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 ِمالرَِّحْي الرَّْحَمِن اللِه ِمِبْس

 َن.َأْجَمِعْي ِهِبَوَصْح ِهى آِلَعَلَو ى ُمَحمٍَّدَلَع ى اللُهلَّ، َوَصَنْيِماْلَعاَل بَِّر ِهلَِّل ُداْلَحْم

 :ُدْعا َبمََّأ

Sesungguhnya tidak ada satu pun warisan yang lebih berharga bagi orang-

orang yang beriman dari pada ilmu syar'iy: 

 َخْيُر ِمْيَراِث اْلُمْسِلِم ُهَو اْلِعْلُم 

"Sebaik-baik warisan bagi seorang muslim adalah ilmu". 

Kami bersyukur kepada Alloh Ta'ala yang telah memudahkan kami untuk 

menemukan salah satu peninggalan berharga dari Ustadz kami yang mulia 

Abul Abbas Harmin bin Salim Al-Limboriy Rohimahulloh wa Rodhiya 

'Anhu, peninggalan tersebut adalah suatu ilmu yang beliau wariskan untuk 

umat ini, semoga Alloh Ta'ala menjadikan warisan tersebut bermanfaat 

untuk beliau, keluarga dan anak keturunan beliau serta masyarakat dan 

umat ini. 

Sudah termasuk dari perkara yang dima'lumi bersama bahwa mengambil 

dan menerima ilmu tentu tidak dari sembarangan orang, akan tetapi dari 

orang yang dikenal sebagaimana kata pepatah: "Tak kenal maka tak sayang". 
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Dengan itu maka pada kesempatan ini kami akan menceritakan sedikit 

tentang biografi beliau Rohimahulloh wa Rodhiya 'Anhu: 

Nama beliau:  

Beliau bernama Harmin bin Salim. 

Nama kuniyah:  

Kuniyah beliau adalah Abul Abbas, dan Abbas adalah nama putra beliau 

yang kedua. 

Nama nisbat:  

Beliau dinisbatkan kepada kampung dan negri kelahiran beliau yaitu 

Limboro di Seram kepulauan Maluku, dengan itu beliau dikatakan Al-

Limboriy As-Seramiy Al-Mulkiy. 

Tempat dan tanggal lahir:  

Beliau lahir di Limboro (Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian 

Barat), pada tanggal 3/3/1399 Hijriyyah bertepatan dengan 1/3/1979 

Masehi. 

Da'wah Beliau:  

Awal mula beliau mengenal da'wah Tauhid atau disebut dengan da'wah 

Ahlissunnah wal Jama'ah adalah dari para murid Daril Hadits Dammaj 

Yaman, ketika mereka datang berjihad ke Ambon dan sekitarnya pada tahun 

2000-2002 M, beliau termasuk yang pertama-tama dari kalangan 

mahasiswa yang menyambut da'wah tersebut, pada saat itu beliau berada 

pada semester terakhir ketika menempuh pendidikan di salah satu sekolah 

tinggi Islam di Ambon, karena da'wah Tauhid sudah beliau kenal maka 

beliau membuat skripsi (tugas akhir) untuk menyelesaikan studynya dengan 

judul "Urgensi Tauhid dalam Penegakan Syari'at Islam", dan Alloh Ta'ala 

telah memberikan manfaat dengan tulisannya tersebut. 

Setelah beliau menyelesaikan studynya, beliau pun semakin giat menghadiri 

pengajian di masjid-masjid dan di ma'had, hingga Alloh Ta'ala berikan 

kemudahan kepadanya untuk melanjutkan menuntut ilmu di pondok 

pesantren di pulau Jawa. Dan beliau juga menyempatkan diri mengunjungi 
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beberapa pondok pesantren di Jawa dan di Sulawesi, selama duduknya 

beliau di pondok-pondok pesantren dan selama dalam perjalanannya beliau 

menyempatkan menulis faedah-faedah ilmiyyah di antaranya "Kitabush 

Sholah" (Kitab Seputar Hukum-hukum Sholat) –semoga Alloh 

memberkahinya-. 

Setelah beliau kembali ke Ambon, beliau ditawarkan untuk ke Hanunu 

Seram untuk membuka lahan perkebunan cengkeh dan yang lainnya di sana, 

dan diberi kebebasan untuk membuat rumah di tanah yang sudah tersedia 

sebagai tanah hibah, dengan itu beliau pun datang ke Hanunu bersama para 

muridnya dan bersama beberapa ikhwah Ahlissunnah dari Limboro dan 

Nasiri, ketika mereka telah membangun rumah dan kebun mereka telah 

tumbuh subur, mereka pun di zholimi oleh para hizbiyyun yang sejaringan 

dengan Luqman bin Muhammad Ba'abduh yang dahulunya memberikan 

penawaran dan jaminan, kemudian mereka diusir dengan cara zholim dan 

harta benda mereka dijadikan seakan-akan rampasan perang yang 

diperebutkan –semoga Alloh membalas kesabaran mereka dengan Jannah 

dan membalas para hizbiyyun itu dengan kehinaan dan kenistaan-. 

Dengan kezholiman tersebut membuat beliau bersama para muridnya dan 

bersama beberapa ikhwah Ahlissunnah dari Limboro dan Nasiri kembali ke 

Limboro dan Nasiri, mereka berjuang dan terus menerus menda'wahkan 

Tauhid yang merupakan da'wah Ahlissunnah wal Jama'ah. 

Awal mula beliau berda'wah adalah di Limboro, menda'wahi keluarganya, 

yang pertama-tama menyambut da'wah beliau adalah saudara-saudari 

beliau, setelah itu tersebar da'wah beliau kepada selain mereka dari para 

teman dan masyarakat Limboro serta sekitarnya, semoga Alloh menjadikan 

beliau termasuk dalam perkataan Nabi Shollallohu 'Alaihi wa Sallam: 

 «َمْن َدلَّ َعَلى َخْيٍر َفَلُه ِمْثُل أْجِر َفاِعِلِه»

"Barang siapa menunjukan atas suatu kebaikan maka baginya pahala semisal 

dengan pahala pelakunya". 

Beliau Shollallohu 'Alaihi wa Sallam juga mengatakan: 
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ِر َمْن َتِبَعُه اَل َيْنُقُص ذِلَك ِمْن ِر ِمْثُل ُأُجْوَمْن َدَعا ِإلى ُهدًى َكاَن َلُه ِمَن اأَلْج»

 «ُأُجوِرِهْم َشيئًا

"Barang siapa menyeru kepada petunjuk maka baginya dari pahala semisal 

dengan pahala-pahala orang yang mengikutinya, tidaklah terkurangi 

demikian itu dari pahala-pahala mereka sedikit pun". 

Ujian-ujian yang Beliau Dapati Semasa Hidup:  

Beliau bila mengetahui suatu kebenaran atau beliau berada di atas 

suatu kebenaran maka beliau tidak peduli dengan tantangan dan rintangan 

serta celaan dari para pencela, memang demikian yang harus dipegang oleh 

setiap mu'min yang berjuang di jalan Alloh, karena Alloh Ta'ala telah 

berkata: 

ٍم َذِلَك َفْضُل اللَِّه ُيْؤِتيِه َمْن َيَشاُء }ُيَجاِهُدوَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َوَلا َيَخاُفوَن َلْوَمَة َلاِئ

 َواللَُّه َواِسٌع َعِليٌم{

"Mereka berjuang di jalan Alloh dan tidaklah mereka takut kepada celaan 

orang yang suka mencela. Itulah karunia Alloh, diberikan-Nya kepada siapa 

yang dikehendaki-Nya, dan Alloh adalah Al-Wasi' (Maha Luas pemberian-

Nya), lagi Al-'Alim (Maha Berilmu)". 

