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Komentar Pembaca

“Singkat, padat, tepat dan terarah. Panduan 

yang sangat bagus untuk menghilangkan ker-

agu-raguan dan juga menuntun untuk mema-

hami cara shalat berjamaah yang benar”. 

(Dyah, Exploration Department-Repsol YPF 

MAXUS SES).

“Saya sangat terkesan sekali membaca buku 

ini, karena setelah membaca beberapa sumber 

ternyata sudah terangkum dalam buku ini ter-

masuk yang ada dalam Ensiklopedi Islam, jadi 

buku ini sangat bermanfaat sekali bagi orang-

orang yang hanya punya sedikit waktu untuk 

belajar”. (Budhi Bahar, Head of Drilling Trans-

portation, VPF MAXUS)
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SHOLAT JAMAAH
DI                                   NEW YORK

halat jamaah berjalan dalam kehidupan
kaum Muslimin di manapun mereka berada,
baik di negeri Muslim dimana penduduknya

mayoritas Muslim, ataupun di negeri dimana kaum 
Muslimin minoritas. Semangat menjalankan salat 
jamaah tetap hidup dalam jiwa mereka. 

Inilah kesan penulis selama menjadi Imam di 
Masjid al-Hikmah, New York, US selama setahun 
lebih sedikit. Umat Islam yang menjadi pengunjung 
Masjid tersebut datang dari berbagai latar belakang 
ras, warna kulit dan asal negara. Ada yang berasal 
dari negara Arab seperti Mesir, Maroko, Aljazair, 
Yaman. Ada yang berasal dari Bangladesh, Pakistan. 
Ada yang berasal dari Afrika, Amerika Latin, Eropa 
dan ada penduduk asli Amerika berkulit putih. 
Mereka tekun menghadiri salat jamaah sepanjang 
musim, baik di musim panas yang waktu malamnya 
pendek sedang waktu siangnya lebih lanjang, 
maupun di musim dingin yang tantangannya cukup     
b

S
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berat karena suhu udara di bawah 0 derajat dan 
kadang salju turun. Bila salju turun, maka saya 
memberlakukan jamak dalam salat, mengga-
bungkan salat Zuhur dan Asar, Magrib dan Isya, un-
tuk meringankan beban kaum Muslimin. 

Keseriusan jamaah Masjid juga terlihat dalam 
hal ketepatan arah kiblat. Untuk ini saya mempunyai 
pengalaman yang langka. Beberapa bulan pertama 
jadi Imam di Masjid alHikmah, saya sering menerima 
teguran, kritikan dan bahkan sampai ke tingkat 
protes soal arah kiblat di Masjid tersebut. Mereka 
menyampaikan bahwa arah kiblat di Masjid itu 
keliru, karena tidak menuju ke Masjidil Haram, jauh 
melenceng ke arah South East (tenggara), se-
dangkan arah kiblat (masjidil haram) di setiap alat 
penunjuk arah kiblat, seperti kompas atau satelit, 
menunjuk ke arah North East (Timur Laut). 
Perbedaan itu bisa mencapai 45 derajat. Semua 
Masjid di New York sudah membetulkan kekeliruan 
arah kiblat itu dan mengarah ke Timur Laut. Saya 
mengunjungi sejumlah Masjid di sekitar kota New 
York sambil mencari tahu arah kiblat di masing-
masing Masjid, ternyata arahnya memang seragam, 
yaitu North East, kecuali Masjid alHikmah di mana 
saya menjadi Imam resminya. Beberapa jamaah 
ketika melakukan salat Nafilah, setelah salat jama'ah, 
mereka tidak mengikuti arah kiblat Masjid yang 
salah. 
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salah. Mereka mengikuti arah kiblat sesuai petunjuk 
arah kompas. Dengan pertimbangan itulah saya 
sebagai Imam harus meluruskan kekeliruan yang 
nyata dan tak bisa ditawar-tawar, dan mengubah 
arah yang keliru ke arah yang benar sesuai petunjuk 
alat teknologi yang tak diragukan kebenarannya. 
Tapi sekelompok orang dari orang Indonesia di 
Masjid itu tidak menerima pembetulan arah kiblat, 
karena arah yang lama menurut mereka sudah 
berjalan belasan tahun sejak Masjid didirikan. Juga 
arah yang lama lebih sesuai dengan bentuk 
bangunan Masjid yang berbentuk seperti kotak. 
Mereka lebih memilih bagusnya letak karena sesuai 
bangunan Masjid, ketimbang benarnya ibadah. 
Semua Mazhab di dalam Islam mewajibkan istiqbal 
(menghadap) qiblah pada waktu salat. Salat yang 
tidak mengarah ke Qiblat yang benar, hukumnya 
tidak sah. Yang dikecualikan adalah orang yang 
tidak mengetahui arah yang benar karena tidak 
menemukan petunjuk arah. Atau salat di atas 
kendaraan, di mana orang yang salat di atas 
kendaraan boleh mengikuti arah kendaraan itu 
berjalan. Itupun waktu takbirat al Ihram, harus tetap 
menghadap ke Qiblat. 

   Selama enam bulan arah kiblat yang benar 
sempat berjalan di Masjid al Hikmah, baik dalam 
salat lima waktu dan salat Jumat, hingga saya keluar 
d

ِ

ُ َ ْ
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dari Masjid itu pada tanggal 24 Ramadan 1438H., 
arah kiblat kembali ke arah semula yang salah.  
Semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada 
mereka yang belum menerima hidayah.  
        Soal bacaan Imam juga menarik. Umumnya para 
Imam di sana membaca ayat-ayat yang agak 
panjang dan itu disenangi oleh jamaah. Hampir 
tidak saya dapati keluhan dari jamaah soal 
panjangnya ayat yang saya baca. Pada subuh hari 
Jumat, sudah biasa saya membaca surat as Sajdah di 
raka'at pertama dan surat al Insan di raka'at kedua. 
Hal ini tidak bermaksud untuk membebani jamaah, 
akan tetapi ingin memperdengarkan ayat al Qur'an 
lebih banyak untuk bisa dihayati dan ditadabburi. 
Sehingga menumbuhkan kecintaan yang lebih men-
dalam pada Kitabullah. Bahkan suara isak tangis 
kedengaran dari belakang Imam ketika ayat yang 
dibaca berkaitan tentang Qiamat. Lain lagi kalo di 
bulan Ramadan, di mana kebanyakan Masjid 
mengkhatamkan al Quran pada salat tarawih dalam 
satu bulan. Kalau masuk bulan Ramadan dan kita 
masuk ke dalam Masjid, tidak terasa kalau kita 
berada di negeri non Muslim, saking kentalnya 
semangat ibadah di Masjid-masjid Amerika. 
  Semoga buku saku ini dapat menambah 
pengetahuan kaum Muslimin tentang praktik Salat 
berjamaah. 

Jati Asih, Bekasi, akhir Zulhijjah 1438H
Abu Sulaiman, Daud Rasyid

ْ ِ

َ ْ ِ
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KATA PENGANTAR

CETAKAN KE-4

B
ila ada yang bertanya, bagaimanakah me-

nurut Anda sholat jama’ah?  Jawabannya 

yang benar ialah Sholat jama’ah itu indah, 

menguntungkan dan kenikmatan. Keistimewaannya 

me lebihi apa yang terbayang di dalam pikiran kita. 

Andai setiap orang mengetahui keuntungan sholat 

ber jama’ah, niscaya mereka berlomba datang ke Mas-

jid untuk berjama’ah.

Yang mudah kita bayangkan ialah bahwa sholat 

berjama’ah memerangi sifat malas dan lesu pada diri 

manusia. Di saat-saat badan enak istirahat dan tidur 

nyenyak di waktu subuh, kita dibangunkan untuk ke-

luar rumah menghadiri Sholat jama’ah. Setelah sele-

sai Sholat subuh badan sudah menjadi segar kembali 

dan siap berakti�tas. Orang di luar Islam sebenarnya 

iri dengan syari’at Islam ini, mereka menginginkannya 

tapi mereka tidak memiliki ajarannya. Sayangnya kaum 

Muslimyang memiliki ajaran bangun Sholat subuh 

berjama’ah justru tidak menjalankannya. Mereka larut 
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dalam tidurnya. Karenanya mereka terus terbelakang. 

Dalam suatu komplek perumahan, yang banyak di-

untungkan dengan azan subuh adalah kalangan non 

Muslim, mereka terbangun mendengar suara azan, 

lalu mereka memulai akti�tas dengan segar, semen-

tara kaum Muslim yang tak memiliki kesadaran, ter-

lena dalam tidurnya walaupun azan telah memanggil 

mereka untuk datang ke Masjid.  

Waktu zuhur juga demikian. Panggilan azan da-

tang pada saat mana manusia mulai lemas dan penat 

dalam bekerja berjam-jam dari sejak pagi. Sholat ber-

jam’ah kembali memulihkan kesegaran mereka untuk 

melanjutkan akti�tasnya seusai melaksanakan Sholat 

zuhur berjama’ah. Begitulah seterusnya.

Jadi dengan menekuni Sholat jama’ah, kita su-

dah terbebas dari sifat malas dan loyo alias tidak berse-

mangat. Sifat-sifat inilah yang menghalangi sese orang 

atau bangsa untuk maju. Manusia yang ingin maju ha-

rus membuang sifat malas dan lesu dari dirinya. Dan 

Islam telah menawarkan itu melalui ajaran syari’atnya. 

Apalagi kalau kita renungkan sebuah Hadits Nabi 

Shallallahu alaihi wasallam : Rezeki umatku ada pada 

waktu pagi.

Untuk mengetahui betapa pentingnya kedudu-

kan salat berjamaah, mari kita simak ungkapan ulama-

ulama terdahulu (salaf ) berikut. Ungkapan yang dapat 
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membuat hati kita bergetar dan takut karena mening-

galkan salat berjamaah.

Imam Sufyan Ats-Tsauriy berkata:

َالِة . قَاَمِة تَْوِقْريُ ِللص� َالِة قَْبَل اْإلِ ِجمْيُئَك ِإَىل الص�
“Kehadiranmu untuk sholat (berjamaah) sebe-

lum iqomah merupakan bentuk penghormatan 

ter hadap sholat tersebut.” [Fathul Bariy Libni 

Rojab: 3/ 533]

Ibrahim At-Taimiy berkata:

ْوَىل فَاغِْسْل ِة اْألُ ُجَل يََهتَاَوُن ِيف الت�ْكِبْريَ ِإَذا َرأَيَْت الر�
يََدَك ِمنُْه.

“Bila anda lihat seorang lelaki meremehkan tak-

bir pertama (takbirotulihrom bersama imam_

pent) maka cucilah tanganmu darinya.” [Siyar 

A’lamin Nubala: 5/ 84]

Imam Waki’ bin al-Jarroh berkata:

ُه . ْوَىل فََال تَْرُج َخْريَ َة اْألُ َمْن لَْم يدرك الت�ْكِبْريَ
“Orang yang tidak mendapatkan takbir yang 

pertama (takbirotul ihrom bersama imam_pent) 

maka jangan engkau berharap kebaikannya.” 

[Syu’abul Imam karya Imam al-Baihaqiy: 3/ 

74]
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Imam Sufyan bin ‘Uyainahberkata:

ْوِء، َاليَْأِيت َحىت" يُْدَعى . َالتَُكْن ِمثَْل َعْبد الس,
“Jangan kamu menjadi seperti seorang budak 

yang buruk, dia tidak datang sampai dia dipang-

gil.” [At-Tabshiroh karya Ibnul-Jauziy: 131]

Diriwayatkan dari Harmalah bin Yahya dari Sa'id 

bin Musayyib, beliau berkata:

، َوَمانََظْرُت ِيفْ  ِسْنيَ ْوَىل ُمْنُذ َمخْ ة اْألُ َمافَاتَتِْين الت"ْكِبْريَ

ِسْنيَ سـَنَة . َالِة َمْنُذ َمخْ قفا َرُجَل ِيف الص"
"Aku tidak pernah ketinggalan takbir yg pertama 

sejak 50 tahun. Dan tidak pernah aku melihat-

tengkuk seorang laki2 dalam sholat semenjak 50 

tahun (karena beliau berada pada shaf paling de-

pan- pen.)” [As Siyar: 4/ 30]

Lihatlah praktik generasi awal dalam meman-

dang shalat jamah, betapa semangatnya mereka 

dalam usaha untuk mendapati takbirotulihrom ber-

sama imam.

Itu semua karena hadits yang diriwayatkan dari-

Anas bin Malik bahwa Rasululloh Shallallahu'alaihi wa 

Sallam berkata:

َة  الت"ْكِبْريَ يدرُك  اعٍَة  َمجَ ِيفْ  يَْوًما  أَْربَِعْنيَ  َصَىل _ َمْن 
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ْوَىل ُكِتبَْت َ/ُ بََراَءَ-ِن: بََراَءٌة ِمَن الن(اِر، َوبََراَءٌة ِمَن اْألُ

الن;َفاِق.
"Siapa yang sholat semata2 karena Alloh selama 

empat puluh hari (berturut2) secara berjamaah-

dan dia mendapati takbir yang pertama maka-

dituliskan baginya dua pembebasan:

- Pembebasan dari api neraka.

- Pembebasan dari kemuna�kan." 

(HR. At-Tirmidziy).

Buku kecil di tangan Anda ini memberi penjela-

san kepada  Anda praktik Shalat berjama’ah, aturan-

nya, etikanya, juga memberi motifasi kepada Anda 

agar tetap setia dalam berjama’ah. Buku ini sudah ber-

kali-kali dicetak karena permintaan jama’ah semoga 

dapat memberikan manfaat bagi setiap Muslim sete-

lah membacanya, Amiin.

Selamat membaca!

Bekasi, 4 Maret 2016/Jumadil Awwal 1437 H

Daud Rasyid

daudrasyidharun@gmail.com
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MUQADDIMAH

P
uji syukur kepada Allah l yang telah me-

wajib kan shalat kepada hamba-hamba-Nya. 

Shalawat dan salam kepada Rasulullah yang 

telah mencontohkan cara dan praktek shalat, sembari 

menyuruh umatnya untuk mengikuti cara shalatnya. 

Begitu pula shahabat dan keluarga beliau serta orang-

orang yang mengikuti jejak dan sunnahnya hingga 

akhir zaman.

Buku kecil ini dimaksudkan untuk membantu 

kaum muslimin memahami praktek shalat berjamaah, 

baik menyangkut keutamaan, esensi, aturan-aturan, 

hing ga kesalahan yang sering terjadi, baik disadari 

atau tidak.

Pembahasan shalat berjamaah memang sudah 

banyak ditulis dan diceramahkan oleh para Ulama 

dan para ustad. Namun demikian, masih terasa perlu 

buku-buku kecil yang mudah dibawa ke mana-mana 

menjelaskan tentang masalah ini. Pembicaraan ten-

tang shalat jamaah juga biasanya ditemukan dalam 

kitab-kitab !qh yang berjilid-jilid tebal itu dan pada 

umumnya berbahasa Arab. Sehingga agak menyu-
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litkan bagi kebanyakan orang untuk merujuknya. Oleh 

karena itu diperlukan buku yang memuat panduan 

praktis pelaksanaan shalat berjamaah.

Buku ini terdiri dari tiga pasal, seperti berikut:

Pasal I : Keutamaan shalat jamaah.

Pasal II : Aturan-aturan dalam shalat berjamaah.

Pasal III : Penyimpangan aturan berjamaah dalam 

masyarakat.

Penulis berharap, buku ini dapat menambah 

catatan amal saleh penulis di hari akhirat kelak, pada 

hari di mana tidak berguna lagi harta dan anak-anak, 

melainkan orang-orang yang datang menghadap Al-

lah dengan hati yang salim (sejahtera).

Condet, Jakarta Timur Zulhijjah 1421 H 

Penulis

Abu Usamah
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Pasal 1

KEUTAMAAN  SHALAT 

BERJAMAAH

I
slam adalah agama jamaah. Maksudnya, agama 

yang menekankan persatuan dan kebersamaan. 

Kebersamaan itu tidak hanya dituangkan dalam 

teori, bahkan dijabarkan dalam praktek operasional 

ibadah seperti shalat berjamaah.

Banyak sekali manfaat yang dipetik dari pelak-

sanaan konsep berjamaah, di antaranya ada yang ber-

sifat faedah duniawi dan ada yang bersifat ukhrawi.

Faedah Duniawi

Faedah duniawi dari shalat berjamaah misalnya 

seperti berikut:

Perkenalan

Dengan melaksanakan shalat berjamaah secara 

rutin sudah tentu perkenalan semakin luas, paling ti-

dak untuk sesama aktivis Masjid. Semakin besar jumlah 

orang yang datang berjamaah, semakin banyak pula 
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kenalan seseorang. Orang yang baru pindah ke suatu 

tem pat, dengan cepat ia dapat bergaul dan berkena-

lan dengan warga setempat melalui masjid. 

Lain halnya orang yang tidak pernah datang ke 

Masjid, biasanya jarang dikenal orang di sekitarnya. 

Bisa saja terjadi, ada yang datang bertanya ke pengu-

rus masjid tentang seseorang yang tinggal di sekitar 

masjid, tetapi, tak seorang pun dari aktivis masjid yang 

mengenalnya, lalu belakangan diketahui bahwa orang 

itu tinggal tidak jauh dari masjid.

Hubungan persahabatan

Dengan perkenalan dan interaksi yang tinggi, 

akan lahirlah hubungan persahabatan dan keakraban 

sebagai sebuah konsekuensi logis. Apalagi persahaba-

tan yang lahir dari Masjid, biasanya didasari oleh moti-

vasi yang bersih, tanpa target-target duniawi yang 

ber sifat sementara. Oleh karena itu,  persahabatannya 

lebih kekal dan bertahan lama. Berbeda dengan se-

seorang yang berkenalan karena hubungan bisnis 

semata, atau kepentingan sesaat saja, biasanya tidak 

berlangsung lama. Sering kali hubungan itu berakhir 

setelah berakhirnya kepentingan masing-masing. 

