ memerintahkan untuk meringankan shalat

dua rakaat tersebut.3l3

Ketentuan ini berlaku baik dalam klnutbah pertama atau

dalam ktrutbah terakhir. Jika seseorang masuk saat imam berada

di akhir khutbah sehingga tdak mungkin baginya untuk

mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan sebelum imam

memasuki shalat, maka dia tidak harus mengerjakan shalat dua

rakaat tersebut karena dia diperintahkan mengerjakan shalat dua

rakaat tersebut hanya ketika memungkinkan. Keadaan yang

mungkin baginya itu berbeda dari keadaan yang tidak mungkin

baginya. Saya berpendapat bahwa imam berhak menpruhnya

mengerjakan shalat dua rakaat, serta menambahkan

(memperpanjang) lihutbahnya seukuran waktu yang

memungkinkan orang tersebut mengerjakan shalat dua rakaat

secara sempuma. Jika imam tidak melakukannya, maka saya

memakruhkannya, tetapi tidak ada kewajiban apapun padanya-

Jika orang yang masuk masjid ifu tidak mengerjakan shalat dalam

keadaan yang mungkin baginya unfuk mengerjakan shalat, maka

saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib mengulangi dan tidak

wajib mengqadha shalatrya.

313 HR. Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Shalat Tahiyyatul Masjid

saat Imam Berkhutbah, 2/5971dari jalur Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khasyram,

keduanyra dari Isa bin Yunus dari A'masy dari Abu Sufuan dari Jabir bin Abdullah,

dia berkata, "sulaik Al Ghathafani datang pada hari Jum'at saat Rasulullah 1is

sedang berkhutbah, lalu dia duduk. Rasulullah,S lantas bersabda kepadanya,

'Wahai Sulaik, bangun dan shalatlah dua rakabt, keriakanlah dengan ingan!
Kemudian beliau bersabda, "Jika salah seorang dai kalian datang pada hari

Jumbt saat imatn sedang berkhutbah, maka hendaHah dia shalat dua rakaat, dan

hendaHah dia meingankan shalatnya itu!'."
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Jika dia mengerjakan shalat dua rakaat tersebut sesudah

shalat Jum'at segera difunaikan, maka saya memakruhkannya.

Namun jika dia mendapati safu rakaat bersama imam, maka dia
telah mendapati shalat Jum'at.

L29- Melangkahi Leher Orang-orang Pada Hari Jum'at

Asfsyafi'i berkata: Saya memakruhkan seseorang

melangkahi leher orang-orang pada hari Jum'at sebelum dan
sesudah imam masuk karena hal itu mengganggu mereka serta

menunjulikan etika yang buruk. Karena ifu, saya menganjurkan
orang yang menghadiri shalat Jum'at untuk datang ke masjid sejak

awal, selain ada ketrtamaan dalam kehadiran di wakhr dini ke
tempat shalat Jum'at.

'""at av;-f O*Jl e g;"rt1 -t\A
6zI

ol
ol

,/6t *G) e*-)-:) 6i, *) *ht'-a
.:{tb'.r*1 *, *\t J2'r;r';jvj/
418. Diriwayatkan dari Hasan secara mursal, bahwa

Nabi $ melihat seorang laki-laki melangkahi leher orang-orang,
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lalu Nabi #i bersaMa kepadanp, 'hgl<au tqlamfut daang dan

mqlgpnggu (onng:onng). ala

t g

*
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419. Drir,vayatkan dari Nabi # -FnS diriuralatkan oleh

Aha Humirah, bahr,ua beliau b€rsabd4 'Aku frdak sqTang

maningallan shalat Jum'at makiptn diW han skian dan

s&an. Sungah, mergerjakan shalat di abs Al Hamh bemh

l-> t1

314 gp. Abdurmzzaq dalam Mtsharunltm (pernbatrmn, Stnlat Jr.un'at

bab, Melangkahi Leher Orang-orang Ketrka Lnam B€rlfiLdbah, 3/34ol, dari phrr

l"{a'mar dari Qatadah dari Hasan, batu,a seorarrg lald{ah datang dengan

mdangkahi leher omng-orang saat Nabi $ sedang b€dftdbah- Kdka I'IaH #
tdah menyelesaikan khutbah dan shalat bdiara Miau bertanya, Walni fuhn,

apl<ah engl<au shalat Jum at had tun?" Orang ihr balik bertaryra, "Ya Rasuhrllal\

tidakkah engkau melihatku hari ini?" Beliau bersabda" 'Aku mdihahrul tdapi
agleu mengganggu onngromng dan tetkmbt dabng- "

Maksudnya adalah menslanggu orangomr{l karern melangkahi l€h€r

mereka, dan dia terlambat datang.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdunazaq Oaftasan dan bab yang sEurr.r,

3n4ll dari jalur lbrahim bin Yazid dari Walid bin Abdullah dari Jabir dengan

redaksi yang sarrrtr; dan Ibnu Abi SFibah dahm Mslnrunfnya (pernbalrmn:

Shalat, bab, Melangkahi Leher Orang-onmg pada Hari Jum'at, z/l44) dati jaltr
Huslraim dari Yunus dan Marshur dari Hasan-

\->
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tempat yang dipenuhi bebatuan hitam di luar Madinah) itu lebih

aku sukai daripada melangl<ahi leher orang-orang.'815

Jika jalur masuknya seseorang penuh sesak sedangkan di
depannya ada tempat kosong, maka tindakannya melangkahi satu

atau dua orang unfuk mencapai tempat kosong tersebut saya

harap ada kelonggaran untuknya. Tetapi jika yang dilangkahi

banyak, maka saya memakruhkannya dan tidak meny-rkainya,

315 Fill- Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Penampilan,
Melangkahi Leher, dan Menghadap ke fuah Imam pada Hari Jum'at, 1,/110, no.
20) dari jalur Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm, dari orang yang menceritakan
kepadanla, darl Abu Hurairah rg5 bahwa dia berkata, "Sungguh, shalatn5n alah
seoftng di antam kalian di atas Harah itu lebih baik baginya daripada dia duduk-
duduk hingga ketika imam berdiri untuk berkhutbah dia datang dengan melangkahi
leher orang,orang pada hari Jum'at. "

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (bahasan

dan bab lang sama, 3/242, no. 5505) dari jalur seorang periwayat dari Shalih
mantan sahaya Tau'amah dari Abu Hwairah, dia berkata, "Aku tidak senzrng

memperoleh unta merah dengan syarat aku meninggalkan shalat Jum'at. Dan
sungguh shalat di atas Harrah ih"r lebih aku sukai daripada melangkahi leher orang-
orang ketika mereka telah mengambil tempat duduk mereka."

Juga dari jalur hnu Uyainah dari hnu Ajlan dari Said Al Maqburi dari Abu
Hurairah dengan redaksi yang sama. (no. 5506)

Hadits ini juga diriwaSatkan oleh hnu Abi Syaibah dahm Mushannaf-nya
(pembahasan: Shalat, bab: Melangkahi Leher pada Hari Jum'at, 2/1451dari lalur
Waki' dan Fadhl dari Sufun dari Shalih mantan sahayra Tau'amah, dia berkata:
Aku mendengar Abu Huraimh berkata, "Sungguh shalat di Harrah ihr lebih aku
sukai daripada melangkahi leher orang-orang pada hari Jum'at."

Seperti inilah png kami temukan dalam semua sumber tersebut, bahwa ini
adalah perkataan Abu Hurairah rg, bukan dari Nabi $. Karena itu saya
memgukan adanya tambahan dalam redaksi ini: Diriwayatkan dari Nabi $.

Di anbra hal yang menguatkan keraguan ini adalah Al Baihaqi meriwayatkan
redaksi Asfi-SSafi'i tanpa tambahan tersebut. Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i

berkata: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, "Aku tidak senang...
dan setenrsnya."
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kecrmli da tdak menernrkan jalan ke ternpat shalat unfuk

menge$ilon shalat Jum'at kecuali dengan cara mdargffii, maka

ada k&rggaran baginp, Irsya'allah. Jika dia bisa b€rdri hingga

shalat d[ tmaikan lantaran cag yang di depanrrya maiu hingga

dia menqai ternpat 1nng dip€rkenankan baginla untrk shalat,

mal'6 salp mernalm-rhkanrrya untr.rk melanglehi leher orang hin.
Jika da mdatrn*an apa lrang rnalmfikan dari m&rtskahi orang

lairr, mal<a dia tdak uniib merrguhngi shahtnya- Jika kemmaian

rnerrghahrgi imam yang merrgimami shalat .hrrn'at rnaka saln

tidak rnernalruhkannla r.nrtuk mdangkahi Frnaah dan fdak pula

merryirqgfuirkan orang-orang r-rnfuk terrpat seperti sa5ra

merrralmrhkannlp unfuk makmum, karerra dia t€rpaksa unfuk

bexralan ke terrrpat khutbah dan ternpat shaht

13O- Iulerrgantuk di lt{asiil Pada Flari Jum'at

Aqrqpfi'i berkata:
zlo-

i r-r.r- ,f ^:& U ot L, 6?1 -ty.
ac, , al it,vL,:r o-d,J

zt I t c-

-* al kt
:jv t

Ili,P o a)

+ J:;;- "bi'fu-iuyr;,"1)r

420- Sutpn bin LJgaainah mengabarkan -*" lorni, dari

Amr bh Dinar, dia berkaa lbnu Umar bqlmta k€eada s€seorang
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ketika dia mengantuk pada hari Jum'at saat imam berkhutbah agar

dia berpindah dari tempat duduknya.3l5

Saya senang sekiranya orang yang mengantuk di masjid

pada hari Jum'at ifu menemukan tempat duduk lain tanpa
melangkahi orang lain agar ia pindah dari tempat duduknya

supaya dia berdiri dan hilang kantuknya di tempat duduknya yang

baru ifu. Tetapi jika tetap di tempatnya dengan cara menahan

315 19. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf-nya (pembahasan: Shalat

Jum'at, bab: Mengantuk pada Hari Jum'at, 3/252,253) dari jalur hnu Juraij dari
Amr bin Dinar dengan redaksi yang serupa dari ucapan Amr bin Dinar, dan di
dalamnya disebutkan, "Maka sesungguhnya itu adalah tempat duduknya syetan
sehingga hendaklah dia bangun darinya." (no. 5547)

Juga dari jalur hnu Juraij dari Amr bin Dinar, dia berkata: Malik bin Abu
Sahm mengabariku, bahwa dia pemah menganfuk saat imam berkhutbah. Dia
berkata, "lbnu Umar lantas memberi isyarat kepadanya-atau menunjuk
kepadanyra-agar dia bangun dari tempatnya itu lalu mundur ke belakang."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan, Shalat, bab:

Seseorang yang Mengantuk Saat Imam Berkhutbah, l/668) dari jalur Hannad bin
Sariy dari AMah dari hnu Ishaq dari Nafi' dari hnu Umar, dia berkata: Aku
mendengar Rasulullah $ bersabda, Uika salah seoftng di antara kalian lpe.nganfuk
saat dia bmda di masjid, maka hendaHah dia pindah dari tempat dudul$3p itu ke
tempt jnng lain. " ;rr:i: r

Hadits ini juga dirir,vayatkan oleh At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab:

Riwayat tentang Orang yang Menganhrk pada Hari Jum'at bahwa Hendaknya Dia
Pindah dari Tempat Duduknya, 2/404)-dari jalur Abdah bin Sulaiman dan Abu
Khalid Al Ahmil dari Muhammad bin Ishaq dan setenrsnyn, dan dalam redaksinya

disebutkan, "Jika salah seorang di antara kalkn mengantuk pada hari Jumbt..-"
Abu Isa berkata, "Stahrs hadits iasan-shahih."

Al Baihaqi berkata, "Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadis ini dari Nafi'
dari lbnu Umar secara marfu', namun riwayat yang mauquflebih shahih."

Seperti itulah hadits ini diriwayatkan dari Abdunahman bin Muhammad Al
Muharibi dari Yahya bin Said dari Nafi' secara mar{u'.

Uh. Ma nfah As-Sunan wal Atsar, (pembahasan: Shalat Jum'at, trab:

Menganhrk di Masjid pada Hari Jum'at, 2/520ll.
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kanfuk dengan cara lrang menurutnya bisa menghilangkan lonfuh
maka saSn tidak memakruhkannya. S€ldranln dia berpikh bisa

menahan kanfuk, saya tidak senang sekiranla dia berpindah dari

tempat dudulmln- Saya menduga bahura imam merryrnrhnya

pindah hanF ketika dia terkuasai kanfuk sehingga imam merrduga

bahwa kantuknSn jamaah ters€but udak bisa hilang kecl.nli dengan

berpindah tempat. Jika dia tetap diam di tempatnya dalam

keadaan menganfuk, maka saya memaknrhkann5p, tetapi dia fidak

wajib shalat asalkan dia tidak tidur dalam keadaan

telah meninggalkan batasan tegak.

131- Tempat Berdirinya Imam Saat lftutbah

Aslrq/afi'i berkata:
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427. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari hnu
Juraij, dia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia
mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Dahulu jika Nabi $
menyampaikan khutbah, beliau bersandar ke batang pohon kurma
yang termasuk tiang masjid. Setelah dibuatkan mimbar dan beliau
jadikan tempat berdiri, merintihlah pohon kurma tersebut seperti

suara rintihan unta hingga didengar oleh orang-orang yang ada di
masjid. Rasulullah S lantas turun menghampirinya dan

memeluknya sehingga dia pun 1nr61iu*."317
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317 HR. An-Nasa'i (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Tempat Berdirinya
Imam dalam Khutbah, 3/102, no. 1396) dari jalur hnu Wahb dari Ibnu Juraij dan
seterusnya; dan Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab, Khutbah di Atas
Mimbar, 7/29U dari jalur Said bin Abu Maryam dari Muhammad bin Ja'far dari
Yuhp bin Said dari hnu Anas dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Dahulu ada

sebuah batang kurma yang dijadikan sandaran Nabi $ (dalam Ishutbah). Ketika
sudah dibuatkan mimbar untuk beliau, kami mendengar sesuafu dari batang kayu

tersebut seperti suara unta hendak beranak, hingga akhimya Nabi $ hrrun lalu

meletakkan tangan Beliau pada kaytr tersebut."

Al Bukhari berkata, "Sulaiman berkata: Dari Yahya, Hafsh bin Ubaidullah bin
Anas mengabariku, bahwa dia mendengar Jabir."
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422. It:lrat.wn bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: AMullah bin Muhammad bin Aqil menceritakan
kepadaku, dari Thufail bin Ubai bin Ka'b, dari ayahnya, dia
berkata: Rasulullah $ shalat menghadap ke arah sebatang kayu
kurrna, sebab masjid pada masa ifu Udak mempunyai dinding, dan
beliau juga berkhutbah dengan bersandar kepada kayu tersebut.
Seorang laki-laki dari sahabatnya berkata, "Ya Rasulullah,
bagaimana jika kami buatkan mimbar yang dapat engkau gunakan
berdiri di hari Jum'at sehingga orang-orang dapat mendengar
khutbahmu?" Beliau menjawab, " Ya." Sahabat ihl pun
membuatkan Rasulullah S mimbar yang mempunyai tiga
undakan. Ketika mimbar tersebut sudah dibuat dan diletakkan di
tempat 5nng biasa beliau gunakan khutbah, Rasulullah $ ingin
berdiri di atasnya, lalu beliau pun berjalan ke arahnya. Ketika
beliau melintasi batang kayu yang biasa beliau gunakan unfurk

berkhutbah, batang kayu tersebut mengeluarkan suara dan
tertelah. Rasulullah # pur, turun ketika beliau mendengar suara

kayr ihr. Beliau mengusapnya dengan tangan lalu beliau kembali
lagi ke atas mimbar. Ketika masjid runhrh, batang kayu tersebut
diambil oleh Ubai bin Ka'b. Batang kayu tersebut tetap di
rumahngra hingga lapuk dan di makan rayap dan menjadi
remukan-remukan Ln.1. 3 18

318 F{R. Ibnu Majah (pembahasan: Mendirikan Shalat dan Sunnah Di
dalamnya, bab: Riwayat tentang Awal Mula Mimbar, l/454) dari jalur Ismail bin
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Berrdasar{<an hadits ini karni berpendapat bahua tidak ada

larangan bagi irnam untuk berkhuibah di atas se$atu lnng tirggi

dari bnah dan selainnp; dan tidak ada larangan bagi imam r-nrttrk

tuLur dari mimbar karerra ada kebuhfian s€behm dia berbicara

Iafu kernbali lagi ke atas mimbar. Jika dia turtrn dari mimbar

sesrdah berbicara, maka dia hanrs mengulangi khutbahnp dari

auaal; bnpa itu Udak sah khulbahnyra. Karena lfirIbah Udak

darggap manakala dipisatrkan derrgan furun dari mimbar dalam

u,aktu yang lama, atau dengan sesuafu Fng bisa merrutuskan

ktnrtbah.

3L2- Iftutbah dengan Berdiri

Aqrqpfi'i berkata: Allah & Mirman,

Wiyj,#{,b*r65i;;;fi (16

Abdullah Ar*aqqi dad L,baidullah bin Urnar Ar-RaqCi dari Ab&illah bin

f.frnnmmad brfur (&ail.

Al &jsttni berkata, "sanaanla lemah karma lerrnhnrra Abdulhh bin

I|frnnmrrnd bn Uqail."
l-ilL Allrtuhbh, hd. (208)

Sala kabkan, At-Tirmidzi menilai .6asan hadits Abdullah bin Mulnrnrrnd bin

r&3il.
Fladits ini iusa perkuatkan oletr hadits Al Bukhari sebelumnya., sebagairnana

dia tednntkan oleh hadits lbnu Majah yang disebutkan sesudah int Der iuga

m€rniild riwalpt penguat yarg shahih dad fuIas. Dernikian pula dengan hadits

Jatrir prgtedek sesudah kedmnya hadits terseh'rt.
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'Dan apabila mereka melihat pemiagaan atau permainan,
mereka bubar unfuk menuju kepadanya dan mereka

kamu sedang berdii (berkhutbah). "(Qs. Al Jumu'ah 162l: l7l
Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda

pendapat bahwa ayat ini tumn terkait khutbahnya Nabi S pada

hari Jum'at.
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423. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata, Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadalna dari

ayahn5ra, dia berkata: Rasulullah # berkhutbah pada hari Jum'at.

Saat itu rnereka memiliki sebuah pasar yang bemama Bahtha'.

Bani Sulaim biasa mendatangkan kuda, unta, kambing dan minyak

samin ke pasar tersebut. Ketika mereka datang, orangomng
keluar unfuk melihat mereka dan meninggalkan Ra$lullah #i.
Mereka juga memiliki permainan, jika seorctng sahabat Arrshar

menikah, maka mereka memainkan kabaFL9, karena ifu Allah

mengecam jamaah Jum'at atas perbuatan mereka ifu- Allah

berfirman, 'Dan apabila mereka melihat pemiagaan abu
permainan, mereka bubar unfuk menuju kepdan5a dan mqel<a

tinggall<an kamu sedang berdiri (berkhutbah)i (Qs. Al Jumu'ah

[62]: 1l)."32o

3L9 l<abar berarti gendang atau rebana. Pendapat lain mengatakan artinyra

adalah rebana png memiliki satu muka. (Lisan Al 'Arab)
320 Statns \adlts murcal. Hadits ini memiliki rivla1lat perguat dengan shhrs

m uttafaq alaih, yaifr,t:

Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Jika orang-omng Pergi

Meninggalkan Imam dalam Shalat Jum'at, Maka Shalaturya Imam Bersama

Jamaah yang Tetap Bersamanya Hukumnya Sah, L/296, no. 936, 2058, 48l99l

dari jalur Muawiyah bin Amr dari Zaidah dari Hushain dari Salim bin Abu Ja'd dari

Jabir bin Abdullah, dia berkata: Ketika kami sedang shalat bersama Nabi $, tiba-

tiba datang rombongan dagang dari negeri Syam yang membaura makanan- Maka

orang-orang melirik (dan berhamburan pergi) mendatangi rombongan tersebut,

hingga tidak ada orang yang tersisa bersama Nabi S kecuali harya dua belas

orang. Dari sini furunlah ayat, "Dan apabila mereka melihat pani4aan atau

permainan, mereka bubar unhtk menuju kepadan5n dan merel<a titWall<an l<arnu

sedang berdiri (berkhutbah). "(Qs. Al Jumu'ah 162]r.77)
Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab, Surah Al Jumu'ah Ayat 11) dari

jalur Utsman bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, keduanya dari Jarir dari

Hushain (no. 361863); dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dati Abdullah bin
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424. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin AMullah,
dia berkata, 'Nabi S berkhutbah pada hari Jum'at dua kali

dengan berdiri. Beliau memisah keduanya dengan 6r6uL."s21

Idris dari Hushain; dari jalur Rifa'ah bin Haitsam Al Wasithi dari Khalid Ath-
Thahhan dari Hushain dari Salim dan Abu Sufyan dari Jabir (no. 371863); dan
dari jalur Ismail bin Salim dari Hwyaim dari Hushain dari Abu Sufuan dan Salim
(no.38,2863).

321 Sesudah meriwayntkan hadits ini dari jalur Asy-Syafi'i, Al Baihaqi berkata,
"Hadits Jabir diriwagatkan oleh Sulaiman bin Bilal dari Ja'far bin Muhammad; dan
diriwaptkannya dengan sanadnya dari Ja'far."

Uh. Ma rifah As-Swan wal Aeaa e/4€,3)
Sulaiman bin Bilal adalah salah seorang periwayat dari Enam Kitab Sunnah.

Hadits ini memiliki riwayat penguat pada Mwlim dari hadits Jabir bin
Samurah, "Rasulullah $ berlhutbah dengan cara berdiri, kemudian beliau duduk,
kemudian beliau berdiri untuk berkhutbah dengan cara berdiri. Barangsiapa yang

memberitahu Arda bahwa beliau berkhutbah dengan cara duduk, maka dia telah
bohong. Demi Allah, aku telah shalat bersama beliau lebih dari seribu kali shalat."

Dalam sebuah riwayat Muslim dijelaskan bahwa Nabi $ menyampaikan dua

khutbah dimana beliau duduk di antara keduanya. Beliau membaca Al Qur'an dan
mengingatkan umat Islam."

Juga dalam hadits hnu Umar yang statusnya muttafaq ialall sebagaimana

disebutkan selanjubrya.
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425- Ar**i' msrgeadran k€eada lffrri' dia berkatar Aslr

$pf i nrerrgabilftan k€eada kami, dh berkah lbmhim bin

Muhanrrrad nurgabillon k€eada lmmi, da berkata: Shalih

mantan sahaya Tau'anaftr rreneitakan keeadalor dari Abdullah

bin lrlaft', dari lb,ru (Jmar, dari l{abi $, dengan redaksi 5nng

sama322

e Seeru iniHr 1q t€fi.fr dabm bqtagd nadrah pihr lbmhim bin

Muh.'nrrnd dai ShaHr mah draya Tal'amah dai Ab&ilaftr tirr Nafi' dari hnu
Unrar- Taryalqu & ke*fan &m sarEd infl d€ngan ahn s€bagai berikut:

Pqfu, Al Bdraqi caar rrEioryattan hadils ffi mclgotalran, Ibrahim bin

lfuftrammad dai Lbaidrtah tin trmil datri ltlaft' daui I{*i E deqan redaksi yang

S'!TTE-

ttfrksrd[F, da mqflrlat'$il k@da sanad sebefrrrp sebagimana

lang a,le &h Al Umr d *i Sepeltr iU pula lEB a.b dabtn Mwnd Asy
gFft7

Kd4 kmbkitab lrug Derfrdrrc pard p€riu,EEE tiihk nenlrcfutt<an bahwa

ShaEh rnartur salrqB Tan'aroh rmiqrEFdran dai Abdurlalr bin l{aft', dan tidak

pulaebdlah bh l{aft'merirqFdran fu lbrnr Urnn-

@z lEft ffi dnatul brdsal dai Ubairtrlbh bin IJmil dari Nafi' dari

Ibrru LJEE sebagatonarn dm lroi rdaslsan dalan ,a$-gnlflnn Di antara

kernrrnklrm ke*han zhlah pelrfrahan'tlbaidufiah datri ltbff' da,ri lbnu Urnar"

k€pada'Abdfrtr bln Ilaff' ff hr Lh"-

ffi
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426. Ibrahim bin Muhammad merrgabarkan kepada kami,

dia berkata: Shalih mantan sahalp Tau'amah menceribkan

kepadaku, dari Abu HLrairatL dari Nabi $, Abu Bakar dan Umar,

bahwa mereka b€rkhutbah pada hari Jtrn'at dua

thutbah di atas mimbar dengan b€rdiri- Mereka memisah

Kempt, di antara hal yang merErnlkan p€rdapat akan keke$ruan sanad ini

adalah keterangan tenbrE sarnd pada tndiS sesdaturp, yaih.r: dari lbrahirn bin

Muhammad dari StEIih nrantan satnln Tau'arnatr-

Apaprn png terldi, hadits lbru Urnar ini terdapat dnlan ,4slr*nhilnin
sebagai b€rilrub

AI Bukhari (pernbatEsan: Shalat Jurn'at, bab, Khtrlbah derrgan berdiri,

\/297, no- 92O,9281 dald. plu Ubaktullah bin Urrnr Al Qawariri dari Khalid bin

Harits dari lrbaidullah dari Naft' dari lb,ru Urnar + dia b€r*ata, 'Nabi S
berkhuibah dengan kdiri, kernudian bdiau dudrd kernudian bdiau berdiri lagi

seperti 1lang kalian lakukan saat ini-"

Muslim (pernbatrasan: Stlalat .Ir.rn'at bab: Riwalpt t€ntarg Dua Khutbah

Sebelum Shaht s€rta Dhduk Di arilara Keftnr[p, 2/W9, rp- 331861) dari jaI:r
Ubaidullah bin Urrnr Al Qatlartoi dan scten-rsrrya-
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keduanya dengan duduk, hingga akhimya Muawiyah duduk pada
khutbah pertama, lalu dia berkhutbah dengan cara duduk, dan
berkhutbah pada khutbah kedua dengan cara berdiri.3B

Jika imam menyampaikan khutbah satu kali saja lalu dia
langsung shalat Jum'at, maka dia harus kembali ke aunl, yaifu
menlnmpaikan dua khutbah lalu mengerjakan shalat Jum'at. Jika
dia udak melalnrkannyn hingga waktun5ra habis, maka dia
mengerjakannya sebagai shalat Zhuhur.

Tdak arkup baginya khutbah yang kurang dari dua k*rutbah
dengan dipisah dengan duduk. Jika dia memisah kedua khutbah
tetapi tidak dengan duduk, maka dia tidak boleh mengerjakan
shalat Jum'at. Tidak sah baginya untuk berkhutbah dengan duduk.
Jika dia berkhutbah dengan cara duduk karena suafu penSnkit,
maka sah, dan sah pula shalat Jum'at orcn[forang
grang ada di belakangnya.

Jika dia berkhutbah dengan cara duduk sedangkan para
jamaah melihat'rya dalam keadaan sehat, lalu dia
sedang sakit, maka dia adalah orang yang dipercaya atas dirinya

323 Fm- Al Baihaqi da]o.m Ma'riIah As-sunan onl At,r1Pant*l\o,mn: shalat
Jum'at, bab: Khutbah dengan Berdiri, 2/484) dari jalur Abr-r Abbas dari Rabi'.

Al Baihaqi sesudah riwayat ini menyebutkan riwayat lain dad Rabi'dari Asr
syafi'i dari Humaid bin AMurrahman Ar-Ru'asi dari Husain bin shalih dari Abu
Ishaq, dia berkata, "Aku melihat Ali berkhutbah pada hari Jum'at, kemudian dia
duduk hingga selesai-"

Al Baihaqi berkata, "Dimungkinkan maksudnya adalah Ali tdak duduk dalam
keadaan khutbah, berbeda dengan cara baru yang dikerjakan oleh sebagian amir,
yraitu duduk saat khutbah."

AMurmzzaq merir,uayratkan beberapa riwayat penguat untr:k hadits Abu
Hr.rraimh (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Khutbah dengan cara Berdtui, 3/1gr-
190).
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sendiri; dan demikian pula dalam shalat. Jika dia berkhutbah

dengan cara duduk sedangkan para jamaah mengetahui bahwa dia

cukup sehat unhrk berdiri, maka shalat Jum'at tidak sah untukn5ra

dan unfuk mereka.

Jika dia berkhutbah dengan cam duduk sedangkan mereka

tidak tahu apakah dia dalam keadaan sehat atau sakit, lalu temyata

dia dalam keadaan sehat, maka shalat mereka sah karena se@ra

lahiriah menurut mereka imam tidak berkhutbah dengan cara

duduk selain orang yang sakit. Mereka wajib mengulangi hanya

jika imam berkhutbah dengan cara duduk sedangkan mereka

mengetahuinya dalam keadaan sehat.

Jika sekelompok orang mengetahuinya dalam keadaan

sehat, sedangkan kelompok lain tidak mengetahui kesehatannya,

maka kelompok yang tidak mengetahui kesehatannya itu sah

shalatrya. Sedangkan kelompok yang mengetahui kesehatannya

itu tidak sah shalatnya. Ketenhran ini juga berlaku dalam shalat.

Kami berpendapat demikian dalam hal khutbah, bahwa dia

dihitung sebagai shalat Zhuhur kecuali imam melalukan hal yang

sama seperti yang dilakukan Rasulullah #, yaifu melakukan dua

khutbah dengan cara dipisah dengan duduk, sehingga sesudah ifu

dia boleh mengerjakan shalat Jum'at dua rakaat. Jika dia tidak

melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah $, maka shalat

tersebut tetap pada awal fardhunya.
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133. Adab Khutbah

Aqr$afi'i berkata:
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427. Telah sampai kepada kami rir,vayat dari Salamah bin
Al(rra', dia berkata, "Rasulullah #i berkhutbah dua kali khutbah,

dan beliau duduk dua kali." Orang yang menceritakan kepadaku
berkata, "Rasulullah S berdiri dengan mantap pada undakan yang

berada sesudah tempat istirahat, kemudian beliau membaca salam

dan duduk lagi di atas tempat istirahat hingga muadzin selesai
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adzan- Kemudian beliau menyampaikan khurtbah pertama,

kernudian beliau duduk, kemudian beliau b€rdiri unfuk

menyampaikan khutbah kedua." Orang itu merrytrsulkan perkataan

ini dengan hadits, narnun aku udak tahu apakah dia

menceritakannya dari Salamah, ataukah ini penafsirann5n

terhadap !6di1r."324

324 5u* tidak menemukan hadits ini pada selain4p Aqrqrafi'i
Bagian p€rtama dari hadib ini, yaitu dm khulbah dan dudtfr di antara

keduanln, dirir,vayatkan se@ra r/alid dari hadits hnu Umar di atas dengan status

shahih dan disepakati Al Buktrari dan Muslim. Demikian pula, dia dirtuvayatkan

dari hadits lain.

Sedangkan rnasalah salam, tidak ada satu hadits slalrih pun !,ang berbicara

tentangryra. Semua hadis 1ang dirirlnptkan tentangn5p bertisar antara musl
dan dln'if.

Hadits ini diriwaptkan oleh hnu Adiy dari hnu Urnar dan dlcantumlonnl,a

dalam biograft ha bin AMullah Al Anshari dengan mmilain5n lernah Demikian

pula, hadits ini dinilai lemah oleh lbnu Hibban.

Dalam bab ini ada riwayat dari Atra dan Asy-$n'bi smra mrsl s€rta dari

Jabir dengan sanad png lernah.

Uh. At-Talkhish Al Habir, (2/92-931; Mushannaf A (3/192-L93);

dan Mrclannaf lbnu Abi S5nibah(2/Ll4l.
Sedangkan masalah duduk sebelum dua Lfiutbah dan pada unktu adzan

diriwayatkan oleh AsySya{i'i dalam qaul qadim dari lbnu Abi Dd'b dari Az-Afiri
dari Sa'ib bin Yazid, dia berkata, "Adzan pertama pada hari Jum'at dibaca ketika

imam keluar hlu duduk di atas mimbar pada zaman Nabi $, Abu Bakar dan

Umar S."
liL Ma'ifah As-Sumn utal Abar, (2/ 490490t.

Hadits ini menunjukkan bahura mereka duduk seberrtar trinsga para muadzin

selesai mengurnandangkan adzan.

Hadits ini dilansir oleh AI Buklrari hernbarrasan: S[ralat Jurn'a( bab: Adzan

pada Hari Jum'at, 1/289, no. 9L2l dari jalur Adam bin Abu Iyas dari lbnu Abi
Dd'b dan dari Az-Zuhri dari Sa'ib bin Yadd, dia bed<ata, "Adlzzrn pada hari Jum'at

awalnya dibaca saat imam duduk di atas mimbar, llaitu di zarrnn Nabi $, Abu

Bakar dan Umar ig. I-alu ketika pada zaman Utsman *, dan urnat Islam sudah

banlak, dia menambahkan adzan yang ketiga di Tavra'-"
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Saya senang sekiranya imam melakukan apa yang saya

gambarkan. Jika muadzin telah mengumandangkan adzan sebelum

imam naik ke atas mimbar, kemudian imam naik ke atas mimbar,

menyampaikan l.,hutbah pertama, lalu duduk, lalu berdiri dan

menyampaikan khutbah kedua, maka hukrmnya sah Inqm'allah.

Karena dia telah men5rampaikan dua khutbah dengan memisah

keduanla dengan duduk.

Gang yang berkhutbah bersandar pada tongkat, busur,

atau semacam itu karena kami menerima kabar bahwa Nabi S
bersandar pada tongkat.

428. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: AMul Majid

mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij, dia berkata: Aku

Al Baihaqi juga meriwayatkan dari Asy-Syafi'i dari Muhammad bin Umar dari
Abdullah bin Yazid dari qiyas bin Salamah bin Akrua' dari ayahnya, bahwa Nabi $
duduk dua kali dan berkhutbah dua kali. (Uh. Ma rifah As-Sunan wal Atsar
2/490)

Inilah makna hadits sebelumnya, bahkan mempakan redaksi hadits yang di
bagan awalnya.
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bertanya kepada Atha', "Apakah Rasulullah$ berdiri dengan

bersandar pada tongkat saat beliau berkhutbah?" Dia menjaurab,

"Ya, beliau bersandar pada tongkat dengan hantap."32s

Jika imam fidak bersandar pada tongkat, maka saya senang

sekiranya dia menenangkan fubuh dan kedua tangannya, baik
dengan meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya, atau

mendiamkannya di tempat masing-masing dalam keadaan terrang;

serta tidak sering menoleh, dan menghadapkan wajah ke depan.

Saya tidak senang sekiranya imam menoleh ke kanan dan
ke kiri untuk memperdengarkan khutbahnya kepada jamaah,

karena jika suaranya tidak terdengar oleh jamaah yang berada di
salah sah.r sisi apabila dia menghadapkan wajahnya ke arah sisi

yang lain, maka tidaklah dia menoleh ke suatu sisi unfuk
memperdengarkan khutbah kepada mereka melainkan ucapannla
pasti sarnar terdengar oleh sisi yang sebaliknya. Selain ihr,

menoleh-noleh itu petunjuk adab yang Udak baik.

325 fill. dalam Mushannafnya (pembahasan: Shalat Jum'a!
bab, Bersandamln Rasulullah # pada Tongkat, 3/L83) dari jalur Ibnu Juraij.

Dia menambahkan: Ibnu Juraij berkata: Dan Umar bin Atha' menceritakan
kepadaku, bah.wa Nabi $ mengambil tongkat dari pohon kurma unfuk mengnmrh

diam orang-orang dan untuk. menunjuk sesuafu. Kemudian Allah mamhyukan
kepada beliau, "Wahai Muhammad, mengapa engkau mematahkan tanduk
rakyatmu?" Beliau pun melemparkan tongkat itu. Kemudian beliau didatangi oleh
Jibril dan Mkail. Jibril berkata, "Sesungguhnp Allah memberimu pilihan unhrk
menjadi mja yang nabi atau sebagai nabi yang hamba (bukan raja)." Beliau
memandang kepada Jibril, lalu Jibril mernberi beliau isyarat untuk bersikap
tawadhu. Akhimfia Nabi $ bersaMa, "Aku mernilih menjadi nabi yang hamba
biasa." Jibril berkata, 'Sesungguhnya engkau adalah junjungan anak Adam-
Engkau adalah omng pertama yang dibangkitkan dari kubur, dan orang pertama
yang memberi sSrafa'at. "
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Saya senang sekiranya imam mengeraskan suaranya agar

terdengar jamaah yang duduk di tempat sejauh mungkin jika dia

mampu melalnrkannSn. Suy. senang sekiranSn bicaranya runhrn,
jelas dan fasih, Udak berlagak-lagak, Udak memanjang-

manjangkan, fidak memutus-mufus kalimat, dan hal-hal lain png
dianggap aneh, serta tdak terturu-buru sehingga tdak bisa

dipahami, dan Udak meninggalkan kefasihan dengan sengaja. SaSra

senemg sekiranya bicaranSn bersahaja, mengena dan padat isinp.
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429. Sa'id bin Salim dan Malik bin Anas mengabarkan

kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin
g*r'.326

Jika imam melakukan hal-hal yang salra malmrhkah, yaitu

memperlama khutbah, atau menunjukkan perilaku yang tidak

sanfun dalam khutbah, atau dalam diringra, namun dia

menSrampaikan dua khutbah dengan memisah keduanya dengan

duduk, maka dia tidak wajib mengulangi.