Selama hidupnya beliau mendapatkan banyak celaan dan cercaan dari 

orang-orang yang benci, terkadang ada dari orang yang buta huruf, yang 

tidak bisa membaca Al-Qur'an mengatakan tentang beliau dan majelisnya 

sebagai syaithon, terkadang dikatakan pula sesat dan membawa ajaran baru 

serta tuduhan-tuduhan yang lainnya, semua itu tidak ada bedanya dengan 

apa yang dikatakan kepada Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam dan 

para shohabatnya, ketika para shohabatnya hijroh ke Habasyah (Etopia) 

maka orang-orang yang benci datang ke Habasyah lalu berkata kepada raja 

Najasyiy: 

ِإنَُّه َقْد َصَبا ِإَلى َبَلِد اْلَمِلِك ِمنَّا ِغْلَماٌن ُسَفَهاُء َفاَرُقوا ِديَن َقْوِمِهْم َوَلْم َيْدُخُلوا ِفي "

 ".ِنُكْم َوَجاُءوا ِبِديٍن ُمْبَتَدٍع َلا َنْعِرُفُه َنْحُن َوَلا َأْنُتْمِدي
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"Sesungguhnya benar-benar telah ada di negri raja dari (orang-orang negri) 

kami yang mereka adalah anak-anak muda yang dungu, mereka memecah 

belah agama kaum mereka, dan mereka tidak masuk ke dalam agama kalian, 

dan mereka datang dengan agama baru, kami benar-benar tidak 

mengetahuinya dan tidak pula anda sekalian (mengetahuinya)". 

Beliau (ya'ni Abul Abbas) Rohimahulloh karena sudah mengetahui 

dengan ilmunya bahwa orang yang menda'wahkan kepada Tauhid pasti 

akan mendapatkan ujian semisal itu, maka beliau pun semakin kokoh di atas 

kesabarannya, beliau terus berupaya bagaimana caranya sehingga da'wah 

Ahlissunnah wal Jama'ah yang telah dida'wahkan oleh Ar-Rosul Shollallohu 

'Alaihi wa Sallam dan para shohabatnya bisa tersampaikan kepada umat?, 

tidak satu pun dari ilmu agama yang beliau ketahui melainkan beliau 

da'wahkan kepada yang lainnya.  

Menjelang beliau sakit hingga mengantarkannya kepada kematian, 

beliau menyempatkan menyampaikan khutbah Jum'at yang berkaitan 

dengan pengambilan zakat dari orang-orang kaya lalu diserahkan kepada 

orang-orang miskin, karena kaumnya tidak demikian, namun diminta dari 

orang-orang kaya dan miskin lalu diserahkan kepada selain orang-orang 

miskin, ketika beliau menjelaskan berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan 

As-Sunnah maka sebagian kaumnya bertambah benci dan semakin menjadi-

jadi menebarkan fitnah kepada beliau, dan bahkan orang-orang yang 

tertarik dengan da'wah beliau diupayakan untuk menjauhi beliau, beliau 

Rohimahulloh terus bersabar dan selalu mewasiatkan untuk tetap di atas Al-

Haq, tidak lama kemudian beliau meninggal dunia Rohmatullohi 'Alaihi.  

Fitnah-fitnah Setelah Beliau Meninggal Dunia:  

Ketika beliau sudah merasakan sakit parah, beliau pun ke kota Ambon, 

kemudian dirawat di Rumah Sakit di Ambon, tidak lama kemudian beliau 

meninggal di sana dan beliau dimakamkan di Limboro pada tanggal 

1/3/2013 Masehi, Subhanalloh tanggal dan bulan kematiannya sama dengan 

tanggal dan bulan kelahirannya.  

Sebelum beliau meninggal, beliau telah berwasiat supaya jenazah 

beliau diuruskan oleh adik kandung beliau Al-Ustadz Abul Husain Umair 

bin Salim Al-Limboriy Hafizhohulloh sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an 
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dan As-Sunnah, ketika beliau meninggal maka wasiat tersebut disampaikan 

oleh istri beliau, dengan itu salah seorang ikhwah Limboro kemudian 

mengumumkan kepada para tokoh adat bahwa jenazah beliau akan diurus 

oleh saudara kandung beliau, mereka pun menyetujui, namun tanpa 

disanga-sangka, dalam proses pengurusan jenazah sudah mulai muncul 

fitnah hingga selesai pemakaman, kemudian sebagian dari orang-orang yang 

benci menyebarkan bahwa kuburan beliau sangat busuk dan bau busuknya 

tercium dari jarak yang sangat jauh, alasan mereka karena tidak diurus oleh 

tokoh adat, dan berita ini pun sengaja disebar hingga sampai ke pulau-pulau 

yang jauh, padahal hampir setiap hari Abu Harmin melewati kuburan 

tersebut begitu pula keluarga dan kawan-kawan beliau, namun tidak 

seorang pun mendapati bau busuk dan tidak pula menciumnya, jadi sangat 

jelas ini adalah kedustaan dan upaya untuk menebar fitnah, Alloh Ta'ala 

berkata: 

مَّ َلْم َيُتوُبوا َفَلُهْم َعَذاُب َجَهنََّم َوَلُهْم َعَذاُب }ِإنَّ الَِّذيَن َفَتُنوا اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت ُث

 اْلَحِريِق{ 

"Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang 

yang beriman laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, 

maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang 

membakar". 

Tidak cukup hanya itu, namun ketika terjadi banjir di sungai Limboro, 

mereka pun mengatakan: "Banjir itu berupaya untuk membawa hanyutkan 

kuburan Harmin". Alhamdulillah tidak demikian, justru Alloh Ta'ala 

palingkan banjir tersebut, hingga banjir tersebut bertambah jauh dengan 

kuburan beliau, padahal sebelumnya kuburan beliau dengan sungai hanya 

berjarak sekitar 10 m (sepuluh meter), sekarang jaraknya menjadi kurang 

lebih 25 m (duapuluh lima meter), Allohu Akbar, sungguh benar perkataan 

Alloh Ta'ala: 

 }ِإنَّ اللََّه ُيَداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اللََّه َلا ُيِحبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفوٍر{ 
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"Sesungguhnya Alloh akan membela orang-orang yang telah beriman. 

Sesungguhnya Alloh tidak menyukai setiap orang yang berkhianat lagi 

mengingkari ni'mat". 

Semoga Alloh Ta'ala mengampuni beliau dan menjadikan beliau 

termasuk dari penghuni Jannah Firdaus yang Tertinggi, dan semoga Alloh 

menjaga anak keturunan dan keluarga beliau serta menjadikan peninggalan 

beliau berupa ilmu syar'iy dan da'wah beliau berberkah.  

 }َواْلَحْمُد ِللَِّه َربِّ اْلَعاَلِميَن{ 

Ditulis oleh: 

Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limboriy As-Seramiy  

Di Limboro (Kec. Huamual, Kab. Seram Bagian Barat) pada tanggal 

23/7/1436. 
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KITAB TENTANG SHOLAT 

 

DEFENISI SHOLAT 

Sholat secara bahasa adalah do'a, sebagaimana perkataan Alloh Ta'ala: 

 (.ْمُهو َلُعاْد ْي[، )َأ103}َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصَلاَتَك َسَكٌن َلُهْم{ ]التوبة : 

"Dan bersholawatlah untuk mereka, sesungguhnya sholawatmu untuk mereka 

adalah penenang bagi mereka". (At-Taubah: 103), (Yaitu berdoalah untuk 

mereka). 

Berkata Al-Qodhi' 'Iyadh Rohimahulloh: "Ini merupakan perkataan 

kebanyakan ahli bahasa dan fuqoha'".  

Sholat secara istilah adalah beribadah kepada Alloh dengan perkataan-

perkataan dan perbuatan-perbuatan yang diketahui, dimulai dengan takbir 

dan diakhiri dengan salam disertai niat. 
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Dalil-Dalil Tentang Wajibnya Sholat 

Sholat merupakan salah satu rukun Islam yang lima dan kewajiban sholat ini 

berdasarkan Al-Kitab (Al-Qur'an) dan As-Sunnah serta Ijma'. 