Apa  lagi jika hubungan tadi dirusak oleh perselisihan 

dan kon!ik, sehingga akibat yang lahir adalah perse-

teruan dan kebencian, Na’uzubillah min dzalik.
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Membantu menyelesaikan berbagai persoalan

Oleh karena interaksi yang tinggi di dalam mas-

jid, khususnya di luar waktu shalat, akan sangat mem-

bantu problem yang dihadapi oleh seorang aktivis 

masjid. Sebab, dalam pergaulan di masjid, sudah tentu 

pembicaraan mereka meluas ke berbagai persoalan 

dan bidang. Biasanya dalam diskusi yang penuh de-

ngan ikatan rasa persaudaraan itu, muncul rasa ingin 

saling membantu dan mendengar keluhan dan kesuli-

tan saudara yang lain.

Membangun Jaringan 

Pada tahapan tertentu, pembicaraan antar sesa-

ma pengurus dan jamaah masjid, khususnya kalangan 

ter didik di antara mereka, muncul ide-ide segar dan 

pros pektif, bagaimana caranya agar sesama jamaah 

mas  jid itu ada semacam jaringan yang kuat dan ker-

jasama yang baik. Sering kita temukan sebuah masjid 

mempunyai koperasi, lembaga pendidikan dan bah-

kan ada yang sampai ke tingkat jaringan keorganisa-

sian yang kokoh.

Dari masjid bisa dijalin kerja sama bisnis, pen-

didikan dan keterampilan yang bertujuan untuk me-

ngangkat martabat dan kualitas sumber daya manu-

sia umat Islam. Masjid yang baik adalah masjid yang 

jamaahnya mempunyai ide yang segar untuk mem-

berdayakan masjid sebagai sentral aktivitas umat. 
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Mas jid tidak hanya dibuka ketika waktu shalat mau 

tiba dan ditutup ketika shalat sudah selesai.

Masjid yang dibangun oleh Rasul n tidak se-

perti itu. Bahkan dari masjid, seharusnya lahir manu-

sia-manusia yang berkualitas dan terampil. Bagaimana 

caranya? Sudah tentu dengan mengembangkan fung-

si masjid. Anggota jamaah masjid yang mempunyai 

kemampuan bisnis mengembangkan fungsi masjid di 

bidang ekonomi. Jamaah yang berlatar belakang pen-

didikan merancang program sekolah yang berkualitas 

di Masjid. Jamaah yang berprofesi sebagai dokter, bisa 

membuka klinik atau pelayanan kesehatan bahkan 

bisa sampai ke tingkat rumah sakit. Pemodalnya dari 

anggota jamaah lain yang mempunyai harta. Mereka 

bertemu di masjid, membuat program untuk mengem-

bangkan fungsi masjid dan manfaat nya akan kembali 

ke jamaah masjid Begitulah hebatnya manfaat shalat 

berjamaah di masjid. Tetapi bila setiap orang muslim, 

shalat sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing, 

proyek-proyek besar itu akan sulit digarap dan akhirn-

ya masjid menjadi museum.

Faedah Ukhrawi

Adapun faedah Ukhrawi, berikut ini penulis ku-

tipkan sejumlah hadits yang menerangkan keutama-

an shalat berjamaah, antara lain:
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1. Shalat Jamaah berpahala 27 kali lipat dari

shalat sendirian

Sabda Rasul n:

َصَالُة الَْجَماعَِة تَْفُضُل عََىل َصَالِة الَْفذ( ِبسـَْبعٍ َوِعْرشِيَن

َدَرَجًة
“Shalat berjamaah melebihi (pahala) shalat 

sen dirian, dua puluh tujuh derajat.” (Shahih Al-

Bukhari: juz 1 hal. 2l 6).

2. Setiap langkah yang diayunkan menghasil-

kan ke baikan dan menghapus kesalahan.

Perjalanan seseorang dari rumahnya menuju

Masjid, bukan sia-sia. Setiap langkah yang diayunkan 

mem buahkan kebaikan dan menghapuskan dosa. 

Dengan demikian semakin jauh jarak yang ditempuh 

seseorang menuju masjid, akan semakin banyak pula 

kebaikan yang diperolehnya dan semakin banyak 

dosanya yang terhapus. Jika kita ibaratkan jarak yang 

ditempuh seseorang ke Masjid 50 langkah, dan pergi 

pulang membutuhkan 100 langkah. Maka untuk satu 

kali shalat itu, dia mendapatkan 100 kebaikan dan 100 

dosanya dihapuskan Allah. Apalagi ia mampu lima kali 

sehari ke Masjid, maka ia akan memperoleh 500 ke-

baikan dan 500 dosanya dihapuskan.

Hal ini ditegaskan oleh hadits yang diriwayatkan 
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oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah n bersabda:

ُجِل ِيف الَْجَماعَِة تَُضع*ُف عََىل َصَالِتِه ِيف بَيِْتِه َصَالُة الر*
َأ *ُه ِإَذا تََوض* ًسا َوِعْرشِيَن ِضْعفًا َوَذِ<َ أَن َوِيف ُسوِقِه َمخْ

رُِجُه ِإال*  فََأْحَسَن الُْوُضوَء ُمث* َخَرَج ِإَىل الَْمْسِجِد َال ُخيْ
َالُة لَْم َخيْطُ َخْطَوًة ِإال* ُرِفَعْت Zَُ ِهبَا َدَرَجٌة َوُحط* الص*
تَُصيل_  الَْمَالئَِكُة  تََزْل  لَْم  َصىل*  فَِإَذا  َخِطيئٌَة  ِهبَا  َعْنُه 
ُه َوَال *هُم* اْرَمحْ *هُم* َصل_ عَلَْيِه الل ُه الل عَلَْيِه َما َداَم ِيف ُمَصال*

َالَة يََزاُل أََحُدُمكْ ِيف َصَالٍة َما انْتََظَر الص*
“Shalat seseorang berjamaah digandakan (paha-

lanya) dari shalatnya di rumahnya, atau di tokon-

ya sebanyak dua puluh lima kali. Hal itu, apabila 

ia mulai berwudhu’ dengan baik, kemudian kelu-

ar ke Masjid dengan tujuan hanya semata-mata 

untuk shalat, maka tidak satu pun langkah yang 

diayunkannya, melainkan Allah pasti mengang-

katkan derajatnya setiap satu langkah dan meng-

hapuskan satu kesalahan. Kemudian, apabila ia 

telah usai melakukan shalat, para malaikat se-

nantiasa tetap mendoakannya selama ia berada 

di tempat shalatnya. (kata mereka): “Ya, Allah, 

berilah kepadanya keselamatan dan kasihanilah 

dia.” Dan seseorang itu tetap dihitung melakukan 
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shalat selama ia menunggu datangnya waktu 

shalat.” (Shahih Al-Bukhari: juz 1 hal. 216).

3. Didoakan oleh Malaikat selama berada di

tempat shalat.

Dari hadits Abu Hurairah di atas, diketahui

bahwa orang yang telah selesai shalat berjamaah, dan 

masih tetap berada di tempat duduknya, senantiasa 

didoakan oleh Malaikat yang mengatakan: “Ya Allah, 

selamatkanlah dia dan kasihanilah.” Begitu juga orang 

yang duduk di Masjid menunggu masuknya waktu 

shalat, ia dihitung dalam keadaan shalat.

4. Shalat Shubuh adalah waktu berkumpulnya

malaikat yang bertugas di waktu siang dan

malam.

Shalat Shubuh berjamaah mempunyai kekhusu-

san tersendiri. Malaikat yang telah menyelesaikan tu-

gas malamnya, berkumpul di Masjid dengan Malaikat 

siang yang akan memulai tugasnya. Rupanya sistem 

‘shift’ juga berlaku pada Malaikat. Jika seseorang hadir 

di masjid untuk melaksanakan shalat Shubuh maka ia 

berada di tengah-tengah perkumpulan makhluk Allah 

yang suci itu. Sebuah perkumpulan yang sudah pasti 

diberkahi dan mulia.

Firman Allahl:

“Sesungguhnya Al-Qur’an pada waktu Shubuh 
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(shalat Shubuh) disaksikan (oleh Malaikat).” (Al-

Israa’: 78).

Malaikat malam yang mencatat kehadiran sese-

orang yang salat subuh di masjid. Catatan itu adalah 

catatan terakhirnya untuk malam itu, sementara ma-

laikat siang juga mencatat dalam salat subuh itu se-

bagai catatan awal untuk hari itu dan membawanya 

naik ke langit. 

Sabda Rasulullah n:

َاِر ِىف َصَالِة الَْفْجِر (ْيِل َوَمَالئَِكُة الهن( تَِمُع َمَالئَِكُة الل َوَجتْ
“Malaikat (yang bertugas) waktu malam ber-

kumpul dengan malaikat siang pada waktu 

sha lat Subuh.” (Shahih al-Bukhari : juz 1 hal. 

217).

5. Semakin jauh jarak dan masjid semakin

besar pahalanya

َالِة أَبَْعُدُمهْ فََأبَْعُدُمهْ َمْمًىش  أَْعَظُم الن(اِس أَْجًرا ِىف الص(
Mَهيَا َمَع اِإلَماِم أَْعَظُم  َالَة َحىت( يَُصل ى يَنْتَِظُر الص( ِ )Tَوا ،

ى يَُصىلM ُمث( يَنَاُم ِ )Tأَْجًرا ِمَن ا
“Yang paling besar pahalanya dalam shalat ialah 

orang yang paling jauh jarak rumahnya dari Mas-

jid. Dan orang yang menanti shalat sampai sha-
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lat tersebut ia laksanakan dengan Imam, adalah 

lebih baik dari orang yang shalat kemudian ia ti-

dur.” (Shahih al-Bukhari : juz 1 hal. 217).

Semakin besarnya pahala orang yang datang ke 

Masjid karena jaraknya yang makin jauh dari Masjid, 

berkaitan dengan hadits terdahulu yang menerang-

kan jumlah langkah yang diayunkannya ke Masjid se-

makin banyak. Sedangkan satu langkah dihitung satu 

kebaikan. Dalam Islam, ada kaidah yang mengatakan, 

ganjaran suatu amal perbuatan, disesuaikan dengan 

berat ringannya perbuatan itu (al-Ajru ‘ala qadri al-

masya qqah). Amal perbuatan yang menuntut kerja 

keras akan membuahkan hasil yang lebih besar dari 

amal yang ringan. Seperti jihad � Sabilillah yang ber-

isiko mati atau terbunuh, ganjarannya jauh lebih besar 

dari berzikir.

Namun perlu juga diketahui bahwa pahala di 

atas bukan hanya untuk orang yang datang berjalan 

kaki. Tetapi juga diperoleh orang yang datang ke Mas-

jid dengan kendaraan, motor atau mobil.

6. Salah satu indikasi munafik, tidak hadir ke

masjid waktu Shubuh dan ‘Isya.

Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh

Abu Hurairah, Rasulullah n bersabda:

الَْفْجِر ِمَن  الُْمنَاِفِقَني  عََىل  أَثْقََل  َصــَالٌة  لَيَْس 
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َوالِْعَشاِء ، َولَْو يَْعلَُموَن َما ِفِهيَما َألتَْوُمهَا َولَْو َحْبًوا
َن فَُيِقَمي ، ُمث: آُمَر َرُجًال ، لَقَْد َمهَْمُت أَْن آُمَر الُْمَؤذ?
َق عََىل  يَُؤمQ الن:اَس ، ُمث: آُخَذ ُشَعًال ِمْن Jٍَر فَُأَحر?

َالِة بَْعُد ُرُج ِإَىل الص: َمْن َال َخيْ
“Tidak ada shalat yang lebih berat bagi kaum mu-

na�k selain shalat Shubuh dan Isya. Seandainya 

mereka mengetahui apa yang terkandung di 

dalam dua shalat itu, pastilah mereka menda-

tangi masjid walaupun dengan merangkak. Saya 

bermaksud menyuruh muazin mengumandang-

kan iqamah, lalu saya suruh seseorang mengima-

mi shalat. Sedangkan saya keluar membawa api 

lalu membakar rumah orang yang tidak datang 

ke Masjid.” (Shahih al-Bukhari: juz 1 hal. 218)

Jika Rasul n telah memberitahukan bahwa

orang muna!k akan merasa sangat berat untuk da-

tang berjamaah ke Masjid pada dua waktu itu (Shubuh 

dan Isya), maka kita telah dapat mengenali ciri-ciri mu-

na!k itu. Salah satu di antaranya apa yang disebutkan 

hadits ini. Orang-orang yang tidak pernah ditemukan 

di Masjid dalam dua waktu itu, berkemungkinan sekali 

tergolong dalam golongan muna!k. Apalagi orang 

yang tidak pernah ke masjid sama sekali.
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7. Menunggu waktu shalat sama pahalanya

seperti melaksanakan shalat

Pada hadits Abu Hurairah terdahulu juga dite-

rangkan bahwa menunggu waktu shalat dihitung se-

perti melaksanakan shalat. Artinya ia mendapatkan 

pahala sebagaimana jika ia shalat selama waktu itu. 

Hal ini jangan disalahpahami, sehingga menimbul-

kan kesan bahwa umat Islam suka menganggur dan 

membuang-buang waktu. Anggapan ini jelas keliru, 

karena membuang waktu itu biasanya untuk sesuatu 

perbuatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Dalam 

Islam, manfaat itu tidak semata-mata material. Kemu-

dian, orang yang menunggu shalat bukan dimaksud-

kan menunggu dari satu waktu ke waktu berikutnya 

yang bisa jadi lamanya berjam-jam. Bukan itu yang 

di maksudkan oleh hadits tersebut. Tetapi menunggu 

menjelang masuknya waktu shalat, atau menunggu 

antara azan dan iqamah.

BEBERAPA PERSOALAN SEPUTAR 

 TEMPAT SHALAT JAMAAH

Berjamaah di rumah

Dalam beberapa tahun belakangan ini, ada se-

macam tradisi baru dalam keluarga muslim. Mereka 

yang tergolong taat menjalankan perintah agama, 

mengkhususkan sebuah ruangan dalam rumahnya 
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untuk tempat mereka mengerjakan shalat bersama 

dengan seluruh anggota keluarga Biasanya, kepala 

rumah tangganya menjadi imam, lalu ibu dan anak-

anaknya menjadi makmum. Ruang ini digunakan juga 

untuk membaca dan belajar Al-Qur’an. Dalam batas-

batas tertentu, fenomena ini bisa kita anggap sebagai 

kemajuan dalam kehidupan beragama dan maraknya 

fenomena kebangkitan Islam (shahwah Islamiyah). 

Mereka berusaha untuk mendekatkan dirinya kepa-

da Allah dengan menciptakan suasana beragama di 

dalam rumah tangganya. Sebuah niat yang baik tentu 

saja. Akan tetapi, semangat ini perlu dibingkai dengan 

aturan syariat atau meneladani sunnah Rasul n.

Keberadaan mushalla di dalam rumah seharus-

nya tidak perlu menghalangi orang (khususnya kaum 

lelaki) untuk datang ke masjid berjamaah. Betapapun 

kita dapat melaksanakan shalat berjamaah di rumah 

sendiri dengan anggota keluarga kita, mungkin ber-

tujuan untuk membawakan anak dan istri agar sadar 

akan kewajiban shalat, namun hal itu tidak dapat me-

nandingi pahala berjamaah di masjid. Langkah yang 

kita ayunkan menuju dan kembali dari masjid, tidak 

akan kita dapatkan bila kita shalat berjamaah di rumah 

sendiri. Apalagi jika kita tinjau dari sisi sunnah Rasul. 

Rasulullah n tidak pernah melegalisir shalat berjamaah 

di rumah untuk menggantikan shalat jamaah di masjid. 
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Para pendahulu kita dari generasi awal Islam (sahabat 

dan tabi’in) mengetahui benar masalah ini, sehingga 

mereka tetap berjamaah di masjid dan bukan di ru-

mah masing-masing. Andaikan semua orang berpikir, 

cukup saja shalat di rumah dengan anak-anak, tidak 

perlu ke masjid, niscaya masjid akan berubah men-

jadi auditorium kosong, yang digunakan hanya untuk 

acara-acara pertemuan penting.

Namun bukanlah berarti shalat berjamaah di ru-

mah itu tidak sah. Khususnya jika ada kondisi-kondisi 

yang sulit bagi seorang muslim untuk datang ke mas-

jid. Seperti dalam keadaan sakit, hujan, terlalu lelah 

dan uzur-uzur lainnya. Tetapi uzur itu seharusnya di-

tem patkan sebagai kondisi yang tidak normal atau 

penge cualian.

Cara terbaik barangkali adalah dengan men-

gajak anak laki-laki kita ikut bersama bapaknya ke 

masjid, agar mereka juga kita biasakan akrab dengan 

masjid. Hal ini perlu dimulai sejak anak masih kecil. Se-

mentara anak perempuan shalat berjamaah bersama 

ibunya di rumah. Sesekali dalam keadaan berhalangan 

ke masjid, mereka bisa berjamaah dengan ayahnya di 

rumah.

Berjamaah di kantor

Begitu juga dengan shalat berjamaah di kan-
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tor. Selama memungkinkan untuk shalat berjamaah, 

janganlah hendaknya shalat sendirian di kamarnya di 

kantor. Sedapat mungkin diupayakan agar setiap mus-

lim shalat dalam berjamaah. Semakin banyak jumlah 

jamaah semakin besar pahala yang didapatkan. Apa-

lagi di sekitar kantor terdapat masjid, maka tidak ada 

alasan bagi seseorang untuk shalat sendirian di dekat 

mejanya.