Batasan minimal untuk disebut khutbah adalah imam

memuji Allah (membaca hamdalah), membaca shalawat pada

Nabi $, serta membaca Al Qur'an dalam khutbah pertama; serta

326 5.rr1i inilah yang tertulis pada redaksi semua naskah. Barangkali Asy-

Syafi'i menulis seperti ini unhrk mengisyaratkan bahura dalam masalah ini
ditemukan atsardat', Salim atau ayahnya yaitu Ibnu Umar.g.
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memuji Allah &, membaca shalawat pada Nabi $, berwasiat

takwa kepada Allah, dan berdoa dalam khutbah terakhir.

Alasannya adalah karena secara nalar dapat dipahami bahwa

khutbah adalah menghimpun sebagian ucapan dengan ucapan

yang lain. Inilah penjelasan yang paling singkat.

Saya memerintahkan imam unfuk membaca Al Qur'an
dalam khutbah karena kami tidak menerima kabar bahwa Nabi $
menyampaikan khutbah dalam shalat Jum'at melainkan beliau

pasti membaca Al Qur'an. Batasan minimal kebolehannln adalah

membaca sahr ayat Al Qur'an. Namun, semakin banyak ayat yang

dia baca, maka ifu semakin saya sukai.

Jika imam menjadikannya safu khutbah, maka dia harus

mengulangi dengan menyampaikan khutbah yang kedua di

tempatnya. Jika dia tidak melakukannya dan tidak berkhutbah

hingga waktunya habis, maka dia mengulangi sebagai shalat

Zhuhur empat rakaat. Jika dia menjadikannya dua khutbah tetapi

tidak memisah keduanya dengan duduk, maka dia harus

mengulangi lihutbahnya.

Jika dia tidak melakukannya, maka dia shalat Zhuhur empat

rakaat. Jika dia meninggalkan duduk pertama saat dia naik ke atas

mimbar, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak wajib

mengulangi karena duduk pertama bukan bagian dari dua khutbah

dan bukan pemisah di antara dua khutbah. Ini adalah amalan

sebelum dua khutbah, bukan bagian dari dua khutbah.
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134- Bacaan dalam Khutbah

Aqrs!,afi'i berkata:
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430- Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: AMullah bin Abu Bakar menceritakan kepadaku, dari

Habib bin Abdurrahman bin Isaf, dari Ummu Hisyam binti
Harftsah bin Nu'man, bahwa dia mendengar Nabi $ mernbaca

sumh Qaf saatbeliau berkhutbah di atas mimbar pada hari Jum'at;

dan bahrwa dia udak menghafalnya (surah Qal melainkan dari
Rasulullah $ pada hari Jum'at saat beliau berada di atas mimbar,
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lantaran seringnSn beliau membaca surah tersebtrt pada hari
Jum'at di atas *;n 6*-327
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327 FB- Mtrslim (pembahasan: Shalat Jum'at, tnb: Meringankan Shalat dan
I(hutbah, 2/595, rc.51/8731dari jalur Muharnrnad bin Basyq/ar dari Mulnmmad
bin Ja'frr dari Syr'bah dari Khubaib dari AMullah bin Muhammad bin Ma'n dari
seomng arak perempuan Haritsah bin Nu'man, dia berkata, "Saya tidak
merrghafal ilreh Oaf, melainkan dari mulut Rasulullah #. Beliau berlfiutbah
dengan mernbaca surah tersebut di setap Jum'at." Dia berkata, "Tungl$ karni dan

Rasulullah & satu."

S€perti inilah kami melihat pertedaan antara riwayat Ibratrim bin Mutamrnad
dan riwalrat ini. Jadi, antara Habib dan anak perempuan Hadtsah terdapat
AMullah bin Muharnmad bin Ma'n.

Al Baitraqi mmgiq,raratkan perbedaan ini dalam Ma'rifah As-Sunn unl Abar
(2/49L,49?-.
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431- Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Muhammad bin Abu Bakar bin Hazm menceritakan

kepadaku, dari Muhammad bin AMurrahman bin Sa'd bin

Zrrarah, dari Ummu Hisyam binti Haritsah bin Nu'man dengan

redaksi yang sarna. hrahim berkata, "Tidak ada yang

memberitahuku, melainkan aku mendengar Abu Bakar bin Hazm

membacanSa pada hari Jum'at di atas mimbar." Ibrahim berkata,

"Dan aku mendengar Muhammad bin Abu Bakar membacanya di

atas mimbar, dan saat itu dia menjadi qadhi 14u61ru1r."328
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328 gp. Muslim (pembahasan dan bab png sama) dari jalur Amr An-Naqid

dari Ya'qub bin lbrahim bin Sa'd dari Yahp dari Muhammad bin Ishaq dari

AMullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm Al Anshari dari Yahp
bin Abdullah bin Abdun-ahman bin Sa'd bin Zurarah dari Ummu HislBm binti

Haritsah bin Nu'man, dia berkata, "Tungku kami dan hrngku Rasulullah &b

menjadi satu selama dua tahun, atau satu tahun lebih. Aku tidak mengambil
(menghafal) slralh Qaf melainkan dari lisan Rasulullah $. Beliau membacanyra

pada setiap hari Jum'at di atas mimbar ketika beliau berkhutbah di hadapan

jannah."

D sini juga terdapat perbedaan antam riwayat Ibrahim bin Muhammad dan

riwayat Muslim. Al Baihaqi mengisyaratkan perbedaan ini dalam Ma'ifah As-

Sunan wal Atsar (2/ 4921.
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432. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Muharnmad bin Amr bin Halhalah menceritakan

kepadaku, dari Abu Nu'aim Wahb bin Kaisan, dari Hasan bin
Muhamrnad bin Ali bin Abu Thalib Ag, bahwa Umar dalam

khutbahnlp pada hari Jum'at membaca surah, 'Apabila mabhari
disuluns-" (Qs- At-Tal$,iir [81]: 1) hingga ayat, 'Maka tiaptiap
jiova al<an mangebhui aF 5ang telah dikerjakann5n " (G. At-
Takuriir [81]: 14) Kemudian dia memutus srrah."32e
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433. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkatar As1r

Syafi'i kepada karni, dia berkata: Malik bin Anas

3D hnu Hajar dalam At-Talkhith Al Habir (2/591 berkata, "Hadib ini ada
pada Said bin ltlanshrr seperti itu, namun terputr.s."

661



AlUmm

mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari a5rahnya, bahwa

Umar bin t(haththab membaca surah tersebut di atas -i*6*.330

":i 
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434. Telah sampai kepada kami, bahwa Ni kanarnallahu

wajhah di atas mimbar membaca surah Al Kafirun dan surah Al
Ikhlas.sl

3s0 Riwayat ini tertrulis seperti ini dalam Al Umm dan Mtrsnad Asy$nfi'i,
tetapi dia tertulis dalam riwayat Al Baihaqi dalam Ma'rifah ,*-Sunan unl Atsar
seperti ini:

Rabi' mangabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan

kepada kami, dia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin
Urwah, dari aphnya, bahwa Umar bin Khaththab membaca surah As-Sajdah di
atas mimbar pada hari Jum'at.

Inilah riwapt yang ada dalam Al Muwaththa' dari jalur Hisyam dari aphnya,
bahwa Umar bin Khaththab rgb membaca surah As-Sajdah pada hari Jum'at. (FIR.

Ath-Thabmni, (pembahasan: Al Qur'an, bab: Biwaynt tentang Sujud Al Qur'an,
L/2061.

sr Al Haitsarni dalam Majma' ,42-Zawn'id (pembahasan' Khutbah dan
Bacaan Al Qur'an di Dalamnya, 2/L90) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh
Ath-Thabrani dalam Al Ausath, dan dia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh
Ishaq bin Z-r.atq." Saya katakan, sdg? tidak menemukan ulama yang menulis
biogmfinya. Sedangkan para periwayat selebihqn dinlai biqah.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh AMurrazzaq dalam Mushannafnya
(pembatrasan: Shalat Jum'at, bab: Bacaan di atas Mmbar, 3/793) dari jalur
Ma'mar dari Harun bin Antarah dari ayahnya dari Ali.&; dan hnu Abi Syaibah
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Dengan demikian, dua khutbah tdak sempurna kecuali

imam membaca satu aSnt atau lebih dalam salah satu dari dua

khutbah. Yang saSn sukai adalah imam mernbaca surah Qaf pada

khutbah pertama sebagaimana lnng dirir,rn5ratkan dari
Rasulullah #f, Udak kurang dari ifu. Namun, berapa apt dan surah

apa saja png dia baca, maka hukumnya ah Insya'allah.

Jika dia membaca ayat sajdah di atas mimbar, maka dia

tidak turun dan tidak bersujud. Jika dia melakukan dan bersujud,

maka sap berharap hal itu tidak dilamng karena dia tdak
memufus khutbah, sebagaimana sujud Al Qur'an dalam shalat

tidak memutus shalat.

Jika dia bersujud, maka dia melanjutkan dari tempat

terhentin5ra pembicaraan. Tetapi jika dia memulai pembicaraan

dari awal, maka itu baik.

Saya senang sekiranya imam mendahulukan pembicaraan,

kemudian membaca aynt karena ifulah kabar yang sampai kepada

kami. Jika dia mendahulukan bacaan kemudian berticara, maka

tidak dilarang. Saya senang sekiranya bacaannya mengikuti cara

yang saya gambarkan dalam khutbah pertama; dan sekiranya

imam membaca satu ayat atau lebih dalam khutbah kedua,

kemudian dia memb u*, i72 jfu ';l;-i "Ak, memohon amp.n

kepada Allah untul*u dan untuk kalian."

dalar\ MushannafnSa (Bahasan: Stnlat, bab: Apakah ada Bacaan Al Qur'an
dalam Khrnbah Jum'at atau Tidak?, 2/155) dari jalur Waki' dari Sufyan dari

Harun.
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435. Telah sampai kepadaku bahwa jika Utsman bin

Affan;g berada di akhir khutbah, maka dia membaca akhir surah

An-Nisaa' , "Mereka meminb fatwa kepadamu (tentang kalalah).

Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah
(yaitu). "(Qs. An-Nisaa' [4]: 176) hingga akhir.u-1',."332

Di tempat mana saja dia membaca AI Qur'an dalam

khutbah pertama di akhir, baik dia memulai khutbah dengan

bacaan Al Qur'an atau dengan khutbah, atau dia meletakkan

bacaan di tengah-tengah khutbah atau sesudah shalat khutbah,

asalkan dia membaca Al Qur'an, maka khutbahnya sah. Insya'
Allah.

332 Saya tidak menemukan hadis ini pada selain Asy-Syafi'i.

Riwayrat ini dikutip oleh Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i dalam Ma'rifah As-Sunan
wal Abar(2/493).
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135- Pembicaraan Imam Dalam Khutbah

As5rS5nfi'i berkata:

tJ. ,fPLJ -tY1
.r+W
,

436. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari hnu
Syihab.s3
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sss A.y"qnfi'i dalam qaul qadim menyebutkan hadits ini secaftr lengkap
sebagaimana Fng dijelaskan Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Snan wal Atur
(pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Bicara Saat l{hutbah, 2/4051. Dia b€rkata,
"Asy-Syafi'i ber{<ata: Ibid. bin Sa'd mengabarkan kepada karni, dari lbnu S5[hab,

dari Ibnu Ka'ab bin Malik, bahwa ada sekelompok orang yang diutus Nabl p
unhrk menjumpar Ibnu Abi Huqaiq agar mereka mernbunuhnya di Khaibar, lalu
mereka pun membunuhnya.

Setelah itu mereka datang saat Nabi $ berada di atas mimbar pada hari
Jum'at. Ketika beliau melihat mereka, beliau bersaMa, "Wajah-mlzh rtu dah
beruntung- " Mereka berkata, "Bemnfunglah wajahmu, wahai Rasulullah?" Beliau
bertanya, "Apal<ah kalian sudah membunuhnSa?" Merel<a menjawab, "Ya."

Al Baihaqi berkata, "Meskipun hadib ini murcal, nEunun dia mas}'hur di
antara para ahli sejarah penng."

Al Baihaqi juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari jalur riwayat lain 1;ang
tersambung sarndnya dari Abdullah bin Unais."
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437. Hadits Jabir dan Abu Said, bahwa Rasulullah S
bersabda kepada seorang laki-laki yang masuk masjid saat beliau

berada di atas mimbar. Beliau bertanya, "Apakah engkau sudah

shalat?" Orang itu menjawab, "Belum." Beliau bersabda, "Kalau

begitu, shalatlah dua rakaat!'

Dalam hadits Abu Said dijelaskan: Kemudian orang itu
menyedekahkan salah sahr dari dua pakaiannya, lalu Nabi S
bersabda, "bhatlah orang ini yang...au

Tidak ada larangan bagi seseorang unfuk berbicara selama

khutbah Jum'at. Demikian pula dalam setiap khutbah, terkait

pembicaraan yang kepentingannya unfuk orang tersebut atau

untuk orang lain. Namun saya tidak senang sekiranya seseorang

berbicara tentang sesuafu yang tidak penting bagi dirinya dan tidak

penting bagi orang-orang; dan tidak pula pembicaraan yang kotor.

Setiap hal yang saya bolehkan atau makruhkah untuk dibicarakan

itu tidak merusak khutbah dan shalatrnya.
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136- Cara l(hutbah yang Saya Anjurkan

As5rSyafi'i berkata:
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438. Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, dari Ja'far,
dari ayahnya, dari Jabir, dia berkata, "Nabi p.-."335

33s 61 Baihaqi meriwayatkan hadits Asy-Syafi'i ini secara lengkap dari jalur

riwayat ini, dan dari jalur riwayat Sulaiman bin Bilal dari Ja'far dari aynhnya dari

Jabir, dia berkata: Khutbahnya Rasulullah $ pada hari Jum'at adalah beliau

memuji Allah & dan menyanjung-Nya, kemudian sesudah itu beliau bersabda

dengan suara yang tinggi, kemarahan yang sangat, dan kedua pipi beliau memerah

seolah-olah beliau sedang mengingatkan kedatangan pasukan musuh. Beliau

bersabda, "Waspadailah pagi kalian! Waspadalah dengan ornkfu sore kalian!"
Kemudian beliau bersabda, "Aku diufus dengan jarak menuju Kiamat seperti

dua liari ini." Beliau memberi isyarat dengan jari tengah beliau dan jari yang di

samping ibu jari. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnp perkataan terbaik
adalah Kikb Allah, petunjuk terbaik adalah petunjuk Muhammad, perkan terburuk
adalah perkara Snng diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah semt- Banngsiapa
png meninggalkan hark, maka untuk keluarga4m. Dan bamngsiapa jang
meninggakan hutang atau kenbat lmng terlantar, maka disenhkan kepdaku dan

menjadi tanggunganku. "

Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab:

Meringankan Shalat dan Khutbah,2/592, no. 43/8671dari jalur Muhammad bin
Mutsanna dari Abdul Wahhab bin AMul Majid dari Ja'far bin Muhammad dari

ayahnya dari Jabir dengan redaksi !/ang sama; dari jalur Abd bin Humaid dari

Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Bilal dan seterusnya (no. M/867); dan dari
jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Waki' dari Sufyan dari Ja'far dari ayahnya

dari Jabir, dengan tambahan redaksi, 'Bamngsiapa 5ang diberi pefunjuk oleh

Allah, maka tiada yang bisa menyaatkanng. Dan bamngsiapa Snng disaatkan
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439. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada karni,

dia berkata: Ishaq bin Abdullah menceritakan kepadaku, dari Aban
bin Shalih, dari Kuraib mantan sahaya hnu Abbas, dari Ibnu
Abbas;45, bahwa pada suatu hari Nabi,S berL*rutbah, dan beliau

mengucapkan, "Segala puji bagi Allah. IGmi memohon

oleh Allah, mala tAh 5ang bisa membeinla peftnjuk. Sebik-bailsg p*kataan
adalah KibbAllah."
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pertolongan kepada-Nya, memohon ampun kepada-Nqn,

memohon hidayah kepada-Nya, dan memohon kemenangan

kepada-N5n. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dii
kami dan dari amal-amal buruk kami. Barangskpa t/ang diberi
pefunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya.

Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Nlah, maka tiada yang bisa

memberin5n pefunjuk. .4ku bersaksi bahotta tiada tuhan selain

Allah, dan aku bersaki bahwa Muhammad adalah hamba-N5n dan

Ufusan-Nya. Barangskpa yang menaati Allah dan Rasul-Nya,

maka dia telah mengikuti lalan yang benar. Dan barangsiapa yang
durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah tersesat

hingga dia kembali kepada perintah Atlah.'836

336 5u* tidak menemukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i. Hadits ini
diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalumya dalam Ma'rifah As-Sunan wal Atsar
(2/4e6).

Akan tetapi, sebagian dari redaksi hadits ada pada Muslim dari Ibnu Abbas.
Muslim (pembahasan dan bab yang sama, 2/5931dari jalur Amr bin Said dari

Said bin Jubair dari hnu Abbas, dan di dalamnya disebutkan, "Sesugguhn5m

segala puji bgi Aflah. Kami memohon pertolongan kepada-Nya, memohon
ampun kepada-Nga, memohon hida5nh kepada-N3a, dan memohon kemenangan
kepada-Nya. l{ami berlindung kepada Allah dari kejahabn diri kami dan dari amal-
amal buruk kami- Barangsiapa jang diberi pefinjuk oleh Allah, maka tidak ada

5nng bisa menyemtlannya. Dan banngsiapa gang disaatkan oleh Allah, mal<a

tiada Sang bisa membein5a petunjuk. Aku bercaksi bahwa tiada hthan selain
Allah, dan aku betsaki bahova Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-N1m.

Amma ba du."
Dalam riwayat Ath-Thabarani dalam Al l{abirterdapat tambahan, "Dan katni

berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan dadkeburukan amal kami."
Uh. Majma' ,42-hwa'id, ftab: Khutbah dan Bacaan di Dalamnya, 2/L88. Al

Haitsami menilai para periwayatnya tsiqal)
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2140. hrahim bin Muhammad mergabarkan kepada kami,

dia berkata: Amr menceritakan kepada kami, bahwa pada suatu

hari Nabi S bersabda dalam khutbah beliau, "Ketahuilah,

sesungguhnya dunia ifu barang yang tersedia; dimal<an oleh onng
yang berbakti dan orang tnng ahli dosa. Ketahuilah, sesungguhnya

al<hirat ifu batas waktu Wng pasti terjadi, dimana Dzat Snng Maha

Raja lagi Maha Kuasa memufuskan perkara. Ketahuilah,

selunth kebaikan dengan segala sisinSm ifu ada di
surga. Ketahuilah, seluruh keburukan dengan segala
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sisinya itu ada di neraka. Maka, beramallah kalian dalam kadaan
kalian berhati-hati kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kalian akan

pada amal-amal kalian. Banngsiapa yang
mengerjakan kebaikan seberat dzarah pun, niscaya dia akan

melihat halasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan

kejahabn seberat dzarah pun, niscaya dia akan melihat halasan)
nya pula'. "(Qs. Az-Talzalah [99]: 7-81ssz

L37 - Pembicaraan yang Dimakruhkan dalam Khutbah
dan Selainnya

Asy-Syafi'i berkata:

337 5uru tidak menemukan hadits ini pada selainnp Asy-SyaIi'i-
Hadits ini diriwayatkan oleh AI Baihaqi dalam Ma rifah As-funan wal Atsar

dari jalur Asy-Syafi'i (2/4961.

Juga dari Syaddad bin Aus, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah $
bersabda, "Wahai nnnusia, saungguhnjn dunia ifu barang jang tetsdia; dim*an
oleh orang yang berbakti dan orang yang ahli dosa. Ketahuilah, saungguhnya
akhirat itu batas vnktu yang pasti terytadi, dimana Dat 5tang Maha Raja lagi Maha
Kuasa memutuskan perkara. Dia membenarkan yang benar dan menyalahkan
yang salah."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam N lkbir, dan dalam
sanadnln terdapat Abu Mahdi Said bin Sinan, statusnya dha if jiddan (lemah

sekali).

Lth. Majma' Az-hwa'id, (2/ 788, 189)
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ML. hrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Abdul Adz bin Rufai' menceritakan kepadaku, dari Tamim bin

Tharafah, dari Adi bin Hatim, dia berkata: Seseorang berkhutbah

di hadapan Rasulullah $, lalu orang ifu berkata, "Bamngsiapa

Srang menaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah mengikuti jalan

yang lurus. Barangsiapa yang durhaka kepada keduanya, maka dia
telah tersesat." Nabi $ lantas bersabda, "Diamlah, seburuk-

burulm5a khatib adalah engkau. " Kemudian Nabi S bersabda,

'Banngsiapa Jnng menaati Allah dan Rasul-N5m, maka dia telah

mengilruti jalan yang lurus. Dan banngsiapa tnng durhaka kepada

AlUmm
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Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah tersesat. Janganlah kamu

mengatakan: Barangsiapa yang durhaka kepada keduanya. 438

AsySyafi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini,

sehingga Anda boleh mengatakan, "Barangsiapa yang durhaka

kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia telah tersesat." Karena

dengan kalimat ini Anda menyebut maksiat kepada Allah secara

tersendiri, lalu Anda mengatakan "dan Rasul-Nya" sebagai kalimat

yang berdiri sendiri.

Allah @ berfirman,

"K-i.iiJ-;V3filiii,$:':'fr 't#
"Taatilah Allah dan taatilah Rasul (lVya), dan ulil ami di

anbra katnu- "(Qs. An-Nsaa' [4]: 59)

Meskipun kata ini masih berada dalam rangkaian kalimat,

namun dia bisa sebagai kalam yang berdiri sendiri.

Barangsiapa yang menaati Allah, maka dia telah menaati

Rasul-Nya. Barangsiapa yang durhaka kepada Allah, maka dia

durhaka kepada Rasul-Nya. Barangsiapa yang menaati Rasul-Nya,

maka dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa yang durhaka

kepada Rasul-Nya, maka dia telah durhaka kepada Allah, karena

Rasulullah S adalah salah seorang hamba-Nya. Beliau hanya

menaati Allah dalam berbuat terhadap makhluk Allah.

3s8 gp. Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Meringankan Shalat dan

Khutbah, 2/594, no. 48/870\ dari lalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan

Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Waki' dari Sufyan dari AMul Aziz bin

Furai' dengan redaksi yang serupa.
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Allah @ meurajibkan para hamba-Nya unhrk menaati beliau

karena Allah & telah membimbing beliau kepada jalan 1nng benar.

Barangsiapa yang mengucapkan, "Barangsiapa lnng durhaka

kepada keduanya", maka saya memakruhkan ucapan ini,

melainkan dia harus menyebut nama Allah serara tercendiri,
kemudian sesudah itu menyebut narna Rasul-Nya #; tdak
menyebutryn kecuali secara tersendiri.

4̂lJ
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M2. Seseorang berkata, "Ya Rasulullah, apa 5ang A[ah

kehendaki dan engkau kehendaki." Rasulullah S bersaMa,

'Apakah (Allah dan Rasul-N5n) itu sama? IGtal<anlah:

Apa 5nng dikehendaki Allah, kemudian engl<au knhrrduki.'Bs9

339 Al BailEqi meriwayatkan dengan sanadngn dari Ja'far bin Aun dari Ajlah
Abu Hajiyph dari Yazid bin Al Asham dari lbnu Abbas dengan redaksi yang

serupa. Di dalamnya disebutkan, "Apakah engkau menjadil<an aku dan Allah
sebanding? Tidak demikian, melainkan apa lnng dikehendaki Allah sennta."

Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya dari Thufail dari Ais!,ah @, dia
berkata, Seorang laki-laki musyrik berkata kepada seorcmg laki-laki muslim,
"Sebaik-baiknya kaum adalah kalian seandainya kalian tidak mmgatakan, 'Apa
yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki Muhammad'." Nabi $ mendengar
perkataan itu, lalu beliau bersabda, 'Uanganlah kalian mengabl<an, Apa gng
dikehendaki Allah dan dikehendaki Muhammad,' tetapi l<abl<anlah, Apa 5nng
dikehendaki Allah, kemudian dikehendaki Muhammad. "'
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Men5nndarkan kehendak sejak awal kepada Nabi # itu

berbeda dari maksiat, karena ketaatan dan maksiat kepada

Rasulullah # itu mengikuti ketaatan dan maksiat kepada Allah,

karena ketaatan dan maksiat itu ditetapkan dengan kauajiban
ketaatan yang bersumber dari Allah, lalu Rasulullah S
memerintahkannya. Karena itu boleh mengatakan, "Barangsiapa

yang menaati Allah dan Rasul-Nya" dan "barangsiapa yang

durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya" sesuai alasan lang saya

sampaikan. Sedangkan kehendak adalah keinginan Allah.

Allah & berfirman,

@ g*rAii U 1fi'.t4 3 $ YSt:"6 Y;

*Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu)

kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semqta alam. "(Qs. At-

Tal$,iir tSllz 29')

Di sini Allah memberitahukan para hamba-N5a bahwa

kehendak adalah milik Allah semata, bukan milik makhluk-Nya,

Aqrslraf i meriwayatkan hadits seperti ini, dan itu disebutkan dahm Sunan

Hamalah sebrrgatrnana !,ang dilelaskan Al Baihaqi:

Aslrsyafi'i berkata: Sut/an mengabarkan kepada kami, dia berkata: AMul
Malik bin Umair mengabarkan kepada kami, dari Rib'i bin Hirasy, dari Hudzaifah,

dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Nabi $ lalu berkata: Sesungguhnya

aku bermimpi bertemu dengan seorang Yahudi, lalu dia berkata, "Sebaik-baiknya

kaum adalah kalian seandainlra kalian tidak mendakwakan bahwa kami berlaku

syirik, padahal sesungguhnyra kalian juga berlaku syirik. Kalian mengatakan, 'Apa

yang dikehendaki Allah dan apa yang dikehendaki Muhammad'." Rasulullah a!})

lantas bersaMa, "Demi Allah, sesungguhnla aku benci sekimrya l<alian

mengwapkan kalimat ini. I{atakanlah: Apa yarg dikehendaki Allah, kemudian apa

5nng dikehendaki Muhammad."

l.jh. MaHfah As-Sunan wal Atsar, (2/498,4991
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dan bahwa kehendak mereka tidak terjadi kecuali Allah

menghendaki. Karena itu pemyataan yang benar unhrk
Rasulullah S adalah, "Apa yang Allah kehendaki kemudian

engkau kehendaki."

Sedangkan dalam masalah taat, pemyrataan yang benar

unhrk beliau adalah, "Barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul-

Nyu," sesuai alasan yang telah saya sampaikan, 5raifu bahwa Allah

menghambakan manusia dengan kewajiban ketaatan kepada

Rasulullah S. Jika Rasulullah $$ telah ditaati, maka Allah juga

telah ditaati dengan jalan ketaatan kepada Rasul-Nya.

Saya senang sekiranya imam memumikan khutbah dengan
pujian pada Allah, shalawat pada Rasul-Nya S, nasihat dan

bacaan Al Qur'an; tidak lebih dari itu.

443. Abdul Majid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu

Juraij, dia berkata: Saya berkata kepada Atha', "Doa yang aku

dengar dari omng-orang dalam l,Jrutbah pada hari ini apakah doa

ils i; / * r*"*Jt:':p t1?1 -ttr
,; y o-&\ d6t ,s)i ,S$ t1 :,tLA Lj;
-zl

*t tL hr d2'rat r'e;ti: y; 
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itu sampai kepadamu dari Nabi S, ataukah dari orang sesudah

Nabi @?" Dia menjawab, "Bukan dari Nabi S, melainkan doa

tersebut dimunculkan belakangan. Khutbah itu hanya untuk

mengingatkan."ilo

Jika imam berdoa untuk seseorang tertentu, baik doa baik

atau doa celaka, maka saya memakruhkannya, tetapi dia tidak

wajib mengulanginya.

ilo Saya tidak menernukan hadits ini pada selainnya Asy-Syafi'i.

Hadits ini diriwayatkan oleh AI Baihaqi dari ;alur AqlSyafi'i ddam Ma rifah
As-Sunan wal Atsar (2/ 499).

Al Baihaqi menjelaskan bahwa di antara adab khutbah adalah apa yang

dikatakan oleh Asy-Syafi'i sebelum ifu, "Saya senang sekiranya khutbahnya itu
sedang, mengena, dan padat."

Al Baihaqi menguatkan pendapat itu dmgan pemyataan Asy-Syafi'i, "Karni

meriwayatkan dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Aku shalat bersama

Rasulullah @, dan ternyata shalatnya beliau sedang-sedang saja dan khutbah

beliau juga sedang-sedang saja."

Al Baihaqi berkata, "Kami juga meriwayatkan dari Asy-Syafi'i, dia berkata:

Rasulullah # fidak memanjangkan nasihat pada hari Jum'at, melainkan hanya

berupa kalimat-kalimat yang ringan. "

Dia berkata, "Kami meriwayatkan dari Ammar bin Yasir, dia mendengar

Nabi {$ bersaMa, "Saunggahng lamaqm shalat dan pendeknya khutbah

seseorang merupakan pertanda agamany/a. I{arena ifu, perlamalah

shalat dan pendekl<anlah khutbah. "

Dia berkata, "Demikianlah Asy-Syafi'i menganjurkan dalam qaul qadim agar

Lhutbah disampaikan secara ringan, sedangkan shalatnya lebih lama daripada

bicaranya."

Dia berkata, "Kami meriwayatkan dari Aisyah,@ bahwa dia berkata,
"Rasulullah *8. tdak berbicara secara bertele-tele seperti kalian berbicara secara

bertele-tele. Ucapan beliau tegas dan jelas sehingga bisa dihafal oleh setiap orang
yang mendengamya."
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138. Diam Menyimak Khutbah

Asy-Syafi'i berkata:

qW oir r W1 G?i -LttJ
o Oa

,f'ioh,'Jb i,;i;, oii;; e.i a,,i;it
r6yr, ?.*i '+a.'r-jl ,"i :'JG *i

!r>?'Gfu-
444. Malik mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab,

dari hnu Musayyrb, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S
bersabda, 'Jika engkau berkata kepada temanmu, 'Diamlah!'saat
imam sedang berkhutbah, maka engkau telah sia-sia.'&l

341 HR. At Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Diam Menyimak pada
Hari Jum'at saat Imam Berkhutbah, 7/295, no. 934) dari ;alur Yahya bin Bukair
dari l-aits dari uqail dari hnu Syihab; dan Muslim (pembahasan: shalat Jum'at,
bab: Diam Menyimak pada Hari Jum'at saat Khutbah,2/583, no- 11,/851) dari
jalur Qutaibah bin Said dan Mulnmmad bin Rumh bin Muhajir dari Laits dari
Uqail.

Jalur riwayat ini tdak terdapat pada Yahya bin YahSa Andalusi, melainkan
ada dalam riwayat hnu Wahb, Ibnu Qasim, Ma'n, dan hnu Ufuir.

l.ih. Musnad Al Muvnththa ', hal. (137-138)
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445. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinad, dari
A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi S bersabda, 'Jika engkau

berkata kepada temanmu, 'Dianlah!' saat imam sdang
berkhutbah pada hari Jum'at, maka engkau telah sia-sia. &2
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446. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Abu Zinua,

dari A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi S, semakna dengan

s2 HR. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Riwayat tentang

Diam Menyimak pada Hari Jum'at, l/L03, no. 6) dari jalur Abu Zinad dan

seterusnya. Silakan baca takhrij hadits sebelumnya.
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hadits di atas, namun dia menggunakan kata laghaiA. Ibnu

Uyainah berkata, "Kata laghaitaadalah dialek Abu Hurairah."ffi
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343 HR. Muslim (pembahasan dan bab yang sama, no- 2/8571dari jalur Ibnu
Abi Umar dari Sufuan. Dalam redaksinya disebutkan, "Anas b€*ata, "Itu adalah
bahasa Abu Huraimh, dan yang lazim adalah faqad ksilnub (mal<a ergbu telah
sia-sia)."
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M7. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Nadhr

mantan sahaya Umar bin Abdullah, dari Malik bin Abu Amir,
bahwa Utsman bin Affan berkata dalam khutbahnya, dan jarang

sekali dia meninggalkan ucapan ifu ketika berkhutbah, "Jika imam

berdiri untuk berkhutbah pada hari Jum'at, maka simaklah dan

diamlah, karena orang yang diam meskipun tidak mendengar itu
mendapat pahala seperti pahala orang yang mendengar lagi diam.

Jika shalat akan ditunaikan, maka luruskanlah barisan dan

sejajarkan pundak-pundak kalian, karena lurusnya barisan adalah

bagian dari kesempumaan shalat." Kemudian Utsman tidak

bertakbir hingga datang kepadanya beberapa orang png dia

fugaskan unhrk meluruskan barisan, lalu mereka mengabarkan

bahwa barisan telah lurus, lalu dia pun bertakbirj'34

Saya senang sekiranya setiap orang yang menghadiri

khutbah unfuk menyimaknya dan diam, tidak berbicara sejak imam

berbicara hingga imam menyelesaikan dua khutbah.

ndak ada larangan untuk berbicara ketika imam berada di

atas mimbar dan para muadzin mengumandangkan adzan dan

sesudah mereka berhenti a&an selama imam belum berticara.

Jika imam telah mulai berbicara, maka saya tidak senang sekiranya

seseorang bicara hingga imam menghentikan khutbah terakhimya.

Jika imam telah menghentikan hhutbah terakhimya, maka tidak

ada larangan bagi seseorang untuk berbicara hingga imam takbir.

Namun yang lebih bagus dari segi adab adalah dia tidak berbicara

% Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jum'at,
bab: Riwayat tentang Diam Menyimak pada Hari Jum'at saat Imam Berkhutbah,
7/704, no. 8) dari jalur Abu Nadhr; dan AMurrazzaq dalam Mushannafnya
(pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Riwayat yang Meurajibkan Diam pada Hari
Jum'at, 3/2L3, no. 5373) dari jalur Malik.
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sejak imam rnemulai berbicara hingga selesai shalat. Jika

seseoftrng berbicara saat imam berkhutbah, maka saya tidak

menyukainya, tetapi dia tidak wajib mengulangi shalat.

Tidakkah Anda melihat bahwa Nabi $ pemah be6icara

kepada orang-orang yang membunuh hnu Abu Huqaiq di atas

mimbar, dan mereka pun berbicara kepada beliau, lalu mereka

saling mengaku telah membunuh orang tersebut. Nabi $ juga

pemah bicara kepada orang yang belum shalat (sunnah Tahiyyatul

Masjid), dan orang ifu juga berbicara kepada beliau. Seandainya

khutbah dilakukan saat seseorang sedang shalat, maka ifu b€rarE

tidak bicara sejak imam berkhutbah. Imam (khatib) adalah orang

yang paling pantas disikapi dengan tidak bicara, dimana tujuan

orang-orang tidak bicara adalah agar mereka bisa mendengar

perkataan imam.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa makna sabda Nabi S
engkau telah sia-si&" Jawabnya, Allah Mahatahu, apa saja yang

menunjukkan hal-hal yang saya jelaskan, yaifu pembicaraan

Rasulullah $ dan pembicaraan orang yang diajak bicara oleh

Rasulullah S, maka itu juga menunjukkan apa yang saya

sampaikan. Diam menyimak perkataan imam adalah suahr pilihan

(anjuran), sedangkan kata srb-sth ifu diucapkan dalam konteks

dimana adab di dalamnya menunfut agar seseorang tdak
berbicara. Sedangkan adab dalam konteks pembicaraan adalah

seseorang tidak berbicara kecuali tentang hal-hal yang berguna

baginya. Melangkahi leher jamaah pada hari Jum'at itu semakna

dengan perkataan tentang hal-hal yang tidak penting dan berguna

bagi seseorang.
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SeandainSn seseorang mengucapkan salam kepada orang
lain pada hari Jum'at, maka saya memakruhkannya. Tetapi sala
berpendapat agar sebagian dari mereka saja yang merrjawab
salamnln, karena membalas salam ifu hukumnya wajib.
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448. hrahim mengabarkan kepada kami, dari Hiryam bin

Hassan, dia berkata: 'fidak ada larangan unfuk mengrmpkan
salam dan menjawab salam saat imam berkhutbah pada hari
Jum'at. hnu Sirin menjawab dengan isyarat, dan da tdak
berticara."il5

345 Seperti inilah Snng tertulis dalam semua naskah, yaitu: dari ffqErn btor
Hassan, dia trerkah: Tidak ada lamngan untuk mengucapkan salam.-.

Sayra mendugan5ra seperti yang diduga oleh AI Baihaqi, yaihr: dari Hiqpm
dari Hasan, dia berkah..-

Uh. Ma'rifah As-Sunan wral Atsar, (2/506)
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi syaibah datam Mwlmnrmfnva

(pembahasan: shalat, bab: seseorang yang Mengucapkan Salam Ketiln Dabns
saat Imarn Berlfiutbah, 2/12o1dari Husyaim dari Yunus dari Hasaru bate$a dia
mengucapkan salam ketika datang saat imam sedang berkhutbah, dan merdra prn
menjawab mlamnya.
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449- lbmhim bin Muhammad mengabadran k€eada kami,

dni ffiqgq dari Hassan, dari Nabi $, bdiau bersabd4 'Apabila

ffirg ffi wt iman sdary Whutbah fu Inri Jumbt
mab tat-abh fuymit wfulqa-ffi

Derdrian pula, FI<a s€seomrg ingin agar orang lain

m€ndffirgfolp lalu dia mernberi islrarat keeada orang tersebut

tefaF trilg tersehrt fidak dahrr1g, rnaka Mak ada larangan unfuk

Nlhrnl

S@rdaforya seseorang b€r$n pada hari Jum'at lalu omng

hin mendodon fuymit rrrtulqTa, maka mya berharap ada

kdsgsuar rrrtr.rlmya karena bqunitin hulsrnrgp smnah.

h bb sdaniu*m lznzLl, yafrr bab tentarg uhma 1nrg mernalmrtrkan

Fe "aU,rn dan doa tasynit r.urtrk orang gnng bq$r\ terdapat riur4Et dari Abu
L.M fu ffqpm, dia berkah !'tutnmmad bediaft4 '.Ika seseorang

EEUuEadil shm kepadamu pada hari Jum'at saat imam sedaqg b€rlfitibah,
mka ofrp b€d Epradah kepadarqp'

316 Sqp lidak menernrlon hadits tori pada sdainrSp Aqrqpff'L AI Baihaqi

ruilqFd qp dad jahrr Aqrqpfii lMa'rikh As-Snnn ml Abr2/ffi6) dan

bsloh" -Srcdn5p terpr.rttrs."