Alloh Subhanahu wa Ta'ala berkata: 

 [103}ِإنَّ الصََّلاَة َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكَتاًبا َمْوُقوًتا{ ]النساء : 

"Sesungguhnya sholat keberadaannya bagi orang-orang yang beriman adalah 

telah ditentukan waktu(nya)". (An-Nisa': 103). 

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam berkata:  

 «َفَأْعِلْمُهْم َأنَّ اللَه َقِد اْفَتَرَض َعَلْيِهْم َخْمَس َصَلَواٍت ِفي ُكلِّ َيْوٍم َوَلْيَلٍة»

"Maka ajarilah mereka bahwasanya Alloh telah mewajibkan atas mereka 

sholat lima waktu pada setiap hari dan malam". 

Berkata Ibnu Hajar Rohimahulloh di dalam "Marotibil Ijma'" (hal. 24): 

"Maka wajibnya sholat telah diketahui dengan pasti dari agama ini, dan oleh 

karena ini tidak ada seorang pun dari ahli kiblat yang mengingkari akan 

wajibnya sholat, sampai ahli bid'ah pun mengakui akan kewajiban ini".   
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BAB WAKTU-WAKTU SHOLAT 

Al-Mawaqit adalah jama' dari miqot, dan yang dimaksud di sini adalah 

al-miqot az-zamaniyyah yaitu batas waktu tertentu untuk melakukan sholat-

sholat yang wajib atau yang lainnya. 

Dan masuknya waktu merupakan syarat sahnya sholat. 

Hadits Pertama: 

َقاَل: َحدََّثَنا َصاِحُب َهِذِه الدَّاِر  -َواْسُمُه َسْعُد ْبُن ِإيَّاٍس -َعن َأِبي َعْمٍرو الشَّْيَباِنيِّ

َوَأَشاَر ِبَيِدِه ِإَلى َداِر َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعْوٍد َقاَل: َسَأْلُت النَِّبيَّ َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم َأيُّ 

ُثمَّ ِبرُّ »ُثمَّ َأيٌّ؟ َقاَل:  :َقاَل ،«َوْقِتَهاالصََّلاُة َعَلى »اْلَعَمِل َأَحبُّ ِإَلى اللِه؟ َقاَل: 

، َقاَل: َحدََّثِني ِبِهنَّ َوَلْو «اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللِه»، َقاَل: ُثمَّ َأيٌّ؟ َقاَل: «اْلَواِلَدْيِن

 اْسَتَزْدُتُه َلَزاَدِني.

Dari Abu 'Amr Asy-Syaibaniy –dan nama beliau adalah Sa'd bin Iyas-, beliau berkata: 

Telah menceritakan kepadaku pemilik rumah ini, dan beliau mengisyaratkan dengan 

tangannya ke rumah Abdulloh bin Mas'ud, beliau berkata: Aku bertanya kepada Nabi 

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam amalan apakah yang paling dicintai oleh Alloh?, Nabi 

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam menjawab: "Sholat pada waktunya", beliau bertanya lagi: 

Kemudian apa?, Nabi Shollallohu 'Alaihi wa Sallam menjawab: "Berbuat baik kepada 

kedua orang tua", beliau bertanya lagi: Kemudian apa?, Nabi Shollallohu 'Alaihi wa 

Sallam menjawab: "Jihad di jalan Alloh, beliau berkata: Telah menceritakan kepadaku 

dengan semua itu, dan kalaulah aku menambahkan kepada beliau maka beliau akan 

menambahkan (jawaban) kepadaku". 
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Perkataannya: 

 «الصََّلاُة َعَلى َوْقِتَها»

"Sholat pada waktunya" 

Yaitu di awal waktu, sebagaimana dikatakan oleh Al-Albaniy Rohimahulloh 

di dalam "Ta'liq Riyadhish Sholihin" (hal. 169). 

Perkataannya: 

 «ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن»

"Berbuat baiklah kepada kedua orang tua". 

Yaitu berbuat baiklah kepada keduanya dan jangan menyakitinya karena 

hak keduanya merupakan paling kuatnya hak-hak atasmu setelah hak Alloh, 

sehingga Alloh pada sebagian perkataan-Nya menggabungkan hak 

keduanya, dan berbuat baik kepada keduanya dengan perintah 

mentauhidkan-Nya, contohnya perkataan Alloh: 

 [36}َواْعُبُدوا اللََّه َوَلا ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا{ ]النساء: 

"Dan beribadahlah kalian kepada Alloh, dan jangan kalian mempersekutukan-

Nya dengan sesuatu apapun serta berbuat baiklah kalian kepada kedua orang 

tua kalian". (An-Nisa': 36). 

Perkataannya: 

 «اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللِه»

"Jihad di jalan Alloh". 

Jihad disini mencakup jihad dengan pedang dan alat-alat perang yang baru, 

serta jihad dengan lisan seperti memberikan nasehat, amar ma'ruf nahi 

munkar (memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari 

kemungkaran), berda'wah dan mengajarkan ilmu-ilmu agama dan juga jihad 

dengan tulisan, dengan jalan menjelaskan al-haq dan membelanya, serta 

mengingatkan dari kebatilan dan lain-lain. 
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Faedah:  

Telah ada dalam riwayat lain bahwasannya Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa 

Sallam berkata: 

 ْمُكَل ٍرْيَخَو ْمُكاِتَجَرَد ْيا ِفَهِعَفْرَأَو ْمُكِكْيِلَم َدْنا ِعاَهَضْرَأَو ْمُكاِلَمْعَأ ِرْيَخِب ْمُكُئبَِّنا ُأَلَأ»

ا ْوُبِرْضَيَو ْمُهاَقَنْعا َأْوُبِرْضَتَف ْمُكوَُّدا َعْوَقْلَت ْنَأ ْنِمَو ِقَرَواْلَو ِبَهالذَّ اِءَطْعِإ ْنِم

 .«اللِه ُرْكِذ»: اَل: َقاللِه َلْوُسا َرَي اَكا َذَما: َوْواُل؟، َقْمُكاَقَنْعَأ

"Aku akan perintahkan kepada kalian dengan paling utamanya amalan 

kalian dan paling bersihnya di sisi Robb kalian dan paling tingginya derajat 

kalian, lebih baik bagi kalian dari pada diberikan emas dan uang, dan dari 

berpapasan dengan musuh kalian yang kalian memenggal leher mereka dan 

mereka memenggal leher kalian?. Mereka bertanya: Apa itu wahai 

Rosululloh?, beliau menjawab: "Berdzikir kepada Alloh". 

Riwayat lain mengatakan:  

ِإيَماٌن ِباللِه » :َفَقاَل ؟ُسِئَل َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَليِه َوَسلََّم َأيُّ اْلَعَمِل َأْفَضُل

َحجٌّ » :َقاَل ؟ِقيَل ُثمَّ َماَذا ،«اْلِجَهاُد ِفي َسِبيِل اللِه» :َقاَل ؟َذاِقيَل ُثمَّ َما ،«َوَرُسوِلِه

 «َمْبُروٌر

"Ditanya Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam tentang amalan yang 

paling utama? Maka beliau menjawab: "Beriman kepada Alloh dan Rosul-

Nya", dikatakan: Kemudian apa? Beliau berkata: Jihad di jalan Alloh, 

dikatakan: Kemudian apa? Beliau menjawab: "Haji mabrur".  

Keterangan: Setiap kata atau kalimat yang bergaris bawah adalah 

tambahan dari kami (Abu Ahmad Muhammad). 