Shalat Tahiyyatul Masjid di kantor

Tahiyyatul masjid adalah shalat dua raka’at yang 

dilakukan pada awal masuk ke dalam masjid sebagai 

wujud penghormatan. Jika berada di Masjidil Haram, 

pengganti tahiyyatul masjid ini adalah thawaf seban-

yak tujuh putaran. Jika thawaf tidak memungkinkan 

karena terlalu padat, barulah diganti dengan shalat 

tahiyyatul-masjid.

Di beberapa kantor atau instansi yang tidak 

memiliki masjid secara khusus, untuk keperluan shalat 

Jumat, gedung auditorium atau aula sering digunakan 

untuk pelaksanaan shalat Jumat. Hal ini dibolehkan 

dan tidak ada masalah selama tempat itu bersih dan 

bukan tempat yang terlarang untuk shalat. Di sinilah 

keleluasaan Islam yang membolehkan setiap tempat 

untuk dijadikan tempat shalat, kecuali tempat yang 

bernajis, pembuangan kotoran, dan yang sejenisnya.
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Timbul pertanyaan, apakah ruangan aula seperti 

itu, diperlukan untuk shalat tahiyyatul-masjid. Jawa-

bannya, selama tempat itu tidak disebut sebagai mas-

jid, maka tidak ada keharusan untuk shalat tahiyyatul-

masjid. Aula dari sebuah kantor tetaplah sebagai aula 

yang digunakan untuk berbagai acara, begitu juga 

dengan basement sebagai tempat parkir kendaraan. 

Tempat-tempat ini tidak perlu shalat tahiyyatul-masjid 

sekalipun itu hari Jumat menjelang shalat.

Membawa anak kecil ke Masjid

Dalam tradisi Islam sejak zaman Rasul Saw anak-

anak dibiasakan untuk dibawa orang tuanya ke Mas-

jid, agar ketika dewasa, mereka terbiasa berjamaah 

di Masjid dan bahkan mencurahkan perhatian untuk 

Masjid. Berjama’ah sudah menjadi karakternya dan 

tidak lagi menjadi beban baginya di manapun mereka 

hidup. Biasanya, mereka yang susah untuk datang sha-

lat berjama’ah ke Masjid, dulu masa kecilnya memang 

jarang, atau bahkan tidak pernah dibawa atau disu-

ruh orang tuanya ke Masjid. Begitu juga sebaliknya, 

mereka yang menjadi jama’ah tetap di Masjid, umum-

nya dari masa kecil sudah terbiasa datang ke Masjid. 

Jadi di sinilah unsur pendidikannya. Pembiasaan dari 

usia anak-anak berpengaruh besar pada masa-masa 

berikutnya. 
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Disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah n 

ingin memanjangkan bacaannya di dalam shalat, na-

mun beliau mendengar suara tangis anak di belakang, 

maka beliau memendekkan bacaan Shalatnya. Ini be-

rarti bahwa dari dulu anak-anak memang sudah biasa 

datang ke Masjid. Begitu juga ada aturan tentang shaf 

dan siapa yang berdiri di shaf itu. Barisan-barisan de-

pan untuk orang tua. Bagian tengah untuk anak-anak. 

Dan bagian paling belakang untuk wanita.

Namun demikian, membawa anak kecil ke Mas-

jid tidaklah sebebas-bebasnya tanpa aturan. Orang 

tuanya harus memberitahu anaknya dari rumah ten-

tang kewajiban menjaga kebersihan, ketertiban dan 

ketenangan di dalam masjid. Menghindari teriakan 

dan kebisingan yang dapat mengganggu kekhusyu-

kan orang dalam shalat. Begitu juga soal najis agar 

jangan sampai anak buang air kecil di dalam Masjid. 

Hal ini semua harus diingatkan oleh orang tua kepada 

anak-anaknya.

Oleh karena itu faktor usia anak pun perlu men-

jadi perhatian orang tua. Janganlah seorang bapak 

membawa ke masjid anaknya yang masih sangat kecil 

dan tidak bisa diatur dan ditertibkan, karena dapat 

mengganggu orang yang shalat. Anak dalam usia 4 

tahun atau murid di TK, belum dapat mengerti dan 

mematuhi aturan shalat berjamaah. Dalam usia se-
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perti ini, sebaiknya mereka ditinggal di rumah dan 

sha lat bersama ibu dan saudari-saudarinya. Sebab 

jika dibawa ke masjid dan bertemu dengan anak lain 

seusianya, maka yang terjadi adalah kebisingan dan 

pekikan suara, apalagi jika ia mengeluarkan najis di 

dalam masjid. Masjid berubah menjadi kelas TK. Hal ini 

sudah tentu tak dapat dibenarkan dalam agama.

Para Ulama menyebutkan usia tujuh tahun 

ada lah usia mumayyiz, di mana anak sudah bisa me-

mahami lingkungan sekitarnya. Pada usia itu orang 

tua sudah boleh membawa anaknya ke Masjid. Namun 

ada juga pengecualian untuk anak-anak tertentu. Be-

lum berusia tujuh tahun, ia sudah bisa tertib di Masjid, 

tidak berlari-lari dan tidak bersuara keras.

SHALAT DENGAN KHUSYUK

Khusyuk artinya perhatian yang penuh pada 

satu fokus. Maka khusyuk dalam shalat artinya per-

hatian yang bulat dan konsentrasi penuh pada Allah 

l. Khu syuk merupakan inti dari shalat. Firman Allah

dalam surat al-Mu’minun :

ْم َخاِشُعْوَن ْيَن ُمهْ ْيف َصَالِهتِ ِ قَْد أَْفلََح الُْمْؤِمنُْوَن ا.-
“Beruntunglah orang-orang beriman. Yaitu 

orang-orang yang khusyu’ dalam shalatnya.” (QS 

Al Mukminun : 1-2).
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Ciri Mukmin yang pertama disebutkan oleh  Allah 

ldalam ayat di atas adalah khusyu’ dalam Shalat. Arti-

nya hanya orang Mukmin saja yang memiliki perhatian 

serius terhadap kekhusyu’an Shalat. Di luar orang Muk-

min, tidak memiliki kepedulian akan khusyu’. Kalaupun 

mereka shalat, mereka tidak peduli soal khusyu’. Yang 

penting sudah melaksanakan Shalat. Hanya sebatas itu.

Keberhasilan seseorang dalam shalat diukur se-

jauh mana kekhusyukannya. Orang yang khusyuk da-

lam shalatnya berarti sukses dalam beribadah kepada 

Allahl. Sedangkan orang yang tidak khusyuk dalam 

shalatnya berarti gagal dalam beribadah.

Khusyuk itu bertingkat-tingkat. Serendah-rendah 

khusyuk adalah jika seseorang masih sadar akan gera-

kan yang dilakukannya dalam shalat. Dia sadar akan bi-

langan raka’at yang dikerjakannya, sadar bacaan yang 

sedang dibacanya. Itu tingkat khusyuk yang paling 

mini mal. Tetapi ada tingkatan khusyuk yang lebih ting-

gi, di mana seseorang merasakan lezat nya berhubu-

ngan dengan Allah l Sehingga ia hampir-hampir 

tidak sadar, saking asyiknya beribadah kepada Allah. 

Kadang ia meneteskan air mata, dan kadang air ma-

tanya berderai disertai gemuruh suara isak dan tangis 

yang tak tertahan. Perasaannya hanya dua, takut akan 

azab  Allah l dan merindukan bertemu dengan-Nya. 

Nabi n sendiri menangis dalam shalatnya. 
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Abdullah bin Syikhir, ia berkata, "Aku melihat 

Rasulullah n mengerjakan shalat sambil menangis ter-

isak-isak seakan-akan pada dadanya terdapat bunyi air 

mendidih di dalam ceret." (HR. Ahmad, Abu Dawud, 

Nasa'i, Tirmidzi, dan ia mensahihkannya).

Di dalam shalat, kekhusyukan itu pun tidak sela-

manya konstan. Terkadang dalam satu raka’at, kekhus-

yukan seseorang terasa tinggi, tetapi pada raka’at lain-

nya, ia bisa berkurang, dan bahkan bisa hilang sama 

sekali. Itulah perjuangan seorang mukmin yang shalat 

melawan godaan syaitan yang tidak membiarkannya 

khusyuk dalam shalat.

Kiat untuk Khusyu’ :

1. Menunggu tibanya waktu Shalat. Akan terasa

lebih khusyu’ bila seseorang menunggu masuk-

nya waktu Shalat. Karena mempersiapkan se-

suatu akan memberikan hasil yang berbeda de-

ngan tidak mempersiapkannya

2. Memahami bacaan yang diucapkan dalam Sha-

lat. Ini akan sangat berpengaruh untuk mening-

katkan kekhusyukan. Orang yang tidak memaha-

mi makna ayat, tasbih, doa serta zikir yang

di baca nya, akan kurang menghayati shalatnya.

3. Berusaha untuk konsentrasi dalam Shalat. Kenda-

tipun khusyu’ itu naik turun, timbul tenggelam,
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akan tetapi kekhusyu’an harus diperjuangkan. 

Ketika khusyu’ mulai menurun, ia dibangkitkan 

kembali agar kembali pada khusyu’.

4. Menghindarkan segala yang berpotensi mengu-

rangi atau menghilangkan khusyu’. Baik berupa

benda, ataupun ingatan akan sesuatu yang se-

lama ini sering terbayang di luar waktu shalat. Itu

semua harus dihilangkan ketika mau mulai sha-

lat.

Membawa HP ke Masjid

Salah satu !tnah (cobaan) bagi orang yang 

hidup di zaman ini adalah penggunaan telepon geng-

gam (HP). Di zaman ini hampir semua orang menggu-

nakan HP, bahkan lebih dari satu, dan tidak bisa lepas 

dari benda itu. HP pun dibawa masuk ke Masjid dan 

lupa mematikannya. Pada saat shalat jama’ah sedang 

berlangsung HP tadi berdering dan mengeluarkan 

suara yang bermacam-macam. Mulai dari suara tele-

pon yang bernada kring, hingga suara musik, suara 

hewan dan lain-lain. Ini semuanya merusak kekhusyu-

kan orang yang sedang shalat. Mungkin inilah !tnah 

terbesar di zaman ini, karena susahnya dihindari.

Terganggunya kekhusyukan orang gara-gara 

bunyi HP akan mengakibatkan si pemilik HP menang-

gung dosa mereka semua dan ia akan ditanya nanti 
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di yaumul Qiyamah akibat kelalaiannya itu. Lalu bagai-

mana solusinya?

Jalan satu-satunya ialah mengambil HP itu dan 

me matikannya segera sekalipun orang tersebut be-

rada dalam shalat. Jangan membiarkan HP itu berde-

ring terus. Semakin cepat bunyinya dimatikan, semakin 

kecil mudharatnya. Semakin lama berdering, semakin 

besar mudhorotnya. Namun jalan yang paling aman, 

ialah mematikannya sebelum masuk Masjid. Jalan ini 

adalah jalan yang paling ringan. Si pemilik HP tidak 

perlu ragu kalau shalatnya rusak akibat tangannya 

bekerja mematikan HP tersebut. Karena inilah yang 

paling ringan mudhorotnya ketimbang membiarkan 

HP itu berdering terus sehingga merusak kekhusyu-

kan sejumlah banyak orang. Pergerakan yang tidak 

banyak dan tidak berulang-ulang tidak sampai mem-

batalkan Shalat, in Sya Allahl.
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Pasal 2

BERBAGAI ATURAN  DALAM 

SHALAT JAMAAH

S
halat berjamaah terdiri dari dua unsur : Pertama, 

imam dan kedua, makmum. Oleh karenanya 

ada aturan yang khusus menyangkut tentang 

Imam dan ada pula aturan yang khusus menyangkut 

tentang makmum. Oleh karena itu pembahasan di 

sini terdiri dari:

1. Aturan umum dalam berjamaah.

2. Aturan khusus menyangkut tentang imam.

3. Aturan khusus menyangkut tentang makmum.

Aturan Umum tentang shalat

 berjamaah :

Merapatkan dan meluruskan barisan

Pertama sekali yang harus diperhatikan dalam 

berjamaah adalah soal kerapian barisan. Karena ba-

risan yang bengkok dan tak beraturan, tidak akar di-

lihat oleh Allah l. Shaf-shaf dalam shalat akan cepat

lurus bila masing-masing orang yang shalat (mushalli) 
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memperhatikan orang di sebelahnya. Dikatakan oleh 

Imam Sa’id ibn Al-Musayyab, seorang imam mazhab 

dari generasi tabiin, apabila muazin mengumandang-

kan iqamah dengan mengucapkan “Allah Akbar” yang 

per tama, maka seluruh jamaah harus berdiri. Bila ia 

me ngatakan “hayya ‘alash shalah”, maka barisan mak-

mum sudah harus tampak rapi dan lurus. Apabila 

ia mengatakan “Allahu Akbar La llaha illallah”, maka 

Imam pun mengangkat takbir. Namun menurut Anas 

ra bahwa beliau bangkit berdiri apabila muazin me-

nga takan “Qad Qamatish shalah.” (Subulus-Salam, 

Al-Shan’ani, juz 1, hal. 251).

Yang pasti Imam yang memimpin shalat berke-

wajiban mengingatkan jamaah agar meluruskan ba-

risan dan merapatkannya. Imam seharusnya tidak 

me  mulai shalat sebelum yakin barisan jamaah sudah 

rapat dan lurus. Nabi Muhammad mengingatkan bah-

wa lurusnya shaf adalah bagian dari kesempurnaan 

shalat. Sabda beliau n yang diriwayatkan oleh Anas

bin Malik a:

َالِة ف* ِمْن تََماِم الص� وا ُصُفوفَُمكْ فَِإن� تَْسِويََة الص� َسو9
“Luruskanlah barisan kalian. Sesungguhnya me-

luruskan barisan adalah bagian dari kesempur-

naan shalat.” (Sunan Ibnu Majah : juz 1 hal. 318, 

kitab iqamat al-Shalat wa al-Sunnah !ha).
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Nabi tidak hanya sekadar menyampaikan him-

bauan untuk meluruskan barisan, bahkan beliau 

mem  berikan ancaman bagi orang-orang yang tidak 

me naruh perhatian pada pelurusan shaf. Suatu ketika 

Nabi n pernah melihat dada seseorang lebih menon-

jol dari barisannya, sehingga Nabi menegur dengan 

me ngatakan, seperti hadits yang diriwayatkan oleh 

Al-Nu’man Ibn Basyir :

ُ بَْنيَ ُوُجوِهُمكْ وا ُصُفوفَُمكْ أَْو لَُيَخاِلَفن& ا'& َسو2
“Luruskan barisan kalian atau (kalau tidak) Allah 

akan menimbulkan perpecahan di antara sesama 

kalian.” (Ibnu Majah: juz 1 hal. 318).

Standar dalam pelurusan shaf

Mungkin pertanyaan segera muncul, apakah pa-

tokan yang dijadikan sebagai standar dalam peluru-

san barisan? Patokannya ialah tumit dan bahu setiap 

makmum. Masing-masing orang melihat orang yang 

berdiri di sebelahnya, apakah tumitnya sudah sejajar 

dengan tumit orang di sebelahnya atau belum? Be-

gitu juga bahunya dengan bahu orang di sebelahnya. 

Bila kedua itu belum sejajar berarti shafnya belum 

lurus. Aturan ini banyak sekali dilanggar oleh kaum 

Muslimin, di mana barisan (shaf) mereka banyak yang 

kosong. Jarak yang satu dengan orang lain di sebe-

lahnya bisa mempunyai ruang kosong sebesar 5 atau 
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10 cm. Padahal seharusnya, antara kakinya dengan 

kaki orang di sebelahnya harus menempel dan ber-

satu, ibarat batu-batu bangunan yang tersusun rapi. 

Tetapi kenyataan aneh di masyarakat, setiap kali kita 

hendak mendekatkan kaki ke kaki sebelah kita, ia jus-

tru semakin menjauh. Banyak di antara orang yang 

shalat merasa risih jika kakinya bersentuhan dengan 

kaki orang lain. Sikap ini harus diubah dan kita ha-

rus merapatkan barisan sampai bersentuhan antara 

kaki kita dengan kaki orang di sebelah kita. Ini ajaran 

Nabi kepada umatnya. Berkata Al-Nu’man Ibn Basyir, 

bahwa Rasulullah n meluruskan barisan kami seperti

menyu sun anak panah. (Al-Bukhari, Al-Shahih, juz 1 

hal. 244).

Barisan yang kosong, harus diisi

Apabila seseorang menemukan barisan di de-

pannya dalam keadaan kosong, maka orang yang 

ada pada shaf di belakangnya hendaknya maju ke 

depan menutup barisan yang kosong itu. Pada prin-

sipnya, shaf-shaf dalam shalat tidak boleh dibiarkan 

dalam keadaan kosong. Karena shaf yang kosong 

akan diisi oleh setan. Umpamanya, apabila di tengah 

pe laksanaan shalat, ada salah seorang yang terpaksa 

mem batalkan shalatnya, karena berhadats, atau harus 

ke kamar kecil, maka tidak ada larangan baginya un-

tuk meninggalkan shaf, lalu orang yang berdiri di be-
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lakangnya, langsung maju ke depan untuk mengisi ke-

kosongan itu. Gerakan tambahan se perti melangkah 

ke depan ini, tidaklah mengganggu perjalanan shalat. 

Ibnu Umar berkata: “Tiada langkah yang lebih besar 

pahalanya di sisi Allah dari langkah yang diayunkan 

oleh seseorang yang melihat kekosongan lalu menu-

tupinya.” (Al-Bazzar).

Mengambil tempat pada Shaf pertama

Perlu diketahui bahwa shaf-shaf yang ada dalam 

shalat berjamaah mempunyai nilai yang bertingkat-

tingkat. Shaf yang paling tinggi nilainya ialah shaf yang 

pertama. Sedapat mungkin seseorang hendaknya 

shalat pada shaf yang pertama. Dan yang paling ber-

hak menempati shaf pertama ini adalah orang yang 

datang paling awal ke Masjid. Yang datang lebih awal 

seharusnya langsung menempati barisan pertama. 