Al Rail d irrga b€dsata, 'Astrqpf i r&llan qul @nffib. 'Mereka

m€qfid Hrftt\ tdak rn€ndolran tuyzaitr.rrn*, onr{I lBrB bersfu1 dan Udak

maiilxd # kecuali densan islardt-' Sedangkan madzhab banrnya lebih

Cnlf,L"
I at k'riilt Ae-SLann ud AMr, lzlffil
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berbicara. Demikian pula, seandainya seseorang mengkhawatirkan

orang lain atau sekelompok orang, maka menurut saya tidak ada

larangan unhrk berbicara saat imam sedang berkhutbah manakala

mereka tidak memahami isyaratnya.

Jika seseorang mengkhawatirkan sesuatu yang ditanyakan

lalu pertanyaan tersebut dijawab oleh sebagian orang yang

mengetahuinya ketika ditanyakan, serta hal-hal yang semakna

dengan kejadian ini, maka tidak ada larangan untuk berbicara bagi

imam dan selainnya. Namun, apa saja yang tidak wajib atas

seseorang terhadap saudaranya, serta tidak penting dan berguna

bagi dirinya sendiri, maka saya tidak senang sekiranya hal tersebut

dibicarakan.

Misalnya adalah dia berkata, "Diamlah!", atau mengadukan

musibah yang menimpanya kepada saudaranya, atau menceritakan

kepada saudaranya itu kesenangan yang dia peroleh, atau tentang

kedatangan seseorang yang lama pergi, atau hal-hal semacam ittt.

Karena tidak ada hal yang luput dari salah sahr dari keduanya (dua

orang yang berbicara) dalam pengetahuan yang sahr, serta tidak

mudharat yang timbul seandainya dia tidak memberitahukan hal-

hal tersebut kepada saudaranya.

139- Orang yang Tidak Mendengar Khutbah

Asy-Syafi'i berkata: Barangsiapa yang Udak mendengar

khutbah, maka saya anjurkan baginya unhrk diam seperti saya

menganjurkan diam bagi orang yang mendengar.
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Jika dia tidak mendengar khutbah sarna sekali, maka sa5n

tidak memakruhkannya unfuk membaca Al Qur'an dengan $rzrra

pelan dan ber&ikir kepada Allah, tidak ada cara kepada orang

lain.

r*Jt f fli"| * .ylt;L 6?i -to.
/l

*<i # e. hr T"i-'oi At 6} \ ok fl
lu.,

o W)
I

J

450. hrahim mengabarkan kepada kami, dari Hisyam, dari

Hasan, bahwa dia tidak melihat ada lamngan unhrk berdzikir

kepada Allah dengan suara pelan dengan cara takbir, tatrlil dan

tasbih.347

fut)

l/

oi vr |Ss -y,t;lt1?i -ro\
A ettt'J:L trt €?i ,:At ;//

'^[Li y
)oz

347 Atsar ini diriwayatkan oleh hnu Abi S!,aibah dalam Mtslnnmfrrya
(p€rnbahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Seseorang yang Bertasbih dan

Berdzikir kepada Allah saat Imam Berkhutbah, 2/722) dari Abu Usarnah dari
Hist/am dari Hasan bahwa dia tidak melihat adanya larangan bagi seseomng pada

hari Jum'at untuk berdzikir dengan suara pelan saat imam sedangkan bed,hutbah.

P)
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451. hrahim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya

tidak mengetahui masalah ini selain bahwa Manshur bin Mu'tamir
mengabarkan kepadaku, bahwa dia bertanya kepada hrahim,
"Apakah seseorang boleh membaca Al Qur'an saat imam sedang

berkhutbah pada hari Jum'at lantaran dia tidak mendengar

khutbah?" Dia menjawab, "Semoga hal itu tidak berdampak buruk
baginya."w

Seandainya hal ini dilakukan oleh orang yang mendengar

khutbahnya imam, maka dia tidak wajib mengulangi shalahrya.

Seandainya dia diam untuk menyimak, maka ifu bagus.

140. Menyuruh Orang Lain Untuk Berdiri Dari Tempat
Duduknya Pada Hari Jum'at

Asy-Syafi'i berkata: Allah S berfirman,

3a8 Atsar ini diriwayatkan oleh hnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya
(pembahasan dan bab yang sama) dari Jarir dari Manshur dari lbrahim, dia

berkata: Aku bertanya kepada Alqamah, "Apakah aku boleh membaca Al Qur'an
dengan suara pelan?" Dia rnenjawab, "Semoga hal itu tidak dilarang." Riwayat
tersebut di sini ada pada hnu Abi Syaibah dari Alqamah.
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{i';ii drr$6,}F$i 4 i;# F :yr'y
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"Apabila dikatakan kepadamu,'BerlapangJapanglah dalam

majelis', maka lapangkanlah, niscaya Allah akan membei
kelapangan unful<mu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah l<amu,

maka berdiilah. "(Qs.Al Mujaadilah [58]: 11)

zzl o )r. ozl o /

-f ,J 4lll * f Arc LJ
. -//.o a
I Urgl -toY

'^., t o

hr J:" ir J;,is ilG'# / r p6 i
a! ,o : " ',r or, o).r..4 '

t' w,r 'tr')t €Lf '";1"\ :'rJ"'J P
t;tu1;*'"r{t tt

'^iH-4-g

452. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Ubaidullah bin Umar bin Nafi', dari hnu Umar, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, 'Janganlah salah seorang di antara kalian

men5ruruh berdiri orang lain dan tumpat duduknSn lalu dia

menggantikann5n di tempat itu. Akan tetapi, hendaHah

kalian berlapangJapang dan berluas-luas.'&9

349 HR. Al Bukhari (pembahasan: Meminta lzin, bab: Surah Al Mujaadilah

Ayat 11, 4/145, no. 6270, 917, 62691dari jalur Khallad bin Yahya clari Sufyan;

dan Muslim (pembahasan: Salam, bab, Keharaman Memberdirikan Orang lain dari
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Saya memakrutkan bagi seseorang -baik imam atau selain

imarn- unfuk men!ruruh berdiri orang lain dari tempat duduknya

lahr dia duduk di tempatnya itu. Akan tetapi, kami memerintahkan

mereka r.rntuk berlapang-lapang.

Tidak boleh memberdirikan seseorang, kecuali orang

ters€but duduk seenaknya, baik di tempat shalahT5n imam atau di
jalan umum. Adapun jika dia menghadapkan wajahnya ke orang
orang lang sedang shalat dalam keadaan masjid sempit dan

ban],ak orcng shalat, dan dia tidak mengalihkan wajahn5n dari

menghadap orang-orang yang shalat, narnun hal itu fidak

merrpersulit orang-orang yang shalat, maka tidak ada larangan

bagrnya unfuk menghadapkan wajahnya kepada orang-orang yang

shalat, dan mereka menyingkir darinya. Namurn yang terbaik dari

segi adab adalah dia tidak melal$rkan hal itu. Barangsiapa yang

mdakukannp, maka saya memakruhkannya, namun dia tidak

u,aiib mengulangi shalahya.

Karni berpendapat dernikian. Jadi, barangsiapa lnng
mengalami ruatu hal yang memaksanya untuk keluar masjid,

kemudian dia kembali ke tempat duduknya, maka saya

menganjurkan kepada orang yang duduk di tempakrya ihr unfuk

menyingkir darinya.

SaSra memakruhkan seseorang memberdirikan orang lain

dari tempat duduknya, baik pada hari Jum'at atau pada hari lain,

lalu dia duduk di tempat tersebut. Namun saya tidak melihat

adanya lamngan jika seseorang duduk demi orang lain agar orang

Teurpat fudulmya png Mubah dan Telah Dia Duduki Terlebih Dahulu, 4/17L4,
no.%3/217V dari bebempa jalur riwaynt dari Ubaidulah.
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lain ifu mengambil tempat duduknya, karena yang demikian ihr

merupakan perbuatan sukarela dari orang yang duduk pertama.

Demikian pula jika dia duduk unhrk dirinya sendiri
kemudian dia menyingkir dengan kerelaan hati. Saya

memakruhkan hal itu bagi orang yang duduk terakhir kecuali dia
bergeser ke tempat Snng sekiranya dia bisa mendengar perkataan

imam, dan saya tidak memakruhkannya bagi oftrng yang duduk
terakhir karena dia duduk di tempat tersebut dengan kerelaan hati
orang yang duduk pertama. Barangsiapa yang berbuat demikian,
maka saya fidak memakruhkannya sehingga dia fidak wajib
mengulangi shalat Jum'at.

;:* ilu # U'e,;tG?i -roY
1, 1. 9 6,
a}|l Gt-p 6,)

a

zlo . t o , ,ozt€ Y't oe 
"l='6*"

O.:

oeo
o.,ile

;s r;y

zoz! I

J--P G.l/

iL(-zt t ?, lo /
cz,7-,Jt l-; d;'J: //4

Jts fJ*,.)
l.l,ti o1,.. / A!.!.F, JP YL g=J p,

453. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,
dia berkata: Suhail menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu
Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda, 'Jika salah seomng di
antan kalian berdiri dari tempat duduknya pada hari Jumbt,
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kentilian dia kqnbli ke ternpt dudulmya itu, maka dia lebih
bqlnk abs ta npt dtdtlmga ifu.'&fi
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454. hrahim bin Muhammad mengabarkan U"O O^U..r,

dia berkata: Aphlar menceritakan kepadahr, dari Ibnu Umar,
bahura Nabi $ bersabda, 'Janganlah sneoftrng mendatangi orang
lain klu menflruhnla fudin'dari tempat duduknya lalu dia duduk
di tantpt tqsebut-'$1
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350 ffr- Musfim (per*atnsaru Salar\ bab: Jika Seseorang Berdiri dari
Ternpat Dduknyra kerrndian Dia Kembali Kepadaryra, Ivlaka Dia Lebih Berhak,
4/17L5, r,r:.. 3l/279. dari tshrr Qtaibah bin Said dari Abu Awanah dan Abdul
Adz bin Muhamnnd dari Sntail.

st faru;rijnAl,ru tdah disehikan sebdumny'a pada no- (452).
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455. Aslrq,rafi'i merrgabarkan kepada kami, dia berkata,

Abdul Majid mengabarkan k€eada l€rrti, dari lbnu Juraii, dia

berkata, Sulaiman bin Musa berkata: Dari Jabir, bahura Nabi $
bersaMa, 'Uanganbh selali-kali sahh wnng di anbm l<afran

marypuh bqdin p# lari Jmbt melainkan

hadaHah dia mengabl<an, "bpnglanilafi '. &2

L4\. Duduk Xr66r'353 di Ma$id Pada Hari Jum'at Saat
Imam Berada di Atas Mimbar

AqrSfrafi'i berkata:

s2 Al Baihaqi sesudah meriuraladen hadts ffi catlram Ma'rilah As-gnar, ffil
AMr (2/518-519) berkata, 'Ha&b Suilairnan bin Mrsa dari Jatrir staasnlp
m,rg,L

Hadits ini juga driu,alntkan oleh Musfim (p€rrfiatBsan: Shalat Jum'at, bab:

Keharaman Menyuruh Omng lain B€rdti dari Tenrpat Mubah 1nng Tdah Dia

Drduh, 4/17L5, no- 30, 2l7gl dali jahrr Sahnnh bin q,abib dad Hasan bn
A'yan dari Ma'qil bin Ubaidullah dari Abu Zubat &ri Jabir € dari Nabi $, Miau
bersabda, 'Jansanbh sd<ali-l<ali alah sanng d anbm kafran nwyrfi Mhi
etfum4n pada hai Jun'at kemudian dla maWaAilan tanzpt dtdt@ untuk
dh diluld, alan tepi lrerfuklah dia magodan: ffiHgtafl"

x3 fluba'adahh duduk dengan parfrat meryerortr bnah, sedarglon kedrla

kaki ditegaLkan dengan cara diikat dengan kain atau dp€bk.
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456. Periwayat yang tidak saya curigai mengabarkan
kepadaku, dari Nafi', dari hnu Umar, bahwa dia duduk dengan
ihtiba'saat imam sedang berkhutbah pada hari Jum'at.3il

Duduk saat imam berada di atas mimbar ifu hukumnya
sarna seperti duduk dalam berbagai keadaan yang lain, kecuali jika
dudukn5ra seseoftrng ifu mempersempit; hal itu saya pandang

maknrh. Itu terjadi ketika dia duduk bersandar dengan banyak
mengambil tempat melebihi orang yang duduk biasa, menjulurkan
kedua kakinya, serta melepaskan kedua tangannya ke belakang.
Hal yang seperti ifu saya maknrhkan, karena mempersempit
tempat duduk orang lain, kecrrali ada suatu penyakit pada kakinya
sehingga saya tdak memakruhkannya sarna sekali. Jika ada
penyakit pada kakin5ra, saya senang sekiranya dia menyingkir ke
tempat yang tidak s6ak oleh jamaah sehingga dia melakukan hal
ini unhrk merilekskan fubuhn5ra tanpa mempersempit orang lain.

142- Bacaan dalam Shalat Jum'at

AsySyafi'i berkata:

331 HR. Ibnu Abi qjaibah dalam Mwhannafnya (pembahasan: Shalat, bab:
Ihtiba' pada Hari Jum'at, 2/tl8l dari jaltn Abu Khalid Al Ahmar dari Muhammad
bin Ajlan dari Nafi'.
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457. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Abdullah bin Abu tabid menceritakan kepadakr, dari

Sa'il Al Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi S membaca

surah Al Jumu'ah dan surah Al Munaafiqrrun dalam dua rakaat

shaht Jum'at.s
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355 HR- Abdrrrazzaq dabm Mt-shannalrtya (pembahasan: Stnlat Jum'at,

bab, Bacaan dalam StElat Jum'at, 3/180) dari jah.r Ma'rnar dari Jabir bin AMul
Adz N Ju'fi dari Hakam bin Utaibah dari Abu Huraimh dengan redaksi png
s€rupa derrgan s;rnad manui S€dangkan hadits berilnrtrya mmgihrti sanadn5ra

dan sfiatusrryra shalrih-
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458. Abdul Adz bin Muhammad mengabarkan kepada
kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin
Abu Rafi', dari Abu Humirah, bahwa dalam shalat Jum'at dia

membaca surah Al Jumu'ah dan surah ldzaa Jaabka Al
Munaaftquun (sumh Al Munaafiquun). lalu Ubaidullah berkata:

Aku berkata kepadanya, "Kamu membaca dua surah yang biasa
dibaca oleh AIi;& dalam shalat Jum'at. Dia berkata,
'Sesungguhnya Rasulullah $ biasa membaca dua surat ir'ri'."355

76.
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356 HR. Muslim (pernbahasan: Slralat Jum'at, bab: Surah 5nng Dibaca dalam
Shalat Jum'at,2/5981dari lalur Qutaibah bin Said dari Hatim bin Ismail dan AMul
Aziz bin Muhamnnd Ad-Daraurardi dari Ja'far.

Mwlim hadits ini pada hadits sebelumnp dari;alur Abdullah bin
Musallamah bin Qa'nab dari Sulaiman bin Bilal dari Ja'far (no.6L/8771.

Sedangkan dalam riunyat Hatim bin Ismail disebutkan redaksi, "Dia
membaca sumh Al Jumu'ah pada rakaat perbma, dan pada rakaat terakhir dia
membaca ldaa Jaa'aka Al MuafiQun (surah Al Munaafiquun)."
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459- hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkaA Mis'ar bin Kidam mencqitakan kepadaku, dari

Ma'bad bh Khalid, dari Samurah bin Jundab, dan Nabi $, bahwa

Miau mernbaca surah &bbihisma Rabbik Al A'ala (surah Al A'la)

dan Hal Atuka Haditsul Ghaasyiah (surah Al GhaasyiSnh) pada

shalat Jr,nn'at.$7

s7 Hadis ini diriwayatkan dari b€b€mpa jalur riwapt lain dirnarn antara

It{atad hn Khalid dan Samurah terdapat Zaid bin Uqbah.

Sepqt ih.rlah riunyat Syr'bah dan Ms'ar pada hnu Abi S!,aibah.

fbdb ini juga diriurayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Shalat, tnb:
Bacaan dahm Shalat Jum'at, 1/67L1dari jalur Musaddad dari Ya[r9ra bin Said dari
qp.bah fu I\,Ia'bad bin Khalid dan Taid bin Uqbah dari Sarnr.lah; dan hnu Abi
qEibah h\arn Mushannafnya (pembahasan: Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat

Jnnr'at, ZA42l dari jalur Ya'la dari Mis'ar dari Ma'bad dali Zaid bin Uqbah dari

Sarrruratu

Al Baiihaqi Hata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muharnnnd bin LIbaid dad

It{is'il dni Itlatad bin Khalid dari Zaid bin Uqbah dari Samurah."

Al BailEqi meriwayatkan hadits ini dari jalur A+rq/afi'i dari Malik dari

Dtrarrnafrr btor Said Al Mazini dad Ubaidullah bin AMullah bin Utbah, bahwa

Dhahlrak btor Qais bertanp kepada Nu'man bin Basyir, "Apa yang dibaca oleh

I{"bi # pada ttad Jum'at sesudah surah Al Jumu'ah?" Dia menjawab, "Beliau

m€rrk srrah Al Ghasyiyah." (Bahasan, Shalat Jum'at, bab: Bacaan dalam

Shah.h.Gr"at, 7/LL1, no. 19)

Hadtu ini iuga dilansir Mulim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab' Bacaan

dalarn Shaht Jr-rn'at, 2/5981dari jalur Amr An-Naqid dari S.rfuan bin Ulrainah dari

Dtnrratl
S€btu itr, hadits ini juga diriwayatkan oleh Habib bin Satm dari Nu'rrnn bin

Elasyto, da berkata: Rasulullah & pudu hari Jum'at membaca surah Al A'la dan Al
GharyilptL
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Saya senang sekiranya dalam shalat Jum'at dibacakan surah

Al Jumu'ah dan Al Munafiqun, karena adanya riwayat valid dari
Nabi $ bahwa beliau membaca dua surah tersebut. Juga karena

kedua surah tersebut benrrutan dari segi letak, serta mengandung

peringatan kepada jamaah yang menghadiri shalat Jum'at akan

ker,vajiban shalat Jum'at dan hal-hal yang menimpa orang-orang

munafik.

Apa saja yang dibaca oleh imam dalam shalat Jum'at atau

selainnya, maksudnya surah Ummul Qur'an dan safu ayat yang

lainnya, maka hal itu telah memadai baginya. Apabila dia hanya

membaca Ummul Qur'an, maka hal ifu juga sah, namun saya

tidak menyukai hal itu.

Kisah tentang dua surah yang dibaca oleh Nabi S dalam

shalat Jum'at menunjukkan bahwa beliau membacanya dengan

suara keras, dan bahwa beliau mengerjakan shalat Jum'at dua

rakaat. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada perbedaan pendapat

tentang hal itu. Jadi, imam membaca Al Qur'an dalam shalat

Jum'at dengan suara keras, dan mengerjakannya dua rakaat

apabila terhitung sebagai shalat Jum'at. Jika dia mengerjakannya

sebagai shalat Zhuhur, maka dia membacanya dengan suara pelan

dan mengerjakannya empat rakaat.

Apabila imam membaca Al Qur'an dengan suara rendah

dalam shalat Jum'at atau shalat yang lain, padahal seharusnya dia

membacanya dengan suara nyaring, atau dia membaca dengan

suara yang keras padahal seharusnya dia membaca dengan suara

pelan, maka yang demikan ifu saya pandang maknfi. Namun dia

tidak harus mengulangi shalatorya, dan tidak pula melakukan sujud

Sahwi.
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Jika imam dalam shalat Jum'at memulai dengan membaca

surah Al Munafiqun pada rakaat pertama sebelum mernbaca

Ummul Qur'an, maka dia harus kembali membaca Ummul

Qur'an sebelum ruku. Setelah itu dia sah unfuk nrlm anpa
mengulangi bacaan surah Al Munafiqun. Seandainya dia

membacanya bersama sedikit dari surah Al Jumu'ah, maka ihr

lebih saya sukai, sedangkan pada rakaat kedua dia membaca surah

Al Jumu'ah.

143. Qunut Pada Shalat Jum'at

Asy-Syafi'i berkata: Sejumlah orang bercerita tentang shalat

Jum'at Nabi S, sehingga saya tidak mengetahui seorang pun dari

rnereka yang menceritakan bahwa Nabi S membaca Qunut pada

shalat Jum'at, kecuali Qunut yang tercakup ke dalam kategori

Qunut 5rang beliau baca dalam seluruh shalat, yaitu Qunut ketika

terjadi pembunuhan para sahabat di sumur Ma'unah. Qunut itu
trdak ada kecuali pada shalat Subuh. Namun, jika terjadi suatu

musibah, maka dibacalah Qunut dalam seluruh shalat jika imam

menghendaki.
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LM- Seseorang !/ang Mendapati Satu Rakaat Shalat
Jum'at

AsySyafi'i berkata,
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460. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Az-Ztrhi, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullah $ bersaMa, *Barangsiapa mendapati safu rakaat,

maka dia telah mendapati sfi2lu|.,858

3s8 FB.. AI Bukhari (pernbahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Orang png
Mendapati satu Rakaat Shalat, 1/t98, no. 850) dari lalur AMullah bin Yusuf dari
Malik dari lbnu Syihab; Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat,
bab: Barangsiapa yang Mendapati Sahr Rakaat Shalat maka Dia telah Mendapati
Shalat, L/424, no. L62/607) dari jalur hnu Upinah dan selainnya dari Ibnu
Syilrab.

Al Baihaqi meriwalratkan bahwa Asy-Syafi'i meriwayatkan hadits ini dari
Malik dari Ibnu Syihab.

Hadits ini juga dirtuvaptkan oleh Ath-Thabrani (pembahasan: Wakhr,vaktu
Shalat, bab: Orang yang Mendapati Satu Rakaat Shalat, 1,/10) dari jalur Ibnu
Syihab. Al Baihaqi berkata, "lni adalah riwayrat mayoritas ulama."

Demikian pula, hadis ini dirir,rnyatkan oleh Ma'mar dari Az-Zuki dengan
tamtr,ahan: Az-Z)hn berkab, "Jadi, Jum'at itu termasuk shalat." Di dalamnya
Yunus bin Yazid Al Ai[ berkata dari Az-Zuhri dengan sanadnln, "Barangsiapa
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Makna minimal yang terkandung dalam ucapan

Rasulullah $, 'Maka dia telah mendapati shalat" adalah dia tidak

ketinggalan shalat.

Barangsiapa yang tidak ketinggalan shalat, maka dia shalat

dua rakaat.

Barangsiapa ];ang mendapati satu rakaat dari shalat Jum'at,

maka dia melanjutkan shalatnya dengan satu rakaat, dan shalat

Jum'at-n1a itu pun sah. Yang dimaksud dengan memperoleh safu

rakaat adalah dia mendapati imam sebelum mengangkat kepalanya

dan ruku, lalu dia rulm bersama dengan imam kemudian sujud.

Apabila dia mendapati imam telah ruku, kemudian dia bertakbir,

narnun dia tidak mku bersama imam hingga imam mengangkat

kepalanya dari ruku, maka itu tidak dihifung sebagai satu rakaat

sehingga dia harus shalat Zhuhur empat rakaat.

Jika dia ruku namtrn dia ragu apakah dia telah mantap

dalam posisi ruku sebelum imam mengangkat kepalanya dari rulu,

yang mendapati safu rakaat dari shalat bersama imam, maka dia telah mendapati

shalat."

Muslim dalam ,Ash-Shahih meriwayatkan dari Harmalah (pembahasan dan

bab yang sana,l/4241dari lbnu Wahb dari Yunus dari Az-Zuhd. Hadits ini iuga
dirirrnyatkan deh Lhaidullah bin Umar dari Az-Zuhri dmgan sanadnya, dan dalam

redaksinSra dia berkata, "Barangsiapa yang mendapati safu rakaat dari shalat,

maka dia telah mendapati seluruh shalat."

Hadib ini diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid Al-l-aitsi dari Az-Zuhri dengan

sanadnya, dia berkah, 'Bamngsiapa yrang mendapati safu rakaat dari shalat

Jum'at, maka hendaklah dia menambahkan satu rakaat lagi."

Al Baihqi meriwayatkan dari jalur Rabi' dari Asy-Slnfi'i mengerni hadits

yang sampai kepadarryn dari Abu Muawifh dari A'rras5r dari Abu Ishaq dari

Ahwmh dari Abdulhh, dia berkata, 'Jika engkau mendapati satu rakaat dari shalat

Jum'at, rnaka tambahkanlah satu rakaat lagi. Jika engkau terleuntkan ruku', rnaka

shalaflah ernpat rakaat"
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maka rakaat tersebut udak dihitung dan dia harus shalat Zhuhur
empat rakaat manakala dia tidak mendapati safu rakaat yang lain
bersama imam.

AqlSyaf i berkata: Jika dia nrku bersama imam satu kali
dan sujud dua kali, kemudian dia ragu apakah dia sujud dua kali
bersama imam atau satu kali, maka dia dihihmg suiud safu kali dan
shalat figa rakaat hi,ggu dia menyempumakan Zhuhur empat
rakaat, karena dia fidak dianggap mendapati safu rakaat secara
sempurna kecuali dengan melakukan sujud dua kali. Demikian
pula, seandainya dia mendapati satu rakaat bersama imam
kemudian dia menambahkan safu rakaat lagi, kemudian dia ragu
menjadi safu sujud; apakah sujud tersebut termasuk rakaat yang
bersama imam ataukah rakaat yang dia kerjakan sendiri, maka dia
dianggap baru mengerjakan shalat safu rakaat dan meneruskan
tiga rakaat. Shalatrya tidak dianggap sebagai shalat Jum'at hingga
dia tahu dengan pasti bahwa dia telah sharat bersama imam
sebanyak safu rakaat dengan dua sujud.

745- Seseorang yang Ruku Bersama Imam Namun Dia
fidak Sujrd Bersamanya Pada Hari Jum'at

Imam Syafi'i berkata: Rasulullah S memerintahkan para
jamaah Smng bermakmum agar ruku apabila imam telah ruku dan
mengikuti imam dalam setiap gerakan shalat. Jadi, makmum tidak
boleh tidak mengikuti imam dalam amalan shalat.

707



Alllrrnt

Pt {-ht -a it J;t ,r4 -t1\
.lZr-rt5 C63}a, a u ')Al 'e\2,g'.) o

r

t*.

tl)_4

o

?tr 6f
,
I uF) c+filb clJ=--.,C

- lcz z
tr 4:t ,

a!
0)

,,r,^>

A.,?
-?c

"u ,o tot tz t o ,./ / .

wk
451- Rasuhrflah # mengeriakan shalat l$auf di Usfan-

K€filra betil rulsr, sahabat Sang ada di belakangnya ikut ruku-

I&fika befiil s$d, sekdompok ilnrt sujud, sedangkan kelompok

yarE bfor rnerrFga strangan mustfi hingga beliau bangun dili
s$d b€tan, kernudian kelompok Snng berjaga tadi mengilnrti

b€fiil sqid d ternpatnya mereka ketika beliau bangtp.sse

Irlalm, tampak jelas dalam Sunnah Rasulullah $ bahwa

setraql malrrnrn hans merrgilom imam selama makmum tidak

mernprryni uda.rr (halattsan) lnng mencegahnln unhrk fidak

mengilsdi irnilL Tetapi kefika halangan tersebut hilatg, maka dia

hilrs lrcrrfrah m€ngituti imam kefika halangan ihr hilang.

Ap#h seseorang makmum dalam shalat Jum'at

mdalsrlwr nim bersama imam, kemudian karena berrdesakan dia

fdak srsup sr$d dalam keadaan bagaimanapun sehingga imam

sdesai dai sufrdrrya" maka herrdaknln dia mengiktrti imam-

Apabila irrruntdah bangldt dari suiud, dan apabila memungkinkan

wfuk mdalsilran suiLrd, maka dia boleh bersrpd, dan dia

:8, FIa& il dan dschrt*an b€riht takluijnrn s€b€nbr lagi dalam bab

tqtulg d k I(EJ (dahn keadaan talnrt) pada no. 480.
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terrnastrk mendapati shalat Jum'at apabila dia nrerapq.rrmlon
rakaat Snng tertinggal. Demikian pula seandaiqn ada perrgHang
basinF unfuk melalflfian suiud, seperti sakit, lupa, atau harangan
yang hin.

Apabila dia mendapati imam pada rakaat yang tcakhir
bsarnaan dengan salamnya imam sebefum mernr.urgkinkan
basnlra untuk melakukan strjud, rnaka dia zujud melahrkan shalat
Zhuhur empat rakaat karena dia frdak safu rakaat
bsama imam dengan sempurna.

Apabila dia mendapati rakaat perharna tetapi fidak
mernunghnkan ba$nya unfuk suiud hi.ggu imam melalnrkan nrlm
pada mkaat kedua, maka dia tidak bohn bersriud untuk rakaat
p€rtama kecuali dia keluar dari keimaman imam. Jika dia b€nsuiud,

maka dia keluar dari keimaman imam karerra para sahabat
Nabi $ melakukan sujud untuk rakaat dimana mereka tertahan
untuk suiud lantaran ada halangan berjaga sebelum rakaat kedua.

Makmum harus mengihrti imam; rulru dan squd
sehingga dengan demihan dia dianggap mendapatkan

satu rakaat bersama imam. Jika dia terleryatkan safu rakaat, maka
dia menambahkan safu rakaat lagi. seandainya dia ihrt rurnr
bersama imam tetapi dia tdak b€rsujud sampai imam salarq rnaka
dia melalarkan sujud dua kali dan dia dianggap telah nreng€rfr*an
safu rakaat, tetap dia menenrskan shalat tiga rakaat lagi karoa dia
tidak mengerralon safu rakaat !,ang sempuma bersarrn irniln-

Jika memungkinkan baginfa untuk suiud di aE prqgung
seseorang lalu dia meninggalkannSn tanpa halangan, maka dia
dianggap kehnr dari shalatrp imam. Jika dia shaht sen&i, maka
shalatnSra sah sebagai shalat Zhuhur. Jika dia tidak rnehhdsanngra,
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melainkan dia tetap shalat bersama imam, maka dia mengrrlangi

shalat Zhuhur.

Tidaldah seorang malrrnum dimungkinkan ruIil dan su@
bersama imam lalu dia meninggalkanngra tanpa halangan dan

bukan karara lupa, melainkan dia telah keluar dari shalaturya

imam. Seandainya seseorcmg 5nng shalat di belakang imam dalam

keadaan mungkin unfuk melalnrkan rulm dan sujud, serta tanpa

halangan itu boleh dianggap tidak keluar dari shalatnya imam,

maka boleh juga orang tersebut meninggalkan tiga rakaat dan

melakukan ruku pada rakaat keempat, sehingga dia seperti orang

lang mengerjakan shalat dari awal ketika dia ruku dan sujud

bersama imam- Jika dia meninggalkan empat rakaat, kemudian

nrlm dan sujud, maka dia mengikuti imam pada rakaat yang

sebelum sujudnya.

Apabila dia lupa satu rakaat, maka dia boleh mengikuti

irnam selama imam belum keluar dari shalatnya, (merrgikut)

dengan melakukan nrlm dan sujud, atau sebelum imam ruku unhrk

rakaat kedua. Jika imam telah rulru unfuk rakaat kedua, maka

makmum tersebut ikut ruku bersama imam, dan sesudah ifu dia

mkaat yang dia lupakan.

Seandainya imam keluar dari shalafur5n sedangkan

makmum lupa tiga rakaat, sedangkan imam membaca dengan

suara kems dalam dua mkaat, maka dia ikut rulm dan sujud tanpa

membaca. Dia tercukrpi dengan bacaan imam dalam rakaat

menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwa makmum di

belakang "imarn tidak perlu membaca dalam shalat yang imamnya

membaca derrgan suam keras- Setelah ifu dia membaca sendiri

pada rakaat selebihnya; tanpa itu tdak sah.
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Seandainya hal itu terjadi dalam shalat yang imamnya

membaca dengan suara pelan, maka jika makmum membaca,

maka dengan bacaannya itu dia dihittrng telah mengerjakan satu

rakaat. Jika dia belum membaca, maka tdak dihitung sebagai satu

rakaat. Sedangkan dalam rakaat selebihnya dia harus membaca

dalam keadaan apapun; tanpa itu tidak sah.

146- Seseorang gang Mimisan Pada Hari Jum'at

Imam Syaf i berkata: Apabila seseorang telah memasuki

shalatnya imam pada hari Jum'at, baik dia menghadiri khutbah

atau tidak, maka sarna. Apabila orang yang memasuki

shalafuiya imam itu mengalami mimisan setelah imam bertakbir,

lalu dia keluar unfuk membersihkan mimisan, maka pendapat Snng
paling saya sukai tentang hal ini adalah dia memutuskan shalatrya,

membuang darah mimisan dan befticam. lalu apabila dia

mendapati shalat bersama irnam safu mkaat, maka dia tinggal

menambahinya dengan safu rakaat yang berikutnya.

Namun apabila dia tidak mendapatkan satu rakaat pun

bersama imam, maka dia ctrkup mengefakan shalat Zhuhur. Ini

adalah pendapat Miswar bin Makhramah. Demikian pula, jika di

hrbuhnya atau pakaiannya ada najis, maka dia keluar dan

menancinya. Dia tidak boleh berdiam dalam satu keadaan dimana

dia tidak boleh shalat selama najis itu ada padanya. Setelah ih.r dia

melanjutkan shalatnya. Allah Mahatahu.
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Jika dia kembali dan melanjutkan shalakrya, maka mmurut

saya dia harus mengulangi shalatnya. Jika dia mengulangi

shalatnya dengan takbir iftitah, maka saat itulah dia dianggap

memasuki shalat.

L47 - Mimisan dan Hadats yang Terjadi Pada Imam

AsySyafi'i berkata: Menurut ushul madzhab kami, apabila

shalat imam batal, maka shalat orcmg yang di belakangn5n tidak

menjadi batal.

Apabila imam bertakbir pada hari Jum'at, kemudian dia

mengalami mimisan atau berhadats, lalu dia mempersilakan

seseomng ke depan unfuk menggantikannln atau seseorang maju,

baik atas perintah orang banyak atau bukan, maka orang yang

maju menggantikan imam itu mengerjakan shalat dua rakaat

bersama orang banyak, dan shalat Jum'at tersebut sah baginya

dan bagi mereka.

Apabila yang tampil ke depan itu memasuki shalatnya

imam sejak awal, atau imam mengerjakan safu rakaat, lalu imam

mengalami mimisan sebelum ruku atau sesudahnya dan sebelum

sujud, kemudian imam itu pergr dan tidak mempersilakan

seseorang untuk maju ke depan, lalu mereka mengerjakan shalat

sendiri-sendiri, maka barangsiapa di antara mereka telah

mendapati safu rakaat dengan dua sujud bersama imam, maka dia

cukup menyempumakan satu rakaat yang tertinggal. Dengan

demikian, shalat Jum'atrya telah memadai. Barangsiapa tidak
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memperoleh satu rakaat dengan dua sujud yang sempuma, maka
dia mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat.

Seandainya imam dalam shalat Jum'at mengalami mimisan,
lalu keluar dalam keadaan belum mengerjakan satu rakaat pun,

kemudian dia mengruruh seseorang yang tidak mendapati takbir
unfuk maju ke depan, lalu dia mengimami mereka shalat dua
rakaat, maka mereka harus mengulangi shalat dengan shalat
Zhuhur empat rakaat, karena dia (orang yang menggantikan imam)
bukan termasuk orang yang memasuki shalat bersama imam
hingga imam keluar dari keimamannya. Orang seperti ini dianggap
sebagai or?ng yang mengawali shalat dari awal berupa shalat
Zhuhur empat rakaat; dia tidak membaca dengan suara yang keras

ketika mengerjakan shalat Zhuhur.

Apabila imam mengimami mereka shalat Jum'at dalam
keadaan junub atau tidak berwudhu, maka shalat tersebut sah

untuk makmum. Sedangkan imam harus mengulangi shalatnya
sebagai shalat Zhuhur empat rakaat trntuk dirinya sendiri.

Seandainya imam yang junub tersebut mengulangi khutbah
kemudian mengimami shalat Jum'at sekelompok jamaah, maka
hukumnya tidak boleh. Dia harus mengulangi shalatnya dengan

mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat.

Jika dia melakukannya lalu dia teringat dalam keadaan

sedang mengerjakan shalat bahwa dia harus mengerjakan shalat

Zhuhur, lalu dia menyambungnya menjadi shalat Zhuhur, maka
sesungguhnya dia telah memasukinya tanpa niat shalat empat
rakaat. Saya lebih senang sekiranya dia mengawali shalat Zhuhur
empat rakaat. Dia berbeda dari musafir yang mengar,mli shalat

dengan niat qashar lalu dia menyempumakan shalatnya.