Haji mabrur adalah haji yang tidak tercampur dengannya perbuatan 

kekejian dan kefasikan serta tidak berbantah-bantahan dalam 

melaksanakannya, Alloh Ta'ala berkata: 
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}َفَمْن َفَرَض ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفَلا َرَفَث َوَلا ُفُسوَق َوَلا ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْيٍر 

 َيْعَلْمُه اللَُّه{ 

"Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan 

haji, maka tidak boleh mengucapkan perkataan keji, berbuat fasik dan 

berbantah-bantahan di dalam mengerjakan haji. Dan apa yang kamu 

kerjakan berupa kebaikan, niscaya Alloh mengetahuinya". 

Faedah hadits, diantaranya: 

Pertama: Amalan yang dicintai Alloh adalah sholat pada waktunya, 

kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua, jihad di jalan Alloh. 

Kedua: Sesungguhnya amalan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda 

ditinjau dari keafdholannya. 

Ketiga: Sesungguhnya amalan akan lebih tinggi derajatnya dari yang lainnya 

apabila amalan tersebut dicintai oleh Alloh. 

Keempat: Pada hadits ini menetapkan sifat "mahabbah" bagi Alloh Ta'ala. 

Kelima: Keutamaan bertanya tentang ilmu. 

 

Hadits Kedua: 

َكاَن َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه َعَلْيِه َوَسلََّم ُيَصلِّي  َلَقدَعْن َعاِئَشَة َرِضَي اللُه َعنَها، َقاَلْت: 

 ِمَن اْلَغَلِسَأَحٌد ُمَتَلفَِّعاٍت ِبُمُروِطِهنَّ َما ُيْعَرْفَن ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َساُء نِِ َمَعُه ْشَهْدَنَفَي َفجَرال

"Dari Aisyah semoga Alloh meridhoinya, ia berkata: Sungguh Rosululloh Shollallohu 

'Alaihi wa Sallam sholat shubuh maka hadirlah bersamanya para wanita dari kalangan 

mu'minah yang menutupi badan-badan mereka dan kepala-kepala mereka dengan kain 

kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka, tidaklah seorang pun mengetahui 

mereka karena gelapnya waktu shubuh". 

 

Perkataannya: 
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 ٍفْوُص ْنِم ُنْوُكَتَو ٍرْيِرَح ْنِم ُنْوُكَت ٌةَملََّعُم ٌةيَِّسْكَأ وُطُرُماْل

"Muruth adalah kain yang bercorak, terkadang terbuat dari sutera dan 

terkadang terbuat dari bulu".  

Perkataannya: 

 ُمَتَلفَِّعاٍت

"Pembungkus atau penutup". 

Perkataannya: 

 اْلَغَلِس

"Bercampurnya cahaya shubuh dengan gelapnya malam". 

Perkataannya: 

 ُيَصلِّي الَفجَر

"Beliau sholat shubuh" 

Awal mula sholat fajar (shubuh) yaitu ketika muncul fajar shodiq, dan 

tidak ada khilaf di kalangan ahlul ilmi tentang masalah ini.  

Lihat: "Syarhu Ibni Rojab" (17/430), "Nailul Author" (2/17), "Subulus 

Salam" (1/176), dan "Syarhul Mumti'" (2/112).    

Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin Rohimahulloh 

di dalam "Asy-Syarhul Mumti'" (2/112): "Dan lamanya waktu shubuh 

apabila diukur dengan jam berbeda-beda, terkadang 1 1/2 (satu seperdua) 

jam dan terkadang 1 1/4 (satu seperempat) jam. Adapun jika melihat tanda-

tanda alam, apabila kamu berada di daratan dan tidak ada di sekitarmu 

cahaya-cahaya yang menghalangi pandangan dan tidak ada pula kabut maka 

apabila kamu telah melihat cahaya putih yang membentang dari utara 

keselatan maka sungguh telah masuk waktu fajar, adapun sebelum jelas hal 

tersebut maka tidak boleh sholat fajar".    
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Tanbih: 

Fajar ada dua, yaitu: 

Pertama: Fajar kadzib. 

Kedua: Fajar shodiq. 

Sebagaimana telah disebutkan di dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan 

Al-Hakim dari Ibnu 'Abbas Rodhiyallohu 'Anhu. 

Dan ulama telah menyebutkan perbedaan diantara keduanya:  

Pertama: Bahwasanya fajar awal (ya'ni fajar kadzib) vertical dan tidak 

horizontal yaitu memanjang membela langit dari timur ke barat. Adapun 

fajar kedua (ya'ni fajar shodiq) maka dia horizontal, membentang dari utara 

ke keselatan. 

Kedua: Fajar yang awal diakhiri dengan kegelapan dan fajar yang kedua 

diakhiri dengan bertambahnya cahaya dan semakin terang. 

Ketiga: Fajar yang kedua bersambung dengan ufuk dan terdapat kegelapan. 

Fajar awal terpisahkan dari ufuk dan terdapat kegelapan diantara keduanya. 

Masalah: 

Ulama berbeda pendapat, manakah yang afdhol di dalam waktu sholat 

fajar, apakah menyegerakannya atau mengakhirkannya?. 

Pendapat pertama: Bahwasanya isfar adalah afdhol. 

Ini adalah mazhab (pendapat)nya Abu Hanifah, berdasarkan hadits: 

 «َأْسِفُروا ِباْلَفْجِر َفِإنَُّه َأْعَظُم ِلْلَأْجِر»

"Sholat shubuhlah kalian ketika langit kekuning-kuningan, karena 

sesungguhnya dia lebih besar pahalanya". 

Pendapat kedua: Menyegerakan sholat adalah afdhol. 

Ini adalah mazhab jumhur, berdasarkan dalil yang sangat banyak, 

diantaranya dalil yang ini. 
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Dan jawaban atas dalil pendapat pertama: Bahwasanya yang dimaksud 

dengan isfar (kekungin-kuningan) yaitu yakinnya akan terbitnya fajar, 

sehingga tidak tergesa-gesa atau yang dimaksud dengan isfar yaitu 

memanjangkan bacaan dalam sholat, maka sesungguhnya dia adalah 

mustahab, dan dengan memanjangkan bacaan tersebut tidaklah selesai dari 

sholat kecuali setelah langit kekunging-kuningan. 

Faedah hadits: 

Pertama: Disunnahkan bersegera melaksanakan sholat shubuh di awal 

waktunya. 

Kedua: Bolehnya kaum wanita mendatangi masjid-masjid untuk 

melaksanakan sholat bersama laki-laki apabila tidak dikhowatirkan terjadi 

fitnah, beserta menjaga diri-diri mereka dari menampakan perhiasan-

perhiasannya. 

 

Hadits Ketiga: 

َعن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللِه َقاَل: َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى الله َعَليِه َوَسلََّم ُيَصلِّي الظُّْهَر ِباْلَهاِجَرِة 

َأْحَياًنا ِإَذا َرآُهُم اْجَتَمُعوا َواْلَعْصَر َوالشَّْمُس َنِقيٌَّة َواْلَمْغِرَب ِإَذا َوَجَبْت َواْلِعَشاَء َأْحَياًنا َو

 َعجََّل َوِإَذا َرآُهْم َأْبَطْوا َأخََّر َوالصُّْبَح َكاُنوا َأْو َكاَن النَِّبيُّ َصلَّى الله َعَليِه َوَسلََّم ُيَصلِّيَها

 ِبَغَلٍس

Dari Jabir bin Abdillah, beliau mengatakan: Dahulu Nabi Shollallohu 'Alaihi wa Sall am 

sholat zhuhur ketika matahari tergencir, sholat ashar ketika matahari dalam keadaan putih 

bersih, sholat maghrib di saat matahari telah tenggelam dan isya' terkadang tepa t 

waktunya dan beliau terkadang mengakhirkannya, jika beliau melihat mereka (kaum 

muslimin) telah berkumpul maka beliau menyegerakan sholat, jika beliau melihat mereka 

berlambat-lambat maka beliau mengakhirkannya, dahulu mereka sholat shubuh atau 

dahulu Nabi Shollallohu 'Alaihi wa Sallam melaksanakannya pada saat masih gelap yang 

bercampur dengan terangnya pagi".  