Tidak sebaliknya, orang yang pertama datang, senga-

ja mencari tempat di barisan paling belakang. Lalu ke-

tika Imam hendak memulai shalatnya, jamaah justru 

bertolak-tolakan untuk berdiri di shaf terdepan. Sikap 

ini muncul karena ketidaktahuan mereka tentang keu-

tamaan shaf pertama.

Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bara’ Ibn 

Azib menerangkan keistimewaan shaf pertama itu de-

ngan katanya:
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ِل ف" اَألو� َ َوَمَالئَِكتَُه يَُصل*وَن عََىل الص� ِإن� ا�4
“Sesungguhnya Allah dan para Malaikat-Nya 

men doakan (orang-orang yang ada) pada shaf 

per tama.” (Ibnu Majah: Juz 1 hal 319).

Dalam riwayat Irbadh Ibn Sariyah disebutkan 

bahwa Rasulullah memintakan ampunan orang-orang 

yang ada di shaf pertama sebanyak tiga kali, semen-

tara untuk shaf yang di belakangnya, sebanyak dua 

kali. (Ibnu Majah, juz 1 hal 318).

Bahkan dalam sebuah hadits, Nabi menceritakan 

keistimewaan shaf pertama, jika orang-orang menge-

tahui hebatnya keutamaan shaf pertama, mereka 

terpaksa harus melakukan undian (hadits Muttafaq 

alaih). Siapa yang menang, dialah yang berhak di shaf 

pertama, karena mereka saling berebut untuk menda-

patkan fadhilah (keistimewaan) itu. 

Sayangnya banyak di antara mereka yang tidak 

mengetahui, maka yang terjadi adalah saling tolak 

menolak. Tetapi aturan di atas berlaku untuk kaum 

lelaki, bukan untuk kaum wanita. Adapun untuk kaum 

wanita, shaf yang terbaik adalah shaf yang paling be-

lakang. Sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah a:

لُهَا َوَخْريُ  َها أَو� "َساِء آِخُرَها َوَرش*  َخْريُ ُصُفوِف الن



30

} î P a n d u a n  P r a k t i s  S H A L A T  B E R J A M A A H

َها آِخُرَها لُهَا َوَرش# َجاِل أَو) ُصُفوِف الر,
“Shaf wanita yang terbaik adalah shaf yang pa-

ling belakang dan yang paling rendah ialah shaf 

paling depan. Dan shaf kaum lelaki yang terbaik 

adalah shaf yang terdepan dan yang terendah 

adalah shaf terbelakang.” (Ibnu Majah juz 1 

hal. 319).

Shaf perempuan seharusnya dimulai dari barisan 

paling belakang, kemudian secara bertahap mengisi 

shaf yang di depannya, begitulah seterusnya hingga 

bari san terdepan yang telah dibatasi untuk perem-

puan. Jadi aturan shaf perempuan kebalikan shaf 

kaum lelaki.

Memperhatikan Thuma’ninah

Salah satu upaya untuk khusyuk adalah melak-

sanakan gerakan shalat dengan perlahan-lahan, tidak 

ter buru-buru. Kesalahan yang paling banyak terjadi di 

masya rakat adalah seorang imam terburu-buru dalam 

sha lat nya, dengan dalih meringankan shalat atas 

jamaah. Padahal meringankan itu harus ada standar 

mi ni  malnya. Jika tidak, sama saja artinya de ngan ti-

dak shalat. Setiap gerakan yang dilakukan Imam 

 hendaknya ada tenggang waktu. Dalam ruku', tasbih 

yang dibaca minimal tiga kali dan dengan bacaan 

yang tenang, tidak tergesa-gesa. Tetapi, sebaiknya 
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ba caan tasbih itu dilebihkan lima atau tujuh kali, agar 

memberi kesempatan kepada makmum untuk tenang 

sejenak dalam ruku' dan sujudnya. Shalat yang terbu-

ru-buru tidak akan mendapatkan apa-apa, karena ke-

hilangan rasa khusyuk.

Rasulullah pernah melihat orang yang sha-

lat dengan ruku' yang tidak sempurna, lalu beliau 

menegurnya dengan mengatakan: “Ulangi shalatmu, 

sesungguhnya engkau tidak shalat.” Dan beliau juga 

bersabda : “Allah l tidak melihat orang yang tidak

men dirikan tulang belakangnya dalam ruku' dan su-

jud.” (Riwayat Imam Ahmad)

Memberi batas di depan tempat sujud

Bila seseorang hendak shalat, baik sendirian 

maupun berjamaah, di tempat yang luas, yang biasa-

nya dilalui oleh orang banyak, maka ia harus memberi 

batas di depan tempat sujudnya berupa benda yang 

bisa diberdirikan agar orang-orang yang melintas di 

depannya tidak berdosa. Sebab melintas di depan 

orang yang tengah shalat, berat sekali risikonya di sisi 

Allah l. Rasulullah bersabda seperti diriwayatkan

oleh Abu Juhaim:

بَْنيَ يََدِى الُْمَصىل( َماَذا عَلَْيِه لََاكَن لَْو يَْعَملُ الَْمار3
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أَْن يَِقَف أَْربَِعَني َخْريٌ َ+ُ ِمْن أَْن يَُمر# بَْنيَ يََديِْه
“Jika orang yang melintasi orang yang sedang 

sha lat mengetahui dosa yang akan dipikulnya, 

niscaya dia akan berdiri menunggu selama em-

pat puluh (tahun), itu lebih baik ketimbang me-

lalui orang yang medang shalat.” (Shahih al-

Bukhari, juz 1, hal. 178).

Untuk menghindari itulah, orang yang hendak 

shalat memberi batas dari lalu lalang orang banyak.

Tetapi, bila orang yang shalat sudah memberi 

batas di depannya, namun masih ada orang yang 

melintas, maka ia berhak untuk menahan orang terse-

but. Perlu diketahui, dalam suatu shalat jamaah yang 

sedang berlangsung, makmum yang ada di belakang 

Imam boleh saja keluar dan melintasi barisannya, dan 

itu tidak terlarang. Umpamanya bila salah seorang dari 

makmum batal wudhu’nya atau mau membuang ko-

torannya, ia boleh keluar dari barisan dengan melintasi 

orang yang di belakangnya, karena dalam sebuah ha-

dits disebutkan “batas (sutrah) Imam adalah merupa-

kan batas untuk makmum”.

Shalat Fardhu Dua Kali

Apabila seseorang sudah selesai melaksanakan 

shalat fardhu seperti Magrib, Isya, Shubuh dan lain-

lainnya, lalu ia shalat dalam waktu yang sama untuk 
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kedua kalinya, maka hal ini boleh dilakukan asal saja 

shalat yang kedua ini dengan niat “sunnah” (Na�lah), 

bukan mengerjakan shalat fardhu lagi. Bahkan tidak 

sekadar boleh, hukumnya na�lah (sunnat) apabila ada 

penyebabnya. Umpamanya sebuah jamaah sudah se-

lesai shalat fardhu, lalu ada seseorang yang datang 

terlambat, dan ia sendirian, tidak menemukan orang 

lain yang akan shalat berjamaah dengannya. Maka 

salah seorang atau lebih dari mereka yang baru sele-

sai shalat dapat diajak untuk shalat dengan orang yang 

terlambat tadi, dengan niat “Na�lah” agar ia juga men-

dapatkan pahala berjamaah. Bagi orang yang shalat 

untuk kedua kalinya itu, disebut “bersedekah” kepada 

orang yang terlambat tadi. Begitu juga halnya dengan 

orang yang sudah shalat di perjalanan, lalu menemu-

kan Masjid yang sedang shalat berjamaah, maka seyo-

gianya, orang tersebut ikut dalam shalat berjamaah itu 

sebagai sunnat baginya.

Hal ini didasarkan pada sunnah yang diriwayat-

kan oleh Yazid al-Aswad, ia berkata: “Kami melaksana-

kan shalat Shubuh dengan Nabi di Mina, lalu datanglah 

dua orang lelaki, mereka berdiri di atas kendaraan 

mereka. Nabi memerintahkan untuk memanggil ke-

dua nya dalam keadaan ketakutan, lalu Nabi bersab-

da: “Apakah yang menghalangi kalian sehingga tidak 

shalat bersama orang-orang banyak, bukankah k alian 
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orang muslim juga?” Mereka menjawab: “Benar Ya 

Rasulullah, akan tetapi kami sudah shalat di kenda-

raan”. Lalu Nabi bersabda: “Apabila kamu telah shalat 

di kendaraanmu, lalu kamu mendapati Imam (sedang 

shalat), maka ikutlah shalat bersama mereka. Sesung-

guhnya shalat itu merupakan amal sunnat untuk 

kamu.” (Ahmad dan Abu Daud).

Gerakan tambahan dalam shalat

Pada prinsipnya, orang yang mengerjakan sha-

lat haruslah berkonsentrasi penuh pada Allah l.

Dan tidak pantas seseorang melakukan shalat, sam-

bil sibuk mengerjakan pekerjaan lain. Ada sebagian 

orang shalat, sambil meng-garuk-garuk hidungnya, 

selesai hidung, ia menggaruk tangan, sesudah itu en-

tah apa lagi. Pada dasarnya, tidak ada gerakan tam-

bahan dalam shalat di luar apa yang digariskan oleh 

tata cara shalat Nabi kecuali gerakan itu terpaksa atau 

tidak boleh tidak. Umpamanya terpaksa harus berger-

ak untuk mengisi barisan yang kosong di depan. Hal 

ini dibolehkan. Begitu juga jika terpaksa harus mem-

buang ludah, maka seseorang boleh mengambil sapu 

tangan atau tissue dari sakunya dan menaruhnya kem-

bali. Demikian pula jika terpaksa harus menggendong 

bayi. Jadi ringkasnya, gerakan sederhana dan semata-

mata disebabkan karena terpaksa, tidaklah merusak 

sahnya shalat.
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BILA IMAM TERSALAH

Seandainya Imam tersalah, bagaimana cara 

menegurnya? Tersalah atau lupa adalah sifat yang me-

lekat pada diri manusia. Tidak ada manusia yang tidak 

salah, sekecil apapun kesalahan itu.

Nabi sendiri pun pernah lupa dalam shalatnya. 

Tapi lupanya Nabi itu ada hikmahnya. Agar beliau da-

pat mengajarkan kepada umatnya apa yang harus di-

lakukan seseorang, jika terlupa dalam shalat.

Jenis-jenis lupa dalam shalat:

1. Jika yang terlupakan itu adalah rukun (sesuatu

yang pokok dalam pelaksanaan shalat), maka

satu raka’at itu harus diganti dengan raka’at yang

lain. Umpamanya, bila seseorang lupa melaku-

kan ruku', atau sujud, atau duduk antara dua su-

jud, maka ketika ia sadar dan masih dalam sha-

lat, ia harus menambah satu raka’at lagi sebagai

pengganti raka’at yang kurang tadi. Tetapi bila ia

sudah keluar dari shalat, maka ketika teringat, ia

harus mengulangi shalatnya dari awal.

2. Jika yang terlupakan itu adalah sunnat shalat,

maka itu dapat diganti dengan sujud sahwi.

Yaitu menambah dua kali sujud di penghujung

shalat, setelah selesai membaca tasyahud akhir,
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sebelum salam, atau jika masih terlupa, langsung 

sujud dua kali sesudah salam. Umpamanya, jika 

seseorang terlupa duduk tasyahud awwal (mem-

baca at-tahiyyatul mubaraka-tush-shalawat...), 

dan ia langsung berdiri ke raka’at ketiga, maka 

dalam keadaan ini ia tidak perlu bingung. Sele-

saikan saja shalat itu seperti biasa. Nanti sesudah 

di akhir shalat, setelah tasyahud akhir selesai 

(men jelang salam) ia langsung sujud kemudian 

duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi ke-

mudian duduk lagi dan langsung salam ke kanan 

dan ke kiri.

3. Bagaimana jika yang terlupa adalah jumlah

raka’at dalam shalat? Yang sering terjadi ialah

seseorang terlupa berapa raka’at sudah dia ker-

jakan. Hal ini biasanya disebabkan oleh gang-

guan setan yang memalingkan perhatiannya ke

masalah lain, sekalipun ia dalam keadaan shalat.

Bila seseorang ragu akan raka’atnya, apakah ia

sedang dalam raka’at kedua atau ketiga, maka

yang dipilihnya adalah bilangan yang terkecil

yaitu dua. Umpamanya shalat Magrib yang ter-

diri dari 3 raka’at. Pada saat raka’at ketiga (sedang

tasyahud akhir), ia ragu apakah ia sudah menger-

jakan raka’at kedua atau belum (sudah tasyahud
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pertama atau belum), maka dalam hal ini, ia tidak 

perlu bingung, dianggap saja raka’at itu adalah 

yang kedua. Ia pun bangkit untuk menyempur-

nakan raka’at ketiga. Setelah raka’at ketiga ham-

pir berakhir, sebelum salam, ia pun sujud, lalu 

duduk lagi, kemudian sujud lagi. Sujud inilah 

yang disebut “sujud sahwi”. Setelah itu ia salam 

dan telah sempurnalah shalat Magrib itu. Andai 

ia masih terlupa juga melaksanakan sujud sahwi 

di akhir shalat, maka setelah salam pun, sujud 

sahwi itu dapat dikerjakan. Jadi setelah usai sha-

lat, baru teringat belum sujud sahwi, ia langsung 

saja sujud, lalu duduk, kemudian sujud lagi, ke-

mudian salam ke kanan dan ke kiri. Dalam sujud 

sahwi, yang dibaca sama dengan seperti bacaan 

tasbih dalam sujud biasa.

4. Demikian pula halnya dengan shalat yang empat

raka’at seperti Zhuhur, Ashar dan Isya’. Apabila ia

ragu raka’at yang sedang dijalaninya raka’at ke

tiga atau keempat, maka yang dipilihnya adalah

raka’at ketiga. Artinya ia harus menambah satu

raka’at lagi, agar mencukupi empat. Nanti, ke-

tika shalat menjelang berakhir, sesudah tasya-

hud akhir dan sebelum salam, ia pun sujud, lalu

duduk, kemudian sujud lagi sejenak, dan ban-
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gun, kemudian salam ke kanan dan ke kiri. Sha-

latnya sudah sempurna dan tak ada keraguan 

lagi dalam hatinya. Ketentuan ini berlaku untuk 

Imam dan juga berlaku untuk orang yang shalat 

sendirian.

Bagi Imam yang terlupa dalam shalatnya, tidak 

perlu panik dan bingung. Ada suatu kejadian 

unik dan lucu. Di suatu masjid di Jakarta, penu-

lis pernah berjamaah shalat Magrib dan berdiri 

pada raka’at ketiga karena datang terlambat. 

Pada waktu Imam bangkit dari sujud pada raka’at 

kedua, ia langsung bangkit untuk raka’at yang 

ketiga, dan lupa duduk untuk tasyahud awal. 

Melihat keadaan yang keliru ini, makmum yang 

ada di belakangnya (shaf yang pertama), spon-

tan menegurnya dengan mengatakan “Subha-

nallah”. Sementara mereka tetap duduk untuk 

tasyahud awal dan menolak mengikuti Imam 

yang berdiri. Sang Imam mulai ragu, apakah ia 

mau turun kembali mengikuti tuntutan jamaah 

yang menegurnya di belakang atau meneruskan 

shalat pada raka’at ketiga (membiarkan tidak ta-

syahud awal). Dan jamaah pun spontan terbagi 

menjadi dua, ada yang tetap bertahan duduk 

tasyahud dan sebagian lagi (khususnya yang da-
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tang terlambat) mengikuti Imam dalam keadaan 

berdiri. Imam bertambah bingung ketika ada 

suara teguran yang makin keras (setengah ber-

teriak) menyebut “Subhanallah”. 

Kemudian akhirnya Imam mundur selangkah 

ke belakang, dengan memberi isyarat agar ia 

digantikan oleh orang di belakangnya. Lalu se-

orang jamaah tampil menggantikan Imam dan 

meneruskan shalat. Suasananya cukup membi-

ngungkan, dan otomatis konsentrasi jamaah bu-

yar. Seusai shalat, penulis pun tampil ke depan 

menjelaskan persoalannya. 

Di mana letak salahnya kejadian tadi itu? Kesala-

hannya adalah karena jamaah tidak mengetahui 

bahwa tasyahud awal itu bukan rukun dalam 

shalat. Sehingga kalaupun kita tidak mengerja-

kannya karena terlupa, itu tidaklah mengganggu 

sahnya shalat. Dengan catatan ia diganti dengan 

sujud sahwi di akhir shalat. 

Andaikan jamaah mengetahui hal ini, niscaya 

mereka tidak bersikeras duduk tasyahud dan 

separuh memaksa Imam untuk kembali duduk. 

Seharusnya mereka ikut berdiri mengikuti ge-

rak Imam. Bahkan menurut aturan sunnah, bila 

Imam sudah melampaui separuh gerakan dari 
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posisi duduk menjelang berdiri, ia tidak boleh 

lagi kembali duduk. Namun bila ia masih berada 

di pertengahan jalan (antara duduk dengan ber-

diri), ia masih diperkenankan untuk duduk kem-

bali. 

Dalam keadaan seperti itu, makmum cukup mene-

gur Imam dengan mengatakan “ subhanallah” 

(jika jamaah itu kaum wanita, format menegurn-

ya dengan menepukkan dua tangannya) sekadar 

mengingatkan bahwa ia telah lupa mengerjakan 

tasyahud awal, agar nanti pada raka’at terakhir, ia 

menggantinya dengan sujud sahwi. 

Jadi Imam tidak perlu bingung dan tidak perlu 

mundur untuk digantikan orang lain. Dan mak-

mum pun tidak perlu panik dan cemas. Di sinilah 

perlunya mengetahui hukum yang berkenaan 

dengan shalat berjamaah. Jadi Sujud Sahwi itu 

tujuannya adalah untuk merevisi penambahan 

raka’at yang terjadi dalam shalat karena lupa, 

atau menutup kekurangan amal yang sifatnya 

sunnah seperti duduk tasyahud awal.