707



Allltffin

Alasannya adalah karena musafir boleh mengqashar

shalatnln dan boleh menyempumakan shalakrya. Musafir

meniatkan shalat Zhuhur secara definitif, sehingga dia telah

memasuki shalat fardhu shalat. Sedangkan imam yang mengimami

shalat Jum'at ini tidak meniatkan shalat Zhuhur sarna sekali,

melainkan dia meniatkan shalat Jum'at 5nng fardhunya adalah dua

rakaat apabila dia jatuh sebagai shalat Jum'at. Dia tidak boleh

mengerjakannya sebagai shalat Jum'at empat rakaat. Tetapi jika

dia menyempumakannya sebagai shalat Zhuhw empat rakaat,

maka saSn berharap tidak ada kesempitan baginya, Ins5m'allah.

Tetapi saya tidak senang sekiranya dia melakukan hal itu dalam

keadaan apapun.

Saya tidak memperoleh keterangan yang jelas unfuk

meunjibkannya mengulangi shalat, karena terkadang seseorang

memasuki shalat bersama imam dengan niat shalat Jum'at natnun

satu rakaat tidak sempuma, sehingga dia boleh melanjutkan

shalatnya bersama imam sebagai shalat Zhuhur, meskipun

makmum ini terkadang berbeda dalam kapasitasnya sebagai

makmum yang mengikuti imam, tidak melakukan gerakan shalat

menurut dirinya sendiri. Sedangkan yang pertama adalah imam

yang sengaja melakukan gerakan unfuk dirinya sendiri.

Seandainya imam mengalami mimisan, berhadats atau

teringat bahwa dia dalam keadaan junub dan tidak berwudhu, lalu

dia keluar untuk membersihkan darahnya atau bersuci kemudian

kembali, maka dia mengulangi shalatnya dari awal, dan dia seperti

makmum yang lain.

Apabila dia mendapati satu rakaat bersama imam 5nng

dimajukan sasudahnya, maka dia cukup menambahkan safu rakaat
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lagi. Dangan dsnikian, shalat.h,un'atrla telah sah. Namun apabila
dia fidak merdapatiryra, rnalo dia shaht Zruhr.n ernpat rakaat.

148- Ancaman Terhadap Seseorang lran1l
MenirrySa[ran Shaht Jum'at

Imam qpfi'i berliah
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462. hrahim bin Muhammad nrengabilkan kepada karni,

dia berkata: Shafimn bin Sulaim menceritakan kepadalm, dari
hrahim bin Abdullah bin Matad, dari a1nhnla, dari lkrirnah, dari
Ibnu Abbas, bahtrra Rasiullah # b€rsabda, "Elarangsiap yang

meningalkan shaht ,fi,rnbt hnp dannt, mal<a dia diabt

,
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sebagai oftng munafik dakm sebuah kiAb trang tidak akan

dihapus dan tidak digantikan.a@
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360 HR. hnu Abi Sydrbah dalart Mshanrn4nya (pembahasan: Shalat, bab:

Menyia-nyiakan dan Meninggalkan Shalat Jum'at, 2/L54) dari jalur Hus!/aim dari
Auf dari Said bin Abu Hasan dari lbnu Abbas, dia Hata, "Bamngsiapa Snng
rneninggalkan shalat Jum'at tiga kali berhrrut-tr:rut, maka Allah mengunci mafi

hatinlra."

Juga dari jalur Yazid bin Harun dari Hisyam Ad-Dusfurpa'i dari Yahla bin
Abu Katsir dari Abu Salam dari Hakam bin Mina dari hnu Umar dan hnu
Abbas @, bahwa keduanya meqnksikan Rasulullah &i b€rsabda sembari

berpegang pada tiang mimbar, "Hendaklah l<aum-l<aun ifu bahanti manLtgall<an

shalatJumbt, abu kalau tidak Allah pasU mengtnci nnti lnti mqdca, fun merel<a

pasfi diabt tennasuk onnsFomng 5nng laki."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Mwmdtya (5/102, no.

2712) darijalur Humaid bin Mas'adah dari Su[Bn bin Habib dari Auf dari Said bin
Abu Hasan dari Ibnu Abbas r&,, dia berkata, "Barangsiapa png mminggalkan
shalat Jum'at tiga pekan berturut-turut, maka dia telah membuang Islam ke
belakang punggungnya. D

Sanad abariru shahih ruunLrn terhen[ pada Ibnu Abbas- Al Haibami dalam
Majma' ,42-hon id (2/193\ berkata, "Para periwaptuip m€rupakan para

periwayat hadib shahfi. "
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453. Ar-Rabi' mengabarkan kepada lorni, dia berkata: Aq1
Syafi'i mengabar{<an kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin
Muhammad mengabarkan kepada kami, dh berkafa: Muhammad
bin Amr menceritakan kepadaku, dari Abidah bin Sufuan Al
Hadhrami, dari Abu Ja'd Adh-Dham[ dari Nabi $, beliau

bersaMa, " Tidaklah s@rcng menirryall<an shakt Junbt tiga
kali larena maemehlannSa, melainlan AIIah telah menufup
hatirya.ffir

;,*:Jt, FU -a1G)c?i -r1r
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35r Ffr- Abu Ya'la (batrasan dan bab yrang samal dari Ffu Yadd bin Harun,
l'fuhammad bin Bisln, dan lbnu l&'ls dari Muharnnrad b,in Arnr dan seterusnya

dengan redaksi p€rtama.

Fladib ini juga diriunyatkan d€h Abu Daud (pernbatrasan: Stnlat, bab:
Ancaman Kems bagi Orang SarE Meninggal<an Shaht Jun'at, 1/638, no. 1052)
dariFhr Musaddad dari Yahya dari Muharnrrnd bin Amr-

At-Tirrnidd b€rl<ata, 'Hadits Abu Ja'd statrsn!,a lasan" (panbahasan:

Shalat, bab: Riungrat tentang Meninggalkan Stnlat Jrrn'at tanpa Halangan,2/373,
no. 500 dari ialur Isa bin Yunts dari Muharn'rnd bfoi Arrr dan seterusnya). Hadib
iniiuga diriwaptkan oleh lbnu Hibban dalam $ahilrlqm(L46.,1471-

Y,3
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464. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Shalih bin Kaisan menceritakan kepadaku, dari

Abidah bin Sufuan, dia berkata: Aku mendengar Amr bin

Umayyah Adh-Dhamri berkata, "Tidaklah seorcng muslim

meninggalkan shalat Jum'at tiga kali lantaran meremehkan shalat

Jum'at tanpa menghadirinya, melainkan dia dicatat termasuk

orang-orang yang l6l6i. "362

Menghadiri shalat Jum'at fardhu. Barangsiapa

yang sengaja meninggalkannya karena memandang remeh, maka

dia telah terancam dengan sesuafu yang buruk, kecrrali apabila

Allah mengampuninya.

L49- Bab: Hal-hal lrang Diperintahkan Pada Malam
Jum'at dan Siang Harin5la

Imam Syafi'i berkata:
a

d
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It65- Telah sampai kepada kami riunSnt dari Abdullah bin

Abi Aila bahrrn Rasulullah $ bersabda, "Pertarypilah
bqdnlawat k@aku pda hari Jumbt l<arena saungguhnya aku
diful- bbar dan aku mendengar." Perawi mengatakan bahrrn
pahah sedeloh pada hari itu dilipatgandakan. Tidak ada satu pun
dari makhluk Allah yang berada antara langit dan bumi
maksdnta yang Udak bemyawa- melainkan dia pasti bersqud
kepada Allah pada sore hari Kamis malam Jum'at hirrgga pagr hari
Jutrn'at- Setelah mereka memasuki wakfu pagi, maka tidak ada
safu pun dari makhluk yang memiliki ruh melainkan ruh mereka
b€rada di kerongkongan lantaran takut hingga matahari terterram.
Kefilra mahhari telah tertenam, maka selunfi heunn ternak

Tt:t
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merzrsa arnan- Segala sesuafu merasa talart akan hari ifu selain iin
dan mamrsia.ffi

ffi S.rr tidak menemukan hadib ini pada selain Aqrq/afi'L
Fladils ini diriwaSnfl<an oleh AI Baihaqi dad jah.rr Aqrqpfi'i dalarrl. Iek'r{ah

As-Sunn wal Abar(2/5U3, 5D). Akan tetapi, hadits ini dalam sdiap
merniliki riwalBt p€rTlrrat Di anbrangTa adalah=

Hadib Aus bin Aus, dia berkata: Rasulullah # b€rsabda, "Dianbm lnri-han
lal*n 5ang Flirrg uhnn adalah lnri Junbl pafu IDn itu Adan diapabn, pada

I?ad ituiga dia qlatat pada had itu fr'upn png kdw, pe fui ittt
tiupan saryl{akala J,agl pabma- Mah, Ftaryp*An bqslnkw:at kepdalil di
dalamrya, l<arern shahwat kalian dibmpalcbn kephku" Ars bqkata' lalu
mqeka (para sahaba$ berkata, "Wahai Rasulullah, mr.rngkin slnlaunt
lorni ditampal&an kepadamu, sementara engkau telah hanor lehrr-" Beliau

bexsabda, "fuiryuhn5a Allah & madnrunbnitd pm mbi kfu fuil."
Ab{r Daud iuga m€riu,ayatkan hadits ini 1U635, Slnht tnb:

Mernisatrkan Beberapa bab Tentang Flarri Jurn'at 12OB), bab: Kantanraan Flari

Jum'at dan Malam Jurn'at-, dari jalr.lr Hartrn bin Abdullah dari Husain bin Afi, dad

Abdrrrahnnn bin Yadd bin Jabir, dad Abu Al Ary'ab Ash-Sttan'ani dari Aus).

Fladib ini iu$a dtoiratpean oleh ArrNasa'i, Ahmad, Ath-Thabarani hnu
Hibban, dan Al Haldm, dia irya menilainlra shahilt

Fladits ini irrga mernihki sghtlyarg diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadib
Ahl Darda', dan juga Srang diriurayatkan oleh Al Baihaqi dad hadb Abu
Unnmall juga dari hadts Abu lvlas'ud prg diriunlptkan oleh Al Hakinf serta

hadits &ras prE diriwaptkan oleh Al Baihad W-Takhish Al Habb,2n4-
Al Baihaqi b€rl€ta, "Ada yang kepada karni dari Anas bin

Itlafik dan Abu urrnnnh tmhng keutarnaan shalaurat kepada Nabn $ pada

rnalam.trrm'at dan hari Jurn'at dengan beberapa hadits- Sedargl€n hadib Fng
pafu slnlrih adahh hadib 1ang diriwalatkan oletr Abu AI A+r'ab Astrshan'ani,
dari Ans bin Aus (Al l,Ia'rihq 2/5291-"
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466. Telah sampai kepada kami kabar bahwa Rasulullah @
bersabda, 'Onng gng paling dekat di swga adalah
oftng wng paling banwk bershalawat kepadaku. Karena ifu,
perbanjnHah bershalawat kepadaku pada malam tnng cemh dan
pada siang Snng bersinar. 'es+ lMaksudnya pada malam Jum,at).
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467. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: shafwan bin Sulaim menceritakan kepadaku, bahwa

s64 4 Baihaqi berkata, "Maksudnya adalah, hari Jum'at. Ada png
meriwayatkanrrya k"puda kami dari hnu Mas'ud secara mar{u'. sedangkan riwayat
tentang shalaurat pada malam yang cerah dan siang yrang bersinar telah sampai
kepada kami dengan *md dha ifdari Ibnu Mas'ud secara mat{u,."

Uh. 7?zkh"i hadib sebelumnya.
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Rasulullah $ bersabda, "Jika siang hari J-m'at dan malam Jumbt

tiba, maka perbanyaHah membaca shalawat pdaku-a5s

;Y ilu #U -.,lt;tt3?i -t1^
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468. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Abdullah bin AMurrahman bin Ma'mar menceritakan

kepadaku, bahwa Nabi,S bersabda, "Perban5nHah kalian

membaa shalawat padaku pada hai Jum'at ffi

365 5u* tidak menemukan hadits ini pada selainnya Aslrqrafi'i, dan

stahrsnya mursl-
Al Baihaqi meriwaptkan dahm As-Sunan Al fubn (pernbahasan: Shalat

Jum'at, bab: Perintah Memperban5rak Shalawat pada Nabi I pudu Siang dan

Malam Hari Jum'at, 3/2491dari ialur AMun-ahrrnn bin Salam dari Ibrattim bin

Thahrnan dari Abu Ishaq dari Anas dari Nabi $ dmgan redaksi !,ang s€rupa.

s66 Saya tidak menemukan hadits ini pada selainnSn Aqrqraf i, dan

statr:sn5ra mutsl.
Hadits ini diriwa5ntkan oleh AMurrazzaq dahm Muslmnmftrya

(pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Berangkat ke Ternpat Shalat Jum'at 3/205,
no. 5337) dari lalur Ibnu Uyainah dari Ubaid bin Abu Bakrah, dia berkata'

Dikatakan bahwa manusia yr2ng paling utama pada hari Jum'at adalah fiang paling

banyak mernbaca shalawat pada Nabi $."
Juga dari jalur Ja'far bin Sulaiman dari Abu lrtran Al Juni, dia berlrata= Telah

sampai kepadaku bahwa Rasulullah $ bersaMa, "PqfuryaAbh lalian menba
shalawat pdaku pada hari Jumbt-"

Silakan komentar hadits no. {2165)-
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469. Telah sampai kepada kami bahwa
barangsiapa yang membaca surah Al Kahfi, maka dia akan
terpelihara dari fitnah Dajjal.367

Saya senang sekiranya seseorang banyak bershalawat
kepada Rasulullah S pada setiap keadaan, namun saya lebih

menyukai apabila hal itu dilakukan pada siang hari dan malam hari
Jum'at. Saya juga senang sekiranya seseorang membaca surah Al
Kahfi pada siang dan malam Jum'at karena ada keterangan hadits
tentang hal tersebut.

s7 Hadits ini dilansir oleh Dhiya' Al Muqaddasi dalam Al Mukhtamh dari
beberapa ialur riwayat dari AMullah bin Mush'ab dari Manzhur bin zaid bin l$alid
Al Juhani dari Ali bin Husain dari aphnga dari Ali ig secara terangkat sarndnya,
"Banngsiapa Sang membaa surah N l{ahfi pada malam Junbt, maka dia
terjaga hinggu delapan han. Jika Dajjal keluaa mal<a dia terlinduzgi darinja."

Lih- Al Mukhbnh, (2/49-50, no. 429430)
Dhif' berkata, "AMullah bin Mush'ab tidak disebutkan niiman!,a oleh Al

Bukhari dan lbnu Abi Hatim dalam masing-masing." (Al Mukhbnh,2/5ll
Adz-Dzahabi berkata, "la mengangkat hadits tentang khutbah yang }rnggal

dan panjang, dan dia berkomentar bahwa dalam sanadnya ada periuayat yrang

fidak dikenal, yaitu hnu Al Qathttnn."
I-;h. Al Mughni fi Adh-Dhu afa', (t/3791.
Bagaimanapun, hadits ini memiliki riwayat penguat yang mengangkahrp ke

tingkatan hasan. Bisa jadi hal inilah yang membuat Dhiya' memasukkannya ke
dalam yang drb susun dengan syarat shahih.
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150. Riwayat Tentang Keutamaan Hari Jum'at

Imam Syafi'i berkata:
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470. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Musa bin Ubaidah menceritakan kepadaku, dia

berkata: Abu Azhar Muawiyah bin Ishaq bin Thalhah menceritakan

kepadaku, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, bahwa dia

mendengar Anas bin Malik berkata: Jibril pemah datang menemui
Nabi $ dengan membawa cermin putih yang di tengahnya ada

titik hitam. Nabi pun bertanya kepada Jibril, 'Apakah cermin putih
ini?" Jawabnya, 'lni hari Jum'at. Dengan hari Jum'at ifu engkau

dan umatmu diutamakan. Jadi, umat-umat yang sebelummu-yaifu
Yahudi dan Nasrani, menjadi pengikut kalian di dalamnya, dan
kalian memperoleh kebaikan di dalamnya. Pada hari itu ada safu

saat yang tidaklah seorang mukmin menepatinya dalam keadaan

berdoa kepada Allah untuk meminta kebaikan, melainkan pasti dia

akan diterima oleh Allah. Dan hari Jum'at di kalangan kami (para

malaikat) dinamakan Yaumul Mazid (Hari Tambahan). "

Nabi S bertanya lagi, 'Apakah Yaumul Mazid itu?" Jibril
menjawab, 'Sesungguhnya Tuhanmu telah membuat lembah di

surga Firdaus, di sana ada anak bukit dari minyak kasturi. Jika hari
Jum'at tiba, Allah menurunkan malaikat-malaikat-Nya dalam
jumlah yang dikehendaki Allah (tidak terkira). Di sekitamya ada

mimbar-mimbar dari cahaya yang diduduki oleh para nabi dan
shiddiq. Mimbar-mimbar itu dikelilingi dengan mimbar-mimbar dari
emas yang bertahtakan yaqut dan zabarjad, di duduki para

syuhada dan orang-orang yang shiddiq. Mereka duduk di belakang
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pa:a nabi dan shiddQ di abs bukit kecil itu. Kernudian Allah fr
berftrman, 'Aku adalah Rabb kalian. Alnr memenuhi janji-Ku

kepada kalian. Karena itq minblah kalian kepada-Ku, niscaya Aku
kabulkan permintaan kalian-' lalu mereka pun berkata, 'Wahai

Tuhan kami, kami mernohon ridha-Mu-' Allah menjawab, 'Aku

telah ridha kepada kalian, untuk kalian apa saia yang kalian angan-

angankan, dan di sisi kami ada tambahan nikmat.' Dari sini
mereka menginginkan hari Jum'at lantaran kebaikan yang Tuhan
b€rikan kepada mereka pada hari ifu. Ifulah hari dimana Tuhanmu

bsemalpm di atas Arsy,368 menciptakan Adam, dan terjadi Hari
Kiamat."s9
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368 Mengmai redaksi, 'Ifulah lari dinnna Tulwnru di atrls
'A$y," N Baihaqi berkomentar, 'l'lalss-rdnya adalah, ifulah hari dimana Tuhanmu
melalnrkan tndakan yang dis€ht istiva' tuhadap'Ar+,. "

369 Al Flafizh Al kaqr ddrrm Takhnj Al lhla'merrgatakan, 'Hadits ini
oleh A{rqiafi'i dahm Al Musad, Aft-Thabarani dalam Al Aumth,

dan lbnu Mardiu,aih dalan At-Taf* derrgan sanad-sanad y'ang lerrnh dengan
dis€rtai

Lih. catatan kaki ldtab Al lhl,a'(l/23n
Ada bebempa bagian dari hadits+Edits ini png dis€htkan dalam riwayat-

riwayat penguat yary *alflt
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471. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aq1
$pfi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin
Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Imran
Ibmhim bin Al Ja'd menceritakan kepadaku, dari Anas bin Malik
dengan redalcsi lrang serupa dengan di atas. Dia merrambahkan,
"Bagi kalian kebaikan di waktu tersebut. Barangsiapa 5nng berdoa
di wakhr tersebut urnhrk meminta kebaikan yang merupakan bagian
baginSn, maka Aku pasti memberinya. Jika kebaikan yang dia
minta ifu bukan bagran unfuknya, maka disimpankan
sesuafu png lebih baik dariny2-"370

Dia juga menambahkan,
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472- Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Arlr
S5rafi'i kepada kami, dia berkata: hmhim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami, dia berkata: AMullah bin

Muhammad bin Uqail menceritakan kepadaku, dari Amr bin
Syumhbil bin Said bin Sa'd, dari aphnya, dari kakeknya, bahwa
ada seorang sahabat Anshar yang datang menemui Nabi S, lalu

dia bertanya, *Wahai Rasulullah, terangkanlah kepada karni

tentang hari Jum'at; keutamaan apakah yang ada padanya?"

Nabi S menjawab, "Pada hari Jumbt ifu ada fima pakan: Pada
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hari itu Adam dicipbkan; pada hari itu Allah @ menurunlan

Adam ke bumi; pada hari itu Allah mesvafatl<an Adam; pada hari
ifu ada safu umkfu yang apabik seoftng hamba memohon kepda
Allah, maka Allah psti mengabulkannya selama dia tidak mqninb
5nng hanm dan mernutuskan silafunhmi; dan pada hari ifu kiamat
terjadi. Tidak ada atu pun malail<at Sang didekatkan kepada Alkh,
dan tidak pula lanqlt bmi dan gunung, mekinlan mereka merz,sa

cernas l<arena han'Jumbt aTl
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37r p1 Al Hurnaidi (5/?&, no. 22521dari jalrrr Abu Amir dari Ahir dari
Abdullah bin Muhamnnd bin t&ail dari Amr bin q^.uahbil dari ayahnya dari
kakekqTa dari Sa'd bin Ubadalr dan seterusnyra.

Al Haitsarni dalam lqainw' Az-Zaon'id (bab, Shalat Jum'at dan

Ketrhrrnann5ra, 2/1631 berkata, "Hadits ini diriwaSratkan oleh Ahmad dan Al
hmr, namun dengan redaksi, tunjwgan hari adahh hari Jumbt'."

FIadiS ini juga diriwafiadran oleh Aflr-Thabarani dalarr, Al l{aba dengarr

sarnd: Abdullah bin Muharnrnad hn UFil. Periwayat ini terkena komentar negatif,

dan A*r-Thabrani sendiri H?afi. Sdanskan para periwayat selebihnp
adahh biqah. Selarn itq At-Tirrnidd menilai iasan hadits Abu Bakar bin
Muhammad bin Uqail.

Perlu digaris bau,ahi bahwa riurayat lbrahim bin Muharnmad terpuhrs

antam Said bin Sa'd bn Ubadah dan Rasululah $.

iel-, p :JLai a;:^-if ?"; T3 &3 *
4
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473. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Abu
Zrnad, dari A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah #
menyebutkan tentang hari Jum'at, lalu beliau bersaMa, "Pada hari
ifu ada sfu unkfu t/ang frdaHalt seoftng muslim meneptin5a
dalam kadaan berdii shalat saap memohon sauafu kepada

Allah, melainkan Allah memberikan squatu ifu kepadan5n. "
Nabi $ memberi is5nrat dengan tangan unfuk

sebentamya wakfu tersebut.372
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372 91. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Riwa5rat tentang

I-Iari Kiamat yang Teriadi Di Hari Jum'at, L/7081 dari lalur Abu Znad dan
setenrsnlp; Al Bukhari (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Saat fiang Ada di Hari
Jum'at, L/295, 296, no. 935, 5294,6400) dari jalur Abdulhh bin Musa dari

Malik; dan Muslim (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Saat yang Ada di l-Iari

Jum'at, 2/583-5841dari lalur Yahf,a bin Yahln dan Qutaibah bin Said dad Malik

dan setenrsnya.

7?5



"11'9

.3'
*,

lE
\-a
)J
r\l

.a
b

IJ'J3
\$t. ',$'!9- .;, ' - \\ '.$

r-a l, r5\ )L,'"'3 il
q4 \!9

li 11 ',4 
:_Ll; 1,1,, .1 , \,

i ri $'iq
ai'3 *.E'"$'

;'3 '*,"$'.t:5",{. 
;

l+ l- ard

.'\ ''\ ', 
z\ 

', 
zn

5

\'

\

J'
aJ

<.?

\

I

.tQ

q

"t

B

r5'3i

.']i
,,:9,

dr

L5

Lr
".)
r4
rdn

r5
7{u t

.1

v
".1,

r5'3t

\-l
*tr$
r7

J'zlr
ao6\I

.{

''$'

\!l

r5

1(l

{

r-\

":t_

:b

B

"J
5
3i

r5 '\t
50

q
(-

"..T

i,J.

'i'
{r

'$
"€

r4\(-

v
r5
.1,

o

.1
tr{

,,9
"Jl
r5

":t_

i\
)"\(-n

3
3

'"t..

:1
r t-\

.'*
1(-

ar\
o q

t oII

.t,$
ar{ J'' t

"\",-{.J

t
.l \,

U.
i;l
r5
Un

\l

.i,1,

,.74

"L\.j
o

't*'j
" L rI

:q ,3'

"1 S

5
3i

,l

..Jt'
<)

t5
iI
.I
tr$

o
aI

I

o

3 t

\o
NNl(-(-



AlUmm

J drl ,,Ss .t'J;- & >e C.;i:lbr
: Jte

, r7
)eu)

474. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Asln
Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin AMullah bin Al Had,
dari Muhammad bin hrahim bin Harits At-Taimi, dari Abu
Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata:
Rasulullah S bersabda, "sebaik-bailmSn hari dimana matahari
terbit padanya adalah hari Jum'at Pada hari itu Allah &
menciptakan Adam &, pada hari itu dh difurunkan ke bunti, pada
hari itu diterima taubabtya, pada had ifu dia uafat, dan pada hari
itu terjadi Hari Kiamat Tidak ada satu pun binatang melata kecuali
mereka pasti memaszng telinga pada hari Jum'at sejak pagi
hingga terbit matahari karena l<hawatir akan Hari Kiamat, kecuali
jin dan manusia. Pada hari itu ada satu utaktu yang apabila
seorang muslim memohon sesuafu kepada Allah @, nisa5n akan

dikabulkan perm ohonannya. "

Abu Hurairah berkata: AMullah bin Salam berkata, "Waktu

dimaksud adalah saat terakhir pada hari Jum'at."
Maka saya berkata kepadanya, "Bagaimana mungkin r,rnktu yang
mustajab tersebut berada di akhir waktu sedangkan Nabi S
bersabda, 'ndaHah seonng muslim menepatin5n datam kadaan
mengerjakan shalat?' Waktu tersebut bukan unktu unfuk
mengerjakan shalat'." Abdullah bin Salam menjawab, "Bukankah
Rasul S telah bersabda, 'Barangsiapa duduk di suafu maj,elis

sambil mentnggu waknt shalat, mala dia seperti benda dalam
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shalat hingga dia melakukan shalat'- "Abu Hurairah berkata: Saya

menjawab, 'Ya." Abdullah bin Salam mengatakan, "lfulah

maksudnya."373
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475. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Abdurrahman bin Harmalah menceritakan kepadaku,

dari hnu Musayyib, bahwa Nabi $ bersabda, "Junjungan hari

adalah hari Jum'u|-'8'14

373 93. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Jum'at, bab: Riwayat tmtang

Saat yang Ada di Hari Jum'at, 1/108-109) dari jalur Yazid bin Abdullah bin Had
dan setenrsnln; Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Cabang Bab Jum'at, l/634,
no. 1046) dari jalur Al Qa'nabi dari Malik dan seterusnya; dan AtrTirmidzi
(pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Saat yang Diharapkan Mustajab di
Hari Jum'at, 2/362,363) dari jalur Malik dan seterusn5n.

Abu Isa berkata, "Status hadits iasan-shahih."
374 Pada no. (472\disebutkan riwayat NBazzar dad Sa'd bin Ubadah secara

mar{u'dengan redaksi, "Junjungan hari adalah hari Jum'at." Itu merupakan

riwayat pernbukti yang kuat.
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476. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Atahl{u mengabarkan kepadaku, bahun lbnu
Musa5yib berkata, 'Hari yang paling aku sukai unhrk meninggal
adalah uraktu Dhuha lrri ;r'r*'u1. "375

151- Lupa dalam Shalat Jum'at

Imam Syaf i berkata: Lupa dalam shalat Jum'at tidak ada
bedaryra dengan lupa dalam shalat yang lainnya. Apabila seorang
imam lupa dimana dia berdiri pada posisi png seharusn5ra dia

37s I-B- Abu Nu'aim dalan, Ifiinh Al '[)hma dari hadits Jabir dengan
redaksi, 'hnngsiap Sang mati pda hari Junbt abu malam Jum'at mat<a Arah
mencabt bgin5a pahala onngSmng mati whkl dan diiagp dad fiatah kubur."

Abu Nu'aim dan At-Tirrnidzi meriurayatkan derrgan redaksi y"ang serupa dan
hadits Abdullah bln urnar. Da berkata, "shhrsnyra ghadb, sanadnya tidak
tersambung."

Dia juga meriurayatkan dari Anas bin Malih dia berkata: Rasurulah €l
bersaMa, "hrugsiap 5ang meningal pda hari Jumbt, maka dia dijaga dari
siksa kubw-"

Hadits ini juga diriwayratkan oleh Abu Ya'la, dan di dalam terdapat
Yazid Ar-Raqasyi yang statusnya terkommtari-

Uh. Iu{ajma'Az-hwa id, (2/319).
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duduk, maka dia harus mengulangi duduk, membaca tasyahud dan

melalarkan sujud Sahwi.
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,@rll;r*j
PEMBAHASAN SFIAIAT KH,AUF

L. Bab: Penjelasan Shalat l(hauf

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata, Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, Allah @ berfirman,

-r{Ai'uifi.{, 6 & X{L ;.fi ,6.ii ci&ttt;
"r,i<'"$i@npSt

"Dan apabila kamu bepergian di mul<a bumi, maka fidaHah

mengapa l<amu menqashar shalat(mu), iika kamu takut disenng
orang-orang l<afir. " lQs. An-Nisaa' [4]: 101)

Allah @ meng?inkan untuk mengerjakan shalat dengan

cara meringkas dalam keadaan takut atau dalam perjalanan-

Apabila beliau mengimami mereka mengerjakan shalat lftauf,
Rasulullah $ memerintahkan agar sekelompok orcmg di antara

731



AlUmm

mereka mengerjakan shalat setelah kelompok yang lain. Jadi,

shalat l(hauf itu hukumn5ra mubah bagi orang yang musafir dan
mukim berdasarkan Kitab Allah, kemudian Sunnah Rasulullah S.

Orang yang musalir dan mukim apabila dalam keadaan

takut boleh mengerjakan shalat Khauf. Tidak boleh bagi orang

yang mukim mengerjakan shalat Khauf kecuali dengan

menyempumakan bilangan rakaat shalat. Adapun bagi musalir
boleh meringkas shalat Khauf apabila dia menghendaki. Namun

apabila dia menyempumakan bilangan rakaat shalat, maka hal ifu
sah baginya, namun sala memilih agar dia meringkasn5ra.

2- Can Mengerjakan Shalat l(hauf

Aqrslafi'i berkata: Allah S berfirman,

w
b"\j'F6 \H"$ Wr:f*ujs,33 #

J'3:;,.-G ;L{5;

(t ztle"#:,{aifri J31; G-.3

gJ ')

'Dan apbila kamu bemda di tengah-tengah mereka
(sahababnu), lalu katnu hendak mendiril<an shalat bercama-sama

mereka, maka hendaHah segolongan dari mereka berdiri (shalat)

baerbrnu dan men5nndang senjab, kemudian apabila mereka

6ang shalat baertamu) sujud (telah menyempunalan smkaat),
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maka hendaklah mereka pindah dan belakangmu (untuk
menghadapi musuh) dan hendaklah dabng golongan yang kedua."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 102)
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477. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin
Ruman, dari Shalih bin Khawwat bin Jubair, dari omng yang
mengerjakan shalat l(hauf bersama Rasulullah S dalam perang

Dzafur Riqa', bahwa satu kelompok berbaris bersama Nabi $,
sedangkan kelompok yang lain menghadap ke arah musuh. [-alu
kelompok yang bersama Nabi S mengerjakan shalat satu rakaat.
Kemudian Nabi $ tetap berdiri, dan kelompok yang bersama
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beliau menyempumakan shalat sendiri. [-alu mereka beranjak dari

tempat, kemudian bertaris menghadap musuh. l.antas kelompok
yang lain datang, lalu Nabi S mengerjakan shalat dengan mereka

untuk menyelesaikan rakaat yang masih tersisa, kemudian beliau

tetap duduk. [-alu kelompok yang kedua menyempumakan shalat

bagi mereka sendiri, kemudian Nabi S memimpin mereka unfuk

melakukan salam.375

o zz ! / o ). / o/ / / o / /.o 1.

LJ. -f ,J.drll +e ? U €FtS -tVA
/o

rJt
o / zz ! o )r. ozJ I

fFJ.4$wdYPr ,f -#- cP
oo/ lo,

f
e1t
,d

. o / ozj o .6 / o| ;re F LJ.?lf J. ;lkc>
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478. Orarrg yang mendengar Abdullah bin Umar bin Hafsh

mengabarkan kepadaku dari saudaranya, yaitu Ubaidullah bin

Umar, dari Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin Khawwat bin

376 p13. Ath-Thabarani (pembahasan: Shalat Khauf, bab: Shalat l(hauf,

L/L83l. dari lalur Yazid bin Ruman dan setenrsnya; dan Al Bukhari (pembahasan:

Peperangan, bab: Perang Dzatur-Riqa', 3/12L, no. 41291dari jalur Qutaibah bin

Said dad Malik dan setemsnya; dan Muslim (pembahasan: Shalatrp Musafir dan

Qashar Shalat, bab: Shalat Khauf, 7/575-576, no.310/842)dari jalur Yahya bin

Yahya dari Malik.
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JubaiF77, dari Nabi S, seperti hadits ini, atau semakna dengan

hadits ini, tidak berbeda darinya.378

377 Dalam riwayat Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-sunan unl Atsardrsebutkan
"shalih bin Khawwat bin Jubair dari ayahnya dari Nabi $". Sanad inilah yang
mendekati kebenaran karena Asy-Syafi'r dalarn Ar-Risalah menyebut hadits ini
sebagai hadits Khawwat bin Jubair. Allah Mahatahu.

378 Al Baihaqi sesudah meriwagntkan hadits ini dalam MaHfah As-sunan vnl
Axar (3/51 berkata, "Kami meriwayatkannya dari Abdul Aziz Al uwaisi dari
Abdullah bin Umar dengan sanadnln seperti ini secara tersambung, namun dia
mengatakan, "Kemudian mereka berdiri dan menyempumakan shalat sendiri,"
tanpa menyebutkan, "Kemudian beliau memimpin mereka melakukan salam." Dia
menambahkan: Ubaidullah berkata: Qasim berkata, "saya tidak mendengar suatu
hadits tentang shalat Khauf yang lebih saya sukai daripada hadits ini."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bi., e*irn
dari Yahya dari Shalih bin Khawwat dari Sahl bin Abu Hatsmah dari Nabi S."

Dia juga berkata, "dimungkinkan Abdurrahman meriwaya.tkannya dari
ayahnya seperti yang dikatakan oleh Al Umari, dan dia juga meriwayatkannya dari
Sahl sebagaimana yang dikatakan oleh AMurrahman bin easim. Hadits ini
diriwayatkan dalam Ash-Shahihain dari Shalih dari Sahl sebagai berikut:

Al Bukhari (pembahasan dan bab yang sama, 1/127) dari jalur Musaddad
dari Yahya bin said Al Qaththan dari Yahya bin Said Al Anshari dari easim bin
Muharnmad dari shalih bin Khawwat dari sahl bin Abu Hatsmah, dia berkata,
"lmam berdiri menghadap kiblat bersama sekelompok orang yang bersamanya,
sedangkan kelompok berdiri di arah musuh dan menghadap ke arah musuh.

Kemudian imam mengimami orang-orang yang shalat bersamanyra safu
rakaat, kemudian mereka berdiri dan mengerjakan shalat sendiri satu rakaat.
Mereka melakukan sujud dua kali di tempat mereka. Kemudian kelompok pertama
pergi ke tempat berdirinya kelompok kedua, lalu kelompok kedua datang dan
imam pun mengimami mereka safu rakaat sehingga imam telah mengedakan dua
rakaat. Sesudah itu mereka ruku' dan sujud dua kali." (lni seperti yang dikatakan
oleh Al Baihaqi, 5raifu tanpa menyebutkan salamnya imam).

Hadits ini juga diriwayatkan Al Bukhari dari jalur Musaddad dari yahya dari
syu'bah dari Abdunahman bin Qasim dari ayahnya dari shalih bin Khaururat dari
Sahl bin Abu Hatsmah dari Nabi $ dengan redaksi yang sama (no. 4131).

Muslim (pembahasan dan bab yang sama) dari jalur Ubaidullah bin Mua& Al
Anbari dari ayahnya dari Syu'bah dari AMun-ahman bin easim dari ayahnya dari
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Shalih bin l(hawwat bin Jubair dari Sahlbin Abu Hatsmah dan seterusnyn s@ara

terangkat sanadryra (no. 309,2841).

Sesudah meriwayatkan hadits ini dari jalur AsySyafi'i, Al Baihaqi dalam

Iuta'dfah As-Sunan wal Atsar (3/6-lll b€rkata, 'Hadits ini dirir,uaptkan oleh

Yahfra bin Said Al Anshari dari Qasim bin Muhammad dari Shalih bin Khatrnuat

dari Sahl bin Abu Hatsmah yang bersumber dari fatwanya, dengan makna png
sama dengan riwapt AMurrahman, hurya saja ada perbedaan mengenai waktu

salamnyra imam. dalam riwayat Malik bin Anas dari Yahf,a disebudran, "Kemudian

irnam salam, lalu mereka berdiri dan mengerjakan sendiri rakaat kedua, lalu

mereka salam." (HR. Ath-Thabrani, (pembahasan: Shalat Khauf, bab: Shalat

Khauf, hal. 130-131)

Sedangkan dalam riwayat Sut/an Ats-Tsawi dari YahS,a disebutkan,

"Kernudian mereka berdiri dan menyelesaikan rakaat tersebut, kernudian imam
salam-"

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini lebih pantas dirulat shahih karena sejalan

dengan riwa5at orang yang meriwayatkannp dari Nabi $. Makna hadits ini
diriwayatkan oleh Rauh bin ubadah dari Syu'bah dan Malik dari Yah5ra bin Said."