Perkataannya: 
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 ُيَصلِّي الظُّْهَر ِباْلَهاِجَرِة

"Beliau sholat zhuhur ketika matahari tergencir" 

Padanya terdapat dalil bahwa awal waktu sholat zhuhur yaitu setelah 

tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, ini berdasarkan 

perkataan Alloh Ta'ala: 

 [78}َأِقِم الصََّلاَة ِلُدُلوِك الشَّْمِس{ ]اإلسراء: 

"Tegakanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir". (Al-Isro': 78). Dan 

berdasarkan hadits Abdulloh bin Amr yang diriwayatkan oleh Al-Imam 

Muslim: 

 «َوَوقُت َصَلاِة الظُّْهِر ِإَذا َزاَلِت الشَّْمُس»

"Dan waktu sholat zhuhur ketika tergelincir matahari". 

Dan ahlul 'ilmi telah menukilkan ijma' (kesepakatan) tentang masalah ini, 

diantara mereka adalah Ibnu Abdil Barr, Ibnu Mundzir, Ibnu Hajar dan lain-

lain. 

Lihat: Fathul Bariy (2/121), Naiul Author (1/302) dan Syarhul Mumti' 

(2/96). 

Akhir Waktu Zhuhur 

Jumhur berpendapat bahwa akhir waktu sholat zhuhur adalah ketika 

bayangan sesuatu sama dengan aslinya (panjangnya), berdasarkan hadits 

Jabir Rodhiyallohu 'Anhu (ketika Jibril memgimami Nabi Shollallohu 'Alaihi 

wa Sallam): 

 َوَأَتاُه ِحْيَن َكاَن الظِّلُّ ِمْثَل َشْخِصِه

"Dan Jibril mendatanginya ketika keberadaan bayangan semisal dengan 

benda aslinya". 

Dan hadits Abdulloh bin Amr yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim: 
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 «ِرْصَعاْل ُتْقَو ْرُضْحَي ْما َلَم ِهِلْوُطَك ِلُجالرَّ لُِّظ اَنَكَو»

"Dan keberadaan bayangan seseorang seperti panjangnya selama belum 

masuk waktu ashar". 

Pendapat jumhur ini diselisihi oleh Abu Hanifah, dia berpendapat bahwa 

akhir waktu sholat zhuhur yaitu ketika bayangan sesuai 2 x (dua kali) benda 

aslinya. Dan yang rojih (benar) adalah pendapat jumhur.  

Perkataannya: 

 َعْصَر َوالشَّْمُس َنِقيٌَّةَواْل

"Dan sholat ashar ketika matahari dalam keadaan putih bersih". 

Awal Waktu Sholat Ashar. 

Jumhur berpendapat bahwa awal waktu sholat ashar ketika bayangan suatu 

benda sama dengan aslinya, dalil mereka adalah hadits Jabir Rodhiyallohu 

'Anhu: 

َوَأَتاُه ِحيَن َكاَن الظِّلُّ ِمْثَل َشْخِصِه َفَصَنَع َكَما َصَنَع َفَتَقدََّم ِجْبِريُل َوَرُسوُل اللَِّه 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َخْلَفُه َوالنَّاُس َخْلَف َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َفَصلَّى 

 َراْلَعْص

"Dan Jibril mendatanginya ketika keberadaan bayangan semisal dengan 

benda aslinya, lalu berbuat sebagaimana yang dia perbuat, lalu Jibril maju 

dan Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam di belakangnya, dan manusia di 

belakang Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam, lalu beliau sholat ashar". 

Akhir Waktu Sholat Ashar. 

Dalam masalah ini terdapat beberapa pendapat: 

Pendapat pertama: Sampai tenggelamnya matahari, hal ini diriwayatkan 

oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Ja'far, Muhammad bin Ali. 
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Pendapat kedua: Ketika bayangan sesuatu dua kali aslinya, hal ini 

diriwayatkan dari Abu Hanifah, dan ini merupakan pendapat Asy-Syafi'iy 

dan Ahmad dalam salah satu riwayat. 

Pendapat ketiga: Sampai matahari berwarna kuning, diriwayatkan pendapat 

ini dari Ibnu Umar, dan ini merupakan pendapat Al-Auza'iy, Ahmad, Abu 

Yusuf, Muhammad bin Al-Hasan, dan mereka mengatakan waktu ini adalah 

waktu ikhtiariy dan yang setelahnya adalah waktu dhoruriy. 

Dan yang rojih adalah pendapat yang ketiga, berdasarkan hadits Ali yang 

diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim: 

 «َوَوْقُت َصاَلِة اْلَعْصِر َما َلْم َتْصَفرَّ الشَّْمُس»

"Dan waktu sholat ashar selama belum menguning matahari". 

Lihat: Syarhu Ibni Rojab (7/89), Syarhu Muslim (7/258) dan Syarhul Mumti' 

(2/101). 

Perkataannya: 

 َوَجَبْت َواْلَمْغِرَب ِإَذا

"Sholat maghrib di saat matahari telah tenggelam". 

Awal Waktu Sholat Maghrib. 

Awalnya adalah terbenamnya matahari, berdasarkan hadits pada bab ini, 

dan ahlul ilmi telah menukil ijma' (kesepakatan) tentang masalah ini, akan 

tetapi mereka ikhtilaf (berbeda pendapat) pada tanda terbenamnya 

matahari. Jumhur berpendapat ketika hilangnya bola matahari (ya'ni 

keseluruhan matahari). Selain jumhur berpendapat dengan munculnya 

bintang, dan yang rojih adalah pendapat jumhur. 

Akhir Waktu Sholat Maghrib. 

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini: 

Pendapat pertama: Akhir waktu sholat maghrib yaitu ketika hilangnya bola 

matahari, ini merupakan pendapat Asy-Syafi'iy dengan dalil hadits Jabir. 
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Pendapat kedua: Akhir waktu sholat maghrib yaitu hilangnya cahaya merah, 

ini merupakan pendapat jumhur ahli ilmi. 

Dan yang rojih adalah pendapat jumhur. 

Lihat: Al-Majmu' (2/44), Al-Mughniy (1/383), Syarhu Ibni Rojab (7/384) 

dan Nailul Author (1/176). 

Perkataannya: 

 اْجَتَمُعوا َعجََّل َوِإَذا َرآُهْم َأْبَطْوا َأخََّرِْعَشاَء َأْحَياًنا َوَأْحَياًنا ِإَذا َرآُهُم َوال

"Dan isya' terkadang tepat waktunya dan beliau terkadang 

mengakhirkannya, jika beliau melihat mereka (kaum muslimin) telah 

berkumpul maka beliau menyegerakan sholat, jika beliau melihat mereka 

berlambat-lambat maka beliau mengakhirkannya". 

Awal Waktu Sholat Isya'. 

Ahlul ilmi telah ijma' atas bahwasanya awal waktu sholat isya' adalah 

hilangnya warna merah. 

Akhir Waktu Sholat Isya'. 

Padanya terdapat perbedaan pendapat: 

Pendapat Pertama: Seperempat malam pertama, Ibnul Mundzir 

menceritakan ini dari An-Nakho'iy. 

Pendapat Kedua: Sepertiga malam, pendapat ini diriwayatkan dari Umar, 

Abu Huroiroh, Umar bin Abdil Aziz dan lain-lain. 