Jika Imam tersalah dalam membaca ayat dalam 

qira’ah.

Bisa saja terjadi, seorang Imam tersalah mem-

baca ayat, walaupun ayat itu sudah biasa dibacanya. 
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Hal ini tidak mengurangi kehormatan si Imam. Ka-

dang-kadang suatu ayat yang dibaca bisa meloncat 

ke surat lain, karena ayat serupa terdapat dalam su-

rat yang lain. Seperti ayat: (Qad A�aha man tazakka) 

dalam surat al-A’la, agak mirip dengan ayat (Qad A�a-

ha man Zakkaha) dalam surat al-Syams. Pada awalnya 

membaca surat al-A’la tetapi ujungnya sudah berada 

pada surat al-Syams.

Pada prinsipnya kesalahan dalam membaca ayat 

Al-Qur’an haruslah diingatkan oleh makmum. Akan 

tetapi cara mengingatkan itu kadang kala mempen-

garuhi psikologi si Imam, yang tadinya ingat, akhirnya 

bisa lupa sama sekali.

Dalam mengingatkan Imam yang tersalah, hen-

daknya makmum memperhatikan hal-hal berikut:

Jangan menegur dengan nada yang tinggi seo-

lah-olah marah Hal ini bisa mengakibatkan inga-

tan Imam menjadi kacau. Mengingatkan Imam 

cukup dengan suara yang normal saja, sambil 

mengulangi sedikit ayat sebelumnya, agar Imam 

mudah menangkap letak kesalahannya.

Orang yang mengingatkan hendaknya seorang 

saja. Terlalu banyak yang mengingatkan, membuat 

Imam menjadi bingung dan ketenangannya tergang-

gu, akhirnya ayat yang sudah biasa hafal menjadi 

lupa.



42

} î P a n d u a n  P r a k t i s  S H A L A T  B E R J A M A A H

Orang yang mengingatkan adalah orang yang 

paling dekat di belakang Imam. Dalam aturan Sunnah, 

orang yang berdiri persis di belakang Imam, adalah 

orang yang siap menggantikannya setiap saat, bila 

diperlukan. Oleh karena itu, yang paling utama mene-

gur kekeliruan Imam, adalah dia.

Makmum yang mengingatkan harus hafal betul 

ayat yang dibaca oleh Imam, jangan sampai orang 

yang membetulkan kesalahan Imam, ternyata juga 

tidak hafal ayat yang sebenarnya. Hal ini beberapa 

kali penulis alami ketika menjadi Imam Masjid di Me-

sir (Kairo). Pada suatu ayat, penulis agak sedikit ragu 

dan mengulanginya kembali satu dua ayat. Tiba-tiba 

terdengarlah suara dari belakang sekali membetul-

kan keraguan Imam, padahal koreksinya sendiri salah. 

Tetapi alhamdulillah penulis waktu itu tidak memedu-

likan koreksi itu dan meneruskan bacaan. Yang pasti, 

bila koreksian itu tidak benar, akan sangat menggang-

gu ingatan Imam. Imam bukannya ingat dengan ayat 

yang dibacanya, malah menjadi lupa sama sekali.

Imam yang tersalah hendaknya berusaha 

mene nangkan dirinya, agar hafalan ayat itu nor-

mal kembali. Ayat yang dibaca pun hendaknya 

harus lah ayat-ayat yang benar-benar hafal. Jan-

gan mem  baca ayat yang setengah-setengah 

hafal. Lebih bagus membaca surat-surat yang 
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sudah biasa dibaca dan telah hafal betul, dari-

pada bagian dari surat yang panjang, tetapi ha-

falannya tidak terlalu kuat. Karena surat pendek, 

lebih banyak dihafal makmum lainnya, sehing-

ga jika salah, mudah mengingatkannya. Tetapi 

ini tidak dimaksudkan untuk mendorong Imam 

membaca surat-surat pendek (qishar al-Suwar) 

dalam setiap shalatnya, karena hal ini kurang 

sejalan dengan sunnah Rasul n? Rasulullah

lebih suka membaca ayat-ayat yang panjang, 

kecuali dalam keadaan mendesak, ia memilih 

surat-surat pendek.

Seandainya Imam benar-benar terlupa dan tidak 

mampu meneruskan ayat yang dibacanya, maka ia 

boleh pindah ke ayat lain yang lebih dihafalnya, atau 

jika tidak, ia mencukupkan ayat sampai di situ saja, ke-

mudian ruku'.

SHALAT ORANG YANG TERLAMBAT 

 (MASBUQ)

Yang terlambat langsung bergabung dalam 

jamaah

Idealnya, seseorang sudah berada di dalam Mas-

jid ketika azan berkumandang. Atau paling tidak, ia 

bersama-sama dengan Imam ketika memulai shalat 
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dengan mengangkat takbiratul Ihram. Tetapi, tidak se-

mua orang mempunyai kondisi yang sama. Terkadang 

ada situasi yang membuat seseorang datang terlam-

bat. Dalam istilah �qh, hal ini disebut “masbuq”. 

Apabila seseorang tiba di Masjid, ia mendapati 

jama’ah sedang berlangsung, maka ia harus bergabung 

dengan mereka dalam posisi apapun mereka, pada ra-

ka’at berapapun mereka berada. Baik raka’at kedua, 

atau ketiga, sedang ruku’ atau sujud hingga walaupun 

mereka sedang tasyahud akhir menjelang salam.

Hal ini didasarkan kepada Hadits Rasulullah n 

yang diriwayatkan oleh Ali dan Mu’az –radhiyallahu 

‘anhuma- beliau bersabda :

َوَعْن عَِيل2 ْبِن أَِيبْ َطاِلٍب َوُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل قَاَال : قَاَل
أََحُدُمكُ  أََىت  ِإَذا   : َ َوَســمل= عَلَْيِه  ُهللا  َصىل=  ِهللا  َرُســْوُل 
َماُم اْإلِ يَْصنَُع   َOَ فَلَْيْصنَْع  َحاٍل  عََىل  َمــاُم  َواْإلِ َالَة  الص=

(رواه الرتمذي) .
“Apabila seseorang dari kalian mendatangi Sha-

lat, dan Imam sedang berada dalam suatu kea-

daan, maka haruslah ia melakukan seperti apa 

yang dilakukan oleh Imam”. (Diriwayatkan oleh 

at-Tirmizy dan katanya : Hadits ini gharib. 

Di shahih kan oleh al-Albani). 
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Juga Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurai-

rah, Nabi n bersabda : 

َعْن أَِيبْ ُهَرْيَرَة قَاَل : قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصىل$ ُهللا عَلَْيِه
ُدْوا  فَاْجسُ ْوٌد  ُجسُ ُن  َوَحنْ َالِة  الص$ ِإَىل  ِجْئُمتْ  ِإَذا   : َ َوَسمل$

(رواه أبو داود).
“Apabila kalian datang shalat, sedangkan kami 

sedang sujud, maka sujudlah..” (HR Abu Dawud).

Yang datang terlambat harus langsung ber-

gabung dan tidak boleh melakukan Shalat lain seperti 

tahiya tul Masjid atau shalat Rawatib. Hal ini didasarkan 

ke pada Hadits Nabi n:

$ُه قَاَل: " ِإَذا ُأِقْيَمِت َ أَن َعِن الن$ِيبR َصىل$ ُهللا عَلَْيِه َوَسمل$
َالُة فََال َصَالَة ِإال$ الَْمْكُتْوبَُة" (رواه مسمل). الص$

“Apabila iqomah sudah dikumandangkan, maka 

tidak ada shalat selain shalat fardhu.” (HR Mus-

lim).

Perlu diketahui bahwa dalam keadaan apapun 

jamaah didapati, maka orang yang mengikutinya tetap 

men dapatkan pahala berjama’ah, sekalipun ia menda-

pati jamaah tadi dalam keadaan tasyahud akhir. Ia su-

dah dicatat shalat berjamaah dan berhak mendapat 

pahala shalat berjama’ah.
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Jadi, apabila seseorang datang terlambat, dan 

Imam sedang sujud maka ia harus langsung masuk da-

lam shaf dan memulainya dengan takbiratul Ihram, ke-

mudian turun sujud dan mengikuti gerak Imam. Ada lah 

makruh hukumnya, ia berdiri menunggu Imam sampai 

naik berdiri untuk raka’at selanjutnya, se perti banyak 

dilakukan orang. Mereka sengaja berdiri me nunggu 

Imam bangkit. Padahal menurut sunnah, mereka harus 

turun mengikuti gerak Imam. Dan kelebihan itu akan 

dihitung Allah sebagai pahala

Masbuq melengkapi kekurangan raka’atnya 

sendiri-sendiri.

Orang yang datang terlambat (masbuq), menyem-

purnakan kekurangan raka’at shalatnya sendiri-sendiri 

setelah Imam keluar (selesai) dari shalat. Umpamanya, 

jika shalat itu shalat Magrib yang berjumlah 3 raka’at. 

Ia datang pada saat Imam membaca ayat pada raka’at 

kedua, dia masuk ke dalam jamaah, berarti ia harus me-

nambah satu raka’at lagi agar shalatnya cukup menjadi 

3 raka’at. 

Bila ia mendapati Imam dalam raka’at ketiga, maka 

ia harus menambah 2 raka’at lagi agar cukup men jadi 3 

raka’at. Begitulah dengan shalat-shalat lainnya. Dalam 

me lengkapi rakaat yang kurang, ia mengeluarkan 

suara nya ketika membaca Al-Fatihah dan Surat dalam 

shalat-shalat yang jahar (bersuara), seperti Mag rib, Isya 
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dan Shubuh. Jika yang terlewat itu 2 raka’at (pertama 

dan kedua), maka dalam 2 raka’at pengganti, ia tetap 

membaca Fatihah dan Surat dengan jahar juga.

Batas hitungan satu raka’at

Sebatas manakah keadaan Imam yang kita ikuti, 

agar raka’at itu terhitung sebagai raka’at yang telah kita 

kerjakan? Jika seseorang mendapati Imam sudah sele-

sai membaca surat al-Fatihah dan sedang membaca 

ayat/surah lain, sementara Makmum tidak sempat 

mem baca al-Fatihah. Apakah raka’at ini masih dihitung 

untuk dia, atau termasuk raka’at yang harus diulang?

Jawabnya : Ia sudah mendapatkan raka’at itu, 

walaupun ia datang ketika Imam sudah hampir selesai 

membaca ayat. Begitu juga apabila ia mendapati Imam 

sedang ruku’ dan ia masih sempat melaksanakan ruku' 

dengan Imam, berarti ia sudah terhitung mendapat 

raka’at tersebut dan tak perlu mengulangi nya. Tetapi, 

apabila Imam sudah bangkit dari ruku’dan berdiri i’tidal, 

maka berarti ia sudah kehilangan raka’at tersebut. Hal 

ini didasarkan pada Hadits Nabi n yang di riwayatkan 

oleh Abu Hurairah, beliau bersabda:

َعْن أَِيبْ ُهَرْيَرَة َرِيضَ ُهللا َعْنُه قَاَل: قَاَل َرُسْوُل ِهللا

ُن  َالِة َوَحنْ َ : " ِإَذا ِجْئُمتْ ِإَىل الص4 َصىل4 ُهللا عَلَْيِه َوَسمل4
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ْكَعَة ْوَها َشيْئًا ، َوَمْن أَْدَرَك الر� ُدْوا َوَال تَُعد2 ْوٌد فَاْجسُ ُجسُ
َالَة ". وقد حصح احلديث ابن خزمية . فَقَْد أَْدَرَك الص�

“Apabila kamu datang shalat dan mendapati 

kami dalam keadaan sujud, maka sujudlah (me-

ngikuti kami), tetapi itu tidak dihitung (satu 

raka’at). Barang siapa yang mendapati ruku', 

be rarti ia telah mendapatkan raka’at itu.” (Abu 

Daud dalam “Sunan”nya, Ibnu Khuzaimah 

da lam kitab “Shahih”nya, serta al-Hakim da-

lam kitab “Al-Mustadrak”nya).

Oleh karenanya seseorang yang masuk dalam 

Masjid, sementara Imam masih ruku’ dan ia dapat 

me ngikuti ruku’ sebelum masuk ke dalam Shaf, maka 

raka’at itu sudah dihitung untuknya, sekalipun ia baru 

masuk ke dalam shaf setelah berdiri i’tidal. Ini didasar-

kan kepada kejadian Abu Bakrah a, seorang Sahabat, 

yang ruku’ sebelum masuk ke dalam barisan shaf 

jama’ah, kemudian ia berjalan masuk ke dalam shaf. 

Rasulullah tidak menyuruhnya mengulang raka’at itu. 

Nabi n bersabda kepadanya : 

َزاَدَك ُهللا ِحْرصاً َوَال تَُعْد
“Zadakallohu hirshon wala ta’ud” artinya “Se-

moga Allah menambah kegigihanmu dan tak 

per lu engkau ulangi.” (Shahih Bukhari)



49

} î P a n d u a n  P r a k t i s  S H A L A T  B E R J A M A A H

Masbuq Dalam Shalat Jum’at

Apabila Shalat itu adalah Shalat Jumat yang me-

rupakan kewajiban khusus bagi setiap Muslim untuk 

menghadirinya, orang yang datang mendapati Imam 

pada raka’at yang terakhir (kedua), maka setelah Imam 

salam, Masbuq cukup menambah satu raka’at yang 

terlewat. Akan tetapi apabila Masbuq mendapati Imam 

sujud pada raka’at kedua atau tidak mendapatkan ruku’ 

bersama Imam pada raka’at kedua, maka Masbuq harus 

menyempurnakan shalatnya menjadi empat raka’at.

Hal ini didasarkan pada Hadits Rasulullah n 

yang diriwayatkan oleh Abu Hurairaht, beliau 

ber sabda : 

َعْن أَِيبْ ُهَرْيَرَة َرِيضَ ُهللا َعْنُه أَن$ الن$ِيب$ َصىل$ ُهللا عَلَْيِه
َ قَاَل: " َمْن أَْدَرَك ِمْن َصَالِة الُْجُمَعِة َرْكَعًة فَقَْد َوَسمل$

َالَة . أَْدَرَك الص$
“Siapa yang mendapatkan satu raka’at dari sha-

lat Jum’at, berarti ia telah mendapatkan shalat 

jumat itu”. Diriwayatkan oleh al-Atsram dan da-

lam riwayat Ibnu Majah, lafaznya : “Hendaklah ia 

menambahinya satu raka’at lagi”.

Masbuq tidak perlu datang tergesa-gesa

Orang yang datang terlambat, tidak perlu ber-



50

} î P a n d u a n  P r a k t i s  S H A L A T  B E R J A M A A H

lari-lari mengejar jama’ah yang sedang berjalan. Hal itu 

dilarang oleh Rasul n. Orang tersebut hendaknya ber-

jalan dengan tenang sampai iamasuk ke dalam barisan 

jamaah yang tengah berlangsung.

Sabda Rasulullah n yang diriwayatkan oleh Abu 

Hurairah t: 

َعْن أَِىب ُهَرْيَرَة َعِن الن+يب( صىل هللا عليه و سمل قَاَل
عَلَْيُمكْ  َو    ، َالِة  الص+ ِإَىل  فَاْمُشوا  اِإلقَاَمَة  ْعُمتُ  َمسِ ِإَذا   :
فَاتَُمكْ  َما  َو  فََصلLوا  أَْدَرْكُمتْ  فََما    ، الَْوقَاِر  َو  ِكينَِة  Tِلس+

وا.  Lفََأِتم
“Apabila iqomah dikumandangkan janganlah 

kalian datang berlari, akan tetapi berjalanlah de-

ngan tenang. Apa yang masih kamu dapati dari 

Imam, laksanakan, dan apa yang terlewat, sem-

purnakan.” (Muttafaq ‘alaih).

Dalam kondisi seperti ini, Imam perlu mem-

perhati kan suasana makmum di belakangnya. Apa-

bila Imam mendengar ada suara atau langkah orang 

yang datang, hendaknya Imam memperlambat 

ruku'nya, agar orang yang masbuq mendapat raka’at 

tersebut. Begitu juga menjelang salam. Apabila ter-

dengar suara kaki me langkah mendatangi jamaah, 

Imam hendaknya mem perlambat tasyahud akhirnya, 



51

} î P a n d u a n  P r a k t i s  S H A L A T  B E R J A M A A H

sampai ia merasa bahwa orang yang datang sudah 

masuk dalam shalat.

Orang yang Masbuq boleh menjadi Imam

Di atas, telah disebutkan bahwa orang yang da-

tang terlambat, harus melengkapi kekurangan raka’at-

nya, setelah Imam yang diikutinya menyelesaikan-

shalat. Maksudnya, sesudah Imam tersebut memberi 

salam (Assalamu ‘alaikum warahmatullah) ke kanan dan 

ke kiri, maka orang yang masbuq tadi segera bangkit 

untuk berdiri melengkapi kekurangan raka’atnya. Se-

berapa banyak kekurangan itu, sebanyak itulah raka’at 

yang ditunaikannya. Bila raka’atnya kurang satu, maka 

ia melengkapi satu raka’at. Jika yang kurang dua, maka 

ia lengkapi dua lagi, dan seterusnya. Mereka yang ter-

lambat (masbuq) hendaklah menyempurnakan jumlah 

raka’atnya masing-masing (sendiri-sendiri).

Sekiranya yang masbuq itu adalah Anda, ketika 

Anda sedang menyempurnakan raka’at yang kurang, 

lalu ada yang datang lebih terlambat dari Anda dan 

 ingin bermakmum kepada Anda, maka Anda boleh 

saja menjadi Imam dalam jamaah yang baru, walau-

pun makmum ini hanya seorang. 