Adapun hadits Malik diriwayatkan oleh AsySyafi'i dalam qaul qadim sebagai

berikut:

Malik mmgabdkan kepada karni, dari Yahfra bin Said, dari Qasim bin
Muhammad, dari Shalih bin Khawwat, dari Sahl bin Abu Hatsrnah, bahwa cara

shalat Khauf adalah imam berdiri bersama sekelompok pasukannlra, sedangkan

kelompok lain berdiri menghadap ke musuh. Imam mengeriakan shalat satu

rakaat, dan sujud bersama kelompok yang bersamanya. Kefika imam telah berdiri

dengan tegak, maka dia diam saja, sedangkan kelompok yang bersamanya

menyempumakan sendiri rakaat kedua, lalu mereka salam dan keluar shalat dalam

keadaan imam masih berdiri dan kelompok kedua masih berdiri menghadap

musuh. Kemudian kelompok kedua Srang belum shalat ifu datang dan bertakbir di
belakang imam. Sesudah itu imam memimpin mereka unfuk ruku' dan sujud.

Kernudian imam salam, sedangkan mereka berdiri dan mengerjakan sendiri rakaat

selebihryla, kemudian mereka salam.

Al Baihaqi berkata, "Asy-Sgrafi'i mengkritik orang yang meninggalkan hadits

Yazid bin Ruman mengenai cara salamnla imam dan b".p"gang pada pmdapat

Sahl bin Hatsmah. Hadits Yazid statwntsa marfu' (terugl{at kepada

Rasulullah 8t), sedangkan perkataan Sahl terhenti sarndnya. Kami telah

menyampaikan bahr,ua riwagrat tentang hal ini dari Sahl berb€nhran (maksudnya

tentang salamrya imam)."
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Jadi, pendapatrya yang sQalan dmgan dan riungrat orang lain ihr
lebih lruat.

Kernudian Al Baihaqi meriwayatkan Aqfsyafi'i sebagai berikrrt:
Diriwaptkan dari Ali bin Abu Thalib a6 bahwa dia mengerjakan shalat Khauf

pada malam hari sebagaimana 5ang diriurayatkan oleh Shalih bin Khawuat dari
Nabi $. Khawwat lebih senior dari segi persahabatan dan usia.

Astrq/afi'i berkata, "lbnu Umar meriunyratkan suahr hadits Nabi $ tentang
shalat Khauf png berbeda dengan shalat ini."

Asy-qEfi'i meriunptkannlra dalarn qaul qadim lalu dia berkata, "Malik bin
Anas mengabarkan kepada karni, dari Nafi', bahura jika hnu Umar ditanln tentang
shalat l(hauf, maka dia meniawab, "lmam maju bersama sekelompok orang, lalu
imam mengimami mereka shalat sahr rakaat. Sedangkan sekelompok lain berada
antara imam dan musuh- Mereka tidak shalat. [-alu ketika kelompok ynng bersama
imam telah mengerjakan satu rakaat, maka mereka mundur ke tempat kelompok
yang belum shalat, tetapi mereka tidak salam. Kemudian majulah kelompok yang
belum shalat, lalu mereka shalat satu rakaat bersama imam. sesudah itu imam
kelmr dari shalat dalam keadaan telah mmgerjakan dua rakaat. setelah itu
masing-masing kelompok berdiri dan shalat sendiri safu rakaat sesudah imam
kelmr dari shalat.

Jadi, masing-masing kelompok telah shalat dua rakaat. Jika ketalsrtannya
lebih dari itu, maka mereka shalat dengan berdiri di atas kaki atau berkendara, baik
dengan merrghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat." fiihat no. 189)

Malik berkata: Naft' berkata, 'saya tidak melihat hnu Umar menceritakan hal
itu selain dari Rasulullah &i."

Ini sepati yang diriway'atkan oleh Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i dari seorang
periwayat dari Ibnu Abi Dd'b dari Az-Zuhri dari Salirn dari ayahnya dari Nabi $
dengan makna yang satna. Dia tdak ragu bahwa riwayat ini dari ayahnya, dan
bahwa dia temngkat sanadnya kepada Nabi $. Kemudian AI Baihaqi mengutip
pernyataan Asy-Syafi'i, "Jika seseorang bertaryn, "Apa alasan Anda berpegang
pada hadits l(hawwat bin Jubair, bukan hadiS Ibnu Umar?" Jawabnya, ada dua
alasan.

Pqlanta, sejalan dengan Al Qur'an, dan bahwa dapat dipahami secara nalan
bahwa cara tersebut merupakan cara yang adil di antara dua kelompok.

Kdw, agar pasukan musyrikin tidak mendapati peluang unhrk menyerang
pasulen Islam secara tba-fiba."

Dalam qaul qadim Astrqpf i ber&ata, "Hadits in shahih sanadnya-
adalah hadits Shalih bin Kharuunt. Karni mendapatinya sebagai
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Telah diterangkan secar.r jelas dalam Kitab Allah bahwa

imam mengimami sekelompok pasukan. Jika imam bers-rjud,

maka mereka mengikutinya. Setelah itu datanglah kelompok

kedua yang belum shalat, lalu mereka shalat bersama imam.

Dimungkinkan firman Allah, 1r3A($ "kemudian apabila mereka

suTud"maksudn5n adalah, apabila mereka telah mengerjakan sujud

yang meniadi karajiban mereka, yaitu sujud shalat selumturya.

Hal itu ditr-rniukkan oleh Sunnah Rasulullah S, dengan

disertai petun uk Kitab Allah fu. llarena Kitab Allah menyebutkan

keluamyn dua kelompok bqsama imam dari shalat, dan tidak

menyebutkan keharusan masing masing untuk menggenapi

shalatr5ra.

Ada beberapa hadits yang diriwaptkan dari Rasulullah S
tentang shalat l(hauf. Namun hadits Shalih bin Khawwat

merupakan hadits valid yang paling sejalan dengan makna tekshml

Kitab AIIah sehingga kami berpegang pada hadits tersebut.

Apabila imam melaksanakan shalat Khauf maka dia orkup
mengerjakan shalat sebagaimana yang saya terangkan dengan
petunjuk Al Qur'an, kemudian hadits Rasulullah S.

Apabila mereka diimami oleh musafir dalam mengerjakan

shalat Khart', maka mming'masing kelompok shalat seperti ini.

Imam mengimami shalat kelompok pertama satu mkaat, kemudian

dia berdiri dan membaca Al Qur'an dengan cara memperlama

bacaannlra.

p€*ahan 57ang paling menddsati Al Qrr'an apabila hta mengldaim bahwa

makmum urajib mengerjakan dua rakaat sebagaimana imam. Allah fidak
msryehrdran batu,a salah satu dari dua keJompok tersebut mengqadha shahtnSn.

Dan tidaldahTutranmu itu pelupa-"
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Sedangkan kelompok pertama membaca sendiri; tanpa itu
tidak sah, karena mereka sudah keluar dari keterikatan dengan
imam dalam hal membaca Ummul Qur'an dan safu surah, (keluar)

menuju shalat qashar. Mereka mengerjakan shalat secara ringan,
kemudian melakukan ruku, sujud, membaca tasyahud,
menyempumakan seluruh ketentuannya, tetapi dengan cara
meringankan, kemudian salam. setelah itu kelompok kedua
datang, kemudian imam membaca ayat-ayat yang panjangnya
menyamai surah Al Fatihah dan satu surah pendek setelah
kedatangan mereka.

ndak ada dampak negatif bagi imam sekiranya dia tidak
mengawali dengan membaca ummul Qur'an setelah kedatangan
kelompok kedua sesudah bacaan ummul eur'an. sesudah itu
imam ruku, dan kelompok yang kedua ikut ruku bersama imam,
lalu imam sujud. Apabila telah selesai sujud, maka kelompok yang
kedua berdiri, lalu mereka membaca sendiri ummul eur'an dan
surah pendek. Setelah itu mereka duduk bersama imam-

Imam duduk seukuran waktu sekiranya dia telah
memastikan bahwa mereka telah membaca tasyahud. Imam harus
sedikit hati-hati sampai dia tahu bahwa yang palins lambat
tasyahudnya di antara mereka telah menyempumakan tasyahud
atau lebih dari itu. sesudah itu imam pun salam bersama mereka.

Seandainya imam membaca Ummul Qur'an dan suafu
surah sebelum kelompok kedua masuk bersamanya, kemudian dia
membawa mereka ruku ketika mereka memasuki sharat
bersamanln belum dia membaca, atau sebelum mereka membaca
apapun, maka shalatnya sah baginya dan bagi mereka. Mereka ifu
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seperti jamaah grang mendapati satu rakaat bersama imam padahal

mereka tidak merrdapati bacaan imam.

Sa5n lebih senang sekiranya mereka membaca Ummul

Qur'an dan sahr surah yang ringan sesudah mereka bertakbir

ksama imam, sebagaimana telah dijelaskan. Namun, jika shalat

png mereka k€rjakan itu bukan termasuk shalat yang seharusnya

imam mernbaca dengan suara keras, maka kelompok pertama

frak sah shalatryn kecuali dengan membaca Ummul Qur'an pada

dua rakaat pertama, atau membaca Ummul Qur'an ditambah

sediht ayat manakala memtrngkinkan bagi mereka unfuk

membaca.

ndak sah pula bagi kelompok kedua manakala mereka

mendapati uraltu bersama imam yang memungkinkan bagi mereka

unhrk mernbaca Ummul Qur'an, kecuali mereka membaca

Ummul Qur'an, atau Ummul Qur'an ditambah sedikit apt dalam

keadaan apapun-

Apabila shalat Khauf dilakukan dalam keadaan mukim,

sedangkan shalat yang dilakukan adalah shalat yang fidak

dikemskan bacaannya, maka tidak sah shalatnya kedua kelompok

ini selain derrgan membaca Ummul Qur'an, kecuali bagi orang

Snng mendapati imam pada posisi awal mku namun wakfunya

tidak memungkinkan baginya unfuk membaca Ummul Qur'an.

Jika shalat yang dikerjakan, baik itu shalat Khauf atau

bukan, hanrs dibacakan Ummul Qur'an dengan suam keras, maka

ada dua pendapat terkait setiap rakaat dimana imam membaca

Ummul Qur'an dengan suara keras, yaifu:
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Perbma, orang yang shalat bersamanya tidak sah shalatnya
manakala ada kemungkinan baginya unfuk membaca kecuali dia
membaca Ummul Qur'an.

Kedua, sah shalatnya meskipun dia tidak membaca, karena
sudah cukup dengan bacaan imam.

Jika shalat terdiri dari empat atau tiga rakaat, maka tidak
safu pun dari kedua pendapat tersebut yang menilai sah shalatnya
dalam dua rakaat terakhir, atau rakaat terakhir kecuali dengan
membaca Ummul Qur'an atau lebih; tidak cukup dengan bacaan
imam.

Jika imam shalat mengimami kelompok pertama lalu dia
membaca ayat sajdah, lalu imam sujud dan mereka ikut sujud
bersamanya, kemudian datang kelompok kedua, maka kelompok
kedua tidak ikut mengerjakan sujud tersebut karena mereka saat
itu belum berada dalam shalat. Seperti seandainya imam membaca
ayat sajdah pada rakaat terakhir, lalu kelompok terakhir ikut sujud,
maka kelompok pertama tidak ikut sujud bersama mereka karena
mereka tidak lagi berada dalam shalat.

3. Imam Menunggu Kelompok yang Kedua

Imam Syafi'i berkata: Apabila imam yang musafir
mengimami shalat Maghrib terhadap kelompok pertama yang
shalat dua rakaat, maka jika dia berdiri dan mereka
menyempumakan sendiri shalat mereka, maka itu baik. Jika dia
tetap duduk dan mereka menyempumakan sendiri shalat mereka,
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kemudian dia berdiri lalu melaksanakan rakaat shalat yang masih

tertinggal baginya bersama orang-orang yang ada di belakangnya

yang datang kemudian, maka hukrmnya boleh, Insya'allah. Yang

paling saya sukai dari kedua cara tersebut adalah imam tetap

berdiri karena diriwayatkan bahwa Rasulullah $ tetap berdiri.

Saya lebih memilih saat imam memanjangkan bacaannya

agar kelompok kedua mendapati rakaat bersama imam, karena

saya hanya menceritakan shalatnya Rasulullah {$ dalam keadaan

takut sebanyak dua rakaat. Tidak ada riwayat tentang shalat

Maghrib dan tidak pula shalat Khauf saat mukim kecuali di

Khandaq sebelum tunrn ayat tentang shalat Khauf. Rasulullah @
berdiri (menunggu kelompok pertama menyelesaikan shalat)

karena saat ihr adalah waktu untuk berdiri bagi beliau setelah

menyelesaikan sujud, dan beliau tidak duduk sehingga dengan

demikian beliau berada dalam posisi duduk.

Apabila imam mengimami safu kelompok shalat Maghrib

dua rakaat, kemudian kelompok yang lain datang, maka imam

mengimami kelompok lain satu rakaat. Kelompok pertama

memufuskan keterkaitan dengan imam dan mereka meneruskan

shalat sendiri-sendiri bersamaan dengan duduknya imam duduk,

sehingga kelompok kedua ini boleh duduk sebagaimana imam

boleh duduk. Dan imam harus berdiri jika kelompok pertama

memufuskan keterkaitannya dengan imam dalam posisi berdiri.

Demikian pula, apabila imam mengimami mereka shalat

Khauf sebanyak empat rakaat, baik dalam keadaan mukim atau

dalam perjalanan, maka imam boleh duduk hingga orang-orang

yang di belakangnya menyelesaikan shalat mereka. Dia berada

dalam posisi tasyahud dan berdzikir kepada Allah, kemudian dia
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berdiri dan menyempumakan shalat untuk mengimami kelompok
yang kedua.

Seandainya imam shalat Maghrib, kemudian dia
mengimami kelompok pertama shalat satu rakaat dan dia tetap
berdiri, lalu kelompok pertama menyempumakan shalatnya,

kemudian imam mengimami kelompok kedua shalat dua rakaat,
maka shalatnya sah, Ins5a'allah. Namun saya memandang maknfi
hal yang demikian, karena apabila ada dua kelompok shalat
bersama imam, lalu salah satu kelompok mengambil bagian lebih
banyak bersama imam dibanding kelompok lainnya, maka yang
lebih berhak mengambilbagian lebih banyak bersama imam adalah
kelompok pertama.

Seandainya imam mengerjakan shalat yang bilangannya
dua rakaat dalam keadaan takut, lalu dia mengimami kelompok
pertama shalat safu rakaat, kemudian dia tetap duduk dan
kelompok pertama menyempumakan sendiri shalat mereka,
kemudian dia bangun dan mengimami shalat kelompok yang ada
di belakangnya satu rakaat, maka apabila duduknya itu karena
lupa, maka shalatnya imam dan shalatrya orang yang ada di
belakangnya dihukumi sempurna, dan imam melakukan sujud
Sahwi.

Jika duduknya ifu karena ada halangan, maka shalatnya
mereka sah, dan imam tidak wajib melakukan sujud Sahwi. Jika
duduknya imam bukan karena halangan dan bukan karena lupa,
namun dia hanya duduk sebentar, maka hal ifu tidak merusak
shalat. Tetapi jika dia duduk berlama{ama, maka dia harus
mengulangi shalatnya. Jika kelompok kedua datang dalam
keadaan imam masih duduk, lalu imam berdiri dan menggenapkan
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shalat bersama mereka dalam keadaan berdiri, maka barangsiapa

di antara mereka yang mengetahui duduk berlama{ama imam

bukan karena halangan dan bukan karena lupa kemudian dia

masuk shalat bersama imam, maka menurutku dia hanrs

mengulangi shalatrya.

Karena orang tersebut mengetahui bahwa dia mastrk

bersama imam dalam keadaan tahu bahwa imam telah keluar dari

shalat, dan imam belum mengulangi takbiraful ihram unh.rk

memulai shalat dari awal. Dia tidak ada bedanya dengan otang

yang mengetahui bahwa seseorang mengawali shalat tanpa takbir,

atau melakukan sesuahr dalam shalat yang bisa memsak shalat,

lalu dia shalat di belakang orang tersebut.

Orang yang mengetahui hal itu wajib mengulangi shalatnya.

Dan barangsiapa di antara kelompok kedua yang tidak mengetahui

apa yang dilakukan oleh imam, maka shalahrya menyempumakan;

seperti halnya orang yang shalat di belakang orang lain dalam

keadaan tidak punya wudhu, atau di belakang orang yang merusak

shalatrya, sedangkan orang yang mengikuti itu tidak tahu akan hal

itu. Shalatrya dihukumi sempuma.

Abu Muhammad berkata, "Dalam hal ini ada pendapat lain.

Yaifu, jika imam telah merusak shalatnya dengan sengaja, maka

shalatn5n orang-orang yang berada di belakangnya batal, baik

mereka mengetahui tindakan imam memsak shalatnya atau tidak.

Alasannya adalah karena kami menghukumi sah shalahya di

belakang imam manakala imam tidak sengaja merusak shalahya;

karena Umar rS mengqadha shalahrya, sedangkan oremg-orang

yang ada di belakangnya tidak mengqadha shalahya. Umar

mengqadha lantaran lupa.
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Barangkali ada yang bertanya, "Ada kalanya imam tidak
tahu bahwa tindakannya ifu merusak shalatnya imam." Jawabnya,
demikian pula seandainya imam tidak tahu bahwa meninggalkan
takbirah:l itram dan bicara (dengan sengaja) itu dapat memsak
shalatnya. seseorang tetap tidak ditolerir untuk shalat di belakang
imam tersebut manakala imam melakukan sebagian dari hal
tersebut.

shalakrya kelompok pefiama tidak batal karena mereka
telah keluar dari shalakrya imam sebelum imam melakukan hat-hal
yang merusak shalatnya. Seandainya imam melakukan takbir
dalam keadaan berdiri dengan niat untuk menga,,uali shalat
sesudah dia duduk, maka shalafoTya kelompok pertama sempurna
karena mereka telah keluar dari shalahya imam sebelum imam
merusak shalatrya. Demikian pula, shalatnya kelompok kedua sah
karena mereka tidak memasuki shalatnya imam hingga imam
mengawali shalat yang sah baginya, dan rakaat ini pun sah baginya
serta bagi oftrng-orang yang ada di belakangnya.

Seandainya imam melakukan shalat Khauf dalam keadaan
mukim, lalu dia membagi jamaah menjadi empat kelompok, Ialu
dia mengerjakan satu rakaat dengan satu kelompok, laru dia tetap
berdiri dan kelompok tadi menyempumakan shalat sendiri, Ialu
mengimami shalat kelompok kedua sebanyak safu rakaat,
kemudian imam itu tetap duduk dan kelompok kedua
menyempumakan shalat sendiri, lalu dia mengimami shalat
kelompok ketiga sebanyak satu rakaat, dan posisi imam tetap
berdiri, kemudian kelompok ketiga menyempumakan shalat
sendiri, lalu imam mengimami shalat kelompok keempat sebanyak
satu rakaat dan imam tetap duduk, lalu kelompok keempat
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menyempumakan shalat sendiri, maka ada dua pendapat tentang

hal ini, lnitu,

Perbma, imam tersebut telah berbuat yang f,dak baik,

narnun tidak ada ketvajiban mengulangi shalat, baik bagi imam

maupun kelompok orang png ada di belakangnya.

Kdua, shalatTya imam batal, sedangkan shalatrya

kelompok pertama sempuma karena mereka telah keluar dan

shalatrya imam sebelum shalahya rusak. Demikian pula shalatrya

kelompok kedua, karena mereka telah keluar sebelum shalat imam

rusak. Alasannya adalah karena imam dalam shalat itu hanya

boleh menunggu satu kali sesudah kelompok pertama. Sedangkan

shalatnya orang dari dua kelompok terakhir yang mengetahui apa

yang dilakukan imam dan menyempumakan sanksi dengan

mengikuti imam itu dihukumi batal. Adapun orang yang tidak

mengetahui apa yang dilakukan imam tidak batal shalatnya, karena

tidak boleh bagi imam mentrnggu dalam shalat selain dua kali,

dimana masa tunggu terakhir bagi imam adalah dalam keadaan

duduk lalu dari posisi duduk ini dia melalarkan salam.

Jika imam mengimami kelompok pertama tiga rakaat dan

mengimami kelompok kedua safu rakaat, maka saya

memakruhkannya, tetapi hal itu tidak merusak shalatorya dan

shalat mereka. Karena jika kelompok pertama boleh shalat

bersama imam empat rakaat dan keluar dari shalahrya, maka jika

kelompok tersebut shalat tiga rakaat dan dia keluar dari shalatnya,

maka itu berarti dia keluar sesudah terjadi tambahan. Kelompok

tersebut hanya bermakmum kepada imam dalam rakaat yang

merupakan bagian dari fardhu shalafurya mereka. sedangkan

shalatrya imam tidak rusak lantaran dia menunggu satu kali.
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Shalatnya kelompok terakhir juga sempuma, tetapi imam dan
kelompok terakhir wajib melakukan sujud sahwi karena imam
menempatkan posisi menunggu tidak pada tempatnya.

Aslrq/afi'i berkata mengenai imam yang mengimami
kelompok pertama shalat Magkib safu rakaat dan mengimami
kelompok kedua dua rakaat, "Karena Nabi S mengimami
kelompok pertama shalat Maghrib dalam perjalanan sebanyak satu
rakaat, kemudian beliau tetap berdiri sedangkan mereka
menyempumakan sendiri shalat mereka. Kemudian beliau
mengimami kelompok kedua shalat safu rakaat, lalu beliau
melakukan tasyahud. Jadi, penungguan beliau terhadap kelompok
kedua itu lebih ba.,yok daripada penungguan beliau terhadap
kelompok petrtama."

4- Meringanlran Bacaan Pada Shalat Khar.f

AsySyafi'i berkata: Imam dalam shalat l(hauf membaca
Ummul Qur'an dan satu surah yang seukuran surah Al A'la atau
yang semisal ifu unfuk memberi keringanan dalam sifuasi pemng
dan beratrgn membawa senjata. Seandainya dia membaca surah
Al Ikhlas pada rakaat pertama atau yang sempa denganngra, maka
saya tidak memandangnya sebagai suafu hal yang makruh. Apabila
imam berdiri menuju mkaat kedua dan orang-orang yang ada di
belakangnya menyempurnakan sendiri shalat mereka, maka imam
dapat membaca Ummul Qur'an dan surah 5nng panjang- Jika
mau, imam dapat menggabungkan beberapa surah hingga orang
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yarg ada di belakangnya menyelesaikan shalatnya. Sesudah itu

kelompok png kedua memulai shalat di belakang imam, dan

seqdah mereka memulai shalat barulah imam membaca surah

5nng parriangqp lebih kurang dari itu, yaifu seukuran Ummul

Qr.n'an. Imarn hendaknya berhati-hati dalam shalat dimana dia

tdak membaca dengan suara keras, agar mereka membaca

Ummul Qtr'an- Apabila imam menambahkan bacaannya agar

kelompok kedua dapat menambahkan bacaan selain Ummul

Qrn'an, maka hal itu lebih baik.

Jika imam tidak melakukannya sehingga kelompok kedua

shalat bersamanya dan mendapatinya dalam posisi

ruIru" maka shalatnya imam dan shalat mereka sah. Mereka ifu
seperti orang ]Eng mendapati safu rakaat di awal shalatnya

b€rsama imam-

Qunut dalam shalat Subuh dibaca dalam shalat l(hauf,

narnun Qunut tidak dibaca pada selain shalat Subuh, karena tidak
ada keterangan yang sampai kepada kami bahwa Nabi @
membaca Qurrut pada shalat Khauf. Namun apabila seorang imam

mernbaca Qunut pada shalat l(hauf, maka hal itu boleh-boleh saja.

479- Alasannya adalah karena Nabi $ membaca Qunut
pada sebagian shalat ketika terjadi pembunuhan terhadap para

sahabat di sumur P1u',r,r;1',. 379

379 Fm- Al Bukhari (pembahasan: Pepemngan, bab: Pemng Raji', Ri'l dan
Dzalsran, serh Peristiwa Bi'ru Ma'unah,3/2771dari jalur Abu Ma'mar dari Abdul

Wants dari Abdul Adz dari Anas r{9, dia berkata, "Nabi $ mengutus fujuh puluh

orarrg untuk sratu hajat. Mereka bisa dipanggl quna '(ahli {ra'ah). Mereka lantas

dihadarg deh beberapa suku dari Bani Sulaim, yaitr.r Ri'l dan Dzakwan di dekat
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Barangkali ada yang bertanya, "Bagaimana mungkin rakaat
terakhir dalam shalat Khauf menjadi lebih panjang daripada rakaat
pertama, sedangkan hal itu tidak terjadi pada selain shalat Khaup"
Jawabnya, hal ini sesuai dengan pefunjuk Kitab Ailah dan sunnah
Nabi-Nya S- Allah & membedakan antara shalat Khauf dan
shalat-shalat yang lain.

Jadi, masalah tentang perbedaan rakaat terakhir shalat
Khauf dari rakaat terakhir shalat yang lain itu tmbul udak lain

sumur lnng bemama Bi'ru Ma'unah. Rombongan ifu berkata, "Demi Allah, bukan
kalian 1nng kami tuju- Kami hanya le*rat untuk menunaikan hajat Nabi $."

Namun orang-o*rng Ri'l dan Dzal$ran membunuh mereka. Nabi # lantas
mmdoakan celaka atas mereka selama sebulan datam shalat shubuh. Ihrlah
permulaan Qunut, dan sebelumnp kami udak pernah membaca eunut." (no.
4088)

Al Bukhari juga meriurayatkan (3/1L41dari jalur Muhammad dari AMullah
bin Sulaiman At-Tairni dari Abu Mijlaz dari Anas ig, dia berkata: Nabi &
membaca Qunut sesudah nrlm' selama sebulan unfuk mendoakan celaka atas
orang-omng Ri'l dan Dzakuan. Beliau berdoa, "ushajiy;ah tetah durhaka kepda
Allah dan Raal-Nja. " (no. 409,4)

Juga dari !ilur YahSn bin Bukair dari Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu
Thalhah dari Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi $ mendoakan celaka atas orang-
orang !,ar8 mernbunuh para sahabat beliau di sumur Ma'unah sehma tiga puluh
shalat shubuh, ketika beliau mendoakan celaka atas Ri'l dan Lihyan, serta
Ushayph png durhaka kepada Allah dan Rasul-N/a."

Anas berkata, "Allah memrrunkan kepada Nabi-Nya ayat tentang otang-otrulg
yang membunuh pam sahabat beliau di sumur Ma'unah, dan kami sempat
membaca ayat tersebut hingga akhimya ayat tersebut dihapus sesudah itu:
Sampaikanlah kepada kaum kami, sesungguhnya kami telah berjumpa dengan
Tuhan kami, lalu Tuhan kami meridhai karni dan kami ridha kepada-Nya." (no.
4095)

Hadits ini juga diriunyatkan oleh Muslim (pembahasan: Masjid dan Ternpat-
tempat shalat, bab: Anjuran Qunut dalam sernua shalat Ketika Umat Islam
Tertimpa Mtrsibah, 1/M849, no. 297/674 dari jalur yahya bin yahya dari
Ittlalik; dan melalui beberapa jalur riwayat lain dari Anas dS.
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karena ketidaktahuan orang yang bertanya, atau dia pura-pura

tidak tahu. Unsur perbedaan seluruh shalat l(hauf dari shalat-shalat

1nng lain itu lebih bunyak daripada perbedaan satu rakaat shalat

Khauf dari satu rakaat shalat-shalat yang lain.

5. Lupa dalam Shalat l(hauf

Asy-Syafi'i berkata: Llpa dalam shalat Khauf itu sama

seperti lupa dalam shalat-shalat 5nng lain. Oleh karena itu, cara

melakukannya pun seperti apa yang dilakukan pada shalat yang

lain. Apabila imam lupa pada rakaat pertama, maka seyogianSn

dia memberi isyarat kepada orang yang ada di belakangnya

dengan isyarat yang dapat mereka pahami bahwa dia telah lupa.

Apabila mereka telah menyelesaikan rakaat yang masih tersisa dan

membaca tasyahud, maka mereka melakukan sujud mengikrati

sujud Sahwi imam, kemudian salam dan keluar dari shalat-

Apabila imam lupa memberi isyarat kepada mereka, nalnun

mereka mengetahui bahwa imam telah lupa, maka mereka

melakukan sujud Sahwi. Apabila imam lupa memberi isyarat

(kepada jamaah yang berada di belakangnya) dan mereka juga

tidak mengetahui bahwa imam telah lupa, lalu mereka keluar dari

shalat, kemudian setelah ifu mereka mengetahui, sedangkan

jaraknya masih dekat (belum lama), maka mereka kembali dan

melakukan sujud Sahwi. Namun apabila jarak waktunya sudah

lama, maka mereka tidak perlu kembali untuk melakukan sujud

Sahwi.
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Jika mereka tdak mengetahui hingga mereka berbaris
menghadap musuh, lalu datang kelompok kedua unfuk shalat,
maka itu dianggap telah jauh jaraknya. Mereka telah melakukan
suafu sesudah shalat di barisan mereka, dan mereka
telah menjadi penjaga bagi kelompok lain, sehingga mereka tidak
boleh menggan(Nlu kelompok lain. Ulama yang berpendapat
bahura orang lnng meninggalkan sujud sahwi harus kembali itu
memerintahkan mereka unfuk kembali. Namun saya tidak melihat
adanya keterangan yang jelas bahwa seseorang yang
meninggalkan sujud Sahwi itu wajib kembali ke shalatnya.

Apabila imam lupa sekali, kemudian setelah itu dia lupa lagi
sekali atau beberapa kali, maka cukup bagi mereka unfuk
melalilkan zujud dua kali unfuk semua lupa tersebut. Apabila
mereka meninggalkan dua sujud tersebut dengan sengaja, atau
karena tidak tahu, maka tidak ada keterangan yang jelas bahwa
mereka harus merrgulangi shalat mereka.

Apabila imam itu tdak lupa, tetapi merekalah yang lupa
setelah imun, maka mereka melakukan sujud Sahwi.

Jika imam lupa pada rakaat pertama, kemudian kelompok
kedua telah shalat, maka kelompok kedua ini mengikuti imam
dalam melahrkan zujud sahwi ketika imam bersujud. Sesudah itu
mereka bangun dan menyempumakan sendiri shalat mereka.
sesudah ifu mereka kembali dan bersujud sesudah selesai shalat,
karena itulah letaknya sujud Sahwi. Jika mereka Udak
melalrukannyra, maka salra memakruhkannya bagi mereka.

ndak ada ketemngan Snng jelas mengenai seorang imam,
makmum, atau seseorang yang shalat sendirian lalu meninggalkan
sujud sahwi, baik benfuk lupanya adalah mengurangi shalat atau
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menambahkan sesuafu dalam shalat, (fidak ada keterangan yang

jelas) bahwa mereka wajib mengulangi shalat. Karena kami

memahami bahwa fardhu bilangan sujud dalam shalat itu dapat

diketahui, sehingga tampaknya sujud Sahwi dalam kaitannya

dengan sujud itu seperti tasbih dalam ruku dan sujud, serta bacaan

saat mengawali shalat. seluruh sujud sahwi itu ketentuannya saja.

Jika diuajibkan pada sebagiann5ra, maka dia juga diwajibkan pada

seluruhnya.

6. Menggantikan Imam dalam Shalat l{hauf

Asy-$nfi'i berkata: Allah @ mengizinkan shalat Khauf pada

dua keadaan, ya.ifu:

Perbma, ketakutan yang ringan. Allah @ berfirman,

1,iai&16U4.LK$;,
'Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka

(sahabatnu) lalu kamu hendak mendiikan shalat bersama-sama

mereka. "(Qs.An-Nisaa' [4]: 102)

Kdua, ketakutan yang lebih berat dari yang pertama'

Allah & berfirman, 
b--$35{v;;!;+o9

7s2



AlUmm

'Jika kamu dalam keadaan takutftahaya), maka shalatlah
sanbil berialan atau berkendaraan "(Qs. AI Baqarah l?lt Z3gl

Oleh karena Allah membedakan keduanya, dan Sunnah
pun menunjukkan perbedaan keduanya, maka tidak boleh bagi kita
selain membedakan keduanya-Allah Mahatahu. Karena Allah
telah membedakan keduanya lantaran adanya perbedaan keadaan
kedtnnya.

Apabila imam melaksanakan shalat Khauf dalam kondisi
takut !,ang pertama, dan dia mengimami shalat mereka, maka
mereka tidak boleh mengerjakan sesuatu yang bukan amalan
shalat, !'ang udak mereka kerjakan dalam selain shalat l(hauf. Jika
mereka melakukan sesuahr yang bukan merupakan amalan shalat
dan dapat merusak selain shalat Khauf seandainya mereka
melakukanngn, maka shalat mereka juga rusak.

Apabila imam mengimami shalat satu kelompok sebanyak
safu rakaat, dimana posisi imam tetap berdiri dan mereka berdiri
unfuk menyempumakan sendiri shalat mereka, lalu tiba-tiba
mereka diserang oleh musuh atau terjadi peperangan, lantas
mereka pun menyerbu musuh dalam keadaan badan mereka
berpaling dari kiblat, kemudian setelah itu mereka merasa arnan
dan musuh, maka sesungguhnya mereka dianggap telah
memufuskan shalat, dan mereka harus memulainya kembali.

Demikian pula apabila mereka takut sehingga berpaling dari
kiblat bukan untuk berperang dan bukan untuk keluar dari shalat,
sedangkan mereka ingat bahwa mereka berada dalam shalat
hingga mereka membelakangi kiblat, maka mereka harus
mengulangi shalat dari awal.
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Apabila musuh menyerang mereka lalu mereka merasa

takut, narnun mereka bemiat unfuk tetap dalam shalat dan tidak

berperang hitgga mereka menyempumakan shalat, atau mereka

dikepr:ng, atau mereka bersiapsiap dengan persiapan yang ringan,

maka hal itu tidak dianggap sebagai pemutus shalat.

Alasannya adalah karena mereka tidak memunculkan niat

unfuk berpemng saat melalnrkan persiapan, sedangkan persiapan

yang mereka lakukan sifatr5n ringan dan boleh dikerjakan dalam

shalat sehingga hal ifu tidak dianggap memutus shalat- Mereka

hanya bemiat melakukan perang hanya jika telah terjadi perang,

bukan karena perang telah terjadi. Mereka pun tidak takut perang

sehingga mereka meniatkan perang di tempat mereka dan

melakukan sesuahr bersamaan dengan niahya itu-

Seandainya musuh telah datang, lalu salah seorang di

antara mereka mengabarkan kedatangan musuh, padahal orang

tersebut ingat bahwa dia sedang shalat, maka ucapannya ifu

dianggap sebagai pemutus shalat. Tetapi jika dia lupa bahwa dia

sedang shalat, maka dia boleh meneruskan shalatnya dan

melakukan sujud Sahwi.

Jika mereka memunculkan niat unfuk memutus shalat saat

terjadi suatu kejadian atau selainnya, atau niat untuk berperang di

tempat mereka, maka mereka dianggap telah memuhrs shalat.

Adapun jika mereka tetap pada niat shalat, kemudian mereka

bemiat seandainya terjadi serangan musuh maka mereka akan

memeranginya, lalu serangan musuh tidak terjadi, maka 5nng

demikian ifu tdak dianggap sebagai pemutusan shalat.

Siapa saja di antara mereka yang memunculkan niat yang

saya sebutkan sebagai memuh:s shalat, bukan yang lain, maka
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dialah yang dianggap memutus shalat, bukan bagi orang yang

tidak mernunculkannya. Jika imam yang memuncrrlkan niat

tersebut, maka shalatnya saja yang batal, serta shalatnya orang

yang bermakmum kepadanya sesudah imam memunculkan niat

tersebut dalam keadaan makmum tersebut mengetahui apa yang

dimunculkan imam. Sedangkan orang yang bermakmum

kepadanln dalam keadaan tidak mengetahui apa yang dia

munculkan itu tdak batal shalaturya.

Seandainya mereka memajukan imam lain lalu imam lain ini

mengimami shalat mereka, maka shalat mereka sah Ins5m'allah.

Namun saya lebih senang sekiranya mereka shalat sendiri-sendiri.

Demikian pula, hal itu lebih saya senangi dalam setiap hal yang

dimuncr:lkan oleh imam (sehingga shalatnya batal).

Shalat dalam keadaan takut lebih dari ihr, baik dengan

berjalan kaki atau menaiki kendaraan, dijelaskan ditun;ukkan

tempat lain karena berbeda dari shalat ini dalam sebagian caranya.

7- Musuh Berada di Arah Kiblat

AsySSnfi'i berkata:
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480. Perfuvayat yarg tsiqah mengabarkan kepada kami,
dari Manshur bin Mu'tamir, dari Mujahid, dari Abu Ayyash Az-
Zuraqi, dia berkata, "Rasulullah # mengerjakan shalat Khauf di

Usfan, saat ih-r kaum dipimpin oleh Khalid bin Walid.
Mereka berada di antara Nabi S dan kiblat. [alu Rasulullah I
bertakbir, kemudian kami membuat dua shaf di belakang beliau.

Ketika beliau ruku, kami ikut ruku. Ketika beliau mengangkat
kepala, kami pun ikut mengangkat kepala. Kemudian beliau dan
shaf yang berada sesudahnya sujud. Ketika mereka mengangkat
kepala, maka shaf yang kedua sujud pada tempat mereka,
kernudian Nabi $ melakukan ru1.r."380

380 HR. Abu Daud (pembahasan: Shalat, tnb: Shalat Khauf, Z/?*Zgl dari
jalur Said bin Manshur dari Jarir bin AMul Hamid dari Mamhur dari Muiahid dari
Abu AySBsy AzZrraqi, dia berkata, "Kami bersama Basulullah €f di Usfan, dan
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saat ihr orang-omng musyrik dipimpin oleh Khalid bin Walid. Setelah itu kami

shalat Zruhur, dan orang-orang musyrik pun berkata, 'Sungguh, kita telah

mendapati kelengahan musuh. Sungguh, kita telah mendapati kelalaian musuh.