Pendapat Ketiga: Pertengahan malam, diriwayatkan pendapat ini dari Umar 

Ibnul Khoththob, dan ini merupakan pendapat Ats-Tsauriy, Al-Hasan, Ibnul 

Mubarok, Asy-Syafi'iy, Ahmad dan lain-lain. Ini berdasarkan hadits Abdulloh 

bin Amr yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim: 

 «َوَوْقُت َصاَلِة اْلِعَشاِء ِإَلى ِنْصِف اللَّْيِل»

"Dan waktu sholat isya' sampai pertengahan malam". 
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Pendapat Keempat: Terbitnya fajar, ini adalah pendapat Dawud dan jumhur 

ahlil ilmi, dan yang rojih (benar) adalah pendapat yang ketiga. 

Lihat: Syarhu Ibni Rojab (5/248), Subulus Salam (1/167) dan Syarhul 

Mumti' (2/109). 

 

Hadits Keempat: 

َعْن َأِبي اْلِمْنَهاِل َقاَل: َدَخْلُت َأَنا َأِبي ِإَلى َأِبي َبْرَزَة اْلَأْسَلِميِّ َفَقاَل َلُه َأِبي: َحدِّْثَنا 

َكْيَف َكاَن َرُسوُل اللِه َصلَّى الله َعَليِه َوَسلََّم ُيَصلِّي اْلَمْكُتوَبَة؟ َفَقاَل: َكاَن ُيَصلِّي 

ِجيَر َوِهَي الَِّتي َتْدُعوَنَها اْلُأوَلى ِحيَن َتْدَحُض الشَّْمُس َوُيَصلِّي اْلَعْصَر ُثمَّ َيْرِجُع اْلَه

َأَحُدَنا ِإَلى َأْهِلِه ِفي َأْقَصى اْلَمِديَنِة َوالشَّْمُس َحيٌَّة َوَنِسيُت َما َقاَل ِفي اْلَمْغِرِب َقاَل: 

َوَكاَن َيْكَرُه النَّْوَم َقْبَلَها  ،التَّي َتْدُعْوَنَها اْلَعَتَمَة ِعَشاَءَوَكاَن َيْسَتِحبُّ َأْن ُيَؤخَِّر اْل

َواْلَحِديَث َبْعَدَها َوَكاَن َيْنَفِتُل ِمْن َصَلاِة اْلَغَداِة ِحيَن َيْعِرُف َأَحُدَنا َجِليَسُه َوَيْقَرُأ ِمَن 

 السِّتِّيَن ِإَلى اْلِماَئِة

"Dari Abul Minhal, beliau berkata: Aku masuk bersama bapakku ke Abu Barzah Al-

Aslamiy, lalu berkata kepadanya bapakku: "Ceritakanlah kepada kami bagaimana dahulu 

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam melakukan sholat wajib?, maka beliau 

mengatakan: Beliau dahulu sholat zhuhur yang kalian namai dengan waktu utama yaitu 

ketika matahari tergelincir, beliau sholat ashar kemudian ketika salah seorang dari kami 

kembali ke keluarganya di ujung Madinah maka matahari masih panas sinarnya, dan aku 

lupa apa yang beliau katakan tentang maghrib, dan beliau katakan: Dahulu beliau senang 

untuk mengakhirkan isya' yang kalian sebut dengan gelapnya malam, beliau membenci 

tidur sebelum isya' dan bercerita setelahnya, beliau melaksanakan sholat shubuh ketika 

salah seorang diantara kami mengenal teman duduk (di samping)nya, dan beliau 

membaca antara 60 (enam puluh) ayat hingga 100 (seratus) ayat".  

Perkataannya: 

 اْلَمْكُتوَبَة َأي الصََّلَواِت اْلَخْمَسَة، َوُيِريُد اْلَمفُروَضَة
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"Al-Maktubah yaitu sholat lima waktu, diinginkan dengannya sholat wajib". 

Perkataannya:  

  اْلُأوَلى

Yaitu zhuhur, dinamai al-ula karena pertama kalinya sholat yang dilakukan 

oleh Jibril ketika mengimami Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam. 

Perkataannya: 

 َتْدَحُض الشَّْمُس

"Ketika matahari tergelincir", yaitu tergelincirnya matahari dari tengah 

langit ke arah barat. 

Perkataannya: 

 َوالشَّْمُس َحيٌَّة

"Dan matahari adalah masih panas (sinarnya)", yaitu matahari masih putih, 

belum terbenam. 

Perkataannya: 

 اْلَعَتَمَة

"Gelapnya malam", yaitu gelapnya malam ketika warna merah telah hilang 

dan berlalu 1/3 (seperti malam) dan yang dimaksud adalah sholat isya'. 

Perkataannya: 

 َيْنَفِتُل

Melakukan yaitu selesainya melaksanakan. 

Masalah: 

Perkataannya:  
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 َوَكاَن َيْسَتِحبُّ َأْن ُيَؤخَِّر اْلِعَشاَء

"Dan dahulu beliau senang untuk mengakhirkan isya'". 

Dalam masalah ini ulama berbeda pendapat: 

Pendapat Pertama: Menyegerakan sholat isya' adalah afdhol, pendapat ini 

terkenal dari salah satu pendapat Al-Imam Asy-Syafi'iy dan juga merupakan 

pendapat Al-Imam Malik dan diriwayatkan dari Umar Rodhiyallohu 'Anhu. 

Pendapat Kedua: Mengakhirkan sholat isya' adalah afdhol, Al-Imam At-

Tirmidziy menceritakan hal ini dari kebanyakan ahlul ilmi dari kalangan 

shohabat dan tabi'in, ini merupakan pendapat atau perkataan madzhab Asy-

Syafi'iyyah dan Al-Hanabilah. 

Pendapat Ketiga: Memperhatikan keadaan ma'mun, dan ini adalah pendapat 

Umar Rodhiyallohu 'anhu dan yang lainnya, jika ma'mum mampu 

mengakhirkannya maka ini adalah afdhol, dan inilah yang rojih berdasarkan 

hadits Jabir yang telah lalu. 

Lihat: Syarhu Ibni Rojab (4/406) dan Fathul Bariy (2/51).  

Perkataannya: 

 النَّْوَم َقْبَلَهاَوَكاَن َيْكَرُه 

"Beliau membenci tidur sebelum isya'". 

Berkata Al-Imam Ash-Shon'aniy Rohimahulloh di dalam "Subulussalam" 

(1/178): "Dan dibencinya tidur sebelum isya' supaya orang yang tidur tidak 

menjadi "kebiasaan" sampai keluar waktu ikhtiariy”. 

Berkata Al-Imam At-Tirmidziy di dalam "Sunan"nya: "Kebanyakan ahlul ilmi 

membenci tidur setelah sholat isya'". 

Dan diriwayatkan masalah ini dari Umar, Ibnu Abbas, Abu Huroiroh, 

Thowus, Said Ibnul Musayyab, An-Nakho'iy dan diceritakan dari Abu 

Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'iy. 

Lihat: Al-Fath (2/49), Syarhu Muslim (5/282), Subulus Salam (1/178), dan 

Syarhu Ibni Rojab (4/387).  
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Perkataannya: 

 َواْلَحِديَث َبْعَدَها

"Bercerita setelahnya". 

Berkata Al-Imam An-Nawawiy Rohimahulloh di dalam "Syarhu Muslim" 

(5/282): "Dan sebab dibencinya berbicara setelah isya' karena 

menyebabkan kepada begadang dan dikhowatirkan karenanya kebablasan 

tidur sehingga tidak melakukan qiyamul lail (sholat malam)". 

Berkata Ulama: "Dan hanya saja dibenci berbincang-bincang setelah isya' 

pada perkara-perkara yang tidak ada maslahatnya, adapun berbincang-

bincang pada perkara-perkara yang ada maslahatnya dan kebaikannya maka 

tidak dibenci padanya, dan ulama telah sepakat atas ini. 

Lihat: Fathul Bariy (2/73) dan Syarhu Ibni Rojab (7/163). 