Makmum baru ini cukup berdiri disamping kanan 

Anda dan mengikuti gerakan Anda sebagai imam. Jika 

mereka 2 orang atau lebih, mereka berdiri dibelakang 
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Anda. Setelah Anda selesai shalat, maka yang datang 

ini juga harus menyempurnakan shalatnya jika ada 

yang masih kurang, (tetapi jika tidak ada yang kurang 

maka dia ikut berhenti bersama Anda). Dan iapun boleh 

juga menjadi Imam dalam jamaah yang datang termin 

ketiga. Begitulah seterusnya dengan pelaksanaan sha-

lat jamaah secara beruntun. 

Hanya saja, apabila yang datang terlambat (mas-

buq) itu jumlahnya lebih dari seorang, dan mereka 

masuk ke dalam masjid, mendapati Imam (jamaah) se-

dang duduk tasyahud akhir, maka sebaiknya (afdhal), 

mereka menunggu sampai Imam selesai dari shalatnya 

dan kemudian membentuk jamaah yang baru sama 

sekali. Mereka tidak perlu mengikuti jamaah yang su-

dah hampir berakhir tadi.

Masbuq meminta salah seorang anggota jamaah 

untuk shalat kembali

Apabila orang yang masbuq masuk ke dalam 

masjid mendapati jamaah sudah selesai shalat fard-

hu, dan setelah menoleh ke kanan dan ke kiri, tidak 

ada orang yang datang hendak shalat, maka ia boleh 

meminta salah seorang dari mereka yang sudah selesai 

shalat tadi, untuk ikut shalat bersamanya. Orang terse-

but shalat yang kedua ini sebagai sedekahnya kepada 

orang yang masbuq. Itu hukumnya sunnah baginya.
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SELESAI SHALAT HARUS BERZIKIR 

 SEJENAK

Apabila shalat telah selesai, maka menurut sun-

nahnya, setiap orang hendaklah berzikir lebih dahulu 

untuk beberapa waktu. Setelah selesai zikir itu, baru-

lah ia bergerak meninggalkan tempat shalatnya. Sab-

da Nabi n:

َالِة َالِة ِمْن تََماِم الص� ِختَاُم الص�
“Khitam al-Shalat min Tamani al-Shalat”. (Peng-

habisan shalat termasuk kesempurnaan sha-

lat.).

Dalam kondisi normal, zikir tersebut terdiri dari: 

Istigfar (mengucapkan astagh!rullahal-’Azhim alladzi 

Laa llaha illa huwal Hayyal Qayyuuma wa Atubu Ilaih) 

minimal tiga kali.

الَْحي�  ُهَو  ِإال�  ِإ3ََ  َال  ي  ِ ا�5 الَْعِظَمي   َ ا�9 أَسـْتَْغِفُر 
الْقَيEوَم َوأَتُوُب ِإلَْيِه

Kemudian membaca (Allahumma Antas-Salaam, 

wa minkas-Salam, Tabarakta Ya Dzal-jalali wal-ikram).

 Hَ َالُم ، تََباَرْكَت َالُم ، َوِمْنَك الس� �هُم� أَنَْت الس� الل
َذا الَْجَالِل َواِإلْكَراِم
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Setelah itu membaca Subhanallah sebanyak 33 

kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. 

Juga bagus dibaca ayat ‘al-kursi’, akhir surat al-Baqa-

rah, surat al-Ikhlash, al-Falaq dan al-Naas.

Sesudah shalat Shubuh dan Magrib, baik dibaca 

(La Ilaha lllallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku 

walahul-hamdu wahuwa ‘ala kulli syai’in Qadir) seba-

nyak 10 kali. (Riwayat Imam Ahmad).

Dalam shalat-shalat wajib lainnya, zikir tersebut 

dibaca dengan tambahan berikut:

Allahumma La Mani’a lima A’thaita wala Mu’thiya 

Lima Mana’ta Wala Yanfa’u Dzal jaddi Minkal-jaddu. 

(Muttafaq ‘Alaih).

، َ#ُ الُْمْ%ُ َوَ#ُ الَْحْمُد َال ِإَ# ِإال/ ُهللا َوْحَدُه َال َرشِيَك َ#ُ
/هُم/ َال َماِنَع ِلَما أَْعَطْيَت ٍء قَِديٌر، الل َوُهَو عََىل ُلكE َيشْ

Kِمْنَك الَْجد Eَوَال ُمْعِطَي ِلَما َمنَْعَت، َوَال يَْنَفُع َذا الَْجد
Adapun membaca surat Al-Fatihah sesudah sha-

lat dengan niat ini dan itu, sama sekali tidak ada sun-

nahnya. Mengucapkan shalawat kepada Nabi n sete-

lah membaca tasbih, tahmid dan takbir, begitu juga 

berdoa setelah zikir, adalah sesuai dengan sunnah. 

Ada lagi doa berikut:
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ِمْن ِبَك  َوأَُعوُذ  اَلُْبْخِل  ِمْن  ِبَك  أَُعوُذ  ِإين-  0هُم0  اَلل
اَلُْعُمِر أَْرَذِل  ِإَىل  ُأَرد0  أَْن  ِمْن  ِبَك  اَلُْجْنبِ َوأَُعوُذ
نَْيا َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن عََذاِب  EFََوأَُعوُذ ِبَك ِمْن ِفْتنَِة ا

اَلْقَْربِ 
(Allahumma inni A’uzu bika minal-bukhli, wa 

a’uzu bika minal-jubni, wa A’uzu bika min an 

Uradda ila ardzalil-’Umri, wa a’uzu bika min �t-

natid-Dunia, wa a’uzu bika min ‘Azabil-Qabri). 

(Riwayat al-Bukhari)

Semakin banyak zikir yang dibaca, semakin be-

sar faedahnya, karena zikir dapat menenteramkan 

hati. Dan kita sangat membutuhkan hati yang tente-

ram. Pada waktu Shubuh dan ‘Ashar ada zikir-zikir 

dan doa yang dibaca oleh Nabi setelah selesai shalat, 

yang biasa disebut “Al-Ma’tsurat”. Doa dan zikir yang 

terbaik adalah doa yang diamalkan oleh Rasul n.

Dan jangan meninggalkan zikir serta doa Rasul, tetapi 

malah mencari zikir yang dibuat oleh orang lain yang 

bukan Rasul. Setelah selesai berzikir, maka seseorang 

boleh meninggalkan tempat shalat untuk urusannya 

yang lain. Lamanya waktu berzikir disesuaikan dengan 

kondisi seseorang.
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Zikir yang sesuai sunnah, adalah sendirian dan 

tak bersuara

Yang lebih sesuai dengan praktek sehari-hari 

Rasulullah dan para sahabatnya, bahwa zikir sesudah 

shalat itu dilaksanakan sendiri-sendiri, (bukan bersa-

ma-sama atau berjamaah), dan dengan suara yang 

hanya didengar oleh telinga sendiri. Banyak sekali kita 

temukan di masjid-masjid, jamaah shalat, berzikir dan 

berdoa dengan berjamaah juga dan dengan suara 

yang keras. Padahal, di belakang mereka ada yang 

shalat terlambat (masbuq). Mungkin ada juga jamaah 

yang baru datang. Maka zikir seperti itu jelas dilarang, 

karena akan mengganggu orang yang sedang shalat. 

Membaca Al-Qur’an pun tidak dibolehkan dengan 

suara keras di sekitar orang yang sedang shalat. Zikir 

bersuara pada masa Nabi n semata-mata dalam kon-

teks pengajaran, bukan amalan rutin sehari-hari.

Dzikir Sehabis Shalat

1. Membaca :

أَسـْتَْغِفُر َهللا أَسـْتَْغِفُر َهللا أَسـْتَْغِفُر َهللا

َذا  )َ تََباَرْكَت  َالُم  الس2 َوِمْنَك  َالُم  الس2 أَنْــَت  2هُم2 الل

الَْجَالِل َواِإلْكَراِم
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Ya Allah Engkau Maha Sejahtera, dandari-Mu lah 

kesejahteraan, Maha Suci Engkau wahai Rabbpe-

milik Keagungan dan Kemuliaan.” (HR Muslim, 

Ahmad, Abu Daud, Annasa’i).

2. Membaca

(33) X سـُْبَحاَن ِهللا

(33) X  ,ِ اَلَْحْمُد

(33) X ُاَُ, أَْكَرب
3. Membaca :

, 5َُ الُْم7ُْ َو5َُ الَْحْمُد َال ِإ5ََ ِإال? ُهللا َوْحَدُه َال َرشِيَْك 5َُ
?هُم? َال َماِنَع ِلَما أَْعَطْيَت ٍء قَِدْيٌر, الل َوُهَو عََىل ُلكS َيشْ

Yِمْنَك الَْجد Sَوَال ُمْعِطَي ِلَما َمنَْعَت َوَال يَْنَفُع َذا الَْجد
"Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi denganbe-

nar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, tidak 

ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaandan bagi-

Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa atas segala 

sesuatu. Ya Allah tidak ada yang dapat mencegah 

apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang dapat 

memberi apa yang Engkau cegah. Tidak berguna 

kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari 
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(siksa)-Mu.”(HR Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, 

Ahmad, Ibnu Khuzaimah).

4. Membaca :

، َ#ُ الُْمْ%ُ َوَ#ُ الَْحْمُد  َال ِإَ#َ ِإال/ ُهللا َوْحَدُه َال َرشِيَْك َ#ُ
ِإال/  َة  ُقو/ َوَال  َحْوَل  َال  ٌر،  قَِدْي  ٍء  َيشْ ُلك>  عََىل  َوُهَو 
ُه، َ#ُ الن>ْعَمُة َوَ#ُ  /Dَال ِإَ#َ ِإال/ ُهللا َوَال نَْعُبُد ِإال/ ِإ ،GِHِ
/نَاُء الَْحَسُن، َال ِإَ#َ ِإال/ ُهللا ُمْخِلِصْنيَ َ#ُ  الَْفْضُل َوَ#ُ الث

ْيَن َولَْو َكِرَه اْلَاكِفُرْوَن ا]>
"Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan 

benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, 

ti dak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan 

dan bagi-Nya segala pujian dan Dia Maha Kuasa 

atas sega la sesuatu. Tidak ada daya dan kekua-

tan kecuali (dengan pertolongan) Allah. Tidak 

ada Ilah yang berhak diibadahi dengan benar 

me lainkan hanya Allah. Kami tidak beribadah 

kecuali kepada-Nya. Baginya nikmat, anugerah, 

dan pujian yang baik. Tidak ada Ilah yang berhak 

diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, 

denganmemurnikan ibadah hanya kepada-Nya, 

meskipun orang-orang ka!r tidak menyukainya.” 

(HR Muslimin, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khu-

zaimah).
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5. Membaca :

, َ#ُ الُْمْ%ُ َوَ#ُ الَْحْمُد َال ِإَ#َ ِإال/ ُهللا َوْحَدُه َال َرشِيَْك َ#ُ

ٍء قَِدْيٌر ِييْ َويُِمْيُت َوُهَو عََىل ُلك8 َيشْ ُحيْ
"Tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan 

benar melainkan hanya Allah Yang Maha Esa, 

tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan 

dan bagi-Nya segala pujian. Dialah yang meng-

hidupkan (orang yang sudah mati atau memberi 

ruh janin yang akan dilahirkan) dan yang mema-

tikan. Dan Dialah Yang Maha Kuasa atas segala 

sesuatu.” (Dibaca 10x setiap selesai shalat 

maghrib dan shubuh). (HR Bukhari dan Mus-

lim dari Abu Ayyub Al Anshari).

6. Membaca :

ْ عََىل ِذْكرَِك َوُشْكرَِك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك أَِعين8 /هُم/ الل
“Ya Allah, tolonglah aku untuk berdzikir kepa-

da-Mu, bersyukur kepada-Mu, serta beribadah 

dengan baik kepada-Mu.”(HR. Abu Dawud, an-

Nasa-i, Ahmad, al-Hakim dan dishahihkan-

nya, juga disepakati oleh adz-Dzahabi).

7. Selanjutnya, membaca Ayat al-Kursi:

َوَال تَْأُخُذُه سـِنٌَة ِإَ#َ ِإال/ ُهَو الَْح̂ي الْقَي̂وُم، َال  ُ َال  /bا
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ي ِ َماَواِت َوَما ِيف اْألَْرِض، َمْن َذا ا�� نَْوٌم، 1َُ َما ِيف الس�
يَْشَفُع ِعْنَدُه ِإال� ِبِإْذِنِه، يَْعَملُ َما بَْنيَ أَيِْدِهيْم َوَما َخلَْفهُْم،

َوِسَع  َشاَء،  ِبَما  ِإال�  ِعلِْمِه  ِمْن  ٍء  ِبــَيشْ يُطوَن  ُحيِ َوَال 
ِحْفُظهَُما، يَُئوُدُه  َوَال  َواْألَْرَض،  َماَواِت  الس� ُكْرسـِي[ُه 

َوُهَو الَْعِيل[ الَْعِظُمي
”Aku berlindung kepada Allah dari godaan-

syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang 

berhak diibadahi dengan benar) melainkan Dia. 

Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus 

(makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak ti-

dur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit 

dan apa-apa yang ada di bumi. Siapakah yang 

dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-

Nya.  Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan 

mereka dan di belakang mereka, dan mereka ti-

dak menge tahui apa-apa dari ilmu Allah melain-

kan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Kursi Allah 

meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa 

berat memelihara keduanya, dan Allah Maha 

Tinggi lagi Maha Besar.” (Al-Baqarah: 255).

Diriwayatkan : “Barang siapa yang membacan-

yasetiap selesai shalat, tidak ada yang menghalang-

inya masuk Surga selain kematian.” (HR. An-Nasa-i, 

dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani).
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ATURAN KHUSUS BERKENAAN 

DENGAN IMAM

Syarat-syarat menjadi Imam :

Setiap orang boleh menjadi makmum, tetapi ti-

dak setiap orang dapat menjadi Imam. Seorang Imam 

haruslah memenuhi kriteria yang telah digariskan oleh 

Nabi n di antaranya :

1. Yang paling banyak hafalan Al-Qur’annya.

Dalam suatu kelompok (jamaah) dicari siapa di

antara mereka yang paling banyak hafalan Al-

Qur’an nya, maka dialah yang paling layak men-

jadi Imam. Sabda Rasul n:

ُمكْ ُقْرآً� ُمكْ أَْكَرثُ ِلَيُؤم)
“Hendaklah menjadi Imam kamu, orang yang 

paling banyak hafalan Al-Qur’annya.” (Riwayat 

al-Bukhari, Abu Daud dan Nasa’i).

2. Yang lebih alim di bidang Sunnah. Jika dalam

kelompok tersebut ada dua orang yang sama

jumlah hafalannya, maka di antara mereka ber-

dua dipilih siapa yang paling alim di bidang sun-

nah Rasul n, maka dialah yang paling berhak

menjadi Imam.

3. Yang lebih tua usianya.
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Jika keduanya juga mempunyai tingkatan yang 

sama, maka dipilih siapa yang lebih tua usianya. 

Namun bila ini diterapkan pada setiap masjid di 

Indonesia, akan terasa sulit untuk mencari Imam 

dalam shalat. Akibatnya banyak masjid yang tu-

tup, gara-gara tidak ada Imam yang memenuhi 

kriteria hafalan Al-Qur’an. Namun kriteria itu 

dapat diberlakukan untuk masjid-masjid besar, 

seperti Masjid Raya, Masjid Agung dan yang se-

jenisnya. Sedangkan untuk masjid-masjid kecil, 

maka cukuplah seorang Imam hafal juz ‘Amma 

umpamanya. Jika itu pun tidak terpenuhi, seyo-

gianya, masyarakat setempat berusaha untuk 

mendatangkan Imam yang mempunyai hafalan 

Al-Qur’an ke masjid itu, agar ada yang mengima-

mi mereka dalam shalat.

Kadar bacaan Imam

Dalam membaca ayat Al-Qur’an dalam shalat 

me mang ada hadits Nabi yang menyarankan agar 

Imam tidak terlalu panjang dalam membaca ayat, 

karena orang yang di belakangnya sangat heterogen. 

Ada yang muda, ada yang sudah berusia tua ada yang 

sehat dan ada yang sakit, ada pula yang punya kesi-

bukan. Seperti diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi 

ber sabda:
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ِمْهنُُم فَِإن!  ، فَلُْيَخف)ْف  ِللن!اِس  أََحــُدُمكْ  َصىل!  ِإَذا 
أََحُدُمكْ  َصىل!  َوِإَذا   ، َواْلَكِبَري  ِقَمي  َوالس! ِعيَف  الض!

ْل َما َشاَء ِلنَْفِسِه فَلُْيَطو)
“Jika seseorang kalian shalat mengimami orang 

banyak, maka hendaklah meringankan bacaan-

nya, karena di antara mereka; ada yang lemah, 

sakit dan sudah tua. Apabila ia shalat sendirian, 

ia bebas untuk memanjangkannya.” (Al-Jamaah, 

lafazhnya dari “Shahih Bukhari”: juz 1, hal. 

233 ).

Namun pertimbangan itu tidaklah seharusnya 

mem buat seorang Imam untuk selamanya membaca 

ayat-ayat pendek seperti al-Ka�run, al-Ikhlash, al-

Falaq, al-Nas dan yang sejenisnya, seperti yang banyak 

kita jumpai di masjid-masjid di tengah masyarakat. Se-

tiap kali shalat Magrib, ayat yang mereka baca adalah 

surat al-Ka�run pada raka’at pertama, dan al-Ikhlash 

pada raka’at kedua. Begitulah seumur hidup mereka. 

Hadits tersebut tidaklah bermaksud demikian. Dalam 

kondisi yang normal dan jamaah masjid yang sudah 

saling kenal, maka selayaknya Imam membaca ayat 

yang agak panjang, agar jamaah dapat mendengar 

ayat-ayat Al-Qur’an. Praktek yang dilakukan Rasu-

lullah sendiri pun, seperti diriwayatkan oleh Jabir Ibn 
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Muthim, menyebutkan bahwa beliau membaca surat 

al-Thur seluruhnya (berjumlah 49 ayat) pada shalat 

Magrib. (Al-Bukhari).