Sebaiknla kita serang mereka ketika mereka tengah mengerjakan shalat." Dari
sinilah turun ayat tentang mengqashar shalat antara Zhuhur dengan Ashar.

Ketika waktu fuhar telah tiba, Rasulullah et ber&ri menghadap ke kiblat,

sedangkan orang-orang musyrik berada di hadapannya, sementara safu shaf

berbaris di belakang beliau, kernudian ada juga di belakangnp satu shaf lagi. L-alu

Rasulullah $ nrku', mereka juga ikut nrlsr'- I-alu beliau sujud, dan shaf di belakang

beliau juga sujud, sementara shaf berikuhrya masih tetap berdiri unfuk be4aga-jaga.

Setelah shaf pertama selesai sujud dua kali dan berdiri, barulah shaf yang

(shaf kedua) sujud.

S€telah ihr, shaf yang ada di belakang beliau (shaf pertama) mundur

menempati shaf yang lain (shaf kedua), sedangkan shaf yang kedua maju ke depan

menempa.ti shaf pertama. Kemudian Rasulullah $ ruku', mereka semuanya juga

ikut ruku. lalu beliau sujud, dan shaf yang berada di belakang beliau ikut sujud.

Sedangkan shaf yang belakangnya (shaf kedua) tetap berdiri berjaga-jaga.

Ketka Rasulullah $ duduk, maka shaf kedu sujud, kemudian mereka

semuemlla duduk, lalu beliau memberi salam dan mereka pun salam. Cara shalat

seperti ini beliau kerjakan di daerah Usfan, dan juga pernah beliau kerjakan pada

peristirrn Bani Sulairn.

Al Baihaqi berkata, "Sanad hadits shahih, rtunun sebagian alrli Hadits

memgukan penyimakan Mujahid dad Abu Ag,rasy."

Kemudian Al Baihaqi meriwaSntkan bahwa riwayat Qutaibah bin Said dari

Manshur menyebutkan secara gamblang penyimakan Mujahid dari Abu A5a,r"ash.

l.jh. Ma'rifah As-Sunan owl Abar B/15)
Abu Daud berkata, 'Ayyub dan Hisyam meriwayatkan dari Abu Zubair dari

Jabir dengan makna seperti ini. Begitu juga Daud bin Hushain meriwaptkan dari

Ikrimah dari Ibnu Abbas. Begitu juga Abdul Malik meriwayatkannya dari Atha' dari

Jabir.

Begitu iuga Qatadah meriwayatkannya dari Hasan dari Hiththan dari Abu
Musa bahwa dia pemah mengerjakan seperti itu.Begihr juga Ilaimah bin Khalid

meriwa5ratkannya dari Mujahid. Begitu juga Hisyam bin Urwah dari aphnya dari

Nabi S. Ini merupakan perkataan Ats-Tsauri."

Lih. hadis no. (71)dad kitab Ar-Risalahdan takfuiirrya.
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481. Ibnu Ulainah mengabarkan kepada kami, dari Abu
Tttban, dia berkata, 'shalat Khauf itu seperti png dilakukan oleh
para panglima kalian." Malsudnya adalah seperti ini.'381

Tempat Rasulullah #i mengerjakan shalat ini adalah

@ang pasir yang luas, tidak ada penghalang antara beliau dengan
musuh. Musuh saat ifu bedumlah dua rafus orang yang

menunggangi kuda-kuda perang sebagai pasukan pengintai,
sedangkan Nabi fi$ bsama seribu empat ratus pasukan. Nabi

tidak merasa khawatir karena banpknya iumlah pasukan yang ada

dan sedikitrya jumlah musuh. Seandainya musuh menyerang atau

hendak bergerak r.rrhrk menyercmg, maka beliau fidak
mengkhawatirkan seftrngan mereka. Selain ihr, jarak mereka

381 HR Muslim (pernbahasan: Shahtr5n Mrrsafir dan Shalat eastnr, tnb:
Shalat Khauf, l/575, n 308/840) dari lalur Ahmad bin Abdullah bin Yuns dari
Zuhair dari Abu Zubair dad Jabir serupa dengan redaksi hadib Abu Ayyasy Az-
Zuraqi; dan Al Brktnri (pernbafnsan: Perang, bab: Perang Dzatu-Riqa', 3n2L).

Al Buktnri sestrdah hadits shalih bin Khauruat berkata, "Dan Muadz berkata:
Hist/am menceritakan kepada kami, dari Abu Zubair, dari Jabir, dia berkata, 'Karni
bsarna Rasululhh $ di sebuah kebun hrrma-..' Kernudian dia menceritakan
shalat Khauf."

Malik b€rkata, "ltulah riwayat terbaik !,ang salra derrgar t€rkait shalat Khauf."
Sarndryn ini diilnr[ oleh L-aib dari His!,am dari Zaid bin Aslam, bahwa aasim

bin Muhammad menceritakan kepadan5ra, "Nabi $ shalat dalam Perang Bani
Anmar." (no.4130)
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cukup jauh, narnun Nabi pun tetap dapat melihat mereka,

sehingga tidak ada jalan yang tidak terpantau oleh Nabi # baE

mereka unhrk menyerang beliau. Apabila sifuasi yang ada

disepakati seperti itu, maka imam mengimami shalat pasukannya

dengan cara seperti ini.

Yaitu, imam membuat shaf, sedangkan pasukan

bermakmum di belakangnya. Apabila imam bertakbir, maka

mereka ikut bertakbir bersama imam. Apabila dia ruku, mereka

pun ikut ruku bersamanya. Apabila imam mengangkat kepala,

mereka juga mengangkat kepala bersamanya. Apabila imarn sujud,

mereka juga ikut sujud bersamanya.

Selain barisan yang mengiringi shaf yang di depannln,

mereka mengontrol musuh dengan tidak menyerang dan fdak
lengah. Apabila imam dan orang-orang yang bersujud bersamanya

mengangkat kepala dari sujud, maka orang-orang 5rang berdiri

menunggu imam melakukan sujud. Sesudah itu mereka berdiri

bersama imam. Apabila imam mku, maka mereka ikut rulfll

bersama imam.

Apabila imam mengangkat kepala dari ruku, maka mereka

mengangkat kepala bersama-sama imam. Apabila imam sujud,

maka orang-orang yang ikut sujud bersama imam di awal juga ikut

sujud kecuali shaf yang menjaga mereka dari serangan musuh-

Apabila mereka telah menyelesaikan sujud sebanyak dua kali,

maka mereka pun duduk untuk tasyahud, lalu mereka yang

menjaga tadi bersujud kemudian tasyahud. Sesudah itu imam dan

orang-orang yang ada di belakangnSa melakukan salam bersama-

sarna.
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Jika orang-oftrng yang berjaga mengkhawatirkan imam lalu

mereka berbicara, maka mereka harus mengulangi shalat. Tidak

ada larangan bagi imam dan mereka unfuk memuhrs shalat

seandainlra mereka sdrna-sdrnd takut.

Jika imam mengerjakan shalat seperti ini kernudian barisan

5nng menjaga imam mtrndur ke barisan kedua, sedangkan barisan

Snng kedua maju unfuk menjaga imam, maka tidak dilarang. Jika

mereka tidak melakukannya, maka ada kelonggaran- Seandainya

imam dijaga oleh safu barisan dalam keadaan seperti ini, maka

saSn berharap shalat mereka sah. SeandainSn mereka mengulangi

mkaat yang kedua, maka itu lebih saya sukai.

Jika keadaan lnng saya gambarkan ifu terjadi secara

bersama-sama, yaitu jumlah musuh sedikit sedangkan jumlah

paukan Islam banyak, serta tempat shalat juga seperti !,ang saya

, lalu imam mengerjakan shalat seperti shalat Khauf
dahm perang Dzafur-Riqa' bersama pasukann5ra, maka saya

memakruhkannyra. Namun tidak ada keterangan yang jelas bagi

sap bahr,ua orang-oftu'rg 5nng shalat di belakang imam harus

mengulangi shalat mereka, dan begifu juga imam.

Jika imam mengerjakan shalat Khauf dengan mengimami

satu kelompoh lalu kelompok tersebut berpaling dari arah kiblat
sebelum shalat m€nyempumakan, lalu kelompok tersebut berdiri
menghadap musuh, kemudian kelompok kedua mengerjakan satu

rakaat dan sesudah itu mereka langsung berpaling dari arah kiblat

dan berdiri menghadap musuh sebelum shalat mereka sempurna,

padahal kdua kelompok tersebut ingat bahwa mereka sedang

shalat, maka ada dua pendapat tentang hal ini, yaitu,
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Pertama, keduanya mengulangi shalat se@ra bersama-sama

karena mereka berpaling dari kiblat sebelum keduanya

menyempumakan shalat.

Seandainya kelompok kedua shalat bersama imam sahr

rakaat, kemudian mereka menyempumakan shalatrya, maka

shalatnya kelompok pertama yang berpaling dari kiblat sebelum

menyempurnakan shalat ifu hukumnya batal menurut pendapat

ini. Ulama yang berpendapat demiltian menerapkan hadits yang

diriwayatkan di atas dengan hadits yang lain.

Kedua, semua ini hukumnya sah, dan itu termasuk

perbedaan pendapat yang diperkenankan. Jadi, dengan cara

apapun imam dan orang-orang yang bersamanya mengerjakan

shalat sesuai yang diriwayatkan, maka hukumnya sah meskipun

imam lebih memilih satu riwayat daripada riwayat lain.

Seandainya kelompok pertama menyempumakan shalatnya

sebelum berpaling dari arah kiblat, sdangkan kelompok kedua

belum menyempurnakan shalatrya hingga mereka berpaling dari

kiblat, maka shalat'rya kelompok pertama sah, sedangkan

shalahrya kelompok kedua yang berpaling sebelum

menyempumakan shalat mereka ifu tidak sah menurut pendapat

pertama.

Shalahya imam dalam setiap keadaan yang saya

gambarkan itu hukumnya sah karena dia tidak berpaling dari kiblat

sebelum menyempumakan shalatrya.

Seandainya imam mengerjakan shalat seperti shalat Khauf

pada perang Dzatur-Riqa', lalu imam berpaling dari kiblat sebelum

menyempumakan shalat, atau mengeriakannya sebagai shalat

Khauf atau selainnya, lalu dia berpaling dari kiblat dalam keadaan
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ingat bahwa dia belum menyempumakan shalat, maka dia harus

mengulangi shalat dari aunl-
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482. Perir,rnyat yang tsiqah yaitu Ibnu Lllayyah atau

selainnya mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dari Hasan, dari
Jabir bin Abdullah, bahvrn Nabi $ shalat Zhuhur dalam keadaan

takut di Bathn Nakhl. Beliau mengimami shalat satu kelompok

sebanpk dua rakaat lalu beliau salam. Setelah itu beliau

mengimami shalat kelompok yang lain dua rakaat lalu beliau

salam.382

382 HR. Mr.rslim (Bahasan: Shalatnya pam Musafir dan Shalat Qashar, bab:

Shalat Khauf, 1/576, no. 3L2/8431dari jalur Abdullah bin AMurrahman Ad-
Darimi dari Yahya bin Hassan dari Muawiph bin Salam dari Yahgn bin Abu Katsir
dari Abu Sdarnah bin Abdurrahnnn dari Jabir dengan redaksi yang serupa; dan
dari jalur Abu Bakar bin Abu S!,aibah dari Affan dari Aban bin Yadd dari YahSa

dan seterusnlra dengan dis€rtai kisah (no. 3LL/U3. Sebelumnya telah
disampaikan takhrijnp dari ArNasa'i pada no. 351).

AI Baihaqi sesudah merir,vaptkan hadits Aqrq/afi'i berkah, 'Seperti itulah
hadits ini oleh Qatadah dari Hasan dari Jabir."

a a!
t'
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Apabila musuh itu berada di antara imam dan hblat, lalu

dia mengerjakan shalat seperti itu, maka shalatnya dianggap sah.

Hadits ini juga diriwaptkan oleh A+r'ats bin Abdul Malik dan Abu Flarah
dari Hasan dari Abu Bakmh- Perryinnkan Flasan dari Abu Bakrah statusnyn

shahih."

Hadits ini iuga diriwaptkan oleh Abu Daud (pembahasan: Sf,nht, bab: Ulama

yang Mengabkan knam Mengirnami Shaht Setiap Kelompok dr:a Rakaat, 2/4G
41) dari jalur Ubaidulla[r bin Mmdz dari ayahnrc dari Ary'ats dari Abu Bakrah, dia

berkata: Rasulullah # shalat Zhuhur dalarn keadaan yang menakutkan- Beliau

membariskan orar4l{Emg, sedargkan sebagian dari mereka ke arah

mwuh. Beliau shalat dtra rakaat kernudian salam.

Sesudah itu orarg-orang yang shalat bersama beliau pergi dan b€rdiri di

posisi para satnbat beliau png lain- Kernrdian mereka fi<elompok kdua] datang

lalu shalat di tempat kelompok p€rtuna. Setelah itu beliau mengimami mereka dua

rakaat, Ialu salam. Jadi, Rashrllah S ernpat rakaat, sedargkan pala sahabat

beliau shalat dua rakaat dua raloat (no- 12t18)

Inilah yang dihtwakan oleh Hasan. Seperti itu pula dahm shalat M"Shrib.

Beliau mengedalon shalat t"{aghrib ernm rakaat, sedangkan iarnaah beliau stalat

tiga mkaat tiga raleat- Saya menduga ini b€rasal dari perkataan

Asy'ats.

Amr bin Khalihh Al Bakrawi meriwaSptkannSa dari Hasan dari Atu Bakmh

dari Nabi $ tentang shaht Maghrib, natrtun itn keliru, dan png benar adalah gang

pertama.

Abu Daud b€rkata, 'S€p€rti itulah hadits ini diriwalatkan oleh Yahrra bin Abu

Katsir dari Abu Salanah dari Jabir dari Nabi $. Makzudnp dalam selain shalat

Maghrib. Dernikian pnrla 1Bng dikatakan Srlaiman Al Yaslr$ri dari Jabir dari

Nabi $."
Al Baihaqi berkata, "Bamngsiapa yang mengklaim bahura Miau melah.ilran

fardhu shalat dua kali dalam setari dalam kapasihs s€bagai shalat furdhu,

kemudian hal tersebut dihaprs maka keterrtuan ini iuga ilnrt dihapus, maka dia

telah mengklaim hal+ral frang Udak dh ketahui keberadaannSra dalam aiaran Islam.

Sedangkan hadits yang mel{labkan, Jaryankh l<alin magaialan stu shalat

dua kali dalam sehari', itu dipersoalkan keshahihannfia."

Uh. Ma'rikh As-Suan wal Abar, (3/181
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Shalat ini semakna dengan shalahya Muadz bersama
Nabi $ pada waktu Isya, kemudian Muadz mengerjakann5a lagi

dengan mengimami kaumnya.

Hal ifu menunjukkan shalatnya makmum Udak batal
lantaran niat makmum berbeda dari niat imam.

Jika imam mengimami satu kelompok shalat Khauf satu
rakaat, kemudian mereka salam sedangkan imam belum salam,

kemudian dia mengerjakan rakaat yang tersisa dengan cara

mengimami kelompok lain, kemudian imam salam sedangkan

mereka tidak salam, maka shalakrya imam sempurna. Sedangkan
kedua kelompok tersebut sarna-sarna harus mengulangi shalat

mereka manakala mereka salam dalam keadaan teringat bahtrn
mereka berada dalam shalat.

Abu Ya'qub berkata, "Jika mereka melihat bahwa mereka
telah menyempumakan shalat, maka kelompok kedm melanjutkan
shalat dan melakukan sujud Sahwi, sedangkan kelompok pertama

harus mengulangi shalat karena mereka telah lama keluar dari
shalat.

Bilangan rakaat yang harus dikerjakan makmum sarna

seperti bilangan rakaat yang harus dikerjakan imam; keduanya
tidak berteda dalam hal keharusan mengerjakan bilangan rakaat.

Tidak ada satu hadits pun yang valid mengenai shalat Khauf di
Dzu Qarad.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami dalam kitab At Imla', dia
berkata, "lmam mengerjakan shalat Khauf dalam keadaan mukim
empat rakaat, dan dua rakaat dalam perjalanan."
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Jika imam mengerjakan shalat Khauf dalam perjalanan

sedangkan musuh tidak berada di arah kiblat, maka pasukan dibagi

menjadi dua kelompok, yaitu satu kelompok berdiri menghadap

musuh dalam keadaan tidak shalat, dan safu kelompok bersama

imam. Imam mengimami shalat kelompok yang bersaman5a satu

rakaat, kemudian dia tetap berdiri dan membaca lama-lama.

Sedangkan orang-orang yang shalat di belakangn5n membaca

sendiri Ummul Qur'an dan satu surat, kemudian ruku, sujud,

tasyahud dan salam bersama-sama. Setelah itu mereka beranjak

dan berdiri menggantikan tempat berdirinya kawan-kawan mereka.

Sesudah itu kelompok kedua tersebut datang dan memasuki

shalat bersama imam. Mereka bertakbir bersama imam unfuk

memasuki shalat bersama imam. Sesudah mereka memasuki

shalat bersama, imam membaca seukuran Ummul Qur'an dan

sattr surat hingga selesai bacaannya. Dia tidak membaca lagi

Ummul Qur'an dari awal untrk mereka. sesudah itu imam

bersujud, lalu tetap diam dalam keadaan tasyahud. Sesudah ifu

mereka membaca Ummul Qur'an dan satu surah, kemudian ruku

dan sujud, lalu duduk bersama imam. lmam menambahkan bacaan

dzikir seukuran waktu hingga mereka menyelesaikan tasyahud

mereka, lalu imam memimpin mereka melakukan salam-

Apabila imam mengimami kelompok pertama shalat

Maghrib sebanyak satu rakaat yang pertama, kemudian imam

tetap berdiri dan mereka menyempumakan sendiri shalat mereka,

lalu kelompok kedua datang dan imam mengimami mereka shalat

dua rakaat, lalu imam tetap duduk sedangkan mereka meneruskan

sendiri rakaat yang mereka tertinggal darinya, kemudian imam

memimpin salam mereka, maka hukumnya sah.
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Shalat Maghrib dan Shubuh dalam keadaan mukim dan

musafir ifu hukumnya sarna.

Jika imam shalat Khauf pada waktu Zhuhur, atau Ashar,

atau Maghrib dalam keadaan mukim, maka imam melakukan cara

seperti ini, kecuali imam mengimami kelompok pertama shalat dua
rakaat lalu dia tetap duduk hingga mereka menyelesaikan dua

rakaat yang harus mereka genapi, lalu datang kelompok kedua

png jika mereka telah bertakbir maka imam bangkit berdiri lalu

mengimami mereka shalat dua rakaat yang tersisa bagi imam, lalu

dia duduk hingga mereka menyempumakan shalat mereka agar
dia memimpin mereka melakukan salam.

Kami berpendapat bahwa imam tetap duduk berdasarkan
qiyras terhadap riwayat dari Nabi d&. Yaihr, tidak ada riwayat dari

beliau dalam sebuah hadits tentang beliau shalat Khauf kecuali

dalam perjalanan. Saya mendapati seluruh riwayat sepakat bahwa
beliau mengimami ke pertama shalat safu rakaat lalu beliau tetap
berdiri. Saya mendapati kelompok pertama tidak bermakmum

kepada beliau kecuali dalam rakaat yang tidak ada duduknya.
Sedangkan kelompok kedua bermakmum kepada beliau dalam
rakaat yang ada duduknya.

Selanjutnya, saya mendapati kelompok kedua sama seperti
kelompok pertama dalam hal bermakmum kepada beliau sebanyak
safu rakaat, namun ada tambahan untuk kelompok kedua, yaifu
bahwa mereka bersama beliau dalam sebagian duduk beliau. Saya

tidak mendapati kelompok kedua dalam suatu keadaan kecuali

seperti kelompok pertama, bahkan lebih besar porsinya daripada
kelompok pertama.

766



AlUmm

Seandainya Anda berpendapat bahwa beliau melakukan

tasyahud bersama kelompok pertama, dan beliau tetap diam

hingga kelompok pertama selesai shalat, maka itu berarti Anda

mengklaim bahwa kelompok pertama mendapati bersama imam

porsi yang sama atau lebih banyak daripada yang didapati

kelompok kedua. Anda tidak lain berpendapat bahwa beliau tetap

duduk hingga kelompok terakhir mendapati beliau dalam keadaan

duduk, dan kelompok kedua mendapati duduk yang lain bersama

imam, agar kelompok kedua lebih banyak porsinya daripada

kelompok pertama. Dengan demikian, qiyas sejalan dengan

riwayat dari beliau.

Apabila musuh berada antara imam dan kiblat, maka imam

shalat seperti ini, dan shalatnya sah apabila imam dalam keadaan

takut terhadap musuh. Namun apabila dia berada dalam keadaan

arnan lantaran jumlah musuh yang sedikit, sedangkan kaum

muslimin berjumlah lebih banyak, musuh berada di padang pasir

yang tidak ada sesuafu penghalang, diperkirakan anak panah atau

pedang tidak dapat mengenai mereka, dan gerakan musuh pun

tidak tersembttryi dari mereka, maka semuanya berada di dalam

shaf di belakang imam.

Mereka ikut memulai shalat bersama-sama imam,

melakukan ruku apabila imam ruku, mengangkat kepala apabila

imam mengangkat kepala, dan shaf yang berada persis di belakang

imam itu tetap berdiri dan bersujud. Yang selebihnya pun ikut

bersujud.

Apabila imam telah bangkit dari sujudnya, maka orang yang

ada di belakangnya ikr.rt melakukan sujud, kemudian mereka berdiri

bersama-sama imam. Seperti ifulah yang diriwayatkan dari Abu
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Ayyash Az-Az-Zuraqi bahwa Rasulullah S mengerjakan shalat

dalam perang Usfan, sedangkan Khalid bin Walid berada antara
Nabi $ dan kiblat. Seperti itu pula yang diriwayatkan oleh Abu
Zubair dan Jabir bahwa shalat Khauf adalah seperti yang
dikerjakan oleh para panglima kalian.

Seperti itulah yang dilakukan oleh para panglima perang,

kecuali mereka yang berdiri sehingga mereka tidak sujud mengikuti
sujudnya imam sampai orang yang berdiri di dekat musuh, yaihr
barisan pertama berdiri tegak, bukan orang yang jauh di samping
kanan dan kiri imam.

Saya senang sekiranya kelompok pengawal melihat ada
gerakan musuh akan menyerang, mereka meninggikan suaranya
supaya dapat didengar oleh imam. Apabila mereka diserang, maka
sebagian dari mereka balas menyerang, sedangkan sebagian yang
tetap diam menjaga imam.

Apabila kelompok tersebut melihat musuh yang
tersembunyi dan arah yang bukan arah kiblat, maka sebagian dari
mereka dapat menghadapi musuh dari arah yang tersembunyi ifu.
Saya lebih senang sekiranya imam saat mendengar aba-aba
tersebut agar membaca Ummul Qur'an dan surat Al Ikhlas,

menyingkat mku, sujud, dan duduknya narnun tetap sempuma.
Apabila dia diserang atau terdesak unhrk berperang, maka dia
boleh memufuskan shalat lalu mengerjakannya setelah itu.

Lrrpa dalam shalat Khauf tidak ada bedanya dengan lupa
pada shalat yang lain kecuali dalam safu perkara. Karena apabila
kelompok pertama meyakini bahwa imam lupa pada rakaat yang
diimaminya, maka kelompok tersebut melakukan sujud Sahwi
setelah tasyahud sebelum salam. Tindakan mereka mendahului
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imam dalam melakukan sujud Sahwi itu fidak lebih banlnk
porsinya daripada tindakan mereka mendahului imam dalam

mengerjakan rakaat dari tengah shalat.

Apabila imam bermaksud untuk sujud Sahwi, maka

hendaknya dia mengakhirkan sujudnya itu hingga datang

rombongan kedua yang akan shalat bersama imam dengan

tasyahudnya. Kemudian dia melakukan sujud Sahwi yang diiringi

oleh makmum, lalu imam melakukan salam dan mereka pun

melakukan salam bersama imam.

Apabila kelompok pertama berpendapat bahwa imam lupa

pada rakaat pertama, atau imam takut hal ihr terjadi, maka saya

senang sekiranya imam mengisyaratkan kepada mereka supaya

sujud tanpa berpaling. Apabila imam tidak melakukan dan mereka

melakukannya, lalu mereka sujud hingga mereka atau imam

bemnjak dari shalat, maka mereka tdak harus mengulangi

shalahrya, karena sujud Sahwi bukan inti dan shalat, dan unktunln
telah berlalu.

8- Keadaan Diperbolehkann5n Shalat l(hauf

Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagr seseoftmg

melaksanakan shalat Khauf kecuali apabila dia melihat rnusuh

sudah dekat, dan tidak terjaga dari risiko seftmgan musuh dari arah

yang tidak diduga, atau adanya berita bahwa musuh benar-benar

akan menyerangnya dimana musuh ifu sangat kuat dan kejam.

Apabila salah satu dan dua hal tersebut telah terjadi, maka
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diperbolehkan baginya melaksanakan shalat Khauf. Sebaliknya,

apabila salah satu dan dua hal itu fidak terjadi, maka tidak
diperbolehkan melaksanakan shalat Khauf.

Imam AsySyafi'i berkata: Apabila datang berita bahwa
musuh sudah dekat, lalu dia melaksanakan shalat Khauf, kemudian
musuh ifu pergr, maka dia tidak harus mengulangi shalatrp.
Semua yang telah diterangkan berlaku pada saat seseorang

berhadaphadapan dengan musuh. Apabila dia berada dalam
benteng dimana musuh tdak akan sampai kecuali harus meleqrati

rintangan dan membobol pinfu gerbang; atau dia berada dalam
perlindungan suafu parit ynng dalam dan lebar, dimana musuh
tdak akan sampai kepadanya kecuali setelah masa yang panjang,

maka dia tidak boleh melaksanakan shalat Khauf.

Apabila dia berada pada suafu negeri yang memiliki
benteng yrang kokoh, maka dia juga tidak boleh melakukan shalat
Khauf. Tetapi jika dia berada di suatu negeri yang tidak memiliki
pertahanan ttrhrk ditembus, atau hanSra dikelilingi parit kecil 1nng
tidak mampu membendung musuh, maka dia boleh melalokan
shalat Khauf.

Apabila mereka melihat kerumunan massa mendekat
sedangkan mereka masih berada di wilalnh musuh, atau di selain

wilaph musuh, lalu mereka mengira kenrmunan massa ifu sebagai

musuh, maka sala senang sekiranya mereka tidak melakukan
shalat I(hauf.

Dalam setiap keadaan lrang sa!,a senang sekiranya mereka
tidak melahrkan shalat Khauf, apabila ketalnrtan itu mendatangi
mereka dengan cepat, maka salla memerintahkan imam unhrk
mengimami sekelompok pasukan lalu dia menyempumakan
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shalatnya sebagaimana dia shalat dalam keadaan tidak takut.

Sedangkan kelompok lain berfugas menjaga imam. Jika imam

selesai shalat, maka imam dan kelompok yang shalat bersamanya

giliran manjaga kelompok kedua, serta memerintahkan salah

seorang di antara mereka unfuk mengimami mereka.

Seperti ifulah lang saya perintahkan kepada maslahalff dr

wilaph Islam k€fika mengamati maslahah milik oftmg-orang

musyrik manakala jarak antara drn maslahah tersebut agak jauh

dan keduanp tdak berada dalam benteng; atau kedua kubu lebih

banSak melakukan pengamatan Srang sifatnya ke'uuaspadaan, bukan

saling menyerang.

Jika mereka mengerjakan shalat Khauf seperti shalatrya
Nabi 6$ dalam Perang Dzatur-Riqa', 5raifu dalam keadaan png
saya makruhkan bagi mereka untuk mengerjakan shalat Khauf,

maka saya anjurkan kelompok pertama unfuk mengulangi shalat

mereka, tetapi saya tidak menganjurkannya kepada imam dan

kelompok kedua.

Namun tidak ada keterangan 5rang jelas bagiku bahwa

kelompok pertama wajib mengulangi shalat mereka, karena

mereka telah mengerjakan shalat dengan suafu sebab bmrpa
keadaan yang menakutkan meskipun itu bukan merupakan

keadaan lnng menalnrtkan dengan sebenamya. Seseorang

terkadang mengerjakan sebagian shalat bersama dalam keadaan

tidak takut, dan mengerjakan selebihnya sendirian, namun dia

tidak wajib mangulangi shalatnya.

nz Maslahah adalah sekumpulan omng dengan peralatan lengkap yang

berdiam diri di suahr tempat dan berh.rgas unturk melakukan pengintaian di daerah
perbatasan dengan musuh.
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Manakala mereka melihat kenrmunan orang lalu mereka

menduganya sebagai musuh, tetapi kemudian temyata itu bukan

musuh, padahal imam telah mengerjakan shalat seperti shalatnya

Nabi $ dalam Perang Dzafur-Riqa', maka imam tidak mengulangi

shalat, dan tidak pula seorang pun dari kedua kelompok pasukan

karena masing.masing tidak berpaling dari kiblat hingga shalat

terlaksana dengan sempuma. Shalat telah dikerjakan dengan suafu

sebab bempa rasa takut.

Demikian pula, jika imam mengerjakan shalat seperti

shalatnya Nabi $ di Bathn Nakhl, dan jika dia shalat seperti

shalatnya Nabi S di Usfan, maka saya menganjurkan kelompok

yang berjaga untuk mengulangi shalahTya, tetapi saya tidak

meurajibkann5ra pada mereka. Demikian pula imam dan kelompok
yang Udak berjaga.

Masalah-masalah dalam bab ini sempit bagi kami karena

kami Udak memerintahkan shalat Khauf sama sekali kecuali dalam

keadaan yang sangat menakutkan, kecuali shalat yang seandainya

dikerjakan fidak dalam keadaan takut maka tidak ada keterangan

yang jelas bahwa orang yang mengerjakannya Udak wajib

mengulangi.

9. Jumlah Orang lrang Melaksanakan Shalat l(hauf
Bersama Imam

AsySyafi'i berkatar Apabila ada sekelompok pasukan yang

mengerjakan shalat Khauf bersama imam, sedangkan kelompok
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tersebut terdiri dari tiga orang atau lebih, atau imam dijaga oleh

suafu kelompok yang berjumlah tiga orang atau lebih, maka saya

tidak memandang makruh apabila shalat Khauf dilakukan. Hanya

saja, saya senang sekiranya imam dikawal oleh kelompok pasukan

dalam jumlah Snng bisa membendung serangan seandainSa imam

diserang.

Dalam hal ini tidak ada bedanya apakah kelompok yrang

bersama imam ifu jumlahnya banyak atau sedikit. Jadi, pasukan

dalam shalat Khauf terbagi menjadi kelompok yang berjaga dan

kelompok yang shalat sesuai pandangan imam mengenai

kecukupan dalam menjaganya, baik kelompok yang bersamanya

unhrk mengerjakan shalat itu jumlahnya harus lebih sedikit atau

lebih banyak daripada kelompok yang menjaganya.

Dalam semua keadaan tersebut shalat mereka sah apabila

imam bersama tiga orang atau lebih, dan dijaga oleh tiga orang.

Apabila imam dijaga oleh kurang dari tiga orang, atau yang shalat

bersamanyn hrang dari tiga orang, maka saya memandangnya

makruh karena mereka tidak disebut sebagai tha'ifah (kelompok),

narnun mereka tidak perlu mengulangi shalatrya karena

mengerjakan yang dernikian, karena jika shalatrya kelompok ifu

sah maka sah juga shalatnya seseorang, insya'Allah.

10. Memegang Senjata dalam Shalat Khauf

Imam AsfSyafi'i berkata: Allah @ berfirman,
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?z;;s "C,r;1tLar) I &i J3t;4LK{;y
'*r7,y''*rr:!xiSa:Ir#

*Dan apabila l<amu berada di tengah-tengah mereka

(sahabatuu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sma

rnereka, mal<a hendaHah sqolongan dan mereka berdii (shalat)

beserbmu dan men5nndang serjab. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 102]

Saya senang sekiran5n orang 5nng shalat l(hauf memegang

senjatanya dalam shalat selama senjata itu f,dak terkena najis.

Namtrn apabila terdapat najis padanya, maka dia harus

rneletakkannya. Jika fidak, maka shalatnSra fidak sah.

Dia boleh memegang senjatanya selama tidak

menghalangnya dalam mengerjakan shalat, atau tidak

mengganggu barisan yang berada di belakang maupun di

depannlra. Senjata ifu bisa bempa pedang, busur, bekas anak

panah, anak panah dan kayr, perisai, tali pinggang besi, dan lain

sebagiannSa.

Dia Udak boleh membawa tombak karena tombak

bentuknya panjang, kecr.rali dia berada dalam kain dan tidak ada

seorang pun di sampingnya. Ketika dia membawanya, maka

diusahakan semarnpu mungkin agar tidak mengganggu orang yang

berada di depan atau di belakangnya.

Saya tidak membolehkan para jamaah meletakkan seluruh

senjata dalam shalat l(hauf kecuali pembawanya sakit sehingga

sulit untr.rk membawa senjata atau karena hujan, karena Allah

memperboletrkan meletakkan senjata dalam dua keadaan ini.
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e,;S"K'"i'hl,x5
Allah @ berfirman,

,E ?41LG{;
":5s+v*'{*v:rffi6&;1

"Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan seniak-seniatamu,

jika kamu mendapat suafu kesusahan karena huian, atau kamu

memang sakit, dan bersiap siagalah. "(Qs. An-Nisaa'[4]: 102)

Jika tidak ada gangguan sakit atau hujan, maka saya

menganjurkan agar dia tidak meletakkan senjata kecuali dalam

keadaan yang saya jelaskan, yaitu keadaan yang menghalanginya

untuk bergerak dalam shalat, baik karena faktor dirinya atau

karena faktor beratnya senjata.

Jika seseorang meletakkan sebagian senjatanya, sedangkan

sebagian yang lain masih dia bawa, maka saya berharap hal ifu

hukumnya boleh karena dia telah membawa sebagian senjatanya.

Seseorang yang membawa sebagian senjatanya itu masih dianggap

sebagai orang yang bersenjata.

Jika seseorang meletakkan seluruh senjatanya bukan karena

sakit dan bukan karena hujan, atau dia membawa senjatanya yang

mengganggu orang yang di dekatrya, maka saya

memahmhkannya dalam masing-masing dari dua keadaan

tersebut, tetapi hal itu tidak merusak shalatnya dalam keadaan

apapun. Karena maksiatnya berupa meninggalkan senjata atau

membawa senjata yang mengganggu ihr bukan bagian dari shalat

karena jika demikian maka dia bisa merusak shalahya. Membawa

senjata pun tidak menyempumakan shalat.
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11- Memakai Sesuatu yang Terkena Najis dalam Shalat
Khauf

AqlSyafi'i berkata: Apabila pedang yang dibawa terkena
darah, lalu dia menyapunya sehingga darah ifu hilang dari pedang
ters€but maka janganlah dia menyandangnya dalam shalat.
Dernihan juga dengan mata anak panah, ujung tombak,
pengaman kepala dari besi, dan semua jenis besi yang terkena
damh.

Apabila dia shalat sebelum membasuhnya dengan air, maka
dia harus mengulang shalatnya, karena tidak ada yang menyucikan
najis kecuali air, baik pada besi maupun yang lainnya. Apabila dia
membasuhnya dengan minyak agar besi itu tidak berkarat, atau
dengan air png tidak menyucikan, atau dengan tanah, maka besi
itu tetap tidak suci. Demikian pula alat-alat yang lain; dia tidak
dapat disucikan kecuali dengan air.

Seandainya seseoftmg mengayunkan senjatanya lalu
senjatanlra ifu mengenai kotoran, muntah atau najis yang lain,
maka hukumnya sama, karena semua ifu termasuk najis.

Jika dia ragu apakah salah satu peralatan perangnya
terkena najis atau tdak, maka saya menganjurkan agar dia berhati-
hati dengan cara tidak membawa sesuafu yang dia ragukan dalam
shalat. Jika dia membawanya dalam shalat, maka dia tidak wajib
mengulangi shalatnya sampai dia tahu persis bahwa peralatannya
itu terkena najis. Jika dia sudah tahu tetapi dia tetap shalat dengan
membaura peralatan tersebut, maka dia harus mengulangi
shalah.rya.
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Semua peralatan yang dibawa, baik disandang, digantung di

pundak, ditempelkan pada badan, atau di lengan pakaian, atau

dipegang dengan tangan, atau dengan anggota tubuh yang lain,

selunrhnya hukumnya sama. Dia seperti orang yang memakainya;

shalatnya tidak sah kecuali jika dia tidak terkena najis, atau terkena

najis tetapi dia telah menyucikannya dengan air.

Apabila anak panah atau busur terkena keringat binatang

apa saja selain anjing dan babi, di tempat manapun, atau dia

terkena air liur binatang, atau senjata tersebut dipanaskan lalu

disiram dengan susu, atau diracuni dengan racun pohon, lalu dia

shalat dengan memakai peralatan tersebut, maka hal itu tidak

dilarang karena bukan termasuk najis.

Seandainya dia membubuhi senjatanya dengan racun ular,

atau lemak binatang yang tidak dimakan, atau lemak bangkai,

maka dia harus mengulangi shalat'rya kecuali dia telah menyucikan

peralatannya itu dengan air. Sama saja apakah pedang atau besi

dipanaskan di atas api atau diraorni tanpa dipanaskan; apabila dia

bercampur dengan najis, maka dia tidak dapat disucikan kecuali

dengan air.