 

Hadits Kelima: 

َعْن َعِليِّ ْبِن َأِبي َطاِلٍب َرِضَي اللُه َعنُه َقاَل: ُكنَّا َمَع النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَليِه َوَسلََّم َيْوَم 

َحتَّى َمَلَأ اللُه ُقُبوَرُهْم َوُبُيوَتُهْم َناًرا َكَما َشَغُلوَنا َعْن َصَلاِة اْلُوْسَطى »اْلَخْنَدِق َفَقاَل: 

 َوِهَي َصَلاُة اْلَعْصِر. «َغاَبِت الشَّْمُس

َوِفي َلْفِظ ُمْسِلٍم: ُثمَّ َصلَّاَها َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء، َوَلُه َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َمْسُعوٍد َقاَل: 

َحَبَس اْلُمْشِرُكوَن َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َعْن َصَلاِة اْلَعْصِر َحتَّى اْصَفرَّْت 

َحَشا »َأْو  «َشَغُلوَنا َعْن َصَلاِة اْلُوْسَطى َمَلَأ اللَُّه َأْجَواَفُهْم»َأْو اْحَمرَّْت الشَّْمُس َفَقاَل: 

  .«ُهْم َناًرااللَُّه َأْجَواَفُهْم َوُقُبوَر

Dari Ali bin Abi Tholib semoga Alloh meridhoinya, beliau berkata: Kami bersama 

Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam pada tragedy Khondaq, maka beliau Shollallohu 

'Alaihi wa Sallam berkata: "Semoga Alloh memenuhi kuburan-kuburan dan rumah-rumah 
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mereka (orang-orang musyrik) dengan api, karena mereka telah menyibukan kita dari 

sholat al-wustho sampai tenggelam matahari", dan sholat al-wustho adalah sholat ashar. 

Dan di dalam lafazh Muslim: "Kemudian beliau mensholatkannya di antara maghrib dan 

isya', dan pada riwayat Muslim dari Abdulloh bin Mas'ud, beliau berkata: "Orang-orang 

musyrik menghalangi Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam dari sholat ashar sampai 

memerah atau menguning matahari", beliau mengatakan: Mereka telah menyibukan kita 

dari sholat ashar, semoga Alloh penuhi penginapan mereka atau mudah -mudahan Alloh 

penuhi penginapan-penginapan dan rumah-rumah mereka dengan api".   

Perkataannya:  

 اْلَخْنَدِق

"Parit". 

Yaitu parit yang digali oleh Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam dan para 

shohabatnya, yang dia berada di sebelah kiri kota Madinah, membentang 

dari timur ke barat untuk menahan serangan musuh. 

Masalah: 

Apakah sholat al-wustho itu?. 

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama: 

Pendapat pertama: Sholat al-wustho adalah sholat ashar, dinukil pendapat 

ini dari Ibnu Mas'ud, Ali, Abu Ayyub, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id Al-

Khudriy, Abu Huroiroh, Ubaidah As-Salmaniy, Al-Hasan Al-Bashriy, Ibrohim 

An-Nakho'iy, Qotadah, Adh-Dhohak dan selain mereka. Al-Imam At-

Tirmidziy berkata: Dan ini adalah pendapat kebanyakan para shohabat dan 

orang-orang setelahnya. 

Pendapat kedua: Sholat al-wustho adalah sholat shubuh, dinukil pendapat 

ini dari Umar Ibnul Khoththob, Mu'adz bin Jabal, Jabir, Atho', Ikrimah dan 

selain mereka. 

Pendapat ketiga: Sholat al-wustho adalah sholat zhuhur, dinukil pendapat 

ini dari Zaid bin Tsabit, Usamah bin Zaid, Aisyah, Abdulloh bin Syaddad, dan 

riwayat dari Abu Hanifah. 
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Pendapat keempat: Sholat al-wustho adalah sholat maghrib, ini adalah 

pendapat Qobishoh bin Dzu'aib. 

Dan yang rojih adalah pendapat yang pertama, berdasarkan hadits yang 

disebutkan di sini. 

 

Hadits Keenam: 

َعَليِه  َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللُه َعْنُهَما َقاَل: َأْعَتَم َرُسوُل اللِه َصلَّى اللُه

َفَخَرَج ُعَمُر َفَقاَل: صََّلاَة َيا َرُسْوَل اللِه، َرَقَد النَِّساُء َوالصِّْبَياُن، َفَخَرَج ، َوَسلََّم ِباْلِعَشاِء

َأْو َعَلى النَّاِس َلْوَلا َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّتي » :َصلَّى اللُه َعَليِه َوَسلََّم َوَرْأُسُه َيْقَطُر، َفَقاَل

 .«ِبَهِذِه الصََّلاِة َهِذِه السَّاَعَةُتُهْم َلَأَمْر

"Dari Abdulloh bin Abbas semoga Alloh meridhoinya, beliau berkata: Rosululloh 

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam mengakhirkan isya', maka keluar Umar lalu berkata: Sholat 

wahai Rosululloh, telah tidur para wanita dan anak-anak, maka keluarlah beliau 

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam dan rambut beliau bercucuran air, beliau berkata: "Kalaulah 

tidak memberatkan umatku atau manusia maka sungguh aku akan perintahkan mereka 

dengan sholat ini pada waktu sekarang ini".    

Perkataannya: 

 «.َلْوَلا َأْن َأُشقَّ َعَلى ُأمَِّتي َأْو َعَلى النَّاِس َلَأَمْرُتُهْم»

"Kalaulah tidak memberatkan umatku atau manusia maka sungguh aku akan 

perintahkan mereka". 

Para ulama berdalil dengan hadits ini dan yang semisalnya bahwa asal 

perintah adalah berfaedah wajib, dan ini diperjelas dengan perkataan Alloh 

Ta'ala: 

 ِصيَبُهْم َعَذاٌب َأِليٌم{}َفْلَيْحَذِر الَِّذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُي

"Maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintahnya takut akan 

ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih". 
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Dan perkataannya: "Kalaulah tidak memberatkan umatku" ini menunjukan 

tentang kasih sayangnya beliau kepada umat ini, dan diperjelas tentang 

perkara ini ketika Umar memberitahu beliau bahwa para wanita dan anak-

anak sudah pada tidur, supaya tidak memberatkan mereka dan yang lainnya 

maka beliaupun memulai pelaksanaan sholat, semua itu menunjukan kasih 

sayang beliau terhadap umatnya,  

 

Hadits Ketujuh: 

ِإَذا ُأِقيَمِت الصََّلاُة »َعِن النَِّبيِّ َصلَّى اللُه َعَليِه َوَسلََّم َقاَل: َرِضَي اللُه َعْنَها َعْن َعاِئَشَة 

 َعِن اْبِن ُعَمَر َنْحَوُه، «َوَحَضَر اْلَعَشاُء َفاْبَدُءوا ِباْلَعَشاِء

"Dari Aisyah semoga Alloh meridhoinya, dari Nabi Shollallohu 'Alaihi wa Sallam beliau 

berkata: "Jika telah ditegakan sholat dan telah disiapkan pula makan malam maka 

dahulukanlah dengan makan malam", diriwayatkan pula yang semisalnya dari Ibnu Umar. 

Masalah: 

Apabila telah dihidangkan makan malam dan waktu sholat telah tiba, 

manakan yang didahulukan?. 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama: 

Pendapat pertama: Mendahulukan makan dari pada sholat secara mutlak, 

apabila dia mempunyai keinginan terhadap makanan tersebut walaupun 

sedikit. Ini adalah pendapatnya Abu Bakr, Umar, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, 

Anas semoga Alloh meridhoi mereka dan orang-orang setelah mereka, 

diantaranya Ats-Tsauriy, Ahmad (dalam suatu riwayat yang masyhur 

darinya), Ishaq, Ibnul Mundzir, dan berkata Al-Imam Ahmad: "Jangan berdiri 

hingga selesai dari makan".  