Imam harus menjiwai keadaan makmumnya

Namun pada suatu kondisi yang tidak normal, 

Imam hendaknya memendekkan bacaannya. Umpa-

manya, jika terdengar suara tangisan anak, maka Imam 

seharusnya mempercepat shalatnya, seperti yang di-

lakukan oleh Rasulullah n.

Atau ada kondisi darurat seperti kebakaran di 

dekat masjid. Atau ada orang yang pingsan dalam 

jamaah, dan sejenisnya, maka Imam haruslah tanggap 

akan suasana makmum di belakangnya.

Orang yang tidak disetujui menjadi Imam

Salah satu yang terlarang sebagai Imam adalah 

orang yang tidak disukai oleh jamaahnya menjadi 

Imam. Ketidaksukaan ini sudah tentu ada faktor 

penyebabnya yang sah. Umpamanya, perangai Imam 

yang kurang baik, bacaannya yang tidak fasih semen-

tara ada yang lebih fasih daripadanya, atau orangnya 

banyak mengerjakan hal-hal yang syubuhat apalagi 

yang haram seperti perokok. Sebab-sebab ini dapat 

menjadi alasan untuk menolak seseorang menjadi 

Imam. Apabila ia memaksakan dirinya dan maju ke 

depan menjadi Imam, maka ia termasuk dalam anca-



65

} î P a n d u a n  P r a k t i s  S H A L A T  B E R J A M A A H

man Rasul yang tidak diterima shalatnya. Sabda beliau 

n yang diriwayatkan Ibnu Abbas ra :

َال تُْرفَُع َصَالُهتُْم فَْوَق ُرُؤْوِسهِْم ِشْرباً : َرُجٌل ثََالثٌة
ا عَلَْهيَا أَمK قَْوماً َوُمهْ Hَُ َاكِرُهْوَن َواْمَرأٌة Aَتَْت َوَزْوُ=َ

َساِخطٌ َوأََخَواِن ُمتََصاِرماِن
“Ada tiga golongan, shalat mereka tidak melam-

paui sejengkal di atas kepalanya (artinya tidak 

diterima Allah), yaitu: orang yang menjadi Imam 

untuk suatu kaum yang tidak menyukainya, pe-

rempuan yang tidur sedang suaminya marah ke-

padanya, dan dua orang bersaudara saling ber-

musuhan.” (Ibnu Majah)

Anak-anak boleh menjadi Imam

Dalam sebuah jamaah, bila tidak ada orang de-

wasa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi 

Imam umpamanya tak ada di antara mereka yang 

mampu membaca Al-Qur’an, atau derajat kesalehan 

keadilannya tidak memadai, sedangkan yang ban-

yak menghafal ayat-ayat Al-Qur’an adalah anak-anak, 

maka boleh saja menjadikan anak itu sebagai imam 

dalam shalat, kendatipun usianya masih muda bila 

dibandingkan dengan orang lain yang sudah tua.
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Imam duduk, makmum berdiri

Begitu juga Imam yang shalatnya dalam keadaan 

duduk (sudah tentu karena ‘uzur), boleh mengimami 

makmum yang shalat berdiri. Begitu pula sebaliknya. 

Imam yang bertayammum boleh mengimami jamaah 

yang shalat dengan wudhu’. Imam yang shalat sunnat 

boleh mengimami orang-orang yang shalat fardhu, 

begitu pula sebaliknya.

Imam seorang Musafir

Imam yang musa!r (dalam perjalanan) boleh me-

ngimami jamaah yang mukim (penduduk setem pat) 

dan begitu pula sebaliknya. Jika yang menjadi Imam 

adalah seorang Musa!r yang sedang mengqashar (me-

mendekkan) shalatnya, seperti dalam shalat Zhuhur 

yang empat raka’at menjadi dua. Ketika Imam salam 

pada akhir raka’at kedua, maka jamaah yang mukim di 

belakangnya langsung berdiri untuk melengkapi dua 

raka’at lagi yang masih kurang agar cukup menjadi em-

pat. Jika orang Musa!r menjadi Makmum dan Imam-

nya mukim, maka Makmum musa!r harus mengikuti 

Imam dengan 4 raka’at itu. 

Ibnu Abbas pernah ditanya, “Kenapa musa!r 

shalat 2 raka’at jika sendiri, 4 raka’at jika menjadi mak-

mum dari orang mukim?”. Katanya, “Begitulah sun-

nah”. (hadist riwayat Ahmad).
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ATURAN KHUSUS BERKAITAN  

DENGAN MAKMUM

Bacaan makmum harus dengan sirr

Seseorang yang shalat sebagai makmum dalam 

membaca al-Fatihah, doa, mengucapkan takbir un-

tuk beralih dari satu gerakan ke gerakan lainnya, atau 

membaca apa saja, haruslah dengan sirr (berbisik) 

yang tidak didengar oleh orang lain kecuali dirinya 

sendiri. Sering kita jumpai di beberapa masjid, suara 

makmum berimbang kerasnya dengan suara imam. 

Umpamanya ketika mereka mengangkat takbiratul 

ihram, hampir semua suara makmum terdengar. Be-

gitu juga dalam membaca surat al-Fatihah, bacaan 

makmum terdengar ke mana-mana. Termasuk mengu-

cap takbir (Allahu Akbar) ketika berpindah dari satu 

gerakan ke gerakan lain (umpamanya dari berdiri mau 

ruku'), suara makmum sering menyaingi suara imam. 

Hal ini terlarang dalam ajaran Islam dan tuntunan Nabi 

mengenai shalat. Suara yang didengar oleh orang lain 

hanya suara imam saja. Selain imam, suaranya hanya 

untuk didengarnya sendiri. Larangan itu dapat kita 

lihat pada bagian dari sebuah hadits yang diriwayat-

kan oleh Ibnu Mas’ud a Rasulullah n bersabda:

ُمكْ َوَهيَْشاِت اَألْسَواِق َوِإ,+
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“...hindarilah suara-suara yang beradu seperti 

suara di pasar”. (Ahmad, Muslim, Abu Daud 

dan Tirmizi).

Sebab hal tersebut dapat mengganggu kon-

sentrasi orang lain dan konsentrasi imam serta me-

ngurangi rasa khusyuk orang lain dalam shalat. Na-

mun ada pengecualiannya jika suara Imam tidak 

dapat menjangkau keseluruhan sisi Masjid, maka 

boleh salah seorang dari makmum menyambung 

suara Imam de ngan suara yang lebih keras agar dapat 

didengar jamaah yang letaknya berjauhan dari Imam. 

Sebagaimana dahulu Abu Bakar a menyambung

suara Rasulullah n ketika sakit.

Perlukah membaca al-Fatihah

Salah satu pertanyaan yang sering muncul di 

ma sya rakat adalah soal hukum membaca al-Fatihah 

bagi seorang makmum. Pada prinsipnya, membaca al-

Fatihah adalah rukun dalam shalat pada setiap raka’at, 

baik shalat wajib maupun shalat sunnat. Dalam arti 

bahwa shalat seseorang tidak dianggap sah bila ti-

dak membaca al-Fatihah. Namun untuk shalat-shalat 

jahriyah (shalat dimana Imam mengeraskan suara-

nya dalam membaca ayat Al-Qur’an, seperti Magrib, 

Isya’, dan Shubuh) para Fuqaha (Ahli Fiqh) berbeda 

pen  dapat tentang keharusan Makmum membaca 

al-Fatihah. Sebagian Fuqaha mengatakan tidak wajib 
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mem  bacanya apabila Imam sudah membacanya de-

ngan jahar (jelas). Sementara Fuqaha lain mengatakan 

Makmum tetap harus membaca al-Fatihah sekalipun 

Imam membacanya dengan keras. Alasan pendapat-

pertama, ialah �rman Allah l:

وَن َ/ُ َوأَنِصُتوْا لََعل$ُمكْ تُْرَمحُ فَاسـْتَِمُعوْا َوِإَذا ُقرَِئ الُْقْرآُن

(األعراف:204).
“Dan apabila dibacakan Al-Qur’an, maka de ngar-

kan dan diamlah kamu. Semoga kamu mendapat 

rahmat.” (al-A’raf: 204).

Dari ayat itu dipahami bahwa bila ada orang 

yang membacakan ayat-ayat Al-Qur’an di sekitar kita 

maka kita harus diam dan mendengarkannya.

Selain Al-Qur’an, juga ada hadits Nabi n yang 

me nyebutkan :

ْوا، َوِإَذا قََرأَ فََأنِْصُتْوا ُ Dفََكرب َ فَِإَذا َكرب$
“Apabila Imam mengangkat takbir, bertakbirlah 

kalian, dan bila Imam membaca (ayat), diamlah 

kalian.” (Dinilai shahih oleh Imam Muslim).

Jadi dari hadits itu dipahami bahwa pada 

raka’at-raka’at dimana Imam membaca ayat dengan 

me  ngeraskan suaranya, makmum tidak perlu lagi 

mem  baca surat al-Fatihah. Bacaan Imam sudah cukup 
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me nutupi bacaan makmum. Hal ini lebih jelas lagi bila 

kita membaca hadits lain, yaitu hadits Jabir ibn Abdil-

lah ra yang mengatakan:

َماِم َ$ُ ِقَراَءٌة َمْن َاكَن َ$ُ ِإَماٌم فَِقَراَءُة اْإلِ
“Siapa yang mempunyai Imam, maka bacaan 

Imam merupakan bacaan makmum.” (HR al-

Dara quthni, dll).

Maksudnya al-Fatihah yang dibaca Imam sudah 

men cukupi untuk makmum, sehingga makmum tak 

per lu lagi membaca al-Fatihah. Yang mesti baginya 

ada lah mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh 

Imam.

Namun, apabila bacaan imam tidak terdengar 

oleh makmum mungkin karena jaraknya berjauhan, 

atau karena Imam tidak lagi membaca jahar pada 

raka’at-raka’at terakhir (seperti pada shalat Magrib dan 

‘Isya), maka makmum harus membaca al-fatihah itu.

Sedangkan Pendapat Kedua yang mengharus-

kan membaca al-Fatihah adalah Hadits Nabi n yang 

diriwayatkan oleh ‘Ubadah bin ash-Shamit n:

ِة اْلِكتَاِب َال َصَالَة ِلَمْن لَْم يَْقَرْأ ِبَفاِحتَ
Artinya : “Tidak Sah/sempurna Sahalat orang 

yang tidak membaca al-Fatihah” (Muttafaq 

‘alaih). 
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Jadi Hadits ini dengan tegas menyebutkan bahwa 

orang yang tidak membaca surat al-Fatihah, maka sha-

latnya tidak Sah atau tidak sempurna. Hadits ini bersi-

fat umum mencakup Imam dan Makmum, mencakup 

shalat Jahriyah dan Sirriyah, baik berjama’ah maupun 

sendirian. 

Dari segi dalil, pendapat inilah yang lebih kuat. 

Adapun Hadits ad-Daruquthni di atas tidak diriwayat-

kan secara Shahih dari Nabi n. Hadits ‘Ubadah diang-

gap sebagai mukhashshish (pengecualian) terhadap 

ayat al-Qur’an yang menyuruh diam ketika dibacakan 

al-Qur’an.

Setelah itu para Ulama juga berbeda pendapat 

kapan waktunya membaca al-Fatihah dalam shalat-

Jahriyah itu. Sebagian mengatakan setelah Imam se-

lesai membaca al-Fatihah. Sebagian lain mengatakan-

Makmum membacanya di sela-sela Imam membaca 

al-Fatihah.

Mengangkat takbir terlambat

Banyak ditemukan orang-orang yang shalat ke-

tika mengangkat takbiratul Ihram di raka’at pertama, 

sangat jauh ketinggalan dari Imam. Setelah Imam 

mengangkat takbiratul ihram, makmum kadangkala 

disibukkan oleh bacaan-bacaan lain yang membuat-

nya terlambat jauh dan imam, seperti membaca surat 
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al-Naas, atau takbir yang berulang-ulang, semua ini 

perbuatan yang mengada-ada, tidakpernah dicontoh-

kan oleh Rasulullah n dalam shalatnya.

Pada dasarnya, ketika imam bertakbir, maka 

makmum harus langsung mengikutinya dengan ber-

takbir juga. Karena tujuan Imam itu dibuat, adalah un-

tuk diikuti.

Tiga sikap terlarang bagi makmum

Ada tiga perbuatan yang dilarang khusus untuk 

makmum:

1. Mendahului Imam.

2. Bersamaan gerakannya dengan Imam.

3. Terlalu terlambat dari Imam.

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa

seorang makmum tidak boleh mendahului Imam 

yang di depannya.

Sabda Nabi :

َعْن اٍَيبْ ُهَرْيَرَة قَاَل، قَاَل َرُسْوُل ِهللا َصىل$ ُهللا عَلَْيِه
وا،  ُ َ فََكرب8 $َما ُجِعَل اِإلَماُم ِلُيْؤَمت$ ِبِه، فَِإَذا َكرب$ َ : ِإن َوَسمل$
، َوِإَذا َرَكَع فَاْرَكُعوا، َوَال تَْرَكُعوا َ وا َحىت$ ُيَكرب8 ُ َوَال تَُكرب8

فَُقولُوا:  َدُه،  َمحِ ِلَمْن   ُ $Wا َع  َمسِ قَاَل:  َوِإَذا  يَْرَكَع،  َحىت$ 
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ُدوا، َوَال تَْسُجُدوا 1نَا َ/َ الَْحْمُد َوِإَذا َجسََد فَاْجسُ َرب 1هُم1 الل

َحىت1 يَْسُجَد
“Sesungguhnya Imam itu ditunjuk untuk diikuti. 

Bila ia mengangkat takbiratul ihram, bertakbirlah 

kalian. Jangan kalian bertakbir sebelum ia men-

gangkat takbir. Bila ia ruku', maka ruku'lah kalian, 

dan jangan kalian ruku' sebelum ia ruku'. Bila ia 

mengatakan : “sami’allahu liman hamidah”, ka-

takanlah : “Allahumma Rabbana walakal-hamd”. 

Bila ia sujud, sujudlah kalian, dan jangan kalian 

sujud sebelum ia sujud....” (Abu Daud, shahih 

Bukhari dan shahih Muslim).

Jangankan mendahului, bahkan bersamaan de-

ngan gerakan Imampun dilarang dalam shalat ber-

jamaah. Umpamanya ketika ruku', seorang makmum 

bersamaan waktunya dengan Imam dalam menun-

dukkan kepalanya. Begitu juga waktu sujud, mereka 

bersama-sama waktunya (tanpa ada jarak) turun dan 

bersujud ke tanah, hal ini dilarang. Bagi mereka yang 

suka mendahului Imam atau bersamaan geraknya 

dengan Imam, diancam Rasul di hari akhirat, kepala-

nya diganti dengan kepala keledai. Hal itu diriwayat-

kan oleh Abu Hurairah dari Nabi n: 

الن1ِيب< صىل هللا َعْن أَِيب ُهَرْيَرَة ريض هللا عنه َعْن 
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قَْبَل َرْأَسُه  يَْرفَُع  ي  ِ ا,+ َخيَْىش  أََما   : قَال  وسمل  عليه 
َعَل هللا اٍر , أَْو َجيْ ُ َرْأَسُه َرْأَس ِمحَ َل ا@+ Aاِإلَماِم أَْن ُحيَو

اٍر ؟ ُصوَرتَُه ُصوَرَة ِمحَ
“Apakah kalian yang mengangkat kepalanya le-

bih dahulu dari Imam, tidak merasa takut, kalau 

kepalanya diganti Allah dengan kepala keledai, 

atau bentuknya diubah menjadi bentuk keledai?” 

(HR Al Bukhari).

Yang benar adalah seorang mushalli (yang se-

dang shalat) menunggu sejenak hingga Imam masuk 

dalam gerak berikutnya. Umpamanya ketika hendak 

ruku', makmum harus membiarkan dulu Imam tun-

duk dan kemudian barulah makmum menunduk kan 

kepalanya mengikuti Imam. Al-Bara Ibn ‘Azib menceri-

takan bagaimana mereka, para sahabat dahulu, shalat 

di belakangNabi n, katanya: 

“Apabila Nabi n telah mengatakan ‘Sami al-

lahu liman hamidah’ (kemudian bergerak turun 

sujud), tak seorang pun di antara kami yang me-

nundukkan punggungnya, sehingga Nabi betul-

betul bersujud, kemudian kami pun turun sujud 

ke tanah.” (HR Al Bukhari).

Juga tidak dibenarkan makmum terlalu terlam-

bat dalam mengikuti Imam, sehingga jarak mereka 
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berjauhan. Seperti Imam sudah membaca ayat, kemu-

dian ruku' dan i’tidal, bahkan Imam mau turun bersu-

jud, sementara makmum baru mau ruku'. Hal ini juga 

dilarang secara syara’, karena Imam ditunjuk untuk di-

ikuti geraknya.

Letak Imam dari Makmum

Apabila dalam sebuah jamaah hanya ada se-

orang Imam dan seorang makmum, maka letak mak-

mum adalah di samping kanan Imam, kaki mereka 

berdua haruslah bersentuhan.

Jika jumlah makmum lebih dari seorang, maka 

posisi Imam haruslah di depan makmum dan letaknya 

persis di tengah mereka. Hal ini didasarkan pada prak-

tek yang dilakukan oleh Nabi dalam shalatnya seperti 

dilaporkan oleh Jabir Ibn ‘Abdillah a, katanya:

“Rasulullah berdiri untuk shalat, lalu aku datang 

dan berdiri di samping kiri beliau. Rasul n me-

megang tanganku dan memindahkan aku ke se-

belah kanannya. Kemudian datang lagi Jabir Ibn 

Shakhar, ia berdiri di samping kiri Nabi. Lalu Nabi 

mendorong dan memindahkan kami berdua di 

belakangnya.” (Muslim dan Abu Daud).