Demikian pula seandainya dia dibubuhi racun tanpa

dipanaskan, lalu sesudah ifu dipanaskan, lalu dikatakan bahwa

semua itu telah lumer dengan api. Karena racun tersebut

hukumnya najis, tidak bisa disucikan dengan api. 'ndak ada

sesuafu pun yang bisa menyrcikannya selain air.

Pemanasan besi tidak membuatnya semakin suci atau najis,

karena api tidak mengandung unsur yang menyucikan. Unsur yang

menyucikan hanya ada pada air- Seandainya seseorang berada di

tempat dimana dia tidak menemukan dengan air lalu dia
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mengusap senjatanya yang terkena najis itu dengan tanah, maka
tanah tdak bisa menlrucikannya karena tanah tidak bisa

menyrcikan najis.

12- Pakaian yang Boleh Dipakai Seseorang dalam
Peperangan yang Dapat Melindunginya dari Bahay'a

As5r-Syafi'i berkata: Apabila topi besi itu memiliki hidung
atau menutup seluruh kepala, maka saya memandang makruh
memakainya dalam shalat, karena agar tempat penufup kepala
atau tempat hidung itu tidak menghalangi kesempumaan sujud.

Namun tidak ada larangan baginya unfuk memakainya asalkan dia
melepasnya, atau memiringkannya, atau menyelaknya ketika
hendak sujud sehingga dahinya dapat menyenfuh tanah.

Demikian juga dengan sorban serta benda-benda lain yang

dapat menutupi anggota sujud.

Jika ada sedikit saja dari permukaan dahinya lang
menyenhrh tanah, maka itulah batas minimal keabsahan sujud,

meskipun mya memakruhkannya unfuk tidak menyenhrhkan
selunrh dahi dan hidungnya pada tanah dalam keadaan sujud.

Saya memandang makruh apabila pada kedua telapak
tangannya ada senjata yang dapat menghalanginya untuk
menyenfuh tanah. Apabila ifu terjadi, maka saya senang sekiranya
dia mengulangi shalatnya, namun saya fidak menemukan
keterangan yang jelas bahwa dia harus mengulangi shalatnya. Saya
tidak memakruhkan adanya penghalang pada kedua luhrt dan
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kakinya sebagaimana saya memakruhkannya pada kedua

telapaknya.

Apabila dia mengerjakan shalat dalam keadaan kain dan

senjatanya terkena sedikit darah sedangkan dia fidak

mengetahuinya, lalu setelah itu dia mengetahuinya, maka dia harus

mengulangi shalaturya. Setiap kali saya mengatakan "Dia

mengulangi shalafurya", maka dia mengulangi shalat, baik sesudah

berlangsung lama atau baru sebentar, dalam keadaan

apapun.

Demikian pula, seandainya dia sudah mengerjakan sebagian

dari shalatnya kemudian dia terkena percikan darah sebelum dia

menyempumakan shalatnya, lalu dia melanjutkan shalatnya

sebentar jika dia berada dalam shalat sebelum bersama, sedangkan

dia tidak melemparkan peralatannya yang terkena darah ifu, maka

dia harus mengulangi shalatrya. Tetapi jika dia segera

menanggalkan pakaian dari fubuhnya seketika saat dia terkena

darah lalu melanjutkan shalatnya, maka hukumnya sah. Jika dia

berpaling dari kiblat untuk mencuci darah darinya, maka saya

memakruhkannya dan memerintahkannya unfuk mengulangi

shalatnya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa dia cukup

membasuh darah tersebut kemudian melanjutkan shalat. Namun

saya fidak memerintahkan seseorang unfuk berpegang pada

pendapat ini, melainkan saya memerintahkannya unhrk

mengulangi shalatrya.

Jika dia yakin bahwa darah mengenai sebagian senjata atau

pakaiannya, tetapi dia tidak tahu persis letaknya, maka sebaiknya

dia berhati-hati dan meninggalkan pakaian atau senjata yang dia
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lrakini terkena darah, lalu shalat dengan pakaian yang lain. Dengan
demihan shalafuiya sah, Insya'allah.

Jika dia meyakini bahwa dia telah mengerjakan shalat

dengan memakai pakaian atau senjata lrang terkena najis dan
belum dia sucikan sebelum shalat, maka dia harus mengulangi
setiap shalat yang dia kerjakan dalam keadaan memakai pakaian

dan serrjata tersebut.

Jika seseorang merampas atau membeli senjata dari omng
musyrik, dan dia berpikir bahwa orang musyrik biasanya

membubuhkan najis pada senjatanya, tetapi dia tidak mengetahui
hal ifu se@ra persis dengan cara melihat atau diberitahu orang
lain, rnaka dia boleh shalat dengan membawa senjata tersebut
selama dia tidak tahu persis bahwa senjatanya ifu terkena najis.

Seandainya dia membasuhnya sebelum membawanya dalam
shalat, atau dia menjauhinya saat shalat, maka itu lebih saya

senangi.

13- Memakai Pakaian yang Tidak Terkena Najis serta
Ap. lrang Tidak Dipakai, dan Tanda Agar Dikenal

AqrSyafi'i berkata: Apabila seorang prajurit berhati-hati
unfuk tidak memakai pakaian luar berupa sutra, maka hal itu lebih
saya sukai. Namtrn jika dia mengenakannya unfuk fujuan
melindungi diri, maka Insya'allah trdak dilarang, karena dalam
situasi pqary dia diberi keringanan untuk melakukan hal-hal yang

terlarang unfuk dilakukan di luar perang.
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Kain sutra bukanlah benda yang najis, hanln saja

dimakruhkan dalam tinjauan ta'abbudi (peribadatan). Jika
seseorang memakainya bukan pada sihrasi perang, maka dia Udak

perlu mengulangi shalatnya.

Apabila benang pakaian yang tidak dijadikan pertrindungan

mengandung unsur sutra dan kafun atau linen, sedangkan unsur
katunnya lebih dominan, maka saya tidak memakruhkannya bagi

orang yang shalat, baik dalam keadaan takut atau tidak dalam

keadaan takut. Tetapi jika unsur sutranya lebih dominan, rnaka

saya memakruhkannya bagi setiap orang yang shalat, baik dia

sedang berperang atau tidak. Saya memakruhkannya bagi orang

yang berperang karena dia tidak bisa melindungi tubLrh seperti

perlindungan pakaian sutra mumi.

Apabila seseorang mengenakan topi yang dilapisi sufua,

maka hal itu Udak dilamng karena lapisan itu biasanya terdapat di
bagian dalam. Yang saya makruhkah adalah menampakkan zutra

bagi laki-laki.

Apabila baju zirah pada anyamannya terdapat bahan dari
emas, atau semuanya terbuat dari emas, maka saya merrardang
makruh bagi kaum laki-laki mengenakannya, kecrmli dalam

keadaan darurat. Jadi, tidak ada larangan baginya unhrk mernakai

baju zirah tersebut dalam keadaan darurat. Saya hanya

memaknrhkannya unturk membiarkan emas itu ada pada baju

arah, karena dia bisa menggunakan emas itu unfuk merrbeli baiu

zirah yang baru. Sedangkan besi itu lebih kokoh dan tidak rnaknrh

dipakai. Tetapi seandainya perang terjadi secara tba-Uba

sedangkan baju zirah itulah yang dia miliki, maka sa3pa tidak

memakruhkannya unfuk memakainya.
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Demikian pula seandainya ada perhiasan emas pada

pedangnya; saya memakruhkannya seandainya dia Udak

melepasnya. Tetapi jika terjadi perang secara tiba-tiba, maka tidak

ada larangan baginya unfuk menyandang pedangnya ifu. Jika
perhiasan emas ifu bisa dilepas, maka saya menganjurkannya

untuk melepasnya.

Demikian pula seandainya perhiasan emas itu ada pada

perisainya, seluruh perlengkapan pelindtrng, hingga topi
pelindungnya. Jika dia dipasangi satu atau beberapa kancing emas,

maka saya memaknrhkannya dengan alasan yang sama. Demikian
pula dengan ujung pedang atau gagang pedang, karena semua itu
adalah untuk perlindungan atau bagian pendukung perlindungan.

Seandainya cincinnya terbuat dari emas, maka saya tidak
berpendapat dia boleh memakainya, baik dalam keadaan perang

atau dalam keadaan damai sama sekali, karena emas itu
hukumnya dilarang, sedangkan cincin Udak bermanfaat unfuk
perlindungan.

Manakala saya memaknfikan emas dalam keadaan ufuh

dalam perang atau di luar perang, maka saya juga memakruhkan

emas dalam keadaan digunakan unfuk menyepuh, serta

memakruhkannya dalam keadaan dijadikan perhiasan manakala

emas tersebut tampak wamanya. Jika emas tidak tampak

wamanya, maka itu berarti dia melebur. Saya senang sekiranya dia

tidak menggunakan emas, tetapi saya tidak melihat adanya

larangan unfuk menggunakan emas sebagaimana pendapat yang

saya kemukakan terkait lapisan sutra.

Saya tidak memandang makruh laki-laki memakai permata

kecuali dari segi sopan santun dan etika. Permata adalah perhiasan
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kaum wanita, namun tidak diharamkan ketika dipakai. Saya tidak

memandang makruh seorang laki-laki mengenakannya Wqut hatu
permata bentuama biru atau hijau) dan zabarjad (kristal yang

dipakai untuk batu permata) kecuali dari segi mubazir dan

kesombongan.

Saya tidak memakruhkan orang yang menyadari dirinya

memiliki kemampuan dalam perang unfuk memakai tanda berupa

sesuatu yang boleh dia kenakan. Saya tdak memakrufrkan

sekiranya seseorang menaiki zebra, kuda, dan hewan-hauuan yang

masyhur. Hamzah dalam Perang Badar pemah memakai tanda.

Saya juga tidak memakruhkan duel, karena Ubaidah, Hamzah dan

Ali *& pemah melakukan duel atas perintah Rasulullah S.
Dalam perang seseorang boleh memakai kulit serigala dan

dubuk (hyena) manakala keduanya telah disembelih dan masih ada

rambutnya. Seandainya keduanya tidak disembelih tetapi disamak,

maka seseorang boleh memakai keduanya asalkan rambut

keduanya telah dicabuti. Keduanya juga boleh digunakan untuk

shalat. Tetapi jika bulu-bulunya belum dicabuti, maka tidak boleh

digUnakan untuk shalat karena penyamakan tidak bisa menylcikan

bulu.

Demikian pula, seseorang boleh memakai pakaian dari kulit

binatang yang disembelih dan yang halal dimakan dagingnya.

Tetapi dia tidak boleh mengenakan pakaian dari kulit binatang

yang tidak boleh dimakan dagingnya kecuali telah disamak dan

tidak berbulu, narnun dia boleh mengenakannya di luar shalat.

Demikian pula, dia tidak boleh shalat bila kulit binatang

yang dipakai itu tidak boleh dimakan dagingnya, baik dalam

783



Al Umm

keadaan telah disembelih atau tidak meskipun bulu-bulunya telah
dicabuti, baik disamak atau tidak disamak.

Demikian pula, seseorang tidak boleh memasangkan
sesuatu yang terbuat dari kulit babi dan anjing untuk perlengkapan
kudanya. seseorang tidak boleh memanfaatkan keduanya untuk
selain pemanfaatan anjing, seperti berburu, menjaga temak dan

menjaga tanaman.

Adapun kulit dari selain anjing dan babi itu boleh
dipasangkan pada kuda dan kendaraan, boleh dimanfaatkan, dan
boleh digunakan untuk shalat. Misalnya adalah kulit kera, gajah,
singa, harimau, serigala, ular, serta hewan-hewan lain yang tidak
boleh dimakan dagingnya, karena kulitnya dapat melindungi kuda.
Tidak ada unsur peribadatan pada kuda, dan tidak ada larangan
untuk menggunakan kulit sebagai pelindung selain kulit anjing dan
babi.

Tidak ada larangan bagi seseorang yang mengerjakan shalat
Khauf untuk memegang tali kekang kendaraannya. Seandainya dia
menariknya safu kali, dua kali, tiga kali, atau semacam ifu dalam
keadaan dia tidak berpaling dari kiblat, maka tidak dilarang. Tetapi
jika dia banyak menarik meskipun dia tidak berpaling dari kiblat,
maka dia telah memufus shalatnya dan dia harus mengulangi
shalatnya dari awal.

Jika dia menariknya lalu wajahnya berpaling dari kiblat,
namun dia segera kembali ke tempabnya dengan menghadap
kiblat, maka shalatnya fidak terputus. Tetapi jika dia lama
berpaling dari kiblat dan tidak mungkin kembali ke arah kiblat,
maka shalatnya batal karena dia mampu untuk membiarkan tali
kekang kendaraannya dengan tems menghadap ke arah kiblat.
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Dan jika',mktunya tidak lama dan ada kemungkinan untuk kembali

ke arah kiblat, tetapi dia juga tidak kembali ke arah kiblat, maka

dia harus mengulangi shalahya.

Jika kendaraannya pergi, maka tidak ada larangan unfuk

mengejar kendaraannya. Jika dia mengikuti kendaraannya dengan

tetap menghadap ke arah kiblat dalam waktu yang singkat, maka

shalatrya tidak sah. Jika dia mengikutinya lama-lama, maka

shalatuiya batal. Jika dia mengikutinya dalam keadaan berpaling

dari kiblat, baik sedikit atau banyak, maka shalatnya batal.

14. Cara Kedua Shalat l(hauf

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

3ij,3; &4i;;t4:iS -$.;!1)i J;tW
"tEsS{6:;;a+.iF@ 'wS

"Pelihamlah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat

wustha. Berdirilah karena Allah (dalam shalatnu) dengan l<husgk.

Jika kamu dalam kadaan Akut (bahaya), maka shalatlah smbil
berjalan atau berkendaraan "(Qs. Al Baqarahlzlt 238-239)

Dalam firman Allah &, "Jika kamu dalarn kadaan akut

hahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendanan"

tampak bahwa jelas keadaan yang memperbolehkan mereka

mengerjakan shalat dengan berkendaraan dan berjalan kak ihr
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berbeda dari keadaan dimana Nabi $ memerintahkan imam untuk
mengimami sekelompok pasukan disusul kelompok kedua.

Jadi, tampak jelas bahura mereka udak diizinkan unfuk
shalat dengan berjalan kaki atau merraiki kerrdaraan keonli dalam
keadaan png lebih menakutkan daripada keadaan dimana imam
diperintahkan unhrk mengimami shalat kelompok p€rtama dizusul

kelompok kedua.
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483. Malik mengabarkan kepada lorni, dari Naft', dari hnu
Umar, bahwa dia menyebutkan tentang shalat l(hauf secara

paniang lebar, kemudian dia berkata, 'Jika ketakutannla lebih
berat dari ihr, maka shalatlah kalian dengan b€rjalan kaki atau

menaiki kendaraan, baik dengan menghadap kiblat atau tidak
menghadap kiblat." Malik berkata, "Menrrtrt s!E, dia tdak
menceritakan hal itu selain dari Nabi g-"M

384 HR. Ath-Thabarani (pembatrasan: Shalat Khauf, bab: Shalat Khauf,
l/l&l; dan Al Bukhari (pembahasan: Stralat KhaLil, bab: Stnlat Khauf dengan
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484- Muhammad bin Ismail atau Abdullah bin Nafi'

mengabarkan kepada kami, dari lbnu Abi Dzi'b, dari Az-Zuhi,
dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi g.sas

Berjalan Kaki dan Menaiki Kendaraan, 7/299, no. 943, 942, 47324133, 4535)

dari jalur Said bin Yahya bin Said dari aphnya dari lbnu Juraii dari Musa bin

Uqbah dari Nafi' dari hnu Umar.

Dalam hadits Al Bukhari disebutkan "dari hnu Umar seperti perkataan

Mujahid". Adapun perkataan Mujahid adalah, "Jika mereka telah bercampur-aduk

(antara pasukan Islam dan musuh), maka mereka shalat dengan isyarat kepala dan

fakbir."
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalatrya para

Musafir dan Shalat Qashar, bab: Shalat Khauf, 7.574, no. 306/839) dari jalur Abu

Bakar bin Abu Syaibah dari Yahf bin Adam dari Sufuan dari Musa bin Uqbah

dari Nafi' dari hnu Umar, dia berkata, "Pada suatu hari Rasulullah $ mengerjakan

shalat Khauf.

Satu kelompok pasukan shalat bersama beliau, sedargkan kelompok lain

menghadap ke musuh. Beliau mengimami orang-orang yang bersama beliau shalat

sahr rakaat kemudian mereka pergi. Sesudah itu kelompok gang lain datang, dan

beliau pun mengirnami mereka shalat satu rakaat. Kedua kelompok tersebut

mengqadha (mengerjakan sendiri) sahr rakaat satu rakaat." Ibnu Umar berkata,

"Jika ketakutannya lebih dari itu, maka shalatlah dengan menaiki kendaraan atau

berjalan kaki dengan cara is5nrat."
385 HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Khauf, bab: Shalat Khauf, 1/298)

dari jalur Abu Yaman dari Syu'aib dari Az-Zuhri dari Salim dari hnu Umar ig, dia

berkata, "Kami berperang bersama Rasulullah $ menuju Najed, lalu kami

berhadapan dengan musuh. Kami pun berbaris menghadapi mereka. Rasululhh et
mengimami kami shalat, dimana sekelompok orang shalat bersama beliau,
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Ketakutan yang menyebabkan diperbolehkannya
mengerjakan shalat dengan berjalan kaki atau menaiki kendaraan

-Allah Mahatahu- adalah pada saat terancam dengan sermgan
musuh sehingga kedua kubu bisa saling melihat, sementara
pasukan Islam tidak terlindungi oleh benteng sehingga lemparan

tombak atau senjata musuh akan dapat langsung mengenai

mereka, atau karena jarak mereka sangat dekat sehingga pularlan

serta tikaman musuh akan dapat mengenai mereka.

Apabila keadaan seperti ini dan musuh berada pada sahr

arah, sedangkan jumlah pasukan banyak, maka sebagian mereka
boleh memisahkan diri unfuk melawan musuh sehingga kaum

muslimin yang lain berada dalam keadaan yang tidak terlalu
berbahaya. Dengan demikian kelompok yang lain dapat
mengerjakan shalat dalam keadaan yang tidak terlalu menakutkan.

Demikian pula, seandainya musuh datang dari dua atau tiga
arah, kemudian mereka mengepung pasukan Islam, namun jumlah

musuh sedikit sedangkan jumlah pasukan Islam lebih banyak,

rnaka setiap kelompok yang berhadapan langsung dengan musuh

sedangkan kelompok lain menghadap ke arah musuh. Rasulullah $ pun ruku'
bersama orang-otang yang bersama beliau, dan bersujud dua kali. Setelah ifu
merela beraniak ke ternpat kelompok yang belum shalat, lalu kelompok kedua ini
pun datang, lalu Rasulullah # prr, ruku' bersama mereka satu kali, sujud dua kali,
kemudian salam. Sedangkan masing-masing dari mereka berdiri dan melakukan
sendiri ruku'satu kali dan sujud dua kali." (no. 942lkn padanan hadits
sebelumnya.

Silakan baca takhrij hadits no. 478.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (pembahasan: Shalatrp para

Musafir dan Shalat Qashar, bab: Shalat Khauf, L/574, no. 305,/839) dari ;alur
Abd bin Hurnaid dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhd dari Salim dari hnu
umar dengan redaksi !/ang serupa; dan dari jalur Abu Rabi' Az-Zahrani dari Fulaih
dari Az-Zuhd dan seterusnya (nomor yang sama).
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menghadapi sendiri musuhnya sehingga di antara berbagai

kelompok yang berhadapan langsung dengan musuh ihr beberapa

kelompok lain yang tidak berhadapan langsung dengan musuh bisa

mengerjakan shalat dalam keadaan yang tidak sangat menakutkan.

Jika orang-orang yang shalat ifu bisa masuk di antara

musuh dan kelompok-kelompok yang sedang melakukan

pertempuran dengan musuh sehingga orang-orang yang sedang

berperang ifu berubah keadaannya menjadi seperti keadaan

mereka sebelumnya, yaifu tidak sangat menakutkan, maka mereka

hams melakukannya. Tidak ada pilihan bagi orang-orang yang

sedang melangsungkan perang unfuk mengerjakan shalat keanali

shalat dalam keadaan yang tidak sangat takut dengan cara berdiri

di tanah dan menghadap ke arah kiblat.

Tetapi jika langkah tersebut tidak bisa diambil karena

perang sedang berkecamuk, atau khawatir sekiranya kelompok

yang berhadapan dengan musuh itu akan disergap dari belakang

seandainya mereka berpaling dari musuh dan mereka melihat hal

itu sebagai kekalahan, atau karena kelompok yang sudah shalat ihr

takut untuk memasuki daerah antara kelompok pasukan Islam

yang sedang berperang dan musuh, atau gemkan mereka dihalangi

oleh musuh, maka kelompok pasukan Islam yang sedang

berperang ihr boleh mengerjakan shalat dengan cam apapun yang

memungkinkan, baik dengan menghadap kiblat atau tidak

menghadap kiblat, baik dengan duduk di atas kendaraan mereka,

apapun jenisnya, atau berdiri di atas tanah dengan cara melakukan

isyarat kepala.

Apabila musuh berada di antara mereka dan arah kiblat,

lalu mereka menghadap ke kiblat saat mengerjakan sebagian shalat
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mereka, kemudian musuh ifu berputar dari arah kiblat, maka

mereka boleh membalikkan wajah mereka ke arah musuh. Hal itu
tidak memuhrskan shalat mereka. Apabila saya menganggap shalat

yang mereka lakukan dengan tidak menghadap kiblat sarna sekali

itu hulmmnya sah, maka saya juga menganggap sah shalat yang

mereka lakukan dengan menghadap kiblat pada sebagiannya saja,

sebab menghadap ke kiblat pada sebagian shalat lebih sedikit
(keluar dari aturan baku) dibandingkan dengan tidak menghadap

sama sekali.

Shalat mereka dengan cara seperti ini sah jika mereka tidak
melakukan dalam shalat hal-hal yang bisa memutuskan shalat.

Yang boleh mereka lalrukan adalah berputar, berpaling dari hblat,
berjalan sedikit ke arah musuh, dan mengambil posisi mereka. Jika
mereka melakukan hal-hal ini, maka shalat mereka sah.

Demikian pula seandainya musuh menyerang mereka lalu

mereka melindungi diri dengan perisai, atau sebagian musuh

mendekati mereka lalu sebagian dari pasukan Islam itu melakukan
pukulan, fusukan, atau mendorong musuh. Demikian pula,

seandainya memungkinkan baginya unfuk melakukan semngan

mendadak terhadap musuh dan ada kesempatan unhrk

menyerangnya, lalu dia melakukan pukulan dan tusukan di dalam

shalatrSra, maka shalatnya tetap sah.

Adapun jika dia melakukan pukulan atau fusukan secara

terus-menerus, atau dia menusuk safu kali lalu mengulang-

ulanginSra terhadap sasaran yang sama, atau melakukan suafu

perbuatan yang dianggap panjang, maka shalatnya tidak sah,

tetapi dia harus menemskan shalatnya. Jika dia marnpu
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mengerjakan shalat tanpa melakukan hal-hal yang memufus shalat,

maka dia harus mengulangi. Tanpa itu tidak memadai.

Dia tidak boleh meninggalkan shalatnya itu dalam keadaan

seperti ini manakala dia khawatir waktu shalat habis. Dia harus

terus mengerjakannya, kemudian mengulanginya.

Seandainya dia sengaja dalam wakhr yang tidak lama dalam

shalatrya unfuk mengatakan safu kalimat unfuk mengingatkan

seorang muslim, atau unfuk menakut-nakuti musuh, sedangkan dia

ingat bahwa dia sedang shalat, maka shalatnya batal, dan dia harus

mengulanginya manakala memungkinkan.

Jika ada kesempatan baginya unhrk melakukan shalat

dalam keadaan yang sangat takut lalu dia mengerjakannya, dan dia
pun tidak melakukan hal-hal yang memsak shalatnya, maka

shalatnya sah. Jika memungkinkan baginya untuk shalat dalam

keadaan yang tidak takut, maka dia harus mengerjakannya.

Demikian pula, jika memungkinkan baginya untuk shalat seperti

biasa, bukan dalam keadaan takut, maka dia harus

mengerjakannya.

15. Mengerjakan Sebagian Shalat di Atas Kendaraan
lalu Turun atau Sebaliknya dan Berpaling dari Arah

Kiblat serta Maju dari Tempatnya

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang telah memasuki

shalat dalam keadaan yang sangat menakutkan di atas kendaraan

kemudian dia furun, maka saya lebih senang sekiran5ra dia
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mengulangi shalatnya. Apabila dia tidak memalingkan wajahnya,

maka dia tidak perlu mengulangi shalatn5n karena turun adalah

pekerjaan yang tidak terlalu berat. Namun apabila r,uajahnya telah

burpaling dari arah kiblat hingga berbalik, maka dia harus

mengulangi shalatnya karena dia tidak lagi menghadap ke kiblat.

Apabila dia terlempar oleh kendaraannya atau oleh angin

dalam keadaan seperti ini, maka dia tidak perlu mengulangi shalat

bilamana dia langsung kembali ke arah kiblat di tempatnya itu
pada saat memungkinkan.

Apabila dia turun dari kendaraan lalu menaiki kendaraan

lagi, maka shalatnya telah batal, karena naik mempakan pekerjaan

yang lebih berat dari turun. Orang yang turun ke tanah ihr lebih

layak dihukumi sah shalatnya daripada orang yang menaiki

kendaraan.

Apabila dia tidak sanggup mengerjakan shalat kecuali

sambil bertempur, maka dia boleh mengerjakan shalat sebisanya,

tetapi dia harus mengulangi setiap shalat yang dikerjakannya ketika

berperang.

Seandainya seseorang mengerjakan shalat dalam keadaan

yang sangat menakutkan, kemudian ada kemungkinan baginya

untuk shalat Khauf yang pertama (takut yang biasa), maka dia

melanjutkan shalatnya dalam keadaan yang sangat takut itu. Tidak

memadai baginya selain mengerjakan shalat Khauf biasa, seperti

seandainya dia shalat dengan duduk kemudian di tengah shalat dia

bisa berdiri, maka tidak memadai baginya selain berdiri.

Jika mereka shalat dengan berjalan kaki atau menaiki

kendaraan dalam keadaan yang sangat menakutkan, maka mereka

tidak boleh maju. Jika mereka perlu maju karena talilt, maka
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mereka boleh maju dengan menaiki kendaraan atau berjalan kaki,

dan mereka tetap berada dalam shalat dengan keadaan seperti ih.r.

Jika mereka maju tanpa ada hajat dan ftrsa talot,
sedangkan majtrrya ifu seperti majunya oftmg yang shalat ke

tempat Sang dekat untuk melanjutkan shalatnyra, maka mereka

tetap berada dalam shalat mereka. Tetapi jika mereka maju ke

tempat yang iauh, maka mereka harus shalat dari

awal, dan perbuatan ini merusak shalat.

Demihan pula, jika mereka perlu berkendam, maka mereka

berkendara dalam keadaan shalat. Jika mereka tdak
memerlukannya tetapi mereka berkendara, maka mereka harus

mengulangi shalat dari awal. Seandainyra mereka shalat dengan

berkendara lalu mereka furun tanpa ada keperluan untuk shalat di

atas tanah, maka shalat mereka tidak batal karena turun dari

kendaraan merupakan perbuatan yang ringan, dan shalat mereka

di tanah itu lebih saya sukai daripada shalat mereka dengan

berkendara.

Apabila suafu kelompok pasukan terhalang oleh sesuafu,

atau tertutup oleh sesuatu, baik ifu berupa parit, bangunan atau

gelapnya malam, namun mereka takut seandainya mereka

melaksanakan shalat dengan berdiri maka pihak musuh akan

melihatrya, maka jika mereka adalah kelompok yang sanspp
mempertahankan diri, maka mereka boleh shalat dengan berdiri-

Jika mereka shalat dengan duduk, maka mereka telah

berbuat sesuafu yang tidak baik, dan mereka harus mengulangi

shalat mereka. Apabila tidak ada sesuatu yang menghalangi antara

mereka dan musuh, namun mereka takut mr.rsuh akan melihat

mereka apabila mereka shalat dengan berdiri, maka mereka boleh
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menjauh lalu shalat dengan duduk, tetapi mereka harus

mengulangi shalat. Allah Maha Tahu.

Jika musuh melihat mereka dalam keadaan mengincar,
sedangkan mereka terlindung oleh parit, benteng, kastil atau bukit
sehingga tidak bisa dijangkau oleh musuh kecuali dengan susah-
paph, dan mtrsuh pun tidak luput dari pengamatan pasrkan Islam

atau kelompok yang menjaga mereka, maka tidak sah bagi mereka
trntuk shalat dengan duduk dan tidak menghadap kiblat, serta tidak
boleh shalat dengan isyarat.

Mereka tidak boleh shalat dengan iqrarat, duduk dan
menghadap selain kiblat kecuali dalam keadaan berhadaphadapan
langsung dengan musuh, sejajar, mtrsuh mengincar dan dekat
sehingga senjata musuh bisa mengenai mereka seandaingra musuh
membidikkan senjata kepada mereka berupa pularlan, fusukan dan
pulc.rlan, sdangkan tidak ada penghalang antara mereka dengan
musuh, serta tidak ada kelompok yang menjaga mereka dari
musuh- Jika demikian keadaannya, maka mereka boleh shalat
dengan berjalan kaki dan menaiki kendaraan, baik dengan
menghadap kiblat atau tanpa menghadap kiblat. Ini termasuk
kondisi menakutkan png paling besar.

Apabila seseorang ditawan musuh yang melarangnya
melaksanakan shalat, narnun dia sanggup mengerjakan dengan
islnrat, maka dia boleh mengerjakannya dengan iqarat dan tidak
perlu meninggalkannya.

Demikian juga apabila dia tidak sanggup berwudhu dan dia
shalat di tempat mukimnya, maka dia boleh mengerjakannya
dengan bertayamum. Demikian juga apabila ditahan di bar,vah atap
dimana dia tidak dapat berdiri dengan tegak, atau dia diikat
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sehingga tidak sanggup ruku dan sujud, maka dia boleh

mengerjakan shalat dengan cara yang dia sanggupi dan tidak

meninggalkannya. Namun, dalam setiap keadaan ini, dia wajib

mengqadha shalat fardhu yang dia kerjakan dengan cara seperti

ini. Demikian pula, jika dia dihalangi untuk berpuasa, maka dia

harus rfrengqadhanya manakala memungkinkan.

Jika dia dipa}sa untuk meminum minuman yang haram,

atau memakan makanan yang haram, sedangkan dia takut

dibunuh seandainya dia tidak melakukannya, maka dia harus

memuntahkannya apabila dia mampu untuk memuntahkannya.

16. Shalat Sambil Memegang Tali Kekang Kendaraan

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada larangan bagi seseorang

untuk mengerjakan shalat Khauf sambil memegang tali kekang

kendaraannya. Apabila kendaraannya itu berontak atau melawan,

lalu dia menariknya lebih dari sekali namun tindakannya itu tidak

memalingkannya dari arah kiblat, maka hal itu tidak dilarang.

Namun, jika dia banyak melakukan tarikan terhadap binatang

meskipun dia tidak berpaling dari arah kiblat, maka hal itu telah

memutuskan shalabrya dan dia harus mengulangi shalabrya.

Apabila dia menarik hewan tunggangannya sehingga dia

berpaling dari arah kiblat kemudian dia menghadap kembali ke

arah kiblat, maka shalatnya dianggap tidak batal. Namun apabila

berpalingnya cukup lama dan dia tidak bisa kembali ke arah kiblat

lagi, maka shalatnya batal karena dia sanggup meninggalkan
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her,uan itu. Apabila berpalingnya dari arah kiblat tidak terlalu lama

dan dia masih sanggup menghadap ke kiblat kembali, namun hal
ifu fidak dilakukannya, maka dia hanrs mengulangi shalakrya.

Apabila her,van kendaraannSra pergl, maka Udak ada

larangan baginya untuk mengikutingra. Apabila dia mengikuti
ha,rnnnya itu ke arah kiblat dalam jarak yang Udak jad{, maka

shalatnla tidak batal. Tetapi jika dia mengihrtinya dalam jamk
png jauh, maka shalatuigra batal.

17- Apakah Orang lnng Mengerjakan Shalat dengan
Berjalan Kald dan di Atas Kendaraan Itu Boleh

Berperang

As5rSyafi'i berkata: Apabila dia tidak sanggup shalat selain

dengan berperang, maka dia boleh mengerjakan shalat dalam

keadaan demikian, narnun dia harus mengulangi setiap shalat yang

dikedakan dalam keadaan berperang.

18. Siapakah Orang Talut lpng Boleh Mengerjakan
Shalat Kharf

AsySyafi'i berkata: Shalat khauf dikerjakan oleh orang

!,ang memerangi kaum musyrikin berdasarkan Kitab Allah dan
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Sunnah Rasul $, karena Allah memerintahkan unfuk memerangi

kaum musyrikin. Allah & berfirman,

'Onng-onng kafir ingin su4ya kamu lengah terhadap

senjatarnu dan harb bendanu....'(Qs. An-Nisaa' l4l: LOzl

Dalam setrap jihad yang mubah dimana orang-orang lrang
berjihad merasa takut, mereka boleh mengerjakan shalat Khauf
seperti shalat dalam keadaan gnng sangat menakutkan, karena

orang-orang yang melakukan jihad seperti itu mendapat pahala,

atau setidaknya mereka tidak berdosa. Misalnya adalah jihad

melawan kaum yang berbuat aniaya dan Allah telah

memerintahkan untuk berjihad terhadap mereka, atau seperti jihad

melawan para pengganggu jalan (perampok), orang Srang ingin
menjarah harta seseorang, atau ingin mencelakai diri dan keluarga

seseorang.

K;liS"$9.$reOflii,t;rs-r-if ';,

ui6 *3 *h, J:"i?trv -rAo

V *lyo:!E
485. Nabi S bersaMa, "Bamngsiapa 5nng terbunuh

karena membela hartanya, maka dia mati syahi4.'aa6

385 HR. Al Baihaqi liotab Ma'rifah As-Sunan urat Atsar (pembahasan: Shalat

Khauf, bab Orang yrang Boleh Mengerjakan Shalat Khauf, 3/2O) darijalur Abu
Abbas dari Rabi' dari Asy-Syafi'i dari hnu Utainah dari Az-hhn dari Thalhah bin
Abdullah bin Auf dari Said bin Amr bin Nufail bahr,va Rasulullah #.... dan
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seterusnln; Abu Daud (pembahasan: Sunnah, bab: Memerangi Perampok,5/728-
729, no. 47721 dan Harun bin Abdullah dari Abu Daud Ath-Thaplbi dari

Sulaiman bin Daud dari Ibrahim bin Sa'd dari ayahnya dari Abu Ubaidah bin
Muhammad bin Ammar bin Yasir dari Thalhah bin Abdullah bin Auf; dan At-
Tirmidzi (pembahasan: Di5at, bab: Riwayat tentang Orang yang Terbunuh untuk

Membela Hartanya maka Dia S!,ahid, 4/28-291dari Salamah bin Spbib, Hatim
bin Siyah Al Maruazi dan selainnyra dari AMurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri

dari Thalhah dari AMurrahman bin Amr bin Sahl dari Said bin Zaid.

Hatim bin Silph menambahkan dalam hadits ini: Ma'mar berkata, "Telah

sampai kepadaku riwapt dari Az-Zvhi, tetapi aku fidak mendengamya

menambahkan dalam hadits ini, "Barangsiapa lang terbunuh karena membela

hartan5a, mala dia syahid."
Abu Isa berkata, "Seperti inilah Syu'aib bin Abu Hamzah meriwalntkan

hadits ini dari Az-Zuhri dari Thalhah bin AMullah dari Abdurrahman bin Amr bin
Sahl dari Said bin Zaid dari Nabi $."

Sufuan bin Uyainah meriwayatkan dari Az-Zutui dari Thalhah bin AMullah
dari Said bin Zaid dari Nabi S -tanpa menyebut Sufuan di dalamnyra- dari

Abdurrahman bin Amr bin Salrl. Status hadits ini haan, shahih.

Hadits ini juga dilansir oleh At-Tirmidzi dari Abd bin Humaid dari Ya'qub bin
Ibrahim bin Sa'd: Ayahku menceritakan kepada kami, dari ayahnya (Sa'd), dari

Abu LJbaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Thalhah bin AMullah bin
Auf, dari Said bin Zaid dan setemsnya.

At-Tirmidzi berkata, "Status hadits hasan- Seperti inilah hadits ini
diriwayatkan oleh banyak periwayat dari Ibrahim bin Said dengan redalsi yang

serupa. Ya'qub dimaksud adalah Ya'qub bin hrahim bin Sa'd bin lbrahim bin
Abdurrahman bin Auf Az-fuhn.

Selain itu, hadits ini diriwayatkan dalam Ash-Shahihain dari Abdullah bin
Amr:& sebagai berikut:

Al Bukhari (pembahasan: Kezhaliman dan Pengambilan Hak Tanpa lzin, bab:

Barangsiapa yang Terbunuh dalam Membela Hartanya, maka Dia Slrahid, 2/202,
no. 2zE0) dari Abdullah bin Yazid dari Said bin Abu Ayyub dari Abu Asund dari

Ikrimah dari AMullah bin Amr, dia berkata: Aku mendengar Rasuhrllah $
bersabda, *Barangskpa 

Snng terbwuh karena mempertahanl<an hartanja, maka

dia sjnhid. "
Muslim (pembahasan: Iman, bab: Dalil bahwa Bamngsiapa yang Berniat

Mengambil Harta Orang [-ain dengan Jalan yang Tidak Benar, Maka Darahnya

Sia-Sia, dan Jika Da Terbunuh maka Dia Di Neraka; dan Bamngsiapa yang
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Adapun orang yang melakukan peperangan dalam keadaan

perang tersebut Udak halal baginya, lalu dia merasa takut, maka

dia tidak boleh shalat l{hauf seperti shalat dalam keadaan yang

sangat takut, pitu dengan iqnrat. Jika dia melakukannya, maka

dia harus mengulangi shalaturya. Dia juga tidak boleh mengerjakan

shalat Khauf yang tingkatannya di bawah itu, melainkan dia harus

mengerjakan shalat yang seandainya dikerjakan oleh orang yang

tidak takut maka shalahrya sah.