Pendapat kedua: Mendahulukan sholat sebelum makan, kecuali apabila 

dirinya sangat ingin kepada makanan itu. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'iy 

dan Ibnu Habib dari Al-Malikiyyah. 

Pendapat ketiga: Mendahulukan sholat kecuali makanan tersebut makanan 

ringan. Menceritakan pendapat ini Ibnul Mundzir dari Malik. 
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Pendapat keempat: Mendahulukan sholat kecuali bahwasanya 

dikhowatirkan makanan itu rusak. Ini adalah pendapat Waqi' dan Al-Imam 

At-Tirmidziy meriwayatkan darinya. 

Pendapat kelima: Bahwasanya sholatnya bathil jika dilakukan pada waktu 

wajib makan. Ini adalah pendapat Azh-Zhohiriyyah. 

Dan yang rojih adalah pendapat yang pertama berdasarkan hadits yang 

disebutkan ini. 

Lihat: Fathul Bariy (2/160), Syarhu Ibni Rojab (6/102), Syarhu Muslim 

(5/209) dan Sholatu Jami'ah Libnil Utsaimin (hal. 238). 

Faedah: 

Kapan saja menyelisihi dan melaksanakan sholat sedangkan makanan sudah 

disiapkan dan dirinya ingin kepada makanan tersebut, maka sholatnya sah 

menurut semua ulama dan Ibnu Abdil Barr mengatakan ijma' atas hal ini. 

Hadits Kedelapan: 

 .«َوَلا ُهَو ُيَداِفُعُه اْلَأْخَبَثاِن ،َلا َيُقوُم َأَحُدُكْم ِإَلى الصََّلاِة ِبَحْضَرِة الطََّعاِم»

"Dan di dalam riwayat Muslim dari Aisyah semoga Alloh meridhoinya, ia berkata: Aku 

mendengar Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam berkata: "Tidak ada sholat dengan 

terhidangkannya makanan, dan tidak boleh menahan dari dua kejijikan".  

Perkataannya: 

 اْلَغاِئُط َواْلَبْوُل: «اْلَأْخَبَثاِن»

"Dua kejijikan yaitu BAB (buang air besar) dan BAK (buang air kecil). 

Masalah: 

Hukum menahan kencing dan berak ketika sholat: 

Berkata Ibnu Daqiqil 'Ied di dalam "Ihkamul Ihkam" (1/148): "Apabila 

menyebabkan kepada rusaknya satu rukun atau syarat, maka terlarang 

memasuki atau memulai sholat dalam keadaan demikian, karena rusaknya 

satu rukun atau syarat akan merusak sholat". –Selesai penukilan-. 
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Dan apabila tidak sampai merusak satu rukun atau syarat maka ulama 

berbeda pendapat: 

Pertama: Jumhur ahlul ilmi membenci sholat dalam keadaan demikian. 

Kedua: Azh-Zhohiriy mengatakan batalnya sholat tersebut. 

Ketiga: Berkata Al-Imam Malik: Mengulangi sholat pada waktu itu dan 

setelahnya. 

Dan yang rojih adalah pendapat pertama. 

Berkata Ibnu Abdil Barr: "Dan menyatakan dibenci sholat dengan menahan 

kencing dan berak adalah Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin Zubair, 

Nafi' (maula Ibnu Umar), Ikrimah, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'iy. 

Lihat: Al-Mughniy (2/373-375), Ihkamul Ikhkam (1/149), Syarhu Muslim 

(4/219) dan Sholatu Jami'ah Libnil Utsaimin (hal. 227). 

 

Hadits Kesembilan: 

َعْن َعْبِد اللِه ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اللُه َعْنُهَما َقاَل: َشِهَد ِعْنِدي ِرَجاٌل َمْرِضيُّوَن ِفيِهْم 

َعَلْيِه َوَسلََّم َنَهى َعِن الصَّاَلِة َأْو ُعَمَر، َوَأْرَضاُهْم ِعْنِدي ُعَمُر: َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللُه 

اَل َصاَلَة َبْعَد الصُّْبِح َحتَّى َتْشُرَق الشَّْمُس َأْو َتْطُلَع، َوَبْعَد اْلَعْصِر َحتَّى َتْغُرَب »َقاَل: 

 «.الشَّْمُس

 "Dari Abdulloh bin Abbas semoga Alloh meridhoinya, beliau berkata: Telah hadir di sisiku 

para lelaki yang diridhoi, pada mereka ada Umar, dan paling diridhoi mereka di sisiku 

adalah Umar, bahwasanya Rosululloh Shollallohu 'Alaihi wa Sallam melarang dari sholat 

atau beliau berkata: "Tidak ada sholat setelah shubuh sampai muncul atau terbit 

matahari, dan setelah ashar sampai tenggelam matahari".  

Perkataannya: 

 َمْرِضيُّوَن
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"Mereka yang diridhoi". 

Yaitu orang-orang yang dipercaya pada perkataan-perkataan mereka.  

Perkataannya: 

 «َحتَّى َتْشُرَق الشَّْمُس َأْو َتْطُلَع»

"Sampai muncul atau terbit matahari". 

Berkata Ash-Shon'aniy di dalam "Subulus Salam" (2/185): "Dijelaskan 

tingginya (matahari) oleh hadits 'Amr bin 'Abasah di dalam "Shohih 

Muslim":  

 «َحتَّى َتْرَتِفَع الشَّْمُس ِقيَد ُرْمٍح َأْو ُرْمَحْيِن»

"Sampai matahari setinggi satu tombak atau dua tombak". 

Dan sebab yang demikian, bahwasanya waktu itu adalah waktu sujudnya 

orang-orang kafir kepada matahari, hal ini berdasarkan hadits Ibnu Umar di 

dalam "Ash-Shohihain": 

 «َفِإنََّها َتْطُلُع َبْيَن َقْرَنْي َشْيَطاٍن»

"Bahwasanya dia terbit di antara dua tanduk syaithon".  

Berkata Al-Hafizh di dalam "Fathul Bariy" (2/60): "Dan larangan di saat itu 

adalah untuk meninggalkan menyerupai orang-orang kafir". 

Berkata An-Nawawiy di dalam "Syarhu Muslim" (6/431): "Dan umat ini 

telah berijma' atas makruhnya sholat yang tidak mempunyai sebab pada 

waktu-waktu ini dan mereka bersepakat bolehnya melaksanakan sholat-

sholat wajib pada waktu itu". 

Berkata Al-Hafizh: "Ijma' ini dikritik, maka sungguh telah dinukil dari 

sebagian mereka bolehnya sholat pada waktu-waktu ini secara mutlak 

seperti Dawud Azh-Zhohiriy dan Ibnu Hazm. 

Dan mereka berselisih dalam masalah sholat sunnah: 
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Pertama: Al-Imam Asy-Syafi'iy berpendapat bolehnya sholat pada waktu-

waktu ini, ya'ni sholat yang mempunyai sebab. 

Kedua: Abu Hanifah dan yang lainnya, berpendapat tidak boleh 

berdasarkan keumuman larangan tersebut. 

Perkataannya:  

 «َوَبْعَد اْلَعْصِر َحتَّى َتْغُرَب الشَّْمُس»

"Dan setelah ashar sampai tenggelam matahari". 

Pada sebab larangan ini karena pada waktu ini adalah waktu sujudnya 

orang-orang kafir kepada matahari, sebagaimana dalam hadits 'Amr bin 

'Abasah di dalam "Shohih Muslim".  

Dan waktu terbenam dan terbit, jumhur ulama berpendapat tentang tidak 

bolehnya sholat pada waktu ini.  

Ditulis oleh: 

Abul Abbas Harmin bin Salim Al-Limboriy 

-Semoga Alloh merohmati dan meridhoinya- 

 