Apabila datang seorang lagi, dianjurkan men-

gambil tempat di sebelah kanan, dan selanjutnya 

sebelah kiri, begitulah seterusnya, agar tidak terjadi, 
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jamaah sebelah kiri atau kanan lebih banyak dari yang 

lain.

Untuk membentuk shaf yang baru, haruslah di-

mulai dari tengah. Bila tidak ada yang lain, dan dia 

te  rancam sendirian, maka ia hendaknya meminta sa-

lah seorang dari makmum pada shaf yang di depan-

nya untuk menemaninya pada shaf baru itu. Wallahu 

A’lam.

Jamaah wanita

Bila di suatu tempat ada sekelompok muslimah 

yang akan melaksanakan shalat fardhu, sebaiknya 

mereka menunjuk salah seorang dari mereka menja-

di Imam dalam shalat. Dan posisi Imam pada jamaah 

muslimah berada di tengah sha! (lihat gambar lam-

piran). Mengenai suara perempuan yang menjadi 

Imam, suaranya dipelankan (tidak keras).

Mendapati orang sedang shalat

Seseorang yang masuk ke dalam masjid atau 

mushalla hendak menunaikan shalat berjamaah, lalu 

ia mendapati seseorang sedang shalat, maka ia boleh 

langsung bermakmum kepada orang tersebut, den-

gan berdiri di samping kanannya, tanpa harus mencari 

tahu apakah orang itu sedang shalat fardhu atau sun-

nat. Dan orang yang diikuti itu pun tak perlu memberi 

isyarat bahwa ia sedang shalat yang bukan shalat fard-
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hu Seandainya orang tersebut dalam keadaan shalat 

sunnat, maka shalat berjamaahnya tetap sah dan ber-

pahala. Dan apabila ia sudah selesai shalat, sedangkan 

ia tadinya shalat sunnah dan kemudian hendak melak-

sanakan shalat fardhu, maka ia dapat berimam kem-

bali kepada orang yang tadi menjadi makmumnya. 

Hal yang demikian dibolehkan dalam syariat.

SHALAT DALAM PERJALANAN

Kewajiban mengerjakan shalat adalah kewajiban 

mut lak yang tak bisa ditawar-tawar dalam kondisi apa-

pun kita berada. Shalat wajib dikerjakan, baik di tem-

pat sendiri maupun dalam perjalanan. Baik dalam 

ke adaan sehat maupun sakit. Dalam kondisi damai 

mau pun perang.

Hanya saja Islam memberikan keringanan pelak-

sanaan untuk mereka yang sedang dalam kondisi 

darurat. Keringanan ini biasa dikenal dengan istilah 

“rukhshah “.

Khusus untuk orang yang bepergian, diberikan 

dua jenis keringanan:

(l).  Menggabungkan dua waktu shalat menjadi satu. 

Apa maksudnya? Umpamanya dalam kondisi bia-

sa, kita harus mengerjakan shalat masing-masing 

pada waktunya. Shalat Zhuhur harus dikerjakan 
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pada waktu Zhuhur (tengah hari). Shalat ‘Ashar 

juga harus pada waktu ‘Ashar (sore). Tetapi bila 

Anda bepergian (dalam perjalanan ke luar kota 

atau sedang berada di luar kota), Anda boleh 

mengerjakan dua shalat sekaligus dalam satu 

waktu. Dan Anda boleh memilih pelaksanaan-

nya (dua shalat itu) pada salah satu waktu. 

Umpamanya Zhuhur dan ‘Ashar boleh Anda 

kerja kan sekaligus pada waktu Zhuhur (sudah 

ba rang tentu dengan dua kali shalat). Sehing-

ga nanti pada waktu ‘Ashar Anda tidak perlu 

lagi shalat ‘Ashar. Ini namanya “Jama’ Taqdim”. 

Atau Zhuhur dan ‘Ashar Anda kerjakan nanti 

pada waktu ‘Ashar, maka sekarang (pada waktu 

zhuhur), Anda tidak perlu shalat. Ini namanya 

“Jama’ Ta’khir”. Jadi dengan kata lain, pada Jama’ 

Taqdim, Anda mempercepat pelaksanaan Shalat 

‘Ashar sebelum waktunya. Sedang pada ]ama’ 

Takhir, Anda menunda shalat Zhuhur setelah le-

wat waktunya. Inilah salah satu keringanan yang 

diberikan oleh Syariat kepada orang yang beper-

gian (musa�r).

(2).  Memperkecil jumlah raka’at. Ini namanya “Qa-

shar”. Shalat yang aslinya 4 raka’at, lalu dipotong 

dua, tinggal menjadi dua. Tapi harus diingat, sha-
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lat yang boleh dipersingkat ini hanya shalat yang 

jumlah rakaatnya empat. Sedang shalat yang 

tiga raka’at tidak dapat dijadikan satu setengah. 

Juga shalat Shubuh yang dua rakaat tidak boleh 

dijadikan satu raka’at.

Mengambil dua rukhshah sekaligus

Bagi Anda yang dalam perjalanan, dibolehkan 

menggunakan dua rukhshah tersebut sekaligus. Arti-

nya Anda boleh menjama’ dan mengqashar sekaligus. 

Umpamanya, Anda sedang mengikuti pesantren kilat 

atau berlibur dengan keluarga Anda ke Puncak di Jawa 

Barat. Anda boleh menjama’ dan mengqashar shalat. 

Jika Anda berangkat dari rumah pada sore hari sesudah 

shalat ‘Ashar, kemudian tiba waktu Magrib, sementara 

Anda masih di jalan (mungkin karena macet). Anda tid-

ak perlu gelisah. Anda boleh menunda shalat Magrib 

itu pada waktu ‘Isya. Setelah tiba di tempat pengina-

pan, Anda beserta rombongan shalat berjamaah yaitu 

Jama’ Takhir Qashar. Menggabungkan Magrib dan 

‘isya menjadi satu (tetapi tetap dua kali shalat). Ma-

grib dengan tiga raka’at. Sedangkan ‘Isya menjadi dua 

raka’at. Masing-masing shalat diawali dengan iqamah. 

Jadi, dalam shalat Jama’, iqamahnya dua kali.

Apa yang pertama dikerjakan?

Shalat yang pertama kali dilaksanakan adalah 

sesuai dengan urutan waktu. Zhuhur lebih dahulu dari 
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‘Ashar. Magrib lebih dahulu dari ‘Isya.

Setelah selesai melaksanakan shalat Magrib, 

salah seorang dari jamaah berdiri untuk iqamah lagi, 

untuk shalat ‘Isya. Maka berarti telah sempurnalah 

shalat Anda. Ingat! Batas waktu shalat Isya’ adalah 

pertengahan malam. Sebagaimana dipahami dari ha-

dist ‘Aisyah: “Pada suatu malam, Rasulullah n mela-

mbatkan shalat ‘Isya, sampai kebanyakan malam telah 

berlalu...” (hadist riwayat Muslim). Jika Anda menunda 

Isya’ hingga tengah malam, Anda harus berhati-hati 

jangan sampai waktu Isya’ telah habis. Memang ada 

pendapat yang mengatakan batas akhir Isya’, sebelum 

masuk waktu Shubuh. Tetapi, berhati-hati itu lebih ba-

gus.

Begitu juga halnya jika Anda menggabungkan 

Zhuhur dengan ‘Ashar, baik pada jama’ taqdim atau-

pun jama’ ta’khir. Pada jama’ taqdim, Setelah muazzin 

azan Zhuhur, kemudian iqamah, dan melaksanakan 

shalat zhuhur dua raka’at. Setelah salam, tanpa mem-

baca zikir-zikir, lalu muazzin berdiri lagi untuk iqamah 

yang kedua. Lalu melaksanakan Ashar dua raka’at. 

Maka sempurnalah shalat Anda untuk dua waktu itu.

Shalat-shalat yang boleh digabung

Shalat-shalat yang boleh digabung ialah shalat 

Zhuhur dengan ‘Ashar. Kemudian Shalat Magrib de-
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ngan Isya’. Adapun shalat Shubuh tetap dikerjakan 

tepat pada waktunya, yaitu ketika terbit fajar di ufuk 

Timur.

Setiap qashar boleh jama’. Tidak sebaliknya. Per-

lu Anda ketahui, jika Anda berada dalam perjalanan 

ke luar kota, atau berada di luar kota, Anda boleh 

sekaligus menjama’ dan qashar. Namun, ada kalanya, 

Anda boleh menjama’, tetapi tidak boleh mengqashar. 

Sebab, masalah qashar semata-mata keringanan ha-

nya untuk orang yang bepergian (musa�r) saja. Kare-

na jarak yang ditempuh begitu jauh. Sedangkan jama’ 

dapat dilakukan tidak hanya oleh orang yang beper-

gian, tetapi juga oleh suatu kondisi darurat, walau-

pun berada di dalam kota. Umpamanya orang yang 

menderita penyakit-penyakit tertentu. Jika ia shalat 

pada setiap waktu, akan memperburuk keadaan-

nya. Juga malam yang didebur oleh hujan lebat. Atau 

uzur lainnya. Seperti kemacetan di sekitar Jakarta. Bila 

Anda di kendaraan, seperti naik kereta. Waktu Magrib 

telah tiba, Anda tidak mendapatkan tempat duduk 

dan kondisinya berdesak-desakan. Kemudian Anda 

tiba di rumah, waktu Magrib telah habis. Anda boleh 

menjama’, tetapi tidak boleh mengqashar. Hanya saja 

bila Anda memungkinkan untuk berhenti di Masjid di 

pinggir jalan, sudah tentu itulah yang terbaik, khusus-

nya bila Anda mengendarai kendaraan pribadi yang 
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bisa singgah di mana saja.

Shalat di atas kendaraan

Di zaman modern seperti sekarang ini, tak ada 

alasan lagi untuk meninggalkan shalat. Sebab hampir 

di setiap tempat tersedia sarana dan fasilitas shalat. Di 

airport, di terminal, di stasiun kereta, bahkan di tem-

pat-tempat rekreasi ada mushalla. Inilah keuntungan-

nya hidup di negeri muslim.

Jika shalat tak mungkin dilakukan di mushalla, 

seperti Airport, terminal dan sebagainya, bisa juga 

dikerjakan di atas kendaraan seperti shalat di dalam 

pesawat, di kereta, di bus. Seorang muslim tak perlu 

sungkan atau malu, melaksanakan shalat di pesawat. 

Pelaksanaannya sesuai dengan kondisi dan kemam-

puan. Di pesawat, dengan tempat duduk yang ter-

sedia, kita hanya bisa duduk, ruku' dengan menun-

dukkan sedikit kepala. Adapun sujud adalah dengan 

menundukkan kepala ke batas maksimal. Sedangkan 

bacaan-bacaan shalat, semuanya bisa dibaca.

Batas jarak mengqashar

Pertanyaan yang sering muncul, berapa kilo-

meter batas minimal yang dibolehkan untuk meng-

qashar shalat? Mengenai masalah ini memang ditemu-

kan banyak sekali pendapat para fuqaha (ahli !qih). 

Seseorang bebas memilih pendapat-pendapat yang 
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lebih kuat dalam pandangannya. Tetapi bila kita per-

hatikan hadits-hadits Nabi n hampir tidak ada sebuah 

ketentuan yang tegas mengenai batas jarak itu. Yang 

ada hanyalah hadits yang menerangkan tentang prak-

tek shalat Nabi n ketika mengqashar shalatnya dalam 

perjalanan. Seperti hadits Anas Ibn Malik, yang men-

erangkan bahwa Rasulullah keluar (kota) dalam jarak 

tiga mil atau tiga farsakh (1 farsakh = 5,541 m), beliau 

shalat dua raka’at. (Muslim dan Abu Daud). Kata Ibnu 

Hajar: “Hadits ini adalah yang terkuat dan paling tegas 

tentang masalah jarak.” Ada juga hadits Ibnu ‘Abbas 

di dalam Shahih Bukhari, yang diriwayatkan secara 

mu’allaq (tergantung), bahwa beliau pernah ditanya 

apakah boleh mengqashar shalat dalam jarak antara 

Makkah dan ‘Arafah? Beliau menjawab: “Tidak boleh. 

Yang boleh adalah perjalanan ke Jeddah, ‘Asfan, atau 

Tha’ if”. Jarak ke tiga kota itu dari Makkah memang 

sekitar 4 burud. Riwayat inilah yang jadi pegangan 

jumhur ulama yang menetapkan jarak qashar adalah 

4 burud atau sama dengan 88,704 km.

Lamanya menggunakan rukhshah

Juga terdapat khila!ah (perbedaan pendapat) 

Ulama tentang berapa lama, seseorang boleh men-

jama’ dan mengqashar shalatnya. Mazhab Maliki dan 

Sya!’i menyebutkan batas waktunya tiga hari saja, di 

luar hari kedatangan dan hari kepulangan. Maka hari 
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keempat, seseorang sudah dianggap bermukim. Ada 

juga pendapat yang mengatakan batasnya tujuh be-

las hari, delapan belas hari, sembilan belas hari, dan 

ada yang dua puluh hari. Riwayat-riwayat ini memang 

berlandaskan pada hadist Nabi n. Adapun pendapat,

boleh mengqashar sampai satu tahun, ini hanya prak-

tek sahabat tertentu, yang tidak bisa dijadikan dalil 

(landasan hukum). (Lihat Subulus-Salam, juz 2, hal. 

56)
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Pasal 3

PENYIMPANGAN DALAM 

PRAKTEK BERJAMAAH

P
enyimpangan yang dimaksud di sini adalah 

beberapa kesalahan dalam praktek shalat 

berjamaah. Sebagian telah disebutkan di 

sela-sela pembahasan terdahulu, dan ada pula yang 

belum tersebutkan sebelumnya. Di antara kesalahan 

itu ada yang dilakukan oleh Imam, ada pula oleh 

Makmum. Yang sering terjadi ialah sebagai berikut:

î Malas datang ke Masjid

î Menganggap shalat berjamaah di rumah den-

gan keluarga sama saja dengan berjamaah di

masjid.

î Menyepelekan shalat tahiyyatul-masjid.

î Tidak khusyuk dalam shalat.

î Shalat dalam keadaan mengantuk berat.

î Masuk ke dalam Masjid dan shalat sendirian pa-

dahal ada kesempatan untuk berjamaah.

î Tidak bersedia diajak shalat untuk yang kedua
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kalinya oleh orang yang terlambat datang.

î Imam selamanya membaca ayat-ayat pendek

dan tak berusaha memperbanyak hafalannya.

î Imam tidak memedulikan kondisi makmum di

belakangnya.

î Imam terlalu cepat dalam shalatnya, sehingga

makmum tidak dapat mengikutinya dengan

baik.

î Orang yang sedang shalat sunnat menolak men-

jadi Imam bagi orang yang datang di belakang-

nya, karena mengira hal itu tidak boleh.

î Shalat tergesa-gesa (tidak dengan thuma’ninah).

î Tolak-tolakan untuk maju ke shaf pertama.

î Tak peduli dengan renggangnya barisan dan

membiarkan shaf kosong tanpa terisi.

î Tidak peduli dengan miring atau tidak lurusnya

barisan shalat.

î Terlalu banyak melakukan gerakan yang tidak

perlu, seperti menggaruk, membetulkan baju,

dan lain-lain.

î Mendahului Imam.

î Bersamaan laju geraknya dengan Imam.
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î Terlalu terlambat dari Imam.

î Makmum membaca dengan suara keras hingga

kedengaran orang lain.

î Berlama-lama dalam mengangkat takbiratul

ihram.

î Mengulang-ulang takbir, karena alasan belum

mantap niatnya.

î Memutar tangan ketika bertakbir.

î Setelah selesai shalat, langsung bubar dan tidak

berzikir.

î Membaca zikir sesudah shalat dengan suara

keras, atau bersama-sama, kecuali untuk kepent-

ingan pengajaran saja.

î Membaca Al-Qur’an dengan suara keras di sebe-

lah orang yang sedang shalat
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PENUTUP

D
emikianlah buku kecil ini ditulis, untuk 

me nambah literatur tentang shalat da-

lam perpustakaan muslim. Kiranya buku 

ini dapat memberi sumbangan kepada umat Islam 

dalam memperbaiki pelaksanaan shalatnya karena 

shalat adalah bentuk hubungan mutlak antara se-

orang hamba dengan Al-Khaliq, Allah k. Dan Shalat

adalah ibadah yang pertama kali nanti dinilai pada 

hari kiamat. Kita berusaha sedapat mungkin agar 

shalat yang kita laksanakan itu sesuai dengan cara 

shalat yang dicontohkan oleh Rasulullah n. Rabbana

Taqabbal Minna Innaka Antas Sami’ul ’Alim.
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LAMPIRAN

POSISI YANG BENAR

POSISI YANG BENAR

Imam

Imam

Makmum

Makmum

Makmum merapat di samping kanan imam

Imam  berada di depan makmum

Posisi imam tepat di  tengah makmum

Tumit makmum sejajar dan lurus

Imamamamamamamamam

Makmum
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LAMPIRAN

POSISI YANG SALAH

POSISI YANG BENAR

Imam

Imam

Jamaah khusus perempuan, imam berada di tengah saf satu 

barisan dengan makmum.

Imam

Makmum

MakmumMakmum

Makmum

Imam

Makmum
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Imam dewasa
(laki-laki)

Makmum dewasa
(laki-laki)

Makmum dewasa
(perempuan)

Makmum anak-anak
(laki-laki)

LAMPIRAN

POSISI YANG BENAR

Imam d
(laki-laki

Makmum
(laki-laki

Ma
(p

Makmum
(laki-laki
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LAMPIRAN

POSISI YANG SALAH

Imam

MakmumMakmum
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CATATAN:
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CATATAN:
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CATATAN:
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