Yang demikian ifu adalah orcng yang berperang secara

zhalim, seperti merampok kafilah, atau berperang dengan motif
fanatisme, atau menghalangi hak orang yang berhak, atau unfuk
bertagai bentuk kezhaliman apapun.

19- Keadaan Takut yang Memperkenankan Shalat
I(hauf

Imam AsySyafi'i berkata: Apabila sekelompok orang dalam
jumlah sedikit takut kepada seekor atau beberapa ekor hewan

buas, lalu mereka mengerjakan shalat Khauf sebagaimana yang

dilakukan Rasulullah {$ dalam Perang Dzatur-Riqa', maka shalat

mereka sah, Insya'allah.

Terbunuh karena Mempertahankan Hartanya maka Dia Ma[ Sgrahid, l/L2+125,
no. 226/L4L) dari jaLu hnu Juraij dari Sulaiman Al Ahwal dari Tsabit mantan
sahaya Umar bin AMurrahman dari Khalid bin Ash dari Abdullah bin Amr dalam
sebuah hadits png panjang.
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Saya lebih senang sekiranya sattr kelompok dari mereka

mengerjakan shalat dengan imam, dan kelompok yang lain

mengerjakan shalat dengan imam yang lain. Apabila mereka takut

harta benda atau tempat tingsal mereka terbakar, maka saya

senang sekimnya mereka melaksanakan shalat dengan berjamaah

atau mereka melaksanakan shalat sendiri-sendiri, dan orang lang
tidak bersama mereka dalam shalat hams memadamkan api.

Apabila mereka dalam perjalanan, lalu mereka temncam

dengan kebakaran (saat sedang mengedakan shalat), kemudian

mereka menjauh dari arah jalannya angln, maka mereka tidak

boleh mengerjakan shalat kecuali sebagaimana shalat mereka

ker;akan setiap hari.

Jika mereka terancam banjir, maka mereka harus

berpindah dari aliran banjir. Demikian pula, jika mereka terancam

reruntuhan, maka mereka harus berpindah dari tempat jahrhnya

rerunfuhan. ndak ada jalan bagi mereka selain ihr.

Jika dalam keadaan seperti ini mereka mengerjakan shalat

Khauf yang sah unfuk orang yang takut, maka shalat mereka sah.

20. Dikejar Musuh

Asy-Syafi'i berkata: Apabila musuh mengejar kaum

muslimin dan mereka sudah mengundurkan diri dari peperangan,

atau hendak bergabung ke pasukan lain sementara musuh telah

mendekat, maka kaum muslimin boleh mengerjakan shalat Khauf

di atas kendaraan atau berjalan kaki dengan melalukan isyarat,
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baik dengan menghadap kiblat atau fidak. Demikian pula,

seandainya mereka berada di jalan yang searah kiblat, kemudian

mereka melihat jalan yang lebih baik daripada jalan yang seamh

dengan kiblat, maka mereka boleh meler,rrati jalan itu walaupun
mereka berpaling dari arah hblat.

Jika musuh menghentikan pengejaran terhadap pasukan

Islam, atau mereka sibuk dengan urusan lain, atau pasukan Islam

telah bergabung dangan pasukan lain sehingga dapat
mempertahankan diri dari pengejaran, dalam pada saat ifu
pasukan Islam telah memasuki shalat dengan berkendara, maka

tidak boleh bagi mereka selain turun dari kendaraan lalu

melanjutkan shalat dengan menghadap kiblat sebagaimana yang

saya gambarkan dalam shalat Khauf yang tidak dalam keadaan

yang sangat menakutkan. Jika mereka bisa bertahan terhadap

pasukan yang mereka lihat, tetapi mereka tidak aman dari kejaran,

maka mereka boleh menyempumakan shalat mereka dengan

menaiki kendaraan-

Demikian pula seandainya pasukan Islam terpisah-pisah lalu

mereka memulai shalat di tanah, kemudian musuh datang kepada

mereka, maka mereka boleh menaiki kendaraan dan

menyempumakan shalat di atas kendaraan dengan isyamt.

Demikian pula, mereka boleh shalat dengan berjalan kaki jika

mereka tidak membaura kendaraan.

Seperti itLrlah, musuh dari kelompok mana saja yang

mengejar mereka, baik pemberontak atau selainnya, manakala

mereka berada di pihak yang dizhalimi. ii

Demikian pula jika yang mengejar mereka adalah seekor

atau beberapa ekor hevuan buas.
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Demikian pula, seandainya mereka terancam banjir dan

tidak menemukan tempat yang tinggi, maka mereka boleh shalat

dengan isyamt sambil berlari, baik dengan kaki atau dengan

menaiki kendaraan. Jika mereka menemukan tempat yang tinggi
bagi diri mereka dan kendaraan mereka, maka mereka hams

bergerak ke tempat tersebut, serta meneruskan shalat yang telah

mereka kerjakan sebelum sampai ke tempat yang tinggi tersebut.

Jika mereka mendapatkan tempat yang tinggi tersebut bagi diri
mereka, tetapi bukan bagi kendaraan mereka, maka mereka boleh

terus berjalan dan mengerjakan shalat l(hauf dengan mengikuti

arah yang mereka tuju.

Jika mereka bisa menemukan tempat yang tinggi tetapi di
baliknya ada dua lembah png bertemu sehingga kedua lembah
tersebut memufus jalan, maka ihr sama seperti tanah yang Udak

tinggi. Mereka boleh mengerjakan shalat Khauf dengan isyarat

sambil berlari. Mereka tidak boleh mengerjakannya hanya jika

mereka memperoleh jalan unfuk menghindari banjir.

Jika mereka terancam kebakaran, maka mereka boleh
melakukan shalat Khauf selama mereka tidak menemukan tempat
unfuk menyelamatkan diri berupa gunung ynng melindungi mereka

dari kebakaran, atau hembusan angin yang membalikkan kobaran

api, atau menemukan perlindungan dari arah perjalanan api. Jika
mereka telah men , maka mereka meneruskan shalat

dengan menghadap kiblat di atas tanah; tanpa itu tidak sah. Jika
mereka tidak melalilkannya, maka mereka harus mengulangi
shalat mereka.

Jika seseorang dikejar orang lain yang ganas, maka omng
yang mengejar ifu tidak ada bedanya dengan musuh dan hewan
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buas. Demikian pula dengan gajah. Orang 1nng dikejar itu boleh
shalat dengan isyarat dalam semua keadaan ini hingga dia aman
dari kejaran.

Demikian pula, seandainyra dia dikejar ular atau heuran buas

lain jenis apapun yang dapat mengancarn nyawa, maka dia boleh

mengerjakan shalat seperti shalat dalam keadaan Snng sangat

takut, yaifu dengan melalukan isyarat dan menghadap ke arah

mana saja dia bedari.

Apabila musuh telah tercerai-berai dan kaum muslimin telah

kernbali ke tempatnya, kemudian mereka melihat awan hitam atau
selainnya (sekelompok manusia atau debu), lalu mereka

menyangka bahwa apa yang dilihat ihr adalah musuh, maka

mereka boleh mengerjakan shalat Khauf dengan isyarat. Namun
ketika nampak bahwa semua ifu bukan musuh (sebagaimana yang

mereka sangka), maka mereka harus mengulangi shalat mereka

itu.

Apabila seseorang mengerjakan shalat tersebut dalam

keadaan tidak mengetahui dengan jelas apakah yang datang ifu
musuh atau bukan, maka dia harus mengulangi shalat itu.

Sesungguhnya dia boleh mengerjakan shalat tersebut jika mereka

benar-benar melihat musuh setelah dan sebelum shalat, atau

mendengar berita yang diyakini kebenamnnya. Namun apabila dia

ragu, maka dia harus mengulangi shalafuTya karena dia tidak yakin

bahwa shalat itu telah memadai baginya.

Seandainya datang berita tentang musuh lalu dia
mengerjakan shalat tersebut, lalu terbukti bahwa musuh memang

mengejamya tetapi jaraknya belum dekat sehingga belum

mengkhawatirkan, maka dia harus mengulangi shalakrya.
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Demihan pula seandainya dia dikejar musuh, sedangkan jarak

antam tempaforya ifu dengan tempat yang aman, atau tempat

kelompok pasukan yang bisa bertahan dari musuh, atau ke kota

dimana dia bisa bertahan sudah dekat sehingga dapat dipastikan

bahwa musuh tidak bisa mengrusulnya dengan kecepatan mereka

melainkan dia pasti sudah sampai ke tempat aman atau tempat

unfuk bertahan. Atau kelompok yang memberinya bantuan

kepadanya unfuk menghadapi musuh telah keluar ke tempatnya

dan jaraknyra sudah dekat sehingga dapat dipastikan bahwa musuh

udak akan sampai di tempatrya sebelum dia bergabung dengan

kelompok banfuan, atau jush.r kelompok banfuan yang sampai di

tempatrya-

Jadi, barangsiapa yang mengerjakan shalat dalam keadaan

seperti ini dengan cara isyarat, maka dia harus mengulangi selunfi

shalatnp.

Demihan pula, seandainya dia dikejar musuh sedangkan

jarak antara dia dan musuh beberapa mil, maka dia tidak boleh

mengerjakan shalat dengan isyarat, melainkan dia harus shalat di

atas tanah, kemudian dia menaiki kendaraan unfuk mencari

tennpat selamat, baik musuh furun singgah unfuk shalat atau tidak

hrun singgah unfuk shalat.

Apabila kaum muslimin yang mengejar musuh, maka tidak

boleh bagi mereka mengerjakan shalat di atas kendaraan atau

dengan berjalan kaki sambil memberi isyarat, kecuali apabila

jurnlah kaum muslimin lebih sedikit dari jumlah musuh yang

dikejar, sedangkan posisi pasukan Islam yang mencari terpencar-

pencar sehingga mereka takut musuh yang dikejar berbalik

menyeremg mereka.
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Dalam posisi seperti ihr, mereka boleh melaksanakan shalat

dengan isyarat. Namun mereka fidak boleh terus-menems

mengejar musuh, melainkan mereka harus kembali bergabung

bersama teman-teman yang lain dan ke tempat pertahanan

mereka. Mereka tidak boleh berpindah-pindah dalam melakukan
pengejaran hingga mereka terpaksa unfuk mengerjakan shalat

fardhu dengan isyarat.

Begitu juga seandainya jumlah mereka banyak dan kokoh,
narnun mereka tems mengejar musuh hingga menembus ke

tengah-tengah wilayah musuh sehingga jurnlah mereka menjadi

kecil dibandingkan musuh.

Jadi, mereka harus kembali, dan dalam keadaan seperti ini
mereka boleh mengerjakan shalat dengan isyarat seandainya

mereka mengkhawatirkan kembalinya musuh seandainya mereka

turun dari kendaraan. Mereka sebenamya tidak boleh menembus

ke tengah wilayah musuh, serta tidak boleh mengejar musuh jika

mereka menjadi terpaksa unfuk mengerjakan shalat dengan

isyarat. Mereka boleh mengerjakan shalat dengan isyarat hanya

dalam kondisi yang alami, tidak dipaksakan.

Jika mereka shalat dengan isyarat lalu musuh berbalik

menyerang mereka dari suatu ilfr, maka mereka bergerak

menghadapi musuh dalam keadaan tetap shalat tanpa

memufusnya, serta berputar mengikuti putaran musuh.

Shalat mereka tidak terputus akibat mereka menghadap ke
selain arah kiblat, dan tidak pula akibat mereka memasang perisai

unhrk melindungi diri, atau melakukan pukulan yang ringan, atau

dikepung musuh, atau maju secara ringan ke arah musuh unfuk
menusukkan tombak atau selainnya. Manakala hal itu fidak
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memungkinkan, maka dia shalat sambil berperang. Tetapi dia

harus mengulangi shalatnya manakala memtrngkinkan. Dia tidak

boleh meninggalkan shalat dalam keadaan yang

memungkinkannya unhrk mengerjakan shalat.

Jika pasukan Islam dikejar dan bergabung kepada suatu

kelompok, atau mereka berbelok untuk melakukan serangan

(melalarkan strategi), maka mereka boleh shalat dengan isyarat dan

tdak perlu mengulangi shalatnya meskipun mereka mampu

mengerjakan shalat di tanah. Tetapi jika mereka memunggungi

orang-oftrng musyrik unfuk melarikan diri, bukan unfuk berputar

melakukan serangan, serta bukan unfuk bergabung dengan

kelompok lain, lalu mereka mengerjakan shalat dengan isyarat,

maka mereka harus mengulangi shalat mereka karena pada saat

itu mereka dianggap melanggar perintah larangan. Keringanan

menurut kami hanya berlaku unfuk orang yang menaati perintah.

Sedangkan orang yang melanggar perintah tidak memperoleh

keringanan.

21- Meringkas Shalat dalam Kondisi Takut

Asy$nfi'i berkata: Kondisi yang menakutkan saat mukim

dan dalam perjalanan ifu sarna dalam hal kebolehan unfuk

mengerjakan shalat Khauf. Hanya saja, orang yang mukim tidak

boleh mengqashar shalat Khauf seperti halnya orang yang

bepergian. Shalat l(hauf dalam perjalanan yang udak

membolehkan shalat qashar ihr seperti shalat Khauf saat mukim.
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Kondisi takut tidak memperkenankan qashar shalat ketika

dilakukan pada jarak perjalanan yang kurang dari batas yang

memperkenankan shalat qashar bagi orang yang tidak dalam

keadaan takut.

486. Konon Nabi $ mengqashar shalat di Dzu Qarad. ssz

387 HR. An-Nasa'i (pembahasan: Shalat Khauf, 3/7691 dari jalur

Muhammad bin Basysyar dari Yahya bin Said dari Sufun dari Abu Bakar bin Abu
Jahm dari t baidullah bin AMullah dari Ibnu Abbas:g bahwa Rasulullah $ shalat

di Dzu Qarad, dan orang-orang berbaris menjadi dua baris di belakang beliau, yaitu

satu baris di belakang beliau dan satu baris menghadap musuh. Beliau mengimami
orang-orang yang di belakang beliau satu rakaat, kemudian mereka beranjak ke
tempatnya kelompok kedua, lalu kelompok kedua datang dan beliau pun

mengimami mereka shalat satr.r rakaat; sedangkan mereka tidak melakukan qadha
(menambah rakaa$."

Asy-Syafi'i tidak menilai valid hadits ini karena bertentangan dengan hadits-
l:a.dt+s shahih.

Al Baihaqi mengutip pemyataan Asy-Syafi'i demikian, "Kami meninggalkan
hadits ini karena semua hadits tentang shalat Khauf sepakat bahwa makmum wajib
mengerjakan shalat dengan bilangan rakaat lrang sama seperti ynng dikerjakan
imam. Seperti itulah pokok fardhu dalam shalat bagi manusia, lnitu seluruhnya

sama dari segi bilangan rakaat. Juga karena menurut kami hadits seperti itu fidak
valid lantaran ada sesuafu dalam sebagian sanadnya."

Lih. Ma'rifah As-Sunan wal Abar, (3/11)
Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Al Baihaqi bahwa Az-Z.l[:ri yang notabene

lebih baik hafalannya daripada Abu Bakar bin Abu Jahm merir,uaptkannp dari
Ubaidullah dari hnu Abbas tentang shalat png mirip shalatnya Nabi $ di Usfan.

Seperti ihrlah Ikrimah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas."

Lih. hadits tentang shalatrya Nabi ;$$ di Usfan pada no. (480).

Maksudnln, masing-masing dari dua kelompok mengerjakan shalat dua

rakaat.

Al Baihaqi berkata, "Tampaknya ihdah yang dimaksud dengan rir,uayat Abu
Bakar bin Abu Jahm." (Ma'nfah As-Sunan vnl Atsar,2/72-13)

807



AlUmm

Seandainya hadits ini valid menurufurya, maka saya

mengklaim bahwa ketika seseorang mengalami dua hal, yaihr

kondisi takut dan perjalanan, baik dekat atau jauh, maka dia boleh

mengqashar shalat. Tetapi jika hadits ini tidak valid, maka orang

yang takut tidak boleh mengqashar shalat kecuali dia melakukan

perjalanan dalam jarak yang seandainya ditempuh oleh orang yang

tidak takut maka dia boleh mengqashar shalat.

Apabila kaum muslimin menyerang negeri kaum murynikin,

maka mereka tidak boleh mengqashar shalat kecuali mereka telah

bemiat mengqashar shalat dari tempat yang menjadi basis mereka

untuk melakukan serangan terhadap tempat yang jaraknya

memperkenankan shalat qashar. Jika mereka bemiat demikian,

namun mendapati musuh berada di tempat yang lebih dekat

daripada tempat yang diperkirakan, maka mereka tidak boleh

mengqashar shalat, kecuali dia memunculkan niat tersendiri tntuk
melakukan perjalanan dengan jarak yang memperkenankan shalat

qashar. Demikian pula seandainya kita mengepung musuh.

Seandainya imam melakukan apa yang saya gambarkan,

lalu dalam serangannya itu dia mencapai tempat yang jaraknya

memperkenankan shalat qashar, maka dia boleh mengqashar

shalat saat kembali jika niatnya untuk kembali adalah ke

markasnya atau ke negerinya. Tetapi jika niatnya adalah

melakukan serangan terhadap musuh di tempat mana saja yang

dia dapati antara tempatnya itu dan tempat yang dia tuju untuk

kembali, maka dia tidak boleh mengqashar shalat saat kembali.

Dia tidak ada bedanya dari orang yang mengawali perjalanan;

tidak boleh mengqashar, karena niatnya bukan menuju satu arah

yang jaraknya memperkenankan shalat qashar.
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Seandainya dalam serangannya itu dia mencapai suatu

tempat !,rang memperkenankan shalat qashar jika dihitung dari

markas tempat'rya kembali, kemudian dia bemiat unfuk kembali ke

markasnya, maka dia boleh mengqashar shalat. Jika dia telah

melakukan perjalanan sebentar, baik dia telah mengqashar shalat

atau belum, kemudian muncul niat baru untuk melakukan

serangan di tempat mana saja yang dia temukan, maka dia harus

menyempumakan shalatrya. Qashar tidak boleh dikerjakan untuk

selama{amanya kecuali dia memastikan perjalanannya dengan niat

unfuk menuju suafu negeri yang jaraknya memperkenankan shalat

qashar.

Apabila imam memerangi musuh, dan jarak perjalanannya

itu memperkenankan shalat qashar, kemudian dia mukim unfuk

memerangi suatu kota, atau markas musuh, atau unhrk merebut

para tawanan, atau unfuk keperluan lain, atau menunggu di
padang pasir atau di suatu kota, baik di negeri musuh atau negeri

Islam, maka hukum semua ifu sama. Yaifu, apabila dia bemiat

unfuk bermukim selama empat malam, maka dia harus

menyempurnakan shalahya.

Apabila dia tidak bemiat untuk bermukim selama empat

malam, maka dia tidak menyempumakan shalat. Apabila dia

terlibat dalam suatu pertempuran, atau terpaksa unfuk mukim

karena alasan lain, lalu dia yakin akan memakan waktu sampai

empat hari, maka dia harus menyempumakan shalatrya. Tetapi
jika dia tidak yakin, maka dia boleh mengqashar antara waktu itu
hingga delapan belas malam. Apabila dia telah melerruati batas

wakfu tersebut, maka dia harus menyempumakan shalatnya.

Namun apabila dia keluar dari tempat,ya, maka dia boleh
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mengqashar shalat. Ketenfuan selanjutnya sama setiap kali dia

mukim dan mengadakan perjalanan; tidak berbeda sama sekali.

Jika seseorang melakukan serangan dari tempat yang

jaraknya tidak memperkenankan shalat qashar, maka dia harus

menyempumakan shalat. Jika imam mukim lalu dia mengimami

shalat Khauf jamaah yang terdiri dari musafir dan mukim, rnaka

mereka harus menyempumakan shalat secara bersama-sama.

Demikian pula, para musafir yang memasuki shalat bersama imam

sebelum imam salam dari shalat juga harus menyempumakan

shalatnya.

Jika imam berstafus musafir, lalu dia mengerjakan shalat

Khauf dengan mengimami jamaah yang terdiri dari orang-orang

musafir dan orang-orang mukim, maka sesudah rakaat pertama

imam tetap berdiri sambil membaca Al Qur'an hingga para

musafir menyelesaikan satu mkaat, dan orang-orang yang mukim

menyelesaikan tiga rakaat, lalu mereka pun salam dan keluar dari

shalat.

Sesudah itu kelompok yang kedua datang, dan imam pun

mengimami mereka untuk rakaat yang tersisa. Sesudah itu imam

tetap duduk hingga para musafir menambahkan satu rakaat dan

para mukim menambahkan tiga rakaat. Seandainya imam salam

tanpa menunggu yang terakhir, maka shalatrya sah, dan sah pula

shalat mereka manakala imam mengqashar shalat. Namun saya

memakruhkan hal itu. Shalat Khauf di darat dan laut itu hukum

dan ketentuannya sama; tidak berbeda sama sekali.
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22. Shalat Jum'at dan Shalat Id dalam Kondisi yang
Menakutkan

Asy-Syafi'i berkata: Janganlah imam meninggalkan shalat
Jum'at, shalat 'ld, dan shalat gerhana apabila dia sanggup
melakukannya meskipun dengan penjagaan. Hendaklah dia
menjaga shalat-shalat tersebut, dan mengerjakannya sebagaimana

dia melakukan shalat Khauf pada shalat lima waktu. Apabila dia
berada dalam sifuasi yang sangat menakutkan, maka dia boleh
mengerjakan shalat Khauf untuk shalat-shalat tersebut
sebagaimana dia mengerjakan shalat fardhu dalam keadaan yang
sangat menakutkan, yaifu melaksanakan gerakan shalat dengan
isyarat.

Apabila dia melakukan shalat Jum'at, maka hendaknya
berkhutbah sebelum shalat. Apabila dia tidak melakukannya, maka
dia mengerjakan shalat Zhuhur. Apabila dia mengerjakan shalat

dua 'ld atau shalat gerhana, maka hendaknya dia berkhutbah
setelah shalat. Namun apabila dia menyegerakannya, maka dia
tidak harus mengulanginya. Apabila imam disibukkan oleh urusan
perang, saya senang sekiranya dia mewakilkan kepada seseoftmg

untuk memimpin shalat. Apabila dia tidak melaksanakan shalat 'ld
setelah matahari tergelincir dan tidak melaksanakan shalat gerhana
hingga matahari dan bulan telah nampak kembali, maka dia tidak
perlu menggantinya (qadha). Apabila dia tidak mewakilkan kepada
seseorang unfuk shalat Jum'at hingga masuk waktu Ashar, maka
dia tidak harus mengqadhanya, melainkan dia mengerjakan shalat
Zhuhur empat rakaat.

811



AlUmm

Ketentuan ini berlaku jika dia berada dalam kondisi talilt di

suatu tempat dimana dia boleh menjamak shalat, baik dia mukim

atau musafir. Hanya saja, jika dia musafir dan dia tidak shalat

Jum'at, maka dia shalat Zhuhur dua rakaat, sedangkan penduduk

setempat menyempumakan sendiri shalat mereka.

Apabila masuk musim kemarau dalam keadaan dia sedang

berperang, maka tidak ada larangan baginya unfuk meninggalkan

shalat Istisqa' (shalat meminta hujan). Namun apabila iurnlah
mereka banyak dan sanggup melaksanakannya, maka tdak
mengapa dia mengerjakan shalat Istisqa' dengan tata cara seperti

mengerjakan shalat Khauf pada shalat-shalat fardhu.

Jika kondisinya lebih menakutkan dari itu, maka dia fidak

mengerjakan shalat Istisqa' karena bisa ditunda, tetapi unfuk shalat

'ld dan shalat gerhana sebaiknya segera dikerjakan karena

keduanya tidak bisa ditunda. Jika kondisi yang menakutkan terjadi

di luar kota, yaitu di padang pasir, baik jaraknya memperkenankan

shalat qashar atau tidak, maka mereka tidak mengerjakan shalat

Jum'at, melainkan shalat Zhuhur.

Demikian pula, saya tidak menganjurkan mereka untuk

mengerjakan shalat 'ld. Jika mereka melakukannya, maka saya

tidak memakruhkannya bagi mereka. Mereka juga boleh

melakukan shalat Istisqa'. Tetapi saya fidak memberikan

keringanan bagi mereka untuk meninggalkan shalat gerhana. Saya

memerintahkan mereka unfuk mengerjakan shalat gerhana karena

dia bisa dikerjakan oleh musafir. Dan saya tidak memakruhkan

mereka untuk mengerjakan shalat 'ld karena dia boleh dikerjakan

sendirian. Demikian pula dengan shalat Istisqa'. Sedangkan shalat

Jum'at hukumnya tidak boleh karena shalat Jum'at mempakan
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pengalihan shalat fardhu ke shalat fardhu lain, dan tidak boleh

dikerjakan kecuali di dalam kota dan secara jamaah.

23. Memaiukan Imam dalam Shalat Khauf

A4rSyafi'i berkata: Apabila imam dalam shalat Khauf
mengalami hadats, maka ifu seperti berhadats dalam shalat yang

lain. Saya lebih senang sekiranya dia tidak digantikan oleh orang

lain. Apabila dia berhadats pada rakaat pertama atau setelah

mengerjakan rakaat pertama, dan dia masih berdiri pada rakaat

terakhir sembari membaca ayat, sementara kelompok kedua belum

memasuki shalat bersama imam, maka kelompok pertama boleh

menyelesaikan shalatnya. Kelompok kedua diimami oleh salah

seorang dari mereka, atau mereka mengerjakan shalat sendiri-

sendiri. Namun apabila imam mempersilakan salah seoftrng untuk
mengimami kelompok kedua, maka shalat mereka telah memadai,

Ins5n'allah.

Apabila imam berhadats sesudah mengerjakan satu mkaat

dan dia berdiri membaca (surah Al Qur'an) unfuk menunggu

selesainya kelompok yang di belakangnya, maka hendaknya

seseorang yang dimajukan sebagai imam ifu berdiri di tempatrya
imam dan membaca ayat-ayat Al Qur'an selama dia berdiri.

Apabila kelompok yang berada di belakang imam telah

selesai, lalu kelompok yang di belakangnya (kedua) memasuki

shalat, maka dia boleh membaca Ummul Qur'an dan safu surah

dari Al Qur'an, kemudian ruku dengan mereka. BaE makmum,

813



AlUrum

imam kedua adalah seperti imam yang pertama. Tidak ada

perbedaan antara keduanya apabila imam yang kedua tersebut

mendapati rakaat pertama bersama imam yang pertama, dan dia

menunggu mereka hingga selesai dari tasyahud, kemudian

memberi salam bersama mereka.

Apabila imam yang dimajukan oleh imam pertama yang

mengalami hadats adalah seorang mukim, sedangkan imam yang

memajukan adalah seorang musafir, maka hukumnya sama. Imam

kedua tersebut harus mengerjakan shalatnya orang mukim

manakala dia memasuki shalafurya imam sebelum berhadats. Jika

imam yang memajukannya adalah seorang musafir, sedangkan

orang yang dimajukan adalah seorang mukim, sedangkan imam
yang berhadats itu telah shalat safu rakaat, maka imam yang

dimajukan ifu harus maju dan shalat satu rakaat, kemudian dia

tetap duduk, sementara para jamaah musafir dan mukim yang ada

di belakangnya mengerjakan shalat dua rakaat dua rakaat,

tasyahud lalu salam. Karena mereka telah beralih kepada shalatnya

orang mukim sehingga mereka harus menyempumakan shalat

mereka.

Sesudah itu datanglah kelompok kedua, dan imam tersebut

pun mengimami mereka shalat dua rakaat yang masih tersisa dari

shalatnya. Sesudah itu mereka berdiri dan melanjutkan sendiri

shalat dua rakaat, lalu imam memimpin mereka melakukan salam.

Tanpa itu Udak sah karena masing-masing telah memasuki

shalatnya bersama imam yang mukim.

Apabila imam kedua yang ditunjuk oleh imam pertama

unfuk menggantikannya tidak memasuki shalatnya imam pertama

hingga imam pertama itu berhadats, maka jika imam yang
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berhadats itu belum ruku pada rakaat pertama sedangkan imam
yang menggantikannya sudah bertakbir bersamanya sebelum dia

berhadats, maka boleh baginya untuk maju ke depan kemudian

membaca Ummul Qur'an. Saya senang sekiranya dia

menambahkan ayat yang lain, kemudian dia mengerjakan shalat

bersama mereka.

Jika dia adalah seorang mukim, maka hendaknya dia

mengerjakan shalat empat rakaat. Namun apabila dia adalah

seorang musafir, maka dia boleh mengerjakan shalat dua rakaat

karena dia memulai shalat bersama mereka. Hal ifu sama saja.

Jadi, hukumnya sama antara imam yang memajukannya adalah

seorang yang mukim, sehingga setiap musafir yang shalat

bersamanya sebelum dia berhadats harus mengerjakan shalat

empat rakaat. Adapun orang yang mukim, maka mereka tetap
mengerjakan shalat empat rakaat dalam keadaan apapun.

Apabila imam yang berhadats ifu sudah mengerjakan safu

rakaat, kemudian dia mempersilakan seseorang maju ke depan

padahal orang tersebut belum mendapati sahr rakaat pun dari

shalahrya, maka dia tidak boleh maju ke depan. Apabila dia maju

ke depan, maka dia harus mengulangi shalat"rya dari araral.

Apabila dia kembali memulai shalat dari awal, lalu diikuti

oleh orang-orang yang mendapati shalat imam yang pertama

sebelum dia keluar dari shalat, baik mereka telah mengerjakan safu

rakaat bersama imam yang pertama atau Udak, maka mereka

semua hams mengulangi shalatnya. Alasannya adalah karena

orang yang mendapati safu rakaat bersama imam pertama ifu

menambahi shalatnya dengan sengaja dan Udak lupa, dan

imamnya pun tidak lupa. Jika di antara orang-orang yang tidak
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mendapati shalat bersama imam yang berhadats ada yang ikut

shalat bersama imam kedua, maka shalakrya sah.

Apabila imam kedua meneruskan shalat imam yang

berhadats, maka shalatnya dianggap batal karena dia tdak
memulai bersama-sama dengan imam. Dia juga tidak dianggap

sebagai orang yang memulai shalatnya dari awal, sehingga dengan

demikian dia melakukan amalan seperti yang dilakukan oleh orang

yang memulai shalat dari awal. Demikian pula dengan shalatnya

orang-orang yang ada di belakangnya; semuanya dihukumi batal

karena dia sengaja membalik shalatnya.

Apabila imam kedua ikut bertakbir bersama imam sebelum

imam itu berhadats, dan imam pertama sudah mengerjakan safu

rakaat, maka imam kedua meneruskan shalat imam pertama

seolah-olah dialah imamnya tidak berbeda sama sekali kecuali

dalam hal-hal yang akan saya sebutkan nanti, Insya'allah, hingga

dia bertasyahud pada akhir shalakrya imam.

Benfuk kasusnya adalah imam pertama menyempumakan

safu rakaat lalu dia tetap berdiri, kemudian dia mempersilakan

imam kedua untuk maju ke depan, kemudian imam kedua tetap

berdiri hingga kelompok pertama menyelesaikan shalatnya lalu

salam, lalu kelompok yang lain datang dan imam kedua itu
mengimami mereka mengerjakan rakaat yang belum dia

dikedakan. Dia duduk dan membaca tasyahud hingga kelompok

kedua tersebut menyelesaikan shalaturya. Apabila mereka telah

selesai dan tasyahud, maka dia memajukan salah seorang di antara

mereka unhrk memimpin mereka salam. Sesudah ifu dia berdiri

dan melanjutkan sendiri shalatnya hingga sempuma.
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Seandainln imam kedua tersebut tidak melakukan lebih dari
sekedar mengerjakan shalat safu rakaat, kemudian dia duduk

unfuk tasSnhud lalu salam, tdak menunggu kelompok tersebut

unfuk menyelesaikan shalat mereka agar dia bisa memimpin salam

mereka, maka saya memakruhkan hal ifu baginya, tetapi hal itu
tidak merusak shalatr5n dan shalat mereka.

Seandainya imam telah memulai shalat Khauf, kemudian

dia berhadats, kemudian dia mempersilakan salah seortrng

makmum ynng berada di belakangnya untuk maju ke depan,
namun belum sempat orang ifu berbuat sesuafu dalam shalatrya
keadaannla sLdah arnan, baik karena adanya kelompok pasukan

yang besar sedangkan jumlah musuh sedikit, atau terbunuhnya
pihak musuh, atau ada hal-hal lain, maka orang yang dipersilakan

maju ke depan dan orang-orang yang berada di belakangnya itu
hendaknya melaksanakan shalat seperti seseorang yang

melaksanakan shalat dalam keadaan arnan.

Jika kelompok yang lain datang, maka dapat bergabung

dengan mereka, karena sifuasi tersebut telah berubah menjadi

aman. Jika kelompok tersebut tidak melakukan hingga mereka

diimami oleh imam lain, atau mereka shalat sendiri-sendiri

sedangkan mereka ifu seperti suatu kaum, maka mereka tidak
shalat bersama jamaah pertiama karena ada halangan.

Apabila terjadi keadaan tidak aman pada hari Jum'at dan
imam dikavrnl saat berkhutbah di hadapan satu kelompok, lalu
datang kelompok png lain untuk menghadiri khutbah, maka
hendaknya imam shalat mengimami kelompok yang menghadiri

khutbah sahr rakaat dan dia tetap berdiri. Kemudian kelompok
(yang shalat bersama imam) ifu hendaknya menyempumakan
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sendiri shalat mereka dengan suara keras, lalu mereka berdiri di

hadapan musuh.

Kemudian kelompok yang belum shalat (dengan imam)

datang unfuk melaksanakan shalat bersama imam dengan

mengerjakan rakaat yang masih tersisa bagi imam dari shalat

Jum'at, kemudian imam tetap duduk, lalu mereka

menyempumakan shalat sendiri-sendiri. Setelah itu, imam

melakukan salam bersama mereka. Seandainya kelompok pertama

yang menghadiri khutbah itu pergi setelah imam selesai dari

khutbahnya, kemudian mereka menjaga imam, lalu kelompok yang

tidak menghadiri khutbah datang kemudian imam mengimami

shalat mereka, maka tidak sah bagi imam unhrk mengimami

mereka selain shalat Zhuhur empat rakaat, karena orang-orang

yang mendengarkan khutbah telah pergi. Hal ifu seperti imam

yang berkhutbah sendiri kemudian datang kelompok yang lain

sebelum dia melaksanakan shalat, lalu imam mengimami shalat

mereka.

Seandainya bersama imam masih tertinggal empat puluh

orang yang menghadiri khutbah lalu dia mengimami mereka

bersama kelompok yang menjaganya satu rakaat, dimana imam

tetap diam dan mereka melanjutkan sendiri shalat mereka,

kemudian datang kelompok yang menghadiri khutbahnya imam,

kemudian mereka tidak memasuki shalafurya imam hingga

kelompok pertama menjaga imam dari musuh, lalu imam

mengimami mereka safu rakaat, maka shalatnya imam sah karena

dia telah mengimami shalatnya empat puluh orang yang

menghadiri khutbah, ditambah jamaah yang tidak menghadiri

khutbah.
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Seandairyra kelompok grang menjaga itu sibuk menghadapi
musuh sehingga tidak menghadiri khutbah, tetapi ada empat puluh
orang Snng mernasuki shalat bersama imam, maka imam tidak
boleh mengerjakan shalat Jum'at, melainkan dia harus
mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat dengan cara shalat
Khauf biasa jika memungkinkan, atau dengan cara shalat Khauf
yang luar bima (dengan berjalan kaki dan menaiki kendaraan) jika
tidak memunghnkan.

Seandainya tdak ada kemungkinan bagi imam untuk
mengerjakan shalat Jum'at lalu dia shalat Zhuhur empat rakaat,
kemudian terjadi penrbahan kondisi pada musuh yang
memungkinkan imam unfuk mengerjakan shalat Jum'at, maka dia
dan orang'onmg lnng shalat di belakangnya Udak wajib
mengulangi shalat Jum'at- Sedangkan orang-orang yang belum
shalat bersama imam -bilamana jurnlah mereka empat puluh
orang- wajib memajukan salah seorrng di antara mereka untuk
mengimami rnereka shalat Jum'at.

Jika mereka tdak melakukannya, melainkan mereka
mengerjakan shalat Zhuhur empat rakaat, maka saya
memakruhkannya" tetapi shalat mereka sah.

Seandainya imam dan orculg-orang yang bersamanya
mengulangi shalat Jum'at bersama orcmg lain, maka saya tidak
memakruhkannlra. Jika dia mengulangin5ra sebagai imam, dan
begitu juga orang-orang png bersamanya sebagai makmum, maka
saya fidak memakruhkanryra bag makmum, tetapi salra

memakmtrkann5p bagi imam.

Tidak ada karrajiban bagi orcmg yang sudah mengerjakan
shalat Jum'at di belakang imam, baik yang sebelumnya sudah
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mengerjakan shalat atau belum mengerjakan shalat, manakala dia

mengerjakan shalat di waktu Jum'at.
